
kaitīga. Protams, šeit var runāt arī par ārsta vēlēšanos 
un iespējām tālākizglītoties attiecīgajā jomā. Kā jau 
minēju iepriekš, informācijas plūsma medicīnā ir ār-
kārtīgi ātra, līdz ar to pacientam, plānojot vizīti, jāno-
skaidro, kādā jomā konkrētais ārsts specializējas, vai 
viņš ir Rietumu klasiskās medicīnas vērtību piekritējs 
vai viņš varētu rekomendēt arī fitoterapiju vai netradi-
cionālās medicīnas metodes.»

VESELĪGS ZARNU TRAKTS 
IR JŪSU ROKĀS
Lietojiet uzturā rupja maluma pārtiku. Ēdiet 
vairāk produktus, kas bagātīgi ar šķiedrvie-
lām — dažādu krāsu augļus un dārzeņus. 
Ārsti iesaka ēst trīs vai vairāk porcijas dienā.
Dzeriet 8 līdz 10 glāzes ūdens dienā.
Veiciet fiziskas aktivitātes vismaz 30 minūtes 
dienā.
Ja kaut kas jums rada raizes un īpaši, ja esat 
vecāks par 45 gadiem, pierakstieties uz kon-
sultāciju pie gastroenterologa.

Dr. Ilona Vilkoite
«Ikdienā, ieturot maltīti, jāpievērš uzmanība šķiedr-
vielu lietošanai, īpaši dārzeņiem. Tie ir kritiski svarī-
gi veselīga mikrobioma uzturēšanai, tāpat, protams, 
liela nozīme ir fermentētiem un skābpiena produk-
tiem. Diemžēl, ir cilvēki, kas nespēj uzņemt šķiedrvie-
las pietiekamā daudzumā. Iemeslu šīm situācijām ir 
daudz un tie ir dažādi. Šādos gadījumos ir lietderīgi 
papildināt šķiedrvielu daudzumu no aptiekā pieejamā 
sortimenta. Dažās situācijās gastroenterologi izman-
to probiotikas.

Aptiekās pieejamo probiotiku klāsts ir milzīgs. Probio-
tikas, ja tā var izteikties, ir jaunie vitamīni. Katrs vēlas 
veselu mikrobiomu, tāpēc šķiet, ka, ja papildināsim 
savu uzturu ar krāsainām kapsulām, būsim veselīgāki, 
dzīvosim ilgāk un kvalitatīvāk. Gribētos minēt, ka ve-
sela mikrobioma noslēpums slēpjas mūsu šķīvī, nevis 
aptiekā. Mūsu uzdevums ir ne tikai papildināt mikro-
bioma sastāvu, bet arī dot iespēju zarnās mītošajām 
baktērijām attīstīties un vairoties. Pastāv iespēja pa-
pildināt savu diennaktī uzņemto šķiedrvielu daudzumu 
ar aptiekā nopērkamām šķiedrvielām, taču, ja tiek no-
vērotas sūdzības no gremošanas trakta puses- vēdera 
pūšanās, šķidrāka vēdera izeja vai aizcietējums, talkā 
var nākt arī probiotikas. 

Jāatceras, ka katram baktēriju celmam, kas atrodas 
aptiekā nopirktā kapsulā, ir savas indikācijas. Viena 
baktērija derēs gadījumos, ja ir aizcietējums, otra- ja 
ir caureja, pavisam cita baktērija pasargās gremo-
šanas traktu gadījumos, ja tiek lietotas antibiotikas. 
Būtiski ir izvēlēties pareizo probiotiku un nesarežģīt 
savu problēmu vēl vairāk. Var konsultēties ar aptiekas 
farmaceitu vai ģimenes ārstu, taču, ja māc šaubas par 
atbilstošākās probiotikas izvēli, rekomendēta gastro-
enterologa konsultācija, tādā veidā pacients saņems 
precīzus ieteikumus kāda probiotika piemērota tieši 
viņam.  

Reizēm, apskatot aptiekā pieejamās paciņas, nākas se-
cināt, ka vienā kapsulā saliktas kopā baktērijas, kas 
darbojas pilnīgi pretēji. Tādu medikamentu es nereko-
mendētu lietot, tā efektivitāte varētu būt apšaubāma. 

Diemžēl līdz šim brīdim pasaulē nav laba, pārbaudīta 
rutīnas testa, kas varētu stabili noteikt mūsu mikrobio-
ma sastāvu. Mikrobioms ir ļoti dinamiska struktūra, 
tas maina savu sastāvu atkarībā no tā, vai esam ap-
ēduši dārzeņu sautējumu vai burgeru, tāpat tā sastāvs 
atkarīgs arī no ikdienā lietotiem medikamentiem un 
daudziem citiem faktoriem. Jāņem vērā, ka ar mikro-
biomu saistītie pētījumi aizvien turpinās un informāci-
ja tiek papildināta nemitīgi. Pieejams liels datu apjoms 
par dažādām slimībām, ko varētu provocēt izmaiņas 
mikrobiomā. Starp šīm slimībām ir gan autoimūnas, 
gan iekasīgas, gan endokrīnas, gan arī onkoloģiskas.»

MI UN NĀKOTNES TEHNOLOĢIJAS
Tas ir normāli, ja labs ārsts strādā labi aprīkotā klīnikā. 
Tā tam vajadzētu būt. Mūsdienu pasaulē būtu dīvaini 
ignorēt tehnoloģijas.
Jaunu endoskopisko sistēmu izmantošana ir palieli-
nājusi pirmsvēža bojājumu un vēža agrīnās stadijas 
diagnostikas biežumu. Endomikroskopija var kļūt 
par neatņemamu metodi, instrumentu, kas ļauj optiski 
palielināt zarnu traktu līdz šūnu līmenim vai līdz 250 
mikronu dziļumam. Tomēr endomikroskopisko attēlu 
novērtēšanai nepieciešama ekspertu interpretācija, lai 
precīzi diagnosticētu slimību.

Jau šodien ir izstrādāts neironu tīkls, lai palīdzētu gas-
troenterologiem identificēt un noņemt polipus. Polipu 
noteikšanas algoritma precizitāte ir 96,4%, un tas ar 
lielu precizitāti var reāllaikā identificēt un noteikt poli-
pu atrašanās vietas.

Pediatrijā visbiežāk izmanto augšējo un apakšējo en-
doskopiju enteropātijas diagnosticēšanai un monito-
ringam. Piemēram, zarnu trakta endoskopija ir zelta 
standarts celiakijas diagnosticēšanai, taču slimības ne-
viendabīguma dēļ ir nepieciešamas vairākas biopsijas. 
Tuvākajā nākotnē var tikt izstrādātas pieejas ar māks-
līgā intelekta līdzdalību, kas var ierobežot ar endosko-
piju saistītos riskus, novēršot biopsiju nepieciešamību. 

Analizējot lielu datu daudzumu, ieskaitot seroloģiskos 
un iekaisuma marķierus, MI var uzlabot diagnostikas 
precizitāti un ļaut izvēlēties mērķorientētu terapiju.

MI stiprās puses ir spēja apstrādāt un analizēt datus 
tādā ātrumā, kas pārsniedz cilvēka iespējas. Bieži par 
ierobežojošo faktoru pētniecībā kalpo ierobežoti, slik-
tas kvalitātes, neatbilstoši anotēti dati, «pagātnes ap-
rīkojums». 

Lai gan datortehnoloģijas var daudz precīzāk veikt 
gan diagnostiku, gan laboratorijas pētījumus, tās nekā-
dā gadījumā nespēs aizstāt ārstu-cilvēku spējas. Ārsti 
vienmēr būs vajadzīgi, lai ārstētu, sintezētu, apstrādātu 
informāciju un izlemtu par rīcības plānu. Tikai personī-
gajam ārstam būs prasme un spējas saprotamā un em-
pātiskā veidā komunicēt ar pacientu un viņa ģimeni, un 
tas nemaz nav tik mazsvarīgi. |

EIDŽISMS 
ESTĒTISKAJĀ 

DERMATOLOĢIJĀ 
Ļoti rietumniecisks, bet ļoti plaši izplatīts un glancēts mārketinga vēstī-
jums “estētikā”: “atjaunināšanas procedūras var paaugstināt konkurēt-
spēju darba vietā”. Kad pasaulē valda ķermeņa pozitīvisma laikmets, tas 
izklausās kā kaut kas mežonīgs. Bet tā ir noticis, ka saikne starp eidžis-
mu — aizspriedumiem pret cilvēkiem vecuma dēļ — un nenovēršamu 
vēlmi pēc kosmetoloģiskām procedūrām — ir acīmredzama. Ievērojams 
cilvēku skaits veic skaistumkopšanas procedūras, jo patiešām uzskata, 
ka viņus diskriminē viņu, teiksim tā, pusmūža vecuma dēļ. Pusmūža ve-
cums — tas ir apmēram četrdesmit gadi. 

AUTORE: ALMAZA PIRHA

Dr.med. Kristīne Azarjana, 
ārste–dermatoloģe, 
klīnikas Azaryan 
Medical Clinic īpašniece 
un galvenā ārste 
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Lai jūs, dārgie lasītāji, saprastu, eidžisms, kā tendence 
tika aizsākta jau sen, aptuveni 2007. — 2008. gadā... 
Kad Silīcijas ielejas pirmie iedzīvotāji teica, ka gudri 
cilvēki, tie ir gados jauni cilvēki. Un pēkšņi šajā jau-
kajā Amerikas ekonomikas nostūrī, ko nosaka tās ne-
žēlīgais optimisms, kur valda absolūts izgudrojuma un 
pārdomu gars, ar neticamu spēku attīstījās augsti kva-
lificētu, objektīvi talantīgu, ārkārtīgi ambiciozu cilvēku 
klase, kuri gan netika uzreiz izstumti no spēles, bet, tā 
teikt, pārbīdīti otrajā plānā ... Tāpat kā balerīnas — 
35 gadu vecumā sūta pensijā. Stāsta, ka sekas esot 
vienkārši bēdīgas...Ekonomikā. Bet ne kosmetoloģijas 
tirgū. Kopš tā laika, veikto «botoksa» injekciju skaits 
gadā ir palielinājies 800 reizes. 

Tiesa, mani interesē kas cits. 
Jau šodien eidžisms var kļūt par murgu realitātē ga-
dos jauniem un pusmūža cilvēkiem. Vēl tikai vakar 
viņi varēja paspīdēt ar savām zināšanām, lepojās 
ar jaunību un galda tenisa galdu birojā. Bet šodien 
arvien biežāk kosmetologa kabinetā skan: “Man ir 
35 gadi. Man pirmdienā jāuzstājas kolēģu priekšā 
un sejai jābūt starojošai. Es nedrīkstu izskatīties tā, 
it kā man būtu vīrs/sieva, divi bērni un hipotēka. 
Pieņemiet mani piektdienā (kosmetologam pati aiz-
ņemtākā diena nedēļā), lai nedēļas nogalē man būtu 
laiks atjēgties un pirmdienā jau izskatītos jaunāks 
nekā pirms tam.  
Cita paaudze, taču problēmas gluži tādas pašas...
Un ir pilnīgi acīmredzams, ka šo situāciju spēs glābt ne 
tikai kosmetologs, kam piektdienā būs iespēja pieņemt 
uz procedūru, bet arī psihologs... Vai zināt kāpēc? Ar 
laiku, visas dzīves garumā, ja paveiksies, tad tā būs 
ilga, katrs no mums būs pakļauts eidžismam. 

Eidžisms  (no angļu val. Ageism) — personas 
diskriminācija, pamatojoties uz viņa vecumu.

SASKAŅĀ AR PVO:

18-44 gadi – Jaunība
44-60 gadi – Vidējais vecums
60-75 gadi — Pusmūža vecums
75-90 gadus – Vecumgadu periods
90 gadi+ – Ilgdzīvotājs

Dakter, Jūs estētiskajā dermatoloģijā strādājat jau 
20 gadus. Pastāstiet, kā personīgi Jums izdevies 
pārdzīvot visas kaislības, kas saistītas ar sevis “up-
greidošanu”... Ir ārsti, kuri veikuši “botoksa” pro-
cedūras 10 reizes vairāk nekā viņu pacienti... 
35 gadu vecumā, kad mani kolēģi jau bija izmēģinā-
juši visas estētiskās dermatoloģijas iespējas, es jopro-
jām nopietni apsvēru, vai man tas vispār ir vajadzīgs... 
Esmu pārliecināta, ka ārējā pārliecība slēpjas iekšējā 
līdzsvarā. Un tad es sev pateicu, un šodien to saku arī 
saviem pacientiem, ka nevajag apsteigt notikumus, vie-
nā laidā sevi liekot zem skalpeļa. Ir vērts piestrādāt pie 
apjomu papildināšanas.
Zinu, laiks ir nežēlīgs…

Bet 48 gadu vecumā, es jau neesmu vairs tik kategoris-
ka, un tāpēc neizslēdzu iespēju, ka kādu dienu atradīšos 
plastikas ķirurga kabinetā kā pacients. Tāpēc, ka esmu 
sieviete, tāpēc, ka neesmu sajūsmā no iespējas nākotnē 
novecot. Un bez tam, ārsta ārējais izskats ir svarīgāks, 
nekā to varētu iedomāties.  
Tiesa, ir vēl kāds faktors, kas mani no tā attur. Es zinu, 
kā es vēlētos izskatīties. Pati sevi es tā pilnveidot ne-
varu. Un man nav kam sevi uzticēt. Šajā jautājumā es 
esmu perfekcioniste. Nav jau tā, ka blakus nav izcilu 
kolēģu vai zelta roku. Vienkārši es pati labāk zinu, kā 
man vajag.

Laika gaitā pacientu vajadzības ir mainījušās... ja 
agrāk, kā es saprotu, visi gribēja izmainīt savu iz-
skatu, tad tagad vienkārši vēlas atgūt jaunību. Vai 
tas ir ievērojami grūtāk? 

Atjaunināt nav nemaz tik 
sarežģīti. Padarīt 10 gadus 
jaunāku — bez problēmām. 

Ja tiek izveidots prasmīgs 
plāns, ko kontrolē ārsts, 
izmantojot jaunākās un 
efektīvākās procedūras, 

pateicoties aparātu tehnikai, 
kas var uzlabot sejas 

ovālu, tad ādas turgors ir 
pilnīgi iespējams. Ar vienu 

nosacījumu. Rīkojoties 
savlaicīgi.

Es nezinu, kādas izskatīsies 25-gadīgo sejas, kuras 
reizi pusgadā tiek papildinātas ar filleriem. Āda visu 
atceras. Šādi to “barojot”, tā vienkārši apturēs savus 
dabīgos procesus un pārvērtīsies par sūkli. Un 40 gadu 
vecumā šādi pacienti izskatīsies sliktāk nekā es un Jūs, 
Almaza, kas neaizraujas ar injekcijām. 
Taču es ne vienmēr varu palīdzēt pacientiem pat 50 
gadu vecumā, ja vienīgās rūpes par ādu līdz šim bijušas 
tās ikvakara attīrīšana. Šajā gadījumā vispirms jādodas 
pie plastikas ķirurga. Bet pēc tam jāpieslīpē nianses 
kosmetologa kabinetā.

Mēs domājām, ka cilvēki būs piesātināti ar proce-
dūrām un optimāli izmantos tās sevis pilnveido-
šanai, taču, kā redzam, procedūru skaits pieaug... 
Pieaug arī vēlmju skaits, pieaug iespējas...
Estētiskā medicīna – tas ir milzīgs bizness. Un tikai 
atbildīgs ārsts spēj pasargāt pacientu no kļūdām un 
pārspīlētiem uzlabojumiem. Ārstam vienlīdz jāpalīdz 
personai ar plašām finansiālām iespējas tāpat kā pa-

cientam, kuram finansiālā situācija ir apgrūtināta, at-
tiecīgi pēc nepieciešamības. Šo pat nav vērts apspriest. 
Es vienmēr esmu uzskatījusi un joprojām uzskatu, ka 
ārstam jāspēj kontrolēt pacientu cerības attiecībā uz 
procedūrām, kuras drīkst vai nedrīkst veikt, lai atrisi-
nātu radušās bažas saistībā ar eidžismu... 

Cik ilgi jūs varat saglabāt jaunību? Pieņemsim, Jūs 
padarījāt mani par 10 gadiem jaunāku...cik gadus 
jūs varat saglabāt šo efektu? Kas notiks pēc tam? 
Ja jūs atnākat pie manis 30-35 gadu vecumā... tad es 
turpmākos 20 gadus varu padarīt Jūs par 10 gadiem 
jaunāku. Pēc tam nosūtīšu pie laba plastikas ķirurga, ja 
mēs izlemsim, ka arī turpmāk vēlamies “turēt jaunību 
aiz astes”. 
Par laimi, man ir ļoti izglītoti un gudri klienti. Un dau-
dzi no viņiem izvēlas izskatīties lieliski savā vecumā.
Lai gan skaistuma un jaunības novērtēšanas standarti 
un kritēriji mūsdienās ir skarbi. Izskatīga sieviete 50 
gadu vecumā šodien un pirms 50 gadiem — tās ir divas 
dažādas sievietes.

Nesen kāda meitene, apmēram 28 gadus veca, saru-
nājoties, sākumā ilgi stāstīja par ķermeņa pozitīvis-
mu, sevis un savu trūkumu pieņemšanu, un tad viņa 
izmeta šādu frāzi: “Briesmīgi pat iedomāties par 40 
gadu vecumu... tik daudz visa kā ar sevi būs jādara. 
Ceru, ka man paveiksies, un es izskatīšos kā Jūs”. 
Es neesmu pārliecināta, ka tas bija kompliments... 
Bet kāpēc vieni izjūt bailes, bet citi ne?
Arī mums 28 gadu vecumā bija bail, un šis skaitlis 42 
šķita vēl tik tālu. Svarīgi, ar kādu pieredzi tu iesoļosi 
savos 42. Visa mūsu dzīve ir redzama mūsu sejā. Ne 
vienmēr tās ir skumjas un bēdas. Bieži vien tā ir kaislī-
ba, smiekli, spilgtas emocijas, kas atspoguļojas sejā kā 
bagātīgs mīmikas grumbu tīkls. Mums ir nepieciešama 
attīstība savā apziņā. Tas ir labi, ka no 28 līdz 42 gadu 
vecumam cilvēkiem šķiet, ka tas ir bezdibenis... Ir tik 
daudz ko darīt, dzīvot, sajust.
Un jā, ironiski, ka šodien, 48 gadu vecumā, es daudz 
vairāk uzticos sev...tagad es jūtos daudz brīvāka.

Esmu novērojusi arī tādu paradoksu. It kā jāizska-
tās jaunākai. Bet, jo solīdāk es esmu ģērbusies, jo 
cienījamāka izskatās mana frizūra (un tā nesamazi-
na manu vecumu), jo cieņpilnāk manī klausās...Arī 
plēstajās džinsu biksēs, bet tā joprojām esmu es...
Tā ir taisnība, tāpat kā tas, ka cienījamas dāmas kos-
tīmos, ar frizūru un sirmiem matiem noteikti apskauž 
tās, kuras izskatās jaunas un svaigas. Tā ir katra paša 
izvēle.

“Izskatīties jaunākam” un “būt tik jaunam, cik es 
jūtos”...Vai tas ir viens un tas pats? 
Nav. Tās noteikti ir dažādas lietas. Tiesa, biežāk cilvē-
ki jūtas jaunāki nekā izskatās. Un gluži pretēji, jūs reti 
sastapsiet kādu, kurš izskatās jauns, bet iekšēji jūtas kā 
cienījams sirmgalvis.
“Izskatīties”... sev, citiem — tā ir eidžisma būtība. Tā 
nav tikai diskriminācija hronoloģiskā vecuma dēļ. Ei-
džisms tiek definēts kā stereotipi, aizspriedumi, tostarp 
attiecībā par sevi. Ikviens var piedzīvot eidžismu — 
gan jauns, gan vecs. 

Mūsu negatīvie uzskati par novecošanos, par izskatu 
kopumā, grumbām, sirmiem matiem rada cilvēkos vēl-
mi klasificēt, diskriminēt, nosodīt un vērsties pret sevi 
ar paša piepildītiem pareģojumiem.
Eidžisma pamatā ir zemapziņas aizspriedumi. No ve-
cuma un novecošanas nebaidās tas, kurš dzīvo apzinātu 
dzīvi. 

Bet kā veicas vīriešiem? Pasaules statistika liecina, 
ka apmēram astoņi procenti no visām “botoksa” 
procedūrām ASV veic vīrieši... vīrieši, vecumā no 
35. Vai mūsu vīrieši joprojām nāk “pārbaudīt dzi-
mumzīmes” un neviļus lūdz, lai izlīdzina grumbiņu 
vai “pārlaiž ar lāzeri”?  
Vīrieši arvien vairāk interesējas par procedūrām, kas ir 
minimāli invazīvas, nepamanāmas, bez ilgstošas rehabi-
litācijas. Mūsu reģionā nedaudz vēlāk, bet jā, jau pirms 
10 gadiem pie manis vērsās vīrieši, kuri 45 gadu vecumā 
vēlējās izskatīties jaunāki, baidoties no jaunāku kolēģu 
konkurences. Turklāt, baidoties nevis no kolēģu piere-
dzes un zināšanām, bet gan viņu pievilcīgās un iekāroja-
mās jaunības, kas mani vienmēr ir pārsteidzis.
Šodien vīrietis, novērojot brīnišķīgās izmaiņas savas sie-
vas izskatā, konsultējas ar viņas ārstu. Man šķiet, ka šo-
dien šis fakts nevienu nepārsteidz. Kaut gan, par ko būtu 
jābrīnās. Vai tad “botokss” ir paredzēts tikai sievietēm?

Vīrieši dod priekšroku 
lāzera procedūrām, ar kuru 
palīdzību iespējams likvidēt 

asinsvadus un pigmenta 
plankumus uz ādas. Pēc tam 
nāk ultraskaņas procedūras, 

kas savelk ādu. Un vēl 
šobaltdien nav izdomāta 

labāka metode, kas varētu 
pārspēt vecos labos toksīnus. 

Tos pat injicē platizmā, lai 
padarītu kaklu vīrišķīgāku. 

Dakter, Jums ir klīnika, kurā pieņemšanu veic pil-
nīgi dažādi ārsti. Es ceru, ka pacienti apzinās, ka 
viņi izskatīsies jaunāki, kamēr viņu dzīvesveids būs 
iespējami veselīgāks?
Katru dienu es pārliecinos, ka, izveidojot klīniku un iz-
vēloties šādu koncepciju, kur ne tikai kosmetologi un 
dermatologi risina estētiskā skaistuma jautājumus, nees-
mu kļūdījusies. Piekritīsiet, ka vieglāk tikt galā ar akni, 
izsitumiem, sausu ādu un veselu virkni problēmu, kuras 
pirmajā acu uzmetienā liekas ir tikai vizuāls defekts, 
kad blakus kabinetā atrodas gastroenterologs un uztura 
speciālists. Man ir grūti iedomāties, kā iespējams risināt 
estētikas jautājumus, nepievēršot uzmanību iekšējiem 
procesiem — gan fiziskajiem, gan garīgajiem. |
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