
JAUNA IESPĒJA

          Paldies ķirurģei Aleksandrai Kušpelo un viņas 
laipnajai atbalsta komandai Veselības centrā 4, kas 
sāpīgas lietas spēj darīt mazāk sāpīgi. Profesionalitāte, 
lietišķums, laba darba organizācija – un nekādu sastrē-
gumu pie kabineta durvīm! 

Mazliet salāpītā paciente 
Ināra Liepiņa

8  Svarīgi tagad
Ziedot orgānus? Izlem 
laikus!

12 Stiprais stāsts 
«Melanomas metastāzes 
bija visur,» saka divgadīgās 
Emīlijas mamma SONDRA 
ZAĻUPE.

18  IEVAS Veselības 
poliklīnika 
xPar veidojumu mugurā
xPar dzelzs preparātiem
xPar herpesvīrusu uz sejas

20  Mūžīgā tēma 
ENDOMETRIOZE

24 Kā darīt?
Līdzekļi pret tulznām

26  Ko darīt?
Ja slikta elpa

29  IEVAS Veselība 
noskaidro 
Kāpēc slinko 
vairogdziedzeris

32 Izvēlies gudri 
Krūšturis sportam un 
ravēšanai

36  Tavs bērns 
Mazais norijis 
bateriju

40  Tavs ārsts
Asinsvadu ķirurgs 
DAINIS KRIEVIŅŠ

44 Kāpēc tev tas 
vajadzīgs?
Šķiedrvielas

saturs
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Paldies
Pediatrs konsultē arī 

vakaros un brīvdienās
No 4. jūnija arī Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcas novietnē Gaiļezers, kas atrodas Juglas 
ielā 20, katru dienu no pulksten 8 līdz 22 kon-
sultē pediatrs. Pat brīvdienās un svētku dienās! 
Ņemot vērā, ka 70 procentos gadījumu pēkšņi 
saslimušajiem bērniem pietiek ar ambulatoru 
palīdzību, tas ir labs variants visiem, kas dzīvo 
Daugavas labajā krastā, uz Vidzemes pusi. Tiesa, 
ja būs nepieciešama observācija jeb novēroša-
na līdz 24 stundām vai bērna stacionēšana, tad 
gan tik un tā pediatrs ieteiks vērsties Vienības 
gatvē 45, Bērnu slimnīcas novietnē Torņakalns.

Vairāk informācijas pa tālruni 80708866. 

   Latvijā šovasar – 
23 Zilie karogi!

LATVIJA VAR! 

Ja pludmalē redzi plīvojam Zilo 
karogu, kas ir pasaulē atpa-
zīstamākais tūrisma ekoser-
tifikāts, tad zini – šī peldvieta 
atbilst visaugstākajiem vides 
aizsardzības un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšanas 
kritērijiem. Šajā ziņā Latvija ir 
pārliecinoša līdere Baltijas valstu 
vidū: pie kaimiņiem igauņiem 
šosezon uzvilkti tikai trīs Zilie 
karogi, Lietuvā – pieci.
Šovasar Zilais karogs plīvos šeit:
�Daugavpilī – Stropu ezera peldvietā un 
peldvietā Stropu vilnis;
�Engures novadā – Abragciema 
peldvietā;
�Jēkabpilī – Radžu ūdenskrātuves 
peldvietā;
�Jūrmalā septiņās peldvietās – Buldu-
ru, Dubultu, Dzintaru, Jaunķemeru, Kauguru, 
Majoru un Mellužu;
�Kuldīgā – Ventas upes Mārtiņsalas 
peldvietā;
�Liepājā trīs peldvietās – Dienvidrie-
tumu peldvietā, peldvietā Pie stadiona un 
Beberliņu peldvietā;
�Limbažos – Lielezera pludmalē;
�Rīgā – Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietās, 
savukārt Rumbulas peldvieta saņēmusi 
Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu;
�Saulkrastos – Centra peldvietā;
�Siguldā – Zilais karogs pirmo reizi pacelts 
Siguldas pilsētas peldvietā;
�Ventspilī – jau divdesmit pirmo reizi Zi-
lais karogs plīvos Ventspils pilsētas pludmalē.

Eiropas Insulta kongresā Milānā 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-
cas un Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas Insulta vienības saņēma 
Eiropas Insulta organizācijas programmas 
Angels Initiative augstāko – dimanta – no-
vērtējumu un tika apbalvotas ar izcilības 
balvu Angels Awards.

Starptautiskie eksperti viesojās abās 
slimnīcās, lai novērotu, kā un cik ātri mediķi 
sniedz neatliekamo palīdzību pacientiem 
ar akūtu insultu. Šādas vizītes veiktas jau 
vairāk nekā 1500 slimnīcās Eiropā, Āfrikā un 
Āzijā, un Eiropas Insulta biedrības pārstāvji 
mūsu Insulta vienību rezultātus novērtējuši 
kā vienus no labākajiem. «Tā ir lieliska ziņa 
pacientiem! Jo ātrāk cilvēks šādā akūtā situ-
ācijā saņem palīdzību, jo lielāka iespēja, ka 
insults neatstās nopietnas sekas un viņš varēs 
atgriezties ierastajā dzīves ritmā,» komentē 
neiroloģijas profesors Guntis Karelis.

Uz Milānu 
saņemt balvu devās 

arī Austrumu slimnīcas  
Neiroloģijas un 

neiroķirurģijas klīnikas 
vadītājs profesors 

GUNTIS KARELIS un 
Insulta vienības 

neiroloģes ILGA ĶIKULE 
un IVETA 

HARITONČENKO.

Mūsu abas 
  Insulta 
vienības – 

Uz mūsu vāka: 
SONDRA ZAĻUPE 
Foto – Matīss 
Markovskis
Grims – 
Anda Zariņa 
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TIK UZ PRIEKŠU

starp labākajām Eiropā
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