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LATVIJAS OTRAJĀ GADU
SIMTENĪ IESOĻOJOT!

Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis

Labdien, LĀZA biedri, kolēģi un draugi!

Liels paldies, ka lasāt mūsu Apkārtrakstu. Šeit
sniegšu nelielu pārskatu par padarīto 2018. gadā Latvijas proklamēšanas simtgadē!

Pirms 70 gadiem, kad no Latvijas aizbraukušie
ārsti izveidoja Latviešu ārstu un zobārstu apvienību
(LĀZA), tās dibināšanas mērķis bija saistīti ar aktīvu
atbalstu emigrācijā esošajiem kolēģiem. Pēc Latvijas
neatkarības atjaunotnes tagad tas ir atbalsts Latvijas medicīnai un ārstiem. Tas, ka LĀZA biedru un
atbalstītāju vidū arvien vairāk ir arī Latvijas kolēģu,
ļauj mums kā organizācijai daudz precīzāk redzēt tās
problēmas, kuru risinājumam atbalsts ir vajadzīgs.
Nemainīgi tas ir nepietiekamais finansējums veselības
aprūpes nozarei, ārstu, māsu un citu jomas speciālistu
zemais atalgojums, ar ko saistīta arī nopietna tendence
– emigrācija no Latvijas uz valstīm, kurās mediķa
darbs ir novērtēts.
Pēc Latvijas Ārstu biedrības ziņām no Latvijas
pēdējos piecos gados ir izbraukuši ap 1000 jauno
ārstu un zobārstu. Procentuāli tas ir vairāk nekā pārējā
Latvijas populācijā. Jācer, ka, finansējumam uzlabojoties, daļa kolēģu būs ieinteresēta atgriezties Latvijā
ar jaunām zināšanām un idejām. Lai atvieglotu un
pasteidzinātu remigrāciju, aktīvi strādājām kopā ar
Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Eiropas
Latviešu apvienību (ELA) pie Diasporas likuma
sagatavošanas, kuru 3. lasījumā 12. Saeima pieņēma
savā pēdējā darba dienā. Tas būtiski atvieglotu ārstu
un pasniedzēju atgriešanos Latvijā, jo akadēmiskās
pozīcijas arī no valstīm, kas ir ārpus ES, bet kurās diasporas pārstāvji ir strādājuši, būs jāpielīdzina atbilstoši
MK izstrādātiem noteikumiem.

Uģis Gruntmanis, 2018

piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
sēdēs, lai redzētu, kāda ir iesaistīto organizāciju un arī
deputātu pozīcija un atbildība. Pateicoties Kasparam
Tūteram un Kamenai Kaidakai, 9. jūlijā P. Stradiņa
Mēs rakstījām atklātas vēstules Valsts Prezidentam Medicīnas vēstures muzejā sasaucām tikšanos ar
un valdībai, pieprasot palielināt ārstu darba apmak- visām ieinteresētajām pusēm. Sarunā bija vairāk kā 30
su, veltīt 12% no budžeta vai 4% no IKP medicīnas dalībnieki gan no Latvijas, gan ārzemēm. Sapratām, ka
aprūpei un iebildām pret Latvijas cilvēku “sadali” di- viena no būtiskām problēmām ir mazais skaits bērnu
vos “grozos”, kas paredzēja, ka Latvijas trūcīgākajiem psihiatru un psihoanalītiķu. Viens no tā iemesliem ir
iedzīvotājiem, kas nav spējīgi veikt sociālās iemaksas, dubultā sertifikācija - lai būtu sertificēts kā bērnu psihinodrošināta tikai akūta palīdzība un ģimenes ārsta at- atrs, vispirms jāpabeidz 4 gadi rezidentūrā “pieaugušo”
balsts. Jaunā ievēlētā Saeima ir gatava to pārskatīt – psihiatrijā un tad 2 gadi bērnu psihiatrijā, jo bērnu
šāda pozīcija izskanējusi partiju solījumos un valdības psihiatrija bija noteikta kā papildspecialitāte. Strādājot
veidošanas procesa sarunās.
kopā ar veselības ministriju, psihiatru asociāciju un
Kad 2018. gada sākumā Latvijas presē izskanēja ziņas bērnu psihiatrijas rezidentūras programmas vadītāju
par bērnu likteni bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Dr. Ņikitu Bezbarodovu, panācām, ka bērnu psihi“Ainaži”
https://www.delfi.lv/news/national/poli- atrijas specialitāte būs kā pamatspecialitāte. LĀZA
tics/berni-badinati-un-sieti-pie-gultam-tiesibsargs- arī sniedza savus ieteikumus Saeimai. Paldies Karīnai
par-atklato-slimnica-ainazi.d?id=49697297, LĀZA Beinertei un pārējiem kolēģiem, kas aktīvi iesaistījās
tūlīt iesaistījās problēmas apzināšanā un risināšanā, jautājuma risināšanā! Par savu nostāju informējām
3

LĀZA APKĀRTRAKSTS

arī sabiedriskos medijus. Kā tradīcija nu jau 11. gadu
notika Apaļā galda diskusija, šoreiz 20. novembrī
Latvijas Institūta telpās. Šogad diskusijas tēma bija
bērnu un pusaudžu garīgā veselība. Kā atveseļot, kā
nepadarīt veselos slimus un slimos vēl slimākus – tie
bija jautājumi, kuriem meklējām atbildes kopā ar laikrakstu LAIKS, PBLA, LĀZA biedriem un Latvijas
kolēģiem. Problēmu ir daudz, un plašāk par bērnu
psihiskās veselības aprūpi var lasīt šajā Apkārtrakstā.

LĀZA stiprina saites gan ar trimdas organizācijām,
gan ar Latvijas medicīnas augstskolām, studentu un
ārstu nevalstiskajām organizācijām. LĀZA kopā
ar ELA un biedrību Papardes zieds vadīja diskusiju
stundu par sievietes veselību sarunu festivālā LAMPA
Cēsīs 28. jūnijā. Šogad aizsākās un, cerams, attīstīsies
sadarbība ar labdarības organizāciju Ziedot.lv. LĀZA
biedru lekcijas un diskusijas Latvijā vairs nav retums.
Lai padarītu ērtu saziņu kolēģu vidū, lai varētu veidot kopējas lekcijas un diskusijas, LĀZA mājaslapā
ir izveidota vietne, kur kolēģi var pieteikt savu vizīti
Latvijā, bet interesenti var atrast, kad un kurš LĀZA
biedrs būs Latvijā. https://doodle.com/poll/scz4ze8t6fn3dbxq
Kolēģi visā pasaulē LĀZA var viegli atrast. LĀZA
Facebook grupai LĀZA pasaulē seko un aktīvi diskutē
vairāk nekā 1200 kolēģu, bet LĀZA web lapā lazariga.lv ir viss par LĀZA dzīvi no pirmsākumiem līdz
šodienai.

LĀZA piedalīsimies Toronto Dziesmusvētkos ar
lekcijām un pusdienām, lai visi varam atkal satikties
LĀZA stipendiātus sveic RSU Medicīnas fakultātes 2019. gada 5.jūlijā. https://latviansongfest.com
dekāne Jana Pavāre
2019. gada rudenī būs LĀZA valdes vēlēšanas.
Lūdzu, visi piedalieties! Lai tām savlaikus sagatavoIkgadējā ceremonijā 9. jūlijā piešķīrām LĀZA Pro- tos, LĀZA valde atgādina, ka LĀZA valdē var ievēlēt
fesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas tos LĀZA biedrus, kas regulāri veikuši biedra naudeviņiem Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu das maksājumus, aktīvi darbojušies LĀZA mērķu
studentiem, bet Ojāra Veides fonda atbalstu šogad vārdā un kuriem ir savs redzējums par LĀZA darbību
saņēma pieci jaunie ārsti un arī Latvijas Jauno ārstu nākamajā starpvēlēšanu periodā. Atgādinu, ka LĀZA
asociācija.
ir organizācija, kurā neviens no valdes locekļiem atalLai saglabātu ne tikai vārdus, bet arī to cilvēku vei- gojumu par darbu valdē nesaņem. Ja ir interese darkumu, kuru vārdā stipendijas nosauktas, Apkārtrakstā boties valdē, var pats pieteikt savu kandidatūru, var
un mūsu mājaslapā publicējam plašākus aprakstus par tikt izvirzīts no citiem kolēģiem – LĀZA biedriem.
prof. Ilmāru Lazovski, prof. Irēni Grodumu un viņas Ceru, ka LĀZA valdē iekļūs arī biedri no Eiropas,
Austrālijas un Latvijas, tā arvien padarot LĀZA par
brāli Ojāru Veidi.
mūsu profesijas latvisko māju visā pasaulē.
Neilgi pirms Dziesmusvētkiem Rīgā notika IV Pa18. novembrī kopā svinējām Latvijas proklamēšanas
saules latviešu zinātnieku kongress, kura organizēšanā
100gadi!
Ceļš līdz tai nav bijis viegls. Lielas pārmaiņas
pēc Latvijas Izglītības ministrijas uzaicinājuma
notikušas
arī medicīnā, un daudzi no jums ir snieguši
iesaistījās arī LĀZA. Tās bija trīs satura ziņā ļoti
savu
atbalstu,
lai šīs pārmaiņas notiktu uz labu. Tāpēc
atšķirīgas, bet darba pilnas dienas. Medicīnas sekciju
jubilejas
gada
žurnālā gribam publicēt tos PALDIES
vadīju kopā ar prof. Aivaru Lejnieku. Plašāk par to
par atbalstu profesionālai izaugsmei, ko saņēmām no
šajā Apkārtrakstā.
Latvijas kolēģiem. Pateikt paldies vajag mācēt un to
var darīt vienmēr, arī 2019. gadā. Paldies par ziedojumiem, visi kopā mēs apņemamies palīdzēt Latvijai.
Paldies LĀZA biedriem, kas nomaksājuši ikgadējo
biedru naudu. LĀZA ieņēmumus un izdevumus var
skatīt Apkārtrakstā.

Festivālā LAMPA arī PVO Latvijā pārstāvniecības vadītāja
Aiga Rūrāne
4

Milzīgs paldies Jums visiem par atbalstu LĀZA,
un turpināsim aktīvi īstenot mūsu devīzi: “Visiem
spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto
studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un
sadarbību”.
Cieņā un pateicībā par labu aizvadīto gadu un vēlot
panākumus jaunajā, Uģis Gruntmanis.
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MARCHING INTO LATVIA’S
SECOND CENTURY!

Uģis Gruntmanis, LĀZA president

Dear members of LAZA, colleagues and friends!

Thank you very much for reading our newsletter.
Here I will offer a brief review of what we have done
in 2018, the centennial of the Republic of Latvia.
70 years ago, when doctors who emigrated from
Latvia established the Latvian Association of Physicians and Dentists (LAZA), the aim was to offer active support to colleagues who had emigrated. Since
the restoration of Latvia’s independence, our goal has
been to support medicine and doctors in Latvia. The
fact that we have increasing numbers of members and
supporters from Latvia allows our organisation to see
problems far more precisely which require solutions.
Ongoing problems include insufficient health care financing, low salaries for doctors, nurses and specialists
and other areas, and the related emigration to countries where the work of medics is appreciated.

LĀZA board - Gundars Katlaps, Uģis Gruntmanis and
Kaspars Tūters, July 9, 2018

to look and resolve these problems. Our representatives took part in meetings of the Saeima Social and
Labour Committee to see what related organisations
and members of Parliament thought about these isAccording to the Latvian Medical Association, sues. Thanks to Kaspars Tūters and Kamena Kaidaka,
some 1,000 young doctors and dentists have emi- we convened a meeting of all interested parties at the
grated from Latvia during the past five years, and in Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine
percentage terms, that is more than is the case with on July 9, bringing together more than 30 specialists
the population of Latvia. We hope that as financ- from Latvia and abroad. We understood that one of
ing increases, some colleagues will be interested in the key problems was a lack of paediatric psychiatrists
returning to Latvia with new knowledge and ideas. and psychoanalysts. One reason for that is double
To facilitate their return, we worked actively with the certification. Paediatric psychiatrists must first spend
World Federation of Free Latvians (PBLA) and the four years in a residency related to adult psychiatry
European Association of Latvians (ELA) on a dias- and then two years related to paediatric psychiatry,
pora law that the 12th Saeima (Parliament) adopted because paediatric psychiatry is seen as a secondary
on final reading during the last day of its session. This area of specialisation. We worked with the Ministry
will make it much easier for doctors and instructors to of Health, the Association of Psychiatrists and the
return to Latvia, because academic positions in coun- director of the paediatric psychiatry residency, Dr Nitries that are not member states of the EU, but have kita Bezbarodovs, ensuring that paediatric psychiatry
been countries in which representatives of the diaspo- would become a fundamental area of specialisation.
ra have worked will have to be compared to Cabinet The LAZA also submitted recommendations to the
of Ministers regulations.
Saeima, and we thank Karina Beinerte and other colWe wrote open letters to the president of Latvia leagues who were active in helping to deal with this
and to the Cabinet of Ministers demanding that sala- issue. We also informed the public media about our
ries for doctors be increased, that 12% of the national thinking.2
budget or 4% of GDP be spent on health care, and
For the 11th year in a row, we organised a traditional
that the people of Latvia should not be divided up roundtable discussion, which this time was held on Nointo two “baskets” which mean that poorer people in vember 20 at the Latvian Institute. This year we talked
Latvia who cannot make social contributions would about the mental health of children and teenagers. How
only receive emergency care and support from fam- to heal them, how to ensure that young people do not
ily doctors. The newly elected Saeima is prepared to get sick and that sick people do not get sicker - those
review this law, according to party promises and nego- were the questions to which we sought answers together
tiations on a new governing coalition.
with the newspaper Laiks, members of the PBLA and
Early in 2018, there was a media report about the LAZA, and our colleagues in Latvia. There are many
fate of children in the Ainaži Paediatric Psychoneu- problems, and more information about the mental care
rological Hospital.1 The LAZA immediately started of children can be found in this newsletter.
5
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Colleagues throughout the world can find the
LAZA easily. More than 1,2000 colleagues are members of the LAZA group on Facebook, and the LAZA
webpage, Lazariga.lv has information about the organisation from its origins to the present day.

The LAZA will take part in the Toronto Song and
Dance Festival with lectures and a luncheon so that
we can all meet in 5th of July 2019.6

The 4th Global Congress of Latvian Scientists was held in
Riga in Nacional Library of Latvia

On July 9, we held a ceremony to provide scholarships from the LAZA Professor Ilmars Lazovskis
Medicine Fund to nine upper-year medical students
in Latvia, while support from the Ojars Veide Fund
was received this year by five young doctors and the
Latvian Association of Young Doctors.3

In order to remember the names and achievements
of those people in whose name the scholarships are
called, we published extensive information about Professor Ilmars Lazovskis, Professor Irena Groduma
and her brother, Ojars Veide, on our homepage.4

The 4th Global Congress of Latvian Scientists was
held in Riga shortly before the Latvian Song and
Dance Festival, and the Latvian Ministry of Education invited the LAZA to help in organising it. The
congress involved three days of very intensive and
diverse topics. I chaired the medical section together
with Professor Aivars Lejnieks (Latvia), and more information about the work can be found elsewhere in
this newsletter.
The LAZA is strengthening links with diaspora
organisations, medical schools in Latvia and non-governmental organisations of students and doctors. The
LAZA, ELA and the Papardes Zieds organisation led
an hour of discussions about the health of women at
the LAMPA festival in Cesis on June 28. This year
we also developed a partnership with the Ziedot.lv
charitable organisation, and we hope to continue our
work with it. Lectors and debates involving LAZA
members are nothing unusual in Latvia. The LAZA
homepage now has a page where colleagues can report their upcoming visits to Latvia, saying when and
which LAZA member will be there, the aim being
to ease up communication among colleagues and to
organise lectures and debates.5

The LAZA will be holding a board election in the
autumn of 2019, and we hope that all members will
take part. To prepare for the election, the board would
remind members that only those members of the
LAZA can be elected to the board who have regularly
paid membership fees, have been active supporters of
LAZA and have their own views about the work of
the LAZA in future. I would remind colleagues that
board members do not receive a salary for their work.
You are free to nominate yourself, or you can be nominated by other members of the LAZA. I hope that the
new board will have members from Europe, Australia
and Latvia so that our organisation is the true home
for our profession throughout the world.

On November 18, we all celebrated the centennial
of the proclamation of the Republic of Latvia. That
path toward that celebration was not an easy one.
There have been great changes in the world of medicine, and many of you have helped to ensure that these
changes have been good one. For that reason, we want
to publish “Thank you for support to our Latvian colleagues”. We must always know how to say thank you,
and let’s keep doing that in 2019. I thank donors for
their contributions. We all join together in our dedication to help Latvia. Thanks to LAZA members who
have paid their annual membership fees. A report on
our revenues and expenditures can be found elsewhere
in this newsletter.

I wish to thank you from the bottom of my heart,
and let us continue to work actively in pursuit of our
slogan: “We will do everything that we can to facilitate the education and co-operation of students, residents, doctors and dentists who are involved in health
care and science!”
With much respect and thanks for the good year
that we have had and with my best wishes of success
in the New Year, Uģis Gruntmanis.
Translated by Kārlis Streips

See https://www.delfi.lv/news/national/politics/berni-badinati-un-sieti-pie-gultam-tiesibsargs-par-atklato-slimnicaainazi.d?id=49697297.
2
See http://www.lazariga.lv/149-lai-vesela-miesa-ari-gars-butu-vesels.
3See http://www.lazariga.lv/135-pasiniegtas-lazastipendijas-medicinas-studentiem.
⁴See http://www.lazariga.lv/136-ojara-veides-fonds.
⁵See doodle.com/poll/scz4ze8t6fn3dbxq.
1
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PROFESORA ILMĀRA LAZOVSKA
MEDICĪNAS FONDA
STIPENDIJAS 2018

Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apjomā 2018. gadā ieguvuši četri
Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Ilva Bikanova (RSU), Krista Krūmiņa (RSU),
Svjatoslavs Kistkins (LU) un Ilze Leve (RSU).
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda
Dr. Ēriks Niedrītis bija Profesora Ilmāra Lazov- veicināšanas stipendijas (400 USD) ieguvuši – Daiska Medicīnas fonda izveides iniciators un visus šos ga Marnauza (RSU), Lauma Putniņa (RSU), Egija
gadus vada fondu. Savā uzrunā stipendiātiem Dr. Mičule (LU), Vita Lāčplēse (RSU) un Vineta VikNiedrītis pieminēja to atvērtību un domu skaidrību, torija Vinogradova (RSU).
kas bija raksturīga ārstam Ilmāram Lazovskim un
Kā piemiņu par šo dienu katrs no stipendiātiem
viņa dzīvesbiedrei ārstei Edītei Lazovskai, un to domu saņēma arī grāmatu Tā mēs atgriežamies... par
saskaņu, kādu varēja baudīt Amerikā un Kanādā esošie anatomu un antropologu Jēkabu Prīmani. Grāmatas
latvieši sarunās ar saviem viesiem no Latvijas Atmo- izdošanu 2017. gadā atbalstīja LĀZA. Bet profesora
das pirmajā gadā. Ziņa par profesora Ilmāra Lazovs- dzīvesbiedres Edītes Lazovskas īpašo balvu – prof.
ka nāvi 2003. gadā rosināja domu par viņa piemiņas Ilmāra Lazovska grāmatu Klīniskie simptomi un sinsaglabāšanu. Tā radās Profesora Ilmāra Lazovska dromi – šogad saņēma RSU studente Krista Krūmiņa,
Medicīnas fonds. 67 Latvijas studenti jau ir saņēmuši kuras nākotnes sapnis ir būt par ginekologu. Grāmatu
fonda finansiālu atbalstu. Lai saglabātu ne tikai pro- pasniedza Ilmāra Lazovska meita prof. Māra Grudule
fesora vārdu, bet arī veikumu, šajā Apkārtrakstā
un mazbērni – Anna un Jānis Lazovski.
publicējam Jura Lazovska stāstu par tēvu un materiālu
Stipendiātus sveica arī LĀZA prezidents Uģis
no P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, kas vienmēr
Gruntmanis un valdes loceklis Kaspars Tūters, RSU
ir bijis labs LĀZA draugs.
Dienu pēc dziesmusvētkiem, 9. jūlijā, P. Stradiņa
Medicīnas vēstures muzejā Latviešu ārstu un zobārstu
apvienība (LĀZA) pasniedza Prof. Ilmāra Lazovska
piemiņas fonda stipendijas deviņiem vecāko kursu
medicīnas studentiem. Kopējais šī gada atbalsts ir
6000 USD.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2018. gada stipendiāti: no kreisās Vineta Viktorija Vinogradova (RSU), Daiga
Marnauza (RSU), Svjatoslavs Kistkins (LU), Vita Lāčplēse (RSU), Ilze Leve (RSU), Ilva Bikanova (RSU), Krista Krūmiņa
(RSU), Egija Mičule (LU) kopā ar LĀZA valdi - Kamenu Kaidaku, Kasparu Tūteru, Uģi Gruntmani, Zaigu Alksni-Phillips,
Ēriku Niedrīti un Gundaru Katlapu. Foto: Jānis Brencis
7

LĀZA APKĀRTRAKSTS

Medicīnas fakultātes dekāne Jana
Pavāre, LU Medicīnas fakultātes
studiju direktore Ina Mežiņa
Mamajeva un PBLA vadītāja
Kristīne Saulītis, kā arī draugi un
tuvinieki.

Visā vakara gaitā bija jūtama
ārsta Ilmāra Lazovska domu
klātbūtne. Tās skanēja gan Jāņa
Lazovska teiktajā, ka vectēvs
vienmēr mudinājis mācīties un,
mācot citus, mācīties arī pašam.
Pārsteidzoši aktuāls bija citāts no
1996. gadā teiktās Ilmāra Lazovska
runas Latvijas Zinātņu akadēmijas
konferencē par terminoloģiju:
„Ja izglītībai, kultūrai un zinātnei
nelabvēlīgi apstākļi, kā tas ir šodien,
saglabājas ilgu laiku, tad veidojas
neizglītota vai mazizglītota jauna
paaudze, kas pēc dažiem gadiem
noteiks valsts politiku. Tas nozīmē
ne tikai zemu valsts prestižu,
bet arī draudus demokrātijai: jo
neizglītotāka tauta, jo vieglāks ceļš
diktatūrai, kā mūs māca gadu simtiem ilgā citu pasaules tautu pieredze.”

Vakars mudināja uz siltām
nesteidzīgām sarunām. LĀZA
biedra Zigurda Sūrīša arhīvā,
izrādās, glabājas Ilmāra Lazovska
un viņa sarunas ieraksts, kam nu
jau teju trīs gadu desmiti. Visu
klātesošo sejās atplauka smaids,
ko raisīja Līgovakara foto no
1989. gada Pirmā vispasaules ārstu
kongresa. Cik jauni, cik sprigani...

Saņemot I. Lazovska grāmatu “Klīniskie simptomi un sindromi” LĀZA stipendiāte
Krista Krūmiņa, I. Lazovska mazbērni Jānis un Anna Lazovski un
I. Lazovska meita prof. Māra Grudule.

Plastikas ķirurgs, LĀZA biedrs Zigurds Sūrītis un fonda priekšsēdis Ēriks Niedrītis

AICINĀJUMS!
LĀZA ir gara un skaista
vēsture un daudz izcilu cilvēku,
kuru domas un darbi ir vērtība.
LĀZA valde aicina visus, kam
ir savi atmiņu stāsti vai foto par
sadarbību ar LĀZA, sūtīt tos
laza@lazariga.lv vai nogādāt
P.Stradiņa Medicīnas vēstures
muzejā Mārtiņam Vesperim
Rīgā, Antonijas ielā 1.
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Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa noslēgumā, Līgo svētkos pie Zvārtes ieža
1989. gada jūnijā. No kreisās: Dr. Pauļa Vasariņa sieva dzejniece Aina Zemdega
no Toronto, Kaspars Tūters, Edīte Lazovska, Ivars Siliņš, Dr. Siliņa mazmeita un
Ilmārs Lazovskis. Foto: MVM fonds
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ILMĀRS LAZOVSKIS

Arnis Vīksna, medicīnas vēsturnieks

“Mans augstākais tituls ir ārsts,” – allaž mēdzis
uzsvērt un atgādināt latviešu internists, nefrologs,
medicīnas terminologs un filozofs Ilmārs Lazovkis,
noraidot citus daudz augstākus un skanīgākus nosaukumus, grādus un titulus, kas viņam piederēja,
un patiešām bija īstens tautas ārsts, kas par cietējiem
gādāja ne tikai viņus pašaizliedzīgi dziedinot, bet arī
daudz plašākā veidā – ar vispārējiem centieniem savas
tautas labā un tās stāvokļa uzlabošanā, trešās atmodas laikā kļūstot par izcilu tautas darbinieku, Latvijas
neatkarības cīnītāju, kam tagad pienākas paliekoša un
nezūdama vieta tautas vēsturē.
Viņš dzimis 1931. gada 19. novembrī Rīgā odokļu
inspektores un žurnālista ģimenē, 1950. gadā teicami
beidzis Rīgas pilsētas 1. vidusskolu un 1956. gadā
Rīgas Medicīnas institūtu, trīs gadus nostrādājis
Gulbenē un atgriezies Rīgā, kur medicīnas augstskolā
un Stradiņa slimnīcā nostrādājis līdz mūža galam,
1964. gadā aizstāvot medicīnas zinātņu kandidāta
disertāciju “Dažas morfoloģiskas, bioloģiskas un
klīniskas paralēles reimatoīda poliartrīta slimniekiem” un 1978. gadā doktora disertāciju “Intersticiālie
nefrīti (klīniski un epidemioloģiski pētījumi)”, 1972.
gadā ticis ievēlēts par katedras vadītāju, 1979. gadā –
par profesoru, un 1992. gadā – par Latvijas Zinātņu
akadēmijas akadēmiķi. Miris 2003. gada 19. oktobrī
Rīgā, apbedīts Meža kapos.

Liktenis bija lēmis profesoram Lazovskim kļūt par
tālākvirzītāju tai izcilajai latviešu internistu skolai, kurai
pamatus licis profesors Mārtiņš Zīle un izvērsumu
sekmējis profesors Kristaps Rudzītis – viņa skolotājs.
Raksturīgākās šīs skolas iezīmes ir internā medicīna
visā tās krāšņā daudzveidībā ar padziļinātu interesi par
vienu vai otru specifisku virzienu, ko no vienas puses
papildina medicīnas filozofija, bet no otras – medicīnas
terminoloģija. Turpinot skolas tradīcijas, I. Lazovskim
nācās kopt visus trīs virzienus, vienlaikus gatavojot
skolas nākamo – ceturto paaudzi.

Internā medicīnā I. Lazovskis vairāk pievērsās
nefroloģijai, sekmējot tās diferenciāciju patstāvīgas
disciplīnas veidā, un 1968. gadā veica PSRS pirmo transkutānu nieres punkcijas biopsiju rentgena
televīzijas kontrolē. Citi darbi veltīti arteriālai hipertensijai, reimatoloģijai, vaskulītiem (saistaudu slimībām).
Medicīnas terminoloģijā paliekošs profesora lieldarbs
ir vairākvalodu vārdnīca „Klīniskie simptomi un sindromi” (1971. gadā; 5. izdevums 2001. gadā, 1184 lpp.).
Medicīnas izglītībā viņš ieteicis medicīnas augstskolas
reformu, kas sastapa sīvu pretestību. Profesora interesi
saistīja arī medicīnas ētika un vēsture, bet medicīnas
un zinātnes filozofijā – fenomenoloģiska pieeja, kā arī
haosa teorija (nelineārā dinamika) iekšķīgās slimībās.

Profesors Ilmārs Lazovskis. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga,
20. gs. 90. gadi.

Profesors publicējis 600 darbus, tostarp 17 grāmatas
(pieskaitot atkārtotizdevumus), bijis Latvijas Internistu biedrības un Latvijas Nefrologu asociācijas prezidents, vienotas Latvijas Ārstu biedrības atjaunošanas
idejiskais sekmētājs, apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeņa 4. sķiru, saņēmis Paula Stradiņa balvu un
Kristapa Rudzīša balvu. Pēc viņa nāves tagad tiek
piešķirta Ilmāra Lazovska balva izcilākajiem Latvijas
ārstiem, labākie medicīnas studenti saņem Profesora
Ilmāra Lazovska medicīnas stipendiju, viņa krūšutēls
rotā kādreizējo darba vietu Stradiņa slimnīcā, bet
piemiņas plāksne – bijušo dzīvesvietu Martas ielā 9.

Par mūža spilgtāko vainagojumu varēja kļūt profesora Ilmāra Lazovska izvirzīšana par pirmo atjaunotās
Latvijas Republikas prezidentu 1993. gada vasarā,
jo viņa vārds bija plaši pazīstams sabiedrībā un tika
minēts starp diezgan reāliem neitrāliem kandidātiem.
Taču inteliģences biklums un politiķu intrigas darīja
savu.
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Teksts no Virtuālā enciklopēdija
„100 nozīmīgas personas
Latvijas medicīnas vēsturē”
Tas ir ilglaicīgs projekts,
kurā ikviens lietotājs
var veidot atgriezenisko
saiti ar enciklopēdijas
sastādītājiem, sniedzot
ieteikumus, papildinājumus un
komentārus. Mediķu biogrāfiju
autors ir Arnis Vīksna.
Vizuālais materiāls ir no Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja krājuma.
Piemiņas plāksnes Ilmāram Lazovskim atklāšana Martas ielā 9
2008. gada 20. jūnijā. Uzraksts vēsta: “Šai namā no 1960.gada līdz 2003.gadam
dzīvoja ārsts, valodnieks un filozofs, profesors Ilmārs Lazovskis (1931-2003)”.

ILMĀRS LAZOVSKIS UN LĀZA
Juris Lazovskis, LĀZA valdes loceklis, Ojāra Veides fonda loceklis
Manu tēvu viņa 1. ģimnāzijas draugi sauca par
Lazīti. Tās bija četrdesmito gadu beigas.

palīdzēja nepazaudētā ticība, ka Latvija atkal būs
brīva, un dziļā pārliecība, ka tas būs iespējams. Iekšējo
Mans tēvs bija palicis Latvijā. Vācu kuģis, uz kuru optimismu stiprināja Rīgas 1. ģimnāzijas neatkarīgais
Ventspils ostā 1944. gadā gaidīja 13 gadīgais Ilmārs La- gars. Tur joprojām tai laikā mācīja pirmskara Latvijas
zovskis un viņa vecāki, tā arī nepienāca, un ģimene līdz skolotāji – latīņu valodas skolotājs Augusts Ģiezēns,
ar citām atgriezās Rīgā pēc Kurzemes katlā pavadītās matemātikas skolotāji. Ne tikai fundamentālā klasiskā
kara pēdējās ziemas. Līdzīgi kā aizbraucējiem arī izglītība, seno valodu gaisotne, bet arī morāli ētisko
piespiedu palicējiem bija neziņa par to, kas sagaidāms. normu demonstrēšana saviem skolniekiem uzturēja
Ja izturība, darbīgums un ticība ieraudzīt atkal brīvu pirmskara garīgo atmosfēru. Piemērošanās jaunaLatviju palīdzēja rietumu trimdā nokļuvušajiem Lat- jai padomju iekārtai bija virspusēja, un gluži neviļus
vijas bēgļiem, tad ar darbu un neatlaidību arī Latvijā tā varēja maksāt skolniekam vai skolotājam vietas
palikušie turpināja savu dzīvi okupētajā dzimtenē. Taču zaudēšanu vai sliktākajā gadījumā – apcietinājumu un
ticību Latvijas brīvībai, kas bija tik pašsaprotama rietu- izsūtījumu. Varam iztēloties skolnieku un skolotāju
mu trimdā, dzimtenē palikušiem likās grūtāk saglabāt gara vienību. Kāds padomju virsnieks, ieraudzījis
apkārt valdošās sociālās un morālās degradācijas dēļ. skolas gaitenī apķēpātu Staļina portretu, draudēja
Nebrīvē piedzimstot un padomju doktrīnu apstākļos pārzinim, tomēr skolnieks netika sodīts par antikoizaugot, jaunajai paaudzei Latvijas brīvības ideja šķita munistisku rīcību. Tā vietā skolas pārzinis izteica
audzēknim nosodījumu par nesaprātīgu uzvedību –
kaut kas aizvien abstraktāks.
zīmuļu tērēšanu, kad pēckara periodā tie tik dārgi un
Es domāju, ka lēmums doties trimdā 1944. gadā grūti dabūjami.
definēja manu vecvecāku un tēva attieksmi pret koApkārtējo ačgārnību pieņemšana zināšanai,
munistisko iekārtu. 1941. gada izvešana, “melnās bertas” piebraukšana un čekistu ielaušanās pie tēva mātes adaptācija sistēmai, nepazaudējot principus, un ticība
māsas un viņas vīra, abu izsūtījums un ziņas par viņu brīvas Latvijas idejai – viss reizē prasīja diezgan lielu
garīgu žonglēšanu.
nāvi nākamajos gados bija neizdzēšama pieredze.
Ja rietumos nokļuvušajiem par trimdu kļuva viņu
jaunās mītnes zemes, tad var iedomāties, ka par
iekšējo trimdu padomju okupācijas laikā kļuva dzīve
mana tēva ģimenei – kaut fiziski Latvijā, tomēr garīgi
attālināti no padomju uzspiestās realitātes. Tam
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Tas deva pieredzi un rūdījumu. Medicīnas studijas un pēcstudiju ārsta prakse ļāva tēvam rast garīgu
piepildījumu. Kad es piedzimu 1960. gadā, mani
vecāki jau bija atgriezušies no savas Gulbenes prakses.
Tēvs uzsāka studijas aspirantūrā un sekojoši ieguva
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vietu Fakultātes terapijas katedrā pie izcilā skolotāja
profesora Kristapa Rudzīša.

Domāju, ka laime allaž būt izcilību tuvumā un ietekmes sfērā ir ne tikai veidojusi tēva uzskatus un sniegusi mācības, bet nostiprinājusi jau no bērnības ieliktos
ētiskos principus. Pacienta psihi izprotoša attieksme,
pacienta intereses nostādot kā primārās, koleģialitāte
un respekts vienlīdzīgi pret jebkuru līmeni – studentu,
profesoru, māsu un sanitāru – tādu atceros savu tēvu.

Patiesa aizrautība ir lipīga. Pateicoties mammas nenogurdināmībai, rūpējoties par māsas un
manu audzināšanu un mājas soli, tēvam bija iespēja
sava gara enerģiju gandrīz nedalīti veltīt darbam –
klīniskam, zinātniskam un pedagoģiskam. Mana tēva Kristaps Zariņš un Ilmārs Lazovskis, saņemot Paula Stradiņa
balvu, 1998. gadā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.
atbruņojošais smaids, iemantotās un noslīpētās runas dotības, intuīcija, izcilā klasiskā un medicīniskā
atkal kopā vienai ciltij. “Gens una sumus” – „Esam
izglītība un pieredze nostiprināja viņa kā ārsta,
viena cilts” bija noslēguma vārdi mana tēva runai
docētāja un iedvesmotāja tēlu.
Latvijas Ārstu biedrības dibināšanas sapulcē 1988.
Ja Gorbačova gadi daļai Latvijas bija apjukuma un gadā. “Viņš šķita kā viens no “mūsējiem””, manu tēvu
šaubu piepildīti, tad mans tēvs šķita gatavs pārmaiņām raksturoja no Ņujorkas iebraukušais ārsts, tagadējais
un tās lielās netaisnības – atņemtās Latvijas brīvības – LĀZAs valdes loceklis Ēriks Niedrītis, ar kuru tāpat
atkalatgūšanai. 20. gadsimta 80. un 90. gadu mijas no- kā ar citiem trimdas ārstiem maniem vecākiem vēlāk
tikumi kļuva lielāki par cilvēkiem, kas tajos piedalījās. izveidojās cieša draudzība. Lai palīdzētu studentiem
Necīnoties pēc prominences, atpazīstamības un titu- iegūt zināšanas un pieredzi ārzemēs, Ēriks Niedrītis
liem, tautas kustība pati izvēlēja sev vadoņus. Ne tikai 2003. gadā izveidoja un turpina vadīt Ilmāra Lazovska
profesionālus un harizmātiskus, bet arī savus princi- Medicīnas fondu, kas saistībā ar LĀZA piešķir
pus iznesušus cauri apspiestības gadiem: tos, kuri bija stipendijas izcilākajiem Latvijas medicīnas studentiem
palikuši imūni gan pret abstrakto “komunisma cēlāja
Atskatoties uz mana tēva dzīvi, varu droši teikt, ka
morāli”, gan pret tās transformāciju - “domā vienu,
viņa principi un rosība tika veltīta, lai “visiem spēkiem
saki otru, dari trešo”.
veicinātu veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studenKad 1989. gadā 1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa tu, rezidentu, ārstu sadarbību un izglītību”. LĀZA un
laikā LĀZA pirmoreiz ieradās Latvijā, 57-gadīgais arī mana tēva saglabāto principu noturība varētu būt
Ilmārs Lazovskis, medicīnas zinātņu doktors, iekšķīgo kā zināms nemainīgums un atskaites punkts, ar kuru
slimību klīnikas vadītājs, sagaidīja trimdas latviešu samēroties gan toreiz – Otrā pasaules kara uzspiestās
ārstus. Sagaidīšana Rīgas lidostā un videolentē uzņemtā trimdas, personiskajās un valstiskajās traģēdijās, gan
tikšanās starp manu tēvu un LĀZA Kaspara Tūtera
pašreiz – tik šķietami mainīgajā pasaulē.
personā ir kļuvusi par vienu no emblemiskākajām
Ja tēvs būtu dzīvs, viņš varētu te piebilst – plus ça
epizodēm. Cieņpilnas un patiesa prieka pilnas acis
un emocijas Latvijas un rietumu ārstiem – tās ir change, plus c’est la même chose – jo vairāk kas mainās,
jūtas, kas uzplaiksnī, pēc ilgas nošķirtības sanākot jo vairāk tas paliek tas pats.

1989. gadā 1. Vispasaules latviešu
ārstu kongresa laikā Rīgas pils tornī
No kreisās: Ilmārs Lazovskis,
?, Ivars Krastiņš, Jānis Meikšāns,
Kaspars Tūters, Zigurds Bērzups,
virsmācītājs Jānis Liepiņš, Bertrams
Zariņš, Kristaps Keggi, Gundars
Lācis.
Foto no MVM arhīva
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PROFESORA ILMĀRA
LAZOVSKA MEDICĪNAS FONDA
STIPENDIĀTI 2018

DAIGA MARNAUZA

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes absolvente, šobrīd RSU Tālākizglītības
fakultātes 1. gada rezidente otorinolaringoloģijā.
Saņemto LĀZA veicināšanas stipendiju izmantoju, lai apmaksātu dalību mikroķirurģijas kursos, kas notika šī gada 22.-29. jūlijā Kluža-Napokā
(Cluj-Napoca), Rumānijā. Izvēlējos stipendiju tērēt
tieši šim mērķim, jo savu nākotni plānoju saistīt ar
otorinolaringoloģiju, galvas un kakla ķirurģiju, kur
bieži nākas veikt operācijas, izmantojot mikroskopu,
ir svarīga roku veiklība un precizitāte. Vēlējos attīstīt
savas iemaņas, darbojoties ar mikroskopu un mikroinstrumentiem, apgūt mikroķirurģijas pamatus un
„piešaut” roku un aci, lai tad, kad nākotnē sastaptos ar
mikroskopā izpildāmām manipulācijām, justos drošāk.
Varu apgalvot, ka šie kursi sniedza man to, ko no tiem
sagaidīju. Katra diena sākās ar teoriju – īsu lekciju
par šajā dienā apgūstamo un paraugdemonstrējumu,
tad darbojāmies paši pieredzējušu mikroķirurgu
uzraudzībā. Kopumā praktizējām piecas dienas,
katru dienu 5-6 stundas pavadot pie mikroskopa.
Iesākumā trenējāmies uz vistas stilbiņu asinsvadiem,
taču pēdējās divās dienās uzdevums bija īpaši atbildīgs
– izveidot funkcionējošu un kvalitatīvu asinsvadu
anastomozi narkozē ievadītai žurkai. Tas bija lielisks roku kustību precizitātes un pacietības treniņš.
Sirsnīgi pateicos par man sniegto atbalstu!

LAUMA PUTNIŅA

LĀZA stipendiāte Lauma Putniņa (pirmā no labās)
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LĀZA stipendiāte Daiga Marnauza

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes 6. kursa studente Lauma Putniņa. Pateicoties Latviešu ārstu un zobārstu apvienībai un profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai,
man bija iespēja mēnesi praktizēties Austrijas pilsētā
Insbrukā, Sirds ķirurģijas centrā. Austrija ir viena no
vadošajām valstīm sirds ķirurģijas un kardioloģijas
jomā gan Eiropā, gan arī pasaulē, tāpēc šī bija
vienreizēja iespēja redzēt, kāda ir prakse tieši vadošajā
klīnikā un ar ko tā atšķiras no Latvijas medicīnas
sistēmas. Manuprāt, katram medicīnas studentam,
rezidentam kaut reiz ir jābūt iespējai praktizēties
ārvalstīs, lai ņemtu piemēru, mācītos un vēlāk iegūto
pieredzi izmantotu Latvijā.
Mēnesis Austrijā pagāja ļoti ātri. Katru dienu pēc
operācijām devos uz mājām, lai sagatavotos rīta
konferencēm, kur bija jāprezentē pacienti, lasīju teoriju līdz naktij, no rīta 5.00 modos, lai atkārtotu apgūto
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un 7.30 būtu uz rīta konferenci. Pēc tam devāmies
uz operācijām, kur bija iespēja arī darboties praktiski. Atmosfēra slimnīcā rada sajūtu, ka gribi būt viens
no viņiem, ar profesionālām spējām, kompetenci.
Esot šādā vidē, darbs dod pozitīvu adrenalīna devu
un motivāciju izaugsmei. Savukārt komanda, sākot
ar tehniķiem, māsām, ārstiem, visi bija ļoti atsaucīgi,
laipni, saliedēti, smaidīgi un profesionāli. Vismaz divas reizes nedēļā kāds no ārstiem lasīja arī teorētiskās
lekcijas. Katra diena bija neatsverama pieredze, un ļoti
daudz iemācījos.
Austrijā studentam ir atļauts piedalīties un vērot
sirds un plaušu transplantācijas. Piemēram, Insbrukas klīnikā ik gadu vidēji notiek 10 līdz 13 plaušu
transplantācijas. Man bija tā iespēja piedalīties divās
plaušu transplantācijas operācijās. Studentiem ir arī
iespējas darboties pētniecības grupās pašu izvēlētā
specialitātē. Insbrukā ir īpašas laboratorijas, kurās
pētījumi notiek ar pelēm, un ir speciāli aprīkotas
operācijas zāles, kurās studenti var mācīties un veltīt
laiku pētniecības darbiem, izmantojot cūku dzīvos
audus. Apmācības ir vērstas uz katru studentu
individuāli, daudz tiek skaidrots, jautāts viedoklis, kā
arī no pašiem studentiem tiek prasīta ļoti liela atdeve.
Šī profesionālā apmaiņa bija arī lieliska iespēja, lai
nodibinātu kontaktus un iegūtu jaunus draugus no
Maljorkas, Gvatemalas un Austrijas, jo nodaļā bija
vairāki apmaiņas studenti. Patiesi izjutu, ka, lai gan
nebiju no Austrijas, kolektīvs pieņēma mani tāpat kā
vietējo studentu. Ļoti sadraudzējāmies ar kolēģiem,
īpaši ar vienu topošo kardioķiruģi, ar kuru devāmies

ILVA BIKANOVA

LĀZA stipendiāte Ilva Bikanova

Laumas Putniņas pārgājiens kalnos ar kolēģi

kopā pārgājienā kalnos. Es esmu uzaicināta apciemot
viņas ģimeni arī šajā ziemā.
Milzīgs paldies par šo pieredzes iespēju man jāsaka
tieši LĀZA organizācijai un iegūtajai stipendijai.
LĀZA veido cilvēki, kas iedvesmo un liek noticēt saviem spēkiem un pilnveidoties, rast jaunas iespējas un
paplašināt redzesloku. Īpašu paldies vēlos pateikt stipendijas komisijai, Edītei Lazovskai, Gundaram Katlapam, Uģim Gruntmanim, Dainai Dreimanei, Kamenai Kaidakai un pārējiem biedriem. Šīs personības,
ko esmu sastapusi caur LĀZA organizāciju, spēj iedvesmot, izglītot un ļauj noticēt saviem mērķiem. Un
kopā tas ir spēks, tas palīdz saprast, cik patiesībā mēs
varam daudz panākt, atbalstot viens otru.

Pavisam pelēku un ikdienišķu pavasara dienu par ļoti
īpašu un atmiņā paliekošu padarīja ziņa, ka es esmu
saņēmusi LĀZA pasniegto Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju. Es vēlētos patiesā
sirsnībā pateikties LĀZA valdei un tās biedriem,
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fondam un arī
stipendijas atlases komisijai par šo godu un atbalstu
manai profesionālajai izaugsmei.
Ceļš līdz apjausmai par vēlmi kļūt par ārstu nāca
palēnām. Pēc vidusskolas dzīve mani aizveda pavisam
tālu no dzimtenes – uz ASV, University of Connecticut. Mani sportiskie sasniegumi man bija palīdzējuši
iegūt stipendiju, lai varētu četru gadu garumā apvienot
gan bakalaura grāda iegūšanu, gan sasniegt jaunas virsotnes sportā. Jau tad, kad iekāpu lidmašīnā uz ASV,
zināju, ka mans ceļš vedīs arī atpakaļ – uz Latviju. Savu
dzīvi, karjeru un ģimeni vēlējos veidot tieši Latvijā,
tādēļ bija milzīgs prieks turpināt studijas tieši Rīgas
Stradiņa universitātē. Es jutos piederīga mūsu valstij,
jutu atbildību pret tās iedzīvotājiem un ticēju, ka kādu
dienu varēšu būt noderīga Latvijas cilvēkiem.
Manā ģimenē es esmu pirmā, kura ir izvēlējusies savu
dzīvi saistīt ar medicīnu, tādēļ brīžiem jūtos samulsusi
un sveša medicīnas vidē. Tikai pamazām sāku saprast,
cik pretimnākoši un sirdssilti ir daudzi ārsti. Tieši tāda
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ir arī reimatoloģe Anda Kadiša. Es, voluntējot pie viņas,
iegūstu gan medicīniskas zināšanas, gan arī apgūstu
praktiskas iemaņas pacientu izmeklēšanā un saskarsmes prasmju izkopšanā. Esmu patiesi pateicīga viņai
par šo iespēju. Reimatoloģija ir tā specialitāte, uz kuru
tiecos rezidentūrā. Man vasarā bija tā iespēja apmeklēt
„Reimatoloģijas vasaras skolu”, lai iegūtu padziļinātas
zināšanas reimatoloģijā. Kursi sniedz motivāciju vēl
cītīgāk apgūt dažādas nianses reimatoloģijas jomā, lai
pati pēc vairākiem gadiem varētu stāvēt kolēģu priekšā
un dalīties ar savām zināšanām. Nākamajā gadā savas
zināšanas vēlētos papildināt prestižajā European Congress of Rheumatology 2019, kas norisināsies Madridē.
Saņemtā stipendija bija vērtīgs ieguldījums studijās,
jo ar tās palīdzību es varēju iegādāties jaunu portatīvo
datoru. Visu laiku baidījos no tās dienas, kad mans

ILZE LEVE				

astoņus gadus nodzīvojušais dators man vairs neļaus
piekļūt pie informācijas, ko tas sevī glabā. Stipendiju
ieguldīju jaunā, kvalitatīvā portatīvajā datorā, ar kura
palīdzību varu pilnvērtīgi iesaistīties studiju procesos
un turpināt zinātnisko darbību. Mans mērķis tuvākajā
laikā ir pabeigt divus zinātniskos darbus, pie kuriem
jau ilglaicīgi strādāju.
Šī stipendija kalpo par atgādinājumu, cik plašas ir
LĀZA biedru sirdis. Es esmu pateicīga, ka viņi, lai arī
noteikti ir ļoti aizņemti savā profesionālajā dzīvē, ir
padomājuši par mums – topošajiem ārstiem, kuri vēl
ir tikai sava ceļa sākumposmā. Viņi ir atcerējušies, cik
ļoti izaicinošs var būt pats sākums un kādi šķēršļi –
gan emocionāli, gan finansiāli – mums ir jāpārvar.

praksi Minsteres pilsētas slimnīcās. Lielu prieku
sagādāja darbs gan vispārīgās ķirurģijas nodaļā, kur
katru dienu tiku ņemta līdzi uz operāciju zālēm,
neatsakoties arī no piedāvātās iespējas asistēt, kā
arī nedēļa, kuru pavadīju kopā ar otorinolaringologiem. Ārsti bija ļoti pretimnākoši, ar vēlmi apmācīt,
padarīt praksi pēc iespējas vērtīgāku. Vienā no prakses
dienām saņēmu uzaicinājumu no nodaļas virsārsta
asistēt nelielā operācijā. Veicot roku apstrādi, saņēmu
jautājumu – „Vai kādreiz esi veikusi operācijas pirmo
griezienu?”, uz ko, protams, atbildēju noraidoši (jo
cadaver preparēšana neskaitoties). Iekārtojoties pie

LĀZA stipendiāte Ilze Leve

Sākumā nedaudz jūs iepazīstināšu ar sevi. Ar lepnumu varu teikt – nāku no laukiem, Madonas novada Sarkaņu pagasta „Andruškām”. No vecākiem
bieži saņemu jautājumu – „Ilze, kur Tu atkal dosies?
Padzīvo taču mājās!”, līdz ar to par sevi varu teikt –
esmu vienmēr kustībā. Sasniedzot vienu mērķi, tiek
izvirzīts nākamais, kura virzienā arī neatlaidīgi dodos. Pašreiz esmu sestā kursa studente Rīgas Stradiņa
universitātes Medicīnas fakultātē.
Paralēli mācībām jau ceturto gadu dziedu RSU
jauktajā korī „RĪGA”, kā arī nedēļas nogalēs dodos uz
Madonu, kur spēlēju alta saksofonu Madonas pūtēju
orķestrī. Starp studijām un ārpusskolas aktivitātēm
vēl atrodu laiku darbam NMPD (Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests) un Dailes teātrī.
Tagad zinu, ka otorinolaringoloģija ir tā nozare, kurā
vēlētos darboties arī nākotnē. Šogad esmu uzņēmusies
Otorinolaringoloģijas studentu zinātniskā pulciņa
vadītājas pienākumus. Kā pati smejos, dažkārt šķiet,
ka nedēļā ir tikai sešas dienas un diennaktī ir nedaudz
mazāk par 24 stundām.
Šī gada augustā izmantoju iespēju 4 nedēļas pavadīt
Vācijā, izejot Rīgas Stradiņa universitātes piedāvāto
14
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operāciju galda, virsārsts manās rokās ieguldīja skalpeli, sakot – „šis brīdis ir pienācis. Aiziet!”. Uztraukums
liels, bet pateicoties virsārsta mierīgajam operācijas
vadīšanas tonim, viss sanāca lieliski no grieziena līdz
šuvēm. Lai arī cik maza bija šī operācija – prieks bija
neizmērojams!! Vēlējos ar to padalīties.
Vēlos paust lielu pateicību prof. Ilmāra Lazovska stipendijas fondam par atbalstu, jo šī mēneša laikā stipendija sniedza ne tikai finansiālu neatkarību, bet
arī deva sajūtu, ka esi sadzirdēts, novērtēts un Tev ir
uzticēts kāds uzdevums. Vēl iegūto stipendiju plānoju

ieguldīt nākamā gada jūnijā paredzētajā braucienā uz
Briseli, tur apmeklējot galvas un kakla ķirurģijas kongresu, kā arī iegādāties mācību zinātnisko literatūru.
Paldies arī atlases komisijai par novērtējumu, LĀZA
biedriem par doto iespēju pilnveidoties, kā arī vecākiem
par ieaudzinātajām vērtībām un uzņēmības garu.
Novēlu ikvienam uzdrīkstēties sasniegt dažreiz
šķietami nesasniedzamo, nebaidīties no iespējamām
kļūdām un vienmēr virzīties uz priekšu profesionālajā
attīstībā un personīgajā izaugsmē.

KRISTA KRŪMIŅA

Nedaudz par sevi: esmu uzaugusi ļoti skaistā un
gleznainā vietā – Piebalgā. Kopš mazotnes sirdij tuvas bija sportiskās aktivitātes – biatlons un distanču
slēpošana. Patika gleznošana. Absolvējot vidusskolu,
biju iekļauta Latvijas Sieviešu biatlona izlasē, taču
veselības problēmu dēļ izlēmu stāties Rīgas Stradiņa
universitātes Medicīnas fakultātē – tā aizsākās mans
ceļš uz ārsta profesiju. Jāpiebilst, ka mērķtiecība,
gribasspēks un motivācija sportā ir norūdījusi raksturu, kas palīdz, studējot medicīnu!
Nākotnes profesijas izvēlē vissvarīgāko un
visnozīmīgāko artavu deva augstskolas pasniedzēji un
docētāji. Viņu ietekmē 4. kursā pievērsos ginekoloģijas
specialitātei. Uzskatu, ka man ir palaimējies būt īstajā
vietā un laikā - satikt īstos cilvēkus. Īpaši nopelni
šeit ir divām speciālistēm: dr. Janai Žodžikai un dr.
Dacei Melkai, kuras ir manas pirmās skolotājas, paraugi un autoritātes manu profesionālo mērķu un
sapņu īstenošanā. Jāatzīmē arī prof. Dace Rezeberga
un dr. Dace Matule, kas iedvesmo un motivē! Cienu,
novērtēju un esmu ārkārtīgi pateicīga, ka varu mācīties
un pilnveidoties no labākajiem!
Zenta Mauriņa savulaik ir teikusi: „Nevis šaubīties un
vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties.” Jāatzīst, ka
arī šajā gadā manā dzīvē nav trūcis jaunu pavērsienu
Konferencē “The Wisdom of Failure”, praktizējot šūšanas un izaicinājumu. Kopš maija darbojos Latvijas Gineprasmes ar laparoskopijas trenažieri kologu un dzemdību speciālistu asociācijā kā sekretāre
– darbs, kurā šobrīd ieguldu ļoti lielu daļu sevis. Arī
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas profesionālās pieredzes ziņā šī bija vērtīgākā vasara
fakultātes 6. kursa studente, un šajā gadā man bija tas manā dzīvē – visu vasaru voluntēju Latvijas Jūras
gods saņemt Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas medicīnas centra Ginekoloģijas nodaļā dr. Daces Melfonda stipendiju. Vēlos pateikties visiem, kas atbal- kas un viņas komandas vadībā. Īpašs paldies dr. Dacei
sta un darbojas šajā fondā, palīdzot īstenot Latvijas Melkai un dr. Antonam Babuškinam, visam nodaļas
medicīnas studentu sapņus, kļūt par daudzpusīgiem un operāciju bloka kolektīvam! Ieguvu nenovērtējamas
savas jomas jaunajiem speciālistiem!
zināšanas un prasmes operatīvajā ginekoloģijā, kā arī
Daļu no saņemtās stipendijas esmu izmantojusi guvu vēl lielāku pārliecību, ka tieši šī nozare ir tā, kurā
piedaloties “The Wisdom of Failure” konferencē vēlos darboties un specializēties nākotnē! Tās ir tās
un praktiskajos kursos, laparoskopisko iemaņu sajūtas un mirkļi, kuri sirdij liek pulsēt straujāk un
uzlabošanai, kas norisinājās Kauņā, Lietuvā. Atlikušos acīm iemirdzēties citā spozmē. Esmu pārliecināta, ka
līdzekļus investēšu braucienam uz Londonu 2019. šo sajūtu dēļ ir vērts mācīties, darboties un atdot sevi
gada vasarā, kur norisināsies “RCOG World Con- visu!
gress 2019”. Šobrīd strādāju pie tēzēm, lai kongresā Ticu, ka, lai kļūtu par labu ārstu, ir jātur godā cilvēciskās
prezentētu sava pētnieciskā darba rezultātus, kā arī īpašības un jābūt vispusīgam! Pie šī cenšos pieturēties
esmu jau noskatījusi praktiskās darbnīcas, kurām arī ikdienā!
noteikti pieteikšos.
Sirsnīgs paldies par sniegto atbalstu!
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SVJATOSLAVS KISTKINS

ilgtspējai, padarot to neatkarīgu no dominējošo valodu,
kā angļu, krievu, franču, vācu un citu, ietekmes. Tieši
tāpēc es ieguldu savus spēkus, kā arī iegūto stipendiju
LU MF preklīnisko priekšmetu metodisko materiālu
latviešu valodā attīstībā. Savas darbības laikā sazobē ar
saviem domubiedriem esmu izplānojis, kā šo iniciatīvu
piemērot arī citiem priekšmetiem.
Paralēli studijām jau 5 gadus nodarbojos ar zinātni,
iesaistoties mikrobioloģijas un molekulārbioloģijas,
kā arī analītiskās ķīmijas un vairāku medicīnas nozaru
pētījumos. Pašreiz strādāju pie sortāzes A inhibitoru
atlases antimikrobiālās terapijas nolūkiem Dr. Aināra
LĀZA stipendiāts Svjatoslavs Kistkins Leončika grupā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centrā.
Izsaku savu pateicību LĀZA par atbalstu studentiem. Esmu iesaistījies komplementārās medicīnas sistēmu
Jau ilgu laiku LĀZA atbalsta gan topošos, gan esošos pētniecībā, piedalījos LU zinātniskajā projektā, lai
ārstus, kuri attīsta mūsu dzimteni, praktizējoties ārpus novērtētu augu preparātu iedarbības efektivitāti
Latvijas un ienesot šeit jaunas idejas un jaunas vēsmas nedzīstošu diabēta pēdas brūču ārstēšanā, strādājot
no ārzemēm. Citi iesaistās sociālajā dzīvē un zinātnē, ar izciliem ārstiem un biologiem, piemēram, prof.
Jezupovu, prof. Pīrāgu, dr. Saušu, asoc. prof. Tračevsku
atbalstot Latviju.
Esmu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un pētnieci Ilonu Mandriku. Savukārt pērnā gada
5. kursa students. Jūlijā man bija gods piedalīties vasarā es voluntēju Dienvidindijā. Starptautiskajā
prof. Ilmāra Lazovska piemiņas fonda stipendiju konferencē Koči, mēs ar dakteriem no Vācijas, ASV,
pasniegšanas ceremonijā. Pasākuma laikā iepazinos Krievijas un Itālijas iepazināmies ar integratīvās
ar Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjiem, ar LĀZA medicīnas sistēmu, kurā apvienota mūsu izpratnē
klasiskā medicīna ar jomas jaunākajiem sasniegumiem
biedriem, kā arī pavadīju laiku ar kolēģiem no LU.
Kaut gan man ir ķīmiķa izglītība, mani kopš skolas lai- un ājurvēdas medicīnas modelis hronisko slimību
kiem intriģējusi medicīna. Zinot, cik zinoši pasniedzēji ārstēšanai. Jāteic, ka šī kombinācija ir ļoti perspektīva.
ir Latvijas Universitātē, es biju ļoti ieinteresēts studēt Novēlu LĀZA tikai vislabāko, jo no mums – kā
tieši tur. Latviešu valodas saglabāšana un uzturēšana ir esošajiem, tā topošajiem ārstiem – atkarīga tautas,
būtiska ne tikai Latvijas kultūras labad, bet arī zinātnes valsts un arī mūsu pašu veselība.

EGIJA MIČULE

Manā piektajā pediatrijas rezidentūras nedēļā kādas
meitenītes mamma pajautāja, kāpēc es sāku mācīties
medicīnu, jo nav taču viegli.
2018. gada 9. jūlijs, kad saņēmu Prof. Ilmāra Lazovska
stipendiju, bija burvīga diena – iesākās ar sadziedāšanos
Mežaparka estrādē pēc Dziesmu svētku noslēguma
koncerta – un šo skaisto sajūtu papildināja stipendijas
pasniegšanas pasākums, kas noritēja ļoti draudzīgā un
iedvesmojošā atmosfērā – bija prieks ieraudzīt un satikt, un aprunāties ar klātesošajiem.
Man tiešām prieks par doto iespēju uzrakstīt LĀZA
Apkārtrakstam, jo vienmēr ir svarīgi pateikt paldies:
paldies LĀZAi un tās biedriem, priekšsēdim, valdei
un visiem, kas iesaistās asociācijas darbībā – LĀZA
izvirzītais mērķis kopējiem spēkiem veicināt izglītību
un sadarbību veselības aprūpē un darbība tā īstenošanā
latviešu ārstu sabiedrībai un medicīnas attīstībai
Latvijā, manuprāt, ir tiešām vērtīgs pienesums. Īpašs
paldies par to, ka Jūs palīdzat medicīnas studentiem
un sniedzat iespēju pieteikties stipendiju konkursiem
– ne tikai stipendijas saņemšana, bet iespēja piedalīties
tās ieguvē ir izzinošs un vispārējo zināšanu un spēju LĀZA stipendiāte Egija Mičule izlaidumā kopā ar ģimeni LU
papildinošs process.
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Man noteikti nebūtu bijis tik daudz, ko savā
pieteikumā ierakstīt CV, ja ne iespējas mācīties
un darboties zinātnes jomā Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedrā, tāpēc paldies
arī profesorei Ilvai Daugulei un profesorei Ingrīdai
Rumbai-Rozenfeldei; dakterēm Aivai Brūmanei,
Martai Celmiņai un Daigai Kārkliņai par atsaucību
un kopīgajiem darbiem!
“Zini, tu varētu būt pediatrs”, atceros, ka tā man
kāds teica tieši pēc trešā kursa vasaras sesijas. Tajā
brīdī uztvēru to kā jauku komplimentu, ko diezgan ātri aizmirsu. Par pediatra profesiju pat nebiju
iedomājusies (izņemot bērnībā, jo man ļoti patika
dakteri). Tomēr piektā kursa beigās, kad jau lielākā
daļa no iespējamajām specialitātēm bija mācību ciklos redzētas, atcerējos par to komplimentu un sapratu,
ka pediatrija nav tikai tāda nejauša doma, bet, ka man
tiešām patīk un interesē, un vēlos darboties šajā jomā
kā praktiski, tā zinātniski. Šobrīd esmu jau pediatrijas
rezidentūrā. Tagad kā vēl nekad saprotu, cik daudz ir
jāzina un cik svarīgi ir nepārtraukt mācīties. Lai gan
izlaidumā, saņemot ārsta grādu, ir patīkama - liela un
laba padarītā darba sajūta, tomēr par ārstu kļūst, nevis
iemācās būt. Tāpēc uzskatu, ka šobrīd esmu tikai pašā
ārsta profesijas sākuma posmā.
Pirms pieteikšanās stipendijai iepazinos ar tās konceptu un pieejamos avotos uzzināju ko vairāk par prof.
Ilmāra Lazovska personību, lai saprastu, kam un kādēļ
piesakos. Stipendija naudas izteiksmē ir tikai viens
no ieguvumiem, es daudz ieguvu no procesa, šī pieredze man noderēja arī dažus mēnešus vēlāk, stājoties
rezidentūrā.
Pagaidām stipendiju esmu izmantojusi, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar iestāšanos rezidentūrā un
darba uzsākšanu slimnīcā, jo šajā procesā jāiegulda

arī personīgie finansiālie līdzekļi; iegādājos grāmatas:
Oxford Handbook of Paediatrics un Emergencies in Paediatrics and Neonatology, kuras jau tagad ir labs palīgs
gan gatavojoties dežūrām, gan semināriem; apmaksāju
prezentācijas plakāta izgatavošanu Children Health
Days 2018, kur piedalījos, prezentējot stenda referātu;
atlikušo šobrīd taupu, lai, kad radīsies iespēja, uzstātos
kādā pediatrijai veltītā konferencē ārpus Latvijas
robežām, jo šādas pieredzes pagaidām man vēl nav.
Vēl nesen vairākkārt lasīju Lidijas DoroņinasLasmanes kundzes vārdus, ka “latviešu tautai nekad
nav bijusi tik laba dzīve, kāda mums ir tagad”. To ir
svarīgi saprast, lai apzinātos, cik daudz mums šajā
laikā ir dots un cik daudz mēs varam darīt. Tāpēc arī
es palieku Latvijā, lai kļūtu par ārstu tepat un dotu
savu pienesumu valsts attīstībā. Diemžēl es redzu, ka
daudzi, arī ļoti atbildīgos amatos esošie, to nesaprot un
mums esošās iespējas izmanto nepareizā virzienā – arī
veselības aprūpe nav izņēmums. Tāpēc vēlreiz teikšu,
ka man prieks, ka ir tādas asociācijas kā LĀZA un
cilvēki, kas ir ieinteresēti pareizas izaugsmes virzīšanā.
Rakstam pievienots attēls no mana izlaiduma, kurā
esmu ar ģimeni: mammu, brāli, tēti. Foto ar viņiem, jo,
lai arī kas, kādi un ar kādiem sasniegumiem mēs būtu
savā profesionālajā dzīvē, tomēr ģimenei ir visīpašākā
nozīme - ģimene ir mūsu katra sākums un pamats,
patvērums, prieks un mīlestība.
Un, starp citu, uz mazās pacientes māmiņas jautājumu,
kāpēc es sāku mācīties medicīnu, atbildēju ļoti lakoniski: “jo tas ir labs darbs”, labs šī vārda visskaistākajā
nozīmē – pa īstam labs darbs, jo ietver un ikdienā
prasa no cilvēka vislabākās spējas, vislabāko atbildību,
vislabāko attieksmi, arī vislabāko smaidu. Varbūt
nākamreiz atbildēšu, ka tas ir vislabākais darbs.

VITA LĀČPLĒSE
2018. gads man vienmēr paliks atmiņā kā ļoti īpašs
laiks manā dzīvē – esmu pabeigusi studijas Rīgas
Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. Pirms
sešiem gadiem, parakstot studiju līgumu, likās, ka
2018. gads taču vēl ir tik tālu! Tomēr 6 gadi Medicīnas
fakultātē paskrēja neticami ātri. Esmu nokļuvusi savā
vietā – medicīnā.
Drīz pēc izlaiduma ļoti īpašā laikā – XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gaisotnē –
man bija tas gods saņemt Profesora Ilmāra Lazovska
Medicīnas fonda stipendiju. Vēlos pateikties organizatoriem par skaisto pasākumu, kurā valdīja ļoti sirsnīga
un silta atmosfēra. Vēl šodien, paskatoties uz ierāmēto
sertifikātu par stipendijas saņemšanu, pārņem milzīgs
gandarījums par to, ka stipendijas komisija atzinīgi
novērtēja manus līdzšinējos sasniegumus. Par šo stipendiju zināju jau no pirmajiem kursiem, tomēr man
vienmēr šķita, ka es tās saņemšanai nebūtu piemērota
un gana laba. Paldies varu teikt vienai no 2017. gada
stipendiātēm Lindai Rancānei, kas tomēr arī mani

LĀZA stipendiāte Vita Lāčplēse
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iedrošināja pieteikties stipendijai un noticēt sev.
Šobrīd esmu uzsākusi ļoti nozīmīgu savas dzīves posmu.
Esmu kļuvusi par pirmā kursa rezidenti oftalmoloģijā
Latvijas Universitātē. Interese par oftalmologa profesiju man bija jau no pamatskolas laikiem, tāpēc
mērķtiecīgi uz to gāju, skolā cenšoties labi mācīties,
bet augstskolā darbojoties oftalmoloģijas jomā –
voluntējot, veicot zinātnisko darbību, aktīvi piedaloties studentu zinātnisko pulciņu sēdēs un olimpiādēs.
Stipendiju plānoju izmantot mācību literatūras
iegādei. Jau esmu iegādājusies oftalmoloģijas un optometrijas literatūru latviešu valodā. No jaunajiem
kolēģiem esmu uzzinājusi, kura būtu oftalmoloģijas
rezidentam vērtīgākā ārzemju literatūra, un tagad
plānoju to iegādāties. Tāpat labprāt vēlētos apmeklēt
kādu kongresu, piemēram, šovasar Polijā notika Eiropas jauno oftalmologu tikšanās. Šis pasākums gan
tiek rīkots tikai reizi divos gados, bet, iespējams, būtu
vērts pietaupīt līdzekļus nākamajai reizei.

Manuprāt Latvijas galvenā vērtība ir šeit dzīvojošie
cilvēki. Mūsu valsts ir maza, tomēr starp mums ir tik
daudz ievērojamu zinātnieku, sportistu, mūziķu un citu
izcilu cilvēku! Man paši izcilākie cilvēki ir mani vecāki
– mamma skolotāja un tētis zobu tehniķis. Viņu atbalsts un viedais padoms grūtos brīžos vienmēr mani
iedvesmojis nepadoties un sasniegt savas ieceres. Arī
redzot manus kolēģus, kas saņem Profesora Ilmāra
Lazovska fonda stipendiju, un lasot par viņu sasniegumiem, es varu būt droša, ka arī Latvijas medicīna
turpmāk būs labās rokās. Arī es pēc rezidentūras
pabeigšanas plānoju palikt Latvijā un doties strādāt uz
vienu no reģioniem, jo saprotu, cik nozīmīga ir pieejama veselības aprūpe arī Latvijas reģionu iedzīvotājiem.
Vēlos vēlreiz izteikt pateicību LĀZA un Profesora
Ilmāra Lazovska stipendijas komisijai par man sniegto iespēju. Novēlu arī saviem jaunākajiem kolēģiem
nebaidīties un pieņemt dzīves sniegtās iespējas!

VINETA VIKTORIJA VINOGRADOVA
notikumu virpulī radās iespēja mierīgi pārlasīt Latvijas
vēstures grāmatu, nopietnāk izpētīt Latvijas izcilāko
ārstu biogrāfijas, atsvaidzināt zināšanas par mākslu
un literatūru. Aprīlī uzzināju, ka man tika piešķirta
veicināšanas stipendija 400 USD apmērā. Sākumā
biju plānojusi iztērēt piešķirto naudu braucienam uz
Royal College of Psychiatrists organizēto ikgadējo konferenci Londonā, taču vasarā, pateicoties maniem
skolotājiem un mentoriem – profesoram Elmāram
Rancānam un docētājai Jeļenai Vrubļevskai, man bija
iespēja iesaistīties darbā pie viena no Valsts pētījumu
programmas Biomedicīna sabiedrības veselībai BIOMEDICINE (2014-2017) pētījuma etapiem. Palīdzot
ar pētījuma datu analīzi un rezultātu prezentēšanu,
pamanīju, ka dažos aspektos man gribās padziļināt
esošās zināšanas, labāk izprast pētījumu metodoloģiju,
iemācīties strādāt ar pētījumu datiem jau nopietnākā,
nevis studenta līmenī. Tāpēc nolēmu veicināšanas
Vineta Viktorija Vinogradova stipendiju izmantot pragmatiskāk un apmaksāt sev
apmācības kursu pētniecības teorijas jomā. Izskatot
Šobrīd esmu rezidente psihiatrijā Rīgas Psihiatrijas dažādu piedāvājumu plašo klāstu, izvēlējos John Hopun narkoloģijas centrā. Atceros, kā pērnajā pavasarī, kins universitātes izveidoto tiešsaistes apmācības ciklu
būdama vēl Rīgas Stradiņa universitātes 6.kursa stu- “The Data Science”. Kurss sastāv no 10 moduļiem –
dente, sēdēju pie datora un, gatavojot pieteikumu Pro- katrs modulis ilgst 10 nedēļas. Pēc gala pārbaudījuma
fesora Ilmāra Lazovska medicīnas fonda stipendijai, nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina
sapratu, ka konkursa intervija sakritīs ar gatavošanos specializācijas apguvi. Raksta tapšanas brīdī esmu
valsts eksāmenam. Vienā mirklī galvā bija doma, apguvusi pirmo moduli The Data Scientist’s Toolka varbūt nemaz nepretendēt uz stipendiju: galu box. Kursa priekšrocība ir iespēja pašam izvēlēties
galā toreiz galvenais likās pēc iespējas ar labākām apmācības ātrumu un klausīties lekcijas, izpildīt
sekmēm nokārtot valsts eksāmenu un iestāties mājasdarbus un projektu darbus savā tempā un sev
rezidentūrā. Bet tomēr nolēmu nežēlot sevi un tikt ērtajā laikā.
galā arī ar šo izaicinājumu. Un, protams, nevienā Uzskatu, ka šis kurss palīdzēs man produktīvāk darmirklī nenožēloju. Pietika laika gan tam, lai teicami boties savā specialitātē: mērķtiecīgāk plānot pētījumus,
nokārtotu eksāmenu, gan arī paspētu sagatavoties in- precīzāk strukturēt, analizēt un objektivizēt datus, kotervijai. Un šis gatavošanās process izrādījās ārkārtīgi rekti un uzskatāmi prezentēt rezultātus un nākotnē
patīkams, jo medicīnas studenta ikdienas steigā un turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes arī
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doktorantūrā.
Gribas pateikt, ka LĀZA Profesora Ilmāra Lazovska
stipendija nav vienkārši materiālais atbalsts jaunajiem ārstiem un studentiem – tā ir unikāla pieredze,

jauni iespaidi un pašattīstības izaicinājums, kuru nevar
pārvērtēt. Aicinu visus ambiciozus un mērķtiecīgus
studentus pieteikties stipendijai un ieguldīt laiku savā
attīstībā!

Vineta Viktorija Vinogradova kopā ar studiju biedriem.

SADARBĪBA AR ZIEDOT.LV LATVIJĀ

LĀZA maza bet draudzīga kopa
– Dr. Pauls Grūbe (anesteziologs
ASV), Zaiga Alksne Phillips (pediatre ASV) un Kamena Kaidaka
LĀZA biroja vadītāja – 15.11.2018.
devāmies uz Ziedot.lv biroju, lai
runātu par to, kā var palīdzēt Latvijas bērniem, kam palīdzību nevar nodrošināt valsts. Ziedot.lv ir
viena no nozīmīgākajām Latvijas
sociāli atbildīgajām organizācijām,
kas cenšas palīdzēt grūtībās
nonākušajiem.
Anesteziologs
Dr. Pauls Grūbe no ASV bija šīs
tikšanās iniciators. Jāpiemin, ka Dr.
Grūbes tēvs Pauls Grūbe seniors
savulaik bija arī LĀZA prezidents.
Sarunas bija siltas un arī
produktīvas. Ir skaidrs, ka
līdzšinējais LĀZA darbības kurss –
atbalstīt apmācību gan ārstiem, gan
studentiem ārzemju klīnikās, kā arī
viespedagogu un viesārstu vizītes
Latvijā, ir jāturpina. Lūdzam visus,
kam ir vēlme iesaistīties šajā darbā,
rakstīt laza@lazariga.lv LĀZA
birojam.

Dr. Pauls Grūbe, Dr. Kamena Kaidaka, Dr. Zaiga Alksne-Phillips, Ziedot.lv
komunikāciju vadītāja Ilze Ošāne, sociālās palīdzības programmas vadītāja
Inese Danga, neirologs Dr. Mikus Dīriks Ziedot.lv birojā 15.11.2018.
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VĒSTURISKS CEĻOJUMS UZ
LATVIJAS DZIESMU UN DEJU
SVĒTKIEM

Ēriks Niedrītis, LĀZA valdes loceklis

sākās aplausi. Publika sauca „Hurrah Ņujorka”, „Lai
dzīvo Jumis”, un „Jūs iekarojāt Ņujorku un pasauli”!
Saņēmām ziedus. Uz platformām bija izvietotas TV
kameras, kas nodrošināja tiešraidi pa visu pasauli. Visi
ASV radi un draugi mājās skatījās uz datora dzīvo
pārraidījumu ar asarām acīs, redzot mūs gājienā Rīgā.
Vicinot ziedus, mēs soļojām ar platiem smaidiem sejā.
Katra sajūta bija ļoti emocionāla. Nevarējām noticēt,
ka mēs, ASV dzimuši, no tālās Ņujorkas piedalāmies
Latvijas simtgades svētku gājienā. Starp tūkstošiem
tautiešu ejot Rīgas ielās, ienāca prātā, ka viss lielais
darbs - nākt vakaros uz deju mēginājumiem, dzīvot
kā latvietim Ņujorkā, kopt latviešu valodu, pabeigt latviešu sestdienas skolu un piedalīties latviešu
sabiedrībā ārzemēs - bija visa tā vērts. Priecājos, ka
Ņujorkas tautas deju kopa “Jumis” mēs varējām nodot šo latvisko mantojumu manai jaudziesmu un deju svētku gājienā Rīgā, 2018 najai paaudzei: Audrijai, Katarīnai un Ērikam, kā arī
mūsu pārējiem jauniem „Jumja” dejotājiem.
Kā Ņujorkas tautas deju kopas „Jumis” dalībnieks
Tuvojoties parādes beigām, pie pēdējās TV kameras
kopš dibināšanas 2003. gadā esmu piedalījies gandrīz
mūs negaidīti aicināja uz interviju. Reportieris jautāja,
visos Ziemeļamerikas Dziesmu svētkos. Kad „Jumis” kā mēs katrs no Ņujorkas nokļuvām LV 100gades
dejotāji nolēma dejot Rīgā, nevarēju palaist garam svētkos. Vēlāk mēs visu interviju varējām noskatīties
šo vienreizējo vēsturisko iespēju, kā dalībniekam Facebook pilnā garumā.
būt Latvijas simtgadu jubilejas svētkos. Mums trūka Ceturtdien, 5. jūlijā mums bija solo dejas uzvedums
deju kopas „Jumis” karoga, ko tomēr uzšuvām pirms uz Vērmaņdārza skatuves. Visas sēdvietas aizņemtas.
prombraukšanas. Kopskaitā deviņpadsmit dejotāji Garie Ņujorkas mēģinājumi mums iepotēja visu
pārstāvēja Ņujorkas „Jumis” Rīgā. Visu gadu uz horeogrāfiju. Gaidot uzstāšanos, visiem bija liels uzmēģinājumiem Igauņu namā pilsētas centrā ņēmu traukums, bet, kad sauca uz skatuves, pārņēma miers.
manus jaunās paaudzes radiniekus - māsas Aigas Mūsu jaunieši plati smaidīja. Pēc tam arī mums
bērnus Katarīnu un Eriku Mazzanobile un brālēna Ed- pārējiem tas smaids atplauka tikpat liels. Šie smaivarda meitu Audriju. Bērni ar lielu sajūsmu piedalījās di nekad nepazuda. Aplausi bija skaļi, adrenalīns
mēģinājumos un priecājās par topošo ceļojumu.
Ielidojām no Ņujorkas Rīgā ar Finnair. Tūlīt devamies uz mēģinājumiem. Pēc tam tajā vakarā Dziesmu un Deju Svētku gājiens. Mēs pulcējāmies tautas
tērpos iezīmētā vietā Vaļņu un Zirgu ielas stūrī. Mums
priekšā gāja Ņujorkas koris, Čikāgas tautas deju kopa
„Mantenieki” un taisni priekšā Indianapoles „Jautrais
Pāris”. Aiz mums Melburnas vīru koris „Veseris” un
jauktais koris „Daina”. Pēc tam no tālās Brazīlijas tautas deju kopa „Staburags”. Uz ielas mūs sveica Latvijas
radi, draugi un tautieši, bet arī neticami daudz paziņas
no ASV un citām pasaules malām. Likās, ka bijām
Baltimoras Dziesmu Svētkos, jo tik daudz bija ASV
latviešu kā skatītāju ielas malās. Soļojām ātrā gājienā
rikšiem vien uz priekšu.
Ēriks Mazzanobile nesa „Jumja” jauno karogu, un Kārlis
“Jumis” uz Vērmaņdārza skatuves, 2018
Ķirsis nesa Latvijas karogu. Pie Brīvības pieminekļa
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augsts un kaifs nenomērāms. Pēc uzstāšanās dzērām
šampanieti un ēdām pīradziņus.
Pirmdien, 9. jūlijā, bija mana pēdejā pilnā dienā Latvijā
- Profesora Ilmāra Lazovska stipendiju pasniegšana
P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Bija patīkami
pasniegt LĀZA stipendijas deviņiem krietniem jauniem Latvijas medicīnas studentiem. Zāle bija pilna
ar studentu ģimenēm, ASV ārstiem un viesiem. Pēc
svinīgā akta tikšanās pie vīna un uzkodām.
Bet pēdejā dienā vēl pilna programma līdz vakaram.
Pēc stipendiju pasniegšanas devāmies uz ostu, lai
burātu pa Baltijas jūru ar jahtu, pateicoties draugiem.
Mums visiem šī bija pirmā reize, kad burājām pa
mūsu mīļo jūru. Laimīgi, ka vasarā dienas tik garas, ka

Ņujorakas deju kopa “Jumis” XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki. Autora foto

varējām vēl dienas gaismā būt uz jūras.
Visi „Jumis” dejotāji pēdējā vakarā tikās Vecrīgā
Doma laukumā „Rīgas Atslēga” alus dārzā. Draudzīgā
gaisotnē Ņujorkas dejotāji pārrunāja dziesmu svētkos
pārdzīvoto. Dzērām pēdējos kausus garšīgo Latvijas alu un ēdām senču spēkbarību - pelēkos zirņus ar
speķi. Dārzs slēdzās, bet viesmīlis ļāva mums palikt pie
galda. Bija žēl šķirties no šīs fantastiskās un pasakainās
nedēļas, svinot Latvijas simtgadi. Liela gulēšana nevienam neiznāca, bet varējām nākošā dienā atpūsties
lidmašīnā.
LV 100gades Dziesmu un deju svētki bija vienreizējs
pārdzīvojums deviņpadsmit Ņujorkas „Jumis”
dejotājiem. Mums vienkārši vajadzēja būt Latvijā, lai
baudītu šo vēsturisko mirkli mūsu Tēvzemē!

God. LĀZA biedri un draugi!

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) konference būs XV Latviešu dziesmu un deju svētku laikā.
Konference notiks:Hilton Toronto Hotel, Osgoode meeting room 5. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00
Programmā būs priekšlasījumi par medicīnas jautājumiem. Ir ielūgts Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Kanādā god. Eihenbauma kungs. Aicināsim arī viesus no Latvijas. Savu dalību apstiprinājis
Dr. Andris Skride, Latvijas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs.
Būs arī jauka neliela kultūras programma, pusdienas plkst. 12.00 ar maksas bāru, apsveikumi un sirsnīgas sarunas.
Lūdzu pieteikties līdz 15. jūnijam pie Dr. Ērika Niedrīša:
35 Seaman Avenue, Rockville Centre, New York 11570 USA
Phone: 1 516 678 2487; Cell: 1 917 797 8249
e pasts: erikniedritis@msn.com
Pieteikšanās anketa ES, Amerikas, Kanādas un Austrālijas kolēģiem :
Vārds, uzvārds:____________________________________________________
Epasts:__________________________________________________________
Adrese:__________________________________________________________
Maksa USD Ārstiem: skaits
X 125 katram, summa:_________________
Viesiem: skaits
X 60 katram, summa___________________
Papildus ziedojums Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas Stipendiju Fondam:_____
Kopsumma:____________________________
Ja nevarat piedalīties LĀZAs konferencē, lūdzam to atbalstīt ar ziedojumu Stipendiju fondam:
Ziedojums:_______________________
Visus čekus lūdzam rakstīt ASV dolāros: Prof. I. Lazovska Med. Fonds.
Ja maksājat LAZA web lapā ar Paypal, tad maksājumā norādiet Dalība LAZA konference
LĀZA un Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas Fonda vārdā pateicos par Jūsu atbalstu un ziedojumu.
Uz redzēšanos Dziesmu svētkos Toronto!
Patiesā cieņā, Ēriks Niedrītis, MD, Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda priekšnieks.
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OJĀRA VEIDES FONDS –
MŪŽĪGA PIEMIŅA BRĀLIM UN
ATBALSTS LATVIJAS ĀRSTIEM

Kaspars Tūters, Ojāra Veides Fonda vadītājs, LĀZA valdes loceklis
Nu jau deviņpadsmit gadus Latviešu ārstu un zobārstu
apvienība aicina Latvijas ārstus izmantot Ojāra Veides
Fonda atbalstu. 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. Par savu
iegūto pieredzi stipendiāti sniedz atskaiti Fondam un
rakstu LĀZA Apkārtrakstam.
No 2019. gada mainīsim pieteikšanās kārtību – līdz
15. septembrim fonda valde gaidīs elektroniski
pieteikumus 2019/2020. gada stipendijām. LĀZA
mājaslapā var uzzināt, kādi ir vajadzīgie dokumenti,
lai pieteiktos stipendijai. Pieteikumus vērtēs fonda
valde un aicinās uz atlases otro kārtu vai nu klātienes
intervijā Rīgā, vai interneta vidē. Katru gadu 4-6 pretendentiem ir iespēja saņemt stipendiju $1000 līdz
$2000 apmērā.
Ojāra Veides Fondu vada LĀZA valdes loceklis Kaspars Tūters. Fonda valdē ir LĀZA valdes loceklis Juris
Lazovskis (Kanāda) un LĀZA biedre, zobārste Inese
Flude (Kanāda).
2018. gadā Ojāra Veides fonda atbalstu saņēma:
• Dr. Ieva Mičule (C$ 2000), lai stažētos Laval
Universitātē, Kvebekā bērnu medicīniskā ģenētikā
un prenatālā diagnostikā. Sponsorēja Dr. Baiba
Lāce.

•

Dr. Ilze Apine ($ 2000), lai stažētos Hamburgas
Eppendorfer Universtātes klīnikā,
• Dr. Dace Zvirgzdiņa, ($ 1000), lai stažētos University of Texas Southwestern Medical Center,
Neiroķirurģijas klīnikā.
• Dr. Līga Beķere (EUR 1000)
• Dr. Kristīna Amosova (EUR 1400).
• Latvijas Jauno ārstu asociācija (EUR 2000), lai
turpinātu aktīvu darbību.
• Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds
($6000)
Pasaulē ir ierasta prakse, ka Fondus nosauc to cilvēku
vārdos, kuru piemiņu fonda veidotāji grib saglabāt.
Tā arī Ojāra Veides Stipendiju fonds tika nodibināts
1999. gadā Kanādā. Naudu šim fondam deva Dr. Emma
Irēne Groduma (1916–2007). Viņa bija Medicīnas
fakultātes profesore Saskačevanas 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. Fonds ir reģistrēts Kanādā
un tam ir ziedojumu nodokļu atlaides kā labdarības
organizācijai.
Tomēr reti kad iznāk pieminēt tos, kas fondus dibina. Tāpēc šoreiz ir tik liels prieks par Ineses Fludes
atmiņu stāstu, ko publicē Apkārtraksts, jo tas ļauj kaut
mazliet vairāk un ilgāk piedomāt par fonda veidotāju
ārsti, LĀZA biedri Emmu Irēni Grodumu.

OJĀRS KĀRLIS VEIDE (1922.17.04.- 1945. PAVASARIS)
Ojārs Kārlis Veide piedzima Rīgā 1922. gada 17. aprīlī. Viņš
sāka studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, bet
1944. gada rudenī tika mobilizēts latviešu leģionā. Cik zināms,
pēc sākotnējām apmācībām Ojārs Veide tika norīkots par asistentu
pie leģiona kara ārsta Dr. Alberta Vēriņa (1917 (Gaujiena, Latvija)-1987 (Melburna, Austrālija)). Pēc Dr. Vēriņa teiktā, 1945.
gada pavasarī bija ļoti smagas cīņas. Ojārs Veide neatgriezās no
kaujas lauka un vēlāk nav atrasts.
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TIKŠANĀS AR PROF.
EMMU IRĒNI GRODUMU

D.S. Inese Flude, Ojāra Veides fonda valdes locekle

celsmes profesore Emma Groduma, un mudināja, lai
es viņu sameklēju.
Tā 1980. gadā es arī satiku Emmu Grodumu un
viņas vīru. Abi bija ļoti laipni un patīkami un mani
uzņēma ciemos savā mājā, kura bija tuvu augstskolai
un Saskačevanas upes krastiem, rajonā ar lieliem
lapu kokiem, kas ir retums plašajā, plikajā prērijā. No
sarunām diemžēl neko īpašu neatceros, tikai manu
prieku, ka vēl bez manis šinī nomales pilsētiņā, kura
likās ļoti tālu no pārejās pasaules, atradās divi latviski
runājoši cilvēki. Tagad, kā bieži notiek, ir tik daudz
jautājumu, ko vairs nevar, bet ko gribētos viņiem
paprasīt.
Vai viņi, kad izkāpa no vilciena, pēc četru dienu brauciena caur džungļīgiem mežiem un tukšo prēriju ar retiem graudu liftu miestiņiem, neiedomājās, ka varbūt
bija kļūdījušies, nepaliekot Anglijā vai neizkāpjot no
vilciena Monreālā vai Toronto? Un, ja gadījumā viņu
ierašanās bija ziemā, tirāniskā ziemeļvidus kontinenta
aukstumā, vai nebija vēl sliktāka sajūta? Un vai izmisums tomēr neizgaisa?
Varu tik domāt, ka viņu pieredze droši vien bija līdzīga
manējai. Nekad neaizmirsīšu pirmo dienu augstskolā.
Divas dienas pēc ierašanās pilsētā un dažas dienas
pirms manas pievienošanās ceturtajam kursam man
Emma Irēne Groduma (dz. Veide) bija sarunāta tikšanās ar dekānu. Pastāstīju, ka esmu
atradusi istabu (nepieminot, ka, apsēžoties uz gultas
Dr. Groduma ir dzimusi Rīgā 1916. gada 17. oktobrī. malas savā noīrētā būcenīti, diezgan izmisīgi sev jautāju,
1941. gadā viņa ieguva zobārstniecības diplomu Lat- kādā pasaules galā esmu nonākusi). Konstatējām, ka
vijas Universitātē un pirms izbēgšanas 1944. gadā esmu iegādājusies vajadzīgās grāmatas, instrumentus.
strādāja par zobārsti Rīgā. 1953. gadā viņa kopā ar Viss kārtībā. No sarunas tomēr izrādījās, ka vienas
lietas trūkst – katram kursam klīniskais ķitelis esot
vīru Vilhelmu Grodumu emigrēja no Anglijas uz
savā krāsā, un manējam, ceturtajam, jābūt zilam.
Kanādu, uz Saskačevanas provinci. Tanīs laikos, lai Ķiteļi vienmēr tikuši pasūtīti visam kursam otrā
Kanādā strādātu par zobārsti, studijas bija jāsāk no mācību gada sākumā. Nevarēju iedomāties, kur šinī
paša sākuma. Dr. Groduma izlēma, ka Saskačevanas pasaules nomalē tādu zilu atradīšu. Vispār tanīs laikos
Universitātē pārstudēs nevis par zobārsti, bet iegūs
doktora grādu neiroanatomijā un patoloģijā. Pēc grāda
iegūšanas Dr. Groduma publicēja daudzus zinātniskus
darbus un nostrādāja par profesori Saskačevanas
Universitātes mikrobioloģijas nodaļā līdz aiziešanai
pensijā 1982. gadā.
Kaut gan es piedzimu un uzaugu Toronto,
zobārstniecību es izstudēju Glāzgovā, Skotijā. Kad
pienāca laiks 1979. gadā atgriezties Kanādā, noteikumi
par zobārsta grāda iegūšanu bija mainījušies un divos
gados varēja iegūt Kanādas grādu un licenci. Izvēlējos
to nokārtot Saskačevanas Universitātē. Kad devos uz
rietumiem, mana māte Ņina Černavska-Viduce, arī
zobārste, LĀZAs biedre un Kanādas kopas valdes
Inese Flude Saskačevanas upes krastā.
locekle, man pastāstīja, ka Saskatūnā esot latviešu iz2017. gadā piekritu Dr. Kaspara Tūtera aicinājumam
piedalīties Ojāra Veides Stipendiju fonda valdē.
Lasot fonda pārskatu, gadījās ļoti jauks personīgs
pārsteigums, jo izrādījās, ka stipendijas dibinātāja ir
bijusi Dr. Emma Irēne Groduma, kuru biju satikusi
pirms daudziem gadiem.
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Tipisks prēriju miestiņš.

biju redzējusi tikai baltus. Laikam izskatījos diezgan
bezpalīdzīga, jo dekāns pielēca kājās, atvēra savu skapi,
kur karājās viņa paša divi ķiteļi, viens balts, otrs zils.
Pasniedza man savu zilo, lai es to tik velkot un paturot.
Tas nokārtots. Kaut gan mani ceturtā kursa biedri sāks
skolu tikai pēc dažām dienām, trešā kursa studenti jau
esot laboratorijā, lai es ejot tur iepazīties. Tikko biju
iegājusi, trīs trešā kursa meitenes tūlīt pieskrēja man
klāt un, noskaidrojušas, kas es tāda esmu, nosprieda,
ka tanī pašā vakarā man noteikti jāsatiek ceturtā kursa
meitenes. Tā arī notika. Šī diena bija sākums manai

cieņai un pietātei pret Saskačevanas Universitāti,
medicīnas fakultātes mācību spēkiem un skaistām
mūža draudzībām. Domāju, ka Grodumi arī piedzīvoja
šo Kanādas rietumnieku laipno uzņemšanu, un tas,
ka Dr. Groduma tik ilgus gadus rosīgi nostrādāja
savā otrajā alma mater, par to liecina. Noteikti arī ar
ekstrēmo klimatu viņi salīga mieru un, tāpat kā es,
ziemā abi satinās siltos dūnu mēteļos un baudīja šīs
provinces dabas vienmēr un visur tuvo, parasti kluso, bet
ļoti skaisto klātbūtni, vai nu staigājot gar Saskačevanas
upes apsarmotajām kraujām, vai apbrīnojot ilgās nakts
debesīs liesmojošo ziemeļblāzmu.
Pēdējos dzīves gadus Grodumi pavadīja Kanādas
rietumu krastā, Vankūverā, kur baudīja un atbalstīja
operu un simfonisko orķestri. Te arī 2007. gada
20. augustā Emma Irēne Groduma devās mūžībā.
Es pēc studiju beigšanas 1981. gadā paliku vēl vienu
gadu Saskačevanā un tad atgriezos Toronto, kur vēl
tagad strādāju kā zobārste.
Ļoti cienu Dr. Grodumu, ka viņa nekad neaizmirsa
savu brāli, jauno medicīnas studentu Ojāru Veidi,
kurš krita karā, un ka, izjūtot mīlestību un pienākuma
apziņu pret viņu un savu dzimteni, dibināja stipendiju,
kas tik ļoti reālā veidā atbalsta medicīniskās aprūpes
attīstību Latvijā.

PIEREDZE
HELSINKU UNIVERSITĀTĒ

Jānis Zariņš, Ojāra Veides Fonda stipendiāts, plastikas ķirurgs, Mikroķirurģijas centrs
Pateicoties Latviešu ārstu un zobārstu apvienībai
un Ojāra Veides stipendiju fondam, man bija lieliska iespēja 6 mēnešus pavadīt vienā no lielākajām
rekonstruktīvās ķirurģijas klīnikām pasaulē. Tepat
netālu, nedaudz uz ziemeļiem, no mūsu mīļās valsts
Latvijas, Somijas Helsinku universitātes slimnīcā
Plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas nodaļā ik gadu
tiek izoperēti vairāk nekā 6000 pacientu ar dažādām
iedzimtām, traumas vai audzēja radītām sekām.
Stažēšanās laikā bija iespēja piedalīties ikdienas
pacientu ārstēšanas niansēs, operāciju plānošanā,
operācijās, kā arī pēc operāciju apsekošanas vizītēs.
Iegūtā praktiskā pieredze Latvijā ļāva brīvi piedalīties
dažādās operācijās, pat veicot noteiktus operāciju etapus – audzēju izņemšanas, audu lēveru izdalīšanas un
mazo asinsvadu rekonstrukcijas. Kopumā piedalījos
vairāk nekā 100 lielās rekonstruktīvās operācijās, no
kurām 54 bija mikrovaskulāru audu transplantācijas,
lielākoties galvas un kakla rajonā. Īpaši jāatzīmē sejas
transplantācijas operāciju (pilna sejas transplantācija,
ieskaitot sejas un kakla ādu, muskuļus, nervus, asinsvadus un kaulus), kura bija tikai 41. pasaulē un otrā
pēc skaita Somijā. Tā bija vienreizēja un lieliska piere24

Jānis Zariņš pēc veiksmīgas operācijas kopā ar somu kolēģi
Ian Barner-Rassmusen (pa labi).

dze piedalīties šajā operācijā un pēcoperācijas pacienta ārstēšanā, dokumentējot visus etapus un nianses.
Kas zin... varbūt kādu dienu arī Latvijā to veiksim?!
Jāsaka, ka rekonstruktīvās ķirurģijas līmenis Somijā
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un Latvijā būtiski neatšķiras, taču Somijā medicīnas
sistēma kopumā ir daudz labvēlīgāka pacientam.
Bija iespēja arī piedalīties dažādos semināros un
starptautiskās konferencēs, kuras norisinājās Helsinkos. Slimnīcas personāls, apkārtējie cilvēki, kolēģi
bija ļoti draudzīgi un pretimnākoši. Pusgada laikā bija
iespēja veidot tuvus kontaktus ar somu kolēģiem. Pat
tika baudītas aukstās ziemas peldes un karstie saunas apmeklējumi ar jaunajiem draugiem. Tika likti
stabili pamati turpmākai draudzībai un sadarbībai.
Tāpēc mani atvadu vārdi pirms braukšanas uz mājām
bija sekojoši: “Tās nav beigas, bet gan izcils attiecību
sākums”. Prieks, ka izdevās nest Latvijas vārdu pasaulē
un parādīt, ka lielas lietas arī veicam šeit. Jau tagad
ir plānotas vairākas savstarpējas vizītes pieredzes
apmaiņai.
Vēlētos pateikties arī savai ģimenei - sievai Elīnai un
dēlam Miķelim, vēlreiz liels paldies Ojāra Veides Stipendiju fondam, Rīgas Stradiņa universitātei, ERASMUS programmai un Mikroķirurģijas centram par
šo doto iespēju! Jauniegūtās zināšanas un modificētās
operācijas taktikas tiek pielietotas, operējot pacientus
šeit Latvijā.

Jāņa Zariņa atvadas pirms došanās mājās. Fonā
Helsinku rekonstruktīvās ķirurģijas komanda.

Tāpēc no sirds rekomendēju katram jaunajam ārstam
doties šādā neaizmirstamā zināšanu ceļojumā, jo pieredze, prakse un jaunas pazīšanās ir lielākā bagātībā, kuru
varam atvest mājās, lai pielietotu jauniegūto pieredzi,
ārstējot savus pacientus.

DOKTORANTŪRAS STUDENTA
PAVASARA MIRKĻI HAMBURGĀ

Ilze Apine, Ojāra Veides Fonda stipendiāte, radioloģe-diagnoste,
Diagnostiskās radioloģijas dienesta vadītāja BKUS
Pirms trīs gadiem uzsākot studēt doktorantūrā,
man prātā neienāca doma, ka atkal nāksies ielīst studenta lomā. Līdz doktorantūras studijām es “briedu”
gandrīz divdesmit gadus, laiku pa laikam uzdodot sev
un citiem jautājumu, ko gan es tādu varētu pētīt? Pašai
man atbildes nebija, bet apjautātie cilvēki dziļdomīgi
klusēja, viens otrs mani uzlūkodams ar smaidu – un
tagad es zinu, kāpēc. Jo pētniecība (un doktorantūra)
sākas tad, kad tev ir jautājumi, uz kuriem, gremdējoties
Google universitātē, atbildi nevari iegūt “uz sitiena”.
Mana profesionālā kaislība vienmēr ir bijusi zarnas,
un es patiesi uzskatu, ka skaistākas par vienu zarnu
radioloģijā var būt tikai divas zarnas. Manu interesi noteikti rosināja mani kolēģi. Kopā ar proktologu komandu – Aigaru Martinsonu, Kasparu Snipi,
Aiju Kusmani – pirms nu jau 11 gadiem uzsākām
defekogrāfiju – taisnās zarnas anatomijas izvērtēšanu
rentgena kontrolē defekācijas laikā, kas palīdz saprast,
kādēļ pacients nevar, teiksim vienkārši, pakakāt.
Savukārt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
kolēģes gastroenteroloģes Ieva Puķīte un Inita Kaže,
cīņā par dažu pacientu veselību juzdamās bezspēcīgas,
mani mudināja veikt magnētiskās rezonanses
enterogrāfijas izmeklējumus ar mērķi atklāt Krona
slimību. Un es aizrāvos. Īpaši izaicinoši šķita divi

momenti – mēģināt atrast veidu, kā pacientu varētu
izmeklēt bez īpašas sagatavošanas izmeklējumam (pacientu pirms izmeklējuma ir jāsagatavo, liekot viņam
dzert lielu daudzumu vājas koncentrācijas mannīta
šķīduma, kas rada diskomfortu un izraisa caureju,
turklāt padara neiespējamu pacienta izmeklēšanu
narkozē – tas vislielākajā mērā attiecas uz bērniem),
kā arī saprast, vai var atteikties no gadolīnija kontrastvielas ievades, kas atbilstoši vadlīnijām, gan ir obligāts
pasākums, savukārt pēdējos gados tiek publiskoti arvien vairāk pierādījumi par toksiskā smagā metāla
gadolīnija krāšanos galvas smadzeņu bazālajos kodolos. Tādēļ man dzima teorija par difūzijas uzsvērto
attēlu izmantošanu, lai šos jautājumus noskaidrotu.
Pētot problēmu, es sapratu, ka man ir nepieciešams
pētījumā iekļaut t.s. starpvērtētāju ticamības
izvērtējumu, vienlaikus apzinoties, ka Latvijā otru
kolēģi ar selektīvu mīlestību pret zarnām, kurš būtu
ar mieru ar pulksteņmeistara pacietību un precizitāti
pārmērīt manus mērījumus vairāk nekā 100 pacientiem, es neatradīšu. Viena no doktorantūras studiju
kolēģēm man pameta ideju par studijām Erasmus +
programmas ietvaros. Mana ģimene ideju uztvēra ar
atbalstu un sapratni, un es sāku meklēt vietu, uz kurieni doties, kā arī kolēģi, kurš būtu gatavs un gribošs
25
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izmanto mākslu un mūziku, vairākas reizes
gadā rīkojot brīnišķīgas izstādes un fantastiskus koncertus ar augstas klases mākslinieku
piedalīšanos. Slimnīca ir liela, slimnīcas perimetrs ir 3,8 km, un, raitā solī dodoties
apkārt slimnīcai, ir nepieciešamas vismaz
minūtes 40. Klīnikā ārstējas 1500 pacientu,
strādā ap 10000 darbinieku, no kuriem vairāk
nekā 1000 ir augsti kvalificēti ārsti. Gadā
slimnīca apkalpo 82 000 stacionāra pacientu
un 291 000 ambulatoro pacientu, neatliekamās
palīdzības nodaļa – 122 000 pacientu. 1000
pacientu gadā klīnikā ierodas no ārvalstīm.
Hamburgas Ependorfas slimnīca ir ar ļoti
lielu pieredzi bērnu aknu transplantāciju
jomā – tajā notiek aptuveni 1/3 no aknu
transplantācijām bērniem Eiropā, un Bērnu
Dienu pirms mājāsbraukšanas. Ar kolēģiem radiologiem klīniskajai universitātes slimnīcai ir izveiMichael Groth un Sophie Alt. Ilze Apine centrā dojusies lieliska sadarbība tieši ar šo klīniku.
man palīdzēt. Diemžēl ļoti ātri nācās atmest domu Ependorfā ir divas atsevišķas radioloģijas nodaļas
par nokļūšanu kādā no Eiropas references iekaisīgo – atsevišķi pieaugušajiem un bērniem. Pieaugušo
zarnu slimību pētniecības centriem – uz izaicinājumu radioloģijas nodaļa ir izvietota ēkā slimnīcas centrālajā
kāru radiologu, kurš trīs ātros neiroloģiskos MR daļā, savukārt bērnu radioloģijas nodaļa atrodas Bērnu
izmeklējumus būtu ar mieru nomainīt pret vienu klīnikā – atsevišķā celtnē, kas ekspluatācijā nodota
laikā ilgu zarnu izmeklējumu, ir ļoti maz, un, lai cik pagājušā gada rudenī un atrodas vienā no slimnīcas
aizraujoša būtu bijusi mana ideja, visiem šiem kolēģiem stūriem. Kaut arī pati ēka ir gaiša, plaša un ērta, tai ir arī
trūkst darba roku ikdienas darbu paveikšanai. Pēc trūkumi – kolēģi sūdzas, ka, atšķirībā no iepriekšējās
pāris meklējumos pavadītām nedēļām, kad es jau ēkas, no kurienes viss nepieciešamais bija ērti sabiju gatava no idejas atteikties, Bērnu slimnīcu ap- sniedzams, aiziet pusdienās prasa ar kājām nosoļot
ciemoja aknu transplantologu brigāde no Hambur- pusotru kilometru. Intereses pēc intensīvākās dienās
gas Ependorfas Universitātes slimnīcas. Viesu vidū ieslēdzu Endomondo programmu, lai saskaitītu dienā
bija arī bērnu radioloģijas nodaļas vadītājs Dr. Johens darbā noieto attālumu, un noietie 5-7 km man nebija
Hermans. Sarunājoties ar viņu, izstāstīju, ko daru, ko pārsteigums. Tas, protams, paņem daudz laika.
pētu, ko gribu atrast, pierādīt. Kolēģis, uzzinot mana Hamburgas Ependorfas slimnīcā, kā jau vācu klīnikā,
pētniecības projekta saturu, kļuva bezgala ieinteresēts atslēgas vārdi ir ordnungs jeb kārtība, kas nozīmē
– izrādījās, viņa pētniecības tēma ir tie paši difūzijas organizētību un precizitāti. Darbs Bērnu radioloģijas
uzsvērtie attēli, taču bērnu kaulu smadzeņu aspektā. nodaļā sākas tieši 8.00 ar nelielu apspriedi. Uzreiz
Sekoja uzaicinājums doties uz Hamburgas Ependor- pēc tās kāds no speciālistiem, parasti rezidents, dodas
fas Universitātes slimnīcu un pabeigt pētniecības pro- uz intensīvās terapijas nodaļu veikt ultrasonogrāfijas
izmeklējumus, pārējie kolēģi paliek nodaļā.
jektu tur.
Tā nu 7. marta vakarā atstāju Latviju, lai pēc 20 ga- Izmeklējumi tiek veikti pēc klīnikas standartiem, kas
diem kā students pavadītu divus mēnešus Hamburgā, tiek apstiprināti. Ļoti izbrīnīja ārstu – vidējā medicīnas
bērnu radioloģijas nodaļā. Doties uz Ependorfas personāla “saspēle”, katram atbildīgi darot savu darbu.
Universitātes slimnīcu bija milzīgs izaicinājums – tā Ja ārstam ir jākomunicē ar pacientu, ārsts tiek pakā vadu nodaļu, vienmēr ir interesanti “pašpikot” saukts tikai tad, kad māsas vai māsu palīgi ārstam ir
darba organizāciju tur, kur tā ir labāka, paskatīties, ko sagatavojuši darba vietu un arī pacientu. Ja pacients
varu uzlabot savā nodaļā, turklāt pati samērā nesen ir infekciozs, ārstam kabineta durvju priekšpusē tiek
esmu atvērusies pētniecībai, sapratusi tās burvību, nolikts vienreizējās lietošanas halāts, maska un cimun savas nodaļas darba rezultātu analīze pētniecības di. Ārstam beidzot darbu, kabinets ļoti ātri tiek saaspektā man šķiet tikpat svarīga, kā naudas pelnīšana kopts. Vācu mediķi ļoti lielu uzmanību pievērš paslimnīcai. Kādreiz, stažējoties Upsalas universitātes cienta drošībai un medicīnas pakalpojumu kvalitātes
slimnīcā, viens no maniem skolotājiem teica: “Lai pastāvīgai uzlabošanai, un, ja viņi ne vienmēr ir jauki
pētītu, tev ir jābūt iekšā pētniecības vidē!” Un mans un draudzīgi savā starpā, tad pacients gan ir visa centrā
mērķis ir šādu vidi radīt savā nodaļā, tādēļ braucu ne un jūtas aprūpēts. Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta
arī pacientu datu drošībai, tādēļ visur, kur slimnīcas
tikai pētīt – arī iedvesmoties.
Hamburgas Ependorfas Universitātes slimnīca ir vie- datoros ir pieeja slimnīcas un radioloģijas informācijas
na no Eiropas modernākajām slimnīcām. Tā dibināta sistēmām, atšķirībā no Latvijas, nav interneta; ja va1889. gadā. Klīnikā ir 13 centri, vairāk nekā 80 klīnikas jag meklēt informāciju tīklā – nāc ar savu klēpjdatoru,
un institūti. Pacientu veselības atgūšanai slimnīcas arī planšetdatoru vai viedtālruni.
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Bērnu radioloģijas nodaļā ir 6 bērnu radiologi,
papildus vēl iemaņas apgūst vairāki pediatrijas un
radioloģijas rezidenti, kuri dara visu to pašu, ko radiologi. Nodaļā ir 4 ultrasonogrāfijas kabineti un
viena 3T magnētiskās rezonanses iekārta, bet nav
datortomogrāfijas iekārtas, jo relatīvi augstās starojuma devas dēļ datortomogrāfiju bērniem izmanto
tikai izņēmuma gadījumos, maksimāli vienu reizi
dienā un parasti pie politraumām. Mūsu Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā ir 10 radiologi un 10
ultrasonogrāfijas speciālisti; pie mums gan darbs noris
intensīvāk un, piemēram, viens BKUS ultrasonogrāfijas
ārsts dienā izmeklē uz pusi vairāk pacientu, jo vācu
radiologi vienlaikus apraksta rentgena attēlus un veic
ultrasonogrāfijas izmeklējumus, mērojot samērā lielus
attālumus starp kabinetiem. Tomēr jāatzīst, ka Vācijas
radiologiem kopumā ir labākas zināšanas bērnu
radioloģijā, kuru dēļ ambulatori pacienti var droši
izvēlēties izmeklējumu veikšanai ambulatoru iestādi,
kas nav universitātes slimnīca, atbrīvojot klīnikas
resursus smagākiem pacientiem.
Pētniecība un zinātnisku rakstu rakstīšana ir katra
universitātes slimnīcā strādājošā vācu ārsta goda lieta.
Es piedalījos vienā Hamburgas radiologu pētījumā,
kurā datortomogrāfiju izmantoja kaulu vecuma
noteikšanai Tuvo Austrumu bēgļiem, kas nonākuši
konfliktā ar likumu un, lai izbēgtu no soda, apgalvo, ka
ir jaunāki par 18 gadiem. Mērījumus vācu kolēģi veic
ārkārtīgi precīzi; vācu ārsts nebūs mierā ar laukuma
mērījumu robežās no 5 līdz 10 mm3, izvēloties vai nu 5
mm3 vai 10 mm3. Mēs sakām: “Arī negatīvs rezultāts ir
rezultāts!”, taču vācu ārstam pārsvarā interesē pozitīvi
rezultāti.
Pāris dienas pēc ierašanās Hamburgā es piedzīvoju
sava pētījuma koncepcijas sagrāvi, jo vācu kolēģis,
iepazīstoties ar mana pētījuma niansēm, kļuva kritisks,
argumentējot savu viedokli ar apsvērumiem, saskaņā
ar kuriem mērījumu rezultāti zarnu sieniņu iekaisuma izvērtēšanai ir neprecīzi. Tā kā es savu konceptu
pamatoju ar vairākiem pētījumiem, kas bija publicēti
labos citējamos izdevumos, es spurojos pretī un
negribēju piekrist, taču pēc vairākkārtējiem kolēģa iebildumiem un pat dusmām (“Es neparakstīšos ne zem
viena tava vārda!”), es nolēmu pierādīt, ka kolēģim nav
taisnība. Tomēr pēc vairākkārtīgas datu izanalizēšanas,
tos visādi grozot, sapratu, ka taisnība nav man. Ir tik
milzīgs izmisums, ja ar blīkšķi sagāžas tava tik šķietami
spožā un ilgi lolotā ideja… un, pēc negulētas nakts pamostoties, es sapratu – ja reiz manā pētījumā ir kļūda,
tad kļūda ir arī pētījumos, uz kuru rezultātiem esmu
balstījusies, un veids, kā varu izgrozīties, ir līst caur
caurumu sētā atpakaļgaitā, proti, pētījuma koncepciju pagriežot uz “ko es varu mācīties, darot to šādi!”,
jo – gan jau vēl kāds cits arī to tāpat mēģinās! Un
es varu rakstīt par gūto mācību savas metodoloģijas
izmantošanā, lai kāds cits tajā bedrē vairs neiekāptu.
Ir ārkārtīgi grūti atzīt savu sakāvi, un vēl grūtāk ir būt
nospiestam uz ceļiem un būt zaudētājam to kolēģu
priekšā, kuriem tu gribētu justies līdzvērtīgs. Man ne-

bija variantu – laiks Hamburgā ir ierobežots, mērķis
ir jāsasniedz, un, ja gribu, lai kaut kas iet uz pozitīvu
galu, zaudējums ir jāatzīst. Vācu kolēģim, mani uzklausot, radās dažas idejas par to, kā no defekta uztaisīt
efektu. Tā radās doma par fantoma – modeļa ar zarnu
sieniņai un tās satura īpašībām ekvivalenta materiāla
– izgatavošanu.
Tālāk – mēnesis darba, lasot, meklējot informāciju
un reaģentus, vakaros studentu dzīvokļa virtuvē vārot
dažādas saharozes – agara želejas kombinācijas, pildot tās mēģenēs un spainīšos, nēsājot tos šurpu turpu maršrutā slimnīca – mājas. Bija dienas, kad kopā
nostaigāju pat kilometrus piecpadsmit. Gāja visādi,
dažbrīd līdz izmisumam – viens solis uz priekšu, divi
atpakaļ, kad jāpiedzīvo nedēļu ilga dīkstāve, nepienākot
mēģeņu sūtījumam no Anglijas. Tagad es zinu, ka, lai
agars veidotu želeju, tas ir jāuzsilda līdz 100 grādiem
– šīs informācijas nav nevienā fantoma gatavošanas
pamācībā (man to pačukstēja pārtikas tehnologs)!
Uzzināju, ka “Ruf ” agars ir maniem mērķiem
nepiemērots, bet “Rapunzel” agars der, ka medicīnisko
plastmasu nelīmē neviena no superlīmēm, zinu, kura
ir vienīgā derīgā līme, ko var nopirkt saimniecības lietu lielveikalā Hamburgā. Es pazīstu sajūtu, kā ir, kad
uz minūti esi novērsies no plīts, fantoma šķidrums
ir pārgājis pāri katla malām un jāsāk ir viss no jauna, sverot sastāvdaļas ar miligrama precizitāti (man
vajadzēja izlūgties ielaist mani laboratorijā slimnīcas
teritorijā esošajā komercaptiekā). Es zinu, kā ir, kad
vienīgās slimnīcas virtuves atbildīgā persona ir aizgājusi
no slimnīcas, nav sazvanāma, virtuve ir aizslēgta un
pēc 3 stundām tev ir jābūt magnētiskās rezonanses
kabinetā, lai varētu darīt ieplānoto! Tagad es zinu, kā
gatavo želeju ar resnās zarnas saturam ekvivalentām
īpašībām. Sākotnējā koncepcija paredzēja izmantot arī
veselas brīvprātīgas personas zarnu satura materiālu,
taču pēc tam, kad brāzmains vējš (vienā Hamburgas pusē ir Ziemeļjūra, otrā – Baltijas jūra!) pa gaisu
aizpūta karotīti ar šo saturu tieši kaimiņos esošā
policijas iecirkņa teritorijā, no šīs idejas nācās atteikties. Es zinu, kas jāpievieno cukura želejai, lai tajā nesavairotos mikrobi. Un tagad es zinu, ka, lai pārvarētu
zaudētāja sajūtu, vienīgā izeja ir – ej, celies, dari! Un
kusties, jo Hamburgas ielās “sastaigātie” endogēnie
opiāti noņēma situācijas traģiskuma sajūtu.
Dažas dienas pirms došanās mājās visi skenēšanas
uzdevumi tika pabeigti! Kāda mana kolēģe, kuru ļoti
cienu, reiz teica: “Ja laiku pa laikam pētniecībā tu
nejūties kā pilnīgs muļķis, tad tā nav pētniecība, ar ko
tu nodarbojies!”. Viss šis process prasīja daudz resursu gan emociju, gan laika ziņā, tomēr esmu ārkārtīgi
priecīga, ka man bija iespēja šīs grūtības piedzīvot un
no tām daudz mācīties. Tagad atliek filozofiskā daļa –
visu sastrukturizēt un soli pa solim šķietami negatīvo
rezultātu pozitīvā gaismā uzlikt “uz papīra”.
Noslēgumā no sirds vēlos pateikties Ojāra Veides
fonda valdei par pretimnākšanu, atbalstot mani ar stipendiju apmešanās izdevumu segšanai.
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PIEREDZE ASV

Nataļja Kapļa, Ojāra Veides Fonda stipendiāte, endokrinoloģijas rezidente

Vēlētos padalīties ar pieredzi, ko
ieguvu 2017. gadā vasarā, pavadot
vienu fantastisku mēnesi Dalasā
University of Texas Southwestern un
Parkland slimnīcās.
Šis bija mans pirmais pieredzes
apmaiņas brauciens uz ārzemju
klīniku. Protams, zināju par iespēju

piedalīties konkursā jau vairākus
gadus, bet nebija pārliecības, ka
spēšu to izdarīt. Visu laiku šķita, ka
ir daudz aktīvāki kolēģi, kam jādod
iespēja aizbraukt un “uzsūkt” visas
piedāvātās zināšanas un pēc tam
dalīties ar mums pārējiem. Tomēr
ticu, ka viss notiek tieši tajā laikā,
kad tam jānotiek, kad cilvēks ir
gatavs. Ne tik ļoti vienkāršā dzīves
posmā man paveicās un es tiku
vērtīgā pieredzes braucienā.
Vienkārši teikt, ka bija lielas bailes
un šaubas, nozīmē nepateikt neko.
Bija daudz dažādu kavēkļu ar
visu nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu, kas reizināja manu
spriedzi vismaz x 3. Bet tomēr tajā
naktī, kad es izkāpu no lidmašīnas
un man pārtrūka elpa no Amerikas karstā gaisa, absolūti savādāka,
es sapratu, ka mani gaida kaut kas
īpašs. Un tā arī bija.
Ir iegūtas jaunas zināšanas,
paplašināts redzesloks ne tikai
ārstniecības ziņā, bet arī medicīnas
sistēmas ziņā. Daudzas zināšanas
diemžēl mūsu valstī nav iespējams
izmantot. Ceru, ka tikai pagaidām

“nepielietotās” zināšanas nemaz
nepazūd, bet glabājas kaut kur
dziļi dziļi. Tās ir konkrētas,
sistematizētās zināšanas, ko var
iegūt tikai ļoti pareizi un produktīvi
organizētā jauno ārstu apmācības
procesā.
Satikti tik dažādi, interesanti
cilvēki, profesori, pieredzējuši un
jaunie ārsti. Izpētīti sarežģīti, reti
un interesanti klīniskie gadījumi.
Fascinēja tas darba apjoms, ko
padara jaunie ārsti, saglabājot to
brīnišķīgu vēlmi – ārstēt.
Atgriežoties savā ikdienas darba
režīmā, skaidri redzu ne tikai to, ko
vajadzētu mainīt, bet arī tās lietas,
kas pie mums ir savādāk, pieejamāk
pacientiem (protams, te iet runa
tikai par vienu konkrētu pacientu
grupu). Žēl tikai, ka lielākā daļa
pacientu to neizprot un nesajūt.
Liels paldies prof. Uģim Gruntmanim par darbu vairāku gadu
garumā, uzņemot jau vairāk par
20 jauno ārstu gan klīnikā, gan arī
savās mājās, padarot šo braucienu
vēl neaizmirstamāku. Paldies Ojāra
Veides Fondam!

Natalja Kapļa, Ojāra Veides Fonda stipendiāte pie savas prakses vietas Dalasā
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PIEREDZE DALASĀ!

Sniedze Mūrniece, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas Anestezioloģijas klīnika,
Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļa
BIS, izvērtējot anestēzijas dziļumu, precīzāk iespējams
paredzēt pacienta pamošanos, samazināt laiku starp
operācijām.
Otrkārt, pacientu pirmsoperācijas apskate un
sagatavošana. Visiem pacientiem, kam paredzēta
plāna operācija, būtu obligāti laicīgi jādodas uz
pirmsoperācijas apskati ne tikai pie ķirurga, bet arī
pie anesteziologa, tādejādi izkoriģējot, piemēram,
režīmu, kā lietot personīgos medikamentus, papildus
speciālistu konsultācijas, ja nepieciešams u.c., lai pacienti ierastos uz operāciju sagatavoti. Mūsu praksē
bieži pacientu redzam dienu pirms operācijas, kad
papildus izmeklējumus vai citas izmaiņas veikt nav
vairs iespējams.
Treškārt, komunikācija. Amerikas klīnikās nav
iedomājams, ka ārsts neiepazīstina ar sevi. Mūsu
klīnikās pacients nezina, kas ir viņa ārstējošais ārsts,
kas būs ķirurgs, kurš būs anesteziologs. Neuzskatām
par vajadzīgu ar sevi iepazīstināt, neuzskatām par
vajadzīgu pacientu iepazīstināt ar procedūras norisi,
kas ASV klīnikās tiek izskaidrota detalizēti, tādejādi
Sniedze Mūrniece UT Southwestern Medical Center, mazinot pacientu neziņu un satraukumu.
Esmu ļoti pateicīga O.Veides stipendiju fondam par
Dalasa, 2018
iespēju pabūt Dalasā. Esmu ieguvusi ļoti daudz atziņas,
Pateicoties O. Veides stipendijai, man bija iespēja
kā organizēt, uzlabot savu darbu, kā tiekties uz labāko.
pavadīt mēnesi UT Southwestern Medical Center,
Diemžēl, esot ikdienā savā ierastajā vidē, mēs jaunas
Dalasā, Teksasā un iepazīties ar anestezioloģijas un
lietas neapgūstam un neredzam, ko varētu mainīt un
reanimatoloģijas praksi šajā klīnikā. Tā kā esmu pabikāpēc tas vispār būtu jādara. Iesaku jebkuram kaut uz
jusi dažās Eiropas klīnikās, šoreiz bija interese iepazīt
tieši anestezioloģijas nianses un organizāciju Amerikā. neilgu laiku pabūt kādā attīstītā ārvalstu klīnikā, lai
Lielāko daļu laika pavadīju tieši neiroanestezioloģijā, redzētu, ka ir, kur tiekties un attīstīties, un ka bieži
nedaudz arī neirointensīvajā terapijā. Pēc visa redzētā vien izmaiņas slēpjas sīkumos. Un iespēju vienmēr var
galvenais secinājums ir diezgan pozitīvs – savā ikd- atrast, jābūt tikai vēlmei un motivācijai to darīt.
ienas praksē, nodrošinot anestēziju pacientiem, esam
tādā pašā līmenī un piekopjam tās pašas metodes. Protams, tas, kas iezīmē vislielāko atšķirību Amerikā, ir
iespēja izmantot dārgākus medikamentus un labāku
aparatūru. Pēc atgriešanās Latvijā tas, ko noteikti
vēlēšos ieviest ikdienas praksē anestezioloģijas klīnikā,
ir, pirmkārt, papildus intraoperatīvā monitoringa
plašāku izmantošanu, kā BIS (bispektrālā indeksa
monitorēšana) anestēzijas dziļuma izvērtēšanai, TOF
(train of four) miorelaksācijas izvērtēšanai. Mūsu
klīnikā aprīkojums ir pieejams, taču ikdienā nevēlamies
tos izmantot, aizbildinoties ar papildu darbu. Taču
papildu monitoringa pielietošana ne tikai nodrošina
papildu drošību pacientam, bet ļauj daudz precīzāk
anesteziologam vadīt anestēziju, kā arī izvērtēt papildu
Simulāciju centrs, kur notiek apmācības anesteziologiem
medikamentu ievades nepieciešamību. Kā novēroju,
un topošajiem anesteziologiem. Tiek simulētas dažādas
situācijas operācijas laikā, situācija tiek filmēta un vēlāk
izmantojot papildu monitoringu, iespējams izvairīties
analizēta soli pa solim
no liekām medikamentu devām, kā arī, vadoties pēc
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LATVIJAS MEDICĪNAS FONDA
STIPENDIĀTI 2018. GADĀ

Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

Latvijas Medicīnas fonda (LMF) Zariņu studi-ju
ceļojuma stipendiju rezidentiem un jaunajiem ārstiem
2018. gadā saņēma pieci Latvijas jaunie ārsti: RSU
rezidente anestezioloģijā reanimatoloģijā Katrīna
Rutka (4000 USD) 6 nedēļu apmācībai Kardiovaskulārās ķirurģijas anestezioloģijā un reanimatoloģijā
Drēzdenes Sirds ķirurģijas centrā, TOS traumatoloģe
ortopēde Inese Breide, lai 6 nedēļas papildinātu
zināšanas ES klīnikās Zviedrijā, Čehijā, Slovēnijā pleca locītavas ķirurģijā, LU pediatrijas rezidente Marta Celmiņa (6000 USD) 6 nedēļu apmācībai bērnu
epilepsijas un miega medicīnā St.Thomas slimnīcā
Londonā, RSU pediatrijas rezidente Paula Kļaviņa
(6000 USD) 2 mēnešu apmācībai St.Lous Vašingtonas
universitātes Bērnu klīnikā ASV un RSU neiroloģijas
rezidente Lelde Liepiņa (5 000 USD) 4 mēnešu praksei bērnu neiroloģijā un retajās slimībās ERASMUS
MC Roterdamas klīnikā, Holandē. Kopējais LMF
atbalsts stipendiātiem 2018. gadā ir 26 000 USD.
Stipendijas tika pasniegtas prof. Viktora Kalnbērza
jubilejas sarīkojumā 6. jūlijā Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīcā. Tās pasniedza Latvijas Medicīnas
fonda valdes loceklis traumatologs ortopēds no ASV
prof. Bertrams Zariņš. Abu traumatologu sadarbība
un draudzība aizsākās jau 1988. gadā, organizējot
Pirmo vispasaules latviešu ārstu kongresu. Tā nekad
nav pārtrūkusi. Daudzi no Viktora Kalnbērza skolniekiem savulaik ir saņēmuši LMF stipendijas. 1990.
gadā Bertrams un Kristaps Zariņi izveidoja Latvijas
Medicīnas fondu, kas atbalstīja Latvijas medicīnas
iestādes, bet LMF pirmais stipendiāts 1999. gadā bija
Valdis Zatlers, otrais – Dainis Krieviņš. 2002. gadā
tika piešķirtas arī pirmās Zariņu studiju ceļojuma sti-

Prof. Viktors Kalnbērzs un Prof. Bertrams Zariņš
pie Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, 2018

pendijas. 16. gadu laikā piešķirtas 50 studiju ceļojuma
stipendijas par kopējo summu 267 000 USD.
LMF stipendiāti ir Aigars Pētersons (2002), Māris
Zambrāns, Linda Nimroda, Alda Bumbure, Ilze
Štrumfa (2003), Laura Logina, Vita Zīdere, Zane
Ābola (2004), Juris Rīts, Ģirts Salmiņš, Valts Ozoliņš,
Helmuts Kidikas, Sergejs Isajevs, Kaspars Ķīsis, Māra
Virza (2005), Mārtiņš Kalējs, Mārcis Gediņš, Zane
Jaunmuktāne (2007), Maija Radziņa, Oskars Galiņš
(2008), Patrīcija Ivanova, Artjoms Špaks, Ēriks Ozols
(2009), Sanita Ponomarjova (2011), Ieva ErciņaBaidekalna, Roberts Leibuss, Artis Knapšis (2012),
Kristīne Šapovalova, Anda Apine (2014), Marija Ose,
Juris Nazarovs, Jevgēnijs Kravčuks, P. Stradiņa KUS
Aknu transplantācijas vienība (2016), Urzula
Safronova, Edgars Zelāns, Kristiāns Meidrops un
Gunta Laizāne (2017).

2018. gada LMF Zariņu studiju ceļojuma stipendijas ieguvēji kopā ar Pēteri Apini, Bertramu Zariņu, Viktoru Kalnbērzu un
Daini Krieviņu. Foto autors Jānis Brencis
30

2018. Nr. 167

NOVĒROJUMI SENTLUISAS
BĒRNU SLIMNĪCĀ

Paula Kļaviņa, LMF stipendiāte, pediatrijas rezidente, BKUS

Paula Kļaviņa kopā ar prof. Matthew Goldsmith, Bērnu
intensīvās terapijas nodaļas vadītāju
Sentluisas bērnu slimnīcā, 2018

Vēlos vēlreiz pateikt lielu paldies LĀZA un LMF!
Piešķirtā stipendija ļāva man īstenot mācību braucienu uz Sentluisas Bērnu slimnīcu ASV (Saint Louis
Children’s Hospital), kur pavadīju 2 mēnešus Intensīvās
terapijas un Neatliekamās medicīnas nodaļās. Man
pašai tieši bērnu neatliekamā medicīna un bērnu
intensīvā terapija šķiet vissaistošākā, diemžēl pašreiz
Latvijā vēl nav izveidotas Pediatrijas programmas, kas
sagatavotu jaunos rezidentus šīm specialitātēm. Šis
arī bija viens no iemesliem, kāpēc pieteicos LMF stipendijai. Pirms aizbraukšanas negaidīju, ka atšķirība
būs tik ievērojama. Pirmkārt tas, kā notiek apmācības
process. Ļoti labu iespaidu par sevi atstāja medicīnas
studenti. Lielu lomu spēlē tas, ka jau trešajā mācību
gadā medicīnas studenti tiek iesaistīti slimnīcas
klīniskajā darbā. Slimnīcā dažādās nodaļās studenti
pavada pilnu laiku, vismaz 8 stundas dienā. Viņi gan
ievāc anamnēzi, izmeklē pacientus, izdomā terapijas
plānu un pēc tam to pārrunā ar ārstējošo ārstu. Kārto
medicīnisko dokumentāciju slimnīcas datorsistēmā un
iepazīst slimnīcas organizāciju, līdz ar to ir labāk sagatavoti rezidentūrai. Otrkārt, rezidenti tiek daudz labāk
uzraudzīti, katra pacienta terapijas plāns tiek saskaņots
ar atbildīgo ārstu, bet no otras puses arī kompetences
un pienākumi rezidentiem ir vairāk nekā Latvijā. (Šeit
salīdzinu tikai ar pediatrijas rezidentiem). Treškārt,
rezidenti tiek labāk apmācīti. Izdevās redzēt diezgan daudz procedūras, kuras izpildīja jaunie ārsti un
blakus vienmēr bija atbildīgais ārsts, kurš deva padomus un palīdzēja veiksmīgāk izpildīt manipulāciju, un
tas notika ļoti mierīgā vidē, bez steigas un nevajadzīga
stresa. Vēl jāpiemin, ka rezidentiem katru darba dienu
bija konferences un praktiskās apmācības vai semināri
nodaļā. Kopumā slimnīcā darbs ir ļoti labi organizēts.
Katrs darbinieks pārzina savu jomu, gatavs vienmēr

palīdzēt atrisināt neskaidrības. Turklāt slimnīcas darbā
ar pacientiem piedalās Latvijā neesoši speciālisti. Respiratorais terapeits - nodrošina invazīvo un neinvazīvo
elpošanas palīgierīču darbību, tās uzstāda, pielāgo pareizos režīmus un nodrošina arī fizioterapiju ar mērķi
uzlabot elpošanas funkcijas. Klīniskais farmaceits - katru dienu piedalās Intensīvās terapijas darbā, koriģējot
devas un pielāgojot piemērotākos medikamentus
katram pacientam individuāli. Bērnu aizsardzības
komanda, kas izvērtē gadījumus, ja pastāv aizdomas
par nepiemērotu bērna aprūpi vai par vardarbību. Child
life - galvenais mērķis nodrošināt bērniem slimnīcā

Sentluisas bērnu slimnīcā, dārzs un kafejnīca, 2018

pēc iespējas piemērotāku vidi, piemēram, mazināt
satraukumu sāpīgas procedūras laikā. Dzīvnieku
terapija - ļoti pozitīvi ietekmē bērnu atveseļošanos.
Brīvprātīgie darbojas ar saviem suņiem, kuri ir izgājuši
speciālu apmācību un saņēmuši sertifikātu, ka drīkst
iet pie bērniem, tādējādi radot prieku pacientiem un
ne tikai. No malas novērojot, šķita, ka zināmā mērā
ASV ir vieglāk strādāt, un par iemesliem varu minēt:
profesionāļu labāku sagatavošanu un apmācību, darba
dalīšanu un ļoti pozitīvu un draudzīgu vidi starp dažāda
profila slimnīcas darbiniekiem. Brauciens man devu
lielāku motivāciju turpināt apgūt jaunas zināšanas,
un ļoti gribas cerēt, ka ārstu izglītošana Latvijā katru
gadu tikai uzlabosies. Tiešām rekomendēju ikvienam
doties mācību braucienā, tas noteikti ir tā vērts!
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LATVIJAS ZINĀTNIEKI
PASAULĒ: SADARBĪBAS TĪKLI
UN IESPĒJAS

Evita Čikute, IZM vecākā eksperte starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos

par diasporas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar
zinātniekiem Latvijā. Uz aptaujas jautājumiem pilnībā
atbildēja 234 zinātnieki 30 dažādās valstīs. Kā savus
sadarbības partnerus viņi minējuši aptuveni 800 Latvijas izcelsmes zinātniekus Latvijā un pasaulē.
Pētījumā analizēts, kā Latvijas diasporas zinātnieki
iepazīstas un kā sadarbojas ar Latvijas un citiem diaLatvijas zinātnes diaspora ir jauna un mobila - 80% no sporas zinātniekiem. Analizēti iemesli, kas palīdz un
diasporā dzīvojošajiem zinātniekiem dzimuši Latvijā, kas traucē sadarbībai, kā arī sniegti ieteikumi zinātnes
bet 84% no viņiem doktora grādu ieguvuši ārpus Lat- diasporas mobilizēšanai un mērķtiecīgai sadarbības
vijas. 92% aptaujāto Latvijas diasporas zinātnieku veidošanai.
pauduši interesi sadarboties ar zinātniekiem Latvijā Lielākā daļa no profesionālajiem kontaktiem diaspo- tā secināts pētījumā “Latvijas zinātnieki pasaulē: ras zinātniekiem (72%) ir ar Latviju, bet vairāk nekā
puse (55%) atzīst, ka saites ar Latvijas kolēģiem pēc
sadarbības tīkli un iespējas”. 2018. gada sākumā arī
emigrācijas ir vājinājušās vai izzudušas pavisam. 43%
LĀZA aicināja kolēģus iesaistīties pētījumā. Pētījuma
respondentu norāda arī uz intereses trūkumu no Latrezultātus paziņoja 2018. gada 7.decembrī.
vijas kolēģu puses.
Pētījuma prezentācijas pasākumā ar savu sadarbības
Līdz šim sadarbība ar zinātnes diasporu nav bijusi
pieredzi dalījās latviešu izcelsmes zinātniece no ASV
pietiekoši novērtēta un atbalstīta. Šobrīd globālā
Dr. Jūlija Melkere (Julia Melkers). Pēc viņas izstrādātās
konkurence par talantiem, kuri spēj sekmēt gudru
metodoloģijas tapis pētījums un pie viņas mācījušies
izaugsmi, rada strauji pieaugošu augsti kvalificētu
vairāki šī pētījuma autori. Tāpat sadarbības pieredzes
speciālistu migrāciju. Zinātnieku mobilitāte un
stāstos dalījās Rīgas Stradiņa universitātes docente
sadarbība ir svarīgs resurss zinātnes attīstībai un
Dr.med. Ilze Maldupa, kura strādā gan Latvijā, gan
konkurētspējai. Vai mēs zaudējam gudrus cilvēkus,
Čīlē, doktorantūras studente no Lielbritānijas Jeļena
kuri palīdz attīstīt zinātni citur? Vai ārvalstīs dzīvojošie
Hercberga, Latvijas Universitātē strādājošie zinātnieki
speciālisti ar savu globālo pieredzi un zināšanām
– Dr. Ieva Birka un Dr. Guntars Kitenbergs, kā arī
sekmē zināšanu apmaiņu un zinātnes attīstību arī
Latiešu Ārstu un zobārstu apvienības biroja vadītāja
Latvijā? Šie ir jautājumi, uz kuriem būtu jārod atbildes
Latvijā Kamena Kaidaka.
un risinājumi.
Kā tālāk attīstīt identificēto sadarbības potenciālu un
mobilizēt Latvijas un diasporas zinātniekus aktīvāk
tīkloties, kā arī kādi no šādas sadarbības ir iespējamie
ieguvumi abām pusēm - par to vairāk pētījuma
prezentācijā.
Pētījumu par Latvijas diasporas zinātnieku sadarbību
ar zinātniekiem Latvijā pēc Izglītības un zinātnes
ministrijas pasūtījuma veica Latvijas Universitātes
Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Pētījuma
mērķis ir izprast zinātnieku profesionālos tīklus, lai
attīstītu mērķtiecīgu sadarbību ar zinātnieku diasporu
ārvalstīs kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu
īstenošanai. Laikā, kad “smadzeņu aizplūšana” un
Kamena Kaidaka informē par LĀZA pieredzi starpvalstu zema zinātnes internacionalizācija ir izaicinājumi, ar
zinātnieku sadarbības nodrošināšanā ko sastopas zinātne Latvijā, šie jautājumi ir jo īpaši
svarīgi.
Pētījumā identificēti vairāk nekā 600 Latvijas zinātnieki
Pētījums pieejams
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.
40 valstīs. No tiem 350 zinātnieki piedalījās aptaujā
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MANA PIRMĀ PIEREDZE ASV

Liene Sauša, P. Stardiņa KUS Neatliekamās medicīnas centra ārste-stažiere

Prof. Daina Dreimane un Liene Sauša Teksasā, 2018

Es vēlos sākt šo rakstu ar milzīgu pateicību LĀZA
un tās valdes loceklei Dr. Dainai Dreimanei un viņas
vīram, kas mani četru nedēļu garumā sirsnīgi uzņēma
savās mājās Lubokā, Teksasā. Tur pavadītais laiks
paplašināja manu redzesloku ne tikai medicīnā, bet
arī kulturālā līmenī. Dr. Dreimane ir mani iedvesmojusi, un es ceru, ka šo gaišumu, ko viņa nodeva man, es
spēšu nodot citiem.
Mani vienmēr ir piesaistījušas ārzemes, un vienmēr
gribējies palūkoties, kas kaimiņam aiz sētas, bet ne
jau tāpēc, ka man nepatiktu, kas ir manā sētā, bet tīri
aiz ziņkārības. Pirmo reizi par ASV sāku interesēties
5. kursā, kad kopā ar savu dzīvesbiedru sākām runāt
par to, ka mums kā jauniem speciālistiem visas durvis ir atvērtas un kāpēc gan neizmēģināt laimi citā
valstī. Aplūkojot katras valsts ekonomiskos un
dzīves kvalitātes rādītājus, sapratām, ka ASV būtu
mums vispiemērotākā. Interesējoties tālāk par to,
kas ir vajadzīgs, lai sāktu ārsta karjeru ASV, mani
ceļi krustojās ar Dr. Dreimani, kas man piedāvāja
atbraukt uz Laboku uz četru nedēļu pieredzi. Mans
prieks bija neaprakstāms! Biju un vienmēr būšu Dainai pateicīga par iespēju, ko viņa man deva. Tajā brīdi
sāku krāt līdzekļus biļetei, jo zināju, ka šādu iespēju
es nelaidīšu garām! Kad lidmašīna nolaidās Labokā,
likās, ka sirds izkāps pa muti. Neticēju, ka esmu klāt
- tik tālu no mājām! Pirmā doma, kas man radās,
braucot mašīnā, bija - te viss tiešām ir kā filmās. Gan
mašīnas, kafejnīcas, veikali, krāsas. Kas mani visvairāk
pārsteidza un kā man pietrūkst, arī esot atpakaļ
Latvijā, ir cilvēku draudzīgums. Ceļā no Kolorādo uz
Laboku mani lidmašīnā uzrunāja vīrietis un pajautāja,
vai es lidoju mājās. Protams, es kā nīgrais/paranoiskais

latvietis nodomāju - kādēļ šis svešais vīrietis mani
uzrunā, vai viņam ir kādi nelāgi nolūki? Bet, protams, tā nebija. Līdz lidojuma beigām es biju atradusi
jaunu draugu, kurš man atstāja sarakstu ar lietām, kas
man jāredz Labokā, kur ir labākie restorāni un veikali.
Pārliecinājos vairākkārt, ka cilvēki ir patiesi jauki un
draudzīgi, viņi vienmēr ir gatavi tev palīdzēt, pat ja tev
to nevajag. Šis draudzīgums ir atbruņojošs un lipīgs.
Burtiski pēc nedēļas „nīgrais latvietis” bija pametis
manu ķermeni un vietā nāca izpalīdzīgais amerikānis.
Ir tik viegli būt laipnam un pieklājīgam, jo tas neko
nemaksā. Tā ir vislabākā un pieejamākā prece mums
visiem. Iemesls, kāpēc es šo novērojumu pieminu kā
pirmo, jo tas atbilst maniem standartiem ne tikai kā
jaunajam ārstam, bet arī cilvēkam.
Šajās četrās nedēļās man bija iespēja ēnot vairākus
ārstus - pašu Dr. Dreimani, Dr. Goldthorn, kas ir
bērnu ķirurģe ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi, Dr.
Klepper, kas ir izcils pediatrs, Dr. Talusan-Garcia, kas
ir lieliska alergoloģe, un Dr. Kann, kas ir iedvesmojošs
bērnu pulmonologs. Savās pirmās dienas pavadīju ar
Dr. Dreimani, viņa ir progresīva bērnu endokrinoloģe,
kas seko līdzi jaunākai un aktuālākai informācijai
pacientu ārstēšanā. Bija patīkami redzēt daudzus
bērnus ar insulīna pumpjiem un cik ļoti viņiem liekas
saistoša tā lietošana, jo tas iekļauj vairākus “gadžetus”,
kas jaunietim/bērnam liekas pievilcīgi, jo tas mazāk
saistīts ar sāpīgām adatām un sajūtu, ka “esmu slims”.
Tehnoloģiju preces arī mazina vecāku satraukumu par
bērna glikozes līmeni asinīs, ja, piemēram, nakts laikā
tas sasniedz kritiski zemu koncentrāciju, vecāki saņem
paziņojumu savā telefonā un viņi laicīgi var rīkoties.
Poliklīnikā, kur strādāja Dr. Dreimanei, bija lielisks
medicīniskais personāls. Daļa māsiņu pašas slimo ar
1. tipa cukura diabētu, tādēļ viņas ļoti personīgi uztver savu darbu un vēlas palīdzēt mazajiem pacientiem. Eksistē arī diennakts palīdzības tālrunis, lai
konsultētos ar diabēta māsiņu gadījumā, ja vecāki
šaubās par to, vai nepieciešams bērnu vest uz slimnīcu
vai tomēr ir iespējams tikt galā ar pašu spēkiem mājas
apstākļos.
Kad ēnoju Dr. Kanu, nācās saskarties ar ASV
medicīnas sistēmas ēnas pusi, kad pacientu ar smagu
nekontrolētu bronhiālo astmu nebija iespējams
nodrošināt ar nepieciešamajiem medikamentiem, jo
apdrošinātāji atteicās tos kompensēt, lai gan sākotnēji
tas tika nodrošināts. Tad tika meklēts vainīgais, jo
satrauktā māte saka, ka apdrošinātāji apgalvoja, ka ārsts
nav nodrošinājis adekvātu dokumentāciju, bet ārsts
apgalvo, ka apdrošinātāji ir nomainījuši kompensācijas
mehānismu. Kuram tad beigās bija taisnība, es nezinu,
bet pa vidu ir bērns, kas cieš no sistēmas.
Bērnu ķirurģijas nodaļā pavadīju pusotru nedēļu, bija
iespēja redzēt bērnus ar iedzimtām hromosomālām
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patoloģijām, kuriem bija nepieciešamas atkārtotas ķirurģiskās iejaukšanās.
Pirms tam par daudzām no redzētajām patoloģijām biju lasījusi tikai grāmatās, piemēram, omfalocēle, spina bifida ar mielomeningocēli,
ezofageāla atrēzija. Tā kā Laboka ir salīdzinoši neliela pilsēta ASV
mērogiem (250’000 iedzīvotāju), bērnu ķirurgam tur jāspēj veikt
visdažādākās manipulācijas un operācijas, kuras lielā pilsētā tiktu veiktas
ar atsevišķu speciālistu palīdzību. Tika operētas gan ingvinālas trūces, gan
fimozes, gan veiktas lobektomijas - un to visu veica viens ķirurgs Dr. Goldthorn!
Kopā ar Dr. Kleperu pediatriskajā privātpraksē vairāk praktizējos bērnu
izmeklēšanā, kas mani agrāk mazliet biedēja, jo ar zīdaini nesarunāsi, lai
viņš mierīgi guļ, kamēr izmeklēšana ir beigusies. Tomēr es ātri vien apguvu šīs iemaņas, un man bija iespēja pašai veikt izmeklēšanu un kontaktēt
ar vecākiem un bērniem. Bērni nav mazi pieaugušie - savādāks kontakts,
savādākas slimības. Bet pieredze bija vienreizēja, jo attieksme gan no
vecākiem, gan bērniem bija ļoti pozitīva un iedrošinoša. Es tiešām ļoti
daudz iemācījos!
Pateicoties Dr. Dreimanei, pavadītais laiks ASV bija piepildīts ne tikai
ar iespējām redzēt ārstu ikdienu, bet arī izbraukt ārpus Teksasas robežām
un redzēt, kas notiek aiz slimnīcas sienām. Kopsummā apmeklējot trīs
dažādus štatus, kuri vizuāli diezgan iespaidīgi atšķiras viens no otra,
viņus visus vienoja vairākas lietas - multinacionāla vide, atsaucība un
draudzīgums. Uz šādas nots beidzot savu pieredzes stāstu, es visiem
novēlu, lai izdodas arvien biežāk braukt apmaiņas braucienos un redzēt,
kā kolēģi citās valstīs strādā, jo tas liek mums domāt - ko mēs varam
uzlabot vai, tieši otrādi, priecāties par to, ko esam jau paveikuši.

Liene Sauša kopā ar Dr. Kleperu, 2018

PALDIES PAR IESKATU
REIMATOLOGA PRAKSĒ!

Rita Turkina, LĀZA stipendiāte , LU 6.kursa studente

Juris Lazovskis un LĀZA stipendiāte Rita Turkina
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Atsaucoties uz Dr. Jura Lazovska
ielūgumu, 2018. gada jūlijā viesojos
Keipbretonas salā Kanādā. Jāteic,
ka jutos patiesi saviļņota par šādu
iespēju, jo ar Dr. Lazovski mūs
vieno ne vien tas, ka esmu viņa tēva
– prof. Ilmāra Lazovska medicīnas
fonda stipendiāte, bet arī fakts,
ka nāku no Cesvaines – vietas,
kura Dr. Lazovskim joprojām ir
mīļā atmiņā, jo tur pavadīti pieci
aizraujoši gadi, strādājot vietējā
ārsta amatā.
Pārlapojot savas ceļojuma piezīmes
25 lapu garumā, šķiet, ka apkopot
pieredzēto īsa atstāstījuma formā
ir neiespējamā misija, tomēr centos
aprakstu veidot tik īsu, lai lasītājam
neapniktu.
Uz Kanādu lidoju kopā ar Dr. Lazovska vecāko meitu Annu, kas
pie vecākiem atgriezās no dalības
Dziesmu svētkos, līdz ar to teju 20
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stundu ilgais turpceļš tika aizvadīts jaukā kompānijā,
un šķietami drīz jau ieradāmies Halifaksas lidostā,
kur mūs sagaidīja namatēvs un Annas jaunākā māsa
Helēna.
Pirmās pāris dienas mums bija tas gods viesoties pie
Lazovsku ģimenes draudzenes – viesmīlīgas latvietes
Ievas Vītiņš, kas mājo mazītiņā mājā Halifaksā – pašā
okeāna krastā – un ir iekopusi skaistāko dārzu visā
tuvējā apkārtnē. Izmantojot brīvo laiku, Halifaksā
sanāca gan apmeklēt kuģniecības muzeju, kur galvenā
ekspozīcija veltīta Titānikam (kā nekā Halifaksas osta
bija tuvākā, uz kuru glābt grimstošā kuģa pasažierus),
kā arī Halifaksas eksplozijai, gan vērot jahtu regati,
gan okeāna paisumu un bēgumu turpat – cauri virtuves
logam. Un protams – kā gan bez burvīgās Peggy’s Cove
apmeklējuma! Tā mani apbūra ar ainavu, kādu nudien
nebiju gaidījusi ieraudzīt – milzīgs plašums ar akmeņu
krāvumiem, ko atstājis ledājs, pret tiem vairāku metru augstumā sitas viļņi, bet starp akmeņiem spraucas
miniatūri mežrozīšu un tīteņu ziedi.
Līdz šai vietai, šķiet, izklausās, ka uz Kanādu devos
tūrisma braucienā, tomēr – nebūt nē. Ikdienas darbs
sākās, kad no Halifaksas pārbraucām uz Jaunskotijas
skaistāko daļu – Keipbretonu, kur pilsētiņā ar nosaukumu Sidneja atrodas Jura Lazovska privātprakse
reimatoloģijā. Šī prakse turpmāk kļuva par vietu, kur
pavadīju dienas lielāko daļu, kopā ar Dr. Lazovski
izmeklējot un konsultējot pacientus. Jāteic, ka pacienti
pārsteidza katru dienu – bija patiešām interesanti. It
īpaši vērtīgi šķita redzēt indiāņus ar smagām locītavu
deformācijām reimatoīdā artrīta dēļ – uzzināju, ka
indiāņiem visas autoimūnās slimības izpaužas ļoti
smagi, turklāt bieži vien tās mēdz pārklāties.
Biju pārsteigta, cik veiksmīgi iespējams organizēt
pacientu pieņemšanu praksē – sākot ar enerģisku
sekretāri, kas koordinē pacientu pierakstu un
atnākušo pacientu reģistrāciju, beidzot ar pacien-

ta ienākšanu ārsta kabinetā ar uzgaidāmajā telpā
aizpildītu anketu par sūdzībām, slimību, ģimenes
un medikamentu anamnēzi. Turpat uz privātpraksi
pacienti nāk saņemt arī medikamentu infūzijas,
par ko gādā uzticamas un laipnas māsiņas. Un, protams, jāpiemin Dr. Lazovska asistente Karolīna,
no kuras pār ikvienu staro labestība un gādība.
Vienu dienu nedēļā palīgā Dr. Lazovskim pievienojas
ģimenes ārsts Patriks O`Greidijs, kas pieņem stabilos
un jau pazīstamos prakses pacientus. Man bija iespēja
padarboties kopā arī ar viņu, un no šīs dienas guvu
pārliecību par to, cik svarīgi ārstam iedvest pacientā
pozitīvismu. Šķiet, tik iedvesmojošu ģimenes ārstu es
vēl nebiju redzējusi.
Ņemot vērā, ka Dr. Lazovskim ir arī tā saucamās “izbraukuma” klīnikas dažādās piekrastes pilsētiņās, man
bija iespēja nedaudz paceļot pa salu un pabūt arī ogļraču
pilsētiņā Invernesā, kur nedēļas nogalē strādājām
mazītiņā lauku slimnīcā, pieņemot neiedomājami
sirsnīgos vietējos iedzīvotājus. Pacientiem par mani kā
viesi no okeāna otras puses bija liels prieks. Abpusēji,
protams.
Ārpus pacientu pieņemšanas brīvos brīžus pavadījām
lielākoties Lazovsku ģimenes lokā – apskatot un baudot salas piedāvātās iespējas. Noteikti jāpiemin kalnos
kāpšana (īpaši – Keipbretonas Skyline trail mērošana),
hipodroma apmeklējums, vesterna stila jāšanas
sacensību apmeklējums, okeāna nogludināto stikliņu
medības un pelde okeānā mēnessgaismā, velosipēdu
izbraucieni. Trīs nedēļas bija vienlaikus gan daudz,
gan maz, jo šajā laikā paguvu gan sailgoties pēc
Latvijas, gan skumt par to, ka jau drīz jādodas atpakaļ.
Vēlos teikt milzīgu paldies Lazovsku ģimenei –
Sintijai un Jurim, kā arī meitām – Annai un Helēnai
– par patiesi sirsnīgu manis uzņemšanu un neviltotām
rūpēm. Un protams – par neatkārtojamo pieredzi, ko
guvu šo nedēļu laikā.

Rita Turkinā kopā ar Lazovsku ģimeni - meitu Annu, Dr. Juri Lazovski, meitu Helēnu un Jura dzīvesbiedri Sintiju
Kanādā, 2018. gada vasarā
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LATVIJAS ĀRSTA PIEREDZE
SIETLAS BĒRNU SLIMNĪCĀ

Ģirts Aleksejevs, bērnu ķirurgs, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

No kreisās: bērnu ķirurgs Ģirts Aleksejevs (Latvija) un LĀZA
biedri - bērnu ārste Zaiga Alksne-Phillips un ķirurgs Juris
Mačs (ASV) 2018. gada martā Sietlā

Mans ceļš uz ASV Sietlas bērnu slimnīcu (Seattle Children’s Hospital) aizsākās 2014. gadā, kad manī
pirmo reizi radās liela vēlme un apņemšanās gūt
jaunu pieredzi un papildināt savas zināšanas ķirurģijas
klīnikā ASV, kurā, pēc manām domām, tiek ievēroti
pasaulē visaugstākie kvalitātes standarti un pacientu
drošības principi. Tas izdevās, pateicoties fantastiskajai, vitālajai un vienmēr atsaucīgajai kolēģei bērnu
ārstei Zaigai Alksnei-Phillips no ASV. Ar viņas
palīdzību un lielu neatlaidību, izmantojot plašo draugu un kolēģu loku, 2018. gada martā tika noorganizēta
mana vizīte Sietlas bērnu slimnīcā. Gribu piebilst,
ka Zaiga Alksne-Phillips ir palīdzējusi un sniegusi
savu atbalstu daudziem mūsu kolēģiem no Latvijas,
lai viņi varētu izglītoties un gūt šo vērtīgu pieredzi.
Sietlas bērnu slimnīcas apmeklējums man ļāva vērot
bērnu ķirurgu ikdienu operāciju zālē, konsultatīvajās
pieņemšanās, vizītēs, sapulcēs un pacientu apspriedēs,
piedalīties endoskopiskos izmeklējumus. Gūtā pieredze bija ļoti vērtīga, jo īsā laikā tika redzēts liels pacientu skaits, t.sk. sarežģīto gadījumu skaits, iepazīta
darba organizācija, kas ir būtiski atšķirīga no Bērnu
36

klīniskās universitātes slimnīcas Latvijā. Viens no
maniem vizītes galvenajiem mērķiem bija izprast darba organizācijas principus un pacientu drošības algoritmus, jo šie aspekti ir ārkārtīgi nozīmīgi, un svarīgi
ir ieviest tos arī Latvijā, lai uzlabotu darba kvalitāti,
efektivitāti un drošību.
No profesionālā viedokļa bija ļoti interesanti vērot
procedūras, kuras Latvijā veic ļoti reti vai neveic
vispār, piemēram, Kasai operācija, laparoskopiska
Hellera miotomija, paraaortālo limfmezglu disekcija,
nieres transplantācija bērnam, aknu rezekcija, aknu
venozās atteces šuntējošas operācijas un kakla-krūšu
neirofibromatozes ekscīzija. Bija iespēja redzēt arī
Siāmas dvīņus un piedalīties turpmāko procedūru
plānošanā, vērot ķirurgu meistarību. Tik daudz
gadījumu tik īsā laika posmā mums ir liels retums.
Viens no maniem būtiskākajiem secinājumiem ir:
lai Latvijas medicīnas sistēmā notiktu vērā ņemamas
pārmaiņas, ir nepieciešams līdzīgu pieredzi gūt pēc
iespējas vairāk kolēģiem un jauniem ārstiem. Manā
skatījumā jaunie kolēģi ir atvērti apgūt jaunas metodes
un pielietot tās savā praksē, un viņi būs tie, kas nākotnē
veidos ārstniecības personāla pamatu Latvijā. Tāpēc
uzskatu, ka šāda pieredzes apmaiņa un iespēja vērot
kolēģu darbu citur pasaulē ir milzīgs ieguvums gan ārsta
personīgai, gan medicīnas aprūpes sistēmas izaugsmei.
Gribu pateikt vēlreiz lielu paldies Dr. Zaigai AlksneiPhillips, Dr. Jurim Mačam, Sietlas slimnīcas direktora asistentam Sharon Saveroux, kardiotorakālajam
ķirurgam Dr. Douglas Wood un Sietlas bērnu slimnīcas
ķirurģijas klīnikas vadītājam Dr. Robert Sawin, kuri
deva man šo iespēju.
Paldies Bērnu slimnīcas fondam, SIA “Mikrotīkls” un
Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai par finansiālu
atbalstu!

Bērnu slimnīca Sietlā
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IV PASAULES LATVIEŠU
ZINĀTNIEKU KONGRESS

Aivars Lejnieks, RSU profesors, LZA īstenais loceklis
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada 18. 20. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās
nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē –
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress.
Kongresa mērķis bija sapulcēt Latvijas un Latvijas
izcelsmes zinātniekus un viņu draugus no visas pasaules, lai piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un
veicinātu ilgtermiņa sadarbību. Kongress bija 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
notika Latvijas vēsturnieku II kongress un Pasaules
latviešu juristu III kongress.
Kongresu organizēja Latvijas 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.
19. jūnijā Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē notika
Medicīnas un veselības zinātnes sēde.
Plašākas ziņas par kongresa norisi, arī fotomateriāli un
ieraksti ir pieejami https://congress.sciencelatvia.lv

KOPSAVILKUMU PAR
MEDICĪNAS UN VESELĪBAS ZINĀTŅU SEKCIJU
ZIŅOJUMI:
• Bioinformātika un Eiropas zinātnes integrācija (Alvis
Brāzma, Apvienotā Karaliste). Autors pastāstīja par
Eiropas molekulārās bioloģijas laboratorijas darbības
principiem un virzieniem. Viens no šīs laboratorijas
darbības mērķiem ir nodrošināt zinātnieku un studentu
iespēju praktizēties pētniecībā, tika pārrunātas arī
iespējamā sadarbība ar Latvijas zinātniekiem par viņu
iekļaušanos šīs laboratorijas darbā.
• Kā uzlabot sirds metabolismu, kā veicināt sirds
aizsardzību (Maija Dambrova, OSI, Latvija). Ar
L-karnitīnu saistītais metabolīts trimetliamīnaN-oksīds ir izraisījis interesi kā potenciāls
kardiovaskulāro un diabēta risku marķieris. Garķēžu
Medicīnas sekcijas sēdes vadītāji - prof. Aivars Lejnieks un acilkarnitīnu uzkrāšanās izsauc traucējumus glikoprof. Uģis Gruntmanis. Foto autors: Gints Ivuškāns zes metabolismā un palielina išēmijas-reperfūzijas
izraisīto sirds audu bojājumu. Izmantojot atklātos
Medicīnas un veselības zinātņu sekciju tematiski
molekulāros mehānismus, ar jaunu kardioprotektīvu
organizēja RSU profesors Aivars Lejnieks (Latvija)
zāļu kandidātvielu palīdzību iespējams uzlabot sirds
un Teksasas universitātes profesors Uģis Gruntmanis šūnu funkcionēšanu un novērst insulīna rezistenci.
(ASV). Tajā piedalījās aptuveni 200-250 dalībnieki.
• Personalizētās medicīnas nozīme un izaicinājumi
Sekcijas darbs bija sadalīts četrās daļās, tika nolasīti cukura diabēta ārstēšanas optimizēšanā (Jānis Kloviņš,
15 dažādi ziņojumi, kurus lasīja pētnieki no Latvijas BMC, Latvija). Šajā ziņojumā tika parādīts, ka ir
– 12, no ASV – 2, Apvienotās Karalistes – 1. Kā lek- iespējams izmantot Genoma datu bāzi, lai optimizētu
tori sekcijas darbā bija iesaistīti pētnieki no RSU, LU, cukura diabēta ārstēšanu. Analizējot pretdiabēta
Organiskās sintēzes institūta, Biomedicīnas centra, medikamenta metformīna lietotāju ģenētisko profilu,
LĀZA.
tā epiģenētiskās izpausmes un zarnu mikrobiomu, ir
atklāti būtiski faktori, kas ietekmē terapijas efektivitāti
un blakņu parādīšanos. Iegūtie rezultāti ļauj izman37
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Prof. Gundars Katlaps, Kardiotorakālās nodaļas vadītājs
McGuire Richmond VA Medicīnas Centrā, Richmonda,
Virdžīnijas štats, ASV

Prof. Douglas Ziedonis, Kalifornijas Universitātes veselības
zinātnes asociētais kanclera vietnieks

Asoc. prof. Jana Pavāre, BKUS Bērnu slimību klīnikas
vadītājas vietniece

Dr. med. Reinis Balmaks, BKUS Intensīvās terapijas nodaļa,
RSU pasniedzējs
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tot inovatīvas pieejas individualizētas terapijas izvēlē,
ārstējot diabēta pacientus.
• Pētījumi par antibakteriālo rezistenci slimnīcās (Uga
Dumpis, LU MF, Latvija). Ziņojumā tika parādīts
Latvijā veikto pētījumu apkopojums un pierādīts, ka
nevajadzīga antibiotiku lietošana un infekciju kontroles pasākumu neievērošana ir galvenie riska faktori, kas veicina rezistences izplatību. Antibakteriālā
rezistence ir ļoti nopietna šodienas problēma. Lai
to mazinātu, ir jārealizē salīdzinoši vienkāršas lietas: regulāra roku mazgāšana, racionāla antibiotiku
lietošana, mazinot to patēriņu, regulāra katetru maiņa.
• Joda kā mikroelementa nozīme sabiedrības kopējā
intelekta attīstībā (Ilze Konrāde, RSU, Latvija). Ar
salīdzinoši nelieliem līdzekļiem, racionāli izmantojot jodsāli, iespējams uzlabot kopēju sabiedrības IQ,
tādējādi palielinot arī valsts kopproduktu.
• Sepses pētniecība bērniem Latvijā – zinātniskie
rezultāti un praktiskie ieguvumi (Jana Pavāre, RSU,
Latvija). Sepse un smagas bakteriālas infekcijas vēl
aizvien ir viens no galvenajiem mirstības iemesliem
bērniem. Tā cēlonis bieži ir novēlota sepses pacientu
atpazīšana un aizkavēta terapijas uzsākšana. RSU
Pediatrijas katedrā un Bērnu Klīniskās universitātes
slimnīcā 10 gadu periodā tiek pētītas bērnu ar sepsi agrīnas klīniskās pazīmes, kā arī meklētas jaunas
laboratorās metodes infekciju diagnostikai, tai skaitā
pētīti iekaisuma citokīni. Pētniecības gaitā izstrādāti
un referātā tika demonstrēti algoritmi bērnu ar sepsi
savlaicīgai klīniskai atpazīšanai un izpētītie dažādie
diagnostiskie iekaisuma biomarķieri sepses pacientu
identificēšanai un mirstības mazināšanai.
• Funkcionāla plauksta kā drošības pamats mikroķiruga
skatījumā (Dzintars Ozols, RSU doktorants, Latvija). Iedzimtas plaukstas deformācijas ir salīdzinoši
reti sastopamas pataloģijas un to rekonstrukcijas ir
komplicētas, jo jāņem vērā bērna augšanas potenciāls.
Iedzimtu plaukstu deformāciju mikroķiruģiska
ārstēšana Latvijā uzsākta 2008. gadā. Šo 10 gadu laikā
ir pārņemta pieredze no vadošajām rietumu klīnikām,
veicot iedzimtu plaukstu deformāciju rekonstrukcijas
un radītas vairākas jaunas ķirurģijas metodes iedzimtas īkšķa hipoplāzijas ārstēšanā, nodrošinot mazajiem
pacientiem plaukstas funkcionalitāti. Rekonstrukcijas metodi bērniem, kuriem ir iedzimti plaukstas
īkšķa attīstības defekti (hipoplāzijas), lai atjaunotu tās
funkcionalitāti, izstrādājis ziņojuma autors.
• Ķirurģiskā pacientu drošība (Gundars Katlaps,
ASV). Ziņojums bija par pacientu drošību, par ārstu
kļūdām un par nepieciešamību tās atklāti analizēt,
lai nevis sodītu, bet gan novērstu sistēmiskas kļūdas.
Kā ļoti nozīmīga un būtiska problēma tika uzsvērta
pacientu un medicīnas darbinieku savstarpējā
kumunikācija.
• Autologu mononukleāro šūnu pielietojums klīnikā.
Drošības aspekti (Ēriks Jakobsons, LU MF, Latvija). Mononukleāro šūnu pielietojums klīnikā
pasaulē strauji pieaug. Ziņojumā tika apskatīta
Šūnu transplantācijas centra 10 gadu pieredze šūnu
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materiāla sagatavošanā pielietojumam klīnikā, procesu izveide, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un
produkta kvalitātes nodrošināšana.
• Par veselības aprūpes vadības ieviešanu, tās
novērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu. (Douglas
Ziedonis, Kalifornijas Universitāte, ASV). Šajā lekcijā
tika aplūkotas gan veiksmīgas vadības iniciatīvas
ārstiem un citiem veselības aprūpes līderiem, gan arī
tas, kā šīs iniciatīvas īstenot un novērtēt. Ārstiem un
citiem veselības aprūpes līderiem jāattīsta vadības
un pārmaiņu vadības kompetences, lai uzlabotu viņu
fokusu, skaidrību, radošumu un līdzjūtību, vienlaikus paaugstinot drošību un kvalitāti Latvijā un
pielāgojoties straujām pārmaiņām veselības aprūpē
visā pasaulē. Ziņojumu beidza ar izcilu kopējo
meditācijas piemēru un muzikālo priekšnesumu, ko
uz stabulēm demonstrēja autors.
• Persistentu vīrusu infekciju iesaiste nervu sistēmas
slimību attīstībā (Modra Murovska, RSU, Latvija).
Beta-herpesvīrusi (HHV-6 un HHV-7) pēc primāras
infekcijas var saglabāties snaudošas jeb latentas infekcijas formā visas dzīves garumā, taču to ietekme
uz cilvēka veselību nav pietiekami izpētīta, kā arī nav
noteikti faktori, kas provocē vīrusa reaktivāciju. Tā kā
vīruss pastāvīgi var atrasties arī nervaudos, tika pētīta
persistējošas herpesvīrusu infekcijas iesaiste nervu
slimību (encefalopātijas, fibromialģijas un mialģiskās
encefalopātija/hroniskā noguruma sindroma – ME/
CFS) attīstībā. Gan fibromialģijas, gan ME/CFS
pacientu biežāk konstatēta persistenta HHV-6 un
HHV-7 infekcija un tās aktivācija. Arī encefalopātijas
gadījumā smadzeņu audos biežāk noteikti betaherpesvīrusu infekcijas marķieri un parādīts, ka
HHV-6 visvairāk izmaina smadzeņu baltās vielas
rajonus, kur lokalizējas neiroglijas šūnas, ieskaitot
oligodendrocītus. Tos izmainot, vīruss ietekmē nervu
impulsu pārvadi. Pētot mialģisko encefalomielītu/
hroniskā noguruma sindromu, pirmo reizi parādīts,
ka HHV-7, līdzīgi kā HHV-6, var integrēties šūnas
genomā, kā rezultātā infekcija var tikt pārmantota
vertikāli no paaudzes paaudzē.
• Par zobārstniecības nozīmi un virzību uz priekšu
īpaši pēdējos 20 gados. (Michael Melker, ASV). Savā
prezentācijā Dr. Melkers apsprieda sociālo mediju
fenomena izaugsmi, izplatību un ietekmi, attiecinot
to uz zināšanu un informācijas izplatīšanu pasaules
zobārstniecības izglītības ietvaros, kā arī šī fenomena
ietekmi uz pacientu aprūpi.
• Simulāciju loma bērnu vecuma pacientu drošības
uzlabošanā (Reinis Balmaks, RSU doktorants,
Latvija). Ziņojumā pārskatīja stimulācijās balstīto
apmācību izmantošanas vēsturi un pašreizējo pielietojumu pediatrijā Latvijā. Ziņojumā tika atspoguļotas
iespējas simulācijas izmantot kā vidi gan klīniskajā,
gan pedagoģiskajā pētniecībā. Tika prezentēti dati no
visu Latvijas aptveroša pētījuma, kur, izspēlējot četrus
vienādus scenārijus, 16 neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļās tika izvērtēta institucionālā gatavība
sniegt akūtu palīdzību kritiski slimiem bērniem.

Prof. Elmārs Rancāns un prof. Gaida Krūmiņa (Latvija)
iepazīstas ar IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa stenda
referātiem

Ar piemēriem tika ilustrēta jaunu pedagoģijas
metožu ieviešana un pētīšana, ieskaitot autora paša
pieredzi, esot pētījuma objektam “transatlantiskās
telesimulācijās”.
• Pacientu drošības sistēmas attīstības iespējas Latvijā:
tiesiskie aspekti (Solvita Olsena, LU, Latvija).Viens
no pacientu drošības sistēmas stūrakmeņiem ir tās tiesiskais ietvars. Tiesību normās ir jānosaka kārtība, kas
nepieciešama, lai varētu sasniegt sistēmas mērķus un
izpildīt uzdevumus pēc iespējas precīzāk un efektīvāk.
Šis ziņojums ietvēra gan pacientu drošības tiesiskā
regulējuma Latvijā nozīmīgākos trūkumus, gan
priekšlikumus tiesību normu pilnveidei.
• Ar pacientu drošību saistītie atgadījumi: vai un kā
informēt pacientu? (Signe Mežinska, LU Latvija).
Ziņojums bija par ārstniecības vides tiesiskiem aspektiem. Eiropas Komisijas dati liecina, ka 8-12%
pacientu ārstēšanās laikā stacionārā gūst kaitējumu.
Pacientu drošības uzlabošana ietver ne tikai situācijas
analīzi, nenosodošu ziņošanas sistēmu ieviešanu, riska
situāciju atpazīšanu un drošas ārstniecības organizatoriskos aspektus, bet arī jautājumus par pacientu
informēšanu.
GALVENĀS MEDICĪNAS SEKCIJAS
ATZIŅAS:
Ir ļoti būtiski, lai saglabātos regulārs finansējums
medicīnas zinātnei. Tikai veicinot medicīnas zinātni
un izvērtējot sasniegtos rezultātus, ir iespējams ne tikai samazināt mirstību, bet arī būtiski palielināt valsts
iekšzemes kopproduktu.
Šodien, lai sasniegtu labus ārstēšanas mērķus, gan
ASV, gan Eiropas Savienības valstīs ļoti lielu nozīmi
pievērš pacientu drošības jautājumiem.
Ir nepieciešama ciešāka kooperācija un sadarbība
ne tikai ar dažādu valstu zinātniekiem, bet arī starp
zinātniekiem, institūtiem un universitātēm Latvijā, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus.
Kopumā sekcija noritēja ļoti raiti un bez būtiskām
problēmām. Sekcijas sēdi veidoja un vadīja Aivars
Lejnieks (RSU, Latvija) un Uģis Gruntmanis (ASV).
Vēlreiz paldies visiem lektoriem par izcilo sniegumu!
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Prof. Maija Dambrova, Latvijas Organiskās sintēzes
institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja,
RSU Farmācijas fakultātes pasniedzēja

Dr. Dzintars Ozols, plastiskais ķirurgs, bērnu ķirurgs,
Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centra
zinātnes un izglītības daļas vadītājs

KONGRESA MANIFESTS
2018. gada 20. jūnijā Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga
Zinātne ir neatņemama nacionālas valsts daļa, tā ir daļa
no nacionālās kultūras, izglītības, tautsaimniecības un
drošumspējas. Latvijas valsts proklamēšanas simtgades priekšvakarā Latvijas zinātnieki, pulcējoties
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, apliecina
savu gribu aktīvi iesaistīties procesos, kas mūsu valsti padarīs vēl stiprāku un tās iedzīvotājus par sevi
drošākus un laimīgākus. Zinātnei ir jābūt vienam no
Latvijas nākotnes attīstības stūrakmeņiem, lai visi
Latvijā dzīvojošie cilvēki pārskatāmā laikā spētu sasniegt to dzīves kvalitāti, kāda ir pasaules visattīstītāko
valstu iedzīvotājiem. Ir pilnvērtīgi jāizmanto Latvijas zinātnes nozaru potenciāls visā to daudzveidībā.
Dzīves kvalitāte un nacionālās pašapziņas celšana
apturēs Latvijas iedzīvotāju aizplūšanu uz citām
valstīm, kas ir nopietns šī brīža Latvijas ilgtspējas
apdraudējums. Latvijas zinātnieki ir gatavi jauniem
uzdevumiem un izaicinājumiem gan Latvijā, gan arī
starptautiskā mērogā, ko spilgti apliecināja IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dabaszinātņu,
inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un
veselības zinātņu, lauksaimniecības un meža zinātņu,
sociālo un humanitāro zinātņu sekciju darbs. Plašie
sadarbības tīkli un ciešās saites ar Latvijas izcelsmes
zinātniekiem visā pasaulē paplašina mūsu apvārsni
un rada iespējas attīstībai un izaugsmei. Lai zinātne
būtu viens no Latvijas attīstības stūrakmeņiem, Latvijas valsts un privātā sektora viedokļu līderiem un
sabiedrībai kopumā kardināli jāpārvērtē savs redzējums
par zinātnes lomu un uzdevumiem mūsu sabiedrības
attīstībā. Ir jāmaina attieksme pret zinātni un jānovērtē
tās potenciāls. Latvijas zinātniekiem ir jāapzinās, ka
šāda attieksmes maiņa ir iespējama ar nosacījumu, ka
zinātnieki aktīvi iesaistīsies sabiedriskajos procesos
un bez kavēšanās piedāvās risinājumus gan valsts, gan
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atsevišķu nozaru un uzņēmumu attīstībai; bez īpaša
pamudinājuma meklēs jaunus starpdisciplinārus ceļus,
kā ar fundamentālās un lietišķās pētniecības palīdzību
ietekmēt sabiedriski kulturālos un saimnieciskos procesus valstī. Lai palielinātu Latvijas zinātnes devumu
valsts nacionālajai kultūrai, izglītībai, tautsaimniecībai,
drošībai un drošumspējai un citos mūsu attīstībai
svarīgos jautājumos, nepieciešama ievērojama Latvijas
zinātnes jaudas palielināšana, kas nav iespējama bez
būtiska publiskā un privātā finansējuma palielinājuma.
Būtiski – jaunām finansējuma programmām jābūt tieši
saistītām ar nozarēm un to stratēģiskajiem mērķiem.
Lai palielinātu Latvijas zinātnes jaudu un zinātnisko
vidi padarītu vairāk starptautisku, ir jāīsteno stratēģiska
ilgtermiņa politika, kuras galvenais uzdevums ir
ātrā laikā atjaunot nozarēm nepieciešamo zinātnes
cilvēkkapitālu. Jaunas finansēšanas programmas un
konkrēti uzdevumi, kā arī Latvijas izcelsmes un citu
valstu zinātnieku piesaiste Latvijas zinātniskajām
institūcijām ir konkrēts uzdevums, kas veicams
jau tuvākajā laikā. Lai to paveiktu, ir jāatver jaunas
nacionāli finansētas valsts pētījumu programmas un
pēcdoktorantūras konkursu nākamās kārtas aktīvi
jāpopularizē ārpus Latvijas robežām. Šie ir uzdevumi
valdībai, zinātniskajām institūcijām un zinātniekiem,
Latvijas Republikas vēstniecībām un Latvijas
organizāciju starptautiskajām pārstāvniecībām. Latvijas zinātnieki apliecina, ka augsti akadēmiskie
standarti un akadēmiskais godīgums, kā arī Latvijas
zinātnes telpas atvērtība pasaules zinātnei ir tie faktori, kas arī turpmāk uzturēs Latvijas zinātnes starptautisko konkurētspēju un reputāciju.
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieki
aicina 2019. gadu valstī noteikt par nacionālo zinātnes
un augstākās izglītības gadu.
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RSU IR ATVĒRTA SADARBĪBAI

Edijs Šauers, RSU Komunikācijas departamenta direktors
Mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama
universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un
kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un
eksportspējīgu augstāko izglītību – tā ir Rīgas Stradiņa
universitātes (RSU) šodienas vīzija. Tieši tāpēc RSU
ir atvērta un ieinteresēta arvien ciešākā sadarbībā ar
latviešu diasporas ārstiem, mācībspēkiem un tautiešu
pārstāvētajām ārvalstu universitātēm un klīnikām.
Liela loma minētās sadarbības stiprināšanā ir Latviešu
ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) un Eiropas
Latviešu apvienības (ELA) biedriem. Pozitīvi piemēri
RSU un LĀZA sadarbībai ir jau labi zināmi. Gadu no
gada rezidenti un vecāko kursu studenti, pateicoties
LĀZA stipendijām, varējuši papildināt savas zināšanas
un pieredzi ārvalstīs. Savukārt 2017. gada septembrī
RSU un LĀZA sekmīgās sadarbības rezultātā
universitāte uzņēma LĀZA biedrus RSU Medicīnas
izglītības tehnoloģiju centrā Apvienības 70 gadu jubilejas konferences organizēšanai. Ļoti produktīva
izvērtās arī LĀZA Latvijas biroja vadītājas Kamenas
Kaidakas un ELA pārstāves Ievas Reines tikšanās
RSU 2018. gada aprīlī. Izcila ir arī RSU Iekšķīgo
slimību katedras vadītāja profesora Aivara Lejnieka
un LĀZA priekšsēža Uģa Gruntmaņa sadarbība, veidojot vienotu medicīnas sekciju IV Pasaules latviešu
zinātnieku kongresā.
RSU un latviešu diasporas organizāciju sadarbība
medicīnas un arī sociālo zinātņu izglītības jomā var

pavērt vēl plašākus horizontus nākotnē. Piemēram,
varētu tikt organizētas dažādas kopīgas RSU un
LĀZA un ELA biedru vieslekcijas. RSU ir arī atvērta
tās studentu un docētāju vēl plašākai informēšanai
par pieejamajām LĀZA stipendijām. Varētu notikt arī savstarpējās apmaiņas studiju organizēšana
un docētāju mobilitātes attīstība, kā arī sadarbības
nostiprināšana ar klīnikām un universitātēm, kurās
strādā LĀZA un ELA biedri.
Liela loma sadarbības veicināšanā būtu RSU Absolventu asociācijai. Tā būtu kā tilts starp RSU un absolventiem, kas strādā ārvalstīs. LĀZA un ELA varētu
palīdzēt uzlabot sadarbību starp saviem biedriem un
RSU Absolventu asociāciju un RSU. RSU jau otro
gadu pēc kārtas ir atzīta par augstskolu ar labāko
reputāciju Latvijā, iegūstot augstāko rādītāju deviņu
lielāko Latvijas augstskolu vidū. Nule kā iekļauta
arī starptautiskajā augstskolu reitingā QS. Savs
ieguldījums šī augstā novērtējuma sasniegšanā ir arī
absolventiem. Izcilā izglītības kvalitātē ir ieinteresēta
gan sabiedrība kopumā, jo vēlas mūsu vidū redzēt arvien vairāk gudrus cilvēkus, gan šodienas studenti, kuriem svarīgi, lai iegūtā izglītība būtu konkurētspējīga
darba tirgū, gan šodienas absolventi, jo arī viņu dzīves
gājumu ietekmē augstskolas prestižs. Daļa LĀZA un
ELA biedru ir arī RSU absolventi. Alma mater mūs
vieno, un mums tas kopīgi jāattīsta tālāk.
Atvērta Eiropas universitāte ir ne tikai augstskola,

RSU dekāne Dr. Jana Pavāre, LĀZA biroja vadītāja Latvijā Dr. Kamena Kaidaka, RSU rektors prof. Aigars Pētersons, ELA
valdes locekle Ieva Reine, RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone RSU rektorātā,
2018. gada 6. aprīlī
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kurā studē dažādu valstu studenti, bet arī strādā lektori no dažādām pasaules valstīm, tādēļ RSU kā īpaši
svarīgu uzskata vieslektoru piesaisti studiju procesam
RSU. Turklāt ne tikai atbraucot uz pāris lekcijām,
bet arī pilnvērtīgi iesaistoties RSU studiju procesā
vairākus mēnešus, pusgadu vai gadu. Piemēram, 2018.
gadā valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja
vietnieks bija endokrīnās ķirurģijas profesors Peters Goreckis (Peter Goretzki) no pasaulē pazīstamās
un prestižās Šaritē-Berlīnes Universitātes slimnīcas.
Kopā ar viņu uz eksāmeniem kā novērotājs ieradās arī
Neisas (Neuss) pilsētas akadēmiskās mācību slimnīcas
“Lukaskrankenhaus” Uroloģijas klīnikas virsārsts profesors Tomass Otto (Thomas Otto). Tieši šādu un vēl
plašāku sadarbību RSU redz arī ar LĀZA un ELA.
Kā uzsver RSU rektors profesors Aigars Pētersons:
“Viennozīmīgi pozitīva sadarbība var veidoties ar
LĀZA emeritētajiem profesoriem, kuriem dzīves
laikā ir uzkrāta ļoti ievērojama zināšanu un praktiskās
pieredzes bagāža. To noteikti būtu vērtīgi nodot tālāk
RSU studentiem Latvijā.”
Jau šobrīd RSU ir līderis starp Baltijas valstu
augstskolām ārvalstu studentu skaita ziņā, un visvairāk
jaunieši ir no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas
un Portugāles. Kopumā 53 dažādu valstu pārstāvji

studē Medicīnas, Zobārstniecības un citās fakultātēs,
piemēram, RSU ir arī uzsākusi medicīnas māsu un
sabiedrības veselības speciālistu sagatavošanu angļu
valodā. RSU ārvalstu studenti ir 25% no kopējā skaita.
Tas ir apliecinājums RSU studiju kvalitātei un arī
iespēja vietējiem studentiem veidot starptautiskus
profesionālos kontaktus, studējot multikulturālā vidē.
Piemēram, RSU jau vairākus gadus veido grupas,
kurās kopā studē gan vietējie, gan ārvalstu studenti.
Tāpat kopīgi tiek organizēta izcila RSU starptautiskā
studentu konference “Health and Social Sciences”, kas
2018. gadā pulcēja vairāk nekā 270 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm, 83 zinošus un prasmīgus žūrijas
locekļus, kā arī vairāk nekā 1000 klausītāju. Studentu
zinātnisko konferenču sadarbībai būtu liels potenciāls.
RSU rektors Aigars Pētersons arī norāda, ka “RSU ir
universitāte, kas ir atvērta un gatava sadarbībai. Mūsu
mērķi ir augsti – būt modernai Eiropas augstskolai.
Latvija un ikviens mūsu sabiedrības loceklis to arī no
mums sagaida, tāpēc mēs esam gatavi darbam. Šādu
mērķi varam sasniegt tikai un vienīgi savstarpēji sadarbojoties – sniedzot viens otram roku mūsu kopējo
zināšanu un pieredzes apmaiņai un tālākai nodošanai
mūsu jaunajiem kolēģiem. Mums kopā izdosies!”

PASAULES PSIHISKĀS VESELĪBAS DIENĀ
Liene Bērze, psihiatrijas rezidente
Pēc LĀZA organizētās 09.07.2018. tikšanās un
sarunām Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno Psihiatru
sekcijas komanda īstenoja projektiņu audžuģimenēm
ar pusaudžiem. Tāds maziņš darbiņš, bet ceram, ka
parādījām - esam atvērti sadarbībai savu iespēju
robežās. 13.10.2018. saistībā ar Pasaules Psihiskās
veselības dienu, aicinājām audžuģimenes, kurās
aug pusaudži, uz izglītojošu dienu Rīgas Stradiņa
universitātes Medicīnas informācijas un tehnoloģiju
centrā. Atsaucās 18 ģimenes. Ar pusaudžiem kopīgi
mācījāmies tehnoloģiju plusus un mīnusus, to ietekmi
uz psihisko veselību, spēlējām spēles un centāmies

mazināt bailes no psihiatriem. Pieaugušie tikmēr
ar brīnišķīgu klīnisko psihologu Marinu SokoluNazarenko uzzināja par tehnoloģijām bērna attīstības
un audzināšanas kontekstā. Beigās visi kopā ar dr.
Šmagri devāmies ekskursijā aplūkot simulācijas
iekārtas. Paldies Lolitai Dalbiņai, Artūram Blektem, Konstantīnam Pavlovam, Kristai Brunai, Edijam Šmagrim, Marinai Sokolai-Nazarenko! Paldies
RSU Psihiatrijas un Narkoloģijas katedrai un Latvijas Psihiatru asociācijai par finansiālu atbalstu ideju
īstenošanā, Edijam Šaueram un Kamenai Kaidakai
par atbalstu komunikācijas nodrošināšanā!

Jauno psihiatru sekcijas organizētajā izglītības dienā RSU. Organizētāji un audžuģimenes. 2018. gada 13. oktobrī RSU
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MŪSU SEJU GRĀMATA

Daina Dreimane, LĀZA valdes locekle, LĀZA pasaulē vietnes administratore

LĀZA valdes locekle prof. Daina Dreimane

Ir apritējis 2018. gads, kas vainagojās ar Latvijas
valsts proklamēšanas 100 gadu svinībām gan Latvijā,
gan visur citur, kur mīt latvieši un mūsu nācijas draugi.
Gadu mijā paraudzīsimies uz “aizgājēju” caur LĀZA
Facebook grupas acīm.
Kā, kur un kāpēc radās Facebook ideja, ir visiem
zināms. Tas ir plaši aprakstīts un attēlots kinofilmās.
Iesākumā bija seja, tāpēc arī “sejas grāmata”. Bet personas iekšējā pasaule un garīgā dzīve paveras caur
ziņām, komentāriem un jaunumiem: kas mums rūp,
kas sāp un kas sagādā prieku un piepildījumu.
LĀZA grupā jau esam ap 1300 dalībnieku, un katrs
nākam ar savu pieredzi, interesēm un dzīves gājumu.
Mūsu grupa ir demokrātiska: tajā var tikt uzņemts
ikkatrs, kam svarīga LĀZA misija un ir interese par
norisēm LĀZA organizācijā, veselības aprūpē un
medicīnas izglītībā. Mūsu vidū ir gan studenti, gan
mācībspēki, ieskaitot RSU rektoru profesoru Aigaru
Pētersonu. Ir gan veselības aprūpes veterāni, gan rezidenti. Liels prieks, ka arī jaunā Latvijas Ārstu biedrības
prezidente Dr. Ilze Aizsilniece ir kopā ar mums. Mēs
uztveram un analizējam notikumus katrs atsevišķi un
caur savu personīgo prizmu un tad kopā veidojam savas grupas kolektīvo seju.
Kāda tad ir mūsu seja? Atbilde: mūsu portrets ir ļoti
jauneklīgs. LĀZA Facebook grupā ir ap 75% sieviešu
un visplašāk pārstāvētā vecuma grupa ir 25-34 gadi,
kas veido ap 50% biedru. Tūlīt seko 18-24 gadu vecuma grupa, kopā ap 15%, un 35-54 gadu grupa kopā
arī ap 15%. Jāteic, ka sievietes ir aktīvākas visās grupās.
Lielum lielais vairums (uz šo dienu 1037 biedri) ir
norādījuši, ka dzīvo un mācās vai strādā Latvijā; no tiem

897 Rīgā. Seko Vācija (66), ASV (39), Zviedrija (3).
No rīta pamostoties Kalifornijā, man visvairāk patīk
lasīt par kolēģu pašu sasniegumiem un par sasniegumiem Latvijas medicīnā un izglītībā. Paldies Latvijas
lāziešiem par šo iespēju priecāties kopā, jo vienmēr
Latvijas presei izsekot nav pa spēkam. Ļoti patīk lasīt
par Latvijas studentu un ārstu iespaidiem, viesojoties klīnikās vai skolās ārvalstīs. Kaut vairāk būtu
šādu iespēju! Pēdējā gada laikā arī mūsu sarunu tonis
ir mainījies uz labu - mazāk dusmīgu un personīgi
aizskarošu nošu. Debates kļuvušas argumentētākas un
fokusētas uz problēmu, nevis uz personu, kas paudusi
savus uzskatus. Vārdu sakot, kā grupa esam panākuši
augstāku sarunas kultūru, kas iedrošina plašāku
piedalīšanos.
Pēdējo divu mēnešu laikā vien mūsu lapā bijuši 157
“posti”, 311 komentāri, un 2386 reakcijas uz publicēto.
Visaktīvākie, izņemot Uģi Gruntmani, kas joprojām
paliek nepārspēts, pēdējo divu mēnešu laikā ir bijuši
Kamena Kaidaka, kas pārstāv LĀZA Latvijā un
regulāri ziņo par aktualitātēm un arī aktīvi komentē.
Seko Karīna Beinerte, Ieva Ruža, Toms Baumanis,
Roberts Klotiņš un Kristīne Pitkeviča.
Visvairāk skatītie ir LĀZA valdes priekšsēža Uģa posti par veselības aprūpi, medicīnas izglītību un politiku
Latvijā. Topā šogad viņa 4. novembra pārdomas par
savu dzīvi, karjeru un darbu Latvijas labā, ko izlasīja
929 grupas biedri, komentēja 12, bet 166 uzklišķināja
“patīk”. Vidēji mūsu lapā ikkatru ziņu apskata 500600 biedru, kas šo padara par ekstraordināru saziņas
platformu.
No visām publikācijām biežākās ir sakarā ar jaunumiem medicīnā, kā arī žurnālu rakstu pārpublikācijas
un medicīnas literatūras ieteikumi, kam seko
medicīnas ētikai veltīti raksti un pārdomas. Šogad
mazāk daiļliteratūras ieteikumu grāmatu klubiņam;
un neviens nav vēlējies iznākt “starmeša gaismā”.
Tomēr Starmešu gaismā izcēlām LĀZA biedru asinsvadu ķirurgu, profesoru Kristapu Zariņu, kuram šogad
2. decembrī bija skaista dzīves jubileja – 75 gadi. Tik
daudz komentāru kā 2017 gada rudenī par RSU rektora vēlēšanām gan šogad nav bijis. Pat par tik svarīgu
notikumu, kā Latvijas Ārstu biedrības velēšanām interese bijusi daudz mazāka. Kāpēc tā?
Ko gribētos redzēt jaunajā gadā: noteikti jaunu biedru pieplūdumu un aktīvu piedalīšanos. Mūsu vidū ir
daudz talantīgu cilvēku: mūziķi, gleznotāji, fotogrāfi,
rakstnieki un dzejnieki. Publicējiet savus darbus, lai
varam visi priecāties! Novēlu atbalstīt gan LĀZA,
gan vienam otru un droši iesaistīties sabiedriskajās
norisēs. Nedomāt, ka jūsu viedoklis vai piedalīšanās
ir nenozīmīga un jūsu pienesums nebūtisks. Dzīvē
vienmēr ir kāds, kam vajag tieši to, ko esat gatavi dot,
un kas to arī novērtēs. Laimīgu jauno 2019. gadu!
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LAI VESELĀ MIESĀ
ARĪ GARS BŪTU VESELS

Kamena Kaidaka, LAZA biroja vadītāja

Satraucošās ziņas par notikumiem Ainažu bērnu
psihoneiroloģiskajā slimnīcā gada sākumā LĀZA valdei lika pārdomāt, ko mēs varam darīt, lai bērnu un
pusaudžu veselības aprūpe, īpaši jau garīgā veselība,
nepaliktu pabērna lomā.
Lai rastu atbildi, ko darīt, kad un kā, 9. jūlija rītā pie
Apaļā galda P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
aicinājām cilvēkus, kam saskare un darbs ar bērniem
ir ikdiena. Mēs katrs nācām ar savu pieredzi, savu
redzējumu par jomas problēmām un savu vīziju par
labu vai labāko to risinājumu. Nācām ar atvērtu sirdi
un atvērtām ausīm, lai dzirdētu arī citu viedokli, citu
pieredzi. Pie apaļā galda sēdās ģimenes ārsti, bērnu
ārsti, psihiatri, psihoterapeiti, audžu ģimeņu galvas,
ministriju ļaudis, ģenētiķi, reproduktīvās veselības
speciālisti, labdarības organizāciju pārstāvji, politikas
veidotāji. Sarunā piedalījās arī Voldemārs Gulēns –
ģimenes psihoterapeits no Kanādas, LĀZA valdes
locekļi Kaspars Tūters, Zaiga Alksne- Phillips un Uģis
Gruntmanis.
Kāda tad veidojās kopaina? Latvijā ir daudz bērnu un
pusaudžu, kam profesionāla palīdzība nav savlaicīgi
pieejama, trūkst, pat ļoti trūkst bērnu psihiatru
un psihiatrijas māsu, kas sniedz valsts apmaksātu
medicīnisko aprūpi, praksē trūkst sadarbības starp
veselības aprūpes un sociālajiem dienestiem, ārstniecībā
vēl arvien dominējošā ir medikamentozā terapija, kaut
nemedikamentozās terapijas efektivitāte jau sen ir
pierādīta. Bērnu psihiskās attīstības traucējumi nav
savlaicīgi diagnosticēti. Tie ir tikai daži no sarunā
atklātajiem ērkšķiem. To, ka galvu smiltīs iebāzt vairs
nevar, atzina arī Saeima un gada sākumā Sociālo un
darba lietu komisija uzdeva Pārresoru koordinācijas
centram sagatavot ziņojumu par nepieciešamajiem
uzlabojumiem starpnozaru sadarbībā un palīdzības
sniegšanā bērniem ar psihiskiem, attīstības un
uzvedības traucējumiem, kā arī antisociālu uzvedību.
Savus ieteikumus šim ziņojumam sniedza arī LĀZA,
pievienojot īsu pavadvēstuli, kuru varat te redzēt. 24.
oktobrī Ziņojumu skatīja Saeimas Sociālo un darba
lietu komisija. Skatīja un sprieda, ko vajag, ko nevajag darīt. Kopumā ziņojums tika novērtēts pozitīvi un
nodots Ministru kabinetam. Ziņojumā minētais fakts,
ka 3% no Latvijas bērniem ir psihiatra uzskaitē, lika
visiem aizdomāties par to, kur tad mēs dodamies, kam
tad būs laimē diet šai Dieva izredzētajā zemes stūrī?
Kad romiešu dzejnieks un satīriķis Jūlijs Juvenāls
Satīrās saka „Jālūdz dievi, lai veselā miesā mums gars
būtu vesels”, ir skaidrs, ka autors zina - tas, ka miesa
vesela, vēl nenozīmē, ka arī gars tāds ir. Lūgsim dievus,
ja vien tas palīdz, bet, negaidot uz dievu līdzdalību,
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Pediatre Zaiga Alksne-Phillips, psihoterapeits Kaspars Tūters
un ģimenes psihoterapeits Voldemārs Gulēns pirms diskusijas
9. jūlijā, 2018

arī paši darīsim to, ko varam, lai vārgie top veselāki
un veselie nekļūst slimi. Tāpēc LĀZA 20. novembrī
sadarbībā ar laikraksta LAIKS redakciju rīkoja nākamo
sarunu pie apaļā galda par to, kā mainīt sabiedrības
izpratni par psihiskās veselības nozīmi, īpaši bērniem
un jauniešiem, kā to nebojāt un atveseļot. Un otra
tēma mūsu sarunai - ārpus Latvijas esošo speciālistu
reālas atbalsta formas Latvijas kolēģiem, sadarbība
- kas, kad, ko, cik daudz, par kādiem līdzekļiem var
palīdzēt.
Tikai tad, ja sabiedrība nesadalīsies cerīgajos un
bezcerīgajos bērnos, tauta var būt vesela. To, ka ir
bezcerīgi vecāki, jau zinām. To, ka prāts mainās līdz
ar likteni, to arī zinām. Ko nezinām? - Kurā mirklī no
devēja kļūsim par lūdzēju.
P.S. LĀZA 9. jūlija sarunā piedalījās: Voldemārs
Gulēns, Elmārs Tērauds, Ija Cimdiņa, Sandra Mihailova, Gunta Jakovela, Ņikita Bezborodovs, Daiga
Mūrmane, Liene Bērze, Sandra Dzenīte-Cālīte, Juris
Cālītis, Ārija Martukāne, Sigita Sniķere, Rudīte Osvalde, Liene Dambiņa, Ineta Būmane, Ainis Dzalbs,
Baiba Pētersone, Anita Krastiņa, Renārs Putniņš, Ilva
Pildava, Kristīne Saulīte, Madara Sprūdža, Kristīne
Zalcmane, Dace Daliņa, Zaiga Alksne- Phillips, Kaspars Tūters, Uģis Gruntmanis. Paldies par jūsu domām
un ieteikumiem!
LĀZA VĒSTULE PKC (11.10.2018.)
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) par
Ziņojuma projektu par nepieciešamajiem uzlabojumiem starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā
bērniem ar psihiskiem, attīstības un uzvedības
traucējumiem, kā arī antisociālu uzvedību..
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LĀZA kā starptautiska organizācija, kas vieno pasaules valstu ārstus, izsaka savu atzinību, ka Latvijas valsts vadītāji ir saredzējuši bērnu un īpaši bērnu
ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem veselības
aprūpi kā nopietnu un steidzami risināmu problēmu.
Kopumā LĀZA atbalsta ziņojumā izvirzīto problēmu
risinājumus, tajā ir daudz ļoti labi ieteikumi. Savus
komentārus un ieteikumus pievienojam gan ziņojuma
pamattekstā, gan 2.pielikumā.
Būtiskākie jautājumi:
1. Medicīniskā personāla trūkums BPP, īpaši bērnu
psihiatru un specializētu medicīnas māsu trūkums,
ir primāri risināms jautājums. LĀZA atbalsta
ziņojumā paredzēto risinājumu – bērnu psihiatrs kā
pamatspecialitāte. Tas atbilst arī ES un citu attīstītu
valstu praksei. Plāns par Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu (Dienests) izveidi ir apsveicams, bet
milzīga problēma ir pašlaik pieejamie cilvēkresursi,
pie kā attīstības steidzami jāstrādā. Pašlaik nav, kas
strādātu šajos dienestos. Piemēram, uzlabojot agrīnu
problēmu atpazīšanu ģimenes ārstu un pedagogu vidū,
pieaugs nosūtījumi gan pie bērnu, gan pieaugušo psihiatra Tādēļ svarīga ir bērnu un pieaugušo ambulatorās
psihiatrijas attīstīšana, lai šo pieaugušo pieprasījumu
var apkalpot. Attīstot izglītības psihologu pieejamību,
daudzas problēmas tiks atklātas agrīni, pirms psihiatra
nepieciešamības.
2. Izglītošanai, īpaši bērnu un jauniešu, ir liela
nozīme. Bez stigmatizācijas, bez bailēm no neērtajām
tēmām ir jārunā ar visiem. Sabiedrības un valsts
vadītāju izpratnei par psihiskās veselības nozīmi un
problēmas ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas sabiedrības
attīstības potenciālu ir nepārvērtējama loma. To, ko
nesapratīsim šodien, to izlabot nevarēs rīt. Garīgi nevesela sabiedrība nevar pašatveseļoties. Jautājums ir –
kurā mirklī svaru kausi nosvērsies.

3. Nemedikamentozo terapiju ambulatora un
stacionāra pieejamība – tāda ir progresīvā pasaules
tendence. Kanādā, Somijā u.c. veselības aprūpētāji
atzīst, ka ir loģiskāk iesaistīties pašā sākumā māteszīdaiņa attiecībās/mijiedarbībā, lai bērns (abu vecāku
vadībā) attīstās optimāli, nekā gaidīt, kad sāk rasties
problēmas, kas strauji pieaug ar laiku.
4. BPP nozarei ir nepietiekams finansējums – algām,
infrastruktūras nodrošināšanai, komandas izveidei.
Ziņojumā paredzētais BPP algas palielinājums par
15% situāciju ar cilvēkresursiem nerisinās.
5. Būtiska ir pediatru loma visos procesos, kas minēti
ziņojumā. Diemžēl pediatra prakse kā pakalpojumu
sniedzējs ziņojumā neparādās.
6. Nepieciešama ne tikai klīnisko un veselības psihologu piesaiste, bet arī funkcionālo speciālistu piesaiste,
jo logopēds, mākslas terapeits, ergoterapeits, fizioterapeits u.c. nodrošina tās nemedikamentozās terapijas
metodes, kuras šobrīd pasaulē atzītas par rezultatīvām,
un kuras kā atbalstāmas minētas ziņojumā. Jautājumu
izstrādē jāpiesaista arī funkcionālo speciālistu
profesionālās organizācijas.
7. Ziņojuma pielikumā ir vairākviet minētas apmācības
un vadlīnijas. Lietderīgi šajā ziņā ir izmantot labo citu
valstu pieredzi, kur šādas vadlīnijas, algoritmi un programmas jau ir. Interneta laikmetā ir vajadzīgi mācību
materiāli un vadlīnijas e vidē -interaktīvas programmas
ar iespēju tās papildināt, pievienot videomateriālus u.c.
Video kursu organizēšana Latvijas apstākļiem būtu
izcils risinājums pie ierobežotiem līdzekļiem un cilvēk
resursiem. Online kurss un noslēdzošās nodarbības
klātienē (vai video konferencē) būtu visefektīvāk, lai
ir iespēja pajautāt jautājumus un apspriest konkrētus
gadījumus, kas palīdzētu izprastu tēmu par bērnu
garīgo veselību. Te iespējama arī starpvalstu pieredzes
apmaiņa un sadarbība.

LĀZA organizētā apaļā galda diskusija par bērnu un pusaudžu garīgo veselību Latvijā
2018. gada 9. jūlijā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Foto: Sandris Kaidaks
45

LĀZA APKĀRTRAKSTS

KO VARAM PALĪDZĒT?

Publikācija arī laikrakstā Laiks
Madara Briede - teksts, Ligita Kovtuna - fotogrāfijas

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) un veselību. Jo – Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā
avīzes Laiks Apaļā galda diskusija 2018. gada 20. ar milzīgo pašnāvību skaitu. Bieži vien politiskajā
novembrī
un sociālajā diskusijā tas sasaistīts ar nevienlīdzību,
bezcerību. Ciemojoties Saldus pusē, kur daudzi dzīvo
trūcīgi, mani ļoti pārsteidza, cik daudz jaunu cilvēku
ir paņēmuši ātros kredītus, tos nespēj nomaksāt, un
tāpēc nākas izbraukt no Latvijas. Diemžēl divi no
viņiem, iedzīti parādu postā, atmeta ar roku un izdarīja
pašnāvību. Domāju, ka pārtikušā sabiedrības daļā bieži
to izliekamies neredzam. Līdzīgs stāsts ir par kazino,
tie Latvijā ir uz katra soļa, – tie dzen cilvēkus atkarībās
un parādos. Tāpat mani pārsteidz, ka pat visos
celtniecības veikalos pārdod alkoholu. Alkohols rada
mūsu tautai milzīgas problēmas – no tā cieš ģimenes
un bērni. Tas ir vistiešākajā veidā saistīts arī ar bērna
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā:
garīgo veselību. Daudzus no minētajiem jautājumiem
„Mūsu „apaļais galds” ir zināms turpinājums dis- mēs, ap šo galdu sēdošie, nespējam tiešā veidā risināt.
kusijai, kas notika šā gada 9.jūlijā, kad pulcinājām Bet mēs spējam risināt profesionālus jautājumus,
kopā cilvēkus, kuri iesaistīti bērnu ar garīga rakstu- kas saistīti ar ārstu sertifikāciju un bērnu psihiatru
ra problēmām aprūpē, lai redzētu un dzirdētu viens un psihoanalītiķu pamatspecialitātes rezidentūras
otra sāpi un kopā meklētu risinājumu. Diskusijas izveidošanu, palīdzību tai.”
ieteikumus ņēma vērā Pārresoru koordinācijas centrs Kamena Kaidaka:
savā ziņojumā, ko sniedza Saeimai 24. oktobrī. Tas „Organizācija Ziedot.lv Latvijā strādā ar bērniem, kupriecē, bet valdības lēmumu vēl nav. Tāpēc jādomā, riem ir garīga un fiziska rakstura problēmas. Strādā
ko jau tagad varam darīt. Šodien mēģināsim visi kopā arī ar šo bērnu vecākiem, tāpēc arī viņiem ir daudz ko
atbildēt vai vismaz izteikt savas idejas attiecībā uz di- teikt šajā jomā.”
viem svarīgākajiem jautājumiem. Pirmais – kā izglītot
sabiedrību, kā pastāstīt, kas ir būtisks garīgās veselības
jomā. Nav taču vērts cīnīties ar sekām, ja cēloņi netiek
novērsti. Viena no smagajām problēmām ir cilvēku
neizpratne par to, kā veidojas psihiskā veselība. Diemžēl
skaidrības par šiem jautājumiem nav nedz jaunajiem
vecākiem, nedz arī visu ārstu vidū. Savukārt Saeimā
gadiem nav intereses par šo lietu. Otrs jautājums – ko
un kā ārsti, kas praktizē ārpus Latvijas, var praktiski
palīdzēt šī nopietnā jautājuma risināšanā.”

Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis, endokrinologs:
„Man nupat bija lekcija Gaiļezera slimnīcā, kur es
runāju par veselības aprūpes sistēmām pasaulē un
salīdzināju ar Latvijas sistēmu. Novembris ir vīriešu
veselības mēnesis, tālab cita starpā vērsu klausītāju
uzmanību arī uz lietām, kas saistītas ar vīriešu garīgo
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Inese Danga, Ziedot.lv Sociālās palīdzības programmas vadītāja:
„Ziedot.lv šogad svinēs savu 15. pastāvēšanas gadadienu.
Man ir lepnums par mūsu līdzcilvēkiem, jo, tieši pateicoties viņu ziedojumiem, mēs darbojamies. Tā nav
fondu nauda vai kādi valstiski ieguldījumi – tie ir Latvijas iedzīvotāju ziedojumi 40 miljonu eiro apmērā, kas
šajos gados ir ieguldīti sabiedrības labklājībā. Mēs ik
dienu aicinām līdzcilvēkus ziedot kādam no labdarības
mērķiem, kas saistīts arī ar bērnu garīgās veselības
problēmām. Tie ir bērni, kas dzimuši ar garīga rakstura traucējumiem, arī autiskā spektra traucējumiem.
Šo gadu laikā esam izveidojuši rehabilitācijas centru
„Poga”, kas gan vairāk ir paredzēts bērniem ar kustību
traucējumiem, taču arvien lielāks pieprasījums ir arī
pēc pakalpojumiem garīgās attīstības veicināšanai,
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ko mūsu speciālistu komanda pamazām arī ievieš.
Ģimenēm pietrūkst līdzekļu, lai apmaksātu šīs terapijas. Tās ir gana dārgas ģimenei, kurā audzina bērnu
ar īpašām vajadzībām un nereti iztiek vien no pabalsta
divsimt trīssimt eiro apmērā. Taču galvenais, ko esam
paveikuši, – esam parādījuši, ka šādi bērni mums līdzās
ir un mums par viņiem ir jāparūpējas. Vēl mēs vācam
līdzekļus ne vien terapijām, bet arī auklītēm, kas dažas
stundas nedēļā „iedod atelpu” šo bērnu vecākiem.
Tas ir neliels, bet ļoti būtisks atbalsts. Tas, ar ko saskaramies Latvijā, – vecāki saka, ka tad, kad bērnam
tiek konstatētas kādas veselības problēmas, viņi jūtas
bezpalīdzīgi, jo nav vienotas informācijas un atbalsta
sistēmas. Tieši tāpēc ir gadījumi, kad vecāki apjūk un
atsakās no saviem bērniņiem. Protams, arī pieaugušie
dažādu sociālo problēmu dēļ nonāk depresīvos
stāvokļos, tāpat cilvēkiem ar invaliditāti nereti ir
grūti integrēties un sadzīvot ar savām ierobežotajām
iespējām. Paldies, ka aizsākāt šo diskusiju, jo risināmo
jautājumu šajā jomā ir ārkārtīgi daudz!”

izkaisītas. Tāpēc, ja kādam no Latvijas kolēģiem būtu
interese sadarboties, es ļoti labprāt sarunātu šo iespēju
Norvēģijā.”

Ņikita Bezborodovs, Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas (BKUS) Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs:
„Runājot par sabiedrības izglītošanu – mēs nevaram
risināt problēmu, ja neatzīstam, ka tā pastāv. Bērnu
psihiatrijas joma Latvijā ļoti ilgstoši ir pabērna lomā.
Padomju Savienībā eksistējusī sistēma irusi līdz izirusi,
notikusi pakalpojumu centralizācija lielajās slimnīcās.
Ainažu lieta bija ļoti skaļa un publicitāte ne visai
patīkama, bet tas, ko redzu šī gada laikā – tas tomēr
ļāva aktualizēt problēmu. Tas, ko es turpinu darīt –
runāju par to, ka problēmas Latvijas bērnu psihiatrijas
jomā ir un ka tās ir nepieciešams risināt. Arīdzan par
to, ka psihiskie traucējumi bērnu vecumā tiešām ir ļoti
izplatīti. Oficiālā statistika rāda, ka Latvijā tie kopumā
ir ap 3% bērnu, no kuriem 1% - garīgā atpalicība,
kaut gan patiesībā mēs zinām, ka uzmanības deficīts
un hiperaktivitāte vien jau ir vismaz 5% populācijas,
Dace Sortland, psihiatre (Norvēģija), LĀZA biedre: depresijas izplatība pusaudžiem – līdz 8-10%, un tam
„Man ir septiņu gadu pieredze bērnu psihiatrijā. Šo ir tieša saikne ar pašnāvību risku. Skatoties uz Latgadu laikā neesmu pieredzējusi nevienu gadījumu, vijas oficiālo statistiku, problēma neeksistē! Tas daļēji
kad, lai risinātu kādu problēmu, tiktu strādāts tikai ar saistīts ar uzskaites mehānismu, jo līdz šim vienīgais
bērnu. Uzreiz tiek iesaistīti vecāki, skola, bērnudārzs, statistiskās uzskaites veids bija psihiatrijas reģistrs,
bāriņtiesa. Tas tīkls ir milzīgs, un reizēm bērns nemaz ko diemžēl joprojām mēdz izmantot diskriminācijai,
nenonāk pie ārsta. Dažos gadījumos, protams, ir proti, es kā iestādes vadītājs regulāri saņemu vēstules
nepieciešams strādāt arī ar pašu bērnu individuālajās no Satversmes aizsardzības biroja ar pieprasījumu pēc
terapijās, tomēr jāsaprot, ka ir neiespējami kaut ko reģistra datiem, gadījumos, kad, piemēram, ir runa
risināt, ja nav šīs sistēmas. Manuprāt, Latvijā tādas par kādas personas piekļuvi valsts noslēpumam un
aizvien nav. Tas, ko mēs no ārzemēm varam piedāvāt tamlīdzīgi. Ja cilvēks ir konsultējies pie psihiatra, kaut
jaunajiem kolēģiem no Latvijas – praksi, pāris mēnešus vai tikai vienu reizi, astoņu gadu vecumā saistībā ar
vienkārši pastrādāt šai sistēmā un uzkrāt pieredzi. Ri- disleksiju, uz šī pamata viņam var tiktas ierobežotas
teni nevajag izdomāt no jauna. Sistēma veiksmīgi dar- tiesības. Statistiskās uzskaites mehānisma jēga tiek
bojas ne vien Norvēģijā, bet arī citās valstīs. Latvijā diskreditēta. Šajā jomā sadarbība ar ārzemju latviešiem
nestrādā šis sadarbības tīkls, un diemžēl lielā mērā tas būtu ļoti nozīmīga. Ir fantastiski, ka Latvijā darbojas
ir arī nepietiekamu līdzekļu jautājums, jo Latvijā ir dažādas nevalstiskās un labdarības organizācijas, kas
ļoti labi izglītoti psihoterapeiti un analītiķi. Norvēģijā sāk iesaistīties šai sfērā, taču pašlaik ar šiem ziedotabērnu psihiatrijā ir ļoti maz gultasvietu, ļoti reti jiem līdzekļiem mēģinām lāpīt kādu milzīgu caurumu.
bērni nonāk slimnīcā, jo viss darbs notiek visapkārt Diemžēl Latvijas veselības aprūpes sistēmas piramīda
iesaistītajās struktūrās, tāpēc visbiežāk ārstēšana ir pilnīgi apgriezta kājām gaisā. Tā ir institucionāla,
stacionārā nemaz nav nepieciešama. Manuprāt, ir ļoti tā balstās lielos stacionāros, mums ir ļoti daudz
svarīgi, ka nevis mēs, ārzemnieki, tagad nāksim un bērnu psihiatrijas gultasvietu, bet gandrīz nav pieLatvijas kolēģiem pateiksim, kā un kas jādara, bet viņi ejama ambulatorā aprūpe. Komandas darbs, par ko
paši varētu atbraukt un paskatīties, kā šo sadarbības iepriekš runāja un bez kā nevar efektīvi ārstēt bērnu
tīklu izveidot un kā tas strādā. Domāju, ka zināšanas psihiskos traucējumus, veselības aprūpes sistēmas
Latvijas speciālistiem ir ļoti lieliskas, tikai tās ir ietvaros kaut kādā mērā darbojas tikai Rīgā bērnu
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psihiatrijas klīnikā. Ar prevenciju bērnu psihiatrijā
valsts mērogā nenodarbojas gandrīz nemaz. Mēs
esam augstu ienākumu valstu starpā. Resursi ir, taču
tie ir fiksēti milzīgā institucionālajā sistēmā. Līdz ar
to arī stigma, kas ir sabiedrībā, ir milzīga. Ja bērnam
ir, piemēram, Dauna sindroms ar intelekta attīstības
traucējumiem, iepriekš jau skaidrs – viņš no agrīna
vecuma mācās speciālajā dārziņā, vēlāk iet speciālajā
skolā un pēc tam, ja ģimene vairs bērnu nevar aprūpēt,
Latvijā vienīgais sociālās aprūpes veids bērniem ar šīm
diagnozēm ir institūcija. Cilvēks no agrīna vecuma
tiek šķirts no visas sabiedrības un atrodas pilnīgi citā
pasaulē. Mēs baidāmies no tā, ko nezinām. Ja cilvēks
nekad nav redzējis cilvēku ar Dauna sindromu, tad
nezina, kā rīkoties brīdī, kad sastopas ar šādu cilvēku –
ir lielas bailes un nezināšana. Bet vienīgais zinātniski
pierādītais veids, kā mazināt psihiatrijas stigmu, ir
pozitīvs sociāls kontakts. Zināšanas var palielināt, bet
tas nemazina tendenci izolēties un nemaina attieksmi un uzvedību. Ja dzīvē ir bijis kontakts ar cilvēku,
kuram ir kādi psihiskie traucējumi, tad zini, ka viņš
ir tikpat labs cilvēks kā visi pārējie ar savām labajām
un sliktajām īpašībām. Līdz ar to es ļoti lielas cerības
lieku uz izglītības sistēmas reformu, ceru, ka vismaz
bērnus ar vieglākiem traucējumiem centīsies iekļaut
standarta izglītības programmā. Sociālajā aprūpē
pašlaik aizsākta deinstitucionalizācijas reforma, bet
diemžēl veselības aprūpes sistēmā šai ziņā nenotiek
nekādas pārmaiņas. Arī Pārresoru koordinācijas centra
ziņojuma projektā iecerētās izmaiņas tieši ārstniecības
jautājumos nesaņēma ministrijas akceptu un no gala
ziņojuma tika izņemtas.
Uģis Gruntmanis:
„Manuprāt būtu ļoti svarīgi, lai Veselības ministrijā
būtu tāds cilvēks, kuram tiešām rūp šie jautājumi, jo
būtiska loma ir tā saucamajiem idejas entuziastiem,
kas neatlaidīgi virza lietas uz priekšu.”
Dace Sortland:
„Man liekas, ka tieši šai brīdī, kad Veselības ministrijā
tiek gatavots psihiatrijas attīstības plāns, ir būtiski
neizgudrot no jauna to, kas citās valstīs jau pastāv un
veiksmīgi funkcionē, bet gan vienkārši paņemt pieredzi un to integrēt Latvijā.”
Ņikita Bezborodovs:
„Tas ir saistīts arī ar papildu līdzekļu ieguldīšanu.
Zināms, ka Latvijā vispār veselības aprūpei no IKP
tiek atvēlēts ļoti maz, no tā garīgās veselības aprūpei
niecīga daļa. Tāpēc jebkura lieta, kas prasa papildu
ieguldījumus, atduras pret ļoti lielu pretestību. Taču
vēlreiz uzsveru – līdzekļi jau sistēmā ir, problēma vien,
ka tie ir fiksēti lielajās institūcijās.”
Dace Sortland:
„Tas ir absurds! Tāpēc bērnu psihiatrijā Latvijā pamata
metode ir zāles, kamēr citur pasaulē ir vispārējs darbs
ar vidi, kurā bērns uzturas.”
Ņikita Bezborodovs:
„Bērnu psihiatru Latvijā ir maz. Vidējais vecums ir visai liels. Vairums speciālistu izglītību ieguvuši padomju psihiatrijas sistēmas ietvaros. Viņi ir socializēti
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tajā sistēmā, tāpēc nereti priekšstats par to, kā ārstēt,
ir absolūti biomedicīnisks - galvenais instruments
ir zāles. Šai ārstu grupai nav arī iespēja iepazīties
ar ārvalstu praksi un pieredzi, jo nav angļu valodas
zināšanu. Tāpēc patlaban veidojas konflikts, šķelšanās
bērnu psihiatru vidū. Vēl nesen arī man bija jāstājas
Bērnu psihiatru asociācijas ētikas komisijas priekšā, jo
kā eksperts biju iesaistījies Tiesībsarga biroja veiktajās
pārbaudēs psihiatrijas slimnīcās Latvijā... Pretestība
pārmaiņām ir milzīga. Jauno ārstu ir maz. Pēdējo sešu
gadu laikā bērnu psihiatrijas rezidentūru pabeiguši
četri cilvēki, no kuriem viens esmu es.”
Uģis Gruntmanis:
„Cik zināms, ir notikušas pozitīvas izmaiņas iepriekšējā
kārtībā, kad jaunajiem speciālistiem bija jāpabeidz
četru gadu rezidentūra pieaugušo psihiatrijā un vēl
papildus divu gadu rezidentūra bērnu psihiatrijā.
Tagad process padarīts īsāks?”
Ņikita Bezborodovs:
„Jā! Paldies LĀZA par atbalstu šajā jautājumā. Bērnu
psihiatrija tagad ir kļuvusi par pamatspecialitāti, un
studenti uzreiz pēc augstskolas varēs stāties četru
gadu ilgā rezidentūrā. Esmu rezidentūras programmas vadītājs, tāpēc šis aspekts man dod cerības, ka pēc
pieciem gadiem būs jauni spēki. Es pats studiju laikā
pusgadu esmu strādājis un nodarbojies ar pētniecību
Londonas Karaliskajā koledžā. Līdz ar to man bija
lieliska iespēja redzēt plašāk. Kamēr tādas pieredzes
nav, atrodoties Latvijas sistēmā, ir ļoti grūti ieraudzīt,
ka var arī citādāk. Diemžēl arī ārsta pamatstudiju laikā
– sešu gadu posmā, bērnu psihiatrijai veltīta tieši viena diena. Tāpēc visai grūti jaunajiem censoņiem sākt
interesēties par šo specialitāti. Arī tas jārisina, taču nesaprotu, no kuras puses šim jautājumam lai ķeras klāt.”
Dace Sortland:
„Varbūt arī pasniedzējus var piesaistīt no ārzemēm?”
Ņikita Bezborodovs:
„Jā, tā būtu ļoti laba pieredze.”

Ligita Kovtuna, laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija
galvenā redaktore:
„Mūsu vidū ir daktere Zaiga Alksne-Phillips, kurai ir
noderīga pieredze attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti
ar sadarbību – mācīšanos un pieredzes apmaiņu. Tas ir
dakteres pienesums klīnikai Premium Medical, ko es
joprojām uzskatu par vislabāko klīniku, kurā ārstējos
gan es pati, gan mana ģimene.
Bet man ir nedaudz kontraversionāls jautājums dak-
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terim Ņikitam Bezborodovam. Šis mans jautājums ir
inspirēts no divu Amerikas latviešu kundzīšu sarunas.
Viena vaicāja otrai - vai autisms vispār reāli pastāv, jo
tādus bērnus, ko kādreiz sauca par izlaistiem, šodien
dēvē par sirgstošiem ar autismu. Kāds būtu jūsu
komentārs par šo?”
Ņikita Bezborodovs:
„Psihiatriskas dabas traucējumus diagnosticējam,
balstoties uz simptomu kopu. Psihiskie traucējumi
ir plašāka spektra traucējumi. Ir daudz un dažādas
psihiskās funkcionēšanas pazīmes, kas mūs raksturo.
Piemēram, mums ir spēja sociāli komunicēt un mijiedarboties. Autiskā spektra traucējumu gadījumā
ir traucēta sociālā komunikācija un funkcionēšana.
Psihiatriskā diagnoze rodas tikai tad, kad konkrēts
smadzeņu attīstības veids sāk būt saistīts ar konkrētām
funkcionēšanas grūtībām vidē. Šādas problēmas
bijušas vienmēr. Nav tā, ka par problēmu tas kļuvis
tikai 19.gadsimtā, bet 20.gadsimtā tā kļuvusi par
epidēmiju. Vienkārši vide, kurā mēs esam, paliek arvien prasīgāka un arvien lielāka daļa cilvēku „krīt
ārā”, tam netiek līdzi. Protams, ir arī kāda ģenētiska
kustība. Autismam ir tendence nedaudz palielināties.
Ar ko tas saistīts, vēl nav izpētīts. Iespējams, mēs kā
suga virzāmies uz autisko sadalījuma galu, jo sociālā
komunikācija vairs nav tik nepieciešama izdzīvošanai.”
Kamena Kaidaka:
„Domāju, ka šis jautājums parādīja to, ka izpratnes par
to, kas ar mums – cilvēkiem notiek šajā 21.gadsimtā,
nav. Mēs funkcionējam, bet kas ar mums notiek, īsti
nezinām. Daži mēģina saprast, daži mēģina izskaidrot,
bet vairums no mums nedz spēj to saprast, nedz arī
pieņemt.”
Ņikita Bezborodovs:
„Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad pirms tam, un
mūsu smadzenes, saprotams, adaptējas ārējai videi.
Taču pašlaik tā tik strauji mainās, ka mēs nezinām,
kāds būs rezultāts, piemēram, viedierīču attīstībai
un izmantošanai. Pētniecības cikls ir garāks nekā
sabiedrības attīstības cikls. Mums nav ne pilnīgu
datu, ne pieredzes. Visticamāk, psihisko traucējumu
izplatība tikai pieaugs.”
Uģis Gruntmanis:
„Tas būtībā ir raksturīgi visai medicīnai, ne tikai organisko saslimšanu gadījumā. Daudzas diagnozes
neeksistēja pirms divdesmit, piecpadsmit, pat pieciem
gadiem. Kad iemācāmies tās diagnosticēt, rodas jauni
speciālisti, tad arī šķietami izplatītāka kļūst diagnoze.
Tad cilvēki jautā, no kurienes pēkšņi radās šāda diagnoze un kāpēc tās nebija iepriekš. Jāsaprot, ka pirms
tam nebija speciālistu, nebija veidu, kā to diagnosticēt
un kā to ārstēt.”
Kamena Kaidaka:
„Mūsu diskusijas dalībniece Linda Balčūne ir
labklājības ministra Jāņa Reira biroja vadītāja (2018),
bērnu un ģimeņu tiesību speciāliste un cilvēks, kas nāk
no labi zināmajām “Zvannieku mājām”. Tās ir mājas,
kuru dēļ mēs sākām vairāk runāt par šo tēmu un kuru
saimnieki Juris un Sandra Cālīši ir ieguldījuši daudz

darba, lai vismaz daļai bērnu dotu mājas un māju sajūtu.”

Linda Balčūne, bērnu un ģimeņu tiesību speciāliste:
Pati arī esmu pieņēmusi savā ģimenē meitiņu, darbojos arī Zvannieku mājās, bet pēdējo gadu man ir bijusi
skaista iespēja strādāt Labklājības ministrijā kopā ar
ministru, kas atbalsta jomu, kurā esmu ilgu laiku bijusi
– tā ir ārpusģimenes aprūpe bērniem, kas zaudējuši
savas bioloģiskās ģimenes. Pēc ministrijas iniciatīvas
turpina tapt atbalsta centri vecākiem, kas uzņem
bērnus, kuri zaudējuši savas ģimenes. Latvijā nu jau
ir trīspadsmit šādu centru, un to veidošana uzticēta
nevalstiskajām organizācijām. Esmu pārliecināta,
ka šie centri būs ārkārtīgi pateicīgi par vieslektoriem! Nevēlos nevienam neko pārmest, bet mums,
Latvijas sabiedrībai, nav bijusi pozitīvā saskarsme ar
citādiem cilvēkiem. Piemēram, Zvannieku mājās esam
piedzīvojuši to, cik grūti mūsu ciemiņiem pieņemt
citādo, cilvēki baidās no viena skaista, jauna cilvēka,
kurš, ārsta vārdiem sakot, ir garīgi atpalicis. Viņš
runā savā valodā, bet neesmu pieredzējusi pozitīvāku
cilvēku par viņu. Acīmredzot mums kaut kā visiem
kopā ir jāpieaug. Vēlos pastāstīt kādu skaistu stāstu par
pozitīvām izmaiņām ārpusģimenes aprūpes jomā – par
dārza svētkiem bēdīgi slavenajā valsts aprūpes centrā
Rīgā, Kapseļu ielā. Tur par vadītāju tagad kļuvusi viena
no bijušajām darbiniecēm – jauna, uzņēmīga sieviete,
kura, stājoties darbā, piedāvāja šo ideju – rīkot atvērtos
dārza svētkus, kas tagad tur notiek reizi mēnesī.
Turp dodas potenciālās audžuģimenes, adoptētāji,
brīvprātīgie. Viens cilvēks var ļoti daudz paveikt pat
ar savu attieksmi.”
Uģis Gruntmanis:
„Pirms divdesmit gadiem, kad ar ģimeni devāmies
uz Ameriku, manai meitai bija seši gadi, viņa sāka
mācīties pirmajā klasē. Tolaik mani pārsteidza, ka
viņas klasē bija bērns ratiņkrēslā. Uzaugot Padomju Savienības sistēmā, es neko tādu redzējis nebiju.
Attīstīta sabiedrība saprot, ka arī cilvēki ar īpašām
vajadzībām ir mūsu sabiedrības daļa, ar kuru mums
jārēķinās, kurai mums jāpalīdz, kuru nedrīkst brutāli
nošķirt.”
Ligita Kovtuna:
„Man, no padomju laikiem nākušam cilvēkam, bija arī
liels pārsteigums Čikāgā leļļu veikalā ieraudzīt lelles
ratiņkrēslā.”
Ņikita Bezborodovs:
„Pozitīvs sociālais kontakts nenozīmē tikai tiešu
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kontaktu. Galvenais ir, lai cilvēki ar dažāda veida
traucējumiem vispār tiktu reprezentēti.”

Zaiga Alksne Phillips, LĀZA vicepriekšsēde, bērnu
ārste (ASV):
„Lai gan daudz kas no tā, kas izskanēja, man jau bija
zināms, taču realitāte ir traģiska. Man ir jautājums,
vai ir pieejama statistika par garīgo slimību izplatību
Latvijā? Un sabiedrība par to ir informēta?”
Ņikita Bezborodovs:
„Pēc oficiālajiem datiem Latvijā 2017.gadā bija 338
cilvēki ar autisma diagnozi. Kā jau teicu - godīga
statistika ir milzīga problēma, un kamēr statistikā
realitāte neatspoguļojas, valsts acīs šī nav problēma.”
Zaiga Alksne-Phillips:
„Domāju, ka tam jāpievērš liela uzmanība, jāiesaistās
arī LĀZA un medijiem. Četrdesmit gadus esmu
bērnu ārste un, ik dienas novērojot arī vecākus, varu
apgalvot, ka viss sākas ar zīdaiņa un vecāku savstarpēju
komunikāciju. Ja vecāki dzīvo labos apstākļos, paši ir
emocionāli stabili, viņi ļoti pozitīvi ietekmē savu bērnu
jau no pirmajiem viņa dzīves brīžiem jau ar acu kontaktu, smaidu. Savukārt, ja viņi ir nomākti, depresīvi, šis
kontakts ir negatīvs. Ja bērns netiek pareizi novērtēts
agrīnā bērnībā, zīdaiņa vecumā, tad vēlāk palīdzēt ir
daudz grūtāk. Līdz divu gadu vecumam psihiatrijas
jomā vēl palīdzība ir efektīva, vēlāk rodas dažādas
komplikācijas. Tāpēc bērnu ģimenes ārstiem jābūt
pietiekoši izglītotiem, spējīgiem veltīt laiku un laicīgi
pamanīt kādas problēmas. Iespējams, mēs klauvējam
pie nepareizajām durvīm. Ja Veselības ministrija neatver, klauvēsim pie Labklājības un Izglītības ministrijas
durvīm.”

Kristīne Saulīte, PBLA valdes priekšsēde:
„Esmu šeit, jo man ļoti rūp Latvijas nākotne. Ļoti
daudz laika pavadu Latvijā, esmu šeit dzimusi. Varu
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sacīt, ka šeit akūti trūkst komunikācijas visos līmeņos.
Ja mēs to spētu mainīt, daudzas problēmas vienkārši
atkristu. Daudz strādājot ar valdību, redzu, ka arī tur
notiek uz mata tas pats – trīsdesmit cilvēki runājam ar
vienu mērķi, bet katrs runā savu. Viss notiek vertikālā
veidā, taču, lai kaut ko panāktu, ir jāstrādā horizontālā
virzienā – jādalās ar informāciju un jāuzklausa citus.
Attieksme ir otra lieta, kas Latvijā ļoti pieklibo. Mēs
esam izglītota nācija, bet reizēm apkārt valda tāds kā
barbarisms. Man jāpiekrīt, ka mums trūkst pozitīvās
saskarsmes pieredzes. Baidāmies no krieviem, kas visu
nāks un pārņems, arī no bēgļiem, kas droši vien darīs
to pašu... Mums ir vispārējas bailes, jo nav pieredzes,
ko nozīmē dzīvot veselīgi domājošā sabiedrībā. Saredzu, ka PBLA varētu vairāk iesaistīties lobiju darbā,
valsts atbalsta pieejamībā šim jautājumam.”

Dace Daliņa, atbalstoša skolotāja ISL (International
School of Latvia):
„Es sešus gadus dzīvoju Austrālijā, un tur man piedzima meita. Ik mēnesi, dodoties pie ārsta, man
vaicāja, vai tieku galā, kā jūtos, kā veicas ar partneri,
lūdza parādīt, kā pārtinu bērnu utt. Tādā veidā tiek
dota iespēja iemācīties būt par mammu. Šeit, Latvijā,
piemēram, mana māsa pati saprata, ka bērnam trīs
gadu vecumā ir kaut kāda problēma. Sistēma diemžēl
ir tāda, ka neviens no speciālistiem neierauga to, ka
bērnam var palīdzēt, kā šeit izskanēja, līdz divu gadu
vecumam. Esmu studējusi psiholoģiju un tagad
mācos pedagoģiju un zinu, ka svarīgi ir pietupties
bērna līmenī, runāt ar viņu, komunicēt ar bērnu kā
līdzvērtīgu. Reizēm pieaugušie ir tik aizņemti ar savām
problēmām, ka bērnam nemaz nepievērš uzmanību.
Svarīgi ir arī tas, kas notiek skolā, kāda ir skolotāju
attieksme pret bērniem. Diemžēl liela daļa skolotāju
stāv tādā „es zinu visu” pozā un nevēlas kontaktēties
ar bērnu. Šobrīd strādāju starptautiskā skolā un redzu,
cik labi strādā komanda, ja skolotāji ir gatavi runāt cits
ar citu, ar vecākiem, ar bērniem.”
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Karīna Beinerte, bērnu psihiatre (Lielbritānija):
Man ir milzīgs prieks vērot rosību bērnu un pusaudžu
garīgās veselības jomā Latvijā. Paldies LĀZA
kolēģiem par šāda pasākuma organizēšanu. Ainažu
izmeklēšana bija liels trieciens latviešiem, bet gribēju
uzsvērt, ka nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībā un
likumdošanā kā atbildes reakcija uz šādiem notikumiem ir
ne tikai Latvijā, bet arī bagātajās rietumvalstīs. Latvijai
bijs daudz vēsturisku triecienu, bet tā spējusi attīstīties
strauji daudzās jomās. Ticu, ka varam to pašu izdarīt
arī bērnu un pusaudžu garīgās veselības jomā, ja
pieturēsimies pie kursa.
Pārresoru koordinācijas centra ziņojums vieš cerību,
ka ledus sācis kustēties.
Aizspriedumu samazināšana ir absolūti nepieciešama
un steidzama garīgās veselības jomā Latvijā. Aizspriedumu līmenis mūsu pašu kolēģu – ārstu, rindās
ir šokējošs. Destigmatizācija būtu jāveic visos līmeņos
– mediķu vidū, skolās un visas sabiedrības līmenī.
Publiskas kampaņas, atklātas diskusijas sabiedriskajos medijos ir efektīvs veids. Tomēr visiedarbīgāk, kad
draugu un paziņu lokā, kā arī sabiedrībā zināmi cilvēki
atklāti runā par saviem garīgās veselības traucējumiem.
Šis process Latvijā jau ir sācies. Būs nepieciešami ilgi
gadi destigmatizācijai, bet tas ir izdarāms.
Ko redzu kā konkrētus darbus:
Skolotāju izglītošana: noderīgi būtu izveidot regulārus
kursus skolotājiem par garīgo veselību, lai vairotu viņu
zināšanas par šo tēmu un palīdzētu izstrādāt mācību
materiālus, lai par šo tēmu runātu ar skolēniem.
Pieļauju, ka kaut kāda rosība šinī jomā jau notiek.
Varu palīdzēt mācību materiālu izstrādē un, ja laicīgi
plānoti pasākumi, esmu gatava piedalīties dažādos
līmeņos – no lekciju lasīšanas līdz pat organizēšanai.
Pieļauju, ka arī citi LĀZA kolēģi būtu gatavi kaut
kādā veidā piedalīties šāda tipa aktivitātēs vai palīdzēt
ar kontaktiem un informāciju. Man izveidojušies kontakti ar Latviešu valodas aģentūru, kas jau izrādījusi interesi par skolotāju izglītošanu garīgās veselības jomā
– šinī gadījumā tas bija saistībā ar remigrējušajiem
latviešu bērniem Latvijas skolās.
Ierosinu izveidot radošu nometni par garīgās
veselības tēmu, kur latviešu kino/TV cilvēki palīdzētu
jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem radīt
filmiņas par šo tēmu. Šāds projekts var būt sastāvdaļa
lielākai publiskai destigmatizācijas kampaņai vai kā
atsevišķs projekts.
Domājot par to, ka tik daudz kas bērnu garīgās

veselības jomā ir nesakārtots, ir skaidrs, ka būs
nepieciešama valdības lobēšana gadu desmitu garumā
par likumdošanas sakārtošanu, cienīgu pakalpojumu
izveidi valstī un integrētu multiprofesionālu sadarbību
ar bērniem strādājošo speciālistu vidū. Noderētu
spēcīga arodbiedrība/ asociācija - (varbūt Bērnu psihiatrijas asociācija varētu aktivizēties?). Šādai lobēšanai
ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes, ko
medicīnas skolā nemāca. Šī varētu būt tā joma, kur
ārzemēs dzīvojošo latviešu palīdzība ir zelta vērtē.
Asociācijas un arodbiedrības ir aktīvas daudzās rietumu valstīs, kur dzīvo mūsu tautieši, un līdz ar to
pieredze šāda tipa aktivitātēm ir lielāka.
Vērtīga būtu sadarbība ar ELA un PBLA, kam ir
liela pieredze likumdošanas veidošanas jomā. Varbūt
ir vērts apsvērt izglītojošu pasākumu speciālistiem,
kam būtu interese piedalīties aktīvā jomas attīstības
plānošanā un virzībā? Es pati būtu ļoti ieinteresēta
bagātināties šādās zināšanās un varētu piedalīties
pasākuma organizēšanā.

Jānis Dimants, LĀZA expriekšsēdis, ginekologs (ASV):
Esmu pārliecināts, ka atrastos arī kādi ārzemēs
dzīvojoši mediķi gan mūsu LĀZA vidū, gan paziņu
lokā, kas aktīvi darbojas savās arodbiedrībās un var
padalīties ar pieredzi. Tā būtu lieliska iespēja tālāk
izglītoties tieši šinīs ļoti specifiskajās zināšanas.
Kamena Kaidaka:
Mums ir skaidri vismaz daži no veicamajiem darbiem.
Kaspars Tūters ir gatavs veidot e vidē izglītojošas konferences par bērnu garīgo veselību. Tādas jau šobrīd
notiek, bet tajās pagaidām nepiedalās Latvijas kolēģi.
Dace Sortland aicina pieredzes apmaiņā, LĀZA biedri un citi kolēģi no ārpuslatvijas varētu piedalīties kā
pasniedzēji studentu un rezidentu apmācībā, sadarbībā
ar ELA un PBLA turpināsim uzraudzīt, kas notiek
likumdošanā. Un varbūt izskanējusī nākotnes vīzija
par skaisto rehabilitācijas centru audžuģimenēm,
bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem
tiešām nav utopija. Varbūt bērnu ārstniecības iestādes
Ainažos vārds pēc laika iegūs jaunu, dzidru skanējumu
un būs nevis vieta, kas biedē, bet vieta, kurp tiecas.
Varbūt tiešām visiem par to jāsāk domāt. Iztaisnot
šķību vecu koku nevar, bet var palīdzēt jaunajam augt
taisni. Mums jāstrādā ar jaunajiem pedagogiem, jaunajiem rezidentiem, ar sabiedrību, audžuģimenēm un
arī jauno Saeimu. Paldies visiem par šo domu apmaiņu,
paldies par viesmīlību Latvijas Institūtam!”
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PALDIES PAR ATBALSTU

Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), ko 1947. gadā dibināja svešumā aizbraukušie latviešu ārsti,
savā jubilejas gadā vēlējās 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.
Laikam jau nav daudz tādu cilvēku, kas nezinātu Kristapa Keggi vārdu vai brāļu Bertrama un Kristapa Zariņu
vārdus. Tomēr ir tik daudzi, kuru vārdi ir zināmi tikai nedaudziem. Apkārtrakstā Nr 166 ir tie vārdi, ko
nosaucāt 2017. gadā, bet šoreiz ne tikai vārdi, bet arī plašāki apraksti par to, kas, kā un kad sniedzis atbalstu.
LĀZA aicina arī visus, kas vēl nav atrakstījuši, neatlikt šo labo darbu un atsūtīt uz mūsu e pastu savu pieredzes stāstu. Tā top īstā vēsture, kuru nodot nākamajām ārstu paaudzēm ir tikai mūsu pašu varā. Paldies tiem,
kas savus atbalstītājus jau nosaukuši! Paldies tiem, kas savu pieredzi, atbalstu sniedzot, paši izstāstījuši!

TAUTIEŠU ATBALSTS

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Kā LĀZA kādreizējais priekšsēdis gribu nosaukt
tos tautiešus, kuri snieguši savu atbalstu, un tos, kas
saņēmuši. Kā LĀZA vadītājs savulaik vadīju visus šos
atbalsta projektus. Galvenais ir tas, ka tika domāts
par mūsu tautu un iespēju robežās veikta palīdzība,
katram pēc savas pārliecības un spējām. Tas tiek
darīts vēl joprojām.
ATBALSTU LATVIJAS ĀRSTIEM UN
IESTĀDĒM SNIEDZA:
• Rūta Beķeris – savās mājās uzņēma Latvijas ārstus
un zobārstus, sagādāja un sūtīja uz Latviju zāles,
ārstniecības materiālus, attiecīgu literatūru un
piederumus. Pateicoties viņai, atbalstu guva Dr.
Āris Auders, Dr. Zane Pavāre, Dr. Jānis Osītis,
Dr. Iveta Alaine, Dr. Uldis Bergmanis, Dr. Ilmārs
un Dr. Edīte Lazovski, Dr. Pēteris Apinis, Dr.
Līga Apine, Dr. Māra Apine, Dr. Ieva Alka.
• Dr. Visvaldis Nagobads – savās mājās ir uzņēmis
Latvijas ārstus-ortopēdus.
• Dr. Andrejs Ozoliņš – ziedojis aparatūras iegādei,
konsultējis Latvijas kolēģus zīdaiņu reanimācijā.
• Dr. Zigfrīds Zadvinskis – uzņēmis, konsultējis
kolēģus no Latvijas – sūtījis literatūru un zāles,
u.c. Latvijas mediķiem.
• Dr. Vilis Mileiko – uzņēmis kolēģus, konsultējis
viņus, kā arī ir nogādājis literatūru, zāles un citus
medicīnas piederumus uz Latviju.
• Dr. Aivars Slucis – savā laikā lielākais ziedotājs
US iegādei ($ 5,400), atbalstījis Latvijas studentus
ar saviem ziedojumiem stipendijām caur Vītola
fondu daudzus gadus.
• Dr. Aina Galēja-Draviniece – atbalstīja ar
stipendijām Latvijas studentus.
• Dr. Andrejs Dimants – konsultēja un operēja
kopā ar Latvijas kolēģiem, ilgus gadus bija
Gaŗezera ārsts.
• Dr. Viktors Straubs – atbalstīja Latvijas medicīnas
centienus, sarakstīja četras grāmatas, kas ir paliekama vērtība Latvijas medicīnas vēsturē.
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•

Dr. Kārlis Zvejnieks – konsultēja kolēģus Latvijā,
sarakstījis vairākas grāmatas latviešu valodā.
• Dr. Egīls Zālītis – pārcēlās un strādāja Latvijā
pediatrijā, daudzus gadus bija LĀZA valdē,
konsultēja Latvijas pediatrus.
• Dace Micāne Zālīte – daudzus gadus bija LĀZA
Apkārtraksta redaktore un LĀZA biroja vadītāja
Latvijā.
• Dr. Ieva Grundmanis – uzņēma kolēģus no Latvijas, konsultēja pulmonoloģijā, ar ziedojumu
($ 1,000) atbalstīja US aparāta iegādi.
• Dr. Mirdza Neiders – konsultēja Latvijas
zobārstus, kā arī uzņēma Latvijas ārstus savās
mājās.
• D.Ph. Anna Motivāns – lasīja lekcijas Latvijā,
uzņēma farmaceitus savās mājās, konsultēja viņus,
kā arī sagādāja un uz Latviju nogādāja attiecīgas
zāles utt.
• Dr. Marga Pipasts – Latvijā nolasīja daudzas lekcijas ar demonstrācijām dzemdniecībā.
• Dr. Raymond Croissant – konsultēja Latvijas
acu ārstus un sniedza visāda veida atbalstu un
palīdzību.
• Māra Croissant – sniedza materiālo atbalstu
Latvijas acu ārstiem kopā ar savu vīru Raymondu.
• Dr. Jānis J. Dimants, Jr. – caur LĀZA sniedza atbalstu Latvijas medicīnai un mediķiem, būdams
17 gadus LĀZA valdes priekšsēdis.
• Dr. Ansis Muižnieks – uzņēma Latvijas ārstus
savās mājās, konsultēja viņus un visādi citādi
atbalstīja Latvijas medicīnu.
• Maruta Ratermanis un Dr. Leonīds Ratermanis – savās mājās uzņēma Latvijas ārstus un
iepazīstināja ar vietējo slimnīcu darbu un darbību,
atbalstīja Latvijas studentus un daudzbērnu
ģimenes Latvijā.
• Dr. Eduards Upenieks - Latvijas Goda konsuls
Kanādā - sūtīja jaunāko medicīnas literatūru un
instrumentus uz Latviju.
MINESOTAS ŠTATA TAUTIEŠU ATBALSTU
SAŅĒMA:
• Aizkraukles medicīnas centrs (Dr. Lūcija Rutka)
ultraskaņas aparāta iegādei 1996. gadā. Ziedo-
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jumu akcijā US aparātam piedalījās daudzi jo
daudzi mūsu kolēģi (ārsti un zobārsti), kā arī citi
tautieši (arī amerikāņi).
• Latvijas Dzimstības veicināšanas fonds (LDVF)
1999. gadā - vadītājs Latvijā Dr. Voldemārs
Lejiņš.
• Latvijas Ģimenes centra attīstīšana un tālāka
veidošana (Dr. Anita Plūme).
• EGV Klīnika (vadītājs un nodibinātājs Dr. V.
Lejiņš)
Latvijas medicīnu atbalstījuši arī Viktors Rozenbergs,
Dr. Andrejs Ozoliņš, Dr. Uldis Bite, Irma Kalniņa,
Dr. Lael Luedtke, Dr. Nicholas Willis, Dr. Vivita un
Paul Leonard, Harijs Bergs, Laimonis Sproģis, Jānis
Krūmiņš, Olga Aire, Anna Važa, Lia Ozols,
Dr. M. Spalviņš, A. Beitāns, Dr. Sigrida Renigers,
Dr. Verners Rutenbergs, Jr.,
senators Phil Riveness, PBLA, ALA, LĀZA, LĀZA
kopa Anglijā un Zviedrijā, slimnīcas - Mercy Hospital
un Unity Hospital.
Pateicība un atzinums par otra darbu mūsu dienās
stipri klibo, bet visiem šiem cilvēkiem un vēl citiem,
ko varbūt neesmu minējis, bet kas par savu atbalstu to
noteikti pelnījuši, saku paldies arī LĀZA vārdā!

devusies apmeklēt apmācību semināru. Liels paldies
viņa ģimenei par laipno uzņemšanu!

PALDIES SAKA:
Uģis Gruntmanis
Zinu, ka daudz Latvijas plastiskiem ķirurgiem palīdzējis
Dr. Uldis Bite no Meijo klīnikas un Dr. Zigurds Sūrītis,
kas uzņēma Dr. Valdi Zatleru un citus ķirurgus.
Dr. Aldis Zuika izkārtoja vairākiem Latvijas
zobārstiem stažēšanās iespēju Ročesteras universitātē
ASV. Dr. Irbe Dainis, neirologs Oregonā, pie sevis ir
aicinājis vairākus miega terapijas speciālistus no Latvijas, un viņš palīdzēja šo specialitāti izveidot Latvijā.

Gunta Purkalne
Prof. Atis Freimanis un prof. Roberts Ozols 1991.
gadā deva man iespēju stažēties onkoloģijā ASV.

Vita Začesta
2006. gadā es saņēmu Ainas Galējas stipendiju.
Edgars Siliņš
Padomus un iedrošinājumu saņēmu no Dr. Uģa
Gruntmaņa.
Juris Firsts
Man palīdzību un atbalstu sniedza Rotari klubs Vācijā
un Dr. Juris Graudiņš.
Irēna Rinka
Es lielu paldies saku Rotari klubam Vācijā un
Dr. Jurim Graudiņam.
Krista Lesiņa
2015. gadā esmu bijusi klīniskajā novērošanā UT
Southwestern ar prof. Uģa Gruntmaņa atbalstu,
paldies viņam par uzņemšanu.
Rita Turkina
Mani 2016. gada novembrī pie sevis uz pāris naktīm
izmitināja Dr. Andrejs Ivanovs Londonā, kurp biju

Liene Bērze
Paldies O.Veides fonda stipendijai! Tā ļāva man
apmaksāt 6 nedēļu klīnisko praksi un apmācības
Islandē, lai papildinātu zināšanas psihotisko
traucējumu ārstēšanā un prevencijā.
Atis Bārzdiņš
Esmu izmantojis Ainas Galējas-Dravnieces stipendiju 1994-1997. gadā. To izlietoju ASV USMLE
eksāmenu sagatavošanās materiāliem un izmaksām.
Jevgēņijs Kravčuks
Saņemu brāļu Zariņu stipendiju 5000 ASV dolāru
apmērā 2016. gadā. To veiksmīgi izmantoju izglītībai
- izgāju ATLS kursus Lielbritānijā un biju pieredzes
apmaiņā Šveicē, Bernes Universitātes slimnīcā Inselspital.
Kristīne Fomina
3 gadus saņēmu Vītolu Fonda “In memoriam Gaida
Rīsbergs” stipendiju.

Minjona Kļaviņa
Onkologs Jānis Kļaviņš ir ļoti daudz darījis, palīdzot
medicīnas laukā. Viņš nosūtīja 54 kastes ar medicīnas
grāmatām Latvijas Universitātei un instrumentus
Balvu slimnīcai.
Daudziem latviešiem Jānis sagādāja slimnīcā darbu,
kad viņi mācījās ASV.
LĀZA valde saka paldies arī Andrim Saltupam,
Arnim Freibergam, Voldemāram Gulēnam, Kasparam Tūteram, Mirdzai Neiders, Ansim Muižniekam,
Ērikam Niedrītim, Jānim Dimantam, Egilam
Vēverbrantam, Kristapam Zariņam, Bertramam
Zariņam, Jurim Vateram, Dainim Irbem, Uldim
Bitem, Jurim Cilnim, Edvīnam Blumbergam, Uldim Bērziņam, Andrejam Avotam-Avotiņam,
Kristapam Keggi, Jurim Šleseram, Zigurdam
Surītim, Uldim Jansonam, Zaigai Alksnis-Phillips, Egilam Zālītim, Dacei Micānei Zālīte, Edītei
Lazovskai, Maijai Pozemkovskai un daudziem citiem par ilglaicīgu ieguldījumu ārstu izglītošanā.

‘‘Gūt
var
dodot!’’
53

LĀZA APKĀRTRAKSTS

PALDIES
JĀNIM J. DIMANTAM

PALDIES ZAIGAI
ALKSNIS-PHILLIPS

Dr.Voldemārs Lejiņš, ginekologs, Triju Zvaigžņu Prof. Enoks Biķis, pediatrs, Latvija
ordeņa kavalieris, Latvija
Gribu pateikties LĀZA ilggadējam priekšsēdim Dr.
Jānim Dimantam. Esmu Latvijā pirmais ārsts, kurš
veiksmīgi veica IVF (in vitro fertilization) procedūru,
izveidoju pirmo spermas banku, biju ginekologu
asociācijas pirmais viceprezidents un, domāju, ka
lielā mērā tas ir, pateicoties tieši Dimanta kunga
aktivitātēm. Ar Jāni pirmo reizi tikos 6.slimnīcā 80to gadu beigās, un jau neilgi pēc pirmās tikšanās viņš
mani uzaicināja uz ASV, kur mācījos un pirmo reizi
redzēju IVF procedūras. Dr. Dimants nelika mani
mierā un pārliecināja, ka Latvijas sievietes ir pelnījušas
augsta līmeņa neauglības ārstēšanu. Un 1995. gadā
(tikai dažus gadus pēc viesošanās ASV) es veicu
pirmo operāciju Latvijas Ģimenes centrā. Uzsākot
laparoskopiskās operācijas Latvijā, mēs nepārtraukti
saņēmām mikroķirurģiskos instrumentus, kurus
mums sagādāja Dr. J. Dimants. Strādājot ar jaunām
sievietēm, saņēmām mūsdienīgas kontracepcijas tabletes, kuras varējām izdalīt sievietēm. Dr. Dimants
bija kategoriski pret abortiem, un viņa iespaidā arī es
kopš 1995. gada neesmu veicis nevienu šādu operāciju.
Esmu vairākkārtīgi viesojies ASV un apguvis dažādas
operācijas tehnikas, iepazinies ar jaunāko instrumentu pielietošanu ginekoloģijā un, galvenais, ieguvu
pārliecību, ka arī mēs Latvijas ārsti to varam – un tas
viss, pateicoties optimistiskajam, dzīvespriecīgajam un
vienmēr smaidīgajam Jānim.

PALDIES KRISTAPAM
ZARIŅAM, ANDRIM
KAZMERAM, JĀNIM
ROZENTĀLAM

Bērnu slimnīcā Gaiļezerā gadsimta sākumā saņēmām
daudzas kastes ar grāmatām no Dr. Zaigas AlksnisPhillips, ko izmantoju pediatru apmācībai. Apbrīnoju
Zaigu Alksnis-Phillips, jo katrreiz, kad viņa brauca uz
Latviju, savā bagāžā viņa atveda Amerikas Pediatru
Apvienības jaunākos izdotos žurnālus News. Varbūt
tas nebija tik smagi, bet vietu aizņēma lielu. Dr. Alksnis-Phillips ir daudz darījusi pediatru izglītībā, jo
no Liepājas pediatri mācījās Vašingtonas universitātē
Sietlā.

ĻOTI PALĪDZĒJA
VALENTĪNS ŠLOSS

Armands Ļauļa, sabiedriskais darbinieks, Austrālija

Valentīns Šloss ar dzīvesbiedru un draugu Astru Šlosu

Man jau ir pāri 90, un šo piespiedos izdarīt tikai, lai
Valentīnu Šlosu neaizmirstu. Viņš bija veterinārārsts,
studijas beidzis pēckara Vācijā, kādu laiku nostrādāja
Melburnas universitātes Veterinārzinātņu fakultātē.
Pirms pāris gadiem (2016. gada 10. jūlijā) Valentīns
Vitālijs Zvirgzdiņš, asinsvadu ķirurgs, Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Latvija Šloss aizgāja aizsaulē. Viņa māte bija krieviete un tēvs
vācietis, un no šādas kombinācijas iznāca krietns lat1989. gadā I Vispasaules latviešu ārstu kongresa laikā vietis.
prof. Kristaps Zariņš apmeklēja asinsvadu ķirurģijas 1991. gadā no Rīgas uz Melburnu atbrauca ārsts
nodaļu, un tā uzsākās ilgstoša sadarbība. Ar viņa atbal- Vilnis Sosārs un tikās ar veterinārārstu Valentīnu
stu bijusi iespēja apmeklēt asinsvadu ķirurgu kongresus Šlosu. Abi pārrunāja ārstu problēmas, un Šloss nāca ar
ASV 1990, 1991,1992 un 1999. gadā, stažēties pie priekšlikumu - “Ja mēs varētu sagādāt Latvijas ārstiem
profesora Čikāgas un Stenforda Universitātē (2007). mājvietas pie tautiešiem un darba vietas slimnīcās, vai
Tāpat pateicība par atbalstu asinsvadu ķirurgiem ASV tas palīdzētu?” Vilnis Sosārs bija sajūsmā.
Jānim Rozentālam, Andrim Kazmeram par iespēju Tūlīt Šloss ķērās pie organizēšanas. Viņam jau bija viens
dalīties pieredzē, apmeklējot kolēģu klīnikas (1990, jauns ārsts, kurš bija izstudējis Austrālijā, ļoti spējīgs,
specializējies lipīgās slimībās, sarakstījis grāmatu par
1992).
lipīgām slimībām un ļoti cienīts no saviem kolēģiem,
tāpēc viņam nebūs problēmas sagādāt iebraucējiem
Melburnas slimnīcās vietas, kur papildināties. Viņa
vārds ir Alvis Kučers. Šloss uzaicināja arī mani. Viņš
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dai no apmešanās vietas uz un no slimnīcas u.c.
Tā mēs strādājām gadu no gada, reģistrējāmies pie
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ)
kā Papildstudiju nodaļa. Līdzekļi nāca galvenokārt
no latviešu ārstu ziedojumiem, jo viņi redzēja, kur tā
nauda aizgāja, un veidu, kā palīdzēt saviem kolēģiem.
Savas darbības laikā tā mēs izpalīdzējām 18 Latvijas
ārstiem, gan tikai ar pāris mēnešiem praksē slimnīcās.

PALDIES ILZEI
LAKSTĪGALAI UN
MIRDZAI NEIDEREI

Prof. Ilga Urtāne, RSU Zobārstniecības fakultātes
dekāne

Piemineklis veterinārārstam Valentīnam Šlosam Melburnā

zināja, ka esmu grāmatvedis. Mēs jau bijām pazīstami
no Vācijas, kur Šloss bija Rotenburgas nometnes
komandants un es (Armands Ļauļa) gāju Andreja
Pumpura ģimnāzijā. Mēs savu darbu sadalījām tā:
Šloss sagādāja mājvietas. Par tām nevienam nebija jāmaksā. Kučers bez nekādām problēmā dabūja
vietas slimnīcās Melburnā un arī dažas vietas
Adelaidā un Sidnejā. Mans darbs bija iebraucējus
aizvest uz Latviešu kredītkooperatīvu, lai viņi atvērtu
tur sev kontu, kurā mēs katru nedēļu pārskaitījām
zināmu summu viņu vajadzībām, kā ceļa nau-

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ)
Akadēmisko papildstudiju nozares komitejas pirmajam
sekretāram Valentīnam Šlosam 2010. gada 18. novembra
svētkos Melburnā pasniedza Latvijas Ārstu biedrības
apbalvojumu Tempus Hominis. Apbalvojumu pasniedza
Dr. Linda Sosāre un žurnāla „Latvijas Ārts” galvenā
redaktore Kamena Kaidaka. Astra un Valentīns Šloss kopā ar
viesiem no dzimtenes.

Ilze Lakstīgala ir pensionēta Ņūdžersijas zobārste.
Sākot no deviņdesmitajiem gadiem, viņa ir devusi
naktsmājas Stomatoloģijas institūta un fakultātes
speciālistiem.
Starptautisku kongresu laikā ASV vismaz 15 dažādu
specialitāšu kolēģi ir uzturējušies Ilzes Lakstīgalas
mājās, kur ne tik vien tika aprūpēti, bet arī iepazīstināti
ar Ņujorkas kultūru.
Ilze Lakstīgala 2006. gadā, aizejot pensijā,
Zobārstniecības fakultātei ziedoja 100 000 dolāru
preklīnikas iekārtu iegādei. Tās arī tagad veiksmīgi
tiek izmantotas Latvijas un arī ārzemju studentu
apmācībā.
Visas Zobārstniecības fakultātes vārdā izsakām
pateicību un godinām Ilzi Lakstīgalu.
D.D.S., M.S., prof. Mirdza E. Neidere 1991. gadā
ieradās Latvijā, lai satiktos ar zobārstniecības
akadēmisko personālu un veidotu sadarbību. Tajā laikā
Mirdza Neidere strādāja ASV, Bufalo Universitātē
Diagnostikas Zinātņu nodaļā.
Es (Ilga Urtāne) jau 1992. gadā vienu mēnesi
stažējos viņas vadītā nodaļā, apguvu zinātnisko projektu rakstīšanas māku, kā arī iepazinos ar modernās
zobārstniecības izglītības struktūru. Tāpat iepazinos
ar vairāku departamentu speciālistiem un arī Toronto
Universitātes latviešu izcelsmes speciālistiem. Toreiz
nodibināju sakarus ar zobārstniecības materiālu
kompānijām, no kurām saņēmām nozīmīgus
dāvinājumus mācību procesam.
No 1992.–1993. gadam Mirdza Neidere atbalstīja un
palīdzējā veidot sakarus ar dažādiem speciālistiem
un uzņēma Bufalo Universitātē Ritu Kundziņu viņas
pēcdiploma studiju laikā Ročesterā.
Laikā no 1992.–2000. gadam Mirdza Neidere radīja
iespēju zobārstniecības pasniedzējiem Egitai Senakolai, Rūtai Rastiņai un Ingūnai Grīnvaldei stažēties
un veidot sadarbību ar atbilstošiem speciālistiem.
Mūsu fakultātes speciālistu stažēšanās laikā Mirdza
Neidere nodrošināja naktsmītnes savās mājās un arī
uzturēšanās izdevumus. Mirdza Neidere vairākkārt
viesojās Fakultātē, nolasīja vairākas lekcijas un
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konsultēja speciālistus.
Par nozīmīgo ieguldījumu Zobārstniecības fakultātes
attīstībā Mirdzai Neiderei piešķirts Rīgas Stradiņa
universitātes Goda Doktora grāds. Zobārstniecības
fakultātes vārdā godinām Mirdzu Neideri.

PALDIES INGUNAI
EBELAI, YNGVEM
HOFVANDERAM UN
AUSMAI BEČEREI

ATBALSTS LATVIJAS
ĀRSTIEM:

Kaspars Tūters, LĀZA valdes loceklis, psihoterapeits, Kanāda

Milzīgs paldies Dr. Arnim Freibergam no Toronto,
viņš bija starptautiski pazīstams plastiskās ķirurģijas
profesors, daudzu nākamās paaudzes ķirurgu skolotājs
un President of MANUS Canada and the American Association for Hand Surgery.
Tagad viņš ir pensionējies. Dr. Arnis Freibergs
Dr. Baiba Lesiņa-Korne, ginekoloģe P. Stradiņa sponsorēja daudzus Latvijas jaunos ķirurģijas rezidenKUS un Dr. Irisa Vilciņa, neonatoloģe Bērnu KUS tus, kurus viņš apmācīja savā specialitātē. Brāļi Ģīļi
bija daži no daudziem jaunajiem Latvijas ārstiem. Dr.
Savā un Dr. I. Vilciņas vārdā vēlos pateikt paldies Ģīlis bija arī mūsu mājās kādu laiku.
Dr. Ingunai Ebelai, kas 1994. gada septembrī kā Arnis arī bieži brauca uz Rīgu apmācīt kolēģus uz vieorganizācijas “Glābiet bērnus” vadītāja rada Latvi- tas.
jas ārstiem iespēju apmācībām Zviedrijā, Upsalas Man (K.T.) arī nācās sponsorēt vairākus Latvijas
Universitātes slimnīcā. Paldies profesoram Yngvem mediķus, kurus izmitināju mūsu Toronto mājā. Starp
Hofvanderam par sirsnīgo sagaidīšanu, mācību un viņiem bija Roberts Klotiņš, kurš Toronto nodzīvoja
dzīvošanas organizēšanu. Tikšanās ar profesoru bija ilgāku laiku. Izsaucu arī Dr. Arni Vīksnu, lai viņš Toiedvesmojošas un neaizmirstamas, jo īpaši mums, kas ronto latviešu ārstiem pastāsta par Latvijas medicīnu
ieguva zināšanas ārzemēs tūlīt pēc Latvijas neatkarības pēdējos gadu desmitos.
atjaunošanas.
Tāpat uzaicinājām prof. Ilmāru Lazovski, kurš kā TauEs kā ginekologs apguvu endoskopijas pamatus, tas Frontes pārstāvis 1987. gadā pavadīja kādu laiku
savukārt Dr. Vilciņa iepazinās ar jaundzimušo aprūpi manās mājās. Viņš arī bija tā persona, kurš mani pēc
Zviedrijā.
tam ielūdza sniegt lekciju I Vispasaules latviešu ārstu
Neizsakāma pateicība manai skolotājai, izcilai ārstei kongresā 1989. gadā. Toreiz man gandrīz uznāca paniginekoloģei-dzemdību speciālistei Ausmai Bečerei, kas lēkme, kad iegāju sporta pils zālē, kur bija ap 5000
kas mani kā jaunu ārstu iedrošināja un nosūtīja līdz 6000 klausītāji. Tomēr tiku galā ar visu.
apmācībās.
Caur Ilmāru sākās mans ļoti aktīvais ieguldījums Latvijas veselības aprūpē. Lasīju lekcijas, noturēju darba
grupas. Palīdzēju nodibināt Latvijas Psihoterapeitu
asociāciju. Universitāte uzaicināja mani 1993. gadā
pasniegt 10 lekcijas divu nedēļu laikā.
Toreizējais veselības ministrs 1997. gadā mani
Juris Lazovskis, LĀZA valdes loceklis, reimatologs, uzaicināja kopā ar Toronto veselības aprūpes
Kanāda
speciālistiem palīdzēt pārstrukturēt Latvijas psihiatrijas sistēmu, kas bija iestigusi Maskavas ietekmē.
Attiecībā uz pateicībām - manā gadījumā Dr. Ainai Pavadīju 3 gadus (no 1997. līdz 2001.), braucot vienu,
Galējai bija nepārvērtējama nozīme. Taču kopumā divas vai trīs reizes gadā uz Rīgas un Jelgavas psihivisa aizsākumā bija Biruta Abuls kundze Dalasā atrijas slimnīcu. To finansiāli atbalstīja Pasaules Banka
(pašreiz Mičiganā). Viņa uzaicināja divus Latvijas un Sorosa Fonds.
ārstus - vienu no pilsētas (Rīgas) - Dr. Gunti Ķilkutu Arī mans māsas vīrs prof. Paulis Cakuls personīgi
(Sarkanā Krusta slimnīca) un vienu no laukiem (Ces- atbalstīja ar saviem līdzekļiem Elmāru Rancānu, kurš
vaines) - mani. Ja nemaldos, tas bija 1990. gadā. Da- tagad ir psihiatrijas profesors un departamenta galva
lasa un Rīga ir māsu pilsētas. Birutai bija ideja sākt Rīgā. Elmārs pavadīja ilgu laiku, mācoties McMaster
palīdzēt Latvijas ārstiem. Viņa mūs ar Gunti iekārtoja universitātē (Kanādā), pie Pauļa. Elmārs ar savu ļoti
Dallas Methodist Hospital. Trīs mēnešu observership labo angļu valodu palīdzēja kā tulks un starpnieks
laikā kļuva skaidrs, ka arī Latvijas ārsti varētu mēģināt mūsu Toronto Universitātes un Latvijas Veselības
iestāties rezidentūrā ASV. Tikai cītīgi jāmācās. Tad nu ministrijas sadarbības projektā ar toreizējiem minisviss sākās.
triem.
Liels paldies ir jāizsaka Dr. Irēnei Grodumai no
Saskačevanas Universitātes, kura man lūdza nodibināt
Ojāra Veides (viņas brāļa) piemiņas fondu un deva
naudu, lai palīdzētu Latvijas jaunajiem ārstiem.

PALDIES AINAI GALĒJAI
UN BIRUTAI ABULS
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PALDIES ANRIJAM
BUZIJANIM

ieguldījumu sniedzis D.D.S., M.S., M.S.ED., prof.
Sigurds Otto Krolls.
Sadarbība ar Latviju sākusies jau 1989. gadā, kad S.
Krolls, būdams Misisipi Universitātes Medicīnas
Rūdolfs Sakne, jaunais ārsts Zviedrijā
centra Zobārstniecības skolas, Diagnostikas zinātņu
un patoloģijas nodaļas profesors, viesojās Latvijā un
Es, Rūdolfs Sakne, kā students divas nedēļas 2017. gada nolasīja lekcijas Pirmajā vispasaules latviešu ārstu
vasarā pabiju Zviedrijā, Burosā. Pateicoties ortopēdam kongresā.
Anrijam Buzijanam, man tika dota iespēja gūt pieredzi, Ciešāka sadarbība izveidojās 1994. gadā, kad
voluntēt Burosas slimnīcā, par ko arī viņam liels paldies. tika izveidota un nodibināta Orālās patoloģijas
Tā kā mans mērķis ir kļūt par augstas kvalitātes katedra. Tika likti pamati jaunai zobārstniecības noprofesionāli savā izvēlētajā specialitātē, tad šāda veida zarei Latvijā, kas aplūko patoloģisko procesu rašanās
pieredzes gūšana, voluntēšana citas valsts slimnīcā, iemeslus, attīstību, klīniskās izpausmes un gaitu
man radīja pārliecību, ka savā izaugsmē nevēlos mutes, sejas un žokļu rajonā. Nozares nostiprināšanā
apstāties. Vēlreiz paldies Dr. Anrijam Buzijanam par un mācību kursa studentiem saturiskā apjoma izstrādē
doto iespēju.
ļoti palīdzēja profesora Krolla zināšanas, lielā darba un organizatora pieredze, kas iegūta, strādājot
klīniskajā zobārstniecībā, orālajā patoloģijā un tiesu
medicīniskajā zobārstniecībā. Profesors divdesmit gadus bija dienējis ASV Gaisa spēkos, ieguvis pulkveža
militāro pakāpi, vēlāk strādājis Misisipi Universitātes
Zobārstniecības un medicīnas skolā, veicot Orālās
patoloģijas nodaļas profesora un vadītāja pienākumus.
Gandrīz katru otro gadu viesojoties Latvijā, RSU
Stomatoloģijas fakultātē un katedrā, regulāri lasītas
lekcijas Stomatoloģijas institūta ārstiem un fakultātes
studentiem. S. O. Krolls vieslekcijās tematiski aplūkoja
plašu patoloģiju diapazonu - vēža diagnostikas, tiesu
medicīnas, AIDS aktuālus jautājumus, odontogēnu
cistu, siekalu dziedzeru slimību un audzēju diagnostiRūdolfs Sakne un Dr. Anrijs Buzijans, 2017 kas iespējas, kakla limfmezglu diferenciāldiagnostiku,
galvenās mutes gļotādas slimības, kaulaudu patoloģiju
u.c. Vieslekcija nolasīta arī Latvijas Nacionālās
Aizsardzības akadēmijā, Bruņoto spēku mācību
centrā Ādažos. Katru reizi viesojoties Latvijā, profesors atveda un fakultātei dāvināja jaunākās amerikāņu
Prof. Ingrīda Čēma, Mutes medicīnas katedras stomatoloģiskās periodikas, orālās medicīnas un
patoloģijas grāmatas, mācību metodiskos materiālus.
vadītāja RSU
Piedalījies arī Zobārstniecības fakultātes Valsts
Rīgas Stradiņa universitātes Mutes medicīnas katedras pārbaudījumos, novērtējot topošo zobārstu zināšanas
(no 1994 līdz 2015. gadam tās nosaukums bija Orālās Orālajā patoloģijā un medicīnā.
patoloģijas katedra) attīstībā un izaugsmē nozīmīgu Prof. Krolls valdzināja ne tikai ar savu erudīciju,

PROF. SIGURDA OTTO
KROLLA IEGULDĪJUMS

1994. gads. Orālās patoloģijas katedras jaunais vadītājs doc.
A. Rozenblats (pa kreisi), saņemot no prof. Sigurda Krolla
jaunākās grāmatas orālajā patoloģijā

2010. gadā, RSU 60. gadu jubilejas reizē. No kreisās senāta
priekšsēdētājs prof. A. Skaģers, RSU rektors prof. J. Gardovskis
un RSU Goda doktors prof. S. Krolls
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Zaigas kundze, jeb kā mēs saucām - Zaigas tante,
ir cilvēks ar neizsīkstošu enerģiju un mīlestību pret
Latviju un visiem cilvēkiem. Viņas ieguldījums un
nesavtība Latvijas labā ir nenovērtējama! Par visu, ko
viņa ir paveikusi šo gadu laikā, uzrakstīt ir praktiski
neiespējami.
Zaiga pirmo reizi Latvijā ieradās jau tālajā 1985.
gadā, ir redzējusi Latvijas grūtākos laikus, kad ziepes un cukuru iedzīvotājiem izsniedza pret taloniem, ir redzējusi grūto ceļu uz Latvijas neatkarību.
Viņa piedalījās pirmajā latviešu ārstu kongresā un
no tā laika uz Latviju brauc divas reizes gadā. Mēs
vienā tikšanās reizē mēģinājām pat saskaitīt, taču
No labās: prof. S. O. Krolls, darbojoties kā eksaminētājs beigās tas vizīšu skaits tā arī nojuka. Tika nodibināta
Zobārstniecības fakultātes Valsts eksāmenā, doc. A. Rozenblats, Belvjū pilsētas sadraudzība ar Liepājas pilsētu, ar
VP komisijas priekšsēdētāja dr. med. I. Butāne, 2012. gads. bērnu ārstu Gunāru Jaunzemu (dr. Jaunzems diemžēl
jau aizgājis aizsaulē). Minētā projekta ietvaros, dauplašajām zināšanām un dzīves pieredzes atziņām, dzu gadu garumā, īpaši Latvijai grūtajos laikos, kad
iespaidu atstāja arī viņa stāja un dziļā inteliģence, ārstēšanās iespējas bija ļoti ierobežotas bērniem ar
tādējādi kļūstot par autoritāti jebkuram, kurš ar īpašām vajadzībām, Zaigas tante palīdzēja to veikt
viņu tikās. Pateicoties profesoram, Mutes medicīnas ASV. Bija pat gadījums ar vienu puisīti, apmēram ne(Orālās patoloģijas) katedras kolektīvs iepazinies ar
vadošajiem Amerikas Orālās medicīnas asociācijas
speciālistiem, kuri viesojušies fakultātē ar lekcijām par
mutes gļotādas slimību aktuāliem jautājumiem. Profesors regulāri sekojis līdzi arī jaunākajiem notikumiem
medicīnā Latvijā.
Ņemot
vērā
ievērojamos
nopelnus
Zobārstniecības fakultātes un Orālās patoloģijas katedras izaugsmē un attīstībā, prof. S. O. Krolls 1999.
gadā saņēma RSU Goda doktora nosaukumu, bet
2002. gadā viņam piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni. Prof.
Krolls miris 2016. gada 26. oktobrī ASV, apglabāts
Arlingtonas Nacionālajā kapsētā.

PALDIES ZAIGAI
ALKSNEI-PHILLIPS

Elita Brūvele, P.Stradiņa KUS Zobārstniecības un
sejas ķirurģijas centra virsmāsa
Gribētu īpaši atzīmēt īpašu cilvēku - Dr. Zaiga Alksne
Phillips ir ārste-pediatre ASV.

58

No labās Zaiga Alksne Phillips kopā ar meitām
Sintiju un Lisu

Zaiga Alksne-Phillips Latvijā kopā ar savu mazdēlu Aleksi

pilni divi gadi vecu, ko viņa paņēma pie sevis uz Sietlu
veikt operāciju un rehabilitāciju un kā mamma par
viņu rūpējās vairāk nekā gadu! Tas bija īpaši sarežģīts
gadījums, jo puisītim nebija attīstījusies plaukstas daļa
ar pirkstiņiem. Tādi gadījumi ir vairāki, kur bez Zaigas
atbalsta bērnu dzīve šobrīd būtu pavisam citā kvalitātē.
Zaigas tante ir sniegusi atbalstu jaunajiem ārstiem,
dodot iespēju mācīties un dzīvot Sietlā, piemēram,
ģimenes ārste Rasa Dauškane apguva zināšanas
ASV un atgriezās Latvijā. Zaiga Alksne Phillips ir
atbalstījusi jauniešu programmu “Kursa”, kuras ietvaros jauniešiem no ASV un Latvijas bija iespēja apgūt
latviešu un angļu valodas, piedalījusies konferencēs un
kongresos, kuros lasījusi referātus. Viņa arī individuāli
ir tikusies ar bērnu slimnīcas ārstiem un sniegusi savas
zināšanas un pieredzi.
Zaiga Alksne-Phillips nāk no Ziemeļvidzemes puses,
Apes. Nav bijis tādas reizes, kad ciemojoties Latvijā,
viņa būtu piemirsusi par savu dzimto pusi. Ir veikts
vērienīgs projekts - ziedojums Opekalna baznīcas
jumta atjaunošanai. Viņa aktīvi darbojas korporācijā
“Gundegas”. Tā varētu vēl un vēl turpināt labo darbu
uzskaitījumu, bet galvenais ir viņas sirsnība, mīlestība

2018. Nr. 167

žokļu ķirurgi. Pirmā ārstu kongresa laikā ķirurgiem
pievienojās orālās patoloģijas profesors Sigurds Krolls
no Misisipi Universitātes, kurš uzsāka un ilgus gadus
veltīja savas specialitātes izveidošanai Latvijā, viņš bija
aktīvs arī kongresa sagatavošanā. Visi šie kolēģi līdz
pat šodienai saglabā sakarus ar Latvijas kolēģiem - cik
to atļauj gadi un spēki.
Profesors Arnis Freibergs kā izcils akadēmiskais
ķirurgs bija izveidojis rūpīgu, detalizētu apmācības
metodiku, kuru viņš ir pielietojis Latvijas ārstiem
Latvijā un Toronto. Savās lekcijās viņš pārsvarā runāja
par komplikācijām un neveiksmēm, pamatīgi skaidrojot cēloņus, kā novērst un koriģēt to sekas. Atceros
filigrāni veiktās plakstiņu plastikas operācijas.
Gunārs Graudiņš ir pārsvarā privātprakses ķirurgs, un
Prof. Andrejs Skaģers, mutes, sejas, žokļu un operācijas laikā viņam nav laika runāt un filozofēt, jo
plastikas ķirurgs, Rīgas Stradiņa universitātes katra minūte operāciju zālē Čikāgā viņam maksāja 5
Stomatoloģijas institūts
dolārus. G. Graudiņš Latvijā strādāja bieži, operēja
daudz un ļoti veikli, izceldams audus saudzējošu
Sadarbība sejas, žokļu un plastiskās ķirurģijas attīstībā ķirurģiju. Pirmos gadus viņš par velti lika gan imsākās 1989. gadā 1. Vispasaules latviešu ārstu kon- plantus, gan veica pašas operācijas, lai parādītu savu
gresa laikā, kad no Amerikas bija ieradušies vairāki pieredzi, iemācīja mums jauninājumus deguna, sejas,
augsti kvalificēti plastiskie ķirurgi - profesors Arnis vēdera, krūšu un citās kosmētiskās operācijās. PaFreibergs, MD Uldis Bite, MD Gunārs Graudiņš, cientu bija daudz, līdz Dr. G. Graudiņš izlēma, ka piMD Juris Sūrītis. Tas bija nacionālās atdzimšanas etiek strādāt par velti. Viņš izgāja Latvijai atbilstošu
un garīgā pacēluma laiks. Ārzemju latvieši bija aktīvi, sertifikāciju, izveidoja privātkabinetu Šmerļa slimnīcā,
lai veicinātu dažādu medicīnas specialitāšu attīstību bet ilgi tur nenostrādāja, jo nebija daudz pacientu,
Latvijā.
kuri spētu maksāt Amerikai atbilstošas cenas. Viņš
Padomju laikā plastiskās ķirurģijas kā specialitātes atgriezās Amerikā, atstādams mums daļu instrumentu,
nebija. Šīs operācijas pārsvarā veica Traumatoloģijas par mazu cenu tauku sūkšanas mašīnu un implantātus.
un ortopēdijas slimnīcā un Stomatoloģijas institūtā. Saikni ar Latviju nezaudēja, kamēr veselība to atļāva.
Atceros Arņa Freiberga humora pilno teicienu, ka Uldis Bite bija jaunākais Amerikas kolēģu pirmajā
Amerikā neviens nevar iedomāties, ka plastiskie grupā un līdz šim saglabā savu aktivitāti Latvijas
ķirurgi sēdēs pie viena galda ar zobārstiem, tie nu lauciņā. Viņš ir lasījis lekcijas, konsultējis un operējis
pārsvarā gan bija, kā tagad saucam, mutes, sejas un pacientus, pieņēmis Latvijas kolēģus Meijo klīnikā.
pret Latviju un tās cilvēkiem, neizsīkstošā enerģija,
neskatoties uz gadiem un attālumu. Nav jau tā, ka
Latvijas Valsts nav novērtējusi Dr. Zaigas AlksnesPhillips ieguldījumu, viņai tika piešķirts augstākais
valsts apbalvojums – Atzinības Krusts, bet šajā jubilejas laikā gribētos Zaigas kundzei pateikt milzīgi lielu
paldies par viņas ieguldījumu un darbu Latvijas labā.

ATBALSTS LATVIJAS
SEJAS, ŽOKĻU UN
PLASTISKĀS ĶIRURĢIJAS
ATTĪSTĪBAI

1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa laikā 1989. gadā pie RSU Stomatoloģijas institūta, Dzirciema ielā 20. No kreisās –
Andrejs Skaģers (mutes, sejas, žokļu un plastiskais ķirurgs, Rīga), Juris Sūrītis (plastiskais ķirurgs privātpraksē, Čikāga),
Gunārs Graudiņš un operāciju māsa Kitija (plastiskais ķirurgs privātpraksē, Čikāga), Uldis Bite (Meijo klīnikas mācību spēks,
plastiskais ķirurgs Meijo klīnikā un privātpraksē, Ročestra), Arnis Freibergs (profesors plastiskajā ķirurģijā, arī privātpraksē,
Toronto), Rūdolfs Grapmanis (plastiskais ķirurgs, Rīga)
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studenti tiek jau sagatavoti patstāvīgam darbam. Lai
arī es zinu, ka vismaz pāris nodarbību ciklos arī Latvijā
tiek dota iespēja praktiski strādāt klīnikā, analizēt reālus
pacientus, tomēr tam vajadzētu būt vēl plašāk un ietvert visas disciplīnas. Protams, liels ieguvums kā rezidentiem, tā studentiem ir visu problēmu pārrunāšana,
izmantojot jaunāko zinātnisko literatūru un pētījumus.
Arī ASV rezidenti strādā daudz - vismaz 6 dienas nedēļā,
katru ceturto darba dienu esot on-call. Protams, atalgojuma dēļ ārstiem nav nepieciešams savu dienu dalīt
starp divām vai trim darba vietām, no kā viennozīmīgi
iegūst pacienti. Komunikācijai ir liela nozīme, lai
veidotos saikne un sapratne starp ārstu un pacientu.
Pirmais no labās Juris Buņķis pēc operācijas Orange County Ļoti pozitīvi, ka rezidentiem brīvi ir iespējams veikt
Plastic Surgery klīnikā ar ārzemju kolēģiem – stāv Dr. Nonna dažāda veida manipulācijas pieredzējušāka kolēģa
uzraudzībā. Man ir paveicies, ka sevi interesējošā
Tomiševa no Latvijas.
nozarē Latvijā esmu sastapusies ar ārstiem, kas tiešām
Būdams augsti kvalificēts iedzimto sejas šķeltņu jomā, ir ieinteresēti, lai visu apgūst arī jaunie kolēģi, tajā
savu pieredzi parādīja Latvijas šķeltņu centra kolēģiem skaitā endoskopiju, un Pārklendā varēju novērot kādas
Stomatoloģijas institūtā, novadīja Latvijas kolēģiem jaunas nianses vai metodes, ko varu tālāk mēģināt
pielietot savā darbā. Protams, arī ASV veselības
smalki izstrādātu kursu par deguna plastikām.
Ilglaicīga ir Jura Buņķa aktivitāte Latvijā - blakus sistēmai ir savi trūkumi un nianses, kas prasa uzlabopolitiskajai darbībai arī plastiskās ķirurģijas jomā, jumu, bet paliatīvās un sociālās jomas ir sakārtotas.
konsultējot un operējot Stomatoloģijas institūta Vēl daudz varētu rakstīt un diskutēt, bet, viennozīmīgi,
Ķirurģijas klīnikā un citur. Pirms daudziem gadiem braucu mājās ar jaunām un papildinātām zināšanām,
viņš ierādīja deguna rekonstruktīvās operācijas, krūšu idejām un mērķiem. Nedaudz pieskaroties LJĀA
palielināšanu, ievietojot implantātu caur paduses aptaujas rezultātiem, silti iesaku jebkuram kolēģim
griezienu, un citas tehnikas. 2011. gadā Juris Buņķis iespēju robežās braukt skatīties un mācīties, kā darbs
noturēja divu dienu kursus - pirmajā dienā veicot se- tiek organizēts citās klīnikās un universitātēs. Projas plastiku ar jaunu vidussejas pacelšanas un stabilas tams, lietām jāpieiet kritiski un ne viss visur ir balts
fiksācijas pie pieres kaula metodi, autologu taukaudu
transplantāciju. Otra paraugoperācija bija vienlaicīga
krūšu un vēdera plastika aptaukošanās un ptozes pacientei. Operācijas tika filmētas un otrā dienā detalizēti
analizētas ar Latvijas kolēģiem.
Juris Buņķis aktīvi darbojas jauno plastisko ķirurgu
pēcdiploma izglītošanā arī savā privātklīnikā
Kalifornijā.
Ilglaicīga ārzemju latviešu darbība sejas, žokļu un
plastiskās ķirurģijas jomā ir būtiski cēlusi Latvijas
kolēģu kvalifikāciju un ļauj viņiem turēties modernu
tehnoloģiju un metožu līmenī.

PALDIES PAR PIEREDZI

Uģis Gruntmanis ar savu komandu

Andra Pekša, internās medicīnas trešā gada
rezidente

Pateicoties Uģim Gruntmanim, man četras nedēļas
bija iespējams pabūt UTSW un Pārklendas slimnīcās,
Dalasā, 2 nedēļas pavadot kopā ar Uģi un internās
medicīnas komandu un divas - pulmonoloģijas
konsultējošo komandu. Tā bija vienreizēja iespēja un
pieredze, ieskats tajā, kāds ir studentu un rezidentu
apmācības modelis. Iepriekš nebiju gaidījusi, ka studenti jau pēdējos kursos tiek aktīvi integrēti ikdienas
slimnīcas darbā, līdzās rezidentam nesot atbildību par
saviem pacientiem visā pacienta stacionēšanas laikā no uzņemšanas līdz izrakstīšanai. Ir redzams, ka šādi
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devās vairāki BKUS „Gaiļezerā” ārsti: I.Rinka, I.
Alksne, J. Firsts, J. Auziņš, I. Vanaga, Z. Straume,
V. Zīdare, N. Sikora, I. Lāce, M. Jagmanis,
V. Ozoliņš, L. Šmits, A. Mihejevs un operāciju
māsas: S. Jirgensone, I. Romislova un operāciju
tehniķis-perfuzionists E. Karabeško.
• Ārstu izmitināšanu un uzturēšanos organizēja
J.Graudiņš un R.Benders. Ar Vācijas veselības
aprūpes organizāciju un kardioķirurģijas klīniku
darbu iepazinās prof. Aris Lācis un med. direktore
Lauma Cipele.
• Vācu kolēģi sūtīja BKUS „Gaiļezers” bērnu
kardioloģijas centram tehnisko aprīkojumu un
medikamentus, abonēja žurnālus „Archieves of
Desease in Childhood” (Anglija), „NeuropediatLauma Cipele, pediatre, bijusī BKUS „Gaiļezers”
rics”, „Kinder - Heilkunde”, „Pediatrische Praxis”
virsārste, Atzinības krusta virsniece
(Vācija). No šiem žurnāliem ekspress informāciju
vienreiz mēnesī sniedza slimnīcas konferencēs
Latvijas brīvvalsts pirmajos (90.-os) gados bija
ārsti ar labām angļu un vācu valodas zināšanām:
nenovērtējama palīdzība, ko saņēmām no tautiešiem
Irēna Rinks, Amanda Smildzere, Jānis Majors u.c.
ārpus Latvijas. Gribu minēt vismaz dažus da•
Kad asoc. prof. Daina Dreimane strādāja CA,
tus par cilvēkiem, kas veicinājuši un atbalstījuši
Los Angeles UCLA klīnikā, viņas dzīvoklī
bērnu slimnīcas ārstu profesionālo tālākizglītību un
man (L. Cipele) bija nodrošināta uzturēšanās
palīdzējuši tehniskā aprīkojuma piegādē.
laikā, kad iepazinos ar UCLA klīniku un bērnu
ambulatorās palīdzības organizāciju. (26.06.1999.
• Privātdocents, ķirurgs Juris Graudiņš (Vācija,
– 24.07.1999.). Esmu viņai ļoti pateicīga par izciEitīne) kopā ar Dr. Reinhardu Benderi un Vācijas
lo viesmīlību.
Eutinas Rotari kluba finansiālu atbalstu organizēja
•
Ludmila Raistera un prof. Alfrēds Raisters
BKUS „Gaiļezerā” ārstu vizītes Vācijā, lai apgūtu
Losandželosā nodrošināja manu uzturēšanos,
Vācijas bērnu veselības aprūpes organizāciju un
iepazīstoties ar ASV veselības aprūpes un
papildinātu savas zināšanas Eitīnes, Libekas un
stacionārās palīdzības organizāciju.
Ķīles universitātes klīnikās.
• Kardiologu un kardioķirurgu apmācību Ķīlē • M.D. Ansis un Ingrīda Muižnieki Losandželosā
organizēja finansiālu atbalstu BKUS „Gaiļezers”
vadīja profesors Krēmers sadarbībā ar prof. Ari
tehniskā aprīkojuma iegādei.
Lāci no Latvijas.
• Mācības bija ilglaicīgas un atkārtotas. Uz Vāciju • M.D. Tālvaris Turaids Sanfrancisko sūtīja
BKUS „Gaiļezers” neinvazīvos
asinsspiediena mērītājus visu vecumu bērniem un citu tehnisko aprīkojumu, medikamentus,
jaunāko medicīnisko literatūru,
piemēram, Nelsons „Textbook of
Pediatrics” u.c.
•
Mākslinieki Raimonds un
Austra Slaidiņi San Rafaelā
izmitināja savā mājā vairākus mūsu
ārstus, kuri brauca apgūt veselības
aprūpi ASV.
•
Rūta un Guntis Beķeri,
Minnetonka ASV, palīdzēja atrast
sponsorus BKUS „Gaiļezers”
bērnu kardioloģijas centra tehniskā
Valsts bērnu klīniskās slimnīcas Gaiļezers medicīnas personāla apmācības, ko vadīja aprīkojuma nodrošināšanai. Viņi
Amjēnas Universitātes lektori. No kreisās: Dr. Lauma Cipele, izmitināja savā mājā Dr. Ievu
Amjēnas Universitātes lektors Dr. Alan de Broca, Dr. Ilona Brīvmane, Ranku, kura apguva bērnu veselības
Dr. Ieva Saulīte, Amjēnas Universitātes lektors Dr. Jean Claude Pautard, aprūpi un med. studentu mācību
Dr. Vladimirs Maļinovskis, Antra Sakne, slimnīcas direktors Dr. Sandris Kaidaks, procesu ASV.
Dr. Anda Ķimene Visas minētās ģimenes ar rūpēm un
izcilu latviešu viesmīlību uzņēma
viesus no Latvijas. Arī man bija
un pūkains, un perfekts, bet tikai no šāda veida pieredzes mēs spējam mācīties un progresēt soli pa solim,
sākot paši ar sevi, iet pareizajā attīstības virzienā.
Paldies RSU par biļetes apmaksu un Uģim Gruntmanim par silto uzņemšanu.

ATBALSTS BĒRNU
KLĪNISKĀS
UNIVERSITĀTES
SLIMNĪCAI (BKUS)
„GAIĻEZERĀ”
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tas gods baudīt viņu vārdos neaprakstāmo viesmīlību.
Apbrīnoju to, kā latvietība tiek saglabāta viņu ģimenēs
nākamajās paaudzēs.
• M.D. Øivind Juris Kanavin (latviešu izcelsmes)
kopā ar M.D. Helenu Pande, Norvēģija, Oslo,
BKUS „Gaiļezera” ārstiem abonējot žurnālu
„ACTA Pediatrica” 4 gadus.
• Medicīnas preču tirdzniecības uzņēmuma
īpašnieks Jānis Ziedonis, Trentona, ASV, vairākus
gadus sūtīja BKUS „Gaiļezers” tonometrus un
citu tehnisko aprīkojumus.
• Prof. Tommy Linne, Zviedrija, Stokholma, Karolinskas institūtā 1991. g. organizēja un vadīja
Latvijas pediatru grupas mācības par visiem
aktuālajiem pediatrijas jautājumiem. Mācības
noslēdza dalībnieku eksāmens. Mācības un
uzturēšanos apmaksāja Zviedrijas valdība.
Tālākizglītību apguva arī Lauma Cipele. Pēc
atgriešanās no Zviedrijas slimnīcas uzņemšanas
nodaļā izveidoja novērošanas palātas. Šo pieeju
pārtrauca kā lieku greznību, bet atjaunoja tikai pēc
10 gadiem.
• Pateicoties Francijas vēstniecībai Latvijā, pēc tā
laika augsti godātā Francijas vēstniecības Latvijā
padomnieka sadarbības un kultūras jautājumos
Marc Lamy kunga ierosinājuma, tika uzsākta
ilglaicīga sadarbība BKS „Gaiļezers” ar Francijas Amjēnas Universitātes Medicīnas centru. Sadarbības līgumu noslēdza 1998. gada 23.
oktobrī Francijā, Amjēnā.

KĀ LATVIJAS SLIMNĪCĀ
IENĀCA KLĪNISKAIS
FARMACEITS

Inese Sviestiņa, Dr. pharm. klīniskā farmaceite
BKUS

Tā kā Latvijas medicīnas attīstība nav iedomājama
bez dažādu specialitāšu profesionāļu, tai skaitā farmaceitu darbības, jo īpaši slimnīcās, es vēlētos izmantot izdevību un pateikt paldies par atbalstu savas
izglītības papildināšanā un profesionālajā attīstībā
četriem cilvēkiem - diviem Latvijā dzīvojošiem un
strādājošiem ārstiem Laumai Cipelei un Dzintaram
Mozgim un austriešu farmaceitei Elfriede Dolinar
un Marie Josèphe Billot no Amjēnas universitātes
medicīnas centra. Kāpēc šoreiz tieši šiem cilvēkiem?
Dr. Lauma Cipele, strādājot par Bērnu slimnīcas
„Gaiļezers” galvenā ārsta vietnieci ārstnieciskajā darbā,
ir veikusi milzīgu organizatorisko darbu speciālistu
profesionālajā izglītošanā slimnīcā un Rietumvalstu
klīnikās. Šoreiz vēlētos izcelt viņas kopīgi ar Amjēnas
Universitātes Medicīnas centra vadību izstrādāto un
1998. gada oktobrī parakstīto sadarbības līgumu starp
Amjēnas Universitātes Medicīnas centru un Bērnu
slimnīcu „Gaiļezers”, kā rezultātā daudziem slimnīcas
speciālistiem radās iespēja stažēties Amjēnā, neko
no saviem līdzekļiem par to nemaksājot, jo izdevumus sedza Francijas puse. Man šāda iespēja bija
2007. gadā, kad visu jūlija mēnesi es stažējos Amjēnas
Mana un manu kolēģu vārdā sirsnīga pateicība visiem Universitātes Medicīnas centra slēgta tipa aptiekā.
minētajiem un arī nepieminētajiem cilvēkiem, kuri Tāpēc es vēlos pateikties arī Marie Josèphe Billot, kas
palīdzējuši un atbalstījuši Bērnu klīnisko universitātes tobrīd bija viena no galvenajām atbildīgajām personām
slimnīcu „Gaiļezerā” un tās darbiniekus Latvijas par Latvijas speciālistu stažēšanās organizēšanu no
Amjēnas slimnīcas puses. Pateicoties dr. L. Cipeles
brīvvalsts pirmajos gados.
atbalstam, man bija arī iespēja veselu mēnesi stažēties
Ungārijas slimnīcās The European Hospital and Healthcare Federation apmaiņas programmas ietvaros 2005.
gada jūnijā.
Zane Gaile, Dr.med., fizikālās un rehabilitācijas Asoc. prof. Dzintaram Mozgim es vēlos pateikties par
medicīnas ārste
to, ka viņš bija pirmais slimnīcas vadītājs Latvijā (un
ilgus gadus tāds arī palika), kurš uzskatīja, ka slimnīcā
90. - tos gados Vācijā, Minsteres Universitātes klīnikā līdzās citiem speciālistiem ir nepieciešams arī klīniskais
un Westfalle reģiona medicīnas iestādēs Latvijas farmaceits. Ja Rietumvalstu slimnīcās klīniskais farārstu izglītošanu organizēja Anda Šilde, kura tajā maceits jau daudzas desmitgades ir neatņemama
laikā darbojās Sarkanajā Krustā. Izglītoties varēja multidisciplināras komandas daļa un nevienam nedažādu nozaru pediatrijas speciālisti: okulisti, onko- raisa jautājumu par šāda speciālista nepieciešamību,
hematologi, reimatologi, neirologi, rehabilitologi. Es tad pie mums klīniskais farmaceits joprojām ir vairāk
pati kā rehabilitologs apguvu pilnu neiroattīstošās izņēmums nekā ikdienas prakse. Ir jābūt uzticēšanās
rehabilitātijas pēc Bobata koncepta programmu, kā arī spējai konkrētam speciālistam un slimnīcas attīstības
hospitēju dažādās Minsteres universitātes klīnikās un skaidrai vīzijai un mērķiem, lai piedāvātu šādu darbu
nodaļās savā specialitātē. Tajā laikā daudzas novitātes, un arī kā slimnīcas vadītājs sniegtu atbalstu ikdiekas tika ieviestas BKUS, tika apgūtas tieši pateicoties nas darbā cilvēkam, kurš tikko bija ieguvis izglītību
Andai Šildei.
klīniskajā farmācijā, bet vēl nebija tieši šajā jomā
patstāvīgi strādājis. Tā kopš 2008. gada 1. oktobra es
esmu Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas klīniskā
farmaceite. Bez šāda atbalsta būtu bijis daudz grūtāk
sākt klīniskās farmācijas attīstību Latvijā.

PALDIES ANDAI ŠILDEI
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Elfriede Dolinar bija Eiropas Slimnīcu farmaceitu
asociācijas (EAHP) viceprezidente no 2004. gada
jūnija līdz 2012. gada jūnijam, kā arī ilgus gadus Vīnes
lielākās universitātes slimnīcas aptiekas vadītāja. Savā
EAHP viceprezidentes darbības laikā viņa ieguldīja
milzīgu enerģiju un darbu, lai veicinātu slimnīcas
farmācijas attīstību Austrum un Centrāleiropas
valstīs. Viņa praktiski viena pati veica visus organizatoriskos darbus, lai tieši šo valstu slimnīcu farmaceitiem ik gadus noorganizētu starptautiskus kursus
par aktualitātēm slimnīcas farmācijā, kuros no katras
valsts katru gadu varēja piedalīties trīs slimnīcu farmaceiti (izmaksas par kursiem un dzīvošanas izdevumus
sedza EAHP). Man šādos kursos bija iespēja pirmo
reizi piedalīties 2007. gadā Prāgā par pacientu drošības
tēmu, par kuru Latvijā vēl ilgus gadus pēc tam netika
plašāk runāts. Elfriede Dolinar iedrošināja mūs, ka ar
zināšanām un darbu arī mūsu valstīs ir iespējams sasniegt Rietumu medicīnas līmeni.
Paldies šiem cilvēkiem, jo ar viņu atbalstu mans darbs
slimnīcā ir kļuvis jēgpilnāks!

PALDIES KASPARAM
TŪTERAM, DALASAS
LATVIEŠU BIEDRĪBAI UN
ŽENIJAI GOLDŠTEINAI,
UĢIM GRUNTMANIM

Diāna Ērgle, LĀZA stipendiāte

Es esmu saņēmusi finansiālu atbalstu no Ojāra Veides
stipendiju fonda braucienam uz UTSW 2014. gada
jūlijā. No manas puses vislielākā pateicība profesoram
Kasparam Tūteram, Dalasas Latviešu biedrībai, kas
mani ir atbalstījuši ar kabatas naudu. Tāpat arī pateicos biedrības vadītajai Ženijai Goldšteinai ar ģimeni
un, protams, Uģim Gruntmanim par uzņemšanu un
izmitināšanu savās mājās. Šeit uzskaitīta finansiālā
puse, bet vēl daudz būtiskāks ir tas lielais emocionālais
devums, siltums un atbalsts visās citās jomās, ko no Uģa
un viņa ģimenes esmu saņēmusi gan laikā, kad viesojos Dalasā, gan pēc tam, un es to mūžam novērtēšu!
Ne tikai es, bet arī daudzi jo daudzi citi latviešu jaunie ārsti! Tā ka Uģis ir pelnījis vislielāko pateicību!

PALDIES ANSIM
MUIŽNIEKAM UN
RONALD EDWARD PRUITT PALDIES ANDAI ŠILDEI
UN LATVIJAS
Ivars Tolmanis, gastroenterologs, endoskopists,
SARKANAJAM KRUSTAM
Gremošanas slimību centrs „GASTRO”
MINSTERĒ
Atsaucoties uz LĀZA aicinājumu pieminēt kolēģus,

kas snieguši nozīmīgu atbalstu Latvijas medicīnai,
noteikti vēlos atzīmēt Ansi Muižnieku, MD, LĀZA
biedru. Dr. Muižnieks aktīvi palīdzējis vairākiem Latvijas ārstiem gan ar naktsmītnēm ASV, gan ar padomu
profesionālu kontaktu dibināšanā ASV.
MD Ronald Edward Pruitt sniedzis nozīmīgu atbalstu Latvijas gastroenteroloģijas attīstībai.

Sandra Valeiņa, BKUS Acu slimību klīnikas
vadītāja

Anda Šilde darbojās Latvijas Sarkanajā Krustā
Minsterē, kas 90 gados organizēja plašu Latvijas ārstu
stažēšanos un sadarbību ar Minsteres Universitātes
Klīnisko slimnīcu. Ar Andas Šildes atbalstu dažādi
Bērnu slimnīcas un citu iestāžu pediatrijas speciālisti
stažējās Minsterē un iegūto mēģināja ieviest Latvijā.
Domāju, ļoti daudz esam izdarījuši. Protams, vienmēr
gribētos labāk, ātrāk, bet tā atšķirība starp medicīnu
PSRS un Rietumiem bija milzīga. Ne tikai aparatūrā
Krista Lesiņa, internists, rezidents kardioloģijā, utt., visvairāk domāšanā un zināšanās.
LĀZA stipendiāte
Centīšos pieminēt tos kolēģus, kuri saņēmuši atbalstu:
Baiba Norīte - bērnu neirologs, BKUS; Zane GaileVēlos pateikt paldies prof. Uģim Gruntmanim par ārste-fizioterapeite, MD un citas zinības; Gunta Raiespēju gūt pieredzi un jaunas zināšanas University of mane - bērnu anesteziologs, BKUS; Sandra Valeiņa
Texas Southwestern (UTSW) Medical Center un Parc- - pediatrijas oftalmologs, Bērnu Acu slimību klīnikas
land Memorial Hospital no 18.11.-17.12.2016. Divas vadītāja; Una Epnere- pediatrijas oftalmologs, BKUS;
nedēļas dzīvoju viņa ģimenē, katru rītu braucām kopā Marta Zemniece - medmāsa, BKUS, strādāja bērnu
uz slimnīcu, kā arī tāpat katru vakaru atpakaļ. Paldies acu slimību nodaļā; Sandra Kušķe - dzirdes ārste,
arī Terēzei Gruntmanei par sirsnīgo uzņemšanu!
Bērnu Dzirdes centra vadītāja; Valda Staņēviča Paldies Janie Goldstein un David Goldstein par divām bērnu reimatologs, BKUS, RSU profesore. Bija vēl arī
citām nedēļām viņu mājā. Neaizmirsīšu, kā katru die- citi. Tos diemžēl nevaru nosaukt.
nu David veda mani uz slimnīcu un novēlēja- “Have Es, Sandra Valeiņa, Minsteres Universitātes Acu
a fantastic day!” Un tā tik tiešām arī bija! Fantastisks slimību klīnikā stažējos no 1996. gada 15. septembra
līdz 20. decembrim un atkārtoti vienu mēnesi 1997.
mēnesis Dalasā.

PALDIES UĢIM
GRUNTMANIM
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gadā. Mani interesēja un iespaidoja viss, ko redzēju un
mācījos. Uzskaitīšu tikai atsevišķus galvenos notikumus, novitātes un ieviesto BKUS.
• Priekšlaikus dzimušo bērnu retinopātiju ārstēšana.
Toreiz tas tikai aizsākās. Mums nebija aparatūras.
Mēs nezinājām, kā to darīt, nesapratām šo slimību.
Stažējoties Minsterē, daudz mācījos no prof.
H. Gerdinga. Pēc stažēšanās kopā ar Andu Šildi
organizējām prof. Gerdinga viesošanos - lekcijas un
operācijas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.
Uzsākām sekmīgi šīs slimības ārstēšanu. Sākumā
ārstēšanā pielietojām krioterapiju. Aparatūru ziedoja Austrālijas Daugavas Vanagu organizācija.
Pēc laika, kad bijām ieguvuši lāzeraparatūru vairāk pārgājām uz lāzerterapiju, kas mazajiem
bērniņiem bija saudzīgāka. Varu minēt skaitļus,
ja 2001. gadā Latvijā šīs slimības dēļ akli kļuva
7 bērni, kopā tika izdarītas krio un lāzerterapijas
40 pacientiem, tad šodien lāzerterapiju gadā veic
ne vairāk kā 0-3 bērniem (pēdējo 5 gadu dati) un
neredzīgi bērni ir ļoti liels retums. Pēdējo piecu
gadu laikā neredzīgs šīs slimības dēļ kļuvis viens
bērns. Mēs esam izstrādājuši skrīninga procesu,
sekojam bērniem ilglaicīgi pēc izrakstīšanās no
BKUS.
• Stažēšanās Minsterē bija aizsākums Valsts
apmaksāto korekcijas līdzekļu programmai.
Sākām ar korekcijas līdzekļiem iedzimtas un
iegūtas kataraktu pacientiem. Ar laiku izveidojās
indikācijas, kad valsts bērniem apmaksā korekcijas līdzekļus (brilles un kontaktlēcas). Šajā jomā
visvairāk strādājusi Dr. Una Epnere.
• Minsterē centos mācīties pediatrijas oftalmoloģijas
organizāciju. Sapratu, kas ir Redzes skola, kas ir
ortoptisti, ko dara pediatrijas oftalmologs. Sapratu, kāpēc mazās valstīs pediatrijas oftalmoloģijas
nodaļai jābūt apvienotai ar kopējo oftalmoloģijas
nodaļu. Pēc stažēšanās uzticējām kataraktu, glaukomas un vitreālo ķirurģiju šo oftalmoloģijas
subspecialitāšu speciālistiem - labākajiem Latvijā.
Ļoti cieši sadarbojoties ar viņiem, varam iegūt pēc
iespējas labākus rezultātus bērnu redzes attīstībā.
Kopš tā laika BKUS Acu slimību klīnikā pediatrijas oftalmologi strādā kopā ar optometristiemortoptistiem. Viss jau vienmēr nav tik saulaini, kā
uz papīra, un tomēr – mums ir ļoti spējīgi, zināt
un darīt griboši kolēģi, mēs gribam un varam iet
uz priekšu un palīdzēt katram bērnam, bet sevišķi
tiem, kam ir retas, grūtas slimības.
Anda Šilde gudri un ilglaicīgi stāvēja blakus, palīdzēja
un nemanot vadīja Latvijas speciālistus, dodot ne tikai konkrētas lietas, bet visvairāk mācot attieksmi pret
cilvēku, pret pacientu, pret valsti un sevi tajā.

PALDIES IEVAI LASEI,
UĢIM GRUNTMANIM UN
VINETAI JUHŅEVIČAI
Linda Rancāne, LĀZA stipendiāte
Paldies Uģim Gruntmanim par tik lielu guvumu gan
pasaules, gan Latvijas medicīnā. Paldies, ka vienmēr
sniegsiet padomu grūtos jautājumos un palīdzīgu
roku. Pateicoties Ilmāra Lazovska Medicīnas fondam,
es devos uz Upsalas Universitātes klīniku Zviedrijā,
kur iepazinos ar endokrinoloģi Ievu Lasi. Viņa atvēra
pavisam jaunu pasauli endokrinoloģijā un radioloģiskā
diagnostikā. Tāpat milzīgs paldies psihiatrei Vinetai
Juhņevičai un viņas ģimenei, kas deva jumtu drēgnajā
Zviedrijā, kā arī iespēju paskatīties uz psihiskām
saslimšanām ar ziemeļnieka acīm nestigmatizējot,
netiesāt un ieraudzīt arī labo pusi. Upsalas klīnika ir
mainījusi manu skatu uz medicīnu un nākotni. Paldies!

PATEICĪBA AUSTRĀLIJAS
LATVIEŠIEM

Linda Sosāre, endoskopiste, P. Stradiņa KUS

“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 Austrālijā, cilvēkiem, kuri deva
mūsu sapņiem spārnus un aiznesa mūs svešā neiepazītā
un valdzinošā pasaulē.
Šādu iespēju no Austrālijas puses radīja AustrālijasLatvijas pēcdiploma studiju komiteja, kuru izveidoja
Dr.vet. Valentīns Šloss, Dr.med. Alvis Kučers, prof.
Edgars Dunsdorfs, Armands Ļauļa, H. Juhansons. Tā
nu izveidojās, ka, pateicoties daktera A. Kučera (viena
no pasaules pazīstamākiem infektologiem) rūpēm, uz
Austrāliju mācībās devās pārsvarā mediķi. No 1991.
gada līdz apmēram 2006. gadam šo iespēju izmantoja
28 cilvēki. Iesaistot savus kolēģus mediķus, kuri rūpējās
par darba vietu sagādi slimnīcās, un Austrālijas latviešu

Linda Sosāre, Andris Saltups, Inguna Lubaua, Valentīns Šloss,
?, Alvis Kučers Austrālijā 90. gadi
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Alvis Kučers, Astra un Valentīns Šlosi un Vilnis Sosārs

Linda Sosāre un viena no Lindas labvēlēm Ginta Menzies

Jūlijs Kūlnieks, Māra Kūlniece, Ināra Žubecka, Vilnis un
Linda Sosāri

ģimenes, kuras laipni izmitināja mūs savās mājās,
mums tika radīti vislabvēlīgākie apstākļi mācībām.
Neatsverama bija gādība un mīlestība, ko saņēmām no
šiem cilvēkiem. Pēdējā, protams, bija vissvarīgākā, jo arī
mēs šos cilvēkus iemīlējām no visas sirds.
Mans gads Melburnā sākās 1993. gadā, kad Latvijā
valdīja dziļa ziema. Bijām divi ārsti - es, Linda
Sosāre, un Dr. Dans Stirna (endoskopijas speciālists),
kuri pavadījām gadu, pilnveidojot savas zināšanas
gastroenteroloģijā, endoskopijā. Sākums nebija viegls –
nedrošība, valodas barjera, kultūršoks svešā vidē, rūpes
par mazajiem bērniem, kuri palika Latvijā – kopumā
tas bija samērā grūts, bet, droši varu teikt, laimīgākais
un piepildītākais laiks manā mūžā. Just, ka esi novērtēts,
ka vari kādam palīdzēt, ir tās lietas, kuras ik dienas
meklējam un bieži vien arī neatrodam Latvijā. Iejusties,
pārvarēt sākuma grūtības mums palīdzēja latviešu
kopiena Melburnā. Vislielākā pateicība jāsaka tām
ģimenēm, kuras mūs pieņēma un deva iespēju īsāku
vai garāku laika sprīdi dzīvot savās mājās. Viņu devums
bija jaunu durvju pavēršana uz to pasauli, kas mums
bija tik valdzinoša, sveša, bet kurā ilgojāmies ieskatīties.
Mana laime bija baudīt Dagnijas un Džona Balmfordu
ģimenes eleganci un mīlestību, Uves Zosāra brīvības
un neatkarības alkas, Ģintas Menzīsas inteliģenci
un Māras un Jūlija Kūlnieku nesavtīgo mīlestību un
rūpes. Bet apkārt, protams, bija desmiti citu tikpat mīļu
cilvēku, kas rūpējās par pārējiem mūsu ārstiem – Ināra
un Kārlis Žubecki, Alvis Kučers, Natālija Neiburga,
Valentīns un Astra Šlosi, Astra un Ivars Mirovici, Anda
Miglis, Elza un Jānis Pētersoni - tie ir tikai neliela daļa
no latviešiem, kuriem esam pateicību parādā. Protams,
arī Austrālijas kolēģi – ārsti (prof. G. Young, prof. J. St
John, dr. D. Wall, dr.F. McRae, dr. G.Taggart), kuriem
bijām kā eksotisks, interesants brīnums, bet kuri dāsni
ziedoja savu laiku un enerģiju mums.
Pateikt vislielāko paldies ir mazākais, ko varu darīt. Šie
cilvēki vienmēr būs manā sirdī.
“Katra cilvēka sirdspuksts ir veselu iespēju Visums “ –
viņi to ir izmantojuši pilnībā.

LATVIJAS SARKANAIS
KRUSTS MINSTERĒ

Anda Šilde, Latvijas Sarkanā Krusta Minsterē
vadītāja no 1989. 1997.gadam

Vilnis Sosārs, Māra Kūlnieks, Ināra un Kārlis Žubecki

Latvijas Sarkanajam Krustam ir bagātīgs mantojums, kura pamati meklējami Latvijas Sarkanā Krusta
tapšanas vēsturē. No pašiem pirmsākumiem Latvijas
Sarkanais Krusts veidojās ciešā kopsolī ar neatkarīgās
Latvijas valsts dibināšanu. Par 1918. gadā dibinātā
Latvijas Sarkanā Krusta vēsturi var lasīt Ādolfa Šildes
grāmatā “Sarkanais Krusts latviešu tautas likteņceļos”,
ko 1989.gadā izdeva apgāds „Gauja”.
Mans stāsts sākas ar to, ka 1989. gadā, brīdī, kad
pārņēmu Latvijas Sarkanā Krusta darbu Minsterē,
pienāca milzum daudz palīdzības saucienu no Lat65
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Latvijā. Bērnu dzirdes centrs Rīgā ir dibināts 1991.
gadā un Dr. Sandras Kušķes vadībā turpina attīstīties
vēl šodien, sasniedzot nosprausto mērķi - nodrošināt
bērniem Latvijā līdzvērtīgu aprūpi kā bērniem Vācijā.
Atskatoties un atceroties ar ko sākām, pati brīnos,
cik labprātīgi un ar cik lielu mīlestību šie daudzie
vācu profesori, ārsti un citi medicīnas speciālisti ziedoja savu dzīves laiku un savus personīgos resursus, lai
palīdzētu bērniem Latvijā.
Lai atceramies, ka 90os gados Latvija bija tik tikko atbrīvojusies no Padomju Savienības. Vācijā
sabiedrības apziņā Latvija un Baltijas valstis atradās
kaut kur tālu, tālu austrumos, tālu aiz sagāztā Berlīnes
Anda Šilde, nesot palīdzības mantas, 1991 mūra. Tajā pašā laikā jāteic, ka šie bērnu ārsti un citi
medicīnas speciālisti, kas gribēja palīdzēt ne tikai
vijas. Kaut kā cilvēki bija uzzinājuši par mums un saviem bērniem Vācijā, bet arī bērniem Latvijā, liecina
rakstīja par savu ikdienas dzīvi, par savām problēmām par vispārēju humānismu, par cilvēcību. Katrs no šiem
Latvijas bērniem ir cilvēka bērns, kam jāpalīdz jebkurā
un vajadzībām.
Sākumā Latvijas Sarkanā Krusta ietvaros organizēju gadījumā. Tāds gars staroja pār mums un deva spēku
individuālus palīdzības sūtījumus no Minsteres uz veikt šo cilvēcības darbu.
konkrētām adresēm Latvijā. Pārsvarā rakstītājas bija Mūsu galvenais darbības mērķis bija palīdzēt izveidot
bērnu ar īpašām vajadzībām mammas. Rakstīja par Latvijā līdzvērtīgas ārstēšanās un attīstības iespējas
to, kādas aprūpes iespējas Latvijā tolaik piedāvāja Latvijas bērniem, kādas ir Rietumos dzīvojošiem
un kas nepieciešams. Tie bija arī bērni ar smagām bērniem dažās konkrētās medicīnas jomās.
diagnozēm, piem., ar cerebrālo trieku vai sirds Koncepcija, kā to panākt, bija skaidra.
• Vajadzēja piedāvāt Vācijā tālākizglītošanās iespējas
slimībām, vājdzirdīgi, nedzirdīgi, vājredzīgi utt.
Latvijas bērnu ārstiem un citiem medicīnas darMan pašai ir četri bērni, un mani šīs vēstules dziļi
biniekiem, nodibinot partnerattiecības ar Vācijas
aizkustināja un sāpināja. Biju šokēta, lai arī nesapramedicīnas darbiniekiem.
tu, kas ir visas šīs slimības un diagnozes, jo neesmu
•
Izveidot un attīstīt ilgstošu sadarbību (piem.,
ārste. Sākumā noorganizēju un sūtīju gan vispārējo, t.s.
ar regulāru informācijas apmaiņu, vēstulēm,
humāno palīdzību, gan lietotus, bet labus ratiņkrēslus
semināriem...) starp šiem partneriem, kā arī starp
u.c. palīgierīces.
Latvijas kolēģiem uz vietas Latvijā.
Pirmo reizi savā dzīvē 1990. gada tumšā, drūmā, vēlā
rudenī ierados Latvijā. No redzētā un pārdzīvotā man • Mērķtiecīgi uzlabot medicīnas diagnostikas un
terapijas pamataprīkojumu.
bija skaidrs, ka jārīkojas mērķtiecīgāk un atbildīgāk. Ar
Izveidojām
projektus deviņās medicīnas jomās: bērnu
humānās palīdzības “plāksteriem” aizlāpīt sistēmiskus
trūkumus nevarēs. Toreiz, 90tajos gados, uz Latviju
no Rietumiem sūtīja visāda veida humāno palīdzību.
Visi taču gribēja palīdzēt! Rīgā kādā slimnīcas
stūrī ieraudzīju atsūtīto aparatūru neizpakotu un
apputējušu. Ko Latvijā iesākt ar svešu aparatūru?
Kad pajautāju vācu speciālistiem, piem., neirologiem
par zālēm, kuras vēstulēs lūdz nosūtīt uz Latviju, ļoti
ātri noskaidroju, ka, vienkārši sūtot zāles bez ārsta
uzraudzības, nebūs līdzēts. Bija jāizveido divējāda
palīdzība, kas iet roku rokā - apmācības kopā ar
aprīkojumu.
Laimīgas sagadīšanās dēļ uzdūros kādam vācu avīzes
rakstam par bērnu dzirdes problēmām un to aprūpi
Vācijā. Šajā rakstā Bohumas slimnīcas Bērnu dzirdes
centra vadītājs Dr. H.J. Radu uzskaitīja visu to, kā
toreiz Latvijā trūka. Kad sazvanījos pirmo reizi ar
Dr. Radu, nezināju, ka tieši viņš būs galvenais Bērnu
dzirdes centra Rīgā pamatlicējs un atbalstītājs, atsakoties no jebkādiem honorāriem.
Minsteres Sarkanais Krusts dzīvo no brīvprātīgo darba
un ziedojumiem. Mums ne viena, ne otra daudz nebija.
Tas bija pārliecības darbs, kas deva lielu gandarījumu
Anda Šilde pie rakstāmmašīnas, 1991
mums visiem brīvprātīgajiem speciālistiem Vācijā un
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No kreisās puses Dr. Sandra Kusķe, Bērnu dzirdes centra
Rīgā vadītāja, prof. Dīters Palms, Bērnu neiroloģijas nodaļas
vadītājs Minsteres Universitātes bērnu klīnikā, Marianne
Borstele, logopēde, Anda Šilde, Latvijas Sarkanā Krusta
Minsterē vadītāja, 1999

audioloģija, neiroloģija/ ārstnieciskā vingrošana,
reimatoloģija, hematoloģija-onkoloģija, oftalmoloģija,
infekcijas, ķirurģija, jaundzimušo patoloģija un bērnu
kardioloģijas centrs. Pie tām tad arī pieturējāmies.
No Latvijas aicinājām ārstus ar labām vācu valodas
zināšanām, kuri spēj un grib papildināt savas zināšanas
Vācijā, ar mērķi pēc diviem – trim mēnešiem atgriezties Latvijā un likt lietā iegūto.
Bet Vācijā aicinājām atsaukties ārstus, pie kuriem Latvijas ārsti varētu papildināt savas zināšanas, un arī tos,
kuri būtu ieinteresēti braukt uz Latviju, lai iepazītos ar
medicīnas aprūpes problēmām uz vietas, kā arī sniegtu lekcijas, rīkotu apmācības. Šādā veidā bija iespēja
piedalīties lielākam skaitam interesentu no visas Latvijas.
Vadoties no lietpratēju ieteikumiem un ņemot vērā
Latvijas apstākļus, cik vien bija finansiāli iespējams,
projekta partnera klīnikām Latvijā mērķtiecīgi un
regulāri ziedojām medicīnas diagnostikas un terapijas
pamataprīkojumu (aparatūra, grāmatas, medikamenti,
instrumenti, utt.), kura vērtība pārsniedza 200.000 DM.
Lai segtu gan tālākizglītības programmas, gan
medicīnas tehnikas iegādes izdevumus, galvenie šo
projektu atbalstītāji bija Latviešu fonds Amerikā, kā
arī Minsteres Universitātes bērnu hematologs prof.
G.Šellongs. Atbalstu saņēmām arī no Ņujorkas latviešu
ev. lut. draudzes „Palīdzības fonda” u.c. draudzēm
Amerikā, „Daugavas Vanagiem” Vācijā, “Klāva Baloža
piemiņas fonda” un daudziem privātiem ziedotājiem.
LSK darbinieki trimdā strādāja brīvprātīgi un bez
atlīdzības.
Liels prieks, ka visi toreiz iesāktie projekti ir nesuši
labus rezultātus un jūtami arī šodien. Nozīmīgākais,
laikam, no visiem ir tas, ka 1992.gadā izveidoja Bērnu
dzirdes centru Rīgā sadarbībā ar Dr. Hans-Joahim
Radu no Sv. Elizabetes slimnīcas Bohumā. Centrs
tika veidots, vadoties pēc Ziemeļreinas-Vestfālenes
apriņķa izstrādātām vadlīnijām.
No Bērnu dzirdes centra Rīgā Bohumā viesojās Dr.
Ausma Rudene, Dr. Inese Gžibovska (pie prof. Stoll

Minsteres Universitātes bērnu klīnikā ausu ķirurģijas
jautājumos), vairākkārt Dr. Pēteris Skorovs, Dr. Valdis
Folkmanis (pie prof. Hoke), Vita Ķirse,
Anita Vecgrāve, vairākkārt Dr. Sandra Kušķe. Māmiņa
L.M. ar savu 2-gadīgo vājdzirdīgo meitiņu Zani
saņēma pilnu diagnostikas kursu, kā arī apguva agrīnās
dzirdes rehabilitācijas pamatus. Zināšanas papildināja
arī logopēde Ligita Golubova, audiometriste Ērika
Gersikovica, akustiķe Evita Dūdare (pie akustiķa Paul
Rybarsch), mikroķirurgs no bērnu slimnīcas Dr. Gints
Tomiņš apguva implantācijas ķirurģijas tehniku pie
prof. Hildmann.
No Vācijas uz Rīgu kopš 1992. gada brauca Bohumas Foniatrijas un Pedaudioloģijas centra vadītājs
Dr. Radu, viņš sniedza konsultācijas pacientiem
Bērnu dzirdes centrā, lasīja lekcijas Latvijas ārstiem,
logopēdiem, pedagogiem un vecākiem. Kopā ar
Dr. Radu brauca arī trīs līdzstrādnieces: logopēde, audiometriste, terapeite un dzirdes aparātu akustiķis.
Apmācības notika ne tikai Rīgā. Valmierā 1993.gada
27.-30.oktobrī Dr. Radu organizēja semināru, kurā
piedalījās desmit lietpratēji no Vācijas un Šveices, kā
arī Latvijas Veselības un Izglītības ministrijas pārstāvji
un skolotāji.
1997.gada pavasarī un rudenī kohleāro implantu
ražotājfirmas vadītājs Vācijā Schulz kungs kopā ar
tehniķi rīkoja apmācības Bērnu dzirdes centrā.
Marianne Borstel, Minsteres universitātes klīnikas
logopēde un mācības spēks logopēdu skolā, konsultēja
bērnus Bērnu dzirdes centrā, kā arī sniedza lekcijas
vecākiem un logopēdiem gan 1997., gan 1998. gadā.
1992. gada rudenī sākām Bērnu neiroloģijas/
ārstnieciskās vingrošanas projektu. No Minsteres puses projekta izveidē iesaistījās prof. Dīters Palms, Bērnu
neiroloģijas nodaļas vadītājs Minsteres Universitātes
bērnu klīnikā, un jau 1992.gada februārī viņš viesojās
Bērnu klīniskajā slimnīcā. Prof. M. Feldkampa,
ortopēde Sv. Franciska slimnīcā Minsterē, ieradās
Rīgā 1993. gada vasarā, konsultēja bērnus un piedalījās
arī 2. Pasaules latviešu ārstu kongresā. M.Goikes un
M.Rhodes kundzes, Bobata, t.i., bērnu cerebrālās triekas ārstēšanās metodes kursa pasniedzējas Minsteres
Universitātes bērnu klīnikā, kopā ar fizioterapeiti
Maiju Badūni no Ķelnes vadīja fizioterapijas kursus
Rīgā gan 1993., gan 1994. gadā. Kursantu kopskaits
bija 57. 1998.gada augustā viņas vadīja Bobata kursus
Baltezera rehabilitācijas centrā. Prof. Palms piedalījās
neirologu kongresā 1997.g. pavasarī; 1998.g. oktobrī
kopā ar prof. Jacobi no Frankfurtes viņš sniedza lekcijas bērnu neirologiem un ķirurgiem Rīgā.
No Latvijas programmā piedalījās Dr. Dagnija
Ozoliņa, Dr. Inga Bērziņa un Dr. Zane Gaile. Visas
trīs ārstes sekmīgi ieguva Bobata kursa kvalifikācijas
apliecību Minsteres Universitātes klīnikā. 1996.gada
aprīlī tika izveidots Bobata centrs „Attīstība” Rīgā,
Lāčplēša ielā 52/54.
Dr. Ozoliņa un Dr. Gaile regulāri rīkoja Bobata ievada
kursus Latvijas bērnu ārstiem un terapeitiem, kā arī
turpināja pašas papildināties kursos ārzemēs.
67

LĀZA APKĀRTRAKSTS

Projektā iesaistījās arī bērnu neiroloģe Dr. Baiba
Norīte, apgūstot neiroloģijas diagnostikas metodiku
pie prof. Palma.
Bērnu reimatoloģijas programmas mērķis bija uzlabot
ārstēšanās iespējas bērniem ar sistēmas saslimšanām.
Projekta galvenie vadītāji no Minsteres bija Dr.
M. Frosch, Minsteres Universitātes bērnu klīnikas
ārsts, bet no Latvijas - Dr. Valda Staņēviča. Viņa
stažējās Minsteres Universitātes bērnu klīnikā 1994.
gada sākumā.
Bērnu hematoloģijas programmas mērķis bija
uzlabot ārstēšanās iespējas bērniem ar ļaundabīgām
saslimšanām. Projektu sākām 1992.g. pavasarī.
Tā izveidē no Latvijas iesaistījās Dr. Dace Lūse
(papildināja savas zināšanas Ķelnes Universitātes
bērnu klīnikā), hematoloģe Dr. Sevastjanova vadīja
delegāciju, kas piedalījās seminārā 1993. gada aprīlī.
To rīkoja Dr. Pollmann un viņa kolēģi Minsteres
Universitātes klīnikā. Dr. Žanna Kovaļova papildināja
savas zināšanas Minsterē 1994.un 1996. gadā, bet
19996. g. arī onkologs Dr. Jānis Krasts pie prof.
G.Schellong.
Valsts bērnu slimnīcas Hematoloģijas nodaļa saņēma
vairākkārt ziedojumus: aparatūru, medikamentus utt.
No Vācijas puses projektā iesaistījās Dr. Pollmanis,
Minsteres Universitātes bērnu klīnikas ārsts, un prof.
Schimpf, Heidelbergas Universitātes ārsts. Hemofilijas biedrības pārstāvji viesojās Rīgā 1992.g. novembrī
un iepazinās ar problēmām. Prof. Bertholds, Ķelnes
Universitātes bērnu klīnikas direktors, 1993. g. jūlijā
rīkoja semināru Valsts bērnu slimnīcā. Tajā piedalījās
Veselības ministrijas pārstāvji, bērnu ārsti un vecāki.
Prof. G.Schellong viesojās Valsts bērnu klīniskās
slimnīcas hematoloģijas nodaļā 1995.g. martā un
sniedza priekšlikumus, kā varētu Rīgā uzlabot
ārstēšanu.
Programmā par jaundzimušo patoloģijām 1995. gadā
pieredzi guva Dr. Valda Staņēviča. Stipendijas atbalstu
sniedza Latviešu fonds Amerikā, bet 1996.g. augustā
prof. G.Jorcha no Minsteres brauca uz Rīgu.
Bērnu oftalmoloģijā pieredzes apmaiņā Minsteres
universitātes acu klīnikā 1995. gada rudenī bija Dr.
Sandra Valeiņa no bērnu slimnīcas (viņa saņēma stipendiju no Latviešu fonda Amerikā). Lai uzlabotu
bērnu acu slimību diagnostikas iespējas, Valsts bērnu
slimnīca saņēma kā dāvinājumu pamataprīkojumu
(aparatūru, ķirurģijas instrumentus u.c.). Dr.
Gerdinga no Minsteres devās uz Rīgu lasīt lekcijas un
operēt Rīgā 1996.g. augustā. Tai pašā gadā Minsterē
ārstējās arī 12 gadīgs puisis no Latvijas Dr. S. Valeiņas
uzraudzībā. Minsterē zināšanas papildināja arī med.
māsa Marta Sokolovska un acu ārste Una Epnere.
Latvijas Bērnu kardioloģijas centrs Bērnu slimnīcā
Gaiļezers 1996.g. janvārī kā dāvinājumu saņēma
elektrokardiogrāfijas aparatūru. Dāvinājums bija
saistīts ar ziedojumiem, kas pienāca Latvijas Sarkanā
Krusta ģenerālsekretāres Ainas Šildes nāves gadījumā.
Cieša sadarbība izveidojās starp Getingenes
universitātes bērnu sirds speciālistu Dr. Eigsteru un
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Dr. Ari Lāci Rīgā.
Bērnu infekcijas slimību programmā iesaistījās Erlangenes universitātes klīnikas prof. Dieter Hanns un
Dr. Ieva Eglīte kopā ar māsu Olgu Krēsliņu no bērnu
slimnīcas. Viņas 6 nedēļas viesojās Erlangenes klīnikā
1996.g. rudenī.
Bērnu ķirurģijas projekta laikā Dr. Aigars Pētersons,
Bērnu slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs, viesojās
Minsteres universitātes klīnikā 1997.g. decembrī.
No 1992.-1998. gadam no Latvijas Vācijā viesojušies
27 medicīnas darbinieki un speciālisti (daži vairākkārt)
galvenokārt Minsteres un Bohumas universitātes
klīnikās. No Minsteres un Bohumas 30 medicīnas
speciālisti Latvijā rīkojuši seminārus, piedalījušies
konferencēs, snieguši konsultācijas un lekcijas, veikuši
operācijas.
Tā kā 1997. gada jūnijā LSK Minsterē darbība tika
pārtraukta, projekti turpinājās, bet ne vairs LSK
Minsterē vārdā. Vācijas-Latvijas ārstu sadarbība un
apmaiņas programma otorinolaringoloģijā turpinājās
arī 1998. gadā: Operācijas māsas Ingūna Strode no
AML Bērnu klīnikas un Jeļena Pitkeviča no Stradiņa
klīnikas apguva mikroķirurģijas darba organizācijas
iemaņas Rūras universitātes ORL klīnikā Bohumā.
Dr. Gints Tomiņš un Dr. Ivo Tērauds stažējās Bohumas universitātes ORL klīnikā. Programmu organizēja
Rūras universitātes ORL klīnikas vadītājs prof. Hildmanis un Vircburgas prof. J. Helms.
AML Bērnu klīnikas ORL nodaļa dāvanā saņēma
ultraskaņas
aparātu
ķirurģisko
instrumentu
dezinficēšanai.
*1997. gada oktobrī Vācijas Sarkanais Krusts izteica
lielu atzinību par Latvijas Sarkanā Krusta ilggadīgo
un pašaizliedzīgo darbu. Pārstāvot neskaitāmos Latvijas Sarkanā Krusta darbiniekus, atbalstītājus un
brīvprātīgos, Anda Šilde saņēma Atzinības rakstu un
Goda zīmi.
Beidzot savu pagaro rakstu, pateicos par iespēju
pastāstīt par Latvijas Sarkanā Krusta darbību trimdā
Vācijā pēc 1989. gada, kad man tika uzticēti tā vadības
pienākumi.

1997. gada oktobrī Vācijas Sarkanais Krusts izteica
lielu atzinību par Latvijas Sarkanā Krusta ilggadīgo un
pašaizliedzīgo darbu
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MY LATVIAN ACTIVITIES
SUMMARY: KRISTAPS
JURIS KEGGI

Kristaps J. Keggi, M.D., Dr. Med. (h.c.)
Senior Research Scientist
Elihu Emeritus Professor of Orthopaedics and
Rehabilitation
Yale University School of Medicine

While in Moscow at the Good Will Games in 1986
to watch daughter Mara row for the US, I met some
Latvian rowers, judges and trainers who told me about
the positive changes in the USSR and Viktor Kalnberzs one of the leading Academic Surgeons in the
USSR. They encouraged me to come visit him.
In November of 1987 I was invited by Professor
Jansons to come to the first International Orthopaedic Meeting in Riga.
I flew over, via Moscow, gave my talk in Latvian and
performed a hip replacement under somewhat primitive conditions, but it was good enough to persuade
Viktor we should be working together.
So during the winter and spring of 1988 we worked
out a very formal agreement between the USSR and
the USA, the USSR Academy of Science (Medicine),
Yale University, The Latvian Hospital for Traumatology and Orthopaedics, the Waterbury Hospital and
the Keggi Orthopaedic Foundation (which I established in the spring of 1988)
Nobody had any objections and signed all the documents, as long as they did not have to pay for it, nor
run it......that became the task of the Foundation.
The Keggi Orthopaedic Foundation was funded by
me, but eventually we were also able to solicit help
from all the American Orthopaedic Manufacturing
Companies and quarterly donations from friends and
patients who were sent a newsletter about our activities. The Waterbury Hospital generously provided
room and board for the Fellows and the Foundation
some spending money. While the USSR was in existence they paid for airfare on Aeroflot, but after its
collapse we picked up the tab.
Viktor Kalnberzs, Haralds Jansons and a dozen of
other professors from around the USSR came for
visits, but the first fellows started coming during the
summer of 1988 (Konstantins Kalnberzs and Gundars Lacis).
The fellows primarily orthopaedic surgeons continued
to come until I returned to the Full Time Yale Faculty
as a tenured Professor in 2008. We also had nurses
come to Waterbury and established an exchange program for them with Oxford University in England,
where the chief was an old friend who had spent many
years in America and whose job at the University of
Rochester was considered for me.
There were special fellows whom you know and were
thought of as definite future leaders in Medicine, Gen-

With prof. Viktors Kalnbērzs, “Kristapam Keggi - izcilam
ķirurgam - ar cerību kopā ilgi un raženi kalpot savai tautai.
V. Kalnbērzs 7.01.1992.”

Lunch after surgery in “Kremlin Hospital” (The Central
Clinical Hospital of the Presidential Administration of the
Russian Federation), 1988 or 1989, Moscow

Teaching, 1995

Learning
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eral Surgery, Plastics and they have not disappointed.
In the course of the years we have had more than 260
follows (One of these days will have to do the official
count, but it is in that range), 120 or so have been
from Latvia, 40to 50 from Estonia and Lithuania, the
rest from Russia, Georgia, Ukraine,
Uzbekistan, Kazakstan, Tajikstan, Vietnam and one
from Germany. Many are now professors, have written books on hip surgery and some have become politicians such as Valdis Zatlers. It has been fun to follow
their careers and I feel very fortunate to have been in a
position to help them in some form or another.
Obviously the same holds true for the 170+ Yale residents I have had the privilege to expose to orthopaedics and hip surgery in particular. Just as in Latvia one
of these, John Barrasso, a very close friend became a
politician now a U.S. Senator (R) from Wyoming.
Much of my early work in Latvia and in the USSR
was made possible by Viktor Kalnberzs in whose
company I operated on a series of high ranking officials, becoming the first Western durgeon to operate in the “secret” Kremlin Hospital. Having the wife
of the #2 Guy in the KGB as a patient also helped
(under his watchful eyes I felt as safe in the USSR as
anyplace in the world). He was a nice man and made
travel for me and all of our Fellows a relatively simple
process. Consulted the Nobel Prize Winning Minister of health, operated on the wife of the President
of the USSR) and Russian Academy of Science, the
only living WW II Marshall, etc.. It was surgery from

With granddaughter Julie
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Riga to Vladivostok where I went twice, once from the
West and once from the East.
Many stories and I hope to put them down in the
biography I am writing.
Most of my time, however, was in Latvia.
Many operations and lectures in Riga primarily.
Organization or participation in the organization of
that first Latvian Physicians Congress and the March
through the streets of Riga which also included the
raising of the Latvian Flag on top of the Pils tower for
the first time since 1940.
It was also fun to have the athletic events such as the
first Rowing Veterans Regatta between the
USSR (Estonia, Latvia and Lithuania) and the US
(New Haven Rowing Club with a few Yale and
Harvard in the group) in the summer of 1989. I feel
also very proud to establish the Keggi Velo a bike
race in memory of my father who, in the summer of
1944, escaped the advancing Russians by riding his
bicycle from Aluksne to Jurmala. It went on for many
years, but I have not heard any news about it in the
recent past.
Since there were many physicians among the rowers
we had a Sports Medicine Symposium at the time of
the Regatta.
Viktor Kalberzs also had a yearly Orthopaedic conference called Keggi Days that was held in Riga, Tallin
or Vilnius.
I was able to get some well known American Orthopaedic Surgeons to visit....Gary Friedlaender, Leo

Seminar “Keggi Days”, 1988, Riga

On the way to the Vietnam War field , 1966
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Whiteside, Joe Miller, Victor Frankel, Albert Ferguson...
Shortly after I had started my orthopaedic activities I
also got involved in reviving the memory and work of
my grandfather Ludis Berzins. With the help of my
patients in the appropriate positions I was able to save
his house in Jaundubulti from destruction and with
the blessings of the authorities renovate it and turn it
into a Museum devoted to his work, Latvian folklore,
poetry and education. Initially most of the expenses
were covered by the State, but as time went on the expenses I had to carry became so high I could no longer
support it and the managers involved could not imagine a self supporting operation. We closed it much
to the dismay of some of the folklorists involved, but
it had to be... My Cousin Juris Berzins, bought it and
was planning to turn it into an English/American
School, but unfortunately died before doing anything.
The contents of the house which we had collected over
the years have been preserved. The antique furniture
went to a museum (forgotten the name of the castle
it is in) and all of my grandfathers manuscripts, documents, pictures and books to the National Archives in
the Riga Pils. The dollars that were left for me all went
to Yale University for the establishment of a Keggi
Berzins Fund for Baltic Studies, which in combination with money added to it by the Estate of our good
friend Juris Padegs, has been bringing young scholars
from Latvia, Estonia and Lithuania to Yale for studies
in literature, history, economics, etc.. I could not be

Kristaps, “tete”, brother Jānis and vectevs
(grandfather), 1938 Riga

more pleased about that, but unfortunately, as I understand it, the house in Jurmala is once more in a
disastrous state.
As a part of the Museum activities I was also interviewed at great length for a biography published in
Riga some fifteen years ago.
In the early phases of all of this work the companies
that were contributing to our academic activities were
also interested in getting involved in the opening
Ussr/Russian markets, but with the exception of the
company Uldis Kelle has been running I have lost total contact with them.
It has been a great run. It has been fun and frequently
I wonder how I did it, since our trip to England and
Scotland was an effort and I find it hard to imagine
the three day trips I took to Moscow to operate on
some VIP.....Leave Waterbury Saturday afternoon,
get to Moscow Sunday to see the patient, operate on
Monday, have an all out Russian banquet Monday
night, see the patient on Tuesday morning, then get
on the plane at eleven and be back doing surgery in
Waterbury on Wednesday.
I feel blessed and I am sure my grandparents whose
ashes we reburied in their native Dzukste helped....
not to mention my godfather Janis Berzins, one of
Lettonia’s finest, among the most decorated members
of our Legions, who fought for Latvia well after the
war was over and whose ashes may or may not be in
Latvia, where he wanted them. I could do something
for them and Latvia, it had to be done...

With son of one of residents

“Live long enough and they pin medals
on you.” Foto from Keggi archive
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VISPASAULES LATVIEŠU ĀRSTU
KONGRESAM 30

Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Medicīnas fonds
aicina kopīgi atskatīties uz 1989. gadā notikušo Pirmo
Vispasaules latviešu ārstu kongresu un izvērtēt Latvijas medicīnas izmaiņas 30 gados kopš šī vēsturiskā
notikuma.
LĀB un LMF P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
6. jūnijā rīkos medicīnas vēstures konferenci un izstādi
par Latvijas Ārstu kongresiem, kopīgi atzīmēs žurnāla
„Latvijas Ārsts” trīsdesmito gadskārtu, bet P. Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas jaunajā korpusā 7.
un 8. jūnijā rīkos starpdisciplināras konferences par
aktuālām medicīnas jomām, kopā ar Latvijas izciliem mediķiem, kā lektorus aicinot daudzus latviešu
un Latvijas izcelsmes ārstus no visas pasaules. Jūnijā
iznāks grāmata ar detalizētu kongresa vēstures aprakstu.
Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress
1989. gada 18.– 27. jūnijs.
Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa ideja dzima
jau 1987. gadā decembrī Rīgā, kad uz piekto Padomju
Savienības Ortopēdijas un traumatoloģijas konferenci, kas gan notika krievu valodā, Viktors Kalnbērzs
bija uzaicinājis latviešu profesorus Bertramu Zariņu
un Kristapu Keggi no ASV. Šajā konferencē Bertrams
Zariņš ierosināja organizēt līdzīgu konferenci tikai
latviešu ārstiem un latviešu valodā, bet aicinājums
neguva atsaucību. Pēc dažiem mēnešiem Kristaps
Keggi aicināja Viktoru Kalnbērzu apmeklēt ASV
un visi trīs profesori tikās Bostonā. Bertrams Zariņš
vēlreiz aicināja rīkot latviešu ārstu kongresu. Šoreiz
Viktors Kalnbērzs idejai piekrita. Bertrams Zariņš
tad nu paziņoja latviešu ārstiem un zobārstiem brīvajā
pasaulē, ka Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress
notiks 1989. gadā Rīgā, un viņam pieteicās 250 cilvēku
- ārsti, medicīnas māsas, zobārsti, ar medicīnas zinātni
saistīti latvieši.
1988. gada vasarā un rudenī Viktors Kalnbērzs,
Haralds Jansons, Vilnis Dzērve, Ivars Krastiņš, Indulis Ozols, Juris Leja, Jānis Vētra, Viesturs Boka un citi
sāka aktīvi strādāt, lai šāds kongress notiktu, kārtojot
formalitātes, pārliecinot Latvijas PSR valdību šādu
kongresu rīkot, gādājot finanses.
Īstā rosība kongresa rīkošanā sākās tikai 1988. gada
decembrī, kad Bertrams Zariņš vēlreiz ieradās
Rīgā, izvēlējās kongresam Rīgas Sporta pili (nevis
Politiskās izglītības namu ar Ļeņina galvu tajā vietā,
kur būtu jārāda slaidi), strikti noteica datumus un
virzību. Kongresa organizācijas vadību pārņēma profesors Haralds Jansons. Nebija vēl valdības atļaujas
kongresu rīkot. Atļauju Bertramam Zariņam un Viktoram Kalnbērzam vienpersoniski sniedza Ministru
padomes priekšsēdētājs Vilnis Edvīns Bresis, par spīti
visai lielai ministra Vilhelma Kaņepa nepatikai un
72

Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa atklāšana Rīgas
Sporta pilī (celtne nojaukta), 1989. Foto no K. Keggi arhīva

pretdarbībai.
Kongress notika Rīgas Sporta pilī un Rīgas slimnīcās
desmit dienas no 1989. gada 18. līdz 27. jūnijam, un
tajā piedalījās latviešu ārsti no ASV, Kanādas, Anglijas, Skotijas, Zviedrijas, Austrālijas, Dienvidslāvijas,
Beļģijas, Francijas, Venecuēlas, abām Vācijām un
Krievijas. Rīkotāji bija Latvijas Ārstu biedrība,
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (ārzemēs),
Medicīnas zinātnisko biedrību savienība, Latvijas Ārstu biedrības filiāle ALPhA, Rīgas Medicīnas
institūts, trīs zinātniskās pētniecības institūti –
Traumatoloģijas un ortopēdijas, Eksperimentālās un
klīniskās medicīnas, Kardioloģijas institūts, kā arī
Latvijas Kultūras fonds, LPSR Veselības aizsardzības
ministrija un LPSR Ministru padome.
Amerikas latviešu ārsti sapulcējās Ņujorkā, tad ar
lidmašīnu 14. jūnijā ieradās Helsinkos, kur kopā ar
Vakareiropas latviešu ārstiem sēdās īpaši nofraktētā
lidmašīnā un 16. jūnijā no Helsinkiem izlidoja uz
Rīgu. Šāds avioreiss bija pirmais pēckara Latvijā un
visā bijušajā PSRS. Vairums tautiešu Latvijā ieradās
pirmo reizi kopš aizbraukšanas 1944. un 1945. gadā.
Par kongresa gaitu katru dienu stāstīja astoņu
lapaspušu avīze „Latvijas Ārsts”, kongresa laikā iznāca
pirmais žurnāla „Latvijas Ārsts” numurs. Pēc 45 gadu
pārtraukuma Latvijas ārstiem atkal bija savs žurnāls,
interešu un uzskatu vienotājs, kas sekmīgi turpina
iznākt līdz pat šim laikam. Kongresa laikā iznāca arī
žurnāls „Žēlsirdīgā Māsa”. 18. jūnijā notika dievkalpojums Doma baznīcā, svinīgais gājiens no Doma
laukuma uz Brīvības pieminekli un ziedu nolikšana,
kurā latviešu tauta uzgavilēja saviem ārstiem. Gājiena
priekšgalā tika nests kongresa karogs – sarkanais krusts
auseklītī un devīze „Gens una sumus”, kam sekoja kongresa organizatori Bertrams Zariņš, Kristaps Zariņš,
Kristaps Keggi un Viktors Kalnbērzs, kā arī Latviešu
ārstu un zobārstu apvienības priekšsēži Arveds Alksnis

2018. Nr. 167

un Pauls Grūbe un Latvijas Ārstu biedrības vadītāji
Ilmārs Lazovskis un Ivars Krastiņš. Gods atklāt kongresu tika uzticēts vecākajam praktizējošam latviešu
medicīnas profesoram Nikolajam Skujam. Valdības
apsveikumu nolasīja LPSR Ministru padomes
priekšsēdētāja vietnieks Leonards Bartkevičs, pēc tam
runāja brāļi Zariņi, LĀB prezidents Ivars Krastiņš un
LĀZA priekšnieks Pauls Grūbe, profesori Ilmārs Lazovskis un Kristaps Keggi, bet klausītāju „noplaudēts”
tika veselības aizsardzības ministra vietnieks docents
Gunārs Orleāns, lai gan „noplaudēšanu” vairāk bija
pelnījis pats ministrs Vilhelms Kaņeps, kas kongresā
neriskēja piedalīties. Uzrunas teica dzejnieks Imants Ziedonis pacientu vārdā, Latvijas Tautas frontes
priekšsēdētājs Dainis Īvāns, kongresu sveica Latvijas
Olimpiskās komitejas prezidents Vilnis Baltiņš u.c.,
sekoja koncerts, un nobeigumā visi dalībnieki dziedāja
„Dievs, svētī Latviju!”, kas tolaik vēl nebija padomju
varas atzīta. Rīgas klīnikās notika paraugoperācijas.
Kongresa spriegums pierima uz Jāņiem, jo 23., 24. un
25. jūnijā plašāki zinātniski sarīkojumi nenotika, toties
bija piesātināta kultūras un izklaides programma.
Rīgas pils Svētā Gara tornī ārstu grupa pacēla Latvijas
karogu, notika paplašināta LĀB domes sēde, Latvijas Tautas frontes mediķu saiets. Kongresā bija visai
plaša sporta programma: sacensības basketbolā, tenisā,
vindsērfingā, bet visplašāk apmeklētais bija 4 km tautas skrējiens ar 132 dalībniekiem Garciemā. Notika
ekskursijas, teātra izrāžu un koncertu apmeklējumi,
Druvienā tika apmeklēta izrāde „Skroderdienas
Silmačos”, līgošana notika Brīvdabas muzejā un pie
Zvārtes ieža, izbraukums pa Vidzemi, bet kulminācija
ar „Čikāgas piecīšu” koncertu Mežaparkā. Grūti
kādam pēc trīsdesmit gadiem izskaidrot, ka „Čikāgas
piecīšu” koncertu organizēja un Mežaparka estrādi
apmaksāja ārstu kongresa rīcības komiteja, citādi šis
grandiozais koncerts Rīgā nebūtu pieļauts.
Spraigākā kongresa diena bija 26. jūnijā, kad vienlaikus
dažādās Rīgas vietās 27 specializētu sekciju sēdēs tika
nolasīti 366 referāti. 27. jūnija rītapusē VEF Kultūras
pilī notika diskusiju klubs „Medicīna un pārbūve”, ko
vadīja Latvijas Tautas frontes valdes loceklis ķirurgs,
ortopēds Valdis Zatlers. Izskanēja daudzas rūgtas runas un replikas, kas vērstas pret vēl pastāvošo padomju
kārtību. Kongresa nobeiguma sēde notika pārpildītā
Nacionālās operas namā. Runāja Ilmārs Lazovskis,
Bertrams Zariņš, Haralds Jansons, Ivars Krastiņš,
Zigurds Bērzups, Pēteris Apinis, Jānis Meikšāns, Juris Leja. Tika pieņemta kongresa rezolūcija ar desmit
punktiem, no kuriem pirmais pieprasīja pāreju uz
apdrošināšanas medicīnu Latvijā, otrais – atzīt Latvijas Ārstu biedrību par galveno Latvijas ārstu interešu
pārstāvi, bet desmitais – sasaukt nākamo latviešu ārstu
kongresu pēc četriem gadiem. Nikolajs Skuja slēdza
kongresu, Jānis Vētra iznesa kongresa karogu. Arnis
Vīksna rakstīja: „Latviešu ārsts savā dzimtenē droši
bija atliecies taisns un nostājies kājās.”

Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa devums,
pienesums un konsekvences trīsdesmit gados.
Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress būtiski
ietekmēja Latvijas ārstu aktivitāti, rīcību un lēmumus
tālākajos gados, Latvijai izcīnot neatkarību. Liela
nozīme kongresam bija dažādu medicīnas nozaru,
īpaši ortopēdijas, kardioloģijas, angioķirurģijas, psihoterapijas attīstībā Latvijā. Pasaulē pazīstamie latviešu
ārsti Bertrams un Kristaps Zariņi, Kristaps Keggi,
Kaspars Tūters, Egils Vēverbrants, Atis Freimanis,
Andris Saltups, Pāvils Vasariņš, Voldemārs Gulēns,
Andris Dārziņš, Andris Rubenis un citi ievērojami
latviešu ārsti ASV, Kanādā, Zviedrijā, Anglijā,
Austrālijā ir palīdzējuši apgūt savas profesijas jaunumus un nianses Latvijas ārstiem. Ar pasaules latviešu
ārstu starpniecību Latvijas ārsti veiksmīgi iekļāvušies
globālajās ārstu speciālistu asociācijās un biedrībās,
snieguši rakstus globālajos medicīnas zinātnes
žurnālos, ieguvuši literatūru, aparatūru, instrumentus, apguvuši jaunas tehnoloģijas. Latvijas Medicīnas
fonds Bertrama un Kristapa Zariņu vadībā gadu no
gada sniedzis ievērojamas stipendijas jauniem latviešu
ārstiem, apgūstot zinības pasaules ievērojamākajās
klīnikās, bet Latviešu ārstu un zobārstu apvienība
sniegusi Ilmāra Lazovska un Ojāra Veides stipendijas
veiksmīgiem un talantīgiem latviešu studentiem un
ārstiem.
Pirmajā Vispasaules latviešu ārstu kongresā tika lemts
rīkot Latvijas Ārstu kongresus ik pa četriem gadiem.
1993. gadā Latvijas Ārstu biedrība tiešām sarīkoja
2. kongresu, kas, tiesa, bija mazāk emocionāls par pirmo,
taču ļoti zinātniski un informatīvi piesātināts. Šobrīd
jau notikuši astoņi Latvijas Ārstu kongresi, un nav
pamata domāt, ka tie netiks rīkoti arī turpmāk
Latvijas Ārstu biedrības valde un Latvijas Medicīnas
fonds aicina ārstus Latvijā un latviešu ārstus
pasaulē piedalīties medicīnas vēstures konferencē
P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 6. jūnijā
un starpdisciplinārajās konferencēs par aktuālām
medicīnas jomām P. Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas jaunajā korpusā 7. un 8. jūnijā gan kā lektorus, gan kā klausītājus. Mēs aicinām visus piedalīties
izstādes organizācijā – gan ar unikāliem materiāliem
no Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa, gan no
citiem kongresiem. Mēs aicinām sūtīt savas atmiņas –
mēs izdosim arī grāmatu par Pirmo Vispasaules
latviešu ārstu kongresu un šobrīd vācam tai materiālus
un atmiņu stāstījumus. Mēs aicinām uz trim svētku,
zinātnes un medicīnas kopības dienām.
Bertrams Zariņš, profesors, Latvijas Medicīnas fonda
dibinātājs un prezidents, Pirmā Vispasaules latviešu
ārstu kongresa idejas autors un organizators
Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente
Pēteris Apinis, žurnāla „Latvijas Ārsts” galvenais
redaktors
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DZIMIS VIENĀ DIENĀ AR
LATVIJU – ĀRSTS ALEKSANDRS
ŠTEINHARDS

Ivars Galiņš, baznīcas un sabiedriskais darbinieks ASV, Latviskā Mantojuma fonda dibinātājs
Aleksandrs Šteinhards ir mans sievastēvs un kādu
laiku no dzīves otrās puses viņš vadīja arī mūsu mājās
Bostonā. Kad kopā ar Aleksandru bijām Latvijā, tad
ar iecavnieka ārsta Jura Puriņa palīdzību paspējām
vēl satikt arī Vilhelmu Dobelnieku (ķirurgs, kas bija
slimnīcas direktors pēc A. Šteinharda) Iecavā, tāpat
arī sameklēt krūmos ieaugušos ārstu mājas pamatus.
Kad Kamenas kundze mani sameklēja plašajā pasaules tīmeklī, apsolīju, ka noteikti uzrakstīšu, jo gribu
saglabāt sava sievastēva piemiņu. Viņš mīlēja savu
profesiju, ģimeni un Latviju. 18. novembris ir Aleksandra Šteinharda trīskārša svinamdiena – Latvijas
un viņa dzimšanas diena un arī vārdadiena. Ģimene
to vienmēr svinējusi gan dzimtenē, gan svešumā. Par
viņa dzimtu ziņu tikpat kā nav. Viņi bijuši kurzemnieki, tēvs Fricis un māte Olga. Tēvs bijis stacijas
priekšnieks. Pēc Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes beigšanas 1927. gadā Aleksandrs prakses
laiku strādāja Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcā. Viņa
lielais dzīves laimests bija ārsta darba piedāvājums
Iecavā. Iecavā viņš ieradās 1928. gada jūlijā kopā ar
savu jauno dzīvesbiedri, Sarkanā Krusta medicīnas
māsu Olgu Gozīti. Sākās viņa dzīves intensīvākais
darba posms. Iecavas slimnīca tika piemērota laika
prasībām. Un ne tikai slimnīca vien. Dakteris ķērās
pie slimnīcas apkārtnes izdaiļošanas. Starp doktorātu
un slimnīcu izveidoja parku ar soliņiem, lai slimniekiem
būtu vieta, kar pavadīt laiku brīvā dabā. Plauka un
zēla stādījumi, un arī ģimenei pievienojās trīs atvases – Nora, Ināra un Astra. Brīdī, kad visi celtniecības
darbi bija paveikti, slimnīca uzposta un varēja cerēt uz
normālāku dzīves plūdumu, satumsa – ienāca komu-

nisti. Aleksandru Šteinhardu no darba Iecavas slimnīcā
atlaida un nozīmēja strādāt Bauskā. Par viņa atlaišanas
iemeslu tika minēts, ka atteicies izkārt Staļina portretu un nav gājis uz vēlēšanām. Ģimene atceras, ka
vēlēšanu dienā nemitīgi zvanījis telefons un dakteris vienmēr atbildējis, ka nav vēl divpadsmit. Dažas
minūtes pirms divpadsmitiem tomēr savu balsi nodevis. Šteinhards bija pārāk iecienīts ārsts, arī Aizsargu
organizācijas biedrs un jaunajam režīmam nevēlams.

Slimnīcas direktors, ķirurgs Aleksandrs Šteinhards pie
Iecavas slimnīcas paša iekoptajā dārzā

Aleksandrs Šteinhards ar kundzi Olgu un meitu Noru pie
sniega statujas Iecavā
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Aleksandrs Šteinhards ar sievu Olgu, dz. Gozīti. Iecavā viņi
ieradās 1928. gadā, drīz pēc kāzām. Olga bija Sarkanā Krusta
medicīnas māsa
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IECAVAS SLIMNĪCA
LAIKU LOKOS

Pirms aiziešanas pensijā 50. gadu beigās Džordžijā. No
kreisās: vecākā meita Nora, Ināra, dakteris ar kundzi Olgu,
jaunākā meita Astra, aizmugurē Noras vīrs Ivars Galiņš

Drīz sekoja ģimenes bēgļu gaitas uz karā izpostīto
Vāciju. Pēckara gados Šteinhards strādāja par ārstu
bēgļu nometnēs Bavārijā, visilgāk Ulmas nometnē.
Izceļojot uz Ameriku, solītā ārsta darba vietā nonāca
Pensilvānijas vistu fermā. To padzirdēja kāds agrāk
iebraucis ebreju ticības latvietis Mr. Lipšits. Ar viņa
ieteikumu Aleksandrs sāka strādāt Džordžijas štata
valsts slimnīcā Millidžvilā, kas kādreiz bija bijusi štata
galvaspilsēta. Tur viņš kādu laiku vadīja tuberkulozes
nodaļu. Arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas slimnīca
uz vairākiem gadiem pagarināja viņa darba kontraktu.
Mūža beigu posmu Aleksandrs Šteinhards pavadīja
Bostonā, meitas ģimenes tuvumā. Tāpat kā Džordžijā,
viņš cītīgi kopa dārzu un audzēja puķes un tomātus.
Viņam bija, kā Amerikā saka, „zaļie īkšķi”, viņam
viss auga un labi padevās. Aleksandra noslēpums bija
rūpīgi sagatavota augsne pirms stādīšanas. Mazmeitai
Sandrai jau triju gadu vecumā viņš mācīja spēlēt šahu.
Aleksandrs Šteinhards palika trimdinieks. Bija
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) biedrs,
bet no sabiedriskās dzīves atteicās. Tuva bija vienīgi
viņa ģimene. Visas trīs meitas absolvēja universitātes.
Arī visi četri mazbērni sekoja vecāku pēdās. Sandra Ramoliņa – Bostonā, Inga Strante – Zviedrijā,
Anita Galiņa – Floridā. Mazdēls Gints Grīnbergs –
arhitektūrā, bet kļuva par iecienītu tēlnieku ar savām
metāla skulptūrām. Visi mazbērni bijuši aktīvi latviešu
mākslas un sabiedriskajās norisēs Amerikā. Aleksandra Šteinharda mazmazbērniem ģimenes valoda vēl
arvien ir latviešu valoda.
Aleksandra vaļasprieks bija gleznošana. To viņš bija
apguvis pašmācības ceļā. Ģimenē nekādu lielo atzīšanu
tas gan neieguva, jo gleznošanas procesā cieta gan
krekli un bikses, gan uzvalki, nemaz neminot paklājus
u. c. lietas. Par sevi un pagātni Aleksandrs Šteinhards
nemēdza runāt. Zīmīgi, ka, skatot viņa atstātos dokumentus, noskaidrojās, ka viņš dienējis studentu rotā un
piedalījies Rīgas atbrīvošanas kaujās. Nevienam to viņš
nebija stāstījis. Ja gribam ticēt dvēseles nemirstībai, tad
ārsta Aleksandra Šteinharda dvēsele tagad atgriezusies
senajā vietā, kur tek Iecavas upe.

2018. gada februārī klajā nāca grāmata
Iecavas slimnīca laiku lokos. Tas ir vēstījums par ļoti
seniem un ne tik seniem laikiem, par cilvēkiem,
vietām un notikumiem, kas saistīti ar medicīnu
Iecavas novadā. Atmiņu kamols atvēlies no grāfa
Pētera fon der Pālena laikiem, kad 1823. gadā
Iecavā uzcelts doktorāts-slimnīca. Kad par Lieliecavas muižas saimnieku ir grāfs Leonīds fon der
Pālens, Iecavā viņš uzbūvē jaunu slimnīcu. Tas
notiek 1898. gadā. Koka ēkai jau 110 gadi. Tagad
senā celtne ir vien vēstures liecība, jo medicīnas
darbs norit Iecavas veselības centrā. Tomēr
atmiņas ir dzīvas, tās silda stāstītāju sirdis, acīs
dažbrīd rieš asaras un ceļ laukā no aizmirstības tos,
kas reiz palīdzējuši iecavniekiem atgūt veselību.
Grāmata veidota gan no publicētām ziņām par
slimnīcas vēsturi, gan Iecavas slimnīcas arhīva dokumentiem un slimnīcas darbinieku un tuvinieku
stāstiem un bagātināta ar fotomateriālu.
„Es ticu zvaigžņu labvēlībai un gādībai par šo
grāmatu” – tā man gribējās iesaukties brīdī, kad
ieraudzīju jau pasenā laikraksta Laiks numurā
Daces Micānes Zālītes interviju ar mākslinieku
Gintu Grīnbergu no Bostonas. „Mans vecaistēvs
Aleksandrs Šteinhards bija ārsts Iecavā” – šie Ginta vārdi deva man cerību aizlāpīt vislielāko robu,
kāds bija krāšņajā atmiņu stāstu segā. Par ikvienu
no slimnīcas direktoriem bija saglabājusies
vismaz kāda fotogrāfija, bet par Iecavas slimnīcas
direktoru no 1928.-1940. gadam Aleksandru Šteinhardu – nevienas. Bija vien zināms, ka
viņš bēgļu gaitās devies uz Vāciju, bijis LĀZA
biedrs, bet vēlāk strādājis Amerikā. Nu tukšums
ir aizpildīts.
Autore Kamena Kaidaka

75

LĀZA APKĀRTRAKSTS

RAŽENS GĀJIENS ANSIM MUIŽNIEKAM 90

Kamena Kaidaka, Maija Pozemkovska

„Kā paskrējis laiks”- ar šo tik bieži lietoto izsaucienu iesākas raksts par Ansi Muižnieku laikrakstā Brīvā
Latvija 1999. gada pavasarī. „Kā paskrējis laiks” - tieši tāpat gribas iesaukties arī tagad, 2019. gada sākumā, rakstot par vienu no aktīvākajiem LĀZA biedriem, kuram pērn apritēja 90 gadi. Tomēr visi gadi ir bijuši darbīgi,
tas ir bijis ražīgu gadu skrējiens. Kad 2002. gadā par nopelniem Latvijas labā Ansis Muižnieks saņēma Triju
Zvaigžņu ordeni, žurnāls Acta medico-historica Rigensia publicēja Maijas Pozemkovskas (toreiz Anžes) sagatavotu rakstu, kurā īsi, bet pēc paša ordeņa kavaliera stāsta, ir atspoguļoti svarīgākie dzīves ceļa notikumi.

PAR NOPELNIEM LATVIJAS LABĀ
Acta medico-historica Rigensia (2002) VI

Sekoja internatūra un rezidentūra iekšķīgajās slimībās
Dienvidkalifornijas universitātē Losandželosā. Pēc
sertifikātu un licenču iegūšanas Dr. A. Muižnieks
1964. gadā uzsāka privātpraksi iekšķīgajās slimībās
Klērmontā (Losandželosas priekšpilsētā), ko līdz 1975.
gadam apvienoja ar klīniskā docētāja (assistant professor) darbu universitātes slimnīcā. Savu aktīvo praksi
Klērmontā Dr. A. Muižnieks beidza 1996. gadā, taču
vēl joprojām palika vairāku profesionālo organizāciju
(L.A. County, California and American Medical Society, LĀZA, LMF un LMRF) loceklis. Kopā ar sievu
Ingrīdu Dr. Ansis Muižnieks izaudzinājis trīs latviskus
bērnus, kuri visi ir beiguši universitāti, turklāt dēls Nils
ar ģimeni jau vairākus gadus dzīvo un strādā Latvijā.
Sarakste ar radiem Latvijā Dr. A. Muižniekam
aizsākās 70. gados, turklāt viņš ļoti interesējās par
medicīnas stāvokli dzimtenē. Kolēģu stāsti par Latvijā
redzēto un LĀZA Apkārtrakstā lasītais deva stimulu
vairāk piedalīties palīdzības darbā gan individuāli, gan
kā LĀZA valdes loceklim. Muižnieku ģimene sāka
atbalstīt un uzņemt savās mājās
daudzus Latvijas māksliniekus,
politiķus un mediķus, organizēt
viņiem uzstāšanās Losandželosā,
palīdzēja viesiem iepazīt un ceļot
pa toreiz vēl svešo ASV. 1991. gadā
Dr. Ansis Muižnieks par godu savam bērnības ārstam Rūdolfam
Skaidrajam Raunā iedibināja balvu
“Muižnieku ģimenes gadskārtējā
prēmija labākajam Latvijas lauku
ārstam” 500 ASV dolāru apmērā.
Fonda valdē bez atlīdzības darbojās
profesors Ilmārs Lazovskis, dzejnieks Imants Ziedonis, ārsti Jānis
Krūmals, Guna Deksne, profesors Uldis Vikmanis. Muižnieku
prēmijas pirmais laureāts bija Dr.
Dr. Ansis Muižnieks tūlīt pēc Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanas. Centrā: Valsts Māris Rēvalds Zaubē, tad ārste
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, no viņas pa kreisi Ansis Muižnieks ar dēlu Nilu, Daiga Onužāne Ikšķilē, vēlāk
pa labi Dr. Muižnieka dzīvesbiedre Ingrīda un vedekla Andra, 2002 Ineta Raga Lielvārdē, Dace Tūzika

2002. gada 12. aprīlī ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes
lēmumu par nopelniem Latvijas labā tika piešķirts
5. šķiras Triju Zvaigžņu ordenis ASV dzīvojošajam
ārstam un sabiedriskajam darbiniekam Dr. Ansim
Muižniekam. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Dr.
Ansis Muižnieks ir aktīvs LĀZA valdes loceklis un
kasieris (kopš 1997. gada), Ziemeļamerikas biroja
vadītājs. LĀZA Apkārtraksta redaktors (kopš 2001.
gada), viņš ir arī vairākus gadus vadījis LĀZA Dienvidkalifornijas kopu.
Ansis Muižnieks dzimis 1928. gada 7. oktobrī
Raunā. Pēc bēgļu gaitām un vidusskolas beigšanas
Vācijā, ieskaitot smagu darbu kādā tanku fabrikā pie
Štutgartes 15 gadu vecumā (1944.-1945.gadā), Ansis Muižnieks kā bēglis 1949. gadā ieradās ASV. Pēc
die-nesta ASV armijā Korejas kara laikā, 1955. gadā
beidzis Kolumbijas universitāti Ņujorkā, iegūstot
bakalaura grādu bioloģijā, bet 1959. gadā Kolumbijas
medicīnas koledžā (College of Physicians and Surgeons)
ieguva medicīnas doktora (doctor of medicine) grādu.
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aprūpes
centram,
Latvijas
Ģimenes centram, Nacionālajam
rehabilitācijas centram „Vaivari”.
Pēc Anša Muižnieka iniciatīvas tika
uzsākta Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas elektroniskā
medicīnas centra izveide un
slimnīcas iekšējā datorizācijas
programma. Tika finansēta un
samaksāta dārga mugurkaula
operācija Tallinā rīdziniecei D. P.
Pateicoties Muižnieku ģimenes
ierosmei, Latvijā ieviesta moderna
Rietumu oftalmoloģikā aprūpe,
ko Dr. John McDermott uzsāka
klīniskajā slimnīcā “Gaiļezers”,
vēlāk nodibinot Latvijas-AmeriLĀZA valde kopā ar viesiem no Latvijas. 1. rindā no kreisās: Dr. Lauma Cipele kas Acu centru Rīgā (par to Dr.
(Latvija), Dr. Ieva Bailey (ASV), Dr. Sarmīte Boka (Latvija), McDermott tika piešķirta TZO
Dr. Zaiga Alksne-Phillips, Dr. Mirdza Neiders (ASV) Zelta goda zīme). 1996. gadā,
2. rindā: Dr. Kristaps Zariņš (ASV), Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Ansim Muižniekam aizejot
Dr. Jānis J. Dimants (ASV), Dr. Viesturs Boka (Latvija), Dr. Ēriks Niedrītis pensijā, viņa ilggadējie pacienti
(ASV), Dr. Ansis Muižnieks (ASV). Čikāga, ASV, 2002.g. 20. jūlijā. godināja savu ārstu ar 5000 ASV
dolāru lielu naudas ziedojumu LatSiguldā un Raunas ambulance 1995. gadā. 1995. gadā vijas medicīnai. Šis ziedojums ar Dr. Anša Muižnieka
kandidātu intereses trūkuma dēļ un sakarā ar citām vadītā Losandželosas latviešu ev. lut. draudzes Latvijas
problēmām fonda darbība tika pārtraukta.
Medicīnas Palīdzības Fonda starpniecību tika izlietots
Dr. Ansis Muižnieks ir piedalījies daudzās palīdzības Latvijas medicīnai nepieciešamo medikamentu un
akcijās, ko LĀZA rīkoja Latvijas medicīnas labā. medicīnas aparātu iegādei.
Visās šajās akcijās viņš uzņēmies vadošo lomu gan Kopš Pasaules latviešu ārstu 2. kongresa 1993. gadā
kā iniciators, gan arī finansiāls atbalstītājs, ziedojot Dr. Ansis Muižnieks bijis vairākkārt kongresa rīcības
savus personiskos līdzekļus. Piemēram, Raunas am- komitejā kā LĀZA pārstāvis, piedalījies kongresos.
bulancei sagādāti EKG, hemoglobinometri, ambu- Dr. Muižnieks organizējis 1999. gadā LĀZA konlances materiāli, finansiāli atbalstīta rentgenaparāta ferenci Kalifornijā (turienes dziesmu svētku laikā),
iegāde, Raunas skolai savākti datori, sniegta palīdzība piedalījies LĀZA konferences “Par mātes un bērna
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcai, Bērnu veselību Latvijā” rīkošanā Rīgā 2000. gadā, kā arī
slimnīcai “Gaiļezers”, Bērnu kardioloģijas centram. LĀZA konferences organizēšanā 2002. gada 20. jūlijā
Klīniskajai slimnīcai “Gaiļezers” (oftalmoloģijas in- Čikāgā (ASV latviešu dziesmu svētku laikā).
strumentu ziedojumi), atbalstīta sonogrāfa iegāde LĀZA valdes vārdā sakām Ansim Muižniekam
Lielvārdei, sniegts atbalsts Paula Stradiņa Medicīnas Paldies par viņa stipro garu un labajiem darbiem
vēstures muzejam, Pestīšanas Armijas Bērnu veselības sabiedrības labā!

SVEICAM 2018. GADA JUBILĀRUS!
2018. gadā nozīmīgas dzīves jubilejas atzīmēja daudzi izcili mediķi
plašajā pasaulē. Arī LĀZA biedri un draugi:
PĒTERIS ALBERTS, JOLANTA BOKUMA, VOLDEMĀRS
GULĒNS, UĢIS GRUNTMANIS, VIKTORS KALNBĒRZS,
ANSIS MUIŽNIEKS, MIRDZA NEIDERE, ZAIGA PRIEDE
KALNIŅA, JURIS PRIEDKALNS, AINA RUMBA, PĀVILS
VASARIŅŠ, ULDIS VIKMANIS, KRISTAPS ZARIŅŠ.
Sveicam visus jubilārus plašajā pasaulē!
				

Apkārtraksts aicina sūtīt Jūsu apsveikumus kolēģiem uz laza@lazariga.lv
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PBLA BALVA DR. VISVALDIM
GEORGAM NAGOBADAM

PBLA pārstāvniecība

Pasaules Brīvo latviešu apvienības valde
apstiprinājusi Amerikas latviešu izcelsmes sporta ārstu
Dr. Visvaldi Georgu Nagobadu 2018. gada PBLA
balvai. Dr. Visvaldis Georgs Nagobads saņem 2018.
gada PBLA balvu par mūža ieguldījumu Latvijas
vārda popularizēšanā pasaulē ar savu darbu hokeja un
sporta medicīnā ASV, kā arī nenogurstošu palīdzību
Latvijai, veidojot Latvijas sporta medicīnas pamatus
pēc valsts neatkarības atgūšanas. Visvaldis Nagobads
ir arī Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biedrs.
Visvaldis Georgs Nagobads dzimis 1921. gada 18.
novembrī Rīgā tolaik pazīstamā sabiedriskā darbinieka un Rīgas pilsētas II ģimnāzijas direktora
Ernesta Nagobada ģimenē (Visvalža Nagobada māsa
ir ievērojamā latviešu diplomāte Aina NagobadsĀbola). Pēc vidusskolas beigšanas Visvaldis Nagobads uzsāka studijas Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātē. Pēc pirmajiem diviem studiju kursiem sākās
karš un Nagobadu iesauca leģionā, kur viņš dienēja
sanitārajā rotā un strādāja frontes slimnīcā kopā ar
citiem latviešu ārstiem. 1944. gadā Nagobads nonāca
bēgļu nometnē Tībingenā, Vācijā. 1947. gadā kopā ar
citiem trimdas mediķiem Eslingenē, Vācijā nodibināja
Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA), kas
šodien kļuvusi par spēcīgu mediķu organizāciju ārpus
Latvijas. 1951. gadā Tībingenas Universitātē Visvaldis Nagobads pabeidza medicīnas studijas un ieguva
ārsta diplomu. Pēc tam izceļoja uz ASV, kur studēja
rezidentūrā Minesotas universitātē.
1958. g. Nagobads uzsāka darbu kā Minesotas
Universitātes hokeja komandas ārsts, bet 1967. gadā
kļuva par ASV hokeja valstsvienības ārstu, kur strādāja
līdz 1990. gadam. Viņš bija ne tikai komandas ārsts,
bet arī padomdevējs trenerim arī 1980. gadā, kad ASV
hokeja komanda, kuras sastāvā lielākā daļa bija studenti, uzvarēja pasaules hokejā dominējošo Padomju
Savienības komandu Leikplesidas (NY) Olimpiskajās
spēlēs. Pateicoties sekmīgai karjerai, Nagobads ir pirmais latviešu ārsts, kurš 1984. gadā ieguvis Fellow
American College Sports Medicine grādu, kā arī pirmais
latvietis un pirmais ārsts, kurš uzņemts ASV hokeja
Slavas zālē (Hall of Fame).
„Būtu grūti nosaukt vēl kādu cilvēku, kurš ASV
starptautiskajās hokeja komandās būtu darbojies
vairāk nekā dakteris Visvaldis Georgs Nagobads. Lai
arī piedzimis Rīgā, Latvijā un pirmo savas dzīves ceturksni pavadījis Eiropā, Dr. Nagobads kļuvis par vienu
no ietekmīgākajām personībām ASV hokeja vēsturē,”
raksta portāls USA Hockey. Nagobads ir sarakstījis
grāmatu “Gold, Silver, Bronze”, ko 2016. gadā pats
uzdāvināja arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.
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Dr. Visvaldis Georgs Nagobads

Dzimtenes mīlestības vadīts, viņš ilgus gadus centies, cik vien iespējams, palīdzēt Latvijas sportam
un sporta medicīnai. Savulaik iesācis sūtīt uz Latvijas Traumatoloģijas centru ģipsi, šuves, dažādas
ortopēdijas lietas, palīdzējis organizēt Latvijas ārstu
tālākizglītošanos ASV un sadarbības veidošanu ar
kolēģiem Eiropā. Dr. Nagobads arī palīdzējis likt
pamatus sporta medicīnas attīstībai Latvijā pēc
neatkarības atgūšanas, par ko 2001. gadā apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeni. Dr. Nagobads kā līdzdalībnieks
un atbalstītājs darbojies Trīszvaigžņu spēļu ceļojumos
Latvijā. Visvaldis Nagobads bijis arī Amerikas
Latviešu apvienības Sporta nozares valdes loceklis.
“Mēs uzskatām, ka, atbalstot sporta pasākumus, mēs
saglabājam saikni ar nākamo paaudzi un mudinām
jaunos cilvēkus iesaistīties organizāciju darbā un to
atbalstīt,” teica Pēteris Blumbergs, Amerikas Latviešu
apvienības priekšsēdis, nominējot Dr. Nagobadu
PBLA balvai. “Domāju, balvu pelnījuši daudz krietnu
cilvēku pasaulē, bet Amerikas Latviešu apvienības
izvēle šogad ir Dr. Visvaldis Georgs Nagobads. Viņš
reprezentē sporta nozari, kuras pārstāvji ne tik bieži
kļūst par PBLA balvas kandidātiem.”
PBLA balvas apmērs ir ASV $2,500, ko apbalvotajam viņa
mītnes zemē reizē ar diplomu pasniedz Latvijas neatkarības
pasludināšanas aktā 18. novembrī. To piešķir ik gadu kopš
1963. gada, lai apliecinātu cieņu un izteiktu Rietumos dzīvojošo
latviešu pateicību izciliem zinātnes, nacionālpolitiskiem,
sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, kā arī jaunatnes
audzinātājiem un izciliem fiziskās kultūras pārstāvjiem, kas ar
saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem
izprast latviešu tautas brīvības centienus, ir cēluši godā un
popularizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši paliekamas
mākslas vērtības.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība sveic savu biedru
Visvaldi Georgu Nagobadu ar godam pelnīto atzinību!
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DR. ROBERTS OZOLS

IN THE LIGHT OF FLOODLIGHTS
www.lazariga.lv
My personal story mirrors that of many Latvian families who left
Latvia during WW II.
My father (Robert) first
taught for a few years in
Sigulda but then moved
to Riga and taught at
“Gymnasium Number
One” for at least a decade. He was a teacher.
My mother Marina
(maiden name - Zeilers) was born on Dec
Prof. Roberts Ozols
30, 1917 and died on
January 31, 2019 at age 101. She graduated from the
University of Latvia in 1942 as a dentist. She practiced
dentistry for a year or so in Riga schools and then in the
DP camps for UNRA in Germany. I think she was a very
early member of LAZA and may have been one of the
founding members in Germany. By a stroke of luck they
missed being deported to Siberia after the Russian invasion. I was born in July 1944 behind the front and again,
mostly by luck, my mother and I were able to get to Riga
and my family left Latvia in October 1944. The journey to
Germany was difficult as were the last months of the war
in Frankfurt and then 6 years in displaced persons camp.
We came to America in 1950 and while it was not easy at
first, we did live the “American Dream”. While my father
and mother could never resume their professional careers
in America, they raised 3 kids and had a comfortable happy life. My wife Jeanne and I will celebrate our 50th wedding anniversary and have 3 children and 4 grandchildren.
I have shortened a biography (below) which has been used
in the past.
Robert F. Ozols MD, PhD is Chief Clinical Officer and
Professor Emeritus at Fox Chase Cancer Center in Philadelphia. Dr Ozols is an internationally known expert in
ovarian cancer and a leader in advancing chemotherapy
research. He obtained his professional degrees at the University of Rochester (N.Y.). After his residency in internal
medicine at Dartmouth, he obtained his medical oncology
training at the National Cancer Institute (NCI). After his
fellowship at the NCI, he became a Senior Investigator
and Attending Physician in the Medicine Branch NCI.
While at the NCI, he received several commendations
from the U.S. Public Health Service, was elected to the
American Society of Clinical Investigation, and was made
Head of The Experimental Therapeutics Section in the
Medicine Branch. He came to Fox Chase Center as Chairman of Medicine in 1988 and shortly thereafter became
Senior Vice President and was responsible for all clinical

and laboratory research in the Division of Medical Science
until his retirement in 2010.
Dr Ozols laboratory research has focused on the biology of
ovarian cancer and how ovarian cancer cells develop resistance to chemotherapy. He has developed new clinical approaches for the treatment of women with advanced ovarian cancer including regimens which combine carboplatin
and paclitaxel which still remain the mainstays of systemic
therapy for this disease. He was the Principal Investigator
of the NCI’s Specialized Programs in Research Excellence
(SPORE) in ovarian cancer at Fox Chase from 1999-2008.
He has received numerous awards for his laboratory and
clinical research, including: The Claude Jacqillat Award in
Clinical Oncology (Paris) 2001, The Bristol Myers Squibb
Award for Achievement in Cancer Research (2002), The
American Society of Clinical Oncology (ASCO) Statesman Award (2008), and the International Gynecologic
Cancer Society (IGCS) Award for Excellence in Gynecologic Oncology (2010). ASCO honored him with its Distinguished Achievement Award in 2012.
Dr Ozols is the author of numerous scientific publications,
books, and editorials. He has served on numerous editorial
boards. He has held senior leadership positions in major
scientific and clinical organizations, including: Board of
Directors ASCO, American Association of Cancer Institutes and IGCS as well as Vice President of IGCS. He
also served on the Oncology Drug Advisory Committee
of the US FDA. For over two decades he was a Principal
Investigator in the Gynecologic Oncology Group. He has
had numerous advisory positions at the NCI, cancer centers, and cancer care organizations.
Robert Ozols
In 2017 LAZA Anniversary Conference
Robert Ozols received LAZA Award article for his
long-term medical and educational work.

Kaspars Tuters, Roberts Ozols and Jeanne Ozols, 2017 Riga
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DIASPORAS LIKUMS
VIENO, NE ŠĶEĻ

Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde

Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde
Foto autors J. Koļesņikovs

Ar 1.janvāri spēkā stājies 12.Saeimas pēdējā sēdē
pieņemtais Diasporas likums, iezvanot ne tikai jaunu
gadu, bet arī jaunu posmu mūsu tautas pašizpratnē.
Likums valsts tiesiskajā un politiskajā apziņā nostiprina šābrīža realitāti, ka nu jau aptuveni piektā daļa
Latvijas piederīgo mīt ārpus tās robežām. Likums
rada jaunu konstitucionālu kategoriju “diaspora” jeb
cilvēki, “kam ir saikne ar Latviju, un viņu ģimenes
locekļi” un kas papildina jēdzienus “Latvijas pilsoņi”
un “Latvijas tauta” (pilsoņi un latvieši). Diaspora atzīta
par Latvijas sabiedrības neatņemamu sastāvdaļu, uzsverot valsts intereses veidot sadarbību ar ārvalstīs
mītošajiem tautiešiem, atvieglojot atgriešanos tiem,
kuri pieņēmuši šādu lēmumu.
Likums sakārto valsts iekšējo saimniecību diasporas
lietās, paredzot dažādu ministriju lomu un uzdevumus
un novēršot to pārklāšanos. Līdz ar to varam sagaidīt
arī valsts atbalsta resursu efektīvāku un mērķtiecīgāku
izlietojumu diasporas atbalsta, sadarbības un
remigrācijas mērķiem. Būtiska likuma sadaļa veltīta
sadarbībai ar diasporu, kura ir tālredzīgi paplašināta:
tradicionālajām latviskās izglītības un kultūras jomām
pievienotas ekonomiskās un pilsoniskās līdzdalības,
mediju, zinātnes un pētniecības jomas. Tajās Latvija
var daudz iegūt no savējiem ārzemēs neatkarīgi no viņu
lēmuma par atgriešanos. Pēc LELBāL un LELB strīda
par pēctecību likumā ietvērām arī principu, ka diasporas organizācijas ir līdztiesīgas Latvijas nevalstiskajām
organizācijām. Tas līdz ar to būtu sakāms arī,
piemēram, par ārvalstu mediķu organizācijām kā
LĀZA un Latvijas mediķu organizācijām.
Visbeidzot, likumā ietverti arī vairāki praktiski
jauninājumi saiknes uzturēšanai un atgriešanās
atvieglošanai – piemēram, iespēja papildus ārvalstu
reģistrētajai adresei Latvijā paturēt “sekundāro”
jeb papildu dzīvesvietas adresi, kas būs derīga
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administratīvos nolūkos, īpaši saistībā ar atgriešanās
plānošanu; iespēja remigrantiem un viņu ģimenes
locekļiem Latvijā saņemt atbalstu latviešu valodas
apguvei vai pilnveidošanai; iespēja pašvaldību vēlēšanās
balsot pa pastu, ne tikai klātienē Latvijā; iespēja arī no
ārvalstīm veikt brīvprātīgas iemaksas Latvijas veselības
apdrošināšanas sistēmā (ja/kad tā praktiski sāks
darbību); iespēja, vecumdienās atgriežoties Latvijā,
neskartu no Latvijas ienākuma nodokļa paturēt to
ārvalstīs nopelnītās pensijas daļu, kas ir zem attiecīgās
valsts noteiktā neapliekamā minimuma (tāpat kā kopš
1990tajiem gadiem jau paredzēts attiecībā uz ASV un
Kanādas pensijām) u.c.
Mediķu un medicīnas studentu gadījumā ir būtiski
pieminēt arī likuma pantu, kas paredz diasporas
pārstāvjiem vienkāršot ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas
atzīšanu īstermiņa vai pastāvīgam darbam attiecīgajā
nozarē vai izglītības un pētniecības iestādēs Latvijā,
tostarp tādās reglamentētajās profesijās kā medicīnā,
būvinženierijā, arhitektūrā. Lai gan ārvalstīs gūtās
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas barjeras nav
primārais šķērslis, lai mediķi no ārvalstīm atgrieztos Latvijā, tās tomēr nevajadzīgi kavē zināšanu
apriti veselības aprūpes jomā un nesniedz signālu, ka
pieredzējuši profesionāļi tiktu Latvijā gaidīti atplestām
rokām. Priekšā vēl darbs, lai šo likuma pantu detalizētu
un piemērotu.
Proti, Diasporas likuma gadījumā jāvelk vēl viena
paralēle ar jauna gada sākumu. Visi zinām, ka jaungada apņemšanās ir tikai tik vērtas, cik mūsu pašu griba
un spēja tās īstenot. Vienmēr pastāv risks, ka tās var
arī palikt skaistu labās gribas saukļu līmenī. Līdzīgi
minētie praktiskie pasākumi likumā gan ir ietverti, bet
spēkā stāsies tikai tad, kad tiks attiecīgi grozīti katras
nozares speciālie likumi. Diasporas likumā noteikts,
ka šādi grozījumi valdībai jāizstrādā līdz 2019. gada
28. februārim, pēc tam tos nododot izskatīšanai un
pieņemšanai Saeimā. Līdz ar to likuma praktiska
iedzīvināšana ir nodota jaunās Saeimas deputātu
rokās un diasporas organizācijām priekšā stāv jauns
skaidrošanas un pārliecināšanas darba cēliens. Turklāt,
kamēr vēl jaunas valdības vadībā Saeimā nav pieņemts
2019.gada valsts budžets, trūkst drošības par to, ka
turpināsies jau sen iedibinātais atbalsts diasporai
(piemēram, latviešu skolu un nometņu darbībai) un ka
tiks īstenoti arī pieminētie, labi iecerētie jauninājumi.
Pozitīvais ir tas, ka daudzi no šiem jauninājumiem
valstij nemaksās neko vai maz, toties radīs labvēlīgu
vidi diasporas zināšanu un cita veida ieguldījumu pienesumam Latvijā, citastarp arī cilvēkiem atgriežoties.
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STIPENDIJAS 2019

Jau kopš savas dibināšanas 1947. gadā LĀZA viens
no mērķiem ir bijis sniegt gan morālu, gan materiālu
atbalstu saviem biedriem. Kopš Latvijas neatkarības
atjaunošanas, un pat pirms tam, tautieši ir centušies
atbalstīt Latvijas medicīnu. Šī tradīcija nav zudusi.
2019. gadā medicīnas izglītības atbalstam ir domātas
vairākas stipendijas:
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) stipendijas:
• Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija (no 2005.gada).
• Ojāra Veides Fonda stipendija (no 1999.gada).
Latvijas Medicīnas fonda stipendijas:
• Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendija studentiem (no 2003.gada)
• Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendija
rezidentiem un jaunajiem ārstiem (no 2003.gada)
• Zariņu stipendija “Akadēmiskā attīstība un
izcilība” vadošajiem speciālistiem - sertificētiem
ārstiem (no 2016.gada)
• LMF Studentu Stipendija (no 2016)
Profesora Kristapa Keggi fonda stipendija starptautiskai ortopēdiskai izglītībai (Keggi Fund for International Orthopaedic Education) (no 1986.gada).
Dr. Ainas Galējas Fonda stipendija (no 1992.gada).
Vītola Fonda stipendijas medicīnā studējošiem:
• Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Leksers
piemiņas stipendija
• Dr. Zaigas Alksnes-Phillips stipendija
• Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendija
• Zvejnieku ģimenes stipendija
• Kārļa Cīruļa piemiņas stipendija
• Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendija
• Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas
stipendija
• “Daugavas Vanagu” Melburnas nodaļas stipendija
• Jura Gravas piemiņas stipendija
• Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija
• Annas Pāvulānes piemiņas stipendija
• Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija
• Jāņa Imanta un Ausmas Jentes piemiņas stipendija

Līdz 31.03. Latvijas medicīnas augstskolu vecāko
kursu studenti var iesniegt pieteikumu Profesora
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.
Pieteikumu jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā norādot
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija. Otrās kārtas klātienes intervija notiks 24. aprīlī,
sākot no 9.00 P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.
Pie-teikumus izvērtēs un lēmumu pieņem Profesora
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.
Stipendijas svinīgi pasniegs P. Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejā vasarā, kad Rīgā būs arī LĀZA biedri un fonda dibinātājs Ēriks Niedrītis. Fonda mērķis
ir atbalstīt medicīnas studentu centienus apgūt ārsta
arodu un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas vecāko (4.-6.) kursu studentiem,
kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu
loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt
ar ārsta profesiju Latvijā un kam ir līdzekļu trūkums
mācībām.
Līdz 15. septembrim Latvijas jaunie ārsti un zobārsti
var pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijai.
Pieteikumu jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā norādot
Ojāra Veides fonda stipendija. Fonda valde pieteikumus
izskatīs 3 nedēļu laikā pēc 15.09 un sniegs rakstisku
atbildi katram pretendentam.
Tiek izsludinātas LMF stipendijas 2019. gadam.
Līdz 1. aprīlim var pieteikties LMF Studentu Stipendijai.

Stipendija ir domāta ārpus Latvijas dzīvojošiem
latviešu medicīnas studentiem, kas vēlas gūt pieredzi
Latvijas ārstniecības iestādēs, piedalīties pētniecības
darbā un arī piedalīties publikāciju sagatavošanā.
Pretendentam jāprot gan runāt, gan rakstīt latviski.
Prakses laiks ir vismaz 8 nedēļas.
Stipendija ir $ 2500. $1500 tiks izmaksāta prakses
sākumā, bet $1000 - pēc prakses pabeigšanas, atskaites
un apraksta iesniegšanas LMF.
Pretendentam jāiesniedz 1 lpp garu aprakstu par savu
kvalifikāciju un savu interesi iegūt pieredzi veselības
aprūpes vai medicīnas zinātnes jomā, norādot
ārstniecības iestādi, kura būs izvēlētā prakses vieta, CV
un 2 rekomendācijas vēstules.
Pieteikumus elektroniski jāsūta alekskalnins@gmail.com
Vītola Fonda mājaslapā par katru ziedotāju ir apraksts. Aleksandram Kalniņam, MD/MBA
Pateicoties ziedotāju stipendijām, 2018. gadā studēja līdz 2019. g. 1. aprīlim
142 topošie mediķi.
Plašāka informācija par Latvijas Medicīnas Fondu
(LMF) un tā stipendijām
http://latvianmedicalfoundation.org/
Papildu informācija arī LĀZA mājaslapā
www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.
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In memoriam Arnis Vīksna 25.02.1942-25.04.2018

Arnis Vīksna bija vairāku starptautisku un citu valstu
medicīnas vēsturnieku asociāciju goda biedrs.
Arņa Vīksnas galvenās pētījumu tēmas bija Latvijas medicīnas vēsture, it sevišķi medicīniskā izglītība
Latvijā un Tērbatā. Tāpat Arnis Vīksna atstājis lielu
ieguldījumu ievērojamu ārstu dzīvju, medicīnas
pieminekļu, seno aptieku, slimnīcu vēstures, Latgales ārstniecības, Latvijas Sarkanā Krusta darbības,
apdrošināšanas medicīnas izpētē. Nenovērtējams
informācijas avots ir Arņa Vīksnas vāktie un apkopotie medicīnas jubilejas dati, kas vairāku desmitu gadu
garumā viņa redakcijā iznāca ik gadus. Ar to palīdzību
savu vietu medicīnas vēsturē, kurai nu piepulcējies arī
pats autors, viņš atdeva ne tikai izcilajiem mediķiem
un zinātniekiem, bet arī ierindas ārstiem.
Izracies cauri arhīvu kalniem un personīgi būdams
pazīstams ar daudziem 20. gadsimta Latvijas ārstiem,
Arnis Vīksna bija zinošākais un pieredzes bagātākais
mūsdienu Latvijas medicīnas vēstures zinātājs, pie kura
pēc padoma un konsultācijām griezās daudzi jo daudzi. Viņš ir sarakstījis vairāk nekā trīsdesmit grāmatas
un neskaitāmas zinātniskas un medicīnas vēsturi
popularizējošas publikācijas, bijis daudzu medicīniska
rakstura izdevumu redaktors un redkolēģiju loceklis. 2018. gada 17. janvārī, Paula Stradiņa dzimšanas
Arnis Vīksna
dienā, muzejā tika svinīgi atvērta autora jaunākā
2018. gada 25. aprīlī mūžības ceļos devies izcilais grāmata „Pa profesora Paula Stradiņa mūža takām”.
latviešu medicīnas vēsturnieks, ilggadējs Paula Pēdējā grāmata, pie kuras A. Vīksna strādāja un tās
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbinieks, Lat- iznākšanu diemžēl nesagaidīja, bija jau 1983. gadā
vijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis profesors izdotās “Dodot gaismu sadegu” krietni pārstrādāts un
papildināts izdevums.
Dr. med. h. c. Arnis Vīksna.
Arnis Vīksna dzimis 1942. gada 25. februārī Lubānā. Akadēmiķis bija daudzpusīgs un labi orientējās ne tikai
1966. gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu, medicīnā un medicīnas vēsturē. Viņam patika mūzika,
1971. gadā aizstāvējis medicīnas zinātņu kandidāta literatūra, bet brīvajos brīžos viņš labprāt makšķerēja
un sēņoja, priecājās par dēlu un mazmeitām.
disertāciju. 1994. gadā viņam tika piešķirts LatviArnis Vīksna pēdējo 15 gadu laikā bija arī LĀZA
jas Medicīnas akadēmijas (tagad Rīgas Stradiņa
Apkārtraksta vairāku numuru vēsturisko rakstu auuniversitātes) Goda doktora nosaukums (Doctor honotors. Viņa interesantie stāsti piesaistīja daudzu lasītāju
ris causa). 2001. gadā Arnis Vīksna ievēlēts par Lat- uzmanību gan tepat Latvijā, gan tālu aiz mūsu zemes
vijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. 1969. gadā robežām.
Arnis Vīksna sāk strādāt Paula Stradiņa Medicīnas Par savu nerimtīgo darbību medicīnas vēstures izpētē
vēstures muzejā, kur nostrādā gandrīz trīsdesmit ga- Arnis Vīksna saņēmis virkni apbalvojumu. Viņš ir
dus līdz 1998. gadam. No 1998. gada bija Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2007), viņam
Universitātes Medicīnas fakultātes profesors. Strādājot piešķirta Paula Stradiņa balva (1987), D. H. Grindeļa
citur un mācot Latvijas mediķu jauno paaudzi, viņš medaļa (1995), Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojums
nekad nesarāva kontaktus ar muzeju. 2015. gadā viņš (2008), Latvijas Ārstu biedrības apbalvojums “Tempus
atkal sāka strādāt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures homini” (2009).
muzejā, kur nostrādāja līdz dzīves beigām.
Jau dzīves laikā kļuvis par medicīnas vēstures leģendu,
Arnis Vīksna bija Latvijas Ārstu biedrības atjaunotājs tagad Arnis Vīksna ir pievienojies Latvijas izcilo
un ilggadējs valdes loceklis, Latvijas Medicīnas medicīnas darbinieku saimei debesīs un nu varēs tieši
vēsturnieku apvienības biedrs, ilglaicīgs tās sekretārs, izjautāt aizgājušos kolēģus un aizsaulē rast atbildes
apvienības prezidents no 1993. līdz 1997. gadam. No uz tiem jautājumiem, kurus neizdevās noskaidrot līdz
1996. gada Latvijas Zinātņu vēsturnieku asociācijas šim!
viceprezidents, ikgadējās LU Zinātniskās konferences
Artis Ērglis, Maija Pozemkovska
Foto – M. Pozemkovska
Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcijas vadītājs.
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In memoriam Andris Ritmanis 16.02.1926.– 17.08.2018

Andris Ritmanis

Likteņupes straume aiznesusi sev līdz Dr. Andri
Ritmani, atstājot krastā palicējus siltās skumjās. Siltās,
jo atmiņas par Andri Ritmani silda visus, kas ar viņu
tikušies, silda arī tos, kas nav tikušies, bet dzirdējuši
viņa balsi leģendārās muziķu grupas „Čikāgas piecīši”
dziesmās. Liels un sirsnīgs cilvēks – dzīvi mīlošs un
Latviju mīlošs ārsts. Katrs no grupas mūziķiem un visi
kopā saveda latviešu tautu mājās jau ilgi pirms gaisa
un zemes ceļi to ļāva. Kad ceļi atvērās, muziķi stāvēja
uz Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā un varēja
skatīt tos, kas viņu dziesmas jau zināja. Tūkstošbalsīgs
koris atsaucās ikvienam mūziķu vārdam. Andris Ritmanis bija uz skatuves, viņš palīdzēja savai tautai tā, kā
reti kurš ir palīdzējis. Andris Ritmanis ārstēja cilvēku
dvēseles, cēla tās debesīs, kaut kājas klausītājiem vēl
dziļi dubļos. Dziesma “Manai tautai”, pazīstama arī
kā “Palīdzi Dievs”, ir Brigitas Ritmanes Džemsones
dziesma ar viņas tēva Andra Ritmaņa vārdiem. Tā
kļuva par Latvijas tautas himnu. Dziesmai, tāpat kā tās
radītājam, ir skaits mūžs. Tā bija iekļauta 1978. gadā
ieskaņotajā ASV latviešu jauniešu ansambļa „Dzintars” skaņuplatē „Manai tautai”. Pirmoreiz Latvijā to
Rīgas Anglikāņu baznīcā (tolaik RPI Studentu klubā)
nodziedāja Ieva Akuratere, bet 1988. gadā “Manai
tautai” Ieva nodziedāja festivālā „Liepājas dzintars”.
Atmodai nu bija sava balss. Tās radītājs devies mūžības
ceļos, bet “Manai tautai” uz mūžīgiem laikiem paliks
kā viena no desmit nozīmīgākajām dziesmām tautas
vēsturē.
KK

Dr. Andris Ritmanis dzimis Rīgā 1926. gada 16.
februāri. Otrā pasaules kara izskaņā devās bēgļu gaitās
uz Vāciju, bet 1949. gadā emigrēja uz ASV kopā ar
sievu Asju un meitu Brigitu. Viņš absolvējis Vilametas
universitāti un Oregonas Medicīnas skolu 1956. gadā.
Dr. Ritmanis praktizēja ģimenes medicīnā Oregonas
apgabalā medicīnas klīnikā Milvokos. Visu mūžu viņš
bija ļoti aktīvs trimdas latviešu kultūras dzīvē, bija arī
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biedrs, ilggadējs
Amerikas Rietumkrasta Dziesmu svētku organizētājs.
Dr. Andris Ritmanis ir arī vairāku grāmatu, mūziklu un
īso stāstu autors un ir sarakstījis tekstu neskaitāmām
dziesmām, starp kurām ir arī dziesma, kas kļuva par
himnu brīvības kustībai Latvijā astoņdesmito gadu
beigās. Bet dziesmuspēli „Eslingene” A. Ritmanis
sarakstīja kopā ar “Čikāgas piecīšu” solistu Albertu
Legzdiņu un meitu Lolitu (Emmy balvas laureāti).
Stāsts par trimdas latviešiem ir atnācis arī līdz Latvijai, atvēris priekškaru uz gadu desmitus seniem, bet
neaizmirstamiem notikumiem.
Latvija pagodināja Andri Ritmani, 2003. gada 18.
novembrī pasniedzot viņam Triju Zvaigžņu ordeni.
Andris Ritmanis atvadījās no visiem tuvajiem, būdams
savās mājās Losandželosā 17. augustā.

MANAI TAUTAI

Manas domas, tās naktīs skrien visādus ceļus.
Uz priekšu, uz sāniem, nereti riņķos.
Manas saknes, es jūtu, tās neaug kā nākas,
Pat auglīgā zemē tās liecas un nīkst.
Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās.
Bez zemes savas tā cīnās un dalās.
Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās,
Pat savā zemē tā neaug kā nākas.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai tik skumji skan dziesma.
Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai dziest lēnām mums liesma.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
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In memoriam Jānis Viliberts Kļaviņš 06.05.1921.- 11.02.018.
Mūžības ceļos devies dziedošs ārsts un ārstējošs mūziķis.
Jānis Viliberts Kļaviņš ir medicīnas zinātņu doktors, profesors, pasaulslavens vēža pētniecības speciālists. Vienlaikus viņš ir arī vokālās
mākslas Meistars un īstens savas dzimtenes patriots, kura vārdi vienmēr
saskanējuši ar darbiem. Neilgi pirms Jānis V. Kļaviņš devās mūžības
ceļos, dienas gaismu ieraudzīja grāmata “Jānis V. Kļaviņš zinātnē, mūzikā,
dzīvē”, kas stāsta par izcilā ārsta, zinātnieka, dziedoņa un sabiedriskā darbinieka Jāņa V. Kļaviņa dzīvi - bērnību, jaunības gadiem Latvijā, dzīvi
un darbu ASV un tad jau atkal par saikni ar dzimteni. Grāmatu ar lielu
mīlestību pret tās varoni veidojis ne mazāk izcils cilvēks - muzikologs
profesors Oļģerts Grāvītis, kam pašam vairs savu darbu nebija lemts
rokās turēt. Grāmatā var atrast ne tikai paša Jāņa Kļaviņa dzīvesstāstu, bet
arī daudz uzzināt par viņa ģimeni – četriem bērniem, mazbērniem, draugiem Latvijā un ārzemēs, par viņa dzīves lielāko dārgumu – dzīvesbiedri
tēlnieci Minjonu Kļaviņu.
Jānis Viliberts Kļaviņš līdz ar kūstošajiem sniegiem aizgāja, atstādams par
sevi skaistu grāmatu – tikpat skaistu un bagātu, kā bija viņa mūžs.
Jānis Viliberts Kļaviņš

Jānis V. Kļaviņš ir dzimis Latvijā 1921. gada 6.
maijā Rugājos Jāņa un Idas Kļaviņu ģimenē. Latvijas brīvvalsts jaunības gadi aizskrēja, darbojoties
Rugāju pagasta mazpulku un jaunsargu rindās, sportojot un gūstot panākumus vieglatlētikas disciplīnās,
šaha uzvaras Bauskas pilsētas komandas sastāvā,
spēlējot vijoli ģimnāzijas orķestrī. 1934. gadā viņš beidza Rugāju sešgadīgo pamatskolu un tālāk mācījās
Balvu ģimnāzijā, ko ar izcilību pabeidza 1939. gadā.
1941. gadā Jānis V. Kļaviņš uzsāka studijas Latvijas Universitātē un vienlaikus mācījās gan medicīnu,
gan filoloģiju un filozofiju un arī bija basbaritons korī
„Dziesmuvara”. 1943. gadā vācu okupācijas laikā viņu
iesauca Latviešu leģionā. Sava loma šai posmā bija
prof. Jēkabam Prīmanim, kas medicīnas studentu
nozīmēja par izpalīgu iesaukšanas komisijā. Tomēr
sekoja arī smags dienests 15. divīzijas sanitārajā rotā
Austrumu frontē, no kuras reti kurš vairs pārnāca. J.
Kļaviņš asiņainajās kaujās izdzīvoja un trimdā uz
Vāciju viņš devās 23 gadu vecumā. Pats grāmatas varonis ar lepnumu stāsta par savu aktīvo darbību angļu
zonas Latviešu studentu apvienības priekšsēža amatā.
Jānis Kļaviņš kopā ar domubiedriem 1946. gada vasarā
savāca vairākus tūkstošus parakstu zem petīcijas, kurā
aicināja Eiropas tautas iestāties par pirmskara Baltijas zemju atbrīvošanu no PSRS bruņotajiem spēkiem.
Diemžēl dokumentu tā arī vairs nav izdevies atrast.
Pēc kara Jānis Kļaviņš turpināja medicīnas studijas Ķīles universitātē, ko ar izcilību pabeidza 1948.
gadā. Un atkal Jānis Kļaviņš studēja divas mākslas
– medicīnu un mūziku. Ar vilcienu viņš brauca uz
Lībekas Mūzikas akadēmiju, ko arī pabeidza, iegūstot
vokālista - basbaritona diplomu. No 1948. līdz
1950. gadam viņš strādāja par izceļotāju nometnes
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ārstu Ventorfā pie Brēmenes. 1950. gads ir īpašs, jo
J. Kļaviņš apprec Minjonu Krūmiņu. Minjona, jeb
Minka, kā viņu mīļi sauc draugi, ir gan uzticams biedrs, gan radoši spilgta personība.
Dzīve ASV kopā ar sievu Minjonu sākās 1951. gadā
Pārkersburgā, kur jaunajam ārstam tika piedāvāta
klīniskā patologa vieta un atļauts dzīvot pie sava
labvēļa – ievērojama osteopāta - viņa namā un pat izveidot savu laboratoriju.
Ar 1950. gadu ASV izvērtās spoža kamerdziedoņa
un izcila ārsta - medicīnas zinātnieka profesionālā
darbība. 1959. gadā J. Kļaviņš no ASV atgriezās Ķelnē,
lai aizstāvētu doktora disertāciju par dzelzs absorbciju.
Pēc ieceļošanas ASV Dr. Jānis Kļaviņš specializējās
anatomiskā un klīniskā patoloģijā Ņujorkā un
Klīvlendā. Pārceļoties uz Djūka universitāti (196065), viņš kļūst par asociēto profesoru, bet pēc trim
gadiem - par pilnu profesoru patoloģijā, onkoloģijā
un citopatoloģijā. Pārceļoties uz Ņujorku, profesors
turpina darbu vairākās universitātēs, arī kā Kornela
universitātes profesors no 1985. gada.
Kopš 1963. gada līdz pensijai Jānis Kļaviņš bija
Ņujorkas pavalsts Kolumbijas un no 1985. gada Kornela universitātes profesors.
Savu sabiedrisko darbību J. Kļaviņš ne vien nepameta, bet gan pastiprināja. Viņš bija Latviešu ārstu
un zobārstu apvienības biedrs un arī valdes loceklis, Latvijas Institūta padomnieks, Latvijas Kultūras
institūta viceprezidents, vadīja ALA Mūzikas nodaļu,
būdams korporācijas Fraternitas Livonica filistrs
kopā ar domubiedriem darbojās Latvijas akadēmisko
mācībspēku un zinātnieku apvienībā (LAMZA),
kļūstot arī par tās vadītāju (1985-1994). Viņa vadības
laikā LAMZA mainīja savu nepolitisko kursu un
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aktīvi sāka runāt un domāt par Latvijas nākotni. 1987.
gadā konferencē zinātnieki no brīvās pasaules runāja
par izmaiņām Latvijā, lai tā atkal varētu kļūt par Rietumeiropas valsti. No Latvijas neviena delegāta nebija,
bet jau nākamajā Latvijas nākotnei veltītajā konferencē
Kolumbijas universitātē Ņujorkā 1989. gadā piedalījās
arī delegācija no LU. Domstarpību zinātnieku vidū
praktiski nebija.
Neviena no Dr. J. Kļaviņa sirdslietām nepaliek
novārtā – medicīna, zinātne, māksla, pedagoģija
un sabiedriskā darbība – katrai ir laiks un varēšana.
Medicīnas jomā viņa pētījumi onkoloģijā saistībā ar
vēža uzrādītājvielām jeb marķieriem nesuši pelnītu
atzinību. Kopš 1984. gada viņš ir Academy of Tumor Marker Oncology (LATMO) prezidents, bet no
1986. gada arī žurnāla galvenais redaktors. Savas
prezidentūras laikā viņš organizējis LATMO konferences 15 valstīs, arī Latvijā 2002. gadā.
Medicīnā paliekošs Jāņa V. Kļaviņa devums ir arī
četras grāmatas un 204 medicīniskie pētījumi un
publicējumi, kuru autors vai līdzautors viņš ir.
Neizsīkstoša vienmēr bijusi Dr. Jāņa Kļaviņa darboties
griba un varēšana.
Līdz ar Trešās atmodas sākumu Jānis Kļaviņš ienāk
atpakaļ dzimtenes kultūrā un medicīnā. Nesavtīga
ir bijusi arī viņa palīdzība Latvijas ārstiem, īpaši jau
onkologiem. LU saņēma dāvinājumā no profesora
viņa bibliotēku, Balvu slimnīca - aprīkojumu operāciju
zālei, viņš ir padomdevējs un skolotājs Latvijas ārstiem
un studentiem, viņa māja ASV ir atvērta Latvijas
draugiem un kolēģiem. 2000. gada rudenī LU Lielajā
aulā atdzima studentu jauktais koris „Dziesmuvara” –
arī tā ir daļa no viņa labajiem darbiem. Jānis Kļaviņš ir
atbalstījis kultūras pasākumus un pats ar prieku dāsni
dāvāja savu izcilo samtaino balsi klausītājiem.
Viņa koncertdarbības vēriens bijis iespaidīgs – tas
aptvēra gan ASV, Kanādas, Venecuēlas un Eiropas, gan
Austrālijas, Japānas, Ķīnas, pat Āfrikas kultūras centrus.
Starp daudzajiem apbalvojumiem, ko Meistars
saņēmis, jāizceļ 1984. gadā Vīnē iegūtā Šūberta
apvienības augstākā balva - Lielā zelta medaļa un
diploms par F. Šūberta vokālās mūzikas labāko
atskaņojumu no ASV dzīvojošiem māksliniekiem.
Augstākie akadēmiskie grādi, vairāk nekā pussimts
Goda diplomi un apbalvojumi, tai skaitā anatomijā
un klīniskajā patoloģijā saņemtais ASV 1983.
Gada izcilnieka nosaukums, tāpat Latvijas Zinātņu
akadēmijas ārzemju locekļa (1990) un LU Goda
doktora bioloģijas zinātnēs (1991) nosaukums. 2000.
gadā ZA telpās J. Kļaviņš saņēma Paula Stradiņa
Balvu medicīnā, bet 2001. gadā viņam piešķīra Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieka goda nosaukumu. Pēdējā
LATMO konferencē, ko profesors apmeklēja Varēzē
2005. gadā, viņam piešķīra Virhova balvu kā atzinību
par zinātnei veltīto dzīvi un zinātniskiem atklājumiem
cilvēces labā. Savā uzrunā J. V. Kļaviņš atklāja sava
spēka un izturības avotu – tā ir viņa lieliskā ģimene.
KK

IN MEMORIAM

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…
Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.
/Ārija Elksne/
Anda Dauvarte (dzim. Karlsone), MD
27.08.1932 Rīgā – 22.05.2018 Rīgā, apbedīta Trikātā
Ērika De Long (dzim. Cielēna), MD
14.10.1925 Rīgā – 6.05.2017 Klīvlandē,
OH (Ohaijo, ASV)

Ilze Vija Kalniņš (dzim. Slanķis), MD
24.09.1940 Rīgā, Latvijā – 17.05 2016 Toronto,
Kanādā

Jānis Viliberts Kļaviņš, MD
06.05. 1921. Rugājos, Latvijā – 11.02. 2018 Ņujorkā,
ASV
Nina Maslow Kowal, MD
23.10.1919 Krievijā – 5.03.2017 Palmspringsā, CA
(Kalifornija, ASV)
Vilis Kurmis, MD
15.08.1922. Strenčos, Latvijā – 26.11.2016.
Mineapolisa, MN (Minesota, ASV)
Konrāds Lubavs, MD
11.11.1931 Cēsīs – 15.07.2018 Kalamazū,
(Mičigana, ASV)
Gaida Maile-Rimša (dzim. Rone), DDS
15.08.1920 Rīgā – 22.03.2018 Ikšķilē

Silvija Matthews (dzim. Pēterjāne), MD
23.03.1924 Rīgā – 6.11.2017 Fountain Hills,
AZ (Arizona, ASV)

Marina Ozola(dzim. Zeilers), DDS
30.12.1917 Petrozavodska-31.01.2019 Vermona

Andris Ritmanis, MD
16.02.1926. Rīgā – 17.08.2018. Losandželosā, ASV
Aivars Slucis, MD
21.07.1938 Rīgā – 1.03.2017 Chaska,
MN (Minesota, ASV)

Eduards Upenieks, MD
10.12.1920., Vārkavā, Latvijā – 6.10.2017. Toronto,
Kanādā
Rasma Vitrunga, MD
15.09.1922. Rīgā – 6.09.2017. North Riverside, IL
(Ilinoisa, ASV)

Marija Zariņš Pascuzzi, DDS
2.02. 1922.– 19.12. 2017. Bluefield, Rietumvirdžīnija,
ASV
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ZIEDOJUMI LĀZA 2017/2018
ZIEDOJUMI LĀZA 2017. GADĀ

ZIEDOJUMI LĀZA 2018

CINGUSIS, ALEKSANDRA $ 70.00
CILNIS, JURIS $ 20.00
DREIMANE, DAINA $ 2000.00
DINDŽANS, VALENTĪNS $1000.00
DUNDURS, REINIS EU 15.00
GRUNTMANIS, UĢIS $ 1000.00
JANNERS, SIGURDS $ 150.00
JUHNEVICA, V. EU 10.00
KŪLITIS, ZINTA $ 50.00
NAGOBADS, V. $ 90.00
OZOLS, ROBERTS $ 250.00
PELĒĶIS, VAIRA $ 80.00
PHILLIPS, ZAIGA $ 1000.00
PONE, JĀNIS $ 10.00
RENINGERS, ZIGRIDA $ 500.00
SCHWARTZ, ILZE $ 20.00
SCHULTZ, BIRUTA $ 20.00
SĒJA, RITA $ 30.00
TUPESIS, JĀNIS EU 940.00
URTĀNE, ALDA $ 366.00
VINTERS, HARRY $ 40.00
ZADVINSKIS, ZIGFRIDS $ 100.00
• LĀZA STUDENTU STIPENDIJĀM:
CILNIS, JURIS $ 10.00
PONE, JĀNIS $ 20.00
• LĀZAS VĒSTURES GRĀMATAI:
CILNIS, JURIS $ 10.00
• ILMĀRA LAZOVSKA FONDAM:
NAGOBAGS, V.
$ 50.00
RENIGERS, S 		
$ 500.00
PHILLIPS, Z.		
$ 100.00
• JĒKABA PRĪMAŅA GRĀMATAS IZDEVNIECĪBAI:
CILNIS, JURIS$ 10.00
PONE, JĀNIS $ 10.00
• NĀKOTNES PUBLIKĀCIJAI APKĀRTRAKSTĀ
“PAR ASINS KOAGULĀCIJU”:
HOAG, SILVIJA $ 70.00

BALODIS, ANITA $ 500.00
BARZDINS, ATIS $ 300.00
BERGER PRIEDE, A. $ 80.00
BLĀĶIS, PĀRSLA $ 20.00
CIGUSIS, ALEKSANDRA $ 70.00
DIMANTS, JANIS $ 1040.00
DOBROVOLSKI, IRENA $ 30.00
GONZALES, LIGA EU 75.00
GRUNTMANIS, UGIS $ 10.000.00
GRŪBE, BAIBA $ 500.00
GRŪBE, PAUL $ 200.00
JANNERS, SIGURDS $ 100.00
KATLAPS, GUNDARS EU 1000.00
KEGGI, KRISTAPS. $ 5000.00
KERANS, VIESTURS EU 50.00
KŪLĪTIS, ZINTA $ 20.00
KRŪMIŅŠ, ANDREJS $ 10.00
LAKSTĪGALA, I. $ 10.00
MAČS, JURIS $ 1100.00
NAGOBADS, V. $ 20.00
NIEDRĪTIS, ĒRIKS $ 500.00
OZOLINS, ARTHUR $ 200.00
PONE JĀNIS $ 50.00
SCHULTZ, BIRUTA $ 20.00
PAVULANS, AUSMA EU 50.00
PUTANS, ANDRIS EU 200.00
RUŽA, IEVA EU 100.00
SEJA, RITA $ 30.00
SKAPARS, ANTONINA $ 20.00
STROBELIS, FRICIS $ 70.00
TUPESIS, JANIS EU 1000.00
TŪTERS, KASPARS $ 1000.00
UPELNIEKS KATIS, LAUMA $ 100.00
URTANE, ALDA EU 300.00
ZADVINSKIS, ZIGFRIDS $ 100.00
ZĪVERTS, LIDIJA.$ 100.00
• ZIEDOJUMI I. LAZOVSKA FONDAM:
RENIGERS, SILVIJA $ 500.00
NAGOBADS, V $ 50.00

2017. GADA LĀZA KASES PĀRSKATS
IENAKUMI:
BIEDRU NAUDA

$ 2840.00
EU 1307.00
ZIEDOJUMI
$ 7406.00
EU 965.00
IZDEVUMI :
$ 31 722.00
IZDEVUMI SADALĪTI: $ 7,200.00 Prof. Ilmāra Lazovska fonda stipendijām, pārējie LĀZA Apkārtraksta
Nr. 166 izdevniecībai un izsūtīšanai, LĀZA 70. gadu atceres konferences rīkošanai Baltimorā un Rīgā, biroja
izdevumi, advokāta, nodokļu aprēķinātāja un bankas un PayPal rēķiniem.
BANK OF AMERICA BILANCE DEC 31, 2018 - $ 34,596.33
Sastādījusi kasiere Zaiga Alksne-Phillips
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NOTIKUMI 2018/2019

LĀZA BIEDRU VIZĪTES
LATVIJĀ

2018.gada 12.novembrī prof. Gruntmanis viesojās arī
Endokrinoloģijas nodaļā, kur vadīja semināru par osteoporozi rezidentiem un klīnikā voluntējošajiem studentiem, atgādinot vērtīgas klīniskās nianses.
Jau LĀZA 70 gadu jubilejas konferencē, kas notika 2018. gada rudenī no 24.-26. novembrim Rīgā
2017. gada 20. septembrī, visi kā viens atzina, cik labi viesnīcas “Astor Riga Hotel” konferenču zālē notika
ir tikties klātienē, cik daudz saruna iegūst, kad runātāji starptautiski pēcdiploma izglītības kursi Eiropas jauviens otru ne tikai dzird, bet arī redz.
najiem internās medicīnas speciālistiem (līdz 5 gaLai vienam otru atrast un satikt būtu vienkāršāk, no diem pēc sertifikāta ieguves) - EASIM (European
2018.g. rudens LĀZA mājaslapā ir iespēja LĀZA Advanced School of Internal Medicine). Pilotprojektu
biedriem pieteikt savu vizīti Latvijā, bet Latvijas organizēja EFIM (European Federation of Internal
kolēģiem, gan pasniedzējiem, gan praktizējošiem Medicine), izmantojot līdzīgu, ļoti populāru iekšķīgo
ārstiem un studentiem, šo vizītes laiku redzēt un vie- slimību rezidentu kursu principus. Skolas direktore
noties par tālāko komunikāciju. Vai tā būs lekcija, dis- bija interniste, endokrinoloģe dr. Ieva Ruža (EFIM
kusija, privāta vizīte vai intervija, to tad nepastarpināti valdes locekle). Kursos piedalījās daudzi lieliski erudīti
pasniedzēji. Īpašs prieks un pateicība prof. Uģim
varēs sarunāt.
Gruntmanim (ASV) par aizraujošo diskusiju par Eiropas veselības aprūpes sistēmām pasaules kontekstā, kā
arī dr. Robertam Klotiņam par Bālinta grupu vadīšanu
skolas dalībniekiem. Kursos bija ne vien lekcijas un
klīnisko gadījumu prezentācijas, bet arī interaktīvas
nodarbības un diskusiju grupas, aptverot gan medicīnas
jautājumus, gan citas darbam nozīmīgas nianses,
LĀZA aicina kolēģus, kas ierodas Latvijā, dalīties ar piemēram, konfliktu risināšanu u.c. Patiess prieks bija
savu pieredzi ar medicīnas studentiem un ārstiem. arī par saliedēto un sirsnīgo jauno ārstu grupu. Tā kā
Lūdzu, tabulā ierakstiet vārdu, uzvārdu un specialitāti, skola saņēma daudz atzinīgu vārdu, tad EFIM valde
bet sadaļā comments atzīmējiet laiku, kad būsiet ir nolēmusi EASIM kursus atbalstīt arī turpmāk,
Latvijā, un savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālr.)! iekļaujot tos federācijas izglītības programmā. 2019.
Latvijas kolēģi varēs ar Jums sazināties, lai vienotos gadā kursi plānoti 23.-25. novembrī, pieteikšanās
sāksies pavasarī, informācija būs www.efim.org.
par sadarbību.

APMĀCĪBAS RAKUS UN
EFIM PILOTPROJEKTS
RĪGĀ

Prof. Uģis Gruntmanis Rīgas Austrumu klīniskajā
universitātes slimnīcā, tiekoties ar kolēģiem, 2018

LĀZA priekšsēdētājs prof. Uģis Gruntmanis, esot
Latvijā 2018.gada rudenī, vairākkārt ciemojās arī Rīgas
Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, tiekoties
ar jaunajiem un arī ar pieredzējušākajiem kolēģiem.

SADARBĪBA AR LAMSA
2018. gadā nostiprinājām draudzības saites, kas
izveidojušās ar Latvijas studentiem un jaunajiem
ārstiem. Gada nogalē LĀZA saņēma no Latvijas
Medicīnas studentu asociācijas prezidentes Gitas
Reiteres sirsnīgu vēstuli ar aicinājumu turpināt un
paplašināt sadarbību.
„LĀZA ļoti veiksmīgi ir apvienojusi ārzemēs
dzīvojošos Latvijas mediķus, kuri nereti piedāvā
studentiem prakses vietas. Šāda iespēja ne tikai
veicina izglītības attīstību, bet arī veido arvien jaunus un ciešākus kontaktus esošo un topošo ārstu
vidū. LaMSA vēlētos savu profesionālo apmaiņu
klāstu papildināt ar iespēju praktizēt pie kāda no
LĀZA biedriem ne tikai slimnīcas ietveros, bet arī
stomatoloģijas un zinātnes jomās. Mūsu biedri ir
gatavi iesaistīties arī Jūsu organizētajās konferencēs
un projektos, kā arī nodrošināt ar jaunāko
informāciju no IFMSA. Līdz šim vairāki LĀZA
biedri ir arī viesojušies LaMSA organizētās lekcijās,
kuras mēs labprāt turpinātu.”
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šiem jautājumiem atbildes sniedza prof. Uģis Gruntmanis, endokrinologs (ASV), prof. Dace Rezeberga, ginekoloģe dzemdību speciāliste (Latvija) un
prof. Kaspars Tūters, psihoterapeits (Kanāda).
Sarunas moderatore bija Iveta Ķelle, Papardes zieds
vadītāja. Pilnu sarunas ierakstu var atrast Papardes
Zieds Facebook lapā.
Neliels ieskats 2018. gada projektos:
2. martā pulksten 15.00 “Birojnīcas” telpās
kopīga diskusija un saruna ar kardioķirurgu
asoc. prof. Gundaru Katlapu no ASV. Lekcijas tēma “No Latvijas Medicīnas akadēmijas
līdz Stenfordas un Kembridžas universitātei.”
Otrajā lekcijas daļā dr. Katlaps dalījās pieredzē, ko
guvis Hunter Holmes McGuire Veterānu medicīnas
centrā, Ričmondā - “Sirds transplantācijas un sirds
palīgierīču lietošana.”

Asoc. prof. Dainas Dreimanes (ASV) “Zoom” online
konferencē: “Par citroniem un limonādi, jeb: kā mēs
sākumā pretojāmies, bet tad iemācījām ar e-veselību
strādāt mūsu pacientu un personāla labā”

Prof. Uģis Gruntmanis, prof. Dace Rezeberga,
prof. Kaspars Tūters, “Papardes zieds” vadītāja Iveta Ķelle
Cēsīs, 2018

LAMPA
Sarunu festivālā LAMPA 29.06. Cēsīs plkst. 18.00 –
19.30 teltī ar jautru nosaukumu Latvietis 2.0 LĀZA
kopā ar ELA un Papardes ziedu rīkoja stundu garu diskusiju. Diskusijas uzmanības centrā šoreiz bija sievietes
veselība un viss, kas to ietekmē - nauda, izglītība, politika. Kāda Tu esi, daiļā Ziemeļmeita? Kādā karalistē
tu dzīvo, kas Tevi dara stipru un kas iznīcina? Uz
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LATVIJAS ĀRSTU
BIEDRĪBAI JAUNA VADĪBA

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidente Ilze Aizsilniece

21. novembrī Rīgas Stradiņa universitātes telpās notika Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) pilnsapulce,
kurā tika pārvēlēta LĀB vadība. Uģis Gruntmanis piedalījās Latvijas Ārstu biedrības pārvēlēšanas
sapulcē un sveica jauno LĀB prezidenti – ģimenes
ārsti Ilzi Aizsilnieci, izsakot prieku, ka organizācijas
vadībā, Latvijai jaunā simtgadē ieejot, ir ārste sieviete,
kas LĀB vēsturē ir nebijis gadījums. Uģis Gruntmanis
pauda cerību, ka veidosies konstruktīva sadarbība ar
jauno valdi, jo ārstu interešu aizsardzībā un veselības
aprūpes uzlabošanā ir daudz darāmā.
Latvijas Ārstu biedrības valdē ievēlēti: Māris Pļaviņš,
LĀB viceprezidents, nefrologs; Roberts Fūrmanis,
LĀB viceprezidents, anesteziologs-reanimatalogs;
Kārlis Rācenis, Latvijas Jauno ārstu asociācijas
priekšsēdētājs, internists; Pēteris Apinis, LĀB Ētikas
komisijas priekšsēdētājs, veselības aprūpes vadības
ārsts; Dace Matule, ginekoloģe; Jāzeps Baško, LĀB
Arodtiesas priekšsēdētājs, torakālais ķirurgs; Dr. med.
Vilnis Dzērve-Tāluts, kardiologs; prof. Angelika
Krūmiņa, LĀB Izglītības komisijas priekšsēdētāja,
infektoloģe, hepatoloģe; prof. Viesturs Boka, LU
MF Ķirurģijas katedra, ķirurgs; prof. Jānis Eglītis,
ķirurgs, onkologs ķīmijterapeits; Valdis Ģīlis, LĀB
Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vietnieks, plastiskais ķirurgs, bērnu ķirurgs; prof. Gustavs Latkovskis, LĀB Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs,
kardiologs; asoc. prof. Dzintars Mozgis, Latvijas
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Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valdes
priekšsēdētājs, veselības aprūpes vadības ārsts; asoc.
prof. Alvils Krams, pneimonologs; Valentīna Berga,
neiroloģe, algoloģe, eksperte.
Revīzijas komisija: Vita Švarcberga, Margarita Krauča,
Andis Užāns.
Sertifikācijas padome: Gustavs Latkovskis, padomes
priekšsēdētājs; Valdis Ģīlis priekšsēdētāja vietnieks;
Elmārs Tērauds, priekšsēdētāja vietnieks; Dace
Baltiņa, Ivars Tolmanis, Egils Vītols, Ilze Hāznere,
Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Ardis Platkājis, Haralds
Plaudis, Gunta Stūre, Guntis Žīgurs, Jānis Vētra,
Aivars Vētra, Sandra Vītiņa, Gunta Tīcmane, Indulis
Vanags.
Plašāk ar jauno LĀB struktūru var iepazīties
organizācijas mājaslapā arstubiedriba.lv sadaļā
Struktūra.

PASAULES LATVIEŠU
NOTIKUMU KALENDĀRS

Portāls Latviesi.com ir izveidojis vienotu notikumu
kalendāru. Kalendārā tehniski ir iestrādāta iespēja
atlasīt interesējošo informāciju gan par sarīkojumiem
visā pasaulē, gan pēc valsts. Kalendārā informācija tiek
atjaunota līdz ar katru jaunu ierakstu. Tam var pievienot arī individuālos notikumus, bet tad jāsazinās ar
portāla uzturētājiem. Arī LĀZA visi gada nozīmīgākie
notikumi būs šajā kalendārā. Tā būs un ir lielākā Latvijas diasporas notikumu datubāze.

Kristaps Grasis, ELA prezidija priekšsēdis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā seretāre, Eiropas
Kustības Latvijā valdes locekle,
Inguna Grietiņa-Dārziņa, ELA prezidija locekle, Latviešu
biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja - Eiropas gada cilvēka
Latvijā balvas Top3 laureāte, Egils Levits, Eiropas
Savienības Tiesas tiesnesis, Eiropas gada cilvēka Latvijā
balvas saņēmējs, Elīna Pinto, ELA prezidija priekšsēža
vietniece, Eiropas Kustības Latvijā valdes locekle - Eiropas
gada cilvēka Latvijā balvas Top3 laureāte, Dzintars Rasnačs,
Tieslietu ministrs, Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietas izpildītājs,
Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā valdes priekšsēdētājs

godināšanu jau 21. gadu rīko biedrība Eiropas Kustība
Latvijā, to atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā un Altum
LĀZA sveic visus trīs pretendentus, jo katrs no viņiem
ir Gada Eiropas cilvēka nominācijas cienīgs. Mūsu
kopējais darbs to arī ir apliecinājis – godaprāts, atvērts
prāts un sirsnība - tādi ir šie pretendenti. Nākamajiem
ir uzlikta augsta latiņa!

SPĒKĀ STĀJAS JAUNAIS
DIASPORAS LIKUMS

Tautiešiem remigrēt atpakaļ uz Latviju 2019. gadā
būs vienkāršāk. No 1. janvāra spēkā stājies jaunais
Diasporas likums, kas valsts un pašvaldību iestādēm
kā obligātu prasību noteiks pienākumu palīdzēt no
ārzemēm atbraukušajiem tautiešiem sākt dzīvi Latvijā.
Tas paredz arī atvieglot kārtību, kādā reglamentēto
Par 2018.Gada Eiropas cilvēku Latvijā tika ievēlēts profesiju pārstāvji var uzsākt darbu Latvijā vai sniegt
Eiropas Tiesas tiesnesis, jurists, politologs Egils Levits. īslaicīgas konsultācijas kā viesārsti, vieslektori. Plašāk
Gada laureāts tika noskaidrots sabiedriskā balsojumā, Elīnas Pinto rakstā šai pat numurā.
kas noslēdzās apbalvošanas dienā 19. decembrī,
tādējādi saglabājot intrigu līdz pēdējai minūtei.
Pēdējā kārtā līderi bija Egils Levits, jurists, politologs;
Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības prezidija
priekšsēdētāja vietniece; Inguna Grietiņa-Dārziņa, 2018. gada 30. oktobrī LĀZA biedrs Georgs AndreEiropas Latviešu apvienības prezidija locekle, Latviešu jevs atzīmēja savu 86 dzimšanas dienu. Vienlaikus tā ir
biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja, kora eLVē vadītāja. arī Georga Andrejeva grāmatas Man dāvātais laiks, ko
Katrs balsotājs ir pamatojis, kāpēc tieši šim cilvēkam klajā laidusi izdevniecība Zvaigzne ABC, dzimšanas
diena. 1300 lapaspusēs ir iegūlis tik daudziem zināmā
jākļūst par 2018.Gada Eiropas cilvēku Latvijā.
Balsojumu un Gada Eiropas cilvēka Latvijā anesteziologa, pedagoga, politiķa, diplomāta un

GADA EIROPAS CILVĒKS

MAN DĀVĀTAIS LAIKS
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aktualitātēm un arī vēlas pieminēt Arni Vīksnu. Maija
Pozemkovska lūdz pieteikt runātājiem dalību līdz
5. februārim, sūtot savu tēmu un īsu tēmas anotāciju
(vai īsrakstu Word formātā pielikumā) uz šo e-pastu
(museum3@apollo.lv). Paredzēti īsi ziņojumi Latvijas
medicīnas vēsturē (10 min.).

RSU ZINĀTNES NEDĒĻA
2019.
Dr. Georgs Andrejevs un Dr. Anita Andrejeva

2019. gada 1.-5. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē
notiks liels zinātnes notikums – “RSU Zinātnes
nedēļa 2019”. RSU Zinātnes nedēļa sastāvēs no trim
galvenajām aktivitātēm – trim konferencēm:
• 1.-3. aprīlis – RSU Starptautiskā konference
“Zināšanas praksei” medicīnas un veselības
aprūpes nozarē;
• 2. aprīlī – RSU Starptautiskā starpdisciplinārā
sociālo zinātņu konference “PLACES”;
• 4.-5. aprīlis – RSU Starptautiskā studentu konference.

godavīra dzīves ceļš. Georgs un Anita Andrejevi nu
jau daudzus gadus ir LĀZA biedri, viņu skolotie ārsti
tagad strādā daudzviet pasaulē un noteikti ne vienu
reizi vien ar pateicību piemin savus skolotājus. Georgs
un Anita Andrejevi ir izveidojuši stipendiju, ko aprūpē
Vītolu Fonds. Fonda mājaslapā par abiem ārstiem
teikti silti vārdi.
Georgs Andrejevs dzimis un skolas gadus pavadījis
Tukumā, bet augstāko medicīnisko izglītību ar izcilību
ieguvis Rīgas Medicīnas institūtā. Medicīnā pavadīti
vairāk kā 30 gadi - no studenta un ātrās medicīnas
palīdzības feldšera, ārsta, nodaļas vadītāja, augstskolas
pasniedzēja - asistenta, docenta un profesora, katedras
vadītāja līdz Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam
loceklim.
Visa informācija par RSU Zinātnes nedēļas
Atmodas laikā Georgs Andrejevs aktīvi iesaistījies aktivitātēm ir pieejama mājaslapā – https://www.rsu.
Tautas frontes aktivitātēs, bijis Latvijas Augstākās lv/zinatnes-nedela-2019
Padomes deputāts un balsojis par 1990. gada 4. maija
Neatkarības deklarāciju. Viņš bijis atjaunotās Latvijas
ārlietu ministrs, Latvijas vēstnieks Kanādā, Eiropas
Padomē Strasbūrā, bijis Eiropas Parlamenta deputāts.
Patlaban, esot pensijā, Georgs Andrejevs veic sabiedrisku darbu kā Ārlietu ministrijas goda vēstnieks,
kā viens no sabiedriskās organizācijas ,,Meierovica
biedrība par progresīvām pārmaiņām” dibinātājiem.

VISPASAULES LATVIEŠU
ĀRSTU KONGRESAM 30

MEDICĪNAS
VĒSTURNIEKU APVIENĪBA

Kaspars Zariņš, Bertrams Zariņš, Kristaps Keggi un
Viktors Kalnbērzs gājienā pie Brīvības pieminekļa
Pirmajā vispasaules latviešu ārstu kongresā, 1989

2019. gada jūnijā aprit 30 gadi, kopš Latvijā notika
Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība 25. februārī, Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress. Latvijas
akadēmiķa Arņa Vīksnas dzimšanas dienā, pl. 15.00 Paula Ārstu biedrība un Latvijas Medicīnas fonds aicina
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1, uz konferenci, kas veltīta šim nozīmīgajam notikuRīgā, aicina uz pārrunām par Latvijas medicīnas vēstures mam, Rīgā š.g. 6. - 8. jūnijā. Prof. Bertrams Zariņš
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un Pēteri Apini šajā konferencē prezentēs jaunizdoto
grāmatu par kongresu. Kongresa iespaidā tapa Latvijas Medicīnas fonds (LMF), kas visus šos gadus atbalsta Latvijas medicīnu.

miem, kuros ne vienmēr esam klāt, bet kurus gribam
atcerēties.
LĀZA sumina jubilāru un saka lielu paldies avīzei un
tās radošajam un draudzīgajam kolektīvam!

PASAULES LATVIEŠU
LĀZA MĀJASLAPĀ
JAUNATNES SEMINĀRS 2X2 PUBLICĒTIE RAKSTI 2018
Starmeša gaismā asinsvadu ķirurgs Kristaps Zariņš
www.lazariga
Vēlēsim jauno valdību
Autors: Kristīne Saulīte, Ivars Ījabs
Par ko balsosim
Autors Jānis. J. Dimants, LĀZA valdes loceklis
Kā Veselības ministrija izsaimnieko veselības
aprūpei piešķirtos nepietiekamos līdzekļus,
Autors Uģis Gruntmanis, publikācija IRIR.lv
17.09.2018.
Pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2x2 tika izveidots pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados un
toreiz pulcēja trimdas latviešus ASV ar mērķi uzturēt
latvietību. Kopš 2015. gada seminārs notiek Latvijā,
un tradīcija turpinās. 2019. gada vasarā norisināsies
veseli divi 2x2 semināri. No 26. jūnija līdz 3. jūlijam tas
norisināsies netālu no Toronto, Kanādā, savukārt no
26. jūlija līdz 2. augustam tas notiks Latgalē, atpūtas
kompleksā “Virogna”. Pasaules latviešu jaunatnes
seminārs 2x2 ir vieta, kas vieno latviešu jauniešus no
visas pasaules. Nedēļas garumā pārrunāsim vēsturi,
kultūru, politiku, folkloru, valodu un dzīvi; dziedāsim,
dejosim un meklēsim savu latvisko identitāti pagātnē
un nākotnē. Piesakies 2x2pasaule.lv!

LAIKAM -70

Ja apstājies, sāc bremzēties
Intervija ar Gundaru Katlapu, publikācija Medicus
Bonus augusts/septembris 2018
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa Veselības
un medicīnas zinātnes sekcijas sēdes vadītāja Uģa
Gruntmaņa uzruna
www.lazariga.lv/publikacijas 19.06.2018.
Latvijas ārsta Ģirta Aleksejeva pieredze Sietlas
bērnu slimnīcā
www.lazariga.lv/publikacijas, veselam.la.lv
10.07.2018.
80% kļūdu nav ārstu vainas dēļ. Saruna ar
Uģi Gruntmani
Autors: Māra Libeka, publikācija La.Lv 27. 06. 2018.
Ceļš uz ielaistām slimībām un lielāku mirstību
Autors Uģis Gruntmanis, publikācija portālā LV Viedokļi 28.05.2018.

1949. gada 8. novembrī Vācijā nāca klajā avīzes
LAIKS pirmais numurs. Avīzes dibinātājs un dvēsele
bija Helmārs Rudzītis, grāmatas par trimdas dzīvi
„Manas dzīves dēkas” autors. Bet pirms došanās
svešumā Helmars Rudzītis bija jau daudz paveicis arī
Latvijā. 23. gadu vecumā (1926. gadā) viņš dibināja
grāmatu apgādu Grāmatu draugs, bet 1931. gadā –
skaņuplašu uzņēmumu Bellacord Electro. Līdz 1944.
gadam Grāmatu draugs bija izdevis apmēram 1500
grāmatas latviešu valodā. Savu darbību apgāds atjaunoja 1951. gadā jau ASV. Bet avīze dzima jau 1949.
gadā un turpina iznākt. Tagad LAIKS redaktore jau
daudzus gadus ir Ligita Kovtuna. LAIKS glabā arī
stāstus par ārstiem un zobārstiem, par tiem notiku-

Universitāšu slimnīcas iet bojā, ko darīt?
Autors Uģis Gruntmanis, publicēts portālā IRIR.lv
23.04.2018
Latviešu ārsts misijā Ekvadorā
Autors Pauls Grūbe, publikācija laikrakstā Laiks
31.03.2018.
Starmeša gaismā Dr. Roberts Ozols
www.lazariga.lv
Jaunie ārsti Latvijas medicīnas notikumos
Autors: Kārlis Rācenis u.c., publikācija Latvijas Ārsts
12/ 2017
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1. VISPASAULES LATVIEŠU
ĀRSTU KONGRESA FOTOMIRKĻI
1.

LĀZA 70 gadu svinību materiāls, Latvijas Hronika Nr. 30 / 1989, kinožurnāla režisore Brigita Eglīte

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2018. Nr. 167

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. 1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa dalībvalstis
2. Sagaidītāji Rīgas lidostā
3. Lidmašīna no Helsinkiem 16. jūnijā Rīgā
4. Gājiena priekšgalā LĀB un LĀZA vadītāji
5. Kongresa iniciators prof. Bertrams Zariņš
6. Visvaldis Nagobads ar māsu Ainu Nagobadu-Ābolu
7. Svinīgais gājiens no Doma laukuma uz Brīvības pieminekli
8. Kongresa atklāšana Rīgas Sporta pilī

9. Pēc paraugoperācijas prof. Gunārs Graudiņš no ASV
10. Paraugoperācija
11., 12. „Čikāgas piecīšu” koncerts Mežaparkā
13. Kongresa organizators prof. Viktors Kalnbērzs
14. 4 km tautas skrējiens Garciemā
15. Līgošana pie Zvārtes ieža
16. Kaspars Tūters no Kanādas sola atgriezties,
jo viņa sirds ir Latvijā
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LAIKAM GRŪTI LAIKI –
VISIEM JĀNĀK PALĪGĀ!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

LĀZA valdes loceklis Jānis J. Dimants

Laiks ir vienīgā latviešu avīze Amerikā, ko tagad,
kā zināms, veido Latvijā, bet iespiež Amerikā, kur tā
arī tiek izsūtīta abonentiem. Laikraksta, ko nodibināja
Helmars Rudzītis, pirmais numurs nāca klajā 1949.
gada 8. novembrī. 1960. gadā tas sasniedza metienu
12 tūkstošus, bet tagad tas ir sarucis līdz 2100. Pēdējos
gados līdz ar to sācies pagurums finansiālā ziņā.
Daudzi jo daudzi mūsu lasītāji un atbalstītāji ir no
mums šķīrušies, aiziedami Dieva mierā. Arī digitālā
tehnoloģija ir stipri iedragājusi lasītāju skaitu, sevišķi
vidējās un jaunākās paaudzes vidū. Iespiestais vārds ir
sācis zaudēt savu lielo nozīmi un svarīgumu mūsu dzīvē.
Paši bieži vien neesam novērtējuši, kā tas stabilizē un
stiprina sabiedrību, nostiprina pamatvērtības.
Mūsu pienākums un uzdevums ir uzturēt un atbalstīt
mūsu ārzemju latviešu presi, šinī gadījuma Laiku.
Atbalsts sākas ar avīzes abonēšanu un lasīšanu “ Ir
svarīgi, ka to izlasa un ir svarīgi, ka to uzraksta”, tā
ir neapstrīdama patiesība, jo Laiks atspoguļo mūsu
latviešu sabiedrību ārzemēs, līdz ar sabiedrību Latvijā.
Iespiestais vārds nepazūd, tā kā tas notiek elektroniskā
vidē, neatstājot nekādas pēdas. Laikraksts top par almanahu, kur viss tiek uzglabāts, jo tas vēsta par mums.
Tas atstāj pēdas vēsturē, norādot, kas mēs esam bijuši
te, kā strādājuši, mācījušies, priecājušies, neaizmirstot
savu identitāti, savu Tēvzemi un valodu. Tā ir mūsu
lielā rūpe.
Griežamies pie visas sabiedrības – nāciet palīgā ar
savu atbalstu Laikam! Īpaši vēlamies uzrunāt un lūgt
tos tautiešus, kuriem ir pieredze dotāciju, dāvinājumu
un grantu pieprasīšanā, rakstīšanā – no ASV valdības
, privātiem uzņēmumiem un organizācijām. Lūdzam
nākt palīgā ar savām zināšanām, ieteikumiem! Atbalsts
tieši tagad ir nepieciešams un visvairāk vajadzīgs.
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Neliegsim savu atbalstu, zināšanas un prasmes un ar
savu pārliecību mudināsim visus, visus nākt palīgā!
Jau iepriekš izsakām pateicību Laika redakcijas un
visu lasītāju vārdā visiem, kas būs atsaucīgi!
Kontaktpersonas ir:
Jānis J. Dimants, Jr., M.D., 2330 Innsbruck Parkway,
Minneapolis, Minnesota 55421-2068 ,USA, e-pasts:
dimants@hotmail.com , tele. 763-574-9110 , un
Ligita Kovtuna, Laika redaktore, Ģertrūdes ielā 27,
Rīga, LV-1011, Latvija, e-pasts: ligita@laiks.us , mob.
tele. +371 29439423.

2019.01.30.

Kanadas Dziesmu svetku reklama 29jan19 - Google Docs

Līdz 1. martam, biļetes var nopirkt ar 5% atlaidi!
www.songfesttickets.com
God. LĀZA biedri un draugi!

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) konference būs
https://docs.google.com/document/d/16-RQjdh5juozZpw9hwRM14MId952Mvb8jJg-vEMwgH4/edit?ts=5c509303
1/1
XV Latviešu dziesmu un deju svētku laikā.

Hilton Toronto Hotel, Osgoode meeting room 5. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00

Programmā būs priekšlasījumi par medicīnas jautājumiem. Būs arī jauka neliela kultūras programma,
pusdienas plkst. 12.00, apsveikumi un sirsnīgas sarunas.
Lūdzu pieteikties līdz 15. jūnijam pie Dr. Ērika Niedrīša:
35 Seaman Avenue, Rockville Centre, New York 11570 USA
Phone1 516 678 2487; Cell 1 917 797 8249
e pasts: erikniedritis@msn.com
Plašāka informācija skatāma Apkārtraksta 21. lpp

Žurnāls LĀZA Apkārtraksts ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienības izdevums.
Tas iznāk kopš 1947. gada. Žurnāls iznāk reizi gadā, to bezmaksas saņem LĀZA biedri un atbalstītāji.
Par rakstos pausto informāciju ir atbildīgs raksta autors. Rakstos izteiktās domas var nesaskanēt ar redakcijas viedokli. Žurnālā izmantoti materiāli no LĀZA arhīva, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Latvijas
Nacionālā arhīva, Latvijas valsts simtgades biroja, Jāņa Brenča, Ērika Niedrīša, Sandra Kaidaka fotogrāfijas,
publicitātes foto, kā arī foto no autoru personiskā arhīva.
Redaktore Kamena Kaidaka, M.D.; literārā redaktore Austra Štrāle; datorgrafika Kārlis Kaidaks
Sagatavots: biedrība Skaldu Raksti; tipogrāfija: UnitedPress
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta
LĀZA, 2018. RĪGA

