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Receptē – vingrojumi,
nevis zāles
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Visizplatītākais kaitējums veselībai,
ko gūst darbavietās, ir dažādi
savainojumi (49% gadījumu),
otras izplatītākās ir trokšņa radītas
problēmas (22%), bet trešajā vietā
ir saskare ar vēža attīstību veicinošām
jeb kancerogēnām vielām.
(PVO Eiropas biroja dati)

LAI SEVI LABĀK
PASARGĀTU
NO AUKSTUMA,
■ jāvalkā silti, mitrumu necaurlaidīgi, ērti
apavi, kā arī vilnas vai
kokvilnas zeķes;
■ galvā jāliek cepure, ap kaklu – šalle;
■ labāk nēsāt dūraiņus, jo tie silda vairāk nekā
pirkstaini cimdi;
■ jāizvēlas mitrumu necaurlaidīgas un siltumu saglabājošas virsdrēbes. Labāk
vilkt nevis vienu biezu
apģērba gabalu, bet gan
plānākus apģērba
gabalus daudzās
kārtās, bet lai tie
neierobežo kustības.

Biedējoša prognoze
AP 2050. GADU PAR NĀVES CĒLONI
NR. 1 PASAULĒ KĻŪS VESELĪBAS
PROBLĒMAS, KO RADĪS PRET
ANTIBIOTIKĀM NEJUTĪGI
MIKROORGANISMI,
PROGNOZĒJUŠI EKSPERTI STARPTAUTISKĀ SANĀKSMĒ
LIELBRITĀNIJĀ.
PATLABAN ANTIBIOTIKU REZISTENCE IK GADU IR NĀVES IEMESLS
APTUVENI 700 000 CILVĒKU
(EIROPĀ UN ASV KOPUMĀ –
AP 50 000). VIENLAIKUS
ANTIBIOTIKU PATĒRIŅŠ LAIKĀ
NO 2000. LĪDZ 2010. GADAM
PIEAUDZIS PAR 40%.
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Aukstums
klāt!

Nacionālais veselības dienests uzsācis kārtējo sociālās
kampaņas Ārstējies nepārmaksājot! posmu, lai atgādinātu
par iespēju ietaupīt līdzekļus, izvēloties lētāko no līdzvērtīgas iedarbības medikamentu klāsta.
Pamatojums šādas kampaņas nepieciešamībai – ik gadu
Latvijas iedzīvotāji pārmaksā kopumā vairākus miljonus
eiro par dārgākām zālēm, kurām ir pieejama lētāka alternatīva.
Latvijā zāļu kompensācijas sistēmā darbojas lētākā medikamenta apmaksas princips. Tas nozīmē, ka atkarībā no
diagnozes valsts 50%, 75% un 100% apmērā apmaksā
lētākā līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamā medikamenta cenu. Ja pacients izvēlas dārgākas zāles, pašam
jāsamaksā starpība. Tāpēc dienests aicina pacientus
apspriest ar ārstu lētāko līdzvērtīgas iedarbības
zāļu lietošanas iespēju.
! Bažas, ka lētākas zāles varētu būt sliktākas kvalitātes, ir nepamatotas, jo šiem
medikamentiem reģistrācijas procesā tiek piemē- rotas tikpat
stingras prasības kā dārgākiem.

NESMĒĶĒTĀJIEM PRIEKŠROKA
Pagājušā gada nogalē spēkā stājās stingrāki smēķēšanas ierobežojumi. Likumā
par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanu cilvēka tiesības uz tīru
un labvēlīgu, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu gaisu un tiesības nepaaugstināt smēķēšanas izraisītu
slimību risku ir noteiktas kā
prioritāras salīdzinājumā
ar smēķētāju interesēm
smēķēt, informē Veselības
ministrija.
Noteikts, ka turpmāk citas
personas klātbūtnē nedrīkstēs
smēķēt nevienā vietā, ja kāds pret to
iebildīs. Piemēram, ja kāds smēķē daudzdzīvokļu mājas lodžijā vai uz balkona, bet
kādam kaimiņam tas traucē, būs pamats
pret to iebilst.
Likumā mainīta smēķēšanas definīcija,
iekļaujot tajā arī elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu. Līdz ar to turpmāk

elektroniskās cigaretes nevarēs izmantot
tur, kur jau ir aizliegts smēķēt tabakas
izstrādājumus.
Savukārt no 2015. gada 1. janvāra stājas
spēkā jauni tirdzniecības ierobežojumi, piemēram, tabakas izstrādājumus nedrīkst tirgot
valsts un pašvaldību iestāžu telpās, sociālās aprūpes iestādēs, izglītības
iestāžu dienesta viesnīcās
un šo iestāžu lietošanā
esošajās teritorijās. Arī
tabakas izstrādājumu tirdzniecība internetā nav atļauta.
Lai uzlabotu tabakas izstrādājumu pārdošanas kontroli, turpmāk ikvienam
tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu pircējam vecumā līdz
25 gadiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments neatkarīgi no tā, vai
pārdevējs to ir pieprasījis vai ne.

(Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta ieteikumi)

Drebuļi ir pirmā pazīmē, kas liecina
par siltuma zudumu ķermenī.
Neatstājiet to bez ievērības,
dodieties iekštelpās sasildīties!

Ārsti atgādina
■ Gadījumā, ja cilvēkam ir augsts asinsspiediens vai kāda cita sirds saslimšana,
nevajadzētu aukstā laikā strādāt ārā.
Tomēr, ja esat nolēmis, piemēram, tīrīt
sniegu – nepārpūlieties, saģērbieties silti
un strādājiet lēnām.
■ Aukstā laikā, atrodoties ārā ar kailām
rokām, nepieskarieties metāla virsmām.
■ Esiet piesardzīgi – nepakrītiet uz apledojušām kāpnēm un ietvēm. Augstpapēžu
apavi rada nestabilitāti un lielāku krišanas,
traumu iegūšanas risku.

■ Ja dodaties slēpot, slidot vai plānojat
citas sportiskas aktivitātes ārā, vēlams
paņemt līdzi sausu apģērbu un siltu dzērienu termosā. Sportam izvēlieties kvalitatīvu un drošu sporta inventāru.
■ Aizsalušas upes, dīķi un citas
ūdenskrātuves nav droša
virsma, lai pārvietotos, slidotu, spēlētu hokeju u.
tml., neatstājiet bērnus
bez uzraudzības to
tuvumā.
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Ļoti iespējams, ka jau
šomēnes kādu varētu
pārsteigt ģimenes
ārsts, receptē
izrakstot nevis
tabletes vai
pilienus, bet
gan... fiziskās
aktivitātes.
“Tas jāuztver
nopietni –
tātad
šim
cilvēkam vingrojumi veselības
uzlabošanai nepieciešami
ne mazāk kā zāles,” paskaidro Valsts
sporta
medicīnas centra direktore, Latvijas Sporta medicīnas
asociācijas prezidente Ilga Sarmīte Priedīte.
Ierosme ģimenes ārstiem izrakstīt pacientiem kustības
un vingrojumus radusies Valsts sporta medicīnas centrā, uzzinot, ka gan ASV, gan citās Eiropas valstīs šāda
prakse jau pastāv, piemēram, Amerikā programma
Fiziskās aktivitātes ir zāles (Exercice is Medicine) darbojas kopš 2007. gada, bet Apvienotajā Karalistē nolūkā
mazināt sirdsslimības, astmu, depresiju un lieko svaru
līdzīga programma Fiziskās aktivitātes receptē (Exercice
on Presciption) pastāv kopš 2001. gada.
Ģimenes ārstu dalība Valsts sporta medicīnas centra
projektā ir brīvprātīga, bet, kā uzsver Ilga Sarmīte
Priedīte, ģimenes ārstam jārūpējas par profilaksi, un
šis ir viens no veidiem, kā novērst slimības vai mazināt
to sekas. Vajadzētu, lai turpmāk tā būtu arī valsts
apmaksāta manipulācija. Daudzi ģimenes ārsti Valsts
sporta medicīnas centrā ir piedalījušies speciālos kursos, turklāt janvārī klajā nāks centra speciālistu sarakstīta rokasgrāmata Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē, kuras izdošanu papīra formātā finansē Veselības ministrija. “Esam to uzrakstījuši
paši pēc savas iniciatīvas, jo cilvēku mazkustīgums ir
mūsu, sporta ārstu, sāpe. Varētu jau teikt, ka mums,
vienīgajai valsts iestādei sporta medicīnā, jānodarbojas ar sportistiem, tomēr jāņem vērā, ka bērns uzaug
ģimenē. Ja pārējie ģimenes locekļi nav aktīvi un kustīgi, arī no bērna sportists neizaugs. Veidojas šķēres –
bērnu veselība kļūst arvien sliktāka, bet prasības sportā aug.”
“Ja ģimenes ārsts parakstījis recepti ar fiziskām aktivitātēm, ideāli būtu, ja pēc tam pacients vismaz reizi
apmeklētu fizioterapeitu, kurš ieteiktu vispiemērotākās aktivitātes un vingrojumus,” paskaidro Ilga
Sarmīte Priedīte.
Recepte kustībām var tikt izrakstīta gan uz speciālas
veidlapas, kas vēl top, gan uz parastās zāļu receptes.
Tajā norādīts ieteicamais treniņa veids (lēna iešana,
ātra iešana, nūjošana, skriešana, peldēšana, riteņbraukšana vai cits), nodarbības intensitāte, vienlaikus
atgādinot par nepieciešamību iesildīties pirms un
atsildīties pēc aktivitātes, u.tml.
Lai vairotu izpratni par to, ko īsti iesākt ar ārsta izrakstīto vingrojumu recepti, žurnāls 36,6 °C turpmāk
savās slejās izskaidros, ko īsti nozīmē ieteikto aktivitāšu veidi, dažāda līmeņa slodze, ar ko atšķiras aerobie
un spēka treniņi, kā mērīt pulsu utt. No februāra šī
informācija būs atrodama rubrikā Kustību recepte.

Nepārmaksā
par zālēm!
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