
 



Janvāris 2020 
 

Oftalmoloģija 

Medicīnas nozare, kas 

nodarbojas ar redzes orgāna, 

plakstiņu un asaru aparāta 

slimību diagnostiku un 

ārstniecību. 
 

 

 
 

 Visi veselie cilvēki mīl dzīvi 

/ Heine / 
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  1 2 3 4 5 

  Visi bērni piedzimst ar 

krāsu aklumu. 

Mūsu acis fokusējas uz 

aptuveni 50 lietām 

sekundē. 

Katra skropsta dzīvo 

apmēram 5 mēnešus. 

Katra acs sastāv no 

107 miljoniem šūnu. 

Haizivju acs radzene ir 

līdzīga cilvēku 

radzenei un to izmanto 

cilvēka acu operācijās. 

6 7 8 9 10 11 12 

Kosmonauti nevar 

raudāt kosmosā, jo 

asaras izplūst no acīm 

un peld bezsvara 

stāvoklī . 

Katrs 12. vīriešu 

dzimuma pārstāvis ir 

daltoniķis. 

Pārāk "sarežģītas" 

krāsas mūsu acu 

uztverei sauc par 

"neiespējamām 

krāsām". 

Acu ābola diametrs ir 

aptuveni 2,5 cm un tas 

sver aptuveni 8 

gramus. 

Tikai 1/6 daļa no acs 

ābola ir redzama. 

Vidēji dzīves laikā mēs 

redzam aptuveni 24 

miljonus dažādu attēlu. 

Acis nodod 

smadzenēm daudz 

informācijas katru 

stundu. 

13 14 15 16 17 18 19 

Cilvēka acs spēj 

uztveru tikai trīs krāsu 

spektrus: sarkanu, zilu 

un dzeltenu. Pārējās 

krāsas ir maisījumi. 

Mirkšķināšana ilgst 

apmēram 100 līdz 150 

milisekundes, cilvēks 

mirkšķina 5 reizes 

sekundē. 

Mēs "redzam" ar 

smadzenēm, nevis 

acīm. Izplūšana un 

nekvalitatīvs attēls ir 

acu slimība. 

Mēs redzam dažādas 

krāsas, jo tās ir 

vienīgais gaismas 

spektrs, kas iet cauri 

ūdenim. 

Attēls, kas rodas mūsu 

smadzenēs, patiesībā ir 

pagriezts. 

Ambliopija (slinkā 
acs) ir  pazemināta 

redze vienā vai abās 

acīs. 

Aptuveni 10 000 gadus 

atpakaļ visiem 

cilvēkiem bija brūnas 

acis. 

20 21 22 23 24 25 26 

Visi bērni piedzimst ar 

pelēcīgi zilām acīm, un 

tikai divus gadus vēlāk 

acis iegūst savu īsto 

krāsu. 

Ja uz fotogrāfijas ar 

zibspuldzi jums ir 

sarkana tikai viena acs, 

iespējams, ka jums ir 

acu pietūkums. 

Dažkārt redzes 

traucējumu cēlonis 

saistīts ar citām orgānu 

sistēmām,, nevis 

redzes orgānu. 

Šizofrēniju var noteikt 

ar precizitāti līdz 

98,3%, izmantojot 

parasto acu kustības 

testu. 

Cilvēki un suņi ir 

vienīgie, kas meklē 

redzes padomus citu 

acīs, bet suns to dara 

tikai saskarsmē ar 

cilvēkiem. 

Strausam acis ir 

lielākas nekā 

smadzenes. 

Cilvēka acs var darīt 

gludas kustības, tikai 

tad, ja seko līdzi 

objektam kurš kustas. 

27 28 29 30 31   

Acis sāka attīstīties 

aptuveni 550 miljonus 

gadus atpakaļ.  

Bitēm acīs ir matiņi. 

Tie palīdz noteikt vēja 

virzienu un lidojuma 

ātrumu. 

Pastāv lāzera 

procedūra, kas ļauj 

pārvērst brūnas acis 

zilās. 

Brūnas acis faktiski ir 

zilas ar brūnu 

pigmentu. 

Visretākā acu krāsa ir 

zaļā. 

  

       

 

  

Kādi ir biežākie redzes  

pasliktināšanās iemesli ? 

Kā novērst redzes  

pasliktināšanos?  



Februāris 2020 
 

 Dermatoloģija 

Medicīnas nozare, kas pēta 

ādas uzbūvi un funkcijas. 

 

 

 

 

 

 
 

 Veselība ir miesas gudrība 

/ Rainis / 
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     1 2 
     Dermatoloģijas 

pamatlicējs ir Alibers 

Žans Luī Marks - 

Ludviķa XVII 

personīgais ārsts. 

Āda ir lielākais no 

visiem cilvēka 

ķermeņa orgāniem un  

sver apmēram 2,7 kg. 

3 4 5 6 7 8 9 
Dzīves laikā cilvēks 

zaudē apmēram 2 kg 

atmirušās ādas. 

Cilvēka āda ir 95% 

pārklāta ar matiem. 

Putekļi jūsu istabā ir 

2/3 no ādas ragveida 

zvīņām. 

Āda 1 dienā rada 

vairāk nekā 1 litru 

sviedru. 

Dzīves laikā cilvēks 

saražo apmēram 18 kg 

ādas. 

Ādas asinsvadu 

sistēma satur apmēram 

1,5 litrus asiņu. 

Āda ir dinamiska 

barjera starp ķermeņa 

iekšpusi un ārējo 

pasauli. 

10 11 12 13 14 15 16 
Dažiem augļiem un 

dārzeņiem  arī ir āda, 

piemēram, banāniem, 

apelsīniem, āboliem un 

kartupeļiem. 

Ir vairāk nekā 3000 

ādas slimību. 

Vienkāršākais un 

nesāpīgākais veids, kā 

iegūt perfekti gludu 

ādu, ir matu 

noņemšana ar lāzeri. 

Lāzeri veiksmīgi 

izmanto termisko 

apdegumu ārstēšanai. 

Izstiepjot vidusmēra 

cilvēka ādu, tā aizņems 

2 kvadrātmetru lielu 

laukumu. 

Ādas šūnu pilnīga 

atjaunošana 

pieaugušajam, svārstās 

no 26 līdz 30 dienām. 

E vitamīns ir 

antioksidants, kas 

aizsargā no saules 

ietekmes un pret 

novecošanos. 

17 18 19 20 21 22 23 
Smēķēšana negatīvi 

ietekmē ādu, veicinot 

grumbu parādīšanos.  

Katra trešā atklātā 

onkoloģiskā slimība ir 

ādas vēzis. 

1 no 110 000 cilvēku ir 

albīns, tas ir cilvēks 

kuram nav melanīna 

šūnu. 

Ādas krāsa ir 

olbaltumvielu 

(melanīnu)  rezultāts. 

Pastāvīga ādas krāsa 

bērnā veidojas 

apmēram 6 mēnešu 

laikā. 

Biezākā āda atrodas uz 

kājām (līdz 5 mm).  

A vitamīns dziedina 

ādu, ja to bojā saules 

iedarbība un celulīts. 

24 25 26 27 28 29  
Dzimumzīmes var 

parādīties jebkur, 

ieskaitot 

dzimumorgānus, 

galvas ādu un mēli. 

D vitamīns - samazina 

izsitumus un 

jaunveidojumus. 

Ādā  dzīvo vairāk nekā 

1000 baktēriju sugu un 

apmēram 1 miljards 

atsevišķu baktēriju. 

Lipīdi ir dabiskie tauki, 

kas saglabā ārējo ādas 

slāni mitru un veselīgu. 

Plānākā āda ir  

apmēram 0,2 mm  uz 

plakstiņiem. 

Cilvēki, kuru ķermenī 

ir vairāk dzimumzīmju, 

dzīvo ilgāk un izskatās 

jaunāki. 

 

 

  

Kā lāzera terapija var 

palīdzēt novērst ādas 

defektus? 

 



Marts 2020 
 

Pediatrija 

Ir medicīnas nozare, kas 

pēta bērnu slimības, to 

ārstēšanu un profilaksi. 

 

 

 
 

 
 

 Prieks ir vislabākais ārsts 

/ latviešu tautas sakāmvārds / 
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      1 
      Pediatrija ir zinātne par 

veselīgu bērna augšanu 

un attīstību.  

 

2 3 4 5 6 7 8 

RSU  studiju 

programma 

"Pediatrija" sagatavo 

kvalificētus bērnu 

ārstus - pediatrus.  

. 

Trīs gadus veca bērna 

balss ir skaļāka nekā 

200 pieaugušo sarunas 

pārpildītā restorānā.  

Latvijas Pediatru 

asociācija (LPA) 

šobrīd apvieno ap 800 

pediatru. 

Piedzimstot bērnam ir 

300 kaulu, bet 

pieaugušajam tikai 

206. 

Slimību profilaksei 

pediatri  pārbauda 

veselos bērnus, 

sistemātiski seko viņu 

attīstībai.  

 

Visspēcīgākie bērniem 

ir kāju muskuļi. 

Gada vecumā bērna 

kājas izmērs ir 

līdzvērtīgs pusei no 

viņa kājas izmēra 

pieaugušā vecumā. 

 
9 10 11 12 13 14 15 

Mazas meitenes retāk 

izjūt greizsirdību pret 

mazākajiem brāļiem un 

māsām, jo viņām ir 

mātes jūtas un 

instinkts. 

Visbiežāk bērna svars 

dubultojas pirmā 

pusgada laikā. 

Pediatrija (grieķu: 

παῖς, pais — ‘bērns’; 

ιατρεία, iatreía — 

‘ārstēšana’) 

Bērna smadzenes 

visintensīvāk attīstās 

pirmajos piecos dzīves 

gados. 

No visu traumu skaita 

maziem bērniem 60% -

70% gadījumos ir 

galvas traumas. 

Katru sekundi pasaulē 

piedzimst 

divi bērni.  

Mūzika paaugstina 

bērna mācīšanās 

procesa efektivitāti. 

16 17 18 19 20 21 22 

20% – 30% mazo 

bērnu gūst traumas, 

kad ēd vecumam 

nepiemērotu ēdienu vai 

viņiem pieejamas 

rotaļlietas ar sīkām 

detaļām. 

Ja bērns svešvalodu 

sāk mācīties trīs gadu 

vecumā, viņš to var 

pieņemt kā dzimto.  

 

Līdz 19. gadsimtam 

vidēji katrs piektais 

bērns nomira līdz 5 

gadu vecuma 

sasniegšanai. 

Pediatrija ir cieši 

saistīta ar bērnu un 

pusaudžu higiēnu un 

pedagoģiju. 

Visbiežāk 

autiņdermatītu novēro 

zīdaiņiem 9 un 

12 mēnešu vecumā, bet 

tas var attīstīties 

jebkurā vecumā. 

Gadu vecs bērns saprot 

aptuveni 70 vārdu 

nozīmi, taču spēj 

izrunāt vien mazu daļu 

no tiem. 

 Gada pēdējā ceturksnī 

bērns sāk staigāt un 

runāt. Gada beigās tam 

ir izauguši 8 zobi. 

23 24 25 26 27 28 29 

2. gadā bērna augums 

palielinās par 10 cm, 3. 

gadā - par 8 cm. 

3 gadu veca bērna 

vārdu krājumā ir 250-

300 vārdu. 

Bērniem asinsrite ir 

ātrāka nekā 

pieaugušajiem. 

Bērniem, kas knupi zīž 

līdz 3-4 gadiem, var būt 

pat runas traucējumi. 

Koordinēti rāpot 

mazulis sāk mācīties  8 

līdz 9 mēnešu vecumā. 

Četrrāpus pozīcija -

rāpošana ir viena no 

svarīgākajām cilvēka 
kustībām. 

Imunitātei jālieto 

dzērvenes, citrusaugi, 

brūklenes. 

30 31      

Dodoties uz 

bērnudārzu, bērna 

imunitātei jālieto A, E, 

D vitamīni. 

Staigāšana vasarā ar 

basām kājām pa 

akmeņiem, ūdeni un 

smiltīm norūda. 

     

 

  

Kā vislabāk stiprināt 

imunitāti? 

Cik bieži ir jāapmeklē  

pediatrs? 



Aprīlis 2020 
 

 Otolaringoloģija 

Medicīnas nozare, kas 

nodarbojas ar ausu,  kakla un 

deguna diagnostiku, ārstēšanu 

un profilaksi. 

 
 

 

 
 

 Spēks un veselība ir lielākā laime 

/ latviešu tautas sakāmvārds / 
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  1  

2 

 

3 

 

4 

5 

  Smaržas sajūta 
sievietēm ievērojami 

mainās atkarībā no 

hormonālā stāvokļa. 

Cilvēks ir vienīgais 
zīdītājs, kurš nevar 

vienlaikus norīt un 

elpot. 

Operējošo 
mikroskopu 

medicīnā pirmo 

reizi izmantoja 
otorinolaringologi. 

Senie šumerieši 
uzskatīja, ka 

gudrība ir 

koncentrēta cilvēka 
ausīs. 

Visgrūtākā un sliktāk 
izpētītā 

otorinolaringoloģijas 

sadaļa ir balss 
traucējumi. 

6 7 8 9 10 11 12 
Pirms 2006. gada 

Japānā  

bija jāiegūst 

medicīniskā licence 

ausu tīrīšanas 

pakalpojumu 

sniegšanai. 

Anglijā līdz 17. 

gadsimtam ausu 

nogriešana bija ļoti 

izplatīts sods par 

baznīcas kritizēšanu. 

Viena no visgrūtākajām 

augsto tehnoloģiju 

operācijām 

otorinolaringoloģijā ir 

kohleārā implantācija. 

18. gs. Eiropā 

pienācīgas izturēšanās 

noteikumi bija par 

deguna uzturēšanu 

kārtībā. 

Kad cilvēks tur jūras 

gliemežvāku pie auss, 

viņš dzird troksni, kuru 

rada asins kustība pa 

auss asinsvadiem. 

Hipokrāta rakstos ir 

īpaši norādījumi par 

mandeļu un polipu 

noņemšanas 

paņēmieniem deguna 

dobumā. 

Vecākiem vīriešiem balss 

izmaiņas ir saistītas ar 

hormonālā stāvokļa 

izmaiņām. 

13 14 15 16 17 18 19 
Ir vairāk nekā 100 

dažādu vīrusu, kas 

izraisa iesnas. 

Deguna gļotāda ir 

vārti vīrusu 

infekcijām 

Deguna vispārējā forma 

veidojas 10 gadu laikā. 

Mēs varam atšķirt 

vairāk nekā 10 000 

smaržu. 

Deguns ir labākais 

gaisa filtrs 

Troksnis vājina cilvēka 

imūnsistēmu. 

Tas, ko mūsu deguns 

nespēj saost, var būt 

nāvējošs. 

20 21 22 23 24 25 26 
Gļotādas atjaunošanai 

pēc vīrusu infekcijas ir 

vajadzīgas vismaz 10 

dienas. 

Ilgstoši uzturoties 80 

dB skaļumā, var 

rasties dzirdes 

zudums. 

Krākšanas skaņa ir 

spēcīgs stresa faktors ne 

tikai citiem, bet arī 

pašam krācējam. 

Daudzos gadījumos 

iekaisis kakls ir 

emociju dēļ, kuras nav 

izrunātas vārdos. 

Katru gadu 29. 

septembrī pasaules 

medicīnas sabiedrība 

svin ENT speciālistu 

dienu. 

Ilgstošs absolūts 

klusums ir destruktīvs 

cilvēka psihei. 

Lai pasaudzētu ausis 

jālieto ausu aizbāžņus vai 

austiņas. 

27 28 29 30  
Pasaules dzirdes diena 

ir 3. martā. 

Dzirdes orgāns ļoti 

cieš, kad asins 

cirkulācija cilvēka 

organismā ir 

traucēta.  

Latvijā no 1000 bērniem, 

3 ir dzirdes traucējumi. 

Trešdaļai skolēnu 

sliktu sekmju cēlonis ir 

dzirdes problēmas. 

 

  

Kādēļ tad, kad ir iesnas, 

var sāpēt ausis? 



Maijs 2020 
 

 Farmaceits  

Farmācijas nozare ir saistīta 

ar medikamentu izstrādi, 

ražošanu un pārdošanu.  
 

 
 

 

 
 

 Tavs uzturs lai ir tavas zāles, un tavas 

zāles, lai ir tavs uzturs 

/ Hipokrāts / 
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    1 2 3 
    Pirmās zāles tika 

izgudrotas pirms 

cilvēki iemācījās 
rakstīt. 

Farmaceitam 
jāpiemīt arī 

zināmām psihologa 

spējām. 

No 18. līdz 19. gs. 
zāles dzēra kopā аr 

alu. 

4 5 6 7 8 9 10 
Latvijas Farmaceitu 

biedrība atzīmējusi 25 

gadu jubileju. 

 

Coca-Colu izgudroja 

farmaceits John 

Pemberton. 

Insulīns ir 

medikaments, kas 

izraisa visvairāk 

blakņu. 

Ar ketčupu ārstēja 

ekzēmu. 

Aspirīns un heroīns 

tika izstrādāti 

farmācijas kompānijā 

Byer. 

Aptiekās krusts ir zaļā 

krāsā. 

Agata Kristi bija 

aptiekāre. 

11 12 13 14 .15 16 17 
Dzīvsudrabs tika 

lietots kā zāles dažādu 

saslimšanu gadījumos. 

Pretsāpju   preparāti 

dzemdībās pirmo reizi 

tika pielietoti Skotijā. 

85% no zālēm, saglabā 

ārstniecisko darbību 

pēc derīguma termiņa. 

Placebo efektam ir 

pakļauti ne tikai 

cilvēki, bet arī 

dzīvnieki. 

Mūsdienās ir vairāk 

nekā 200 000 

medikamentu. 

Bendžamins Franklins 

bija farmaceits. 

Kokaīns ir galvenais 

komponents 

anestēzijas līdzekļiem. 

18 19 20 21 22 23 24 
Antibiotikas tika 

atklātas nejauši. 

Rīgā pirmo aptieku 

nodibināja 1357. gadā. 

1919. gadā Ķīmijas 

fakultātē izveidoja 

farmācijas nodaļu. 

Vienlaicīga vairāku 

preparātu lietošana 

izraisa zāļu 

mijiedarbības. 

Viens medikaments uz 

dažādiem cilvēkiem 

var iedarboties 

atšķirīgi. 

Pēdējo desmitgažu 

laikā nav izstrādātas 

jaunas antibiotikas. 

Visdārgākā preparāta 

kurss maksā 1,21 

miljons dolāru. 

25 26 27 28 29 30 31 
Homeopātijas 

preparātiem ir 

sastopamas  

blakusparādības.  

 

Zāles parasti lieto kopā 

ar ūdeni. 

Medikamenti jāglabā 

tumšā un sausā vietā. 

Ēģiptē dažas infekcijas 

slimības ārstēja ar 

pelējumu. 

Ar heroīnu 19.gs. 

gadsimtā cilvēki 

ārstēja klepu. 

Farmācija ir zāļu 

pētniecība, 

izstrādāšana, ražošana. 

Aptieka ir pati 

pieejamākā vieta, kur 

ikdienā saņemt 

primāro veselības 

aprūpi. 

 

  

Kā pareizi uzglabāt 

medikamentus? Ko darīt 

ar medikamentiem, kam 

beidzies derīguma 

termiņš? 

https://farmacija-mic.lv/latvijas-farmaceitu-biedriba-atzimejusi-25-gadu-jubileju/
https://farmacija-mic.lv/latvijas-farmaceitu-biedriba-atzimejusi-25-gadu-jubileju/
https://farmacija-mic.lv/latvijas-farmaceitu-biedriba-atzimejusi-25-gadu-jubileju/


Jūnijs 2020 
 

 Ķirurģija 

Medicīnas apakšnozare, kas 

pēta slimību ārstēšanu ar 

mehāniskas iejaukšanās 

(ķirurģijas) palīdzību. 

 
 

 

 
 

 Rūpējies par savu ķermeni, tā ir vienīgā 

vieta, kur Tev jādzīvo 

/ Dž. Rons / 
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1 2 3 4 5 6 7 
Akmens laikmeta 

cilvēki mēģināja 

ārstniecībā izmantot 

trepanāciju. 

Pirmais zināmais 

ķirurgs ir Urlugledina 

no Šumeras. Viņš 

uzskatīja, ka ķirurga 

galvenais darbarīks ir 

zināšanas par vairāk 

nekā 6000 dēmoniem - 

visu slimību 

izraisītājiem. 

Renesanses laikmeta 

ķirurgi izmantoja 

īpašus kalendārus, 

kuros bija atzīmēti 

piemērotākie brīži asins 

nolaišanai.  

Daži avoti liecina, ka 

ķīniešu ārsts Biaņs 

Cjao eksperimentēja ar 

sirds transplantācijām.  

Āzijā daudzas 

ķirurģiskās operācijas 

veica dižais indiešu 

ārsts Sušruta.  

Acteki, kas dzīvoja 

mūsdienu Meksikas 

teritorijā, mācēja 

sadziedēt vaļējus 

lūzumus, izmantojot 

šinu.  

Savā apjomīgajā 

mācību grāmatā 

"Chirurgia" itāliešu 

ārsts Rodžers no 

Salerno vaļējas brūces 

rekomendēja apstrādāt 

ar olas baltumu.  

8 9 10 11 12 13 14 
Kārlis Reijers bija 

viens no pirmajiem, kas 

1871. gadā Rīgas kara 

hospitālī ieviesa Dž. 

Listera antiseptikas 

metodes.  

1887. gadā Ādolfs fon 

Bergmanis pirmoreiz 

Baltijā veica radikālu 

kuņģa vēža operāciju. 

1934. gadā pirmo reizi 

Latvijā transplantēta 

radzene,  

1959. gadā Viktors 

Goldbergs un Leo Roze 

veica pasaulē pirmo 

elektrohidraulisko 

litotripsiju — metodi, 

ar kuru tiek sašķelti 

žultsakmeņi. 

Pauls Stradiņš viens no 

pirmajiem Krievijas 

impērijā veica 

periarteriālo 

simpatektomiju. 

Pauls Stradiņš 

veica Latvijā pirmās 

gastrektomijas, 

aizkuņģa dziedzera 

ekstirpācijas, sirds un 

asinsvadu operācijas. 

2004. gadā Paula 

Stradiņa Klīniskajā 

universitātes slimnīcā 

pirmo reizi Baltijas 

valstīs veica dziļo 

smadzeņu stimulācijas 

operāciju ar 

neirostimulatora 

implantāciju. 

15 16 17 18 19 20 21 
Leonardo da Vinči 

izveidojis  detalizētus 

attēlus ar aprakstiem 

par cilvēku orgāniem. 

Pārsteidzoši liels skaits 

pacientu pamostas 

operācijas laikā. 

Sākotnēji anestēzija 

nav bijusi populāra. 

Ārsti sniedz iespēju ar  

anestēziju nejust sāpes. 

Plastiskajai ķirurģijai 

nav nekādas saistības ar 

plastmasu. 

Ķirurģijā un plastiskajā 

ķirurģijā tiek 

izmantotas vienādas  

metodes. 

Pirmo veiksmīgo rokas 

transplantāciju veica  

plastikas ķirurgs. 

22 23 24 25 26 27 28 
Leonīds Rogozovs ar 

diagnozi – apendicīts, 

veica  operāciju pats 

sev. 

Neiroķirurģija: 

muguras un galvas 

smadzeņu saslimšanas, 

Vertebrologs jeb 

mugurkaula ķirurgs ir 

ārsts, kurš 

specializējies muguras 

sāpju, traumu un 

slimību ārstēšanā.  

 Rekonstruktīvā 

mikroķirurģija ir 

plastiskās ķirurģijas 

disciplīna, kas labo 

cilvēka ķermeņa 

deformācijas. 

Asinsvadu ķirurģijā 

ķirurga darbs ir veikt 

vēnu un artēriju 

operācijas. 

Sirds ķirurģijas centrā 

tiek veiktas visu veidu 

kardioķirurģiskās 

operācijas. 

3D printēšanas 

tehnoloģijas no elastīga 

materiāla izmanto sirds 

modeļa izveidei. 

29 30      
Plastikas ķirurgiem, kas 

veic estētiskās 

ķirurģijas procedūras, ir 

daudz kopēja ar 

māksliniekiem. 

Plastiskās ķirurģijas 

manipulācijas un 

operācijas vairs neprasa 

ilgu atveseļošanos . 

     

 

  

Kādi ir riski operācijas 

laikā? 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Medic%C4%ABna
https://lv.wikipedia.org/wiki/Slim%C4%ABba


Jūlijs 2020 
 

Radiologs 

Specialists, kurš veic 

radioloģiskus izmeklējumus, 

atpazīst, novērtē, kritiski 

analizē un pareizi interpretē 

dažādu orgānu un sistēmu 

pataloģiskos radioloģiskos 

simptomus. 

 

  

 Mūsu ķermeņi ir mūsu dārzi, un mūsu 

griba – mūsu dārznieki  

/ Viljams Šekspīrs / 
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  Diagnostiskās 

radioloģijas centra 

vadītāja ir dr. Māra 

Epermane. 

Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes 

slimnīcas radioloģijas 

galvenā speciāliste ir 

profesore Gaida 

Krūmiņa. 

Kvalitātes vadības 

sistēmas speciāliste 

radioloģijā ir Vineta 

Aumeistere. 

Galvenā radiologa 

asistenta pienākumu 

izpildītāja ir Sandra 

Meškovska. 

Viena no Latvijas 

radiologiem ir 

Ingūna Ambulte. 

6 7 8 9 10 11 12 
MR ir viens no 

jaunākajiem un 

perspektīvākajiem 

izmeklējumiem. 

MR ir veselībai 

nekaitīgs un nesāpīgs 

izmeklējums. 

MR nedrīkst veikt līdz 

12. grūtniecības 

nedēļai. 

MR nedrīkst veikt, ja 

ķermenī ir implanti un 

metāliski elementi. 

Pirms MR ir jānoņem 

metāliskie priekšmeti. 

MR rezultātā tiek 

iegūti vairāki tūkstoši 

0,2–5,0 mm 

šķērsgriezuma 

rādījumi. 

MR nedrīkst veikt, ja 

pacientam ir metāla 

zobu breketes. 

13 14 15 16 17 18 19 

USG attēla iegūšanai 

izmanto augstas 

frekvences skaņu 

viļņus. 

Ultrasonogrāfijas 

izmeklējumus veic: 

krūtīm, 

vairogdziedzerim, 

vēdera dobumam, 

prostatai, u.c. 

Ultrasonogrāfija 

(USG) ir nekaitīgs un 

nesāpīgs izmeklējums. 

USG ir informatīvs un 

ātri veicams vizuālas 

diagnostikas 

izmeklējums. 

Rentgenogrāfija ir 

radioloģiskās 

diagnostikas metode, 

kur attēls tiek iegūts, 

izmantojot rentgena 

starojumu. 

Rentgenogrāfijā 

izmanto jonizējošā 

starojuma spēju 

absorbēties audos. 

Rentgenogrāfijas 

pamatā ir jonizējošais 

starojums, 

20 21 22 23 24 25 26 
Speciālistu 

sagatavošana notiek 

saskaņā ar radiogrāfera 

profesijas standartu. 

Radiogrāfers patstāvīgi 

veic diagnostiskās 

radioloģijas 

izmeklējumus. 

Radiogrāferam ir 

jāapgūst 

kodolmagnētiskās 

rezonanses 

izmeklējumus. 

Radiogrāferam 

jāapgūst 2. līmeņa 

profesionālo augstāko 

medicīnisko izglītību 

radioloģijā. 

Radiologam 

nepieciešamas prasmes 

nodrošināt radiācijas 

drošību. 

Procedūru laikā 

radiologs  veic 

jonizējošā starojuma 

dozas optimizāciju. 

Ikdienā radiologs veic 

radioterapeitiskās 

procedūras. 

27 28 29 30 31 

 

  

USG izmeklējumi bez 

riska ir veicami arī 

grūtniecēm. 

 

 USG rezultātā izvērtē 

dažādu orgānu un 

mīksto audu struktūru 

Jaunākās paaudzes 

specializēta USG 

aparatūra  veic 

doplerogrāfijas 

izmeklējumus. 

Ultraskaņas 

izmeklēšanas 

tehnoloģija ļauj atrast 

arī sākotnējos procesus 

asinsvados. 

PET/CT izmeklējums 

ir viena no vēža 

diagnostikas metodēm. 

  

 

  

Cik bieži drīkst veikt 

radioloģiskos 

izmeklējumus? 



Augusts 2020 
 

Veterinārārsts° 

Ārsts, kas ārstē dažādu sugu 

dzīvniekus un putnus, kā arī 

konsultē par profilakses  

pasākumiem mājas apstākļos. 

  

 

 
 

 Veselība un dzīvesprieks dabiski rada 

viens otru 

/ Dž. Adisons / 
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     1 2 
     Veterinārārsts ārstē 

dažādu sugu 

dzīvniekus un putnus. 

Veic ķirurģiskas 

iejaukšanās, operē 

saslimušos dzīvniekus. 

3 4 5 6 7 8 9 
Nosaka ārstēšanas 

terapiju: 

medikamentus, 

procedūras, noņem 

izmeklējamos 

paraugus, nozīmē 

papildus izmeklēšanu. 

Saslimušo dzīvnieku, 

izklaušina, palpē 

(iztausta ar rokām), 

novērtē viņa izskatu un 

uzvedību. 

Pieņem dzīvnieku 

dzemdības un novērtē 

mazuļu veselību. 

Lauku saimniecībā 

veic ganāmpulka 

veselības uzraudzību 

kopumā. 

Veic profilaktisko 

potēšanu; vērtē lopu 

veselības stāvokli 

kvalitatīvai produktu  

ieguvei un atražošanai 

funkcijas veikšanai. 

 

Raksta un uztur 

dzīvnieku medicīnisko 

vēsturi, dokumentāciju. 

Veic praktisko 

ārstēšanu un konsultē 

īpašniekus kā veikt 

ārstēšanos mājas 

apstākļos. 

10 11 12 13 14 15 16 
Darbs norit 

medicīniskās aprūpes 

prasībām atbilstošā 

vidē.  

Darbs var noritēt arī 

āra apstākļos. 

Strādā 8h darba dienu, 

var būt noteikts 

dežūrgrafiks.  

Iespējami steidzami 

izsaukumi jebkurā 

diennakts laikā. 

Var strādāt veterinārās 

klīnikās, 

zvēraudzētavās, 

patversmēs. 

Veterinārijas darba 

pamati jau bija 18.gs. 

vidū, bet kā profesija 

atklājās  19.gs. 

sakumā. 

Lai kļūt par vetārstu 

jāmācās  6 gadi. 

17 18 19 20 21 22 23 
Profesiju var apgūt  

Latvijas 

Lauksaimniecības 

Universitātē(LLU). 

1996. gadā Skotijā tika 

klonēts pirmais 

dzīvnieks — aita 

Dollija. 

Jūras eži vienīgie 

dzīvnieki, kas spēj 

redzēt bez acīm. 

Medicīnā izmanto 

augu un dzīvnieku 

izcelsmes vielas, arī 

zirnekļa tīklus. 

Delfīna smadzenes ir 

līdzīgas cilvēka 

smadzenēm. 

1838.gadā bija pirmā 

ksenotransplantācija, 

kurā cūkas radzeni 

transplantēja cilvēkam. 

Zīdītājiem asinis ir 

sarkanas, kukaiņiem 

dzeltenas, omāriem 

zilas. 

24 25 26 27 28 29 30 
21.03.1908.  bija 

veikta pirmā suņa 

galvas transplantācija.  

Medicīnā izmanto  

dzīvnieku šūnas un 

audus, lai izgatavotu 

zāles. 

Dažreiz suņi palīdz 

ārstiem atrast ar vēzi 

saslimušo cilvēku. 

Mājas kaķiem ir 

lunkans ķermenis, jo 

viņiem ir  50-56 

skriemeļu.  

Putni var lidot, jo 

viņiem ir dobumaini 

spārni. 

Lielākajai daļai 

medūzu nav īpašas 

gremošanas, centrālās 

nervu, elpošanas 

orgānu vai asinsrites 

orgānu sistēmas.  

Šobrīd Latvijā ir 953 

sertificēti 

veterinārārsti. 

31       

Latvijas Veterinārārstu 

biedrība attīsta  

veterinārmedicīnu 

Latvijā. 

      

Kas ir visgrūtākais 

veterinārārsta darbā ? 

Cik bieži atnāk klienti? 



Septembris 2020 
 

Anestēzija 

Ķermeņa jutīguma 

zaudēšana vai sāpju 

samazināšana, izmantojot 

sāpju remdinošus līdzekļus. 

 

 

 
 

 Veselība ir kā nauda, mēs apzināmies 

tās patieso vērtību tikai tad, kad esam to 

zaudējuši 

/ Dž. Bilings / 
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 Olīvas satur vielas, 

kuras lieto 

pretiekaisuma un 

anestēzijas līdzekļos. 

Vēsturiski kā 

anestēzijas līdzeklis ir 

izmantots viskijs. 

16.gs. āmuru 

izmantoja anestēzijas 

vietā, lai cilvēkiem 

“izslēgtu” samaņu. 

 

Senie ārsti sāpju 

mazināšanai izmantoja 

asins noliešanas 

metodi. 

Anestēzijai ir 

atsāpināšanas 

iedarbība uz cilvēku.  

 

Amonija nitrāts spēj 

ievadīt anestēzijā. 

 

7 8 9 10 11 12 13 
Kā anestēzijas līdzekli 

senatnes ķirurgi 

izmantoja mandrake, 

koka lapas un saknes. 

1842. gadā 

ķirurģiskajā operācijā 

kā anestēzijas līdzeklis 

pirmoreiz izmantots 

ēteris. 

 

Narkoze no anestēzijas  

atšķiras ar to, ka   

cilvēks narkozes 

darbības laikā guļ. 

Pētījumi pierāda, ka 

pirms operācijas  

šūpuļdziesmu 

klausīšanās pastiprina 

anestēzijas iedarbību. 

Daži pētījumi uzrāda, 

ka 1 vai 2 pacienti no 

1000 izjutīs nepilnīgu 

anestēzijas iedarbību 

pat pie lielākām 

devām, nekā 

paredzēts. 

1847. gadā dzemdībās 

lietotajai  procedūrai 

par godu 

jaundzimušajai  tika 

dots  vārds - 

Anestēzija. 

Rudmatainiem 

cilvēkiem 

nepieciešams par 

aptuveni 20% vairāk 

anestēzijas līdzekļu, 

lai izslēgtu sāpes. 

 

14 15 16 17 18 19 20 
Sintētiskās substances, 

kurām ir vietējās 

anestēzijas ietekme, ir 

līdzīgas  kokaīnam. 

Pirms anestēzijas 

izgudrošanas pacienta 

iespējas izdzīvot 

operācijās bija 

atkarīgas no ķirurga 

ātruma. 

Nikolajs Pirogovs 19. 

gs. veica gūžas 

amputāciju četru 

minūšu laikā.    

Senajā Romā par 

ķirurģiskās anestēzijas 

līdzekli tika izmantota 

mandragoras sula vai 

atropīns. 

 

Epidurālo anestēziju 

iesaka sievietēm, 

kurām ir ļoti 

paaugstināts 

asinsspiediens.  

1844. gadā tika veikta 

pirmā zoba izraušanās 

operācija, izmantojot 

anestēziju ar slāpekļa 

oksīdu. 

Pacientu iegremdēšana 

hipnotiskā miegā nav 

guvusi popularitāti. 

21 22 23 24 25 26 27 
Francijā ir izstrādāts 

robota prototips 

anestēzijas līdzekļa 

ievadīšanai. 

Maņu orgāna - ādas 

jušanas samazināšanos 

sauc par hipestēziju. 

Visu maņu orgānu 

jušanas izslēgšanos 

sauc par totālo 

anestēziju. 

Dažu jušanas veidu 

izslēgšanos sauc par 

daļējo anestēziju. 

Senie grieķi izmantoja 

elektrisko raju spējas 

radīt  nejutīgumu. 

Anestēziju iedala 

vispārējā,reģionālajā, 

kombinētajā un 

sedācijas. 

Narkoze cilvēkam 

atņem apziņu, spēju 

elpot un kustēties. 

28 29 30     
Narkoze no 

atsāpināšanas veidiem 

organismu ietekmē 

visdziļāk. 

Vēnas un bruku var 

operēt gan narkozē, 

gan ar vietējo 

anestēziju. 

Cilvēka domas un 

emocijas anestēzijas 

laikā nemainās. 

    

 

  

Vai narkoze ir kaitīga 

atmiņai un prāta 

spējām? 



Oktobris 2020 
 

Onkoloģija 

Zinātne par ļaundabīgiem 

audzējiem un to ārstēšanu.  

 

 

 
 

 

 
 

 Veselība ir vislielākā bagātība 

/ R.V. Emersons / 
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   Onkoloģija ir galvenais  

farmaceitiskais 

pētniecības virziens. 

Onkoķirurģijas klīnika 

nodrošina  onkoloģisko 

slimību ķirurģisko 

ārstēšanu. 

30%- 50% no visiem 

vēžiem ir novēršami. 

No marihuānas iegūst 

molekulu, kas spēj 

apturēt konkrēta 

audzēju. 

5 6 7 8 9 10 11 
Pašlaik eksistē vairāk 

par 200 audzēju 

veidiem un paveidiem. 

Onkourologs  

specializējas 

urīnizvades sistēmās. 

Tikai 5 - 10% no 

visiem audzējiem ir 

ģenētiski mantoti. 

Audzēju ārstēšanas 

veidi - operācija, 

ķīmijterapija, 

starošana. 

Biopsija – audu 

parauga noņemšana 

diagnostikas nolūkos. 

Valstīs ar zemiem 

ienākumiem ir par 70% 

augstāks risks 

saslimšanām. 

Vairogdziedzera vēža 

pacientu izdzīvošana ir 

ap 95%. 

12 13 14 15 16 17 18 
Plaušu, kuņģa un aknu 

vēži ir visbiežākie vēžu 

veidi vīriešiem. 

Kafijas lietošana var 

samazināt risku saslimt 

ar ādas vēzi. 

Tabakas lietošana ir 

lielākais vēža 

izraisītājs pasaulē. 

Audzēju profilaksei 

iesaka lietot C un E 

vitamīnus. 

Pasaulē dzīvo ap 30 

miljonu vēža 

izdzīvojušo. 

Immunitātes 

stiprināšana iesaka 

lietot sodas dzērienu. 

Pauls Ērlihs ir vācu 

ārsts, kas izgudrojis 

ķīmijterāpiju. 

19 20 21 22 23 24 25 
Pirmie minējumi par 

audzējiem datēti 1600. 

gados p.m.ē. 

Vēža šūnas ir katra 

cilvēka organismā. 

Nav iespējams 

inficēties ar audzēju  

no cita cilvēka. 

Onkoradiologs 

ārstēšanā izmanto 

radiāciju. 

Ķīmijterapeits 

ārstēšanā izmanto 

medikamentus. 

Veselības stiprināšanai 

nepieciešams 7h 

miega. 

Skābeklis iznīcina 

audzēju šūnas. 

26 27 28 29 30 31  
Patalogs analizē audus 

pataloģijas 

klasificēšanai. 

Hematologs ir 

speciālists, kas pēta 

asinis, asinsrades 

orgānus un asins 

slimības. 

Asins slimību 

ārstēšana tiek veikta 

hematologa 

uzraudzībā. 

Latvijā ir viena 

perifērisko asiņu 

cilmes šūnu 

transplantācijas nodaļa. 

2019. gadā  tika veikta 

unikāla operācija – 

trahejas augšējās daļas 

rekonstrukcija. 

Augu valsts produkti 

satur bioloģiski aktīvas 

vielas, kas uzlabo 

imunitāti. 

 

 

 

  

Kādiem simptomiem 

jāpievērš uzmanība? 

Kad jāgriežas pie ārsta?  

 



Novembris 2020 
 

Fizioterapeits 

Fizioterapeits ir ārstniecības 

persona – funkcionālais 

speciālists, kurš izvērtē 

cilvēka fizisko funkcionālo 

stāvokli un kopīgi ar pacientu 

izvirza  terapeitiskos mērķus 

un izvēlas atbilstošas terapijas 

metodes 

 

 Tas, kurš neatrod laiku vingrošanai, 

agrāk vai vēlāk būs spiests atrast laiku 

slimošanai 

/ E. Stenlijs / 
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      Fizioterapeits juridiski 

nav ārsts. 

2 3 4 5 6 7 8 
Fizioterapija ir labi 

apmaksāta specialitāte. 

Vācijā vidējā gada 

peļņa ir 63 741 EUR 

Kam nav veselības, 

tam nav nekā (franču 

teiciens). 

1905. gadā notika 

pirmais pasaules 

fizioterapijas kongress. 

8. septembris - 

Pasaules Fizioterapijas 

diena! 

Ārstēšanā izmanto gan 

aktīvas, gan pasīvas 

terapijas. 

Svarīgs veiksmīgas 

izveseļošanās 

nosacījums ir pacienta 

aktīva iesaistīšanās. 

Galvenā 

fizioterapeitiskās 

ārstēšanas metode -  

terapeitiskie 

vingrinājumi. 

9 10 11 12 13 14 15 
Fizioterapeits var 

palīdzēt kaulu, locītavu 

un muskuļu slimību un 

traumu gadījumos. 

Fizioterapeiti strādā 

slimnīcās, poliklīnikās, 

veselības centros un 

privātpraksēs. 

Latvijas Fizioterapeitu 

asociācijā šobrīd ir 

apmēram 350 biedru. 

Vingrinājumi tiek 

piemeklēti atbilstoši 

pacienta funkcionālam 

stāvoklim.  

Fizioterapijā  pielieto 

mugurkaula stiepšanās 

vingrinājumus. 

Fizioterapija var notikt 

arī ūdenī. 

1921. gadā 

Rīgā tiek dibināta 

“Sarkanā Krusta 

ortopēdiska darbnīca”. 

16 17 18 19 20 21 22 
Teipings ir speciāla 

elastīgu, pašlīmējošu 

saišu līmēšanas 

metode. 

Sieviešu īpatsvars 

amatā ir 

86%. 

Vidējā neto mēnešalga 

Latvijā ir 717 EUR. 

Fizioterapeitu vidējais 

stāžs amatā ir 26 gadi. 

Amata pozīcija ir  

algu klasifikatora 

saraksta 459. vietā. 

Par fizioterapeitu 

Latvijā var kļūt RSU, 

LSPA un DU 

absolventi.   

Fizioterapija var 

maksāt no 7 līdz 45 

eiro par seansu. 

23 24 25 26 27 28 29 
Rīgā ir 20 

fizioterapeitiskas 

klīnikas. 

Vingrošana palīdz arī, 

ja ir vēdera problēmas 

– gāzes, aizcietējumi. 

Visbiežākās sūdzības - 

savilkti pleci vai 

sāpoša mugura.  

Fizioterapeits ir 

pieprasīta profesija. 

Mācību ilgums 

fizioterapeitam ir 4 - 5 

gadi. 

Apmeklējot 

fizioterapeitu, vēlams 

uztaisīt muguras 

rentgenu. 

Nedrīkst vingrot ar 

paaugstinātu ķermeņa 

temperatūru. 

30       
Fizioterapijas 

vingrošana  nav atļauta 

ar paaugstinātu 

asinsspiedienu. 

      

 

 

  

Kāda ir ārstnieciskās 

vingrošanas labvēlīgā 

ietekme? Ar kādām 

diagnozēm dodas pie 

fizioterapeita? 
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Kardioloģija 

Medicīnas nozare, kas pēta 

sirds un asinsvadu slimības, to 

ārstēšanu un profilaksi. 

 

 

 
 

 

  

 Jo mazāk Tu atver savu sirdi citiem, jo 

vairāk tā cieš 

/ D. Čopra / 
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

 1 2 3 4 5 6 

 Miega laikā 

sirdsdarbība (jeb 

pulss) samazinās. 

Vīrieša sirds svars ir 310 

g, sievietes - 240 g. 

Diennaktī sirds saražo 

tik daudz enerģijas, 

ka auto varētu 

nobraukt 40 km. 

Cilvēka ķermeņa 

asinsvadu garums ir 

≈120 000 000 m. 

Ķermenim ir vajadzīgas 23 

sekundes vispārējai 

asinscirkulācijai. 

Sirdij ir savi 

elektriskie impulsi.  

7 8 9 10 11 12 13 
Vidēja cilvēka sirds 

pukst 72 reizes 

minūtē. 

Vairāk nekā 65 gados 

sirds var sarauties 2,5 

miljardus reižu. 

Vīrieša sirds vidējais 

garums ir 12,7 cm, 

platums 7,5 cm. 

Augļa sirdsdarbības 

ātrums ir 2x lielāks 

nekā pieaugušam 

cilvēkam. 

12 nedēļās  augļa 

sirds dienā izsūknē 

vairāk nekā 60 l 

asiņu. 

1mm3 asins satur 4,5-5,5 

miljonus sarkano asins 

ķermenīšu. 

Sievietes sirds pukst 

ātrāk nekā vīrieša 

sirds - vidēji 78 

reizes. 

i14 15 16 17 18 19 20 
Vienā minūtē sirds 

izsūknē no 5 līdz 30 

litriem asins. 

Sirdī atrodas tikai  5 

% asins. 

Sirds ar asinīm piegādā 

apmēram 75 triljonus 

šūnu. 

Smiekli var paātrināt 

asins plūsmu caur 

vēnām par 20%. 

Acu radzenēm nav 

nepieciešama asins 

piegāde. 

Pirmā sirds šūna auglim 

sāk pukstēt pēc 4 nedēļām. 

Zilajam valim ir 

vislielākā sirds - 680 

kg. 

21 22 23 24 25 26 27 
Pētījumi par 

asinsrites sistēmu tika 

veikti vairāk nekā 

pirms 3500 gadiem. 

Sirds slimības ir 

konstatētas pat 3000 

gadus vecām 

mūmijām. 

Asinsrites sistēma pirmo 

reizi tika pētīta 1616. 

gadā 

Pirmais sirds 

skanējums tika veikts 

1929. gadā 

Pirmā sirds 

transplantācija notika 

1967. gada 3. 

decembrī 

Pirmie 

elektrokardiostimulatori 

bija jāpievieno 

kontaktligzdai. 

Sirds veselībai katru 

dienu jāstaigā vismaz 

30 min. svaigā gaisā. 

28 29 30 31    
Sirds darbībai 

nepieciešams dzert 6 

- 8 glāzes ūdens. 

Kamēr koris dzied, 

visu dalībnieku sirds 

ritmi tiek 

sinhronizēti. 

Jo izglītotāks ir cilvēks, jo 

mazāka sirds slimību 

iespējamība. 

Neviens nezina, kāpēc 

sirds vēsturiski ir 

saistīta ar mīlestību. 

   

 

Kādi ir sāpju cēloņi 

sirdī?  

Kā jālieto zāles pret 

paaugstinātu 

asinsspiedienu? 


