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ATRADUMS

Iesaka IEVAS Veselības
žurnāliste INDRA OZOLIŅA:

Ārstē plūškoks

Trīs gadus Latvijas Ārstu
biedrības organizētajā pasāku
mā Gada balva medicīnā, kas ir
lielākie mediķu svētki, arī IEVAS
Veselība teica savu paldies – žur
nāla atsaucīgākajam konsul
tantam. Jo bez viņiem nebūtu
ne mums, ko rakstīt, ne tev, ko
lasīt, – tas taču katram skaidrs!
Tomēr kovids šo skaisto tradīciju
piekoriģēja pa savam – martā,
kad notika Gada balva medicīnā
2020 svinīgā ceremonija, pla
šiem pasākumiem nebija zaļās
gaismas: ierobežots apmeklētāju
skaits, laika limits utt. Tāpēc
pateicības balvai IEVAS Veselības
atsaucīgākais konsultants 2020
nācās gaidīt citu piemērotu
brīdi, kad pārsteigt, iepriecināt,
samulsināt nominantu. Un tas
izdevās par 100 procentiem!
P. Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas Latvijas Kardioloģijas
centra kardioloģei Gintai Kamzo
lai balvu pasniedzām Pasaules
sirds dienā. Viņa patiešām savu
darbu dara no sirds. No sirds
uz sirdi! Ar sirds asinīm varu
parakstīties, ka Ginta Kamzola ir
ļoti atbildīgs cilvēks. «Dakter, bet
ļoti vajag…» – un viņa izdomās,
kā noorganizēt, kā palīdzēt, kā
izbrīvēt laiku, kura praktiski nav.
Esi taču jau pamanījusi – daktere
ir guru sirds mazspējas tēmā. Un
iedziļinās it visā, ko tu par sirds
veselību jautā.

Protams, tevi arī interesē, kas
atrodas tajā sarkanajā sainītī,
kuru tur mana kolēģe Indra, un
kas tas par augu man rokās…
Tātad – IEVAS Veselības pateicī
bas balvas ideja ir tāda: lai ārsts
labi strādātu, viņam ir arī labi
jāatpūšas, jāuzlādē baterijas.
Tāpēc katram balvas ieguvējam
dāvinām ko tādu, kas saistīts ar
viņa vaļasprieku. Gintai Kamzo
lai tā ir dziedāšana jauktajā korī
Motus un mūzika. Tāpēc sarka
najā sainī ar balto lenti ir muzi
koloģes Daigas Mazvērsītes abas
jaunākās grāmatas Melnbaltās
dziesmas par latviešu estrādes
vēsturi, kuras izdevusi Zvaigzne
ABC, un biļetes uz jauno baleta
izrādi Drakula. Pasākums, starp
citu, drošs – vakcinētajiem. Bet
puķe podā ir gumijkoks – Ficus
lyrata. Mīļām atmiņām – bērnī
bā dakterei istabā esot audzis
liels gumijkoks, līdz pat gries
tiem, un viņai tas ļoti paticis.
Ginta Kamzola ir dzimusi Balvos,
bet vidusskolu beidza Baltinavā.
Latgales rūdī
jums.
anija.pelude@santa.lv

nolēmu pamēģināt viņa
radīto produktu. Protams,
augiem nepiemīt brīnu
mainas spējas ātri novērst
saaukstēšanās izpausmes,
taču vienmēr labāk sākt
ar dabiskiem līdzekļiem.
Dzēriens ir ļoti garšīgs, taču
lietojams kā zāles – ne vai
rāk kā divas paciņas dienā
un ne ilgāk kā nedēļu. Man
patīk, ka nesatur cukuru un
lipekli. Dzēriens paredzēts
imunitātes spēcināšanai,
pret kņudēšanu kaklā,
aizsmakumu un klepu.

Cena aptiekās – ap 8 eiro.

SMEJIES VESELA

– Spiediet, paciente, spiediet!
– Atvainojiet, dakter, bet... vai jūs
esat pārliecināts, ka apendicīts tā izies?
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Pārpublicējot materiālus,
nepieciešama SIA «Žurnāls
Santa» rakstiska atļauja.
Žurnāla abonēšana ar piegādi
Latvijā, Eiropā un citur pasaulē
www.manizurnali.lv.
Papildu informācija:
e-pasts: abone@santa.lv.
Tālr. 67006114
Abonēšanas indekss Latvijas
Pastā 2386.
Mazumtirdzniecība:
informējiet mūs, ja nevarat
iegādāties žurnālu kādā no
tirdzniecības vietām Latvijā.
Ievas VESELĪBA iznāk ik pēc
2 nedēļām, piektdienās.

Izdevējs ir Latvijas Preses izdevēju asociācijas (LPIA) biedrs www.lpia.lv

Draudzējies ar IEVAS Veselību
sociālajos tīklos facebook.com
(meklē IEVAS_Veseliba),
twitter.com (@Ievas_Veseliba).

Sagatavojušas Anija Pelūde un Indra Ozoliņa. Foto – F64 (Mārtiņš Zilgalvis), no izdevniecības Žurnāls Santa arhīva un publicitātes materiāliem

IEVAS Veselības balva –
kardioloģei Gintai Kamzolai

– Sākoties vēsākam
laikam, arī mani pieveica
kāds no augšējo elpceļu vī
rusiem. Pieredze liecina, ka
vislabāk šādos gadījumos
man palīdz karstie dzērieni.
Šoreiz nolēmu izmantot
nevis ierastos ārzemju ra
žojumus ar paracetamolu,
bet ko dabiskāku. Aptiekā
uzmanību piesaistīja Rīgas
farmaceitiskās fabrikas
Dr. Pakalns Select produkts
Easy breathe – pulveris ar
melnā plūškoka ziedu eks
traktu. Arī pārējās sastāv
daļas ir jaudīgas – C vit
amīns, pelargonijas sakņu
un parastā deviņvīruspēka
ekstrakts, rutīns, cinks un
selēns. Tā kā esmu arī per
sonīgi tikusies ar leģendāro
farmaceitu Dailoni Pakalnu,
kurš mūžībā aizgāja
šoruden, 24. septembrī,
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