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5. LAPPUSE

Esmu pamanījusi, ka viss mēdz tā skaisti sakrist. Nu, kaut vai — piepeši sajūti gandrīz vai neizskaidrojamu nepieciešamību 
sākt lietot D jeb «saules vitamīnu» un pēc nedēļas sēdi lekcijā, kurā ārsts skaidro, kāpēc tā lietošana jebkurā vecumā ir 

ļoti būtiska! Un, kad jau pats apzinies, ka tavā ikdienā kustību joprojām ir par maz, satiec fizioterapeitus, kuri lieku 
reizi piešķiļ uguntiņu, atkal un atkal atkārtojot, ka lielākā nelaime ir cilvēku mazkustīgums. Šos vārdus, protams, 
rakstu, sēžot pie datora, kur pēdējos 12 gadus man nācies pavadīt krietni daudz laika… Ar patiku pieceļos vismaz, 
lai dotos pēc kārtējās rudens superveltes — ābola. Neatceros otru tādu rudeni, kad būtu apēdusi tik daudz ābolu! Un 
labi vien ir, jo āboli taču ir bagāti ar pektīnvielām, šķiedrvielām, organiskām skābēm un minerālvielām, to miza 

satur antioksidantus, kas palīdz samazināt ļaundabīgu audzēju veidošanās risku, āboli palīdz mazināt stresu, 
uzlabo smadzeņu darbību, mazina organisma novecošanās ātrumu, stiprina sirds un asinsvadu 
darbību, uzlabo plaušu un elpceļu darbību, palīdz stiprināt locītavas un saites, ļauj  
izvadīt no organisma toksīnus un sārņus un vēl, un vēl. Īsi sakot — D3 vitamīns 
jānoliek pa rokai un jādodas izkustēties, lasot ābolus!

Iesākumam: jākustas un pa rokai jātur karalis — D vitamīns!
Elīna Lāce

Pagājušajā nedēļā 
Ziemeļkurzemes reģio-
nālās slimnīcas Talsu 
filiālē bija informatī-
vā diena. Ņemot vērā 
pretrunīgos viedokļus, 
kas dzirdami par šo 
iestādi, izbrīnīja, ka ie-
spēju klātienē uzdot in-
teresējošos jautājumus 
izmantoja vien retais. 
Turpinājumā — neliels 
ieskats šajā dienā sa-
ņemtajā informācijā, 
kas mani ieinteresēja 
kā tematiskās lappuses 
«Esi vesels!» veidotāju.

Vispirms tikos ar di-
viem no trim slimnīcas fizioterapei-
tiem — Eviku Buneri un Reini Kal-
niņu. Viņi strādā gan ar bērniem, gan 
ar pieaugušajiem, bet vēlams ir pie 
fizioterapeita doties ar nosūtījumu, 
nevis — nezinot, kas kait. «Teorētiski 
mēs, protams, varam arī paši pacientu 
izmeklēt, bet objektīvas atradnes ne-
varam veikt, ja vajadzīgi, piemēram, 
rentgenuzņēmumi. Tas gan nemaina 
faktu, ka arī mēs pacientu izmeklējam 
— skatāmies muskuļu disbalansu, stā-
ju, gaitu, lai varētu sastādīt ārstēšanas 
plānu — ko vingrināt, ko stiept, ko 
stiprināt,» skaidroja E. Bunere.

Bērnus, kas jaunāki par septiņiem 
gadiem, fizioterapeiti pieņem nelab-
prāt, jo šajā vecumā gan pēdiņas, gan 
mugurkauls vēl tikai veidojas, un ir 
liela iespēja, ka viss nostabilizēsies 
pats no sevis. Ja astoņu, deviņu gadu 
vecumā joprojām ir kādas problēmas, 
tad gan jāsāk tās risināt. Skolēniem 
īpaši raksturīgas esot stājas problē-
mas, savukārt pieaugušie ļoti bieži pie 
speciālista vēršas sāpošas muguras 
dēļ. «Sēdošs darbs, mugurkauls vājš, 
vēders vājš…» īsos vārdos situāciju 
raksturoja R. Kalniņš. «Lielākā nelai-
me visos vecumos ir cilvēku mazkus-
tīgums,» neslēpa E. Bunere. Laikā, 
kad tik izplatīta ir datora lietošana, 
šī problēma skarot arī bērnus. «Tas ir 
trakākais — arī bērni pārsvarā sēž! At-
nāk no skolas mājās un atkal sēž. Var-
būt aiziet uz kādiem pulciņiem, mūzi-
kas vai mākslas skolu, bet arī tur sēž. 
Ne jau visi papildus apmeklē sporta 
nodarbības, bet arī to vidū ir tādi, kuri 
izvēlas asimetriskos sporta veidus kā 
florbols, hokejs — ja treneris neseko 
līdzi, tiek veicināta stājas asimetrija. 
Ir diezgan daudz ko stāstīt, mācīt un 
rādīt,» atzīst fizioterapeite. «Patiesī-
bā ir tā — ja bērni nāk uz vingrošanu, 
nākas strādāt arī ar vecākiem, skaid-
rojot, ka vairāk laika jāvelta kustībām. 
Bērns mācās no vecākiem! Ja vecāki 
atnāk mājās un sēž pie datora vai te-
levizora, arī bērns vairāk izvēlēsies to. 
Ja vecāki būs aktīvi, arī bērns vairāk 
kustēsies,» atgādina R. Kalniņš.

Tomēr, redzot dzīvesveida ten-
dences, fizioterapeiti skaudri joko, 
ka viņiem darba netrūks arī nākotnē.
Vingrošana nav tablete

E. Bunere uzskata, ka kustīgs dzī-
vesveids vairāk jāpopularizē valstiskā 
mērogā, rīkojot plašus pasākumus un 
nodrošinot arī dzīves vidi ar atbils-

«Pēc trīs gadu vecuma visai nācijai 
jālieto D vitamīns visus gada tumšos 
mēnešus,» uzskata pediatre Ieva Ozola.

Lielākā nelaime visos vecumos ir cilvēku mazkustīgums, uzskata fizioterapeiti Evika Bunere un 
Reinis Kalniņš.                                                                                                             Edgara Lāča foto

tošām iespējām. «Parks ar trenažie-
riem, sporta laukumi ir vajadzīgi. Te, 
pilsētā, jau būtībā nav kur izkustēties! 
Apiet Vilkmuižas ezeram? Esmu tur 
gājusi ar suņiem, bet, manuprāt, bez 
gumijas zābakiem tur nav ko darīt!» 
viņa ir kritiski noskaņota.

«Tas ir vecais stāsts par to, ka mums 
nav stadiona. Kamēr nebūs, sportis-
kās aktivitātes plašumā neies,» spriež 
R. Kalniņš. Bet pagaidām fizioterapei-
ti katru pacientu individuāli mēģina 
pārliecināt, ka jāmeklē iespējas izkus-
tēties, un priecājas par tiem, kuriem 
tas kļuvis par ieradumu. Reinis regulā-
ri izkustēties aģitējot arī gados vecākus 
pacientus, piemēram, rosinot pievēr-
sties nūjošanai, kas ļauj izstaigāties sev 
piemērotā tempā. «Bet ir daudz tādu, 
kas atnāk, piecas reizes pavingro, bet 
mājās iesākto neturpina. Atnāk atkal 
pēc gada un atzīst: «Kad pavingroju, 
man kļuva labi, un tad es vairs nevin-
groju.» Kad kļūst slikti, nāk un lūdz 
atgādināt, kādi bija vingrojumi. Bet 
vingrošana nav tablete, tā jāpraktizē 
gadu gadiem. Tāpat kā tu ēd brokas-
tis vai pusdienas, tāpat ir jāatceras, ka 
jāvingro! Pusstundu mazāk pasēdi pie 
datora, bet tā vietā pavingro! Citādi 
piecelies no datora un iekrīti gultā! Pa 
nakti ķermenis kaut cik atiet no nepa-
reizās slodzes, bet viss sākas no gala, 
un tad ir galvassāpes, sprandas sāpes, 
mugursāpes, un dzīves kvalitāte sama-
zinās,» norāda E. Bunere.
Kad saules ir par maz

Bija teikts, ka pediatre Ieva Ozola 
runās par biežākajām bērnu saslim-
šanām rudens un ziemas periodā 
un iespējām no tām izsargāties, bet 
klātienē viņa atzina, ka ar šo infor-
māciju taču ir pilni žurnāli, avīzes un 
internets, nerunājot nemaz par to, 
ka ikvienam ir savs ģimenes ārsts. 
Bez tam — jautājums arī būtu, no 
kā tad īsti jāizsargājas. «Tas, ka bērni 
slimo, ir normāli! Bērnudārzā ejot, 
ir normāli (un tāpēc viņš vēl neskai-
tās nekāds slimotājs!), ja slimo reizi 
mēnesī. Beidzamos rakstos teikts, ka 
var pat 32 reizes gadā slimot! Pro-
tams, ne jau 32 reizes ar antibiotiku 
lietošanu, bet ar to, ka reizi mēnesī ir 
iesnas, klepus, acis struto vai vēl kas 
vismaz pirmajā gadā, kad apmeklē 
bērnudārzu, vecākiem jābūt mierā. 
Kā vēl sakām — cik bērnu grupiņā, 
tik reizes bērns noteikti slimos!» 
I. Ozola bez aplinkiem atgādināja.

Arī par ārstēšanās metodēm viņa 
izteicās konkrēti — aptiekas ir pilnas 
ar visdažādākajiem medikamentiem, 
bet vai viss tajās pieejamais būtu jā-
lieto? «Priežu čiekuru sīrupu, man 
liekas, visi Talsi bija savārījuši! Kur 
vēl labāk? Dzersim to! Pēc tam nāks 
citi sīrupi, jo organisms jau pie visa 
pierod,» pediatre sprieda.

Viedoklis par to, vai bērniem vajag 
lietot vitamīnus un zivju eļļu, būšot kat-
ram ģimenes ārstam savs. I. Ozola ir tais 
domās, ka pirmsskolas vecuma bērniem 
vitamīni lieti noder, bet pusaudžu vecu-
mā gan ne. Ar vienu izņēmumu! «Nu, 
D vitamīns gan kā tāds karalis stāv uz 
galda — bez tā mēs nevaram! Tas jālieto 
lielās devās — ar 400 vienībām vairs ne-
pietiek. Pat Itālijā iesaka dot 1000 vienī-
bu, jo gaiss ir tik piesārņots, ka D vita-
mīna nepietiek,» skaidro daktere. Viņu 
pārsteidz tas, ka valsts neapmaksā ana-
līzes, kas ļauj noteikt D vitamīna līmeni 
organismā, zinot, ka no tā lielā mērā at-
karīga imunitāte. «Pusaudžiem analīžu 
rezultāti ir graujoši zemi, pieaugušajiem 
tāpat. Ģimenes ārstiem tam jāpievērš 
uzmanība. Līdz trīs gadu vecumam pat 
vasaras laikā jālieto D vitamīns. Ja nu 
gluži tuksnesī visu dienu pavada, tad 
tajā dienā var nedot. Pēc trīs gadu vecu-
ma visai nācijai jālieto šis vitamīns visus 
gada tumšos mēnešus,» iesaka I. Ozola. 
Viņa klātesošos sasmīdināja, ieskicējot 
paātrinātu notikumu gaitu, ar kādu jā-
rēķinās pretējā gadījumā: vispirms būs 
bieža slimošana, tad lūzīs kauli, bet pēc 
tam jau būs jāiet pa skuju taku!
Krupis, kas jānorij

Daktere pieminēja cilvēku neap-
mierinātību ar to, ka Talsu slimnīcā 
vairs nav ne bērnu, ne dzemdību no-
daļas, bet arī par to viņa izteicās ļoti 
tieši: «Bērnu nodaļas Talsu slimnīcā 
nebūs, un tas ir jāsaprot; dzemdību 
nodaļas nebūs, un arī tas ir jāsaprot. 
Tā nav ne Bidzānes kundzes (Talsu 
filiāles vadītāja Kristīna Bidzāne — 
E. L.), ne dakteres Aišpures (Talsu 
filiāles virsārste Brigita Aišpure — 
E. L.), ne kāda cita problēma. Tā ir 
valsts problēma — kur mēs dzīvo-
jam, tur dzīvojam, un, cik medicīnai 
naudas ir, tik ir. To pašu jau vēl mēģi-
na samazināt un, par cik samazinās, 

nekad nevaram zināt. Man liekas — 
jāpriecājas par to, ka mums šī slimnī-
ca ir! Saprotu arī cilvēku dusmas, ka 
nav bērnu un dzemdību nodaļas, bet 
šis krupis ir jānorij, un viss.»

I. Ozola vērsa uzmanību uz to, kas 
Talsos tomēr ir pieejams, pie tam — 
labā līmenī. «Domāju, ka Talsos ir tik 
labas iestrādes pediatrijā, kā reti kur! 
Ir tik daudz ģimenes ārstu ar pediat-
rijas ievirzi, kā reti kurā pilsētā! Ģi-
menes ārsti ir arī ļoti dažādi, tāpēc ir 
iespēja izvēlēties, vai gribas homeo-
pātisko līniju, tradicionālo pieeju 
ārstniecībā, dakteri, kas brauc vizītēs 
vai nebrauc… Ja ģimenes ārsts neap-
mierina, var taču to mainīt! Nevajag 
turēties pie viena un dusmoties. Ja 
nevar atrast kompromisu, jāizmanto 
iespēja ģimenes ārstu mainīt. Agrāk 
bija teikts, ka nedrīkst mainīt biežāk 
kā reizi pusgadā, bet tagad — maini, 
cik bieži gribi!» ieteica pediatre.

Grūtāk, protams, esot brīžos, kad 
ģimenes ārsts nav pieejams. «Viņi tā-
pat ir cilvēki, kuriem ir atvaļinājums, 
sestdienas, svētdienas un citas lietas. 
Ko darīt? Pirmkārt, katram būtu jā-
aiziet pie sava ģimenes ārsta un jāsa-
stāda saraksts, kas darāms, ja bērnam 
ir temperatūra, kādas zāles jālieto, un 
tad jau prāts ir mierīgs. Galvenais, ko 
jebkurš ārsts pateiks, būs — daudz 
dzert! Otrkārt, ir pieejams konsultatī-
vais tālrunis. Šis pakalpojums tiek ļoti 
pilnveidots, un tiešām ir mammas, 
kuras novērtē, ka tur sniedz daudz 
labu padomu,» zina teikt I. Ozola.
Pediatrs jāprasa miljonāriem

Vēl viena iespēja — saukt neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību. Šai ga-
dījumā jāzina, ka noteikumi liek tās 
darbiniekiem bērnus vecumā līdz di-
viem gadiem noteikti vest uz slimnīcu 
pie tuvākā pediatra, bez tam slimnīca 
tiks izvēlēta, gluži vai ar cirkuli kartē 
konstatējot, kura ir tuvākā slimnīca. 
«Man pat ir bijuši vecāki, kuri izbrauc 
līdz Spārei un tad zvana neatlieka-
majai medicīniskajai palīdzībai, jo 
tad, ar to cirkuli velkot, tuvākā sanāk 
Ventspils slimnīca. No Talsiem vedīs 
uz Tukumu, jo šī pilsēta ir tuvākā. Tur 
ir labi, zinoši dakteri, bet apstākļi ir 
tādi, kādi bija Talsos vecajā slimnīcā. 

Ventspils slimnīcā ir tikai divas lielās 
palātas, pārējās katrs bērns ir savā pa-
lātā ar dušas telpu. Kuldīgā arī, un tur 
ir ļoti mīļš personāls, tas kuldīdznieku 
miers. Katrs var izdarīt izvēli starp šīm 
slimnīcām, bet, ne braucot ar neat-
liekamo medicīnisko palīdzību. Pati 
esmu bijusi dusmīga, ka mani bērni ir 
kaut kur aizvesti, nevis nogādāti pie 
manis! Pat caur ministriju mēģinājām 
šo jautājumu risināt, bet nekas neiz-
devās,» skaidro I. Ozola.

Ļoti pozitīvi esot tas, ka Talsu 
slimnīcā katru darbadienu līdz 16.00 
pieejama pediatre Maija Labāne, ļoti 
pieredzējusi ārste. «Protams, mēs 
gribētu, lai pediatrs te ir diennakti, 
bet es atkal varu apsolīt, ka tā nebūs. 
Nesaku, ka nekad, varbūt reiz te būs 
Leiputrija, bet, domāju, ne tuvākos 
desmit gadus. Te ārstam būtu mazs 
noslogojums, bet visam vajadzīga 
nauda. Būtu kāds miljonārs — lai 
viņš sponsorē pediatru, kurš te dzī-
vo un guļ! Bet es domāju, ka labāk 
būtu, ja zinošāks arī pediatrijā kļūtu 
uzņemšanas nodaļas personāls.

Dienas stacionārs Talsos arī ir pie-
skaitāms panākumiem. Vismaz kādas 
infūzijas var veikt, kādas inhalācijas 
izdarīt, visu ko jau var. Bet jāsaprot, 
ka tā nav slimnīca. Tas der vieglākos 
gadījumos,» atgādina I. Ozola.

Viņa arī nepiekrita sūdzībām par 
to, ka mūsu pusē ne pie viena speciā-
lista nevarot tikt, un kopā ar Kristīnu 
Bidzāni uzskaitīja virkni ārstu un me-
dicīnisko pakalpojumu, kuri pieejami 
Talsos un, ja ne, tad vismaz Ventspi-
lī, kur rinda pienākot nesalīdzināmi 
ātrāk nekā Rīgā. Bieži gan dažādas 
apskates tiekot nozīmētas lieki, ne-
skatoties uz to, ka, piemēram, dator-
tomogrammas lietošana veselībai ir 
ļoti kaitīga. «Ļoti cīnāmies par to, lai 
kompjūteri un rentgens netiktu lietots 
tik bieži! Mēs te fotografējamies kā 
fotodarbnīcā! Mazāk, mazāk to visu, 
jo tas ir ļoti liels starojums!» brīdina 
I. Ozola, norādot, ka sekas var būt sa-
slimšana ar leikozi. Tā nu ne vienmēr 
vajag dusmoties uz ārstu un uzskatīt 
viņu par sliktu speciālistu, ja tas ne-
steidzas pacientu nosūtīt uz jebkā-
dām pārbaudēm.


