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6. LAPPUSE

grupa, kas dod iespēju rakstiski pa-
runāties ar domubiedriem sociālajā 
vietnē Faceook un regulāri tikties klā-
tienē. «Viss izriet no tā, vai dzīvojam, 
kā liek sirsniņa. Tas nosaka to, kā 
jūtamies. Svarīgi ir atrast iedvesmas 
avotu, kas palīdz neapstāties pie pir-
majām, otrajām, desmitajām (manā 
gadījumā arī trīsdesmitajām…) ne-
veiksmēm, kad kaut ko izmēģini, bet 
tas nepalīdz. Galvenais ir neapstāties! 
Man tiešām migrēnas lēkmes kļuvu-
šas daudz retākas un ar daudz mazā-
ku intensitāti. Ir vēl, pie kā strādāt, 
un es to daru. Novēlu ikvienam, lai, 
maziem solīšiem tipinot, izdodas tikt 
uz priekšu. Reizēm gribas uzreiz aiz-
lēkt uz mērķi, bet ilgtermiņā tieši šie 
mazie solīši dod pamatīgāku bāzi, da-
rot mūs veselākus plašākā nozīmē,» 
uzskata D. Millere-Balandīna.

No sargsuņa — par kaitnieku?
Elīna Lāce

12. oktobrī Talsu Galvenajā bib-
liotēkā norisinājās Latvijas Gal-
vassāpju pacientu biedrības rīkots 
pasākums «Dzīve bez sāpēm».

Neslēpšu — uz šo pasākumu nede-
vos kā teorētiķe. Maijas Sepas romānu 
«Migrēna. Izlaušanās», kuru mūziķe 
un žurnāliste Dagnija Millere-Ba-
landīna tovakar neizlaida no rokām, 
pirms dažiem mēnešiem izlasīju trīs 
dienas ilgas migrēnas lēkmes pēdējā 
dienā. Šī iemesla dēļ varu lasītājiem 
apliecināt — tikšanās dalībnieces zinā-
ja, par ko runā, un klātesošie, kuriem 
šīs spēcīgās galvassāpes nav svešas, va-
rēja vien piekrītoši māt ar galvu — tā, 
it kā stāsts būtu par viņiem pašiem.
Pats esi trūkstošais gabaliņš

Dagnija Millere-Balandīna ir ro-
māna «Migrēna. Izlaušanās» latvis-
kā izdevuma idejas autore un arī pati 
jau kopš bērnības zina, ko nozīmē 
piedzīvot migrēnu. «Mana pieredze 
liecina, ka reizēm slimība var nākt 
kā vieds skolotājs, kurš ik pa laikam 
pabiksta un pasaka: «Tu kaut ko ne-
dari pareizi — tu dari tā, ka nodari 
sev pāri!» Tas liek uz sevi skatīties 
redzīgāk un vairāk ieklausīties savā 
ķermenī, kurš patiesībā ir ļoti gudrs 
un daudz mums stāsta,» secinājusi 
D. Millere-Balandīna.

Iepriekšminētais romāns nav 
ne medicīniska rakstura literatūra, 
ne padomu grāmata, bet gan stāsts 
par kādu trīsdesmitgadnieci, kura 
jau kopš bērnības cieš no hroniskas 
migrēnas. «Reāls, neizskaistināts, ar 
ļoti gaumīgu humora izjūtu rakstīts 
romāns. To lasot, man likās, ka ap-
mēram 70 procenti tajā ir par mani! 
Bet patiesībā jau ne — tādu cilvēku 
visā pasaulē ir ļoti daudz,» atgādinā-
ja D. Millere-Balandīna.

Ja iepriekš migrēnu nācies pie-
dzīvot aptuveni reizi mēnesī, tad 
pirms sešiem gadiem viņa sāpes 

 Vai galvassāpes ir vienā galvas  
     pusē?
 Vai tās ir ļoti stipras un
    pulsējoša rakstura?
 Vai sāpes bieži pavada nelaba  
     dūša un/vai vemšana?
 Vai sāpes pavada nepatika   
    pret gaismu un skaņu?
 Vai galvassāpes pastiprinās  
     fiziskas slodzes laikā?
 Vai galvassāpes ierobežo
    ikdienas aktivitātes?

Ja uz vismaz trim jautājumiem 
nācies atbildēt apstiprinoši, ļoti 

iespējams, tev ir migrēna.«Slimība var nākt kā vieds skolotājs, kurš 
ik pa laikam pabiksta un pasaka: «Tu kaut 
ko nedari pareizi — tu dari tā, ka nodari sev 
pāri!»,» saka Dagnija Millere-Balandīna.                       

Daiņa Kārkluvalka foto

cietusi gandrīz katru dienu. «Tās 
bija saspringuma galvassāpes kopā 
ar smagām un intensīvām migrēnas 
lēkmēm, ko droši vien papildināja 
medikamentu atkarīgās galvassāpes 
(«Pie ibumetīna, paracetamola un 
citramona var pierast, un tad gal-
va var sāpēt tāpēc, ka nav iedzerta 
kārtējā tabletīte!» vēlāk paskaidroja 
neiroloģe, algoloģe Linda Zvaune.) 
Tas bija nemitīgs riņķa dancis, kurā 
sāpes izraisa jaunas sāpes, smags 
posms divu gadu garumā. Devos pie 
mediķiem, gāju cauri datortomogrā-
fijām, magnētiskajām rezonansēm 
un tā tālāk, devos pie dažādiem la-
biem speciālistiem, bet kaut kas ne-
nostrādāja — turpināju dzīvot sāpēs. 
Atskārtu, ka iztrūkstošais puzles ga-
baliņš biju es pati! Tas, ko darīju vai 
nedarīju, lai mana dzīves kvalitāte 
uzlabotos, bija izšķiroši,» sapratusi 
D. Millere-Balandīna.
Vai dzīvojam tā, kā liek sirds?

Kopā ar vīru Raiti viņa izpildīja 
vairākas dziesmas, kurās bija ietver-
tas gūtās dzīves mācības, meklējot 
veidu, kā pieņemt lēmumus nevis 
pret sevi, bet savā labā. Vienu no 
tām sauca «Ritenuto», kas mūzi-
kas terminoloģijā aicina palēnināt 
tempu. «No tā, ka tiekam apstādi-
nāti, mēs diemžēl lielākoties nemā-
cāmies. Darbi sakrājas un, kolīdz 
jūtamies labāk, atsākam maratonu, 
cenšoties pagūt arī iekavēto… Tad 
atkal nāk sāpes kā vienīgais, kas mūs 
spēj apstādināt. Es to izjutu savā dzī-
vē. Mani tik daudz kas interesē, visu 
gribu paspēt, neviens mani nevar ap-
stādināt! Un tad «manas draudzenes 
sāpes» vienīgās to spēj. Kad sāpes 
bija katru dienu, kļuva skaidrs, ka ir 
kaut kas jāmaina,» atceras D. Mille-
re-Balandīna.

Viņa atgādināja, ka ikvienam cilvē-
kam ir ģenētiski noteikts vājais punkts. 
Ja vienam būs vajadzīgs radikāls fi-
zisks vai emocionāls satricinājums, lai 

piedzīvotu migrēnu, 
otrs līdz šādām sāpēm 
nonāks ātri. «Man tie 
procentiņi līdz simtam 
piepildās ļoti ātri. To 
diemžēl nevaru izmai-
nīt, toties varu izmainīt 
to, kā ņemu savu vājo 
punktu vērā,» uzsvēra 
D. Millere-Balandīna.

Kad runa ir par 
migrēnu, katrs gadī-
jums ir individuāls — 
mēdz būt, ka tas, kas 
vienam palīdz, otra 
situāciju tikai paslik-
tina, tomēr veselīga 
dzīvesveida principus 
vērts ievērot jebkurā 
gadījumā, tostarp vērts 
izvērtēt darbu, ko vei-
cam ikdienā. «Ja mēs 
parēķinātu, cik daudz 
laika pavadām darbā! 
Un, ja vēl ir virsstun-
das… Smagākajā gal-
vassāpju posmā es strā-
dāju «ķeksīša pēc», lai 
nopelnītu iztiku. Strādāju virsstundas 
darbā, kas nebija mans sirdsdarbs, ne-
atlika laika dvēseles lietai — mūzikai, 
arī ģimenei. Fiziski to ļoti izjutu. Kad 
saņēmos un ar vīra atbalstu mainīju 
ikdienu, darba veidu un slodzi, pielā-
gojos tam, ko prasa mans ķermenis, 
migrēnas lēkmes kļuva retākas. Rūpes 
par kopējo veselību ir tikpat svarīgas, 
kā rūpes par galvu. Ja mums sāp gal-
va, tas nenozīmē, ka tikai tajā ir kādas 
problēmas. Mums var sāpēt potīte 
un izjaukt visu līdzsvaru ķermenī! Iz-
operēju trīs žoklī ieaugušos gudrības 
zobus, un migrēnas lēkmes kļuva re-
tākas. Tas, kas rada diskomfortu, ie-
tekmē ķermeni kopumā,» pārliecinā-
jusies D. Millere-Balandīna.

Ne mazāk būtiski ir neatstāt no-
vārtā savu emociju pasauli. Te var pa-
līdzēt arī Dagnijas izveidotā atbalsta 

3. oktobrī apritēja divi mēneši, 
kopš nodibināta Latvijas Gal-
vassāpju pacientu biedrība. Tās 
misija ir — uzlabot galvassāpju 
pacientu ikdienas dzīvi, mazinot 
slimības radīto slogu.

Biedrības vadītāja Līga Alberliņa 
ar galvassāpēm sadzīvo vairāk nekā 
pusi dzīves un ir arī piedzīvojusi situā-
ciju, kad izmeklējumi nekādas vainas 
neatrod, tāpēc nākas vien tāpat dzī-
vot tālāk. Viņa saskārusies arī ar sa-
biedrības attieksmi: «Kas tur liels — 
galvassāpes? Nu, man arī reizēm 
sāp!» Līdz migrēnas diagnosticēšanai 
L. Alberliņa nonākusi vien pirms sep-
tiņiem astoņiem gadiem. «Pēdējos 
četrus gadus ļoti daudz esmu ar sevi 
strādājusi, meklējusi ceļu pie sevis. 
Skrējienā mēs veļamies kā tādā snie-
ga bumbā un vairs nejūtam, ko sirds 
saka. Tā daudz ko varam palaist ga-
rām. Bet ir būtiskas zīmes, kuras ga-
dās mūsu ceļā,» viņa tagad vērtē. Šā-
das zīmes lasot, L. Alberliņa īsā laikā 
kļuvusi par jaunās biedrības vadītāju 
un aicina pievienoties biedrībai. «Ir 
ļoti svarīgi, lai mūsu pulks augtu un 
lai biedru kļūtu arvien vairāk, jo tur, 
kur ir pulks, ir arī spēks. Jo vairāk 
būs biedru, jo lielāka teikšana mums 
būs,» viņa atgādina. Tā teikšana ir 
no svara, piemēram, lai panāktu, ka 
valsts kompensē ļoti dārgos migrēnas 
medikamentus. «Ticu, ka mēs, kopā 
esot un darot, citam citu atbalstot un 
gūstot papildu informāciju, varam 
uzlabot savu ikdienu un dzīvot ar pēc 
iespējas mazāku tādu dienu skaitu, 
kurās mums sāp galva,» iedrošināja 
L. Alberliņa.

Kad galvā notiek vētra

Neiroloģe, algoloģe (tas ir — 
sāpju ārste) Linda Zvaune atzīst, 
ka viņai ne visai patīk dzirdēt cil-
vēkus sakām: cīnīties pret slimī-
bu. «Kādreiz slimība vienkārši ir 
jāsaprot. Nevajag ļoti cieši ar to 
draudzēties, tomēr, slimību sa-
protot, ir vieglāk ar to sadzīvot,» 
ārste pamanījusi.

«Kāpēc cilvēkiem vispār jācieš 
sāpes? Sāpes ir veselības sargsuns, 
kas mūs brīdina. Tas ir signāls, zva-
niņš, signalizācija, tātad sākotnē-
ji — kaut kas ļoti pozitīvs, kas var 
mūs aizsargāt no draudošām bries-
mām. Tomēr sāpes var kļūt arī par 

kaitnieku, ja tās iedzīvojas uz pārāk 
ilgu laiku. Trīs mēneši ir tā robeža, 
kad sāpes var kļūt par nopietnāku 
problēmu, hronisku sāpju slimību, 
nevis tikai kaut ko akūtu. Vienalga, 
kuras lokalizācijas sāpes — galvas, 
muguras vai locītavu, — paejot trim 
mēnešiem, kļūst par sāpju slimību, 
pret ko jāattiecas pavisam citādāk, 
nekā tikai iedzerot kārtējo pretsāpju 
tablešu devu,» brīdina L. Zvaune.

Klātesošo vidū bija pa kādam 
laimīgajam, kurš varēja pasmieties: 
«Ja neieskrien ar galvu sienā, tad tā 
nesāp!» Tomēr ārste atzina — dau-
dziem galvassāpes kļūst par dzīves 
pavadoni, kas traucē daudz biežāk, 
nekā tikai pēc kādas ballītes vai ne-
gulētas nakts. «Galva ir mūsu darba 
instruments. Ja sadauzām kāju, va-
ram aizklibot uz darbu, bet, ja sāp 
galva, ir grūti pastrādāt un būt pilnīgi 
klātesošam darbā,» viņa salīdzināja.

Galvassāpes mēdzot būt kā simp-
toms kādai slimībai, bet tās arī pašas 
mēdz būt slimība. «Trauma — sāp 
galva, gripa — sāp galva, paaugsti-
nāts asinsspiediens — sāp galva, par 
daudz iedzerts, par maz ieēsts — arī 
var sāpēt galva. Ārstējot šo slimību vai 
strādājot ar cēloni, pazūd galvassāpes. 
Bet galvassāpes mēdz būt arī slimība, 
tāda pati kā sirds slimības, diabēts 
vai jebkura cita,» uzsvēra L. Zvaune. 
Pretēji klātesošo viedoklim, ka biežāk 
galvassāpes ir simptoms, patiesībā vai-
rāk nekā 90 procentos gadījumu gal-
vassāpes esot slimība pašas par sevi. 
«No tiem lielāko daļu aizņem migrēna 
un saspringuma tipa galvassāpes, ko ir 
piedzīvojuši vairāk nekā 90 procenti 

cilvēku. Tās parasti piedzīvojam pēc 
kāda saspringtāka dzīves posma — 
bija jāgatavojas eksāmenam, bija lielā-
ka slodze, varbūt kādi kreņķi — un tās 
ir salīdzinoši vieglāk mazināt. Un tad 
ir migrēna, par kuru katram pacien-
tam ir individuāls stāsts, un šādi stās-
ti ir miljardam cilvēku visā pasaulē. 
Iedomājieties, cik tas ir daudz! Katrs 
septītais cilvēks slimo ar migrēnu!» uz 
iespaidīgo statistiku norādīja ārste.
Cerībā, ka migrēna apklusīs

Ļoti daudzi migrēnas pacienti, īpa-
ši vecāka gadagājuma cilvēki, nemaz 
nezina savu diagnozi, un tikai tagad 
kundzītes gados saklausa ko pazīstamu 
situācijā, kad, piemēram, ap menstruā-
ciju laiku stipri sāp galva, ir slikta dūša 
un vemšana, ir gribējies aukstu dvieli 
aplikt galvai, palikt tumšā istabā… To-
mēr migrēna nav tikai sieviešu slimī-
ba — ar to slimo arī vīrieši un bērni. 
«Migrēnas simptomi to no vienkāršām 
galvassāpēm padara par slimību, ku-
ras laikā cilvēks kļūst nespēcīgs, nevar 
pastrādāt un normāli funkcionēt, ir 
spiests palikt uz gultas dienu vai divas, 
jo katra kustība sāpes pastiprina. Kā-
dam varbūt tā ir viena diena mēnesī, 
citam — pāris dienas gadā, ir cilvēki, 
kuri ar to saskaras reizi nedēļā, bet ga-
dās, ka migrēna pāriet nemitīgos sāpju 
viļņos — tikko viens beidzas, sākas nā-
kamais,» zina teikt L. Zvaune.

Apmēram 30 procenti migrē-
nas pacientu piedzīvo tā saucamo 
auru — cilvēks uz īsu laiku kļūst gluži 
vai neredzīgs, acu priekšā ir migliņa, 
mirguļojošs aplītis, reizēm notirpst 
viena sejas puse, ir grūti izteikt vār-
dus. «Var parādīties insultam līdzīgs 

stāvoklis, un cilvēks var ļoti nobīties. 
Auras simptomi ir kā brīdinājums, 
ka tūlīt sekos galvassāpes. Daļa cil-
vēku arī pēc migrēnas lēkmes vēl 
nākamajā dienā jūtas tā, it kā būtu 
piedalījušies karā vai ciestu smagas 
paģiras,» pamanījusi ārste.

Neiepriecinoša ziņa ir tā, ka mig-
rēna ģenētiski tiek pārmantota no 
paaudzes paaudzē. «Tā ir nosliece 
smadzenēm būt mazliet jutīgākām 
pret dažādiem kairinājumiem nekā 
citiem cilvēkiem. Šāds cilvēks ju-
tīgāk reaģēs, ja nebūs pagulējis, 
paēdis, būs ieēdis vai iedzēris kaut 
ko, kas viņam izprovocē migrēnu. 
Varbūt viņš ir saticis nepareizo cilvē-
ku. Ir gadījies, ka migrēnas pacien-
te stāsta: «Izšķīros no vīra, un man 
pazuda migrēna!» Kādam tā ir laika 
maiņa — migrēnu izraisa lietus un 
negaisa tuvošanās, iekšējais baro-
metrs ir tik jutīgs, ka prognozē vētru 
labāk nekā Toms Bricis! To, kas no-
tiek migrēnas lēkmes laikā, tiešām 
var salīdzināt ar vētru. Galvā notiek 
vētra — aktivizējas dažādi centri: 
vemšanas, sāpju, trīszaru nervs, ie-
saistās asinsvadi, dažādas vielas, un 
vētra izraisa nepatīkamo simptomu 
kopumu, ko jūt migrēnas pacients,» 
vienkāršoti skaidro L. Zvaune.

«Migrēna nav pilnīgi izārstējama? 
Vājāka vai stiprāka, bet — tā nepār-
iet?» kāds drosminieks noslēgumā 
uzdeva grūto jautājumu. «Ir pacienti, 
kuriem migrēna, teiksim tā, apklust — 
līdz ar kādām pārmaiņām ķermenī vai 
dzīvē, vai, ja izdodas atrast metodi, 
kas ļauj migrēnai norimt,» reālistiski 
atbildēja L. Zvaune.

«Migrēna nav kaprīze!» at-
gādina Linda Zvaune.

Latvijas Galvassāpju pa-
cientu biedrības vadītāja Līga 
Alberliņa.

Kur pulks, 
tur spēks


