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Savlaicīga diagnostika var glābt dzīvību 

 
Laikā, kad Latvijā izsludināta krīzes situācija saistībā ar globālo vīrusa Covid-19 pandēmiju, 

Rēzeknes slimnīcas onkoloģe dr. Māra Lagzdiņa atgādina, ka onkoloģisku saslimšanu savlaicīgu 

diagnostiku vīruss kavēt nedrīkst! „Valstī arī šobrīd darbojas „zaļais koridors” pacientiem ar 

aizdomām par ļaundabīgu audzēju un Rēzeknes slimnīcā šie valsts apmaksātie izmeklējumi 

pieejami klātienē, ja vien cilvēkam nav noteikts karantīnas vai    pašizolācijas režīms un netiek 

novēroti Covid-19 simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, 

apgrūtināta elpošana u.c.),” norāda Rēzeknes slimnīcas onkoloģe, aicinot sākotnēji vērties pie 

sava ģimenes ārsta:  „Ģimenes ārsts izvērtēs sūdzības, pārbaudīs veselības stāvokli un 

nepieciešamības gadījumā nosūtīs uz izmeklējumu vai pie onkologa uz konsultāciju.” 

Dr. Lagzdiņa nosauc raksturīgākās vēža pazīmes, piebilstot, ka līdzīgi simptomi nereti sastopami 

arī labdabīgu audzēju gadījumos: 

 pastāvīgs klepus vai aizsmakums; 

 ilglaicīgi gremošanas vai zarnu darbības traucējumi; 

 dzimumzīmes pārmaiņas, nedzīstošas ādas vai gļotādas čūlas; 

 asiņošana menopauzē vai starp mēnešreizēm, asinis urīnā vai izkārnījumos; 

 svara zudums bez iemesla; 

 veidojumi vai mezgliņi-piemēram, vīriešiem sēkliniekos, sievietēm krūšu dziedzeros. 

Krūts vēzis ir visbiežāk sastopamā onkoloģiskā saslimšana sievietēm un viena no efektīvākajām 

krūts vēža agrīnās diagnostikas metodēm ir mamogrāfija. Te gan jāpiebilst, ka valstī izsludinātās 

krīzes dēļ, profilaktiskie mamogrāfijas izmeklējumi ir pārtraukti, bet  ar speciālista nosūtījumu 

mamogrāfijas, kā arī ultrasonogrāfijas izmeklējumi, kas ieteicami gados jaunām sievietēm,  tiek 

veikti arī  tagad, jo konstatējot izmaiņas krūtīs – veidojumus, sabiezējumus, ievilkumus, ādas 

pārmaiņas – gaidīt līdz ārkārtas situācijas beigām nedrīkst! Sievietei nekavējoties jāmeklē 

onkologa vai ginekologa palīdzība! 

Tieši rūpēs par reģiona sieviešu veselību, Rēzeknes slimnīca, papildinot onkoloģisko slimību 

diagnostikas un ārstēšanas iespējas, iegādājusies jaunākās paaudzes digitālo mamogrāfijas 

iekārtu ar tomosintēzes funkciju, kas ļauj krūts audus aplūkot „pa 

slāņiem”,  diagnosticējot  iespējamās anomālijas daudz precīzāk, kas ārstiem ļauj  noteikt  ļoti 

agrīnas un pat mikroskopiskas audu izmaiņas krūts dziedzeros. Pie tam Latgalē 

inovatīvākā  jauniegādātā mamogrāfijas iekārta nodrošina viszemāko starojuma devu un līdz šim 

ne īpaši patīkamo izmeklējumu pacientei  padara daudz ērtāku, nesāpīgāku un ievērojami uzlabo 

pacientes komfortu izmeklējuma laikā. 

Jaunākās paaudzes digitālā mamogrāfijas iekārtas iegāde ir daļa no kopējā Rēzeknes slimnīcas 

attīstības plāna ERAF līdzfinansētā projektā „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „Rēzeknes slimnīca””.  Projekta Nr. 

9.3.2.0/17/I/008 

 

 


