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Ja atceramies, tad 2015. gads tika izsludināts par Onko-
loģiskās modrības gadu. Tiesa, modri veselības organi-
zatori bija vārdos, ne darbos. Tad, pateicoties pacientu 
un speciālistu aktivitātei, gandrīz burtiskā nozīmē tika 
“izsists” zaļais koridors — 2016. gadā rosinātā sabied-
rības iniciatīva savāca desmit tūkstošus Latvijas iedzī-
votāju balsu un likumdevējiem bija jālemj par ikgadēju 
papildu desmit miljonu eiro piešķiršanu onkoloģijas 
nozarei. Likumdevēji lēma tai par labu, un 2017. gadā 
nozarei piešķirti papildu 12,26 miljoni eiro, izstrādāts 
plāns onkoloģijas pacientu aprūpes uzlabošanai 2017. - 
2020. gadam. Nav daudz, tomēr vairāk nekā nekas.

Labs sākums!

Visi uzrunātie ārsti uzteic zaļo koridoru. “Sākums ir labs. 
Protams, samilzušās problēmas neesam atrisinājuši, 
taču pacientus, kam ir aizdomas par audzēju, varam iz-
meklēt operatīvi,” saka asoc. prof. Jānis Eglītis, Latvijas 
Onkologu asociācijas vadītājs. “Šādai veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamībai vajadzēja būt jau labi sen. Ne-
zinu, vai varam ļoti lepoties, vai sistēmā paveikts kas 

ārkārtējs, ka šāds zaļais koridors beidzot ir. Tā ir norma, 
nevis ekstra,” viņu papildina ģimenes ārste un pneimo-
noloģe Dace Harasimjuka no Valmieras. “Taču priecā-
jos — tas tiešām funkcionē! Nupat man praksē bija trīs 
svaigi gadījumi ar aizdomām par onkoloģisku slimību, 
un cilvēki uz pieņemšanu pie onkologa Rīgā tika desmit 
dienās.” 

Pašlaik, izmantojot zaļo koridoru, ar aizdomām par on-
koloģisku slimību uz konsultāciju Latvijas Onkoloģijas 
centrā katru nedēļu ierodas vidēji 68 pacienti, no kuriem 
72 % onkoloģiskā diagnoze tiek apstiprināta, bet 28 % — 
aizdomas neapstiprinās. Tas arī ir šā jaunieviesuma 
mērķis — desmit darbdienās tikt uz primārās diagnos-
tikas izmeklējumiem un konsultāciju pie speciālista, lai 
apstiprinātu diagnozi “ļaundabīgais audzējs” vai pierā-
dītu, ka šādas diagnozes nav. Ja aizdomas par vēzi ap-
stiprinās, ne vēlāk kā pēc mēneša no pirmās speciālista 
konsultācijas jāsāk ārstēšana.

Oktobrī, kad zaļais koridors sāka darboties, sadalījums 
bija citāds — onkoloģiska slimība tika atklāta nepilniem 
60 %pacientu, jo daļa pacientu uz konsultāciju pie spe-
ciālista ieradās neizmeklēti. Ministru kabineta noteiku-
mi, kas regulē zaļā koridora darbību, nosaka: ja ģime-
nes ārstam rodas aizdomas par onkoloģisku slimību, 
pacients vispirms jānosūta uz visiem diagnostiskajiem 
izmeklējumiem (arī uz tiem darbojas zaļais koridors), ti-
kai pēc tam (jau ar izmeklējumu rezultātiem un ģimenes 
ārsta nosūtījumu) pacientam jādodas uz konsultāciju 
pie onkologa, lai ceļš līdz diagnozei un ārstēšanai būtu 
ātrāks. Pašlaik gadījumu skaits, kad pacients ierodas 
uz konsultāciju neizmeklēts, ievērojami sarucis. “Līdz-
ko koridors tika izveidots, es tam pieslēdzos. Man bijis 
arī gadījums, kad zaļajā koridorā pacientu aizsūtīju pa 
tukšo. Kāpēc? Rentgena izmeklējuma aprakstā bija ie-
rakstītas pamatotas aizdomas par plaušu audzēju. Ne-
sūtīt? Tas cilvēks ir mans pacients divdesmit gadus, es 
par viņu uzņemos atbildību! Vai drīkstu teikt: pavērosim, 
nogaidīsim? Esmu profesionālis un tā nerīkošos. Cilvēku 
konsultēja, izmeklēja, ļaundabīgu audzēju neatklāja, lai-
mīgi dzīvojam tālāk,” stāsta Dace Harasimjuka, noraidot 
pārmetumus, ka ģimenes ārsti nepietiekami izmeklē pa-
cientus, pirms izmanto zaļā koridora iespējas. 

Diagnostiskie izmeklējumi: apstiprinās, 
neapstiprinās... 

“Labāka situācija ir gremošanas trakta audzēju gadījumā, 
problemātiskāk - ar krūts veidojumiem, ginekoloģiskām 
un uroloģiskām problēmām, kur visbiežāk izmanto tikai 
ultrasonogrāfiju un mamogrāfiju, tāpēc diagnoze bieži 
neapstiprinās,” par situāciju, ko atklājis zaļais koridors, 
stāsta Jānis Eglītis.



“Ja runājam par krūts audzēju, tad lielākā daļa pacienšu 
pašas sataustījušas veidojumu un pašas nāk uz pieņem-
šanu, netrāpot zaļajā koridorā. Katru dienu ir no trim līdz 
piecām pirmreizējām pacientēm. Šajā gadījumā zaļais 
koridors nosedz tikai nelielu daļu. Gremošanas trakta 
audzēju gadījumā sāpīgākais jautājums: cik ilgi jāgaida 
rindā uz endoskopiju.” 

Par to, ka būtu vērts diskutēt par diagnostisko izmek-
lējumu saturu, Veselības Ekonomista marta numurā 
rakstīja onkoloģe ķīmijterapeite, RAKUS LOC Ķīmij-
terapijas nodaļas vadītāja Signe Plāte: “Patlaban nav 
skaidrs, piemēram, kāpēc pacientiem ar aizdomām par 
audzējiem veic tik nepamatoti daudz ultrasonogrāfisko 
izmeklējumu. Pasaulē no šā izmeklējuma sen atteiku-
šies, jo šāda diagnostika ir nepilnīga. Arī salīdzinoši dār-
gākie izmeklējumi, ar kuriem pacienti ierodas Latvijas 
Onkoloģijas centrā, bieži veikti nekvalitatīvi un neder 
ārstniecības procesā. Piemēram, zarnu vēža gadījumā 
datortomogrāfija bez kontrastvielas nav izmantojama. 
Daudzi pacienti Onkoloģijas centrā ierodas ar diskā ie-
rakstītu valsts apmaksātu izmeklējumu, taču tam nav 
pievienots apraksts, tātad izmeklējums ir nepilnīgs.”
Par ultrasonogrāfijas izmeklējumu nelietderību īsti ne-
piekrīt uroloģe, onkoloģe, Liepājas reģionālās slimnīcas 
Kurzemes Uroloģijas centra virsārste, onkologu konsilija 
vadītāja Dzintra Litavniece, viņa uzskata: šis izmeklē-
jums ir mūsdienīgs, neinvazīvs, nekaitīgs un informatīvs. 
Problēma cita — izmeklējuma kvalitāte lielā mērā atka-
rīga gan no aparatūras kvalitātes, gan speciālista kvali-
fikācijas, pieredzes, tāpēc vienu un to pašu izmeklējumu 
var interpretēt dažādi. Lai attiecīgais speciālists vai kon-
silijs varētu pieņemt kompetentu lēmumu par diagno-
zes apstiprināšanu, izmeklējumi jāatkārto un jāuzklausa 
vēl vismaz otra speciālista viedoklis.

Ģimenes ārste Dace Harasimjuka noraida domu, ka ģi-
menes ārsti pacientu varētu nosūtīt uz nelietderīgiem 
izmeklējumiem; ģimenes ārsti veic tādus izmeklēju-
mus, kādus attiecīgie MK noteikumi un to pielikums, 
kas attiecināts uz zaļā koridora pieejamību, atļauj. “Es 
un māsu palīgi rūpīgi izmantojam MK vadlīnijas: kas jā-
izmeklē, ja aizdomas par vēzi plaušās, kas — ja krūts 
dziedzerī, kuņģī, galvā. Mēs nemaz nekur citur sūtīt un 
izmeklēt nedrīkstam, jo nolikumā taču ierakstīts, kad 
pienākas analīzes, kad nepienākas; kad ultrasonogrāfija, 
kad datortomogrāfija, kad tikai rentgens. Starp citu, ja 
ir aizdomas par plaušu vēzi, kuru mana pacienta gadī-
jumā neapstiprināja, drīkstēju pacientu nosūtīt tikai uz 
rentgenu.”

Pareizi noformēt dokumentus
Dzintra Litavniece norāda uz vēl kādu aspektu, ko izkris-
talizējis zaļais koridors. “Ir Ļoti svarīgi, lai jau primārajā 
posmā pacientiem būtu pareizi noformēti dokumen-
ti. Tas nozīmē, ka ģimenes ārstiem, nosūtot pacientus 
pie speciālista un vēlāk arī speciālistiem, nosūtot šos 
pacientus uz izmeklējumiem ļaundabīgo audzēju diag-

nostikai, nosūtījumos ļoti precīzi jābūt atzīmētam attie-
cīgās diagnozes kodam. Ja kods būs, medicīnas iestādē 
nebūs nesapratnes un pacients ātri saņems nepiecieša-
mo pakalpojumu.” Viņa gan piebilst: jārēķinās, ka jāpaiet 
laikam, lai visas puses iepazītos, saprastu un veiksmī-
gi iekļautos jaunajā kārtībā. Ja arī gadās kāda kļūda vai 
neprecizitāte, nevajag to uzreiz kārt pie lielā zvana, bet 
kļūdas labot un mediķus izglītot. “Kā liecina mana līdz-
šinējā pieredze, pacienti paši ar nelieliem izņēmumiem 
pagaidām vēl maz izprot zaļo koridoru.” 

Ierobežotā speciālistu kapacitāte
Zaļais koridors labi parāda — speciālistu mums ir tik, cik 
ir, un viņu kapacitāte nav bezizmēra. “Tā daļa, kas saistī-
ta ar nosūtījumiem uz fibrogastroskopiju, kolonoskopiju 
un datortomogrāfiju, darbojas labi,” pieredzē par zaļo 
koridoru dalās Inguna Riževa, ģimenes ārste no Rīgas. 
“Onkologam esmu zvanījusi vienreiz, un tas man aizņē-
ma divdesmit minūtes. Ja ar onkologu būtu jākomunicē 
bieži, tas būtu diezgan traucējoši, jo laiku aizņem gan 
sazvanīšana, gan zvanu pāradresācija. Kamēr sarunāju 
vizīti, pacientam jābūt blakus. Ja pacients nav klāt, tad 
atsevišķi viņam jāzvana. Nedod Dievs, ja viņš netiek 
norunātajā laikā. Tādā gadījumā atkal jāzvana onkolo-
gam — tāda zvanīšanās turp atpakaļ.” 
Ģimenes ārstei Dacei Harasimjukai bijis gadījums, kad 
viss tomēr notiek pa vecam. “Kāpēc zaļajā koridorā nav 
ierakstīti pacienti, kuriem, iespējams, ir onkoloģisks pe-
rēklis galvā, vairogdziedzerī vai asinsrades sistēmā? Ne-
sen cīnījos, lai pacients laikus tiktu pie onkologa, jo ir aiz-
domas par nopietnu hematoloģisku slimību, ļaundabīgu 
audzēju asinsrades sistēmā. Viņa gadījumā nez kāpēc 
viss notiek pa vecam: zvanīju pazīstamiem mediķiem, 
tad uz nodaļu ārstiem, pusi dienas skaidroju pacienta 
stāvokli, lai viņš tiktu līdz pieņemšanai,” tā ģimenes ār-
ste, kura speciālistu un ģimenes ārstu sadarbību vērtē 
kā gana labu, taču norāda, ka gan primārajā veselības 
aprūpē, gan speciālisti strādā ar lielu pārslodzi, tāpēc 
nereti vienkārši trūkst laika, ko veltīt konkrētajam pa-
cientam un arī mediķu savstarpējai saziņai. 

No šā gada 1. janvāra ārstniecības iestādēm noteikts 
pienākums pacientam ar pirmreizēji atklātu onkoloģis-
ku slimību nodrošināt precizējošos izmeklējumus un 
lēmumu par ārstēšanas taktiku pieņemt un ārstēšanu 
uzsākt ne vēlāk kā mēnesi pēc pirmā speciālista kon-
sultācijas. Jānis Eglītis stāsta, ka process atsevišķās lo-
kalizācijās jau darbojies pirms zaļā koridorā. “Latvijā jau 
vairākus gadus krūts audzēja pacienti negaida ilgāk par 
mēnesi. Tiklīdz ir morfoloģiskā verifikācija, sāk ārstēša-
nu. Problēma ir ar gremošanas trakta, uroloģiskajiem 
un ginekoloģiskajiem audzējiem, kur nav iedomājams 
pacientam veikt operāciju, to pamatojot tikai ar rentge-
noloģiskajiem un ultraskaņas izmeklējumiem. Nepiecie-
šama magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija.” Zaļie 
koridori varētu šo problēmu atrisināt, tomēr jāskatās 
pacientu pieplūdums. “Pašreizējā situācijā būtu labi, ja 
pacientus varētu izmeklēt piecās iezīmētājās iestādēs, 



kur varētu norisināties multidisciplinārie konsiliji, kas 
izlemtu par ārstēšanu un arī ārstētu. Problēmas varētu 
parādīties ar operāciju laikiem, jo ir diezgan akūts operā-
ciju māsu un anesteziologu māsu deficīts.”

Līdzšinējo pacientu aprūpe
Latvijā vēža slimnieku skaits tuvojas 80 tūkstošiem, 
ik gadu šo diagnozi apstiprina 11 tūkstošiem Latvijas 
iedzīvotāju (37 % ļaundabīgo audzēju atklāj novēloti: 
17 % — III stadijā, 20 % — IV stadijā). Pēdējos desmit 
gados onkoloģisko pacientu skaits pieaudzis par gandrīz 
40% — tā liecina Slimību kontroles un profilakses centra 
dati. 

No 30 modernajiem medikamentiem, ko visbiežāk iz-
manto vēža ārstēšanai Eiropas valstīs, Latvijā kompen-
sē piecus, turklāt pacientiem, kam ir retākas lokalizācijas 
audzējs (galvas vai kakla), bet pacientiem, kam ir visbie-
žāk sastopamais vēzis (zarnu, plaušu, ādas un prosta-
tas), modernie medikamenti no valsts nepienākas. Taču 
progresējoša metastātiska vēža gadījumos iespēja pil-
nai remisijai bez mērķterapijas ir ļoti maza.

“Droši vien vajadzīgs reāls plāns, ja runājam par medi-
kamentiem. Patlaban modernā terapija ienāk haotiski 
un kampaņveidīgi,” skumji secina Jānis Eglītis. “Vairākām 
lokalizācijām jau ir desmit gadus ilgi pētījumi, noskaid-
rota medikamentu efektivitāte, taču tam netiek atvēlēti 
līdzekļi, šogad finanses vairāk atstātas organizatoris-
kiem nolūkiem. Tāpat jāuzlabo ķirurģiskā ārstēšanu, ķī-
mijterapija un staru terapija, tomēr Veselības ministrijas 
izstrādātajā rīcības plānā onkoloģisko slimību ārstēšanā 
par to runāts maz.”

“Tie, kuri novērojas jau pāris gadu, kuriem ir onkoloģiskā 
diagnoze, ar laiku visus izmeklējumus veic par maksu. 
Tie, kas var, paši arī maksā par jaunākajiem medikamen-
tiem un dzīvo ilgāk,” skarba ir Inguna Riževa. 

“Valstī izstrādātas vadlīnijas, kā jārīkojas katras lokali-
zācijas ļaundabīgo audzēju pacientu aprūpē — kādas 
ārstēšanas metodes jāizvēlas katras lokalizācijas vēzim, 
kāda palīdzība jānodrošina pēc akūtas ārstēšanas, cik 
bieži jākontrolē rādītāji dinamikā. Lai to nodrošinātu, arī 
šiem pacientiem nepieciešami dažādi izmeklējumi, un 
arī tam nepieciešams līdzīgs zaļā koridora finansējums. 
Ja naudas nebūs, mēs varam pieņemt visādus lēmumus 
un izsludināt visādus koridorus, kaut visu medicīnu sa-
dalīt pa dažādu krāsu koridoriem, bet īstenot tos neiz-
dosies,” papildina Dzintra Litavniece. “Zinu, ka speciālis-
tu grupa pie šā uzdevuma strādā. Ja tas īstenosies un 
galvenais — ja būs finansējums, tad varēsim runāt par 
vēl vienu uzlabojumu ļaundabīgo audzēju pacientu ap-
rūpē.” 

Un tad tuvinieki sēž ģimenes ārsta kabinetā...
Uzrunātie ārsti ir vienisprātis: ģimenes ārsti ir zinīgi 
onkoloģisko pacientu aprūpē, paliatīvajā aprūpē, pie-

trūkst kā cita. Inguna Riževa: “Mājas apstākļos var ļoti 
labi kontrolēt paliatīvos pacientos. Apmeklēju lekcijas, 
informācijas netrūkst. Fiziski pietrūkst laika, pacientiem 
pietrūkst līdzekļu, valstī iztrūkst sociālās daļas, proti, at-
balsta un aprūpes personāla.”

“Desmit valsts apmaksātas gultasdienas slimnīcā, un arī 
tad seko šādi tādi pacienta līdzmaksājumi. Bet kas tā-
lāk? Tad tuvinieki sēž ģimenes ārsta kabinetā un ārā ne-
iet, kamēr nav rasts risinājums. Ģimenes nevar samak-
sāt par vietu slimnīcās, pansionātos, tad pabalsta dēļ ar 
steigu kārto invaliditātes grupu. Ar smagi slimā cilvēka 
pensiju, ja viņš ir gados un to saņem, nepietiek,” Dace 
Harasimjuka atklāj reālo ikdienu. “Tāpat valsts apmak-
sātā rehabilitācija pienāk tikai tad, ja izstāv garās rindas. 
Taču pa šo laiku pacients sēž uz zilās lapas, neatgriežas 
darba tirgū, kaut tieši viņš, kurš ārstējies no nopietnas 
slimības, joprojām ir potenciālais nodokļu maksātājs. 
Šajā ziņā Latvijā joprojām cilvēks nav prioritāte un diem-
žēl arī veselības sistēmā ne, jo tur prioritāte ir birokrā-
tija.” 

Lai līdz paliatīvai aprūpei nenonāktu, lielais uzdevums ir 
iedarbināt sijājošās diagnostikas programmas — domā 
Jānis Eglītis. Lai vēža savlaicīgas atklāšanas program-
mas būtu efektīvas, krūts un dzemdes kakla vēža pro-
filaktiskajās pārbaudēs būtu jāpiedalās vairāk nekā 70 % 
attiecīgā vecuma sieviešu, bet zarnu vēža skrīningā — 
ap 50 % iedzīvotāju pēc 50 gadu vecuma. Diemžēl Latvi-
jas iedzīvotāju atsaucība ir niecīga. Nacionālā veselības 
dienesta dati rada, ka dzemdes kakla pārbaudi valsts 
programmas ietvaros 2015. gadā veica 25 % no uzaici-
nātajām sievietēm, bet zarnu vēža pārbaudēm atsaucās 
tikai 10 % iedzīvotāju.

Speciālisti atzīst: zaļais koridors pirmrei-
zējiem pacientiem ir ļoti labs, taču tikai 
neliels solis uz priekšu. Vajadzīgs kom-
plekss risinājums - no profilakses līdz 
ārstēšanai un rehabilitācijai.
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