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EPIDEMIoLoĢIjA.

Informācija par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību un sekām Latvijā un 
Eiropā tiek apkopota un analizēta ikgadējos  „Slimību profilakses un kontroles centra” 
ziņojumos. Dažādos ziņojumos tiek apkopota statistiskā informācija, pētījumu 
rezultāti, likumdošanas iniciatīvas, atkarības slimnieku ārstēšanas iespējas un 
profilakses aktivitātes. Apkopoti dati ir pieejama mājas lapā www.spkc.gov.lv.

PSIhoAKtīVo VIELU IEDALījUMS. 

Pēc bīstamības pakāpes atkarības vielas iedala legālās un nelegālās. 

Legālās atkarības vielas Latvijā:
 h alkoholiskie dzērieni;
 h tabaka;
 h kofeīnu saturošie dzērieni (kafija, melnā un zaļā tēja, Coca-Cola, XtC u.c.);
 h medikamenti (pretsāpju, nomierinošie, miega, antidepresīvie un 

stimulējošie līdzekļi);
 h šķīdinātāji jeb inhalanti.

Legālās atkarības vielas kulturālu, tradicionālu un vēsturisku apstākļu dēļ 
ir plaši integrētas sabiedrībā, un to lietošanu pieļaujamā vietā un laikā likums 
neaizliedz, tomēr tās ir saistītas ar tādiem īpašiem bioloģiskiem, sociāliem un 
psiholoģiskiem apstākļiem, kas izraisa atkarību. 

Nelegālās atkarības vielas Latvijā.
Nelegālās atkarības vielas juridiski apzīmē par narkotikām.

Narkotikas tiek iedalītas pēc to iedarbības uz cilvēka psihi un uzvedību: 
 h stimulējošās narkotikas;
 h depresantu grupas narkotikas;
 h halucinogēni.

Stimulējošās narkotikas var radīt palielinātas enerģijas sajūtu un izsaukt 
pastiprinātu modrību. šīs grupas narkotiku ietekmē cilvēkam ir paaugstināta 
aktivitāte un modrība. Pazūd nogurums un sāpju sajūtas. šīs narkotikas var izsaukt 
paranoidālu un agresīvu uzvedību, stimulēt seksuālās tieksmes.

Depresantu grupas narkotikas rada pilnīgas atbrīvotības efektu. šādu 
narkotiku lietotāji kļūst apātiski un miegaini. Parasti depresantu lietotāji īpaši nav 
agresīvi un ir gatavi sadarboties.

Halucinogēnu ietekmē mainās telpas un laika uztvere, pastiprinās emocijas. 
to lietošana var izsaukt ekstāzi, kā arī radīt spēcīgu baiļu un nemiera sajūtas. šo 
narkotiku lietotājiem bieži vien ir uztveres ilūzijas un pat redzes halucinācijas.

IESPējAMāS PAzīMES, KAS VAR LIECINāt PAR NARKotIKU 
LIEtošANU.

Ārējā izskata izmaiņas:
 h nevīžība, netīrība, nolaidība;
 h šauras vai platas, uz gaismu nereaģējošas acu zīlītes;
 h novājēšana;
 h sejas ādas bālums, sausums;
 h uz elkoņa locītavu iekšpuses, roku plaukstu, kāju, kakla u.c. vēnām var 

atrast injekciju pēdas, vēnas – sacietējušas, pigmentētas;
 h miegainība;
 h nedrošas kustības;
 h runas traucējumi.

Uzvedības izmaiņas:
 h noslēpumaina, bieža atrašanās ārpus mājām;
 h izolēšanās slēgtās telpās;
 h krasas garastāvokļa svārstības;
 h darbaspēju, koncentrēšanās spēju zudums;
 h mācību un darba kavējumi;
 h interešu maiņa un zudums;
 h attieksmes maiņa pret ģimeni, draugiem, jauni draugi;
 h naudas aizņemšanās, dažādu mantu pārdošana, mantu pazušana.

Atkarības diagnozes noteikšanu var veikt tikai pieredzējis speciālists, jo bez 
profesionālām zināšanām, tikai pēc atsevišķu pazīmju novērošanas, nevajadzētu 
tūlīt izdarīt viennozīmīgus secinājumus. Ieteicams griezties pēc padoma pie 
narkologa, un, lai precizētu radušās aizdomas, nepieciešamas pārrunas ar 
iespējamā narkotiku lietotāja ģimenes locekļiem.

ALKohoLA PLoStA PāRtRAUKšANAS tERAPIjAS PAMAtPRINCIPI. 22

ALKohoLA AtKARīBAS MEDIKAMENtozāS āRStēšANAS MEtoDES. 22
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PSIhoAKtīVo VIELU LIEtošANAS LīMEņI - 
EKSPERIMENtēšANA, ļAUNPRātīGA/PāRMēRīGA/KAItīGA 
LIEtošANA, AtKARīBA.

Lai labāk izprastu apreibinošo vielu lietošanas aspektus un iespējamās sekas, 
tiek izdalīti vairāki lietošanas līmeņi.

Atturēšanās.
Atturēšanās nozīmē - nelietošana. Persona var būt pārtraukusi lietot 

psihoaktīvās vielas īslaicīgi, vai uz ilgāku vai arī nekad tās nav lietojusi.

Eksperimentēšana.
Apreibinošo vielu pamēģināšana bieži vien notiek aiz ziņkāres. Daudzi cilvēki, 

kas reiz pamēģinājuši kādu vielu, neturpina to lietot regulāri.Citiem var iepatikties 
šī iedarbība, un lietošanu var turpināt. Eksperimentēšana var būt bīstama 
ikvienam, bet jo īpaši nevērīgam, paviršam vai pārgalvīgam lietotājam. Bīstamība 
var būt saistīta ar vielu, tās sastāvu, kā viela tiek uzņemta, kādos apstākļos viela tiek 
lietota, un arī ar vielas lietošanas sekām.

Lietošana.
Lietošanas līmenis ar šķietami nelielu risku, kas bieži vien raksturojams kā 

„lietošana priekam”. Uzmanīgi lietojot pazīstamu vielu, lietotājs nevēlamos efektus 
var samazināt līdz minimumam vai sev pieņemamam līmenim. Psihoaktīvo vielu 
lietošana šādā līmenī pašiem lietotājiem nerada daudz problēmu, lai gan tā nav 
pilnīgi bez riska. Vārds „lietošana” attiecas uz jebkuru alkohola uzņemšanu. Mēs 
lietojam terminu „zemas riska pakāpes alkohola lietošana” (mērena), lai apzīmētu 
dzeršanu, kas saskaņā ar juridiskām un medicīniskām vadlīnijām, visticamāk, 
neizraisa ar alkoholu saistītas problēmas.

 
Problemātiska/kaitīga lietošana.

tā parasti ir pārdroša un bieža vielu lietošana lielās devās, lietotājs ir atkarīgs 
no šīs vielas. šādu lietošanu noteikti var saistīt ar dažādām veselības, sociālām 
un kriminālām sekām. Var attīstīties personības un dzīvesveida izmaiņas, kas ir 
raksturīgas no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem cilvēkiem. Bieži vien no gadījuma 
rakstura lietošanas cilvēki nonāk līdz kaitīgai psihoaktīvo vielu lietošanai. ļoti 
bīstama ir dažādu psihoaktīvo vielu jaukšana, īpaši, ja alkohols tiek lietots kopā 
ar citiem depresantiem vai pretsāpju medikamentiem. Ar šī līmeņa lietotājiem 

bieži vien saistīti kriminālnoziegumi pret īpašumu, piemēram, zādzības, lai iegūtu 
naudu apreibinošo vielu iegādei.

Pārmērīga alkohola lietošana ir vispārējs termins, ko attiecina uz jebkuru 
ar alkoholu saistītu riska līmeni, sākot no riskantas dzeršanas līdz pat alkohola 
atkarībai.

Atkarības jēdziens un veidošanās cēloņi.
Atkarība ir piespiedu vēlēšanās pēc noteiktām vielām un/vai uzvedības 

veidiem, kas uz laiku samazina negatīvās izjūtas vai izraisa vēlamās sajūtas, un, kas 
tiek lietoti vai piekopti, neskatoties kādas negatīvas sekas var skart pašu lietotāju 
vai citas personas. Atkarības sindromu veido kognitīvu, uzvedības un psiholoģisku 
simptomu kopums. Atkarības jēdziens ir plašāks nekā tikai atkarība no kādām 
apreibinošām vielām, bet arī slimīga tieksme uz konkrētu darbību, piemēram, 
datorspēlēm, azartspēlēm. Atkarības veidošanos ietekmē daudzi apstākļi.

Atkarības veidošanos nosaka:
 h iedzimtība;
 h psiholoģiskā un emocionālā vide ģimenē;
 h psihes īpatnības, depresijas epizodes, subdepresīvs stāvoklis;
 h draugu vide, kurā tiek lietotas legālas vai nelegālas vielas;
 h nelabvēlīgi sociālie apstākļi, neapmierinātība ar dzīvi;
 h bezdarbs, pārslodze, daudz brīva laika;
 h viegla alkohola un narkotiku pieejamība. 

Ir izveidotas dažādas teorijas, lai izskaidrotu atkarības veidošanos. Viens no 
uzskatāmākajiem ir biopsihosociālais modelis.

tas apskata trīs galvenos faktorus, kas ietekmē atkarības veidošanos:

1.Bioloģiskie faktori:
 h iedzimtība;
 h vielas panesamība;
 h smadzeņu organiska nepilnība pie nervu un psihiskām slimībām, kā riska 

faktors ātrākai atkarības sindroma attīstībai.

2.Psiholoģiskie faktori:
 h motīvu kopums, kas pamudina uz psihoaktīvo vielu lietošanu;
 h grūtības piemēroties apkārtējai videi; 
 h konflikts ar apkārtesošiem;
 h neapmierinātība, nesapratne; 
 h nepilnvērtības sajūta;
 h neadekvāts pašvērtējums;
 h nepietiekama paškontrole;
 h saskarsmes grūtības;
 h mērķtiecības trūkums;
 h ziņķārība;
 h nespēja pretoties vides spiedienam.

3.Sociālie faktori:
 h vielas pieejamība (tai skaitā cena);
 h tradīcijas;
 h sabiedrībā valdošā attieksme pret apreibinošo vielu lietošanu;
 h maznodrošināto vidē izplatītāka problēma;
 h modernais dzīves stils;
 h īpaša loma massaziņas līdzekļiem;
 h ģimene – nepilna, problemātiska, asociāla, pārlieku rūpīga.

Biopsihosociālais modelis arī nosaka dažādu speciālistu (ārsts narkologs, 
citu specialitāšu ārsti, psihologs, psihoterapeits, sociālais pedagogs, sociālais 
darbinieks) kā multiprofesionālas komandas nepieciešamību atkarības slimības 
profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un pacientu aprūpē.

Atkarības slimības diagnostika 
pēc Starptautiskā slimību klasifikatora (SSK-10).

Dažādas saslimšanas un veselības stāvokļus Pasaules Veselības organizācija 

klasificējusi un atbilstoši arī nošifrējusi, lai veidotos vienots slimību nosaukšanas 
un atpazīšanas veids visā pasaulē. Sekojošā klasifikācija ir no psihisku un uzvedības 
traucējumu nodaļas.

F10. - 19. Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ, kur 
otrā un trešā zīme norāda konkrēto lietoto vielu vai vielu grupu:

F10. Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ;
F11. Psihiski un uzvedības traucējumi opiātu lietošanas dēļ; 
F12. Psihiski un uzvedības traucējumi Indijas kaņepju alkaloīdu lietošanas dēļ;
F13. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies sedatīvu un miega 
           līdzekļu lietošanas dēļ; 
F14. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies kokaīna lietošanas dēļ; 
F15. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies citu stimulatoru, 
           ieskaitot kofeīnu, lietošanas dēļ;
F16. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies halucinogēnu 
           lietošanas dēļ; 
F17. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies tabakas lietošanas dēļ; 
F18. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies gaistošu 
           organisku šķidinātāju lietošanas dēļ;
F19. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies daudzu narkotisku 
           un citu psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ.

Ceturtā zīme norāda lietotās vielas izraisītās komplikācijas:
F.....0 - akūta intoksikācija; 
F.....1 - vielu kaitējoši pārmērīga lietošana; 
F.....2 - atkarības sindroms;
F.....3 - abstinences stāvoklis; 
F.....4 - abstinences stāvoklis ar delīriju; 
F.....5 - psihotiski traucējumi; 
F.....6 - amnestiskais sindroms; 
F.....7 - reziduāli un vēlu sākušies psihotiski traucējumi;
F.....8 - citi psihiski un uzvedības traucējumi; 
F.....9 - neprecizēti psihiski un uzvedības traucējumi.
F63.0 Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm.

tā kā vielu pārmērīga lietošana var būt kaitīga veselībai, arī neizraisot atkarību, 
SSK-10 nomenklatūra ietver terminu kaitīga lietošana. SSK nomenklatūrā, kas 
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veidota slimību, traumu un nāves cēloņu klasifikācijai, šī kategorija apzīmē 
medicīniskas vai citas līdzīgas dabas kaitējumu. Kaitīga lietošana tiek definēta 
kā psihoaktīvo vielu lietošanas modelis, kas izraisa veselības bojājumus. šie 
bojājumi var būt kā fiziskas dabas (piemēram, aknu bojājumi hroniskas dzeršanas 
rezultātā), tā garīgi traucējumi (piemēram, depresijas epizodes pēc dzeršanas, 
kokaīna lietošanas u.c.). Kaitīgas dzeršanas modeļus sabiedrībā bieži kritizē 
un dažreiz saista ar dažādām nelabvēlīgām sociālām sekām. tomēr dzeršanas 
nepieņemšana konkrētā ģimenē vai kultūras kontekstā vēl nav pietiekams 
pamats, lai diagnosticētu kaitīgu lietošanu.

Vielu lietošana ar kaitīgām sekām F10 - 19.1 kritēriji pēc SSK-10:
 h ir skaidri pierādījumi, ka vielas lietošana izraisījusi psihisku vai fizisku 

kaitējumu;
 h kaitējums ir skaidri identificējams un definējams;
 h vielas lietošana ilgusi vismaz vienu mēnesi, vai tas noticis atkārtoti 12 

mēnešu laikā;
 h traucējums neatbilst nevienam citam ar tās pašas apreibinošās vielas 

lietošanu saistītam garīgās veselības traucējumu kritērijam (izņemot 
pēkšņu intoksikāciju).

Vielu atkarības F 10. - 19.2 kritēriji pēc SSK-10:
trim vai vairākiem no sekojošiem kritērijiem jātiek fiksētiem vienlaicīgi 

mēneša laikā, pēdējo 12 mēnešu laikā vai atkārtoti, ja lietošanas periodi ir īsāki 
par mēnesi:

 h spēcīga tieksme vai neatvairāma vēlēšanās lietot vielu;
 h spēja kontrolēt apreibinošās vielas lietošanu, daudzumu, līmeni, vai arī 

lietošanu izbeigt ir mazinājusies;
 h beidzot lietot vielu vai samazinot tās lietošanu, rodas abstinences 

simptomi. tie var izpausties kā: a)vielai tipisks abstinences sindroms vai b)
vielas vai citu vienlīdz iedarbīgu apreibinošu vielu lietošana, lai mazinātu 
abstinences simptomus;

 h paaugstinātu alkohola toleranci: aizvien lielāku devu lietošanu, lai gūtu 
rezultātu, ko agrāk sniedza lietotā viela mazākās devās;

 h lietošana kļūst par svarīgu dzīves sastāvdaļu, kas var izpausties, atsakoties 
no citām agrāk svarīgām interesēm vai apmierinājuma veidiem vai nu 
daļēji, vai vispār, daudz laika tiek patērēts, iegādājoties vielu, to lietojot un, 
lai atgūtos no tā iedarbības;

 h vielas lietošana turpinās, neskatoties uz tās izraisītajiem neapstrīdamiem 
kaitējumiem, kurus lietotājs apzinās, vai var izteikt pieņēmumu, ka viņš tos 
apzinās.

AtKARīBAS SLIMīBAS āRStēšANA.
Pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, ir secināts, ka atkarības slimība 

ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas palielina mirstības risku, tā ir 
arī neizārstējama, bet noteikti ārstējama slimība. šī ir saslimšana, kas ietekmē 
pacienta fizisko (somatoneiroloģiskais stāvoklis), psihisko – (personība, raksturs, 
uzvedība, domāšana un emocionalitāte), un sociālo veselību (sociālā adaptācija, 
attiecības ar līdzcilvēkiem un darbs) - personību kopumā.

Slimības attīstības gadījumā progresējoši samazinās smadzeņu spēja 
nodrošināt dabīgo komforta sajūtu un spēja nodrošināt adekvātu organisma 
reakciju uz stresu (jebkuriem iekšējās un ārējās vides kairinājumiem). Pakāpeniski, 
lai justos salīdzinoši “labi”, nepieciešama regulāra vielu lietošana vai kāda procesa 
veikšana, kas mākslīgi rada šo cilvēka iekšējā komforta sajūtu. Veidojas patoloģiska 
tieksme, kura nosaka cilvēka uzvedību, domāšanu un rīcību. Iepriekš minēto 
neiroķīmisko procesu laikā un arī rezultātā alkohola, narkotiku un citu atkarību 
izraisošo stāvokļu (procesi, uzvedības veidi) kairinājums uzkrājas kā specifiska 
atmiņa visā asociatīvajā un emocionālajā atmiņas “krātuvē”, un šī informācija kļūst 
par potenciālu lietošanas ierosinātāju pat pēc ilgstošas atturēšanās.

Līdz ar to palīdzības sniegšana pacientiem ar atkarības slimību ir komandas 
darbs, kurā ietilpst vairāku profesiju pārstāvji (ārsti, psihologi, sociālie darbinieki 
u.c.), un palīdzība ir multifunkcionāla.

AtKARīBAS SLIMīBAS PRoGRESS UN AtVESEļošANāS.

Atkarības slimību pacientu ārstēšanās un atveseļošanās ir savstarpēji cieši 
saistīti procesi, bet tas nav viens un tas pats. ārstēšanās ir svarīga atveseļošanās 
procesa sastāvdaļa, kas var būt ambulatora vai stacionāra palīdzība, kas vērsta 
uz pacienta atveseļošanos no atkarību izraisošām vielām un recidīva profilaksi. 
ārstēšanās procesā ietilpst detoksikācija akūto stāvokļu gadījumos, grupu 
un individuālās konsultācijas, ilgtermiņa farmakoterapija, dažādu grupu 
medikamentu lietošana. ārstēšanās ir pozitīvs process, kas ietver sevī dažādas 
atbalstošas sistēmas, kas sistemātiski palīdz pacientam dzīvot bez atkarību 

izraisošām vielām. Atveseļošanās ir brīvprātīgs process, kura stratēģijā, kā to 
sasniegt, jāiekļauj ārstēšanās. Atveseļošanās ir ilgstošs process: vidēji 8 - 10 gadi. 
Dzīvesveida formēšanās bez alkohola: 10 gadi.

Atveseļošanās posmi, lai nodrošinātu ilgtermiņa atveseļošanos:
 1. pirmsārstēšanās periods;
 2. stabilizācijas periods;
 3. agrīnais atveseļošanās periods;
 4. vidējais atveseļošanās periods;
 5. vēlīnais atveseļošanās periods;
 6. skaidrības uzturēšanas periods.

Izmaiņu procesa stadiju modelis (Prochaska, Di Clemente):
1. pirmspārdomu stadija;
2. pārdomu stadija;
3. lēmumu pieņemšana-apņemšanās stadija;
4. darbības stadija;
5. uzturēšanas stadija - ilgstošu izmaiņu stadija;
6. recidīvs.

Remisija ir pilnīga atturēšanās no atkarību izraisošo vielu lietošanas, 
saglabājoties visiem atkarības slimības simptomiem. Remisijas ir spontānas un 
terapeitiskas.

Par stabilu remisiju uzskata 3 - 5 gadu atturēšanos no atkarību izraisošo vielu 
lietošanas.

Recidīvs ir atkarību izraisošo vielu lietošanas atsākšana remisijas periodā ar 
sekundārās un/vai primāri patoloģiskās tieksmes simptomu izpausmēm. Recidīvi 
var būt agrīnie (6mēnešu laikā) un vēlīnie.

āRStēšANAS īPAtNīBAS.

Galvenais iemesls, kādēļ atkarības vielu lietotāji nevēlas griezties pie ārsta pēc 
palīdzības, ir vēlme saglabāt savu anonimitāti. Lai uzsāktu veiksmīgu ārstēšanās 
procesu, ir nepieciešama paša pacienta piekrišana un aktīva līdzdalība. Gadījumi, kad 
pacients var tikt hospitalizēts bez viņa paša piekrišanas, ir intoksikācijas vai abstinences 
stāvokļi, kas norit ar akūtiem psihotiskiem traucējumiem, kuru rezultātā pacients var 
būt bīstams gan sev, gan apkārtējiem. šādos gadījumos bieži ir nepieciešama pacienta 
fiksācija, kura tiek apstiprināta ar speciālu fiksācijas protokolu.

tā kā pārtraucot vielu lietošanu pacientiem ir izteikta kompulsīva tieksme, 

kuras rezultātā var tikt pārtraukta ārstēšanās vai meklētas dažādas iespējas piekļūt 
vai ienest ārstniecības iestādē apreibinošās vielas, nodaļās tiek nodrošināts daļēji 
slēgts režīms.

tā kā atkarības slimība ir hroniska un recidivējoša, tad ārstēšanās process var 
vairākkārt atkārtoties. tā kā slimība izraisa atkarīgajam psiholoģiskas un sociālas 
sekas, tad vēlams ārstēšanās procesā iesaistīt ģimeni, darba kolēģus, kā arī 
atveseļošanās procesā iesaistīt multidisciplināru komandu.

Par pacientiem, kuriem tiek konstatētas atkarības vielu lietošanas izraisītas 
problēmas vai jau atkarība, jāziņo ar noteiktām slimībām slimojošo reģistrā. 
Ambulatorais narkologs pacientus uzņem profilaktiskajā un dinamiskajā 
novērošanā, pastāv dažādi ierobežojumi (transporta līdzekļu vadīšana, darbs 
augstumā, ieroči u.c.).

NARKoLoĢISKo PACIENtU āRStēšANAS 
SIStēMA UN MEtoDES LAtVIjā.

Atkarības (alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu, 
tabakas) slimnieku ārstēšana Latvijā balstās uz ārstniecības likumu, 2012.gada 
24.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.70. šie noteikumi paredz, ka 
narkoloģiskās slimības diagnozi slimniekam nosaka sertificēts narkologs. Anonīma 
slimnieku ārstēšana narkoloģiskās ārstniecības iestādēs ir aizliegta. ņemot 
vērā, ka atkarības slimība ir biopsihosociāla slimība, tad narkoloģiskā palīdzība 
jāorganizē multifunkcionāli. Narkoloģiskās ārstniecības iestādes ir tiesīgas 
slimnieku aprūpē iesaistīt psihologu, psihoterapeitu, sociālo darbinieku, vidējo 
un jaunāko medicīnas personālu, pedagogu, sporta darbinieku un medicīniskās 
rehabilitācijas speciālistu. Narkoloģiskā palīdzība Latvijā tiek organizēta vairākos 
līmeņos, ārstēšana notiek labprātīgi pēc slimnieku vēlēšanās.

Latvijā atkarības slimības pacientu ārstēšanā tiek pielietotas dažādas 
metodes saskaņā ar valstī apstiprinātajām tehnoloģijām. Kā viens no galvenajiem 
principiem veiksmīgas ārstēšanās un atveseļošanās procesa nodrošināšanai tiek 
uzskatīta ārstēšanās pēctecība. tas nozīmē, ka pēc akūtās palīdzības saņemšanas 
pacients tālākai terapijai būtu jānovirza uz Motivācijas programmu, pēc tam uz 
Minesotas programmu. Pacientiem ar narkotisko un psihotropo vielu atkarību 
tālākais ārstēšanās etaps ir rehabilitācija - terapeitiskās programmās. Kā vadošais 
posms narkoloģisko pacientu ārstēšanas sistēmā ir ambulatorā palīdzība.
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Ambulatorā palīdzība.
Ambulatorajā praksē strādājošs narkologs veic atkarības slimību (alkohola, 

narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu, tabakas) diagnostiku, ārstēšanu 
un recidīvu novēršanu, diagnosticē atkarību izraisošo vielu ļaunprātīgus lietotājus. 
Narkologs konsultē arī līdzatkarīgos ģimenes locekļus. Ambulatorā palīdzībā ir 
iekļauta arī ilgtermiņa farmakoterapija ar metadonu vai ārstēšanu ar zālēm, kuru aktīvā 
viela ir buprenorfīns. šīs terapijas galvenais mērķis ir samazināt infekciju izplatību 
narkotiku lietotāju vidū, veicināt pacientu sociālo adaptēšanos un noziedzības 
līmeņa samazināšanos. Ilgtermiņa farmakoterapijas ietvaros notiek arī medicīniska, 
psiholoģiska un sociāla opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšana.  Ambulatorais narkologs 
sadarbojas ar ambulatoro psihologu, kurš veic psihodiagnostiku un psihokorekciju, 
kā arī citu specialitāšu ārstiem, ārstniecības iestādēm, sociālās palīdzības dienestiem, 
bāriņtiesām, probācijas dienestu.

Stacionārā palīdzība.
Stacionāra apstākļos tiek sniegta palīdzība:

 h vidēji smagu un smagu abstinences sindromu gadījumā;
 h psihotisku, psihisku, kognitīvu, personības un uzvedības traucējumu 

gadījumos;
 h slimnieku sagatavošana tālākai ārstēšanai, pastiprinot motivāciju, lai apzinātu 

atkarības problēmu. Motivācijas programma ir kā posms starp detoksikāciju 
un turpmāko izvēlēto terapijas virzienu. 

šīs nodaļas funkcijas ir mazināt slimības noliegumu un palīdzēt pieņemt lēmumu 
terapijas uzsākšanai, veidot motivāciju, veidot veselīgas pārmaiņas gan personības 
kvalitātē, gan dzīvē kopumā, informēt atkarības pacientus par viņu saslimšanas 
bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem cēloņiem, slimības norisi un perspektīvām, 
ja slimību neārstē, dot iespēju iepazīties ar anonīmo alkoholiķu 12 soļu programmas 
norisi.

Motivācijas nodaļā pacientus pamatā konsultē un palīdzību sniedz ārsti-
narkologi-psihoterapeiti, bet ārstiem palīdz visa multidisciplinārā komanda – 
psihologs-konsultants, sociālais darbinieks, medmāsas un narkologa palīgi – exusers 
(pacienti ar 3 gadu nelietošanas stāžu). šeit notiek pacientu tikšanās arī ar anonīmo 
alkoholiķu, anonīmo narkomānu, anonīmo azartspēlmaņu un ģimenes (līdzatkarīgo) 
atbalsta grupām.

Psihoterapijas programma pēc Minesotas modeļa, kuras laikā tiek mazināts 
atkarības slimību noliegums un veicināta reintegrācija sabiedrībā.

MINESotAS 12 SoļU tERAPIjAS PRoGRAMMA.

Minesotas programmas nodaļās uzņem alkohola, narkotiku un azartspēļu 
atkarīgus vīriešus un sievietes, vecākus par 18 gadiem, kuri vismaz 5 dienas ir skaidrā 
vai saņēmuši detoksikācijas kursu pēc ilgstošas alkohola vai narkotiku lietošanas. 
ārstēšanās kurss stacionārā ilgst 28 dienas. Galvenais programmas mērķis ir 
uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, mudinot viņu uz pašattīstību, izaugsmi un sevis 
pilnveidošanu.

Programmas galvenās sastāvdaļas ir: 
1) atveseļošanās uzskatāma par visa mūža programmu;  
2) atveseļošanās uzskatāma par radikālu pacienta dzīvesveida maiņu;  
3) atveseļošanās mērķis ir spēja atsākt konstruktīvu un pilnvērtīgu dzīvi bez 
alkohola;
4) atveseļošanās kritērijs ir spēja iekļauties savā iepriekšējā sociālajā vidē, bet 
bez alkohola.

Minesotas programmas mērķi ietver sevī vairākus uzdevumus jeb soļus, ko 
atkarīgajam ārstēšanās procesā kopā ar speciālistiem ir jāpilda: 

 h atzīt un pieņemt savu slimību, atkarību;
 h pārvarēt noliegumu, saredzēt reālo situāciju un savu vietu tajā;
 h iesaistīties Anonīmo Alkoholiķu, Anonīmo Narkomānu vai Anonīmo 

Azartspēlētāju pašpalīdzības grupās, izmantojot to kā līdzekli ārstēšanās 
procesā;

 h atzīt, ka, lai notiktu pozitīvas izmaiņas, ir jāmainās pašam, mainot savu 
domāšanu, uzskatus, nevis jāmaina sieva/vīrs, priekšnieks, vecāki, darbs vai 
bērni;

 h attīstīt spēju just, atpazīt savas jūtas, dalīties ar citiem savās jūtās, domās, 
pieredzē - mācīties atzīt, ka cilvēks nav visvarens un nevar izdzīvot viens, 
mācīties lūgt palīdzību no citiem; 

 h mācīties akceptēt alkoholismu kā hronisku, progresējošu slimību un 
iesaistīties ilgstošā atveseļošanās kursā, kas būtībā ir visas dzīves programma, 
dzīvesveids;

 h panākt pilnīgu atturību, augstāku dzīves kvalitāti un personības izaugsmi.
 
Individuālā un grupu psihoterapija.

Individuālā psihoterapija ir piemērota ilgstošu grūtību pārvarēšanai. Psihoterapija 
palīdz cilvēkam dziļākā līmenī apzināties sevi, izzināt savu jūtu pasauli un vēlmes, 
izdarīt apzinātas izvēles, aktīvi veidot savu dzīvi tādu, kādu dzīvot ir vērts. Psihoterapija 

pamatā notiek kā saruna, kurā klients ienes savas grūtības un vēlmes, bet terapeits, 
izmantojot savas zināšanas un pieredzi, palīdz klientam tikt galā ar grūtībām.

Grupu psihoterapija vērsta uz indivīda radošo spēku atbrīvošanu, attīstības 
fiksāciju likvidēšanu, atsedzot traucējošos konfliktus, novedot tos līdz apziņai un 
atrisinot. Indivīda problēmas tiek risinātas grupas kontekstā, grupai aktīvi piedaloties. 
Grupas uzmanības centrā ir indivīds kā personība, kas veido attiecības, un tieši 
attiecības palīdz grupas loceklim psiholoģiski augt, mācīties un mainīties.

Ģimenes psihoterapija ir psihoterapijas novirziens, ko izmanto ģimenes sistēmas 
iekšienē esošo problēmu diagnostikai un korekcijai. Ģimenes terapeits strādā ne tikai 
ar to ģimenes locekli, kam ir “problēma”, bet ar visu ģimeni. Ģimene tiek aplūkota kā 
viens veselums, un viena cilvēka problēma tiek apskatīta ģimenes kontekstā, jo katrs 
indivīds ir ģimenes sistēma.

Rehabilitācija.
Rehabilitācijas centri vai terapeitiskās kopienas ir audzinošu, psiholoģisku, 

izglītojošu, sociālu, tiesisku un darba terapijas pasākumu komplekss, kas vērsts 
uz pacienta reintegrāciju sabiedrībā, veidojot viņam motivāciju nelietot atkarību 
izraisošas vielas. Rehabilitācijas ilgums ir 1 gads.

Pēcaprūpe.
tiek organizēta ambulatori, nodrošinot speciālistu (ārstu, psihologu, sociālo 

darbinieku) uzraudzību un palīdzību. Pēcaprūpēs ir iesaistītas medicīnas iestādes, 
sociālās palīdzības dienesti, psiholoģiskās palīdzības dienesti, anonīmās kustības.

 PAšPALīDzīBAS ANoNīMāS KUStīBAS.

AA - anonīmie alkoholiķi. šīs grupas dibina paši alkohola problēmlietotāji, kuri 
darbojas anonīmi.

 Alanona grupas - paredzētas atkarīgo tuviniekiem.
AN - anonīmās narkomānu grupas.
AS - anonīmo azartspēlmaņu grupas.
šīs grupas ir neatkarīgas. Galvenais darbības veids ir grupu sapulces, kurās 

saskaņā ar 12 soļu un 12 tradīciju programmu iztirzā grupas biedru problēmas un 
piedāvā savstarpēju palīdzību. Grupas pulcējas vakaros un nedēļas nogalēs, tās izplata 
arī literatūru par narkoloģiskām problēmām. Katrai grupai ir tikai viens pamatmērķis - 
palīdzēt citiem alkoholiķiem atbrīvoties no viņu ciešanām. 

AA ideja sastāv no trim aspektiem, kas balsta cits citu: atveseļošanās, vienotība 

un kalpošana.12 soļi ir atveseļošanās kodols. Sapulces dalās slēgtajās (piedalās tikai 
alkoholiķi) un atklātajās.

NARKoLoĢISKo PACIENtU oPtIMāLAIS APRūPES MoDELIS.

 

 
Reibuma 

ekspertīze

Pamatpakalpojumi

Narkologa konsultācijas 
(rajona narkologs)

Detoksikācija
(līdz 10 dienām)

Ielu darbs

Konsultācijas
vecākiem

Nakts
patversmes

Metadona 
programma

Motivācijas 
programma

(līdz 12 dienām)

Īslaicīgas terapijas 
programma

(Minesotas programma 
līdz 28 dienām)

Pēc ārstēšanās aprūpe 
(rehabilitācija)

(ne mazāk kā 3 gadi)
Terapeitiskās kopienas

(līdz 1 gadam)
Dienas terapija

F10. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI 
ALKohoLA LIEtošANAS Dēļ.

Diagnostika.
Anamnēze.

Ievācot alkohola anamnēzi, jāievēro atbilstošs lietišķums. Pacients pārsvarā 
griežas medicīniskajā aprūpē dažādu simptomu dēļ. Pacienta minētais simptoms 
vispirms ir jānoskaidro, un tā pieļautās robežās un piemērotā situācijā jāizjautā 
par alkohola lietošanu. Simptomu un alkohola lietošanu visbiežāk var nepiespiesti 
sasaistīt kopā un pastāstīt, ka alkohola lietošana var būt cēlonis vienam no tiem 
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Alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests (AUDIt).
1. Cik bieži jūs dzerat alkoholu saturošus 
dzērienus?
(0)	 nekad (pārejiet pie 9.-10.jautājuma)
(1)	 reizi mēnesī vai retāk
(2)	 2 līdz 4 reizes mēnesī
(3)	 2 līdz 3 reizes nedēļā
(4)	 4 vai vairāk reizes nedēļā

6. Cik bieži pēdējā gada laikā jums vajadzēja 
no rīta iedzert, lai sāktu dienu pēc lielākas 
iedzeršanas?
(0)	 nekad
(1)	 retāk kā reizi mēnesī
(2)	 reizi mēnesī
(3)	 reizi nedēļā
(4)	 katru dienu vai gandrīz katru dienu

2. Cik alkoholu saturošus dzērienus jūs izdzerat 
tipiskā dienā, kad jūs lietojat alkoholu?
(0)	 1 vai 2
(1)	 3 vai 4
(2)	 5 vai 6
(3)	 7,8 vai 9
(4)	 10 vai vairāk

7. Cik bieži pēdējā gada laikā jūs esat izjutis/usi 
vainas sajūtu vai sirdsapziņas pārmetumus pēc 
dzeršanas?
(0)	 nekad
(1)	 retāk kā reizi mēnesī
(2)	 reizi mēnesī
(3)	 reizi nedēļā
(4)	 katru dienu vai gandrīz katru dienu

3. Cik bieži jūs dzerat 6 vai vairāk dzērienus 
vienā reizē?
(0)	 nekad
(1)	 retāk kā reizi mēnesī
(2)	 reizi mēnesī
(3)	 reizi nedēļā
(4)	 katru dienu vai gandrīz katru dienu

ja kopējais punktu skaits par 2. un 3. 
jautājumu ir 0, pārejiet pie 9. jautājuma

8. Cik bieži pēdējā gada laikā jūs nevarējāt 
atcerēties, kas notika iepriekšējā dienā, 
dzeršanas dēļ?

(0) nekad
(1) retāk kā reizi mēnesī
(2) reizi mēnesī
(3) reizi nedēļā
(4)      katru dienu vai gandrīz katru dienu

4. Cik bieži pēdējā gada laikā, jūs ievērojāt, ka 
nevarat pārstāt dzert, kad esat iesācis/kusi?
(0)	 nekad
(1)	 retāk kā reizi mēnesī
(2)	 reizi mēnesī
(3)	 reizi nedēļā
(4)	 katru dienu vai gandrīz katru dienu

9. Vai jūs esat guvis/usi traumu vai radījis/usi 
ievainojumus citiem dzeršanas dēļ?

(0)       nē
(2)       jā, bet ne pēdējā gada laikā,
(4)       jā, pēdējā gada laikā

5. Cik bieži pēdējā gada laikā jūs nepaveicāt to, 
ko jūs citā gadījumā būtu veicis/kusi dzeršanas 
dēļ?
(0)	 nekad
(1)	 retāk kā reizi mēnesī
(2)	 reizi mēnesī
(3)	 reizi nedēļā
(4)	 katru dienu vai gandrīz katru dienu

10. Vai kāds no radiniekiem, ārsts vai cits 
medicīnas darbinieks ir izrādījis bažas par jūsu 
dzeršanu un ieteicis jums to samazināt?

(0)       nē
(2)       jā, bet ne pēdējā gada laikā,
(4)       jā, pēdējā gada laikā

Atzīmējiet punktu kopsummu

simptomiem, par kuru pacients sūdzas, to pasliktinošiem faktoriem. Precīzu 
informāciju var iegūt no slimības vēsturē agrāk veiktajām atzīmēm. Atkārtotas 
vizītes uzņemšanas nodaļā, veci ribu lūzumi un nedēļas sākumā datētas slimības 
lapas var vedināt uz domām par pārmērīgu patēriņu.

Konkrēti ar alkohola anamnēzi cenšas iegūt retrospektīvu informāciju par 
alkohola lietošanas daudzumu, dzeršanas ilgumu un sekām, kas saistītas ar alkohola 
lietošanu. Lai sāktu sarunu par alkohola lietošanu, nav viena vienīga, pareiza līdzekļa. 
Viens veids ir pastāstīt, ka mērķis ir reģistrēt iespējami daudzpusīgi visus iemeslus, 
kas var būt pacienta simptomu pamatā. šos iemeslus tad var sakārtot sarakstā un 
aplūkot pa vienam.

Alkohola lietošanu labāk reģistrēt ar atklātiem nevis slēptiem jautājumiem. 
Pēdējie minētie (piemēram: “Vai, pēc jūsu domām, jūs nelietojat pārāk daudz 
alkohola?”) rada iespēju atbildēt noliedzoši, un pēc tam ir grūti turpināt. Atklāti 
jautājumi nedod iespēju ne noliegt, ne apstiprināt (piem.: “Kad pēdējo reizi lietojāt 
alkoholu?”). Lietošanas daudzumu var uzzināt pajautājot, cik daudz pacients izdzēra 
pēdējo reizi, vai izdzertais daudzums bija tāds kā parasti un cik bieži viņš dzer 
alkoholu. Uz tiem balstoties, var aprēķināt vidējo nedēļas daudzumu. otrs veids ir 
lūgt pacientam pašam aprēķināt, cik daudz alkohola nedēļā viņš izdzēris pēdējā 
laikā.

Strukturētās aptaujas - AUDIT tests un tā izvērtēšana.
AUDIt (Alcohol Use Disorders Identification test), kurā vismaz astoņi punkti 

liecina par pārmērīgu patēriņu.

AUDIt tēmas un jautājumu saturs.

tēMA jAUtājUMA NUMURS jAUtājUMU SAtURS
Riskanta
alkohola
lietošana

1
2
3

Dzeršanas biežums
tipiskais daudzums
Pārmērīgas dzeršanas biežums

Atkarības
simptomi

4
5
6

traucēta alkohola lietošanas kontrole
Pastiprināta alkohola lietošanas nozīme
Dzeršana no rītiem

Kaitīga
alkohola
lietošana

7
8
9

10

Vainas izjūta pēc dzeršanas
Prāta aptumšošanās
Ievainojumi alkohola lietošanas rezultātā
Līdzcilvēku bažas Kopējais punktu skaits ≥ 8 apzīmē iespējamu pārmērīgu patēriņu.

Izvērtēšana un interpretācija.
AUDIt ir viegli novērtēt. Katram jautājumam ir doti atbilžu varianti, un katrai 

atbildei atbilst punktu skaits no 0 līdz 4. Pēc tam gūtie punkti tiek summēti, un 
kopējais rezultāts atzīmēts ailē „Kopā”.

ja kopējais punktu skaits ir 8 un vairāk, to ieteicams uzskatīt par zīmi, ka 
alkohols tiek lietots riskantā un kaitīgā veidā, vai arī par iespējamību, ka iestājusies 
alkohola atkarība. tā kā alkohola ietekme atšķiras atkarībā no ķermeņa vidējā 
svara un vielmaiņas, samazinot robežlielumus visām personām, kas vecākas par 
65 gadiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, līdz 7 punktiem, aptaujas jūtīgums šīm 
cilvēku grupām pieaugs.

Pacienta kopvērtējumu var sīkāk interpretēt, izpētot, kādi ir atsevišķo atbilžu 
vērtējumi. Visumā, 1 un vairāk punkti, summējot atbildes uz 2. un 3. jautājumu, 
norāda, ka alkohols tiek lietots riskantā veidā. ja 4. - 6. jautājumā gūtie punkti ir 
virs 0 (īpaši, ja simptomi atkārtojas ik nedēļu vai ik dienu), var runāt par alkohola 
atkarību vai tās sākuma stadiju. ja pacients ir guvis punktus, atbildot uz 7.-10. 
jautājumu, tas norāda, ka viņš/viņa jau cieš no alkohola nodarīta kaitējuma. 
Lai noteiktu tālāko rīcību, jāņem vērā viss: kopvērtējums, lietošanas līmenis, 
atkarības pazīmes un nodarītais kaitējums. jāņem vērā atbildes uz pēdējiem 
diviem jautājumiem, lai noteiktu, vai pacientam ir bijušas problēmas agrāk (t.i. 
„jā, bet ne pēdējā gada laikā”). Pat ja pacientam pašreiz nav raksturīga riskanta 
alkohola lietošana, apstiprinošas atbildes uz šiem jautājumiem būtu jāizmanto, 
apspriežoties ar pacientu, kā saglabāt modrību attiecībā uz alkohola lietošanu. 

Visbiežāk AUDIt kopvērtējums atspoguļo riska līmeni, kurā pacients lieto 
alkoholu. Vēl nav pietiekami daudz datu, kas ļautu precīzi noteikt robežvērtējumus, 
lai atšķirtu personas, kas alkoholu lieto riskantā vai kaitīgā veidā (šīm personām 
var palīdzēt īsa iejaukšanās), no personām ar alkohola atkarību (kuras jānozīmē 
pie speciālista diagnozes noteikšanai un intensīvākai ārstēšanai). Pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta ārstējot pacientus ar dažādas pakāpes alkohola atkarību, AUDIt 
vērtējumus salīdzināja ar diagnozēm, kas raksturoja alkohola atkarību kā zemu, 
vidēju vai augstu. 

Konstatēja, ka AUDIt vērtējums 8 - 15 punktu robežās atspoguļo vidēju 
alkohola atkarības pakāpi, bet vērtējums virs 16 punktiem atbilst augstākai 
alkohola atkarības pakāpei . Pamatojoties uz šo un citos pētījumos gūto AUDIt 
lietošanas pieredzi, var ieteikt šādu AUDIt vērtējumu interpretāciju:

 h ja punktu skaits ir starp 8 un 15, vispiemērotākais ir pacientam dot 
vienkāršu padomu ar nolūku samazināt riskantu alkohola lietošanu;

 h ja punktu skaits ir starp 16 un 19, pacientam ir jāsniedz īsa konsultatīva 
palīdzība un jāveic ilgstošs viņa/viņas monitorings;

 h ja AUDIt punktu skaits ir 20 un vairāk, tas skaidri liecina, ka pacients 
jānozīmē pie speciālista alkohola atkarības diagnozes noteikšanai.

tā kā pētījumi nav devuši precīzākus rezultātus, šīs vadlīnijas ir uzskatāmas 
par orientējošām, tās lietojot, jāņem vērā klīniskais vērtējums, tai skaitā slimnieka 
veselības stāvoklis, alkohola lietošanas vēsture ģimenē un pārliecība par to, 
cik godīgi respondents ir atbildējis uz AUDIt jautājumiem. Nosakot alkohola 
lietošanas līmeni un ar to saitītiem riskiem, izmantojot AUDIt testu, nākotnē ārsti 
varēs izmantot jauno ārstēšanas koncepciju - alkohola patēriņa samazināšanu ar 
inovatīvām zālēm, kuras pašlaik tiek pētītas.

Vispārējā izmeklēšana. 
ja alkohola lietošana izraisa izmaiņas vispārējā stāvoklī, tad pārsvarā ir sevišķi 

ilglaicīga pārmērīga lietošana un visbiežāk arī atkarība. Neatkarīgi no atkarības 
simptomu izteiktības, pacientam ar alkohola problēmām jāveic arī pamatīga 
vispārīgā izmeklēšana, lai novērtētu kopējo situāciju. No otras puses, vispārīgā 
izmeklēšana var, kaut gan diezgan reti, būt par agrīnas diagnosticēšanas 
palīglīdzekli.

Par pamatu norādēm statusa atradnēs vērts uzskatīt tos simptomus, 
kurus izraisa alkohola agrīna pārmērīga lietošana. Sevišķi nozīmīgi ir tādi bieži 
psihiski simptomi kā depresija, nomāktība un bezmiegs. Alkohols pārsvarā 
izraisa arī dažādas kuņģa kaites, gastrītus, vēdera uzpūšanos, problēmas ar 
zarnu gāzēm un zarnu darbības traucējumus. ja eksistē sirds ritma traucējumi 
un paaugstināts asinsspiediens, tad ir iemesls rūpīgi izjautāt par alkohola 
patēriņu, tāpat arī visu traumu, sāpju un it īpaši dažādu neiroloģisku problēmu, 

ALKOHOLA PATĒRIŅA RISKU IZVĒRTĒJUMS (PVO(2000))

RISKA LīMENIS
KoPējAIS ALKohoLA PAtēRIņš (G/DIENā)

VīRIEšI SIEVIEtES
zema riska 1–40 1-20

Vidēja riska 40-60 20-40

Augsta riska 60-100 40-60

ļoti augsta riska >100 >60
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dzimumdzīves traucējumu gadījumos. Sevišķi sievietes pārmērīgu patēriņu 
slēpj tieši psihisku iemeslu dēļ, bet tādos gadījumos negriežas garīgās veselības 
ārstniecības iestādēs, bet gan pie vispārīgās medicīniskās aprūpes. Pārmērīgs 
alkohola patēriņš diezgan bieži ir pamatā arī nestabilai diabēta vai nesekmīgai 
asinsspiediena ārstēšanai.

Ar alkohola pārmērīgu patēriņu saistītas 
agrīnas vispārēja stāvokļa izmaiņas: 

 h ātrs, neregulārs pulss.
 h Mēles un roku tremors.
 h Pastiprināta ādas vaskularizācija.
 h Paaugstināts asinsspiediens.
 h hepatomegālija.
 h Nomāktība, nemierīgums, hiperkinēze, svīšana.
 h Kaulu lūzumi.
 h Nobrāzumi, apdegumi.
 h Slikti ārstēti zobi.

LABoRAtoRIjAS IzMEKLējUMI.

Izmeklējumus izmanto kaitīgas lietošanas vai alkohola atkarības 
apstiprināšanai, alkohola lietošanas apstiprināšanai - pārbaudei bioloģiskajās 
vidēs, somatoneiroloģisko komplikāciju smaguma pakāpes noteikšanai, kā 
monitoringu rekomendāciju un nozīmējumu izpildei terapijas procesā.

Diagnostisko testu izvēlē jāņem vērā tā jūtīgums (%) un specifiskums.

Praksē visizplatītākie alkohola pārmērīgas lietošanas laboratorijas indikatori 
(marķieri) ir seruma glutamīntransferāze (Gt), sarkano asinsķermenīšu vidējais 
tilpums (MCV), seruma oglekļa dioksīda hidrātiskais transferīns (CDt), fermenti 
alanīnaminotransferāze (ALAt) un aspartātaminotransferāze (ASAt). Indikatoru 
izmantošanai nav pietiekama drošība anamnēzē par alkohola pārmērīgu 
patēriņu. Indikācijas laboratorisko izmeklējumu veikšanai ir arī ārstēšanās 
motivācija un sekošana ārstēšanās rezultātiem. CDt no indikatoriem ir vienīgais, 
kur indikācija ir tikai alkohola pārmērīga lietošana. Citiem par indikatoriem 
lietotajiem laboratorijas izmeklējumiem, t.s. “vecajiem marķieriem” (MCV, 
Gt), ir arī citas indikācijas. Ir iemesls ņemt vērā arī dažus citus laboratoriskos 
izmeklējumus uz lielu alkohola lietošanu. triglicerīdu daudzums, daudz lietojot 
alkoholu, palielinās, bet ātri normalizējas, liels alkohola patēriņš palielina augsta 

blīvuma lipoproteīnu (hDL, holesterīna) daudzumu, kā arī predisponē uz 
podagru ar palielinātu urātu daudzumu. Kaut arī indikatorskaitļi būtu normas 
intervālā, vajag ņemt vērā, ka pacienta izmeklējumu rādītāji var normalizēties 
līdz ar dzeršanas samazināšanos.

Identificēšanā izmantojamā indikatora optimāla prasība ir tāda, lai skaitli 
neietekmē mērena alkohola lietošana, un lai – gandrīz bez izņēmuma – to 
ietekmē liels patēriņš (augsta sensitivitāte), bet citas slimības neietekmē (augsta 
specifika). Bieži aizmirst, ka alkohola saturs asinīs (vai izelpojamā gaisā), kas 
pārsvarā izsaka izdzerto alkoholu, bet neizsaka, vai runa ir par lielu patēriņu, 
zināmās situācijās var darboties arī kā pārmērīgas lietošanas mērs. ja alkohola 
saturs asinīs ir konstatēts iepriekš pieteiktā pieņemšanā (pēc pieraksta) ≥1%0, 
uzņemšanas nodaļā (dežūrārsta pieņemšanā) ≥3%0 vai ≥1,5%0 bez reibuma 
pazīmēm, tad ir iespējama pārmērīga lietošana.

 Ø Gamma-glutamīntransferāze (GGt) ir vispārīgi nozīmējama, 
visbiežāk, lai noskaidrotu dažādas kuņģa kaites. Palielinātas 
aktivitātes (sievietēm ≥50 v/l, vīriešiem ≥80 v/l) izskaidrojums 
bez alkohola liela patēriņa var būt arī, piemēram, liekais svars, 
diabēts vai cita, ne alkohola izraisīta, aknu slimība (hepatīts, 
hemohromatoze, Vilsona slimība). GGt kā pārmērīga alkohola 
patēriņa marķiera specifika ir apm. 70% un tā sensitivitāte agrīnas 
problēmlietošanas identificēšanā ir apm. 40 - 50%. Klīnikas ārstam 
GGt svarīguma pamatojums ir tāds, ka to ir ērti nozīmēt, lai 
noskaidrotu dažādus simptomus, un tas dod arī iespēju runāt par 
pārmērīgu alkohola patēriņu. Runa ir par lielu alkohola patēriņu 
tad, ja ir indicēti papildus izmeklējumi un, ja skaitļi ir ļoti augsti 
(>300 v/l) vai, ja paaugstinātie skaitļi nenormalizējas, neraugoties 
uz dzeršanas samazināšanu vai pārtraukšanu. GGt pussabrukšanas 
periods ir 26 - 30 dienas, bet atgriešanos izejas līmenī novēro 2 - 
4 nedēļu laikā pēc atturēšanās no alkohola lietošanas. Augstākais 
līmenis vērojams 2 - 3 dienas pēc dzeršanas pārtraukšanas. Līmenis 
asinīs normalizējas pēc 20 - 100 stundām pēc vienreizējas alkohola 
lietošanas. Alkohola atkarīgajiem, kuri turpina dzeršanu, 50 - 90% ir 
novirzes no GGt līmeņa normas. jāņem vērā, ka10% veselu cilvēku 
ir paaugstināts GGt līmenis asinīs.

 Ø Eritrocītu vidējais tilpums (MCV) - atkārtota, sistemātiska alkohola 
lietošana var ietekmēt eritrocītu gatavību, skaitu un izmērus, 
izraisot tiešu toksisku efektu. MCV korelē ar alkohola lietošanas 

ilgumu un daudzumu. MCV paaugstināšanās notiek pēc ilgstošas 
alkohola lietošanas devā ne mazākā par 60g tīra alkohola dienā. 
testa jūtīgums ir 45%. MCV tomēr ir nespecifisks. Blakus lielam 
alkohola patēriņam palielināta skaitļa (> 96 fl) iemesls apmēram 
30% pacientu ir B12 vitamīna vai folskābes trūkums, hipotireoze 
vai ļaundabīga asins slimība. tomēr ar anēmiju nesaistītu lielu 
skaitli (100 ≥ fl) vīriešiem gandrīz vienmēr izraisa pārmērīga 
alkohola lietošana. toties apmēram 30% sievietēm nav atrodami 
specifiski palielināšanās iemesli. Sensitivitātes ziņā MCV kā 
alkohola pārmērīgas lietošanas identificētājs ir Gt klasē un, lai tas 
palielinātos, nepieciešama pārmērīga un ilglaicīga lietošana. Garā 
pussabrukšanas perioda – 120 diennaktis – dēļ MCV ir slikts tests, 
lai varētu izsekot dzeršanai. ja dzeršanas samazināšana nemazina 
MCV skaitli, ir iemesls izdarīt vairākas papildu analīzes, lai izslēgtu 
citas slimības (vairogdziedzera slimība, B12 vitamīna un folijskābes 
trūkums).

 Ø Sārmainā fosfotāze - neraksturīgs alkoholisma rādītājs, bet palīdz 
diferencēt alkohola izraisītos aknu bojājumus no ne-alkohola 
izraisītiem. ja GGt attiecība pret SF>1,4 - var domāt par alkohola 
izraisītu bojājumu, ja GGt attiecība pret SF>3,5 – var uzskatīt kā 
pierādījumu par alkohola izraisītu aknu bojājumu.

 Ø transferīns ir dzelzi pārnesošs seruma glikoproteīns, ar kura 
polipeptīda ķēdēm saistās divas oligosaharīdu ķēdes. to galā ir 0 
– 5 siālskābes termināli, saskaņā ar kuru skaitu dažādas transferīna 
formas ir a-, mono-, di-, tri-, tetra- vai pentasialotransferīni. 
tetrasialotransferīnu ir visvairāk, bet, līdz ar pārmērīgu alkohola 
patēriņu, asinsritē parādās mazāks siālskābes saturošo a-, mono-,                       
di- un trisialotransferīnu līmeņa kāpums. Iemesls tam nav zināms. 
šīm formām lieto nosaukumu mazogļhidrātisks transferīns 
(carbohydrate deficient transferīns, CDt). Diagnosticēšanas skaitļi 
tiek uzrādīti saskaņā ar noteikšanas metodi vai nu kā absolūts 
saturs (sievietēm < 26 v/l, vīriešiem < 20 v/l), vai procentuāli (< 
2,5% no visiem transferīniem).

 Ø CDt skaitlis palielinās, ja alkohola lietošana vairāku nedēļu laikā ir 
vairāk par 60 gramiem absolūtā alkohola dienā. Pussabrukšanas 
laika dēļ – 15 diennaktis – ar to var izsekot dzeršanas pārmaiņām. 
Alkohola atkarīgajiem CDt ir ar novirzēm apm. 90%, ar agrīnām 

alkohola problēmām sirgstošiem apm. 40 – 50%. Sieviešu 
sensitivitāte ir mazliet sliktāka nekā vīriešiem. tā kā specifika ir 
gandrīz 100%, tad palielināts skaitlis gandrīz bez izņēmuma ir 
alkohola pārmērīgas lietošanas zīme. CDt mēra alkohola lietošanas 
apjomu, bet nenosaka iespējamos aknu bojājumus. Lai gan CDt 
līdz ar dzeršanas samazināšanos normalizējas, papildu izmeklējumi 
ir pamatoti, piem., ja Gt skaitlis saglabājas augsts. Dzeršanas 
specifiskuma dēļ CDt var izmantot kā palīglīdzekli alkohola un 
citu aknu slimību diferenciāldiagnosticēšanā. Pacientam ar aknu 
bojājumiem normāls CDt skaitlis ir norādījums, ka bojājuma 
cēlonis nav alkohols. 

 Ø Alanīnaminotransferāze-ALAt, aspartātaminotransferāze-ASAt 
paaugstināti 30 - 75% alkohola atkarības pacientiem. Pirmkārt, 
uzrāda aknu bojājumu, pēc tam alkohola problēmas. jāskata 
kopā ar citiem rādītājiem, var būt paaugstināti pie ne-alkohola 
ģenēzes somatiskām saslimšanām. Attiecība ASAt pret ALAt > 2, 
norāda par alkohola izraisītu aknu bojājumu, attiecība ASAt pret 
ALAt<1 norāda par ne-alkohola aknu bojājumu, attiecība ASAt 
pret ALAt>1 norāda par infekciozu vīrusu hepatītu. Paaugstināta 
ASAt+ALAt+GGt aktivitāte ir drošs diagnostiskais rādītājs 
pārmērīgai alkohola lietošanai.

Indikatoru komplekso izmantošanu nosaka atsevišķu indikatoru 
nepietiekams jūtīgums agrīnas alkohola problēmas identificēšanā. tā kā Gt, 
MCV un CDt, balstoties uz dažādiem pētījumiem, savā starpā slikti korelē, 
kompleksai to izmantošanai ir teorētisks pamatojums. Izmantojot indikatoru 
kompleksus, klīnicistam, balstoties uz anamnēzi un statusu, ir jāņem vērā 
citu slimību izslēgšana, jo kompleksa izmantošana pasliktina indikatoru 
specifiskumu. Izpētot gan Gt, MCV, kā arī CDt un pieņemot, ka vismaz viens 
no tiem pārsniegs diagnosticēšanas intervāla augstāko robežu, identificē 
apm. 70% sievietes un vīriešus pārmērīga alkohola lietotājus. 

PACIENtA IzVēRtēšANAS ShēMA

Fizikālā un laboratoriskā izmeklēšana:
 Ø asins/ izelpojamā gaisa/ urīna izmeklējums uz alkoholu un 

toksikoloģiskā izmeklēšana;



1918 MorganFrank MorganFrank

REKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀREKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀ

FF

 Ø biomarķeri;
 Ø vispārējā asins aina;
 Ø vitamīnu deficīts,
 Ø aknu un nieru funkcionālais stāvoklis

Psihiskais stāvoklis:
 Ø depresija;
 Ø ģeneralizēta trauksme;
 Ø posttraumatiskā stresa sindroms;
 Ø šizofrēnija;
 Ø personības traucējumi.

Vielu lietošanas izvērtējums:
 Ø pacienta vielu lietošanas vēsture;
 Ø profesionālas ārstēšanās vēsture, pašpalīdzības grupu apmeklējums;
 Ø iepriekšējie alkohola abstinences stāvokļi.

Sociālā vēsture:
 Ø izglītība;
 Ø darbs;
 Ø ģimene;
 Ø dzīves apstākļi.

Motivācija mainīties:
 Ø potenciāls;
 Ø gatavība;
 Ø plāni.

Fizikālā izmeklēšana: 
 Ø hipertenzija;
 Ø dispepsija, gastrīts;
 Ø nomāktība, uzbudināmība, depresija;
 Ø miega traucējumi;
 Ø seksuāla disfunkcija;
 Ø pastiprināta alkohola lietošana veicina daudzu slimību progresēšanu;
 Ø ietekmē ārstēšanos un mirstību hIV/AIDS un hronisku hepatītu 

pacientiem;
 Ø nieru un aknu slimības;

 Ø sāpju sindroms.

Nav specifisku izmeklēšanas simptomu:
 Ø cirozes manifestācija;
 Ø encefalopātija;
 Ø vitamīnu deficīts;
 Ø tahikardija (supraventrikulāra);
 Ø mēles un roku tremors;
 Ø paaugstināts asinsspiediens;
 Ø palpē aknu malu, zvaigznītes, hepatosplenomegālija;
 Ø perifēra neiropātija;
 Ø injicētas sklēras;
 Ø neizskaidrojamas traumas.

Laboratoriskā izmeklāšana:
 Ø indentificēšanai un motivēšanai mainīties:
 Ø izelpojamā gaisa vai asins alkohola tests;
 Ø urīna toksikoloģija;
 Ø GGt;
 Ø aknu funkcionālie testi, ALAt, ASAt;
 Ø vispārējā asins aina;
 Ø vitamīnu deficīts;
 Ø nieru funkc. testi-UREA, elektrolīti, kreatinīns;
 Ø grūtniecības tests.

Biomarķeri:
 Ø CDt-karbohidrātu deficīta transferīns,liecina par hronisku dzeršanu;
 Ø ASAt, GGt- nesena lietošana;
 Ø ASAt, GGt un CDt diezgan precīzs skrīnings.

Vispārējā asins analīze:
 Ø anēmija, toksisks efekts uz kaulu smadzenēm;
 Ø makrocitoze;
 Ø MCV paaugstināts.

Vitamīnu deficīts:
 Ø barošanās traucējumivitamīnu deficītsnenormāla šūnu 

funkcionāšana;

 Ø tiamīna, folskābes, piridoksīna deficīts noved pie Vernikes 
encefalopātijas, Korsakova/amnestiskā sindroma.

Aknu un nieru testi:
 Ø orgānu sistēmu, kas iesaistītas metabolisma procesos, izvērtēšana;
 Ø medikamentu eliminācijas izvērtēšanai.

Psihiatriskā novērtēšana.

Kā blakussaslimšanas (komorbiditāte):
 Ø depresija;
 Ø ģeneralizēta trauksme;
 Ø posttraumatiskais stresa sindroms;
 Ø šizofrēnija;
 Ø personības traucējumi;
 Ø paasinājumi uz alkohola abstinences sindroma fona;
 Ø reibumā agresivitāte, suicīdi.

ALKohoLA AtKARīBA

Izšķir 4 galvenos alkohola atkarības pamatsindromus:
 Ø patoloģiska tieksme pēc alkohola;
 Ø izmainītas reaktivitātes sindroms;
 Ø alkohola abstinences sindroms;
 Ø alkohola degradācija.

Patoloģiska tieksme pēc alkohola:
 Ø Kvantitatīvās kontroles zudums izpaužas ar nespēju pārtraukt 

dzeršanu pēc uzsāktas alkohola lietošanas, tā tiek turpināta līdz 
iestājas smaga alkohola intoksikācija;

 Ø Situācijas kontroles zudumu skaidro ar dzeršanas turpināšanu, 
neskatoties uz nepiemērotiem apstākļiem - nepiemērota apkārtne, 
darba laiks, iespējamas negatīvas sekas dzeršanai.

Izmainītas reaktivitātes sindroms:
 Ø Tolerance ir alkohola panesamība, kas raksturojas ar  lielāku devu 

lietošanas nepieciešamību, lai iegūtu vēlamo reibumu,  atkarīga no 

slimības stadijas;
 Ø Reibuma formas izmaiņas ir cieši saistītas ar personības izmaiņām pie 

alkohola atkarības. Reibumā saasinās tādas personības īpatnības kā 
eksplozivitāte, tieksme uz depresīviem stāvokļiem, histēriskas izpausmes.

 Ø Īstenie plosti ir cikliska alkohola lietošana. Pirms plosta ir afektīvi 
traucējumi un pastiprinās primārā patoloģiskā tieksme pēc alkohola. 
īstie plosti saistās ar smagām somatiskām un sociālām alkohola 
lietošanas sekām;

 Ø Pseidoplosti ir periodiska alkohola lietošana, kuru nosaka ārēji, 
situācijas noteikti apstākļi (alga, jubilejas u.c.).

Alkohola abstinences sindroms:
 Ø veģetatīvu, somatisku, neiroloģisku, psihisku traucējumu komplekss, 

kas rodas alkohola atkarīgajam pēc dzeršanas pārtraukšanas vai 
krasa izdzertā alkohola daudzuma samazināšanas;

 Ø abstinences sindroma dominējošo simptomu pareiza diagnostika ir 
svarīga, lai nozīmētu atbilstošu terapiju;

 Ø alkohola abstinences sindroms attīstās 6 līdz 48 stundu laikā pēc 
alkohola lietošanas pārtraukšanas, var ilgt no 2-3 dienām līdz 2-3 
nedēļām. 

Alkohola abstinences sindroma komplikācijas.

Epilēkmes.
Epilepsijas sastopamību alkohola lietotājiem palielina alkohola toksiskā 

iedarbība. Izzūdot dziļam, ilgstošam reibumam, bieži parādās epileptiskas lēkmes. 
tās parasti uznāk kā vairāku lēkmju virknes 12 - 48 stundu laikā pēc pēdējās alkohola 
devas un var novest līdz epileptiskam statusam. Pēc savas dabas tie ir spēcīgi, 
vispārēji toniski-kloniski krampji, bieži ar samaņas zudumu un arī urīna noplūdi, 
un mēles sakošanu. Alkohola abstinences krampju diagnozes priekšnosacījums 
ir citu alkohola izraisītu abstinences simptomu (tremors, nemiers, augsta 
temperatūra, tahikardija, paaugstināts asinsspiediens, paplašinātas acu zīlītes) un 
pietiekami spēcīgas iedarbības konstatējums.

Halucinācijas:
 h sākums pirmajās dienās pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas vai uz 

intolerances fona;
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 h akoazmi, fonemi;
 h dzirdes, retāk redzes, taktīlās halucinācijas;
 h halucinatori murgi;
 h bezmiegs;
 h veģetatīvi, somatiski un neiroloģiski traucējumi.

Delīrijs:
 h sākums 2 - 5 dienā pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas;
 h prodroms ar somato-veģetatīviem traucējumiem, bezmiegu;
 h sākas vakarā ar redzes ilūzijām;
 h vēlāk redzes, dzirdes, taktīlās halucinācijas;

 h bezmiegs;
 h dezorientācija laikā un telpā;
 h halucinatori murgi.
 h amnēzija;

 h veģetatīvi, somatiski un neiroloģiski traucējumi.

Vernikes-Korsakova sindroms:
 h nistagms;
 h neiropātija;
 h ataksija;
 h confusion.

CIWA-Ar abstinences simptomu novērtēšanas skala. 

Maksimālais punktu skaits 67, punktu skaits > 20 nozīmē, ka abstinences simptomi ir spēcīgi.

Slikta dūša un vemšana.
jautājums: “Vai tu jūties slikti, vai ir bijusi vemšana?”

0. Nedaudz slikta dūša, vēmiens nenāk.
1.  
2.  
3.  
4. Pa laikam uznāk slikta dūša un jāvemj.
5.  
6.  
7. Nemitīgi slikta dūša un atkārtoti jāvemj.

Trīce.
Rokas izstieptas un pirksti izplesti:

0. Netrīc.
1. Nav redzams, bet var sajust pirkstu galos.
2.  
3.  
4. Izteikta, pacienta rokas izstieptas.
5.  
6.  
7. Spēcīga pat tad, ja rokas ir nolaistas.

Svīšana.
0. Svīšana nav redzama.
1. tik tikko manāma svīšana. Delnas mitras.
2.  
3.  
4. Redzamas sviedru lāsītes uz pieres.
5.  
6.  
7. Sevišķi stipra svīšana.

Trauksme / nemiers.
jautājums: “Vai tu jūties nervozs?”

0. Nav nemiera, mierīgs.
1. Nedaudz nemierīgs.
2.  
3.  
4. Diezgan nemierīgs vai saspringts (noliedz nemieru).
5.  
6.  
7. Nemiers atbilst akūtai panikas lēkmei – tādai, kāda tā ir smagā delīrijā vai 

akūtā šizofrēnijas stāvoklī.

Uzbudinājums.
0. Normāla aktivitāte.
1. Nedaudz nemierīgs.
2.  
3.  
4. Diezgan nemierīgs un uzbudināts.
5.  
6.  
7. Staigā šurpu turpu  gandrīz visu intervijas laiku vai nemitīgi uzbudināti 

kustas.

Sajūtu traucējumi.
jautājums: “Vai tev kut? Dursta? Niez? tirpst? Vai tev liekas, it kā skudriņas 
staigātu pa ādu vai zem ādas?”

0. Nav sajūtu traucējumu.
1. Pavisam nedaudz kut, dursta, niez vai tirpst.
2. Nedaudz kut, dursta, niez vai tirpst.
3. Diezgan stipri kut, dursta, niez vai tirpst.
4. Vidēji spēcīgi sajūtu maldi.
5. Spēcīgi sajūtu maldi.
6. ļoti spēcīgi sajūtu maldi.
7. Nemitīgas sajūtu halucinācijas. 

Dzirdes halucinācijas.
jautājums: “Vai tu dzirdi kaut kādas īpašas balsis? Vai tās ir stipras, vai ir 
bail no tām, vai tās tev traucē? Vai tu dzirdi neesošas balsis?”

0. Balsu nav.
1. Balsis ir pavisam nedaudz, tās neko daudz nebiedē.
2. Nedaudz balsu, nedaudz biedē.
3. Diezgan izteiktas un diezgan biedējošas balsis.
4. Spēcīgākas nekā vidējas dzirdes halucinācijas.
5. Spēcīgas dzirdes halucinācijas.
6. Sevišķi spēcīgas dzirdes halucinācijas.
7. Nemitīgas dzirdes halucinācijas.

Redzes halucinācijas.
jautājums: “Vai gaisma šķiet spilgta? Vai krāsas ir neredzētas? Vai gaisma griež 
acīs? Vai tu redzi kaut ko tādu, kas tevi traucē? Vai tu redzi neesošas lietas?” 

0. Redzes halucinācijas nav.
1. Pavisam nelielas redzes halucinācijas.
2. Nelielas redzes halucinācijas.
3. Diezgan izteiktas redzes halucinācijas.
4. Spēcīgākas nekā vidējas redzes halucinācijas.
5. Spēcīgas redzes halucinācijas.
6. ļoti spēcīgas redzes halucinācijas.
7. Nemitīgas redzes halucinācijas.

Galvassāpes, spiedoša sajūta galvā.
jautājums: “Vai tev sāp galva? Vai tev liekas, ka galvu žņaudz stīpa?” šeit 
nepiešķir nozīmi reibumam.

0. Nesāp. 
1. Pavisam nedaudz. 
2. Nedaudz.
3. Diezgan stipri.
4. Stiprāk nekā vidēji.
5. Stipri.
6. ļoti stipri.
7. Neizturami.

Neskaidrs apziņas līmenis.
jautājums: “Kas šodien par dienu? Kur tu esi? Kas es esmu? Saskaiti, lūdzu!”

0. orientējas un spēj saskaitīt.
1. Nespēj saskaitīt vai nav pārliecināts, kur atrodas.
2. Kļūdās datumā ne vairāk kā par divām dienām.
3. Kļūdās datumā vairāk kā par divām dienām.
4. Nezina, kas šī par vietu vai personu.
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Alkohola plosta pārtraukšanas terapijas pamatprincipi. 

Psihosociālā terapija un turpmākās terapijas plānošana nepieciešama visos simptomu līmeņos.

ABStINENCES  SIMPtoMU PAKāPE. āRStēšANA.

Nelieli simptomi,
CIWA-Ar < 10.

Vidēji smagi simptomi,
CIWA-Ar 10 – 20.

Smagi simptomi,
CIWA-Ar > 20.

ārstēšana atbilstoši simptomiem, nomierinoša terapija nav obligāta, sportistu dzērieni un barojuma līmeņa uzlabošana, 
visbiežāk pietiekama ambulatora āstēšana.

tiamīna rezervju papildināšana, šķidruma un elektrolītu līdzvara traucējumu (perorāla) terapija, bieži nepieciešama 
medikamentoza simptomu ārstēšana, iespējama medikamentoza krampju novēršana.

tiamīna rezervju papildināšana, šķidruma un elektrolītu līdzsvara traucējumu (parenterāla) terapija, abstinences simptomu 
maksimāla terapija (benzodiazepīni), bieža krampju novēršanas medikamentoza terapija.

ALKohoLA AtKARīBAS MEDIKAMENtozāS 
āRStēšANAS MEtoDES.

Medikamentozā terapija ietver vairākus posmus.

1. Akūtu un subakūtu stāvokļu ārstēšana:
 h  abstinences sindroms;
 h  psihotiski stāvokļi;
 h  intoksikācijas.

2. Atjaunojošā terapija, kas vērsta uz organisma normālu funkciju 
atjaunošanu un psihopatoloģiskās simptomātikas amazināšanu  vai novēršanu.

3. Stabilizējošā terapija:
 h garastāvokļa korekcija;
 h miega normalizēšana;
 h tieksmes kupēšana.

4. Uzturošā terapija:
 h sensibilizējoši medikamenti;
 h hipnoterapija;
 h tieksmi mazinoši medikamenti;
papildus terapija - antidepresanti, garastāvokļa stabilizatori, u.c. pēc indikācijām.

5. Alkohola patēriņa samazināšanas koncepcija 
(inovatīva metode nākotnē).

SIMPtoMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 sejas ādas hiperēmija, injicētas sklēras, paātrināts 

pulss, hipertenzija, bāli zilgana āda un gļotādas;
•	 alkohola smaka no mutes.
Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar pazeminātu reakciju uz 

gaismu;
•	 runas, gaitas un koordinācijas traucējumi, 

mazkustīgums, u.c.
Psihiski:
•	 nemierīgums, pacilāts garastāvoklis vai agresivitāte;
•	 dažreiz ir apkārtējās vides un situācijas neadekvāts 

novērtējums;
•	 instinktīva un neadekvāta uzvedība;
•	 smagas intoksikācijas gadījumā apziņas traucējumi 

(kavējums, somnulence, sopors, koma).

•	 kuņģa skalošana, ja alkohols lietots pirms 1h;
•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem; 
•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6); 
•	 100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils līdz 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un atbilstoši citiem 

klīniskiem simptomiem.

Alkohola akūta intoksikācija (F10.0...).

Viegls alkohola abstinences stāvoklis (F10.30)

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Raksturīgi veģetatīvi-astēniski traucējumi.
Somatiski:
•	 injicētas sklēras;
•	 svīšana;
•	 tahikardija;
•	 slāpes, sausums mutē, pazemināta apetīte.
Neiroloģiski:
•	 viegls roku tremors;
•	 paplašinātas acu zīlītes ar viegli pazeminātu reakciju 

uz gaismu.
Psihiski:
•	 neliela astēnija.

•	 tikai pēc 
noteiktām 
indikācijām.

•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, 
glikozes šķīdumiem tikai pēc noteiktām indikācijām;

•	 vitamīni: tiamīns (B1) 50mg/dn, piridoksīns (B6) 20mg/dn, 
askorbīnskābe (C) 100mg/dn;

•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 20mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai 

darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.



2524 MorganFrank MorganFrank

REKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀREKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀ

FF

Vidēji smags un smags alkohola abstinences stāvoklis (F10.30).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Raksturīgi somato–veģetatīvi un neiroloģiski traucējumi.

Somatiski:
•	 sejas hiperēmija un pastozitāte;
•	  injicētas sklēras;
•	  tahikardija ar ekstrasistolēm, sāpes sirds un 

epigastrālajā rajonā;
•	 asinsspiediena svārstības;
•	 svīšana, drebuļi;
•	 anoreksija, slikta dūša, caureja.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar viegli pazeminātu reakciju 

uz gaismu;
•	 galvassāpes;
•	 roku pirkstu un mēles tremors;
•	 neprecīzas kustības un gaita;
•	 miega traucējumi;
•	 nespēks, vājums.

Psihiski:
•	 vidēji izteikta astēnija.

•	 tikai pēc 
noteiktām 
indikācijām.

•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, 
glikozes šķīdumiem pēc noteiktām indikācijām;

•	 kālija, magnija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) 100mg/dn, piridoksīns (B6) 50mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms  līdz 60mg dn, devu pakāpeniski mazinot;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 200mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) līdz 

50mg/dn, fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai 

darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.

UztURošā tERAPIjA

1. Alkohola atkarības balstterapijā pielietojamie medikamenti.

MEDIKAMENtS DARBīBA NozīMēšANA UN DEVAS KoNtRINDIKāCIjAS, BLAKNES

Disulfiram 500mg
(Antabuse, Esperal, Anticol, 
teturam)

Naltrexone 
hydrochloride 50mg

Acomprosate calcium 
333mg (Campral)

Bloķē aldehīddehidrogenāzes 
aktivitāti.

opioīdu receptoru antagonists;
Bloķējot µ receptorus, samazina 
dopamīna līmeni;
Mazina tieksmi pēc alkohola;
Samazina dzeršanas dienu skaitu;
Samazina patērētā alkohola 
daudzumu dzeršanas gadījumā;
Samazina atgriešanos pie pārmērīga 
alkohola patēriņa.

Modulē smadzenēs GASS un 
glutamāta funkciju, mazinot 
ilgstošos abstinences simptomus.

-  12 h pēc pēdējās alkohola lietošanas; 
- devas līdz 1g dienā, pakāpeniski mazinot 
līdz uzturošai devai 0.25 g d/n;  
- terapija līdz 1 gadam (minimums līdz 
4 mēnešiem), kontrolējot aknu proves.

50 mg  d/n;
Pacientiem ar nepārejošu tieksmes 
sajūtu, diskomfortu un dzeršanas recidīvu 
gadījumos – 100 mg dienā;
terapijas ilgums – min. - 3 mēneši, 
vid. - 6 mēneši.

333 mg - 666 mg trīs reizes dienā;
Nozīmē pēc detoksikācijas (3. - 7. dienā);
jālieto pa 2 tabl. 3x dienā, 3 - 6 mēneši līdz 
1 gadam;
jākombinē ar psihosociālo terapiju;
Var kombinēt ar Naltrexonu.

- Parenhimatozo orgānu bojājumi;
- Polineirīti;
- Leikopēnija;
- KSS;
Akūtas, hroniskas infekcijas:
- Astmatisks bronhīts,astma;
- organiski smadzeņu bojājumi;
- Endokrīnas saslimšanas;
- Pārciestas psihozes.

Blaknes:
Miega traucējumi;
Galvas sāpes un reiboņi;
Depresija;
Pasliktināta apetīte;
Slikta dūša;
Vemšana, caureja;
Sāpes vēderā;
Devas augstākas par 200 mg/dn – 
hepatotoksisks efekts.

 Kontrindikācijas:
Grūtniecība;
Akūts hepatīts;
Izteikti aknu un nieru darbības traucējumi.

Galvenās blaknes- dispeptiskas 
parādības.
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2. Disulfirama implantācija.

Disulfiram 1000 mg (Esperal) depo forma – desmit sterilas 100 mg tabletes 
stikla konteinerā.

Implantē 8 - 10 tabletes vienā reizē vēdera priekšējā sienā subkutāni/
intramuskulāri. 

Disulfirama implantāciju pielieto alkohola atkarības pacientiem ar saglabātu 
psihoterapeitisku efektu, ar labu motivāciju uz atturību no alkoholu saturošiem 
dzērieniem. Disulfirama implantācija zemādas tablešu formā nodrošina, ka 
pacienta organisms vairāku mēnešu laikā ir jūtīgs uz alkoholu saturošiem 
dzērieniem, bez nepieciešamības katru dienu lietot šī medikamenta devu.

Metode jāpielieto izvērtējot visas kontrindikācijas, un paralēli disulfirama 
implantācijai ir jāveic intensīva psihoterapija.

ja nepieciešams, šo terapiju papildina ar simptomātisku un prettieksmes 
terapiju, kā arī turpina ambulatoru narkoloģisku novērošanu.

3. Recidīva novēršana, izmantojot psihoterapiju, suģestīvo terapiju 
un sensibilizējošus medikamentus.

šī ir alkohola atkarības ārstēšanas metode, kas vērsta uz ilglaicīgas atturības 
nodrošināšanu, izmantojot psihoterapiju, suģestīvo terapiju, kas tiek pastiprinātas 
ar tādu medikamentu ievadīšanu, kas sensibilizē organismu uz etilspirtu 
saturošiem dzērieniem un etilspirtu saturošiem medikamentiem, izraisot dažādas 
intensitātes organisma reakcijas.

ārstēšanu uzsāk ar psihoterapeitisko metožu pielietošanu, kurām seko 
suģestīvā terapija un sensibilizējošo medikamentu terapija. Sensibilizējošai 
terapijai un negatīva nosacījuma refleksa izstrādei visefektīvāk izmantot:

 h nitrofurāna grupas medikamentus (ar i/v infūza palīdzību tiek ievadīts Sol.
Furaginum 0,1% līdz 100 ml, pirmās minūtes laikā izvērtējot medikamenta 
panesamību un alerģiskās reakcijas);

 h vitamīnus (negatīvas nosacījuma refleksa reakcijas izstrādei visbiežāk 
izmanto Ac.Nicotinici 1% 0,5-2,0 ml i/v īpašību strauji paplašināt 
asinsvadus, izsaucot pacientam ādas hiperēmiju un karstuma sajūtu. šī 
provokācijas reakcija tiek pastiprināta ar netiešo suģestiju);

 h ksantinola grupas preparātus (Sol.Xantinoli nicotinas 15% - 2,0 ml).

4. Simptomātiskā terapija.

 h antikonvulsanti kā afektīvo svārstību korektori (normotīmiķi) – 
karbamazepīns, valproāti, lamotrigīns;

 h neiroleptiķi – Kvetapinors, truksals, Buronils, Fluanksols, Betamaks;
 h antidepresanti – venlafaksīns, mirtazepīns, bupropions, tianeptīns, SSRI 

grupas antidepresanti – fluoksetīns, paroksetīns, sertralīns, citaloprams, 
escitaloprams, fluvoksamīns un arī tricikliskie antidepresanti kā amitriptilīns, 
klomipramīns, noritrens, atkarībā no klīniskiem simptomiem;

 h nootropie preparāti – piracetāms;
 h magnija preparāti;
 h B grupas vitamīni.

5. Alkohola patēriņa samazināšanas koncepcija 
(inovatīva nākotnes metode)

Medicīnas speciālistu vidū straptautiskajā līmenī tagad plaši tiek diskutēts 
jautājums par jaunu ārstēšanas koncepciju- alkohola patēriņa samazināšanu. 
Plaši tiek pētītas inovatīvas zāles alkohola atkarīgiem pacientiem. Iespējams , ka šī 
inovatīvā ārstēšana palīdzēs daudziem cilvēkiem ievērojami samazināt alkoholoa 
patēriņu un riskus saistītus ar veselību.

NARKotISKo UN PSIhotRoPo VIELU 
LIEtošANAS AGRīNā DIAGNoStICēšANA PRAKSē

Vielu lietošanas diagnosticēšana sagādā grūtības gadījumos, kad pacients 
slēpj lietošanas faktu. šajos gadījumos jāorientējas uz pacienta kompleksu 
izmeklēšanu, kas var palīdzēt stāvokļa diagnosticēšanā. Kā diagnostiskie kritēriji 
var būt:

 h anamnēzē noskaidrota narkotiskās vai psihotropās vielas kā nozīmēta 
medikamenta lietošana, pašārstēšanās, izmantojot šos medikamentus, 
informācija no pacienta radiniekiem par regulāru kādas narkotiskās  
psihotropās vai toksiskās vielas lietošanu;

 h biežu injekciju pēdas, rētas no sīkiem abscesiem, pigmentēti celiņi pa 
vēnu gaitu pārsvarā elkoņa locītavu iekšējās virsmās, uz apakšdelmiem un 
citās tipiskās vietās;

 h abstinences sindroma simptomu izpausmes pēc īsa hospitalizācijas 

perioda ar ierobežotu piekļuvi narkotiskām vai citām vielām, vai ārsta 
apmeklējums, lai saņemtu palīdzību, izrakstītu medikamentus stāvoklī, 
kuru var diagnosticēt kā abstinences sindromu;

 h narkotisko, psihotropio vai toksisko vielu klātbūtne bioloģiskajās vidēs 
(urīns, asinis, u.c.);

 h psihiskās izmaiņas kā ilgstošas narkotisko, psihotropo vai toksisko 
vielu lietošanas sekas (uzvedības izmaiņas, krasas garastāvokļa maiņas, 
nervozitāte, disforija bieži konflikti ar ģimenes locekļiem, u.c.);

 h somatiski un neiroloģiski traucējumi, kurus var uzskatīt kā ilgstošas vielu 
lietošanas izraisītas komplikācijas.

F11. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI oPIātU LIEtošANAS Dēļ

Opioīdu (morfīns, magoņu salmi, heroīns, metadons, kodeīns, tramadols, fentanils) akūta intoksikācija (F11.0...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA

Somatiski:
•	 ādas sausums un bālums;
•	 reta, virspusēja elpošana;
•	 bradikardija, hipotonija;
•	 hipotermija;
•	 kūtra kuņģa-zarnu trakta darbība, urīna aizture.

Neiroloģiski:
•	 sašaurinātas (punktveida) acu zīlītes bez reakcijas 

uz gaismu;
•	 nespēks;
•	 pastiprināti cīpslu refleksi.

Psihiski:
•	 eiforija;
•	 paātrināta runa un uzmanības nenoturīgums;
•	 miegainība;
•	 virspusēji spriedumi, kritikas trūkums gan pret 

sevi, gan apkārtējo situāciju;
•	 iespējami arī apziņas traucējumi.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi un 

konsultācijas atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 vieglas un vidēji smagas intoksikācijas gadījumā 
specifiska terapija nav nepieciešama, bet jāseko līdzi 
elpošanas ritmam, At un sirdsdarbībai;

•	 ja opioīds lietots p/o, tad 1h laikā medicīniskā aktīvā 
ogle p/o vai kuņģa skalošana;

•	 smagas intoksikācijas gadījumā i/v ievada opija 
receptoru antagonistu (Naloxonum 0,04%-2,0ml) 
opiātu darbības bloķēšanai, atkārto i/v ievadi ik pēc 2 
min. 2-3 reizes, tālākais ievadīšanas biežums atkarīgs 
no lietotā opioīda, kopējā Naloxonum maksimālā 
deva ir 10mg.
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Opioīdu (morfīns, magoņu salmi, heroīns, metadons, kodeīns, tramadols, fentanils) abstinences stāvoklis (F11.3...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 siekalošanās;
•	 asarošana;
•	 šķaudīšana;
•	 karstuma/aukstuma viļņi;
•	 paātrināta elpošana;
•	 “zosāda”;
•	 slikta dūša, vemšana, 

caureja;
•	 arteriālā asinsspiediena un 

sirdsdarbības labilitāte.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes;
•	 izteikts sāpju sindroms 

mugurā, muskuļos, 
locītavās, vēderā.

Psihiski:
•	 tieksme pēc narkotikām;
•	 disforija;
•	 bezmiegs.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 pārējie izmeklējumi 

(EKG, plaušu Rtg) 
un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 opiātu receptoru agonisti vai daļēji agonisti (Sol.Buprenorphine hydrochloridum 0,3ml 
s/c, t.Buprenorphinum 2-8mg p/o) pretsāpju terapijai. Devas atkarīgas no abstinences 
simptomu smaguma;

•	 nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi sāpju sindroma mazināšanai;
•	 centrālās darbības neirotropiskais hipotenzīvais līdzeklis, veģetatīvās patoģenētiskās 

simptomātikas mazināšanai - a 2 - adrenomimētiķis (Clonidinum 0,6-0,9 (pat līdz 1,5) 
mg/dn, sadalot to 3 - 4 reizes dienā un kontrolējot asinsspiedienu. terapijas kurss līdz 
10 - 15 dienām, pakāpeniski devu samazinot);

•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproīnskābe līdz 
1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;

•	 smagākos gadījumos detoksikācija;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, askorbīnskābe (C) 

līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms līdz 

3mg/dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, fluanksols 

līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 antidepresanti: amitriptilīns līdz 75mg/dn, anafranils līdz 75mg/dn, noritrens līdz 

100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un atbilstoši 

citiem klīniskiem simptomiem;
•	 pēc galveno abstinences stāvokļa simptomu izzušanas (5 - 7 dienā) var uzsākt opija 

receptoru antagonista (Naltrexonum) lietošanu.

oPIātU AtKARīBAS āRStēšANA

 Ø opiātu receptoru blokators un prettieksmes medikaments – 
naltreksons līdz 50mg/dn vairāku mēnešu kurss;

 Ø antikonvulsants kā efektīvo svārstību korektors (normotīmiķis) –
karbamazepīns līdz 600mg/dn,
valproāti līdz 1000mg/dn,
lamotrigīns līdz 100mg/dn;

 Ø trankvilizatori trauksmes mazināšanai –
mebikārs līdz 1500mg/dn,
buspirons līdz 30mg/dn, 
diazepāms līdz 20mg/dn, 
nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms līdz 3mg/dn, 
alprozalāms līdz 2mg/dn, u.c.;

 Ø centrālās darbības neirotropiskais hipotenzīvais līdzeklis, veģetatīvās 
patoģenētiskās simptomātikas mazināšanai - a2 adrenomimētiķis 
klonidīns 0,6 - 0,9 (pat līdz 1,5) mg/dn, sadalot dn devu 3 - 4 reizēs, 
bet kontrolējot asinsspiedienu. terapijas kurss līdz 10 - 15 dienām, 
pakāpeniski devu samazinot);

 Ø antidepresanti - ieteicami duālas darbības antidepresanti –
venlafaksīns (Efexor) (SNRA) 75 - 225mg/dn, 
mirtazepīns (Remeron) (NASSA) 15 - 45mg/dn, 
bupropions 150 - 225mg/dn, 
tianeptīns 37,5mg/dn, 
fluoksetīns (Prozac) līdz 20mg/dn,
paroksetīns (Seroxat) līdz 40mg/dn, 
sertralīns (zoloft, Stimuloton) līdz 100mg/dn, 
citaloprams (Cipramil) līdz 40mg/dn,
escitaloprams (Ciprelex) līdz 20 mg/dn, 
fluvoksamīns (Fevarin) līdz 150mg/dn, 
amitriptilīns līdz 100mg/dn, 
klomipramīns (Anaphranil) līdz 100mg/dn, 
noritrens līdz 200mg/dn.

 Ø nootropie preparāti – piracetāms līdz 2400mg/dn.

Buprenorfīna un metadona aizvietojošās terapijas programmas. 

Dotās opioīdu atkarības terapijas metodes izmanto, vadoties pēc noteiktām 
indikācijām:

 h slimība ilgst vismaz 5 gadus;
 h ir smagas blakussaslimšanas un komplikācijas (hepatīti, hIV/AIDS, u.c.);
 h pacienti ir ne jaunāki par 18 gadiem;
 h ir bijuši vismaz divi nopietni ārstēšanās mēģinājumi, kuri beigušies 

nesekmīgi;
 h ir konstatēta opiātu atkarība grūtniecības un dzemdību laikā (metadona 

aizvietojošās terapijas gadījumā).

Uzņemšana metadona aizvietojošās terapijas programmā notiek pēc ārstu 
komisijas slēdziena, izvērtējot indikācijas. Sākumā metadona deva ir 10-50mg/
dn, vēlāk devu palielina atbilstoši klīniskiem simptomiem, un vidējās terapeitiskās 
devas ir 80-120mg/dn.

Buprenorfīna aizvietojošās terapijas programmā uzņem pēc ārstu komisijas 
slēdziena, jo tiek izvērtēta anamnēze, indikācijas, pacienta neiroadaptācijas 
spējas. tad tiek nozīmēta buprenorfīna sākuma deva, kas ir 2-6mg/dn, vēlāk 
devu paaugstina atbilstoši klīniskiem simptomiem līdz 16mg/dn, tomēr vidējās 
terapeitiskās devas ir 8-12mg/dn. 

Pacientam ir regulāri jāapmeklē narkologs, kurš dinamiski novēro pacienta 
veselības stāvokli, koriģē zāļu devu, izraksta buprenorfīna recepti ar norādēm par 
devu un lietošanu, kā arī nosaka nākamo apmeklējuma laiku. 

Aizvietojošo programmu mērķis ir samazināt hIV un hepatītu B/C izplatību, kā 
arī veicināt viņu sociālo adaptēšanos un noziedzības līmeņa samazināšanos.
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F12.  PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI INDIjAS KAņEPjU ALKALoīDU LIEtošANAS Dēļ

Indijas kaņepju alkaloīdu (hašišs, marihuāna) akūta intoksikācija (F12.0...).

SIMPtoMI IzMEKLēšANA tERAPIjA

Somatiski:
•	 hiperēmēta žāva, sausums 

gļotādās;
•	 injicētas sklēras;
•	 tahikardija un asinsspiediena 

svārstības.
Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar 

pazeminātu reakciju uz gaismu.
Psihiski:
•	 eiforija, atbrīvotība, apjukums;
•	 palielināta nogurdināmība;
•	 ilūzijas;
•	 uzvedības traucējumi.

•	 pilna asins analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes 
šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 1000ml/dn i/v, u.c.);

•	 kālija, magnija un vitamīni: tiamīns (B1) līdz 100mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 
100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 200mg/dn;

•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) līdz 50mg/dn, 
fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;

•	 trankvilizatori: diazepāms 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms līdz 
3mg/dn, u.c.;

•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 
atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.

Indijas kaņepju alkaloīda (hašišs, marihuāna) abstinences stāvoklis (F12.3...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 apetītes trūkums;
•	 “zosāda”.
Neiroloģiski:
•	 tremors;
•	 platas acu zīlītes;
•	 miega traucējumi.
Psihiski:
•	 trauksmainība;
•	 nepacietība, disforija;
•	 nespēks;
•	 senestopātijas.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 pārējie izmeklējumi 

(EKG, plaušu Rtg) 
un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 kālija, magnija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms 

līdz 3mg/dn, u.c.;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproīnskābe 

līdz 1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, 

fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn;
•	 antidepresanti: amitriptilīns līdz 75mg/dn, anafranils līdz 75mg/dn, noritrens līdz 

100mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.

F13. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES SEDAtīVU UN MIEGA LīDzEKļU LIEtošANAS Dēļ.

Sedatīvo un miegazāļu (barbiturāti, benzodiazepīni) akūta intoksikācija (F13.0...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Simptomātika līdzīga alkohola intoksikācijai, 
bet vairāk izteikta patoloģiska neiroloģiskā 
simptomātika.

Somatiski:
•	 hipotermija;
•	 svīšana;
•	 mēle ar brūnu aplikumu, siekalošanās, 

slikta dūša, vemšana, žagošanās;
•	 bradikardija.

Neiroloģiski:
•	 dizartrija, ataksija;
•	 akoazmi, izteikts laterālais nistagms, 

diplopija;
•	 paplašinātas acu zīlītes ar vāju reakciju uz 

gaismu.

Psihiski:
•	 uzvedības traucējumi;
•	 miegainība;
•	 apziņas traucējumi.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 kuņģa skalošana 2h laikā, p/o lietojot arī medicīnisko aktivēto ogli;
•	 ja lietoti benzodiazepīni, tad antidots ir Flumazenil, kuru ievada i/v 

0,2mg, tad pēc 20 sek. 0,2mg līdz devai 1mg, tad ik pēc 60 sek. pa 
0,5mg līdz kopējai devai 3mg;

•	 intensīva detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas 
aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, 
NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v;

•	 kālija, magnija un vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) 
līdz 100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) 
līdz 200mg/dn;

•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai 

darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.



3332 MorganFrank MorganFrank

REKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀREKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀ

FF

Sedatīvo un miega līdzekļu (barbiturāti, benzodiazepīni) abstinences stāvoklis (F13.3...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 slikta dūša;
•	 tahikardija, ritma traucējumi, 

hipotonija;
•	 hipotermija, bet, ja sākas psihoze, tad 

ķermeņa temperatūra paaugstinās.

Neiroloģiski:
•	 platas acu zīlītes ar pazeminātu 

reakciju uz gaismu, bet, iestājoties 
komai, acu zīlītes kļūst šauras;

•	 roku, plakstiņu un mēles tremors;
•	 nespēks, veģetatīvās reakcijas;
•	 koordinācijas traucējumi;
•	 miega traucējumi;
•	 sāpes lielajās locītavās;
•	 toniski atsevišķu muskuļu grupu 

krampji, epilēkmes;

Psihiski:
•	 trauksme, disforija, apātija;
•	 depresija ar suicidālām domām;
•	 akūta psihoze.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-

toksikoloģiskā 
izmeklēšana;

•	 EKG, EEG;
•	 pārējie 

izmeklējumi un 
konsultācijas 
atbilstoši 
klīniskajiem 
simptomiem.

•	 trankvilizatori ar ilgāku pusizvades periodu (terapijai var tikt  izmantots cits 
medikaments, ar īosāku pusizvades periodu un mazāku atkarības veidošanās 
risku). Devu samazina ik 2-3 dienās pa 10-20% no lietotās devas;

•	 barbiturāti: fenobarbitāls. terapeitiskā deva sastāda 1/3 daļu no lietotās;
•	 diurētiskie līdzekļi galvas smadzeņu tūskas profilaksei (mannitola šķ. 10%-500-

1000ml/dn, furosemīds 20-40mg/dn;
•	 kālija, magnija un vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 

100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproīnskābe 

līdz 1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, 

fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 antidepresanti: amitriptilīns līdz 75mg/dn, anafranils līdz 75mg/dn, noritrens līdz 

100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.

F14. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES KoKAīNA LIEtošANAS Dēļ

Kokaīna akūta intoksikācija (F14.0...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA

Somatiski:
•	 hipertermija;
•	 svīšana;
•	 hipertenzija, tahikardija;
•	 urīna aizture.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar 

pazeminātu reakciju uz gaismu;
•	 pastiprināti muskuļu cīpslu refleksi.

Psihiski:
•	 izteikts psihomotors uzbudinājums, 

hiperaktivitāte;
•	 paātrināta domāšana;
•	 eiforija.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 ķermeņa temperatūras samazināšanai ledus pūšļi labā epigastrālā rajonā;
•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes 

šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v;
•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 

fenazepāms līdz 3mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, 

fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.
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Kokaīna abstinences stāvoklis (F14.3...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 sirdsklauves, sāpes sirds rajonā;
•	 elpas trūkums;
•	 palielināta apetīte.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar 

pazeminātu reakciju uz gaismu;
•	 tremors;
•	 galvassāpes.

Psihiski:
•	 miega traucējumi;
•	 disforija, apātija, depresija;
•	 tieksme;
•	 psihomotors kavējums;
•	 psihoze.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes 
šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v;

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 

fenazepāms līdz 3mg/dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, 

valproīnskābe līdz 1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, 

fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 antidepresanti: amitriptilīns līdz 75mg/dn, anafranils līdz 75mg/dn, noritrens 

līdz 100mg/dn, fluoksetīns 20mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.

F15. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES CItU StIMULAtoRU, IESKAItot KoFEīNU, LIEtošANAS Dēļ

Narkotisko un nenarkotisko stimulatoru (amfetamīns, metamfetamīns, efedrons, efedrīns, kofeīns) akūta intoksikācija (F15.0...).

SIMPtoMI IzMEKLēšANA tERAPIjA

Somatiski:
•	 svīšana, hipertermija, gļotādu sausums;
•	 tahikardija, aritmija, hipertenzija;
•	 urinācijas traucējumi;
•	 slikta dūša, vemšana.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar vāju reakciju uz 

gaismu;
•	 izteikts horizontāls nistagms;
•	 hiperrefleksija, ataksija, tremors un krampji.

Psihiski:
•	 izteikts psihomotors uzbudinājums.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 ja ir bijusi vielas perorāla lietošana, tad kuņģa skalošana un 
medicīniskā aktivētā ogle p/o;

•	 ķermeņa temperatūras samazināšanai ledus pūšļi labā epigastrālā 
rajonā;

•	 intensīva detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas 
aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, 
NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v;

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 

fenazepāms līdz 3mg/dn, u.c.;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) līdz 

50mg/dn, fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks 
līdz 100mg/dn;

•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai 
darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.



3736 MorganFrank MorganFrank

REKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀREKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀ

FF

Narkotisko un nenarkotisko stimulatoru (amfetamīns, metamfetamīns, efedrons, efedrīns, kofeīns) abstinences stāvoklis (F15.3...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 sirdsklauves, sāpes sirds 

rajonā;
•	 palielināta apetīte;
•	 elpas trūkums.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar 

pazeminātu reakciju uz 
gaismu;

•	 galvassāpes;
•	 tremors.

Psihiski:
•	 miega traucējumi;
•	 disforija, apātija;
•	 psihomotors kavējums;
•	 tieksme;
•	 psihoze.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem 
(glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v, u.c.);

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, askorbīnskābe 

(C) līdz 400mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms līdz 

3mg/dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproīnskābe līdz 

1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, fluanksols 

līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 antidepresanti: amitriptilīns līdz 75mg/dn, anafranils līdz 75mg/dn, noritrens līdz 

100mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un atbilstoši 

citiem klīniskiem simptomiem.

F16. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES hALUCINoGēNU LIEtošANAS Dēļ

Uztveres traucējumus radošu (halucinogēnu) vielu (lizergīnskābes dietilamīds (LSD), meskalīns, psilocibīns, dimedrols, 
ciklodols, tarens (anti-FOV)) akūta intoksikācija (F16.0...).

SIMPtoMI IzMEKLēšANA tERAPIjA

Somatiski:
•	 hipertermija;
•	 hipertenzija, tahikardija.

Neiroloģiski:
•	 platas acu zīlītes ar saglabātu reakciju uz 

gaismu;
•	 hiperrefleksija, muskuļu frigiditāte.

Psihiski:
•	 kontakts ar personu apgrūtināts;
•	 psihomotors uzbudinājums ar paniku un 

agresiju;
•	 uztveres traucējumi, scēnveidīgas 

halucinācijas (redzes, dzirdes, taustes);
•	 dezorientācija vietā, laikā un savā personā.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem.

•	 ja halucinogēni lietoti p/o, tad kuņģa skalošana un p/o medicīniskā 
aktivētā ogle;

•	 intensīva detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas 
aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, 
NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v;

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 

fenazepāms līdz 3mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) līdz 

50mg/dn, fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks 
līdz 100mg/dn;

•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai 
darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.
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Uztveres traucējumus radošu (halucinogēnu) vielu (dimedrols, ciklodols) abstinences stāvoklis (F16.3...).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 svīšana;
•	 slikta dūša, vemšana;
•	 sāpes muskuļos un 

locītavās.

Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar 

pazeminātu reakciju uz 
gaismu;

•	 muskuļu tonusa 
paaugstinājums;

•	 nespēks;
•	 sākumā roku, tad arī 

ģeneralizēts tremors;
•	 toniski atsevišķu muskuļu 

grupu krampji.

Psihiski:
•	 trauksmainība, nemiers;
•	 psihomotors 

uzbudinājums.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 ķīmiski-

toksikoloģiskā 
izmeklēšana;

•	 pārējie 
izmeklējumi un 
konsultācijas 
atbilstoši 
klīniskajiem 
simptomiem.

•	 detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (glikoze 
5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v, u.c.);

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 

400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms līdz 3mg/

dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproīnskābe līdz 1000mg/

dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, fluanksols līdz 

2mg/dn, buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 antidepresanti: amitriptilīns līdz 75mg/dn, anafranils līdz 75mg/dn, noritrens līdz 100mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un atbilstoši citiem 

klīniskiem simptomiem.

F17. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES 
tABAKAS LIEtošANAS Dēļ 

F17.00 Akūta intoksikācija ar tabakas izstrādājumiem:
 h slikta dūša, vemšana, siekalošanās, caureja;
 h bradikardija, kuru nomaina tahikardija;
 h paaugstināta uzbudināmība, satraukums;
 h klepus, elpas trūkums, kuram var sekot elpošanas nomākums;
 h muskulatūras relaksācija.

Akūtas intoksikācijas terapija:
 h elpceļu caurejamības nodrošināšana un skābekļa inhalācija; 
 h trankvilizatori anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai 

iedarbībai i/v, i/m vai p/o;
 h terapija atbilstoši klīniskiem simptomiem - B - adrenoblokatori, 

adrenomimētiķi, spazmolītiķi u.c.;
 h K, Ca, Mg preparāti.

F17.3 Tabakas abstinences sindroms:
 h klepus, diskomforts, disforija;
 h izteikta tieksme smēķēt;
 h nepatīkamas sajūtas sirds rajonā, pulsa frekvences un spiediena svārstības;
 h galvassāpes, miegainība, trauksmainība;
 h darbaspēju pazemināšanās;
 h ēstgribas pieaugums;
 h farmakoterapija simptomātiska atbilstoši klīniskiem simptomiem.

Smēķēšanas pārtraukšanas simptomi:
 h kairināmība, nemiers;
 h pārtraucot smēķēt, gandrīz puse indivīdu kļūst viegli nokaitināmi, 

simptomi izzūd 3 - 4 nedēļu laikā;
 h depresija;
 h vairums smēķētāju, pārtraucot smēķēšanu, pirmā mēneša laikā sūdzas par 

nomāktību;
 h depresija var arī sākties pat mēnesi pēc smēķēšanas pārtraukšanas, un ir 

svarīgi šos faktus saistīt;
 h koncentrēšanās grūtības; 

 h koncentrēšanās grūtības ir apmēram 10% pacientiem, sūdzības izzūd ātri - 
apmēram pēc 48 stundām, bet dažkārt var ilgt pat dažas nedēļas; 

 h traucēts miegs.

Smēķēšanas atkarības izvērtēšana:
 h nepārtrauktas lietošanas ilgums un izsmēķēto cigarešu skaits dienā;
 h nikotīna atkarības tests;
 h iepriekšējā pieredze, smēķēšanas atmešanas mēģinājumu skaits un 

ilgākais atturēšanās laiks, tā laikā izjustās sūdzības.

jAUtājUMS AtBILDE PUNKtI
Cik ilgi pēc pamošanās  jūs izsmēķējat 
pirmo cigareti? 5 minūtes 3

  6-30 minūtes 2
  31-60 minūtes 1
  Pēc 60 minūtēm 0

Vai jums ir grūti atturēties no 
smēķēšanas vietās, kur tā aizliegta?

jā 1
Nē 0

No kuras cigaretes jums būtu 
visgrūtāk atturēties?

No pirmās cigaretes dienā 1
No jebkuras citas 0

Cik cigaretes dienā jūs izsmēķējat?

Mazāk kā 10 0
11-20 1
21-30 2

Vairāk nekā 31 3
Vai pirmajā stundā pēc pamošanās 
jūs smēķējat intensīvāk nekā visā 
pārējā dienā?

jā 1

Nē 0

Vai jūs smēķējat, kad esat tik slims, ka 
jāpavada gultā lielākā dienas daļa?

jā 1

Nē 0

Kopējais punktu skaits.    

Fagerstrēma nikotīna atkarības tests:
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Fagerstrēma atkarības testa izvērtējums:

PUNKtI             RAKStURojUMS
0-1                   - ļoti zema atkarība
                         - maz un reti atcelšanas simptomi
                         - reti nepieciešama palīdzība smēķēšanas atmešanā

2-3                   - neliela atkarība
                         - var rasties sarežģīti atcelšanas simptomi
                         - bieži iespējams atmest pašiem
                         - medikamenti var palīdzēt

4-5                   - vidēja atkarība
                         - bieži atcelšanas simptomi
                         - medikamenti bieži ļoti efektīvi
                         - reāls smēķēšanas izraisīto slimību risks

6-7                   - smaga atkarība
                         - smagi atcelšanas simptomi
                         - sliktas izredzes atmest smēķēšanu
                         - augsts smēķēšanas izraisīto slimību risks
                         - svarīgi medikamenti, iespējams kombinācijās
                         - vajadzīgas lielākas devas un ilgstoša lietošana
                         - svarīgs atbalsts
                         - liels alkohola pārmērīgas lietošanas un depresijas risks

8-10                 - ļoti smaga atkarība
                         - ļoti nelielas izredzes atmest smēķēšanu
                         - ļoti nopietni atmešanas simptomi
                          - medikamenti un atbalsts ir ir izšķirīgi - lielās devās un ilgu laiku
                         - pārsvarā cieš no smēķēšanas izraisītām slimībām
                         - trauksme, depresija, sāpes un alkohola atkarība - bieži

Tabakas atkarības ārstēšana:
1. Medikamentozā terapija.
Farmakoterapija simptomātiska atbilstoši klīniskiem simptomiem.
Pamatprincipi:

 h izteikta pacienta līdzestība;
 h abstinences sindroms iestājas 2 - 4 stundas pēc pēdējās cigaretes 

izsmēķēšanas;
 h ārstēšanas ilgums no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem un ilgāk;

 h katrs mēģinājums atmest padara  mērķi sasniedzamāku;
 h labāki rezultāti, ja maina vidi, piemēram, paņem atvaļinājumu;
 h pirms farmakoterapijas nozīmēšanas, papildus jāizvērtē:

- vai nav medicīniskas kontrindikācijas;
- pacients smēķē mazāk par 10 cigaretēm dienā;
- grūtniece un barojoša māmiņa;
- bērni un pusaudži.

Farmakoterapijas uzdevumi:
 h palīdzēt pārvarēt tieksmi pēc nikotīna;
 h abstinences sindroma un citu simptomu ārstēšana.

Abstinences sindroma ārstēšanai un tieksmes mazināšanai:
 Ø t. Adaptoli 600 – 900 – 1000 mg d/n; 5 – 6 nedēļas;

Nikotīna aizstājējterapija:
 Ø košļājamās gumijas 2mg, 4 mg, nikotīns asinīs pēc 5 min., lieto līdz 1 

stundai, ne vairāk kā 15 gab. dienā,
 Ø >20 cigaretes, pirmā vismaz 30 min. pēc pamošanās, – 2mg ik 1 - 2 

stundas; < 20cigaretes, pirmā 30 min. laikā pēc pamošanās – 4mg; 
 Ø nikotīna transdermālais plāksteris ar 16 vai 24 stundu darbību, atbilstoši 

izsmēķēto cigarešu skaitam;
ārstēšanas ilgums ir individuāls,  parasti 8 nedēļas. Pēc šī perioda deva ir 

jāsamazina - 2 nedēļas jālieto plāksteris 10 mg/16 h, beidzamās 2 nedēļas 5 mg/16 
h, bet ne ilgāk par 12 nedēļām: 

 Ø inhalatori - raksturojas ar strauju, bet īslaicīgu nikotīna koncentrācijas 
pieaugumu asinīs, kas ir līdzīgi kā cigaretes smēķēšanas laikā.

Pacientiem, kuriem ir vēlme smēķēt no rītiem, jāizvēlas nikotīna plāksteris, kurš 
nodrošinās pastāvīgu nikotīna koncentrāciju plazmā.

Nikotīnu nesaturoša terapija:
 Ø Bupropions 150mg SR, antidepresants, lietošana 9 - 12 nedēļas 

300mg dienā, sadalot uz 2 reizēm, ārstēšanu sāk 7 dienas pirms noliktā 
atmešanas datuma, kad lieto tikai 150 mg dienā;

 Ø Cytisine (tabex) N – holinomimētiķis, efektīvs monoterapijā, kā arī 
kombinācijā ar NAt un/vai Bupropiona grupas antidepresantiem;

 Ø Aktīvā viela ir Citizīns (Cytisinum) 1,5 mg.

Pirmās 3 dienas – 6 reizes dienā (ik 2 stundas) 1 tablete, paralēli samazinot 

izsmēķēto cigarešu skaitu. ja rezultāts ir neapmierinošs, ārstēšana jāpārtrauc un 
pēc 2 – 3 mēnešiem terapija atkal jāatkārto. ja iedarbība ir laba, terapiju turpina 
pēc sekojošās shēmas: 
     No 4. – 12. dienai 1 tablete ik 2,5 stundas (5 tabletes dienā); 
     No 13. – 16. dienai 1 tablete ik 3 stundas (4 tabletes dienā); 
     No 17. – 20. dienai 1 tablete katras 5 stundas (3 tabletes dienā); 
     No 21. – 25. dienai 1 – 2 tabletes dienā.

Smēķēšanu vajadzētu atmest 5. dienā pēc ārstēšanas uzsākšanas. 
Iespējamās blaknes - garšas un ēstgribas izmaiņas, sausuma sajūta mutē, 

galvassāpes, reiboņi, paātrināta sirdsdarbība, bezmiegs, miegainība, paaugstināta 
uzbudināmība, mialģija, sāpes krūšu kurvī, sāpes vēderā, slikta dūša, aizcietējumi, 
caureja, viegli paaugstināts asinsspiediens, apgrūtināta elpošana, krišanās svarā, 
svīšana. 

 Ø tab. Vareniklīns (Champix) 0,5 mg un 1 mg.
Daļējs agonists, antagonists - samazina kāri uzsmēķēt, abstinences simptomus 

un izraisīto labpatiku,  tas darbojas līdzīgi nikotīnam (kā daļējs agonists), un tas palīdz 
atvieglot tieksmes simptomus, bet tas darbojas arī pret nikotīnu (kā antagonists), 
ieņemot tā vietu, un tādējādi palīdz samazināt smēķēšanas izraisīto labsajūtu.

Visbiežāk novērotās Champix blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) 
ir nelabums (slikta dūša), bezmiegs, neparasti sapņi un galvassāpes.

Devas - 1mg divas reizes dienā 12 nedēļas, pirmā nedēļa - turpina smēķēt 
un lieto 0,5 mg dienā pirmās 3 dienas, tad divas reizes dienā līdz pirmās nedēļas 
beigām, tad pārtrauc smēķēšanu un lieto pilno devu . 

2. Nemedikamentozās tabakas atkarības ārstēšanas metodes:
 Ø psihoterapija - grupu terapija - 1 - 2x nedēļā pa 1,5 stundai, vismaz 2 

mēnešus;
 Ø aurikulārā akupunktūra;
 Ø lāzerterapija;
 Ø hipnoze;
 Ø fiziskā aktivitāte.

SIMPtoMI IzMEKLēšANA tERAPIjA

Somatiski:
•	 injicētas sklēras, asarošana;
•	 klepus, rīkles gļotādas apsārtums vai apdegums;
•	 hipotenzija, bradikardija, aritmija.
Neiroloģiski:
•	 paplašinātas acu zīlītes ar pazeminātu reakciju uz 

gaismu;
•	 koordinācijas traucējumi;
•	 runas un atmiņas traucējumi;
•	 galvassāpes, siltuma sajūta ķermenī, krampji.
Psihiski:
•	 apreibums, patīkams troksnis galvā;
•	 pacilāts garastāvoklis, smiekli;
•	 realitātes izmainīta uztvere;
•	 dezorientācija, halucinācijas.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 EKG;
•	 pārējie izmeklējumi un 

konsultācijas atbilstoši 
klīniskajiem simptomiem.

•	 elpceļu caurejamības nodrošinājums un skābekļa 
inhalācijas;

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 

100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 

10mg/dn, fenazepāms līdz 3mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils līdz 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas 

efektīvai darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem 
simptomiem.

F18. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES GAIStošU oRGANISKU šķIDINātājU LIEtošANAS Dēļ

Gaistošu organisku šķīdinātāju (inhalantu) akūta intoksikācija (F18.0...).



4342 MorganFrank MorganFrank

REKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀREKOMENDĀCIJAS NARKOLOĢISKO PACIENTU TERAPIJĀ

FF

Gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) abstinences stāvoklis (18.3...).

Gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) abstinences stāvoklis izpaužas kā psihoorganiskais sindroms.

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Somatiski:
•	 svīšana;
•	 tahikardija, hipertenzija;
•	 sāpes muskuļos un epigastrālajā rajonā.

Neiroloģisi:
•	 galvassāpes;
•	 paplašinātas acu zīlītes ar pazeminātu reakciju uz 

gaismu;
•	 nistagms;
•	 pirkstu tremors;
•	 atsevišķu muskuļu grupu toniska saraušanās;
•	 parestēzijas.

Psihiski:
•	 disforija, trauksmainība;
•	 pazemināts garastāvoklis;
•	 noslēgtība, bailīgums;
•	 psihomotors uzbudinājums.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins izmeklēšana;
•	 EKG, plaušu Rtg;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 pārējie izmeklējumi un 

konsultācijas atbilstoši 
klīniskajiem simptomiem.

•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) 
līdz 100mg/dn, askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, 
nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;

•	 nootropie medikamenti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 

600mg/dn, valproīnskābe līdz 1000mg/dn, lamotrigīns 
līdz 100mg/dn;

•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas 
efektīvai darbībai un atbilstoši citiem klīniskiem 
simptomiem.

F19. PSIhISKI UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI, KAS RADUšIES 
DAUDzU NARKotISKU UN CItU PSIhoAKtīVU VIELU 
LIEtošANAS Dēļ

F19.0 Kombinētas intoksikācijas gadījumā tiek veikts somatoneiroloģiskā un 
psihiskā stāvokļa novērtējums, kā arī veikta izmeklēšana (asins analīzes un ķīmiski-
toksikoloģiskā izmeklēšana), un speciālistu konsultācijas atbilstoši klīniskajiem 
simptomiem. Iegūto izmeklējumu rezultāta var secināt, kura intoksikācija ir 
dziļāka un norisinās smagākā formā.
 

Terapija tiek nozīmēta atbilstoši smagāk noritošajam intoksikācijas 
veidam.

Diferenciālā diagnostika:
 h kraniāla trauma, intrakraniāli asinsrites traucējumi;
 h hipoglikēmija;
 h lietoto (nozīmēto) medikamentu izraisītās blakusparādības;
 h psihiska saslimšana;
 h epilepsija;
 h cita veida (etioloģijas) intoksikācija.

F19.3 Abstinences sindroms.

Terapija tiek nozīmēta atbilstoši smagāk noritošajam abstinences 
sindroma veidam.

Psihoaktīvo vielu akūta intoksikācija ar delīriju (F10.03 - F19.03).

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Biežāk novērojami pie Indijas 
kaņepju alkaloīdu, halucinogēnu, 
sedatīvo vielu, stimulatoru un 
inhalantu reibuma, kā arī pie 
kombinēta reibuma formām (arī ar 
alkoholu).
Somatiski:
•	 intoksikācijas simptomātika 

atbilstoši attiecīgai vielai vai 
vielu kombinācijai.

Neiroloģiski:
•	 iespējamas arī krampju lēkmes.
Psihiski:
•	 psihotiskie traucējumi ilūziju, 

halucināciju un murgu veidā;
•	 dezorientācija laikā un vietā.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 

izmeklēšana;
•	 pārējie izmeklējumi 

un konsultācijas 
atbilstoši klīniskiem 
simptomiem un 
intoksikācijas 
smaguma norisei.

•	 kuņģa skalošana, ja viela lietota p/o pirms ~1-2h, rekomendējama arī medicīniskā 
aktivētā ogle;

•	 intensīva detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes 
šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v, u.c.);

•	 diurētiskie līdzekļi galvas smadzeņu tūskas profilaksei (mannitola šķ. 
          10%-500-1000ml/dn, furosemīds 20-40mg/dn);
•	 kālija, magnija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, askorbīnskābe 

(C) līdz 400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazpāms līdz 10mg/dn, fenazepāms līdz 

3mg/dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 15mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 50mg/dn, buronils 

līdz 100mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproīnskābe līdz 

1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un atbilstoši 

citiem klīniskiem simptomiem.

PSIhotISKI, PSIhISKI, KoGNItīVI, PERSoNīBAS UN UzVEDīBAS tRAUCējUMI PēC PSIhoAKtīVo VIELU LIEtošANAS
Doto traucējumu gadījumā tabulās tiek atzīmēti raksturīgākie simptomi un nepieciešamākās izmeklēšanas metodes, kā arī terapija, bet atsevišķos gadījumos 

nepieciešama papildus izmeklēšana un papildus terapija, bet tas ir atkarīgs no pacienta veselības stāvokļa un ārsta kompetences.
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Abstinences stāvoklis ar delīriju (F10.4... - F19.4...).

šeit pieder alkohola delīriji – klasisks, abortīvs, hipnogogs, reducēts, sistematizēts, prolongēts, profesionāls, musitējošs, hipertoksisks, kā arī citu psihoaktīvo vielu 
abstinences stāvoklis ar delīriju.

Diferenciālā diagnostika dažādiem delīriju veidiem tiek balstīta uz apziņas traucējumu līmeni, halucināciju ilgumu un veidu, kā arī uz somatoneiroloģisko 
traucējumu smagumu.

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 
Prodroms: pirms vairākām stundām līdz 3 - 4 dienām 
pārtraukts “plosts” vai psihoaktīvās vielas lietošana, 
sākumā miegs ar murgainiem sapņiem, tad arī 
pilnīgs bezmiegs ar baiļu sajūtām, veģetatīviem 
traucējumiem;
•	 visa simptomātika ir uz izvērsta abstinences 

fona (neiroloģiski un somatoveģetatīvi 
traucējumi - ģeneralizēts tremors, ataksija, 
vājums, hiperrefleksija, svīšana, sejas hiperēmija, 
tahikardija, At svārstības, tahipnoe, subfebrīla 
temperatūra).

Psihiski:
•	 parādās ilūzijas;
•	 psihomotors uzbudinājums, emocionāla 

labilitāte;
•	 delīrijs var sekot vienreizējai vai vairākkārtējai 

krampju lēkmei;
•	 parādās fantastiska satura ilūzijas, redzes un 

taktīlās halucinācijas (kukaiņi, zvēri, diegi, 
tīmekļi, u.c.), padziļinoties delīrijam parādās arī 
dzirdes un ožas halucinācijas;

•	 pacients reaģē un rīkojas atbilstoši šīm 
halucinācijām, bet iespējami arī lucīdi “logi”;

•	  dominē arī vajāšanas un greizsirdības murgi;
•	 ir dezorientācija laikā un vietā;
•	 profesionālā, musitējoša un hipertoksiska 

delīrija klīnikā dominē steriotipas kustības, 
apgrūtināts kontakts ar pacientu un smagāki 
somatoneiroloģiski traucējumi.

•	 pilna asins 
analīze;

•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana;
•	 ķīmiski-

toksikoloģiskā 
izmeklēšana;

•	 pārējie 
izmeklējumi 
(EKG, EEG, 
vēdera dobuma 
USI, plaušu 
Rtg, Ct, MR) un 
konsultācijas 
atbilstoši 
klīniskajiem 
simptomiem.

•	  novērot, uzraudzīt un kopt pacientu (dzirdīt, barot, veikt izgulējumu 
profilaksi), nepieciešamības gadījumā fiksēt pie gultas, ievērojot 
nepieciešamos noteikumus un sastādot protokolu;

•	 lai nepieciešamības gadījumā pazeminātu ķermeņa temperatūru, 
epigastrālā rajonā novieto ledus pūšļus;

•	 intensīva detoksikācija ar vairākkārtīgu sāļu šķīdumu, plazmas 
aizvietotājlīdzekļu, glikozes šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 
0,9% 1000-1500ml/dn i/v, hemodēzs līdz 400ml/dn);

•	 diurētiskie līdzekļi galvas smadzeņu tūskas profilaksei (mannitola šķ. 10%-
500-1000ml/dn, furosemīds 20-40mg/dn;

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn, nikotīnskābe (PP) līdz 200mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: nātrija oksibutirāts 20% 10-20ml, piracetāms līdz 

2400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 

fenazepāms līdz 3mg/dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, 

valproīnskābe līdz 1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 neiroleptiķi, bet tie ir kontrindicēti profesionālā, musitējošā un 

hipertoksiskā delīrija gadījumā: haloperidols līdz 10mg/dn, truksāls 
(hlorprotiksēns) 50mg/dn, fluanksols līdz 2mg/dn, buronils līdz 100mg/
dn, leponeks līdz 100mg/dn;

•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, 

atbilstoši klīniskiem simptomiem.

Psihotiski traucējumi pēc psihoaktīvo vielu lietošanas (F10.5... - F19.5...).

šeit pieder psihotisku traucējumu grupa, kas rodas alkohola vai psihoaktīvo vielu lietošanas laikā vai pēc to lietošanas, bet tos nevar izskaidrot ar akūtu intoksikāciju, 
un tie nav abstinences stāvokļa sastāvdaļa.

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Psihiski:
•	 traucējumiem raksturīgas 

halucinācijas (pārsvarā 
dzirdes, bet var būt arī citos 
analizatoros);

•	 izkropļota realitātes uztvere;
•	 murgi (vajāšanas vai 

paranoīdi murgi);
•	 psihomotors uzbudinājums 

vai sopors;
•	 afektīvi traucējumi (ekstāze 

vai bailes);
•	 iespējams aptumšotas 

apziņas stāvoklis, bet bez 
smaga sajukuma.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins izmeklēšana 

(glikoze, olbaltumvielas, 
bilirubīns, aknu fermenti, 
sārmainā fosfatāze, lipīdi, 
kreatinīns, urīnskābe, 
elektrolīti, asins ph);

•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 
izmeklēšana;

•	 EKG, EEG, vēdera dobuma USI, 
plaušu Rtg, krēpu analīze, Ct, 
MR pēc klīniskām indikācijām;

•	 internista, neirologa, ķirurga, 
ftiziatra, okulista konsultācijas.

•	  nepieciešamības gadījumā fiksēt pie gultas, ievērojot nepieciešamos 
noteikumus un sastādot protokolu, novērot, uzraudzīt un kopt pacientu 
(dzirdīt, barot, veikt izgulējumu profilaksi);

•	 intensīva detoksikācija ar vairākkārtīgu sāļu šķīdumu, plazmas 
aizvietotājlīdzekļu, glikozes šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 
1000-1500ml/dn i/v; diurētiskie līdzekļi galvas smadzeņu tūskas profilaksei 
(mannitola šķ. 10%-500ml/dn, furosemīds 20-40mg/dn);

•	 kālija, magnija un vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 
100mg/dn;

•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 
fenazepāms līdz 3mg/dn, u.c.;

•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 antikonvulsanti (kā normotīmiķi): karbamazepīns līdz 600mg/dn, 

valproīnskābe līdz 1000mg/dn, lamotrigīns līdz 100mg/dn;
•	 neiroleptiķi: haloperidols līdz 15mg/dn, truksāls (hlorprotiksēns) 100mg/dn, 

buronils līdz 100mg/dn, leponeks līdz 100mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.
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Amnestiskais sindroms (F10.6 - F19.6).

šeit pieder smagas nesenās un ilgstošās atmiņas zudums, kas radies alkohola vai citas psihoaktīvās vielas lietošanas rezultātā.

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Psihiski:
•	 īslaicīgā atmiņa parasti ir 

saglabāta, bet nesenās 
atmiņas spēja ir vairāk 
traucēta nekā ilgstošā 
atmiņa;

•	 ir laika sajūtas un notikumu 
secības traucējumi;

•	 grūtības apgūt jaunu 
materiālu;

•	 konfabulācijas;
•	 amnestiskais defekts 

ir neproporcionāli liels 
salīdzinājumā ar pārējiem 
traucējumiem.

•	 pilna asins aina;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins 

izmeklēšana (glikoze, 
olbaltumvielas, bilirubīns, 
aknu fermenti, sārmainā 
fosfatāze, lipīdi, kreatinīns, 
urīnskābe, elektrolīti, asins 
ph);

•	 EKG, EEG, vēdera dobuma 
USI, plaušu Rtg, krēpu 
analīze, Ct, MR;

•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 
izmeklēšana;

•	 internista, neirologa, 
ķirurga, ftiziatra, okulista 
konsultācijas.

•	 uzraudzīt un kopt pacientu (dzirdīt, barot, veikt izgulējumu profilaksi);
•	 detoksikācija ar vairākkārtīgu sāļu šķīdumu, plazmas aizvietotājlīdzekļu, glikozes 

šķīdumiem (glikoze 5% līdz 500ml i/v, NaCl 0,9% 1000-1500ml/dn i/v; diurētiskie 
līdzekļi galvas smadzeņu tūskas profilaksei (mannitola šķ. 10%-500-1000ml/dn, 
furosemīds 20-40mg/dn);

•	 kālija, magnija un vitamīni: tiamīns (B1) līdz 1000mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 
100mg/dn;

•	 nootropie medikamenti: nātrija oksibutirāts 20% 10-20ml, piracetāms līdz 
2400mg/dn;

•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, fenazepāms 
līdz 3mg/dn, u.c.;

•	 barbiturāti: fenobarbitāls 200mg uz nakti; hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem - tālākā terapijā ilgstoši B grupas vitamīni, 
nootropie medikamenti.

Reziduāli un vēlu sākušies psihotiskie traucējumi pēc psihoaktīvo vielu lietošanas (F10.7... – F19.7...). 

šeit pieder kognitīvi, afektīvi, personības un uzvedības traucējumi, kas turpinās ilgāk nekā to varētu saistīt ar konkrētās vielas iedarbības ilgumu.

SIMPtoMI IzMEKLējUMI tERAPIjA 

Kognitīvi, afektīvi, personības 
un uzvedības traucējumi, kā arī 
pārmaiņas, kas turpinās ilgāk 
nekā to varētu saistīt ar konkrētās 
vielas iedarbības ilgumu:
•	 traucējumu sākums 

saistīts ar psihoaktīvo vielu 
lietošanu;

•	  pagātnes uzplaiksnījumi 
“flashbacks” var atšķirties 
no psihotiskā stāvokļa 
daļēji ar to, ka traucējumi 
ir epizodiski, visbiežāk ļoti 
īslaicīgi, un tie atkārtojas 
pēc iepriekšējas alkohola 
un citu psihoaktīvo vielu 
lietošanas.

•	 pilna asins analīze;
•	 urīna analīze;
•	 bioķīmiskā asins izmeklēšana 

(glikoze, olbaltumvielas, 
bilirubīns, aknu fermenti, 
sārmainā fosfatāze, lipīdi, 
kreatinīns, urīnskābe, elektrolīti, 
asins ph);

•	 ķīmiski-toksikoloģiskā 
izmeklēšana;

•	 EKG, EEG, vēdera dobuma USI, 
plaušu Rtg, krēpu analīze, Ct, 
MR;

•	  internista, neirologa, ķirurga, 
ftiziatra, okulista konsultācijas.

•	 nepieciešamības gadījumā fiksēt pie gultas, ievērojot nepieciešamos 
noteikumus un sastādot protokolu, novērot, uzraudzīt un kopt pacientu 
(dzirdīt, barot, veikt izgulējumu profilaksi);

•	 intensīva detoksikācija ar vairākkārtīgu sāļu šķīdumu, plazmas 
aizvietotājlīdzekļu, glikozes šķīdumiem (glikoze 5% līdz 400ml i/v, NaCl 0,9% 
1000-1500ml/dn i/v;

•	 diurētiskie līdzekļi galvas smadzeņu tūskas profilaksei (mannitola šķ. 10%-500-
1000ml/dn, furosemīds 20-40mg/dn);

•	 kālija, magnija un kalcija preparāti;
•	 vitamīni: tiamīns (B1) līdz 300mg/dn, piridoksīns (B6) līdz 100mg/dn, 

askorbīnskābe (C) līdz 400mg/dn;
•	 nootropie medikamenti: nātrija oksibutirāts 20% 10-20ml, piracetāms līdz 

2400mg/dn;
•	 trankvilizatori: diazepāms līdz 40mg/dn, nitrazepāms līdz 10mg/dn, 

fenazepāms līdz 3mg/dn, u.c.;
•	 barbiturāti: fenobarbitāls līdz 250mg/dn;
•	 hepatoprotektori: hepatils 1000mg/dn;
•	 dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai un 

atbilstoši citiem klīniskiem simptomiem.



4948

PROABC info
med                                                          

reklāma reklāma

Nosaukums/ 
starptautiskais 

nosaukums

zāļu forma 
un devas

Ie
pa

ko
ju

m
s

Ko
m

pe
ns

āc
ija

Ko
m

pe
ns

āc
ija

s  
sa

ra
ks

ts

Ap
tie

ka
s c

en
a 

ar
 P

VN
 1

2%
 (L

s)

Ko
m

pe
ns

āc
ija

s 
su

m
m

a(
Ls

) 
10

0%
 n

o 
RC

Pa
ci

en
ta

 
pi

em
ak

sa
 1

00
%

 
ko

m
pe

ns
āc

ija
s 

ga
dī

ju
m

ā 
(L

s)

Indikācijas

NEIROLEPTIķI

Serdolect 
(Sertindolum)

tabl. 4 mg 30 K+ B 19.96 19.96 0.00

Šizofrēnijas ārstēšanai.
Lai garantētu kardiovaskulārās sistēmas drošību, sertindolu drīkst ordinēt tikai tiem 
pacientiem, kuri nepanes vismaz vienu citu antipsihotisko līdzekli.
Sertindolu nedrīkst lietot neatliekamās situācijās, lai mazinātu akūtus traucējumu 
simptomus.

tabl. 12 mg 28 K+ B 55.84 55.84 0.00

tabl. 16 mg 28 K+ B 74.40 74.40 0.00

tabl. 20 mg 28 K+ B 86.92 86.92 0.00

Sycrest 
(Asenapine)

tabl. zem mēles 5 mg 60 94.46 I tipa bipolāru traucējumu (vidēji smagu līdz smagu mānijas 

epizožu) ārstēšanai. tabl. zem mēles 10 mg 60 94.46

Cisordinol 
(zuclopenthixolum)

tabl. 10 mg 50 K+ B 5.67 5.67 0.00 Akūta un hroniska šizofrēnija un citas psihozes, kam raksturīgi 
tādi simptomi kā halucinācijas, paranoja un domāšanas traucējumi, ko 
pavada uzbudinājums, nemiers, naidīgums un agresivitāte. Maniakāli stāvokļi 
maniakālās depresijas gadījumā. Uzbudinājums vai citi uzvedības traucējumi 
garīgi atpalikušiem pacientiem.

tabl. 25 mg 50 K+ B 8.95 8.95 0.00

Depot 200 mg/ml 
šķīdums injekcijām

1 K+ B 3.32 3.32 0.00 Uzturošā terapija šizofrēnijas un citu psihožu ārstēšanai, īpaši ja raksturīgi tādi 
simptomi kā halucinācijas, paranoja un domāšanas traucējumi, ko pavada 
uzbudinājums, nemiers, naidīgums un agresivitāte.Depot 200 mg/ml 

šķīdums injekcijām
10 27.18

Acutard 50 mg/ml 
šķīdums injekcijām

10 46.40 Akūtas psihozes, tostarp mānijas un hroniskas psihozes saasinājuma 
sākotnēja ārstēšana.

www.lundbeck.lv www.lundbeck.lv
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Indikācijas

Truxal 
(Chlorprothixenum)

tabl. 25 mg 100 K+ B 3.58 3.58 0.00
šizofrēnija un citas psihozes.

tabl. 50 mg 50 K+ B 3.58 3.58 0.00

Fluanxol 
(Flupentixolum)

tabl. 0.5 mg 50 K+ B 2.83 2.83 0.00 Depresija ar nemieru, astēniju un aktivitātes trūkumu. hroniskas neirozes 
ar nemieru, depresiju un apātiju. Psihosomatiski traucējumi ar astēniju.tabl. 1 mg 50 K+ B 3.75 3.75 0.00

Depot 20 mg/ml 
šķīdums injekcijām

1 K+ B 2.69 2.69 0.00
Uzturošā terapija šizofrēnijas vai citu psihožu gadījumos, it īpaši ar tādiem 
simptomiem kā halucinācijas, mānijas un domāšanas traucējumi kopā 
ar apātiju, nespēku, depresiju un abstinenci.

ANTIDEPRESANTI

Cipralex 
(Escitalopramum) 

tabl. 10 mg 28 K+ A 15.10 3.77 11.33 Depresijas epizožu ārstēšanai.
Panikas lēkmju ar vai bez agorafobijas ārstēšanai.
Sociālās trauksmes (sociālās fobijas) ārstēšanai.
Ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai.
obsesīvi-kompulsīvo traucējumu ārstēšanai.

tabl. 15 mg 28 K+ A 21.53 5.63 15.90

tabl. 20 mg 28 40.81

Cipramil 
(Citalopramum)

tabl. 20 mg 28 19.04
Depresija.
Panikas lēkmes ar vai bez agorafobijas.
obsesīvi kompulsīvi traucējumi.

Noritren 
(Nortriptylinum)

tabl. 25 mg 100 K+ B 4.18 4.18 0.00 Depresija.

Saroten 
(Amitriptylinum)

Retard Caps. 50 mg 100 9.16
Depresija.
hroniskas sāpes.

PRETPARKINSONISMA LĪDZEKļI

Azilect 
(Rasagilinum)

tabl. 1 mg 28 88.02
Idiopātiskas Parkinsona slimības ārstēšanai 
kā monoterapija (bez levodopas) vai arī kā palīgterapija (ar levodopu) 
pacientiem, kam deva vairs nemainās.

NEIROLEPTIķI. ANTIDEPRESANTI. PRETPARKINSONISMA LĪDZEKļI. NEIROLEPTIķI. ANTIDEPRESANTI. PRETPARKINSONISMA LĪDZEKļI.
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F63.0 PAtoLoĢISKA tIEKSME Uz AzARtSPēLēM.

tās veidošanās sastāv no 4 fāzēm:

 h uzvaru jeb ieguvumu fāze – sāk spēlēt vai lietot, piemēram, datoru arvien 
biežāk, pieaug likmes vai pavadītais laiks, spēlējot azartspēles vai lietojot 
datoru, internetu;

 h zaudējumu fāze – nevar pārtraukt spēli vai čatošanu, aizņemas naudu, 
melo, slēpj savu rīcību, tiek ietekmēta ģimenes dzīve un darbs, izmainās 
personība (nemierīgs, ātri uzbudināms);

 h depresijas un atspēlēšanās fāze – mēģina atgūt zaudēto jeb “deponēto” 
naudu, jau nospēlē naudu, kas aizņemta parādu atdošanai, rodas amorāla 
vai nelegāla rīcība, iedragāta reputācija, atsvešināšanās no ģimenes un 

draugiem, lietojot datoru, realitātes izjūtas zaudēšana un emocionāla 
atrautība no ārpasaules;

 h bezpalīdzības un izsīkšanas fāze – domas par pašnāvību, tās mēģinājumi, 
dziļa depresija, paralēla atkarību radošo vielu pastiprināta lietošana, 
šķiršanās, emocionāls sabrukums, apcietinājums.

Lai diagnosticētu šīs atkarības veidus, tiek izmantoti anamnēzes dati un arī 
speciāli testi atkarības noteikšanai:

 h azartspēļu noteikšanai izmanto anonīmo azartspēļu biedrības ASV 
izstrādātos testus, kas ir paredzēti gan pašiem atkarīgajiem, gan arī viņu 
piederīgajiem;

 h jauno tehnoloģiju atkarības noteikšanai izmanto dažādus testa jautājumus,  
uz kuriem jāatbild pašam atkarīgajam un piederīgajiem.

SIMPtoMI tERAPIjA 

•	 pieaug likmes, vairāk laika pavada pie spēļu automāta, kazino vai pie 
datora, vairāk tērē naudu gan likmēm, gan datora pilnveidošanai;

•	 meli;
•	 domās tiek spēlētas kombinācijas un spēļu stratēģijas, emocijas 

atbilst datorā redzētajam (dzīvo virtuālajā pasaulē);
•	 fizisks nespēks, injicēti acu baltumi, ēdienreižu izlaišana, miegainība 

un nomāktība pēc pavadītās nakts, spēlējot vai lietojot datoru, 
personīgās higiēnas neievērošana;

•	 vainas sajūta;
•	 zaudēta interese par ģimeni, darbu un draugiem;
•	 veselības traucējumi (neiroloģiski traucējumi sakarā ar muguras 

piespiedu stāvokli, migrēna, miega traucējumi, kā arī seksuāla 
disfunkcija);

•	 depresija;
•	 atkarību veida kombinācijas vai maiņa;
•	 krimināla uzvedība.

•	 emocionālo un psihisko traucējumu novēršana ar psihoterapijas metodēm 
(motivācijas izveidošana atkarīgajam, piederīgo iesaistīšana ārstēšanas 
procesā, biheiviorāli kognitīvā psihoterapijas metode, u.c.);

•	 emocionālo un psihisko traucējumu novēršana ar medikamentu palīdzību - 
trankvilizatori: mebikārs (Adaptol) līdz 3000mg/dn, buspirons (Spitomin) līdz 
30mg/dn; 

•	 antikonvulsanti: karbamazepīns līdz 600mg/dn, valproāti līdz 1000mg/dn, 
lamotrigīns līdz 100mg/dn; 

•	 antidepresanti (duālas darbības): venlafaksīns (Efexor) 75-225mg/dn, 
mirtazepīns (Remeron) 15-45mg/dn, bupropions (Wenllbutrin) 150-225mg/
dn, tianeptīns (Coaxil) 37,5mg/dn; 

•	 prettieksmes preparāti: naltreksons 50mg/dn;
•	 nootropie preparāti: piracetāms līdz 2400mg/dn;
•	 atbilstošo somatoneiroloģisko traucējumu novēršana ar atbilstošo grupu 

medikamentiem un arī fizikālās terapijas palīdzību;
•	 rehabilitācijas iestādes (grupu psihoterapija un ģimenes sistēmas terapija);
•	 anonīmo azartspēlmaņu biedrība (AS).

RoKASGRāMAtAS PIELIKUMS
PRAKtIzējošIEM āRStIEM









• Mitrina maksts gļotādu, darbojas antiseptiski, iznīcina sēnīti un baktērijas;
• Atbilst maksts fizioloģiskajam pH 4,0 - 4,5 līmenim;
• Lietojams grūtniecības un zīdīšanas periodā;
• Lietojams menopauzes laikā, ja ir kontrindikācijas lietot hormonu preparātus;
• Mazina diskomfortu dzimumakta laikā, samazina sāpes pēc dzimumakta;
• Bez hormoniem, tādēļ piemērots ilglaicīgai lietošanai;
• Ar alfa-bisabololu (sastāvā kumelīšu ēteriskā eļļa), pienskābi, polikarbofilu.

Lietošana: 1 vai 2 reizes nedēļā makstī, ņemot vērā simptomu smaguma pakāpi.
Vai katru dienu uztriept (iemasēt) želeju maksts apvidū. Pirms lietošanas izlasīt instrukciju.

• Maiga un ērta putu forma, kurai ir intīmajai higiēnai optimāls ph līmenis;
• Piemērota jutīgai, sausai ādai, kas viegli pakļaujas kairinājumam un ir uzņēmīga   
   pret sēnīti vai ādas infekcijas slimībām;
• Uztur dabisko gļotādas un ādas aizsardzību no mikroorganismiem;
• Lieliski mitrina, attīra, dezinficē, veic dezodoranta funkcijas;
• Piemērota maigai ādas depilācijai;
• Bez parabēniem, sārmiem, pienskābes;
• Sastāvā: glicerīns, rīcineļļa, lipīdi, jojoba eļļa, antibakteriālās vielas.

Mazgāšanas laikā āda ir jāpaberž, lai rastos putas, pie kurām pieliptu netīrumi un āda 
tiktu attīrīta. Lietojot intīmas higiēnas putas LADEE® FoAM, tā darīt nav nepieciešams, 
tādēļ jau sakairināta gļotāda vai āda tiek aizsargāta īpaši maigi.

• Maiga mazgāšanās želeja, kurai ir intīmajai higiēnai optimāls pH līmenis;
• Piemērota jutīgai, sausai ādai, kas viegli pakļaujas kairinājumam un ir uzņēmīga 
   pret sēnīti vai ādas infekcijas slimībām;
• Uztur dabisko gļotādas un ādas aizsardzību no mikroorganismiem;
• Lieliski attīra, mitrina, veic dezodoranta funkcijas;
• Bez parabēniem, sārmiem, pienskābes;
• Sastāvā: glicerīns, lipīdi, žožobas eļļa, antibakteriālās vielas;
• Var mazgāt visu ķermeni.

Ražots: Beļģijā. Izplatītājs: Ladee Pharma Baltics..www.ladeepharma.lv

Vitamīnu komplekss ar mikroelementiem
sievietēm, kuras plāno grūtniecību,
grūtniecēm, sievietēm zīdīšanas periodā.

Uztura bagātinātājs.
30 kapsulas.

Katra paciņa satur 2g inozīta un 200 µg folskābes.
Inofolic  iesaka lietot, lai palīdzētu regulēt menstruālo ciklu 
un uzlabotu ovolāciju.

Ražotājs: Pharcoterm s.r.l., Via Abele Merli 1, Milanino, Itālija. Izplatītājs: Ladee Pharma Baltics. 

Uztura bagātinātājs. 
Iepakojumā 20 paciņas. 

jauna iespēja palīdzēt  policistisku 
olnīcu sindroma gadījumā.

www.ladeepharma.lv



Ar krūti barojošu māmiņu krūšu galu intensīvai kopšanai.
Produkta sastāva pamatā ir no augiem iegūts 2QR-complex, kas ir unikāls ar tā spēju neitralizēt kaitīgās 
baktērijas drošā un dabiskā veidā.
• Neitralizē kaitīgos mikroorganismus drošā un dabiskā veidā.
• Novērš infekciju (mastītu) veidošanos.
• Sekmē dabisku dzīšanas procesu.
• Remdē sāpīgus krūšu galus.
• Sniedz ātru komforta un remdējošu efektu ar krūti barojošām māmiņām.
• Gēls ir dabisks un nekaitīgs norijot, nesatur konservantus.

Multi-Mam® kompreses

Ārstē un noverš maksts sēnītes problēmas.
Prebiotiska laktobaktēriju stimulēšana.
Mazina niezi, kairinājumu, smaku un izdalījumus.
Multi-Gyn® FloraPlus uztur vaginālās mikrofloras līdzsvaru iznīcinot kaitīgu mikroorganismus un uzturot 
Lactobaktērijas.
Sastāva pamatā ir patentētais 2QR-complex. Multi-Gyn® FloraPlus ir ļoti efektīvs vaginālajām problēmām, 
mazina diskomforta sajūtu – izdalījumus, niezi, iekaisums, apsārtumu, jūtīgumu.
Prebiotiķi stimulē labo laktobaktērju augšanu. FloraPlus optimizē maksts floru un Ph līmeni.

Multi-Gyn® FloraPlus

Vagināla sausuma profilaksei un ārstēšanai.
Multi-Gyn® LiquiGel novērš maksts sausumu. tas rada labvēlīgus apstākļus maksts gļotādas audiem, stimulē 
dabiskā mitruma uzturēšanu.
Sastāva pamatā ir patentētais 2QR-complex, kas neitralizē kaitīgās baktērijas dabiskā un drošā veidā.
tādēļ tas veicina arī dabīgus audu dzīšanas procesus (piemēram, pēc dzemdībām).
Gēls lieliski novērš maksts sausumu, ko var izsaukt dažādi faktori, piemēram, dzimumsakari, hormonālas 
izmaiņas, medikamenti, stress, tamponu lietošana. 
tas ir lielisks lubrikants ar spēcīgu remdējošu efektu.

Multi-Gyn® LiquiGel

www.bioclin.nl

Vagināla diskomforta profilaksei un ārstēšanai.
Multi-Gyn® ActiGel – efectīvs līdzeklis bakteriālās vaginozes un ar to saistītā diskomforta profilaksei un 
ārstēšanai.
Patentēts 2QR kompleks bloķē kaitīgās baktērijas drošā un dabīgā veidā. tas optimizē apstākļus maksts floras 
un audu veselībai.
Multi-Gyn® ActiGel tieši mazina vaginālo diskomfortu:
• mazina izdalījumus un nepatīkamu aromātu;
• mazina niezēšanu un kairinājumu;
• ātri sniedz atvieglojumu vagināla diskomforta gadījumā;
• optimizē apstākļus maksts floras un audu veselībai;
• dabisks un drošs lietošanai.

Multi-Gyn® ActiGel

Ziepes nesaturoša emulsija ārīgai lietošanai intīmajām ķermeņa zonām.
• īpaši maiga, droša, nerada kairinājumu.
• Nesatur smaržvielas, konservantus.
• Sastāvā patentētais 2QR-complex.

Multi-Gyn® FemiWash mazgā un atsvaidzina intīmo zonu.
tas ir īpaši maigs, drošs un nekairina pat visjutīgākos audus.
FemiWash ir ideāls līdzeklis ikdienas intīmajai higiēnai.
tas ir ziepju nesaturošs un ph neitrāls, kas saudzē dabisko floru.

Multi-Gyn® FemiWash

www.bioclin.nl



Jauna pieeja rinosinusītu 
simpromātiskai ārstēšanai

Dabīgs liofilizēts Cyclamen 
europaeum L. ekstrakts

Daba – Tehnoloģija - Veselība

Ātra simptomu mazinašana jau no pirmās devas
Atbrīvo deguna blakusdobumus (sīnusus) un 
deguna dobumus no uzkrātā sekrēta un attīra tos
Mazina gļotādas tūsku
Lietot tikai vienu reizi dienā, 7 - 10 dienas
Pieaugušajiem un bērniem no 5 gadu vecuma
Klīniski pierādīta efektivitāte

www.nasodren.com

- 
-  

- 
- 
- 
- 

Vega NutritioNals
- IzšķIroša Izvēle

Acidophilus bifidus complex

Veselīga, sabalansēta zarnu trakta mikroflora ir viens 
no visa organisma veselības priekšnoteikumiem. 
Draudzīgās, probiotiskās baktērijas nepieciešamas 
gremošanas procesā, barības vielu absorbcijā, 
dažu vitamīnu sintēzē, tās stiprina organisma 
imunitāti, veicina zarnu trakta darbību un 
patogēno mikroorganismu izvadīšanu.

Mikroflora var mainīties lietojot 
antibiotikas, kontraceptīvos līdzekļus 

vai ceļojot pa ekzotiskām zemēm.

www.vegavitamins.co.uk



Vega nutritionals

Vega produkti nesatur mākslīgās piedevas, krāsvielas, ģenētiski modificētas sastāvdaļas un 
konservantus. Pie tam, maksimālai drošībai produktos netiek izmantoti želatīns, kukurūza, 
glutēns, kvieši, sāls, cukurs, ciete, soja, raugs, piena olbaltums.
Ražotājs: Vega Nutritionals Ltd., Lielbritānija.

ACIDoPhILUS BIFIDUS CoMPLEX

Veselīga, sabalansēta zarnu trakta mikroflora ir viens no visa organisma veselības 
priekšnoteikumiem. Draudzīgās, probiotiskās baktērijas nepieciešamas gremošanas 
procesā, barības vielu absorbcijā, dažu vitamīnu sintēzē, tās stiprina 
organisma imunitāti, veicina zarnu trakta darbību un patogēno 
mikroorganismu izvadīšanu.

Mikroflora var mainīties lietojot antibiotikas, kontraceptīvos 
līdzekļus vai ceļojot pa ekzotiskām zemēm.

MENoPAUSE FoRMULA

Sievietei dzīves “pārvērtībās” nepieciešams atbalsts. šī formula satur sojas izoflavonu koncetrātu, 
kas mazina menopauzei raksturīgās nepatīkamās sajūtas – karstuma viļnus, svīšanu, kā arī 
saspringumu, aizkaitināmību. Gurķenes eļla nodrošina ar omega-3 taukskābēm. Formula satur 
arī zaļās tējas ekstraktu, A vitamīnu, alfa-liposkābi, priežu mizas ekstraktu, selēnu – spēcīgus 
antioksidantus (menopauzes laikā ir paaugstināts brīvo radikāļu daudzums); minerālvielas 
magniju, cinku, dzelzi, mangānu, varu un vitamīnus C, E, B kompleksu, kas piedalās 
nozīmīgās bioķīmiskās reakcijās vielmaiņas procesos.

oPtICARE 20-20 FoRMULA

Vega opticare Formula satur plašu dabas vielu klāstu kombinācijā ar specifiskiem antioksidantiem, kas palīdz cīnīties 
ar redzes pasliktināšanās problēmām.

Mellene mazina acs nogurumu. Ginks un vīnogu sēklas stiprina acs asinsvadu audus, veicina asinsrtiti. Luteīns un 
likopēns ir antioksidanti, kas var pasargāt tīkleni no potenciāli bīstamās gaismas. Minerālvielas (cinks, dzelzs, selēns) 
un vitamīni (beta karotīns, vitamīns E) palīdz cīnīties pret redzes pasliktināšanos un veicina redzi tumša.

PRoStAtE FoRMULA

80% vīriešu pēc 50 gadiem sajūt izmaiņas, ko raksturo palielinātas 
prostatas disfunkcija. Praksē ir pierādījies, ka sabalpalma uzlabo prostatas 
funkciju un ierobežo tās palielināšanos. ši formula satur ķirbja sēklu eļļu, 
kurā ir augsts fitosterolu līmenis, pētersīļu pulveri, kas izraisa diurētisku un 
atslābinošu efektu, kā arī cinku, kas ir nepieciešams spermatoģenēzē un uzlabo 
dzimumfunkciju. Formula satur arī vīriešiem svarīgākos vitamīnus (B grupas 
vitamīni, A vitamīns) un minerālvielas (mangāns, hroms, selēns).

hAIR-SKIN-NAILS FoRMULA

Satur metilsulfonilmetānu – svarīgu bioloģiski aktīva sēra avotu, kas nepieciešams 
kolagēna sintēzē matu, nagu un ādas ātri augošo šūnu atjaunošanai. tā kā 
formula satur arī nozīmīgākās minerālvielas (magnijs, silīcijs, dzelzs, cinks, jods, 
selēns) un vitamīnus (C, E, D2 vitamīns, B grupas vitamīni), tad, lietojot šo formulu, 
iespējams nodrošināt organismu ar tieši tām barības vielām, kas nepieciešamas šo 
šunu vairošanās un augšanas procesam.

Rezultāts? Skaisti mati, stipri nagi un vesela āda.
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www.heel.lv

Ražotājs AtC kods Nosaukums Aktīvā viela Iepakojums Lietošana mg un reizes

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Cerebrum 
compositum 
NM šķīdums 
injekcijām

Cerebrum suis, Embryo totalis suis, hepar suis, Placenta totalis suis, 
Kalium phosphoricum, Selenium, thuja occidentalis, Strychnos 
ignatii, Acidum phosphoricum, Cinchona pubescens, Sulfur, Kalium 
bichromicum, Gelsemium sempervirens, Ruta graveolens, Arnica 
montana, Aesculus hippocastanum, Manganum phosphoricum, 
Magnesium phosphoricum, Semecarpus anacardium, Conium 
maculatum, hyoscyamus niger, Aconitum napellus, Anamirta cocculus, 
Ambra grisea

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m.), (s.c.), intradermāli vai 
(i.v.) 1 ampulu 1-3 x nedēļā.

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Coenzyme 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Coenzymum A, Acidum ascorbicum, thiaminum hydrochloricum, 
Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum, 
Nicotinamidum, Acidum cis-aconiticum, Acidum citricum, Acidum 
fumaricum, Acidum alpha-ketoglutaricum, Acidum malicum, Acidum 
succinicum, Barium oxalsuccinicum, Natrium diethyloxalaceticum, 
Natrium pyruvicum, Cysteinum, Pulsatilla pratensis, hepar sulfuris, Sulfur, 
Adenosinum triphosphoricum, Nadidum, Manganum phosphoricum, 
Magnesium oroticum dihydricum, Cerium oxalicum, Acidum DL alpha-
liponicum, Beta vulgaris rubra

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

 intradermāli,(i.m.) vai  (s.c.) 
1 ampulu 1-3 x nedēļā.

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Cutis 
compositum 
N šķīdums 
injekcijām

Cutis suis, hepar suis, Splen suis, Placenta suis, Glandula suprarenalis 
suis, Funiculus umbilicalis suis, thuja occidentalis, Galium aparine, 
Selenium, thallium sulfuricum, Strychnos ignatii, Sulfur, Cortisonum 
aceticum, Urtica urens, Phosphoricum acidum, Calcium fluoratum, 
Mercurius solubilis hahnemanni, Aesculus hippocastanum, Ichthyolum, 
Ledum palustre, Arctium lappa, Acidum formicicum, Acidum alfa-
ketoglutaricum, Acidum fumaricum, Natrium diethyloxalaceticum

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m.), (s.c.), (i.c.), (i.v.)Akūtu 
slimību gadījumā katru 
dienu, hronisku slimību 
gadījumā pa 1 ampulai 
1 – 3 x nedēļā

www.heel.lv

HOMEOPĀTISKAS ZĀLES

Ražotājs AtC kods Nosaukums Aktīvā viela Iepakojums Lietošana mg un reizes

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Discus 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Discus intervertebralis suis, Acidum ascorbicum, thiaminum 
hydrochloricum, Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum 
hydrochloricum, Nicotinamidum, Funiculus umbilicalis suis, Cartilago 
suis, Medulla ossis suis, Embryo totalis suis, Glandula suprarenalis 
suis, Pulsatilla pratensis, hydrargyrum oxydatum rubrum, Sulfur, 
Cimicifuga racemosa, Ledum palustre, Pseudognaphalium obtusifolium, 
Citrullus colocynthis, Secale cornutum, Argentum metallicum, 
zincum metallicum, Cuprum aceticum, Aesculus hippocastanum, 
Medorrhinum-Nosode, Ranunculus bulbosus, Ammonium chloratum, 
Kalium carbonicum, Cinchona pubescens, Sepia officinalis, Acidum 
picrinicum, Berberis vulgaris, Acidum silicicum, Calcium phosphoricum, 
Acidum DL alpha-liponicum, Natrium diethyloxalaceticum, Nadidum, 
Coenzymum A

10 vai 100 
ampulas
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m.), subkutānai (s.c.) vai 
intradermāli 1 ampulu 1-3x 
nedēļā.

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Hepar 
compositum 
N šķīdums 
injekcijām

hepar suis, Cyanocobalaminum, Duodenum suis, thymus suis, Colon 
suis, Vesica fellea suis, Pankreas suis, taraxacum officinale, Lycopodium 
clavatum, Chelidonium majus, Acidum oroticum monohydricum, 
Cinchona pubescens, Silybum marianum, histaminum, Sulfur, Avena 
sativa, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-ketoglutaricum, 
Acidum malicum, Acidum fumaricum, Calcium carbonicum 
hahnemanni, Acidum DL alpha-liponicum, Cynara scolymus, Veratrum 
album

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m), subkutānai (s.c) vai (i.v.) 
l 1 ampulu 1-3 x nedēļā.

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Mucosa 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Mucosa nasalis suis, Mucosa oris suis, Mucosa pulmonis suis, Mucosa 
oculi suis, Mucosa vesicae felleae suis, Mucosa vesicae urinariae suis, 
Mucosa pylori suis, Mucosa duodeni suis, Mucosa oesophagi suis, 
Mucosa jejuni suis, Mucosa ilei suis, Mucosa coli suis, Mucosa recti 
suis, Mucosa ductus choledochi suis, Ventriculus suis, Pankreas suis, 
Argentum nitricum, Atropa belladonna, oxalis acetosella, Semecarpus 
anacardium, Phosphorus, Lachesis mutus, Cephaelis ipecacuanha, 
Strychnos nux-vomica, Veratrum album, Pulsatilla pratensis, Kreosotum, 
Sulfur, Natrium diethyloxalaceticum, Bacterium Coli-Nosode, Marsdenia 
condurango, Kalium bichromicum, hydrastis canadensis, Mandragora ex 
radice siccato, Momordica balsamina, Ceanothus americanus

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c,  i/v /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai
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Ražotājs AtC kods Nosaukums Aktīvā viela Iepakojums Lietošana mg un reizes

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Neralgo-
Rhem-Injeel 
šķīdums 
injekcijām

Causticum hahnemanni, Colchicum autumnale, Citrullus colocynthis, 
Ferrum metallicum, Lithium benzoicum, Gnaphalium polycephalum, 
Rhus toxicodendron, Filipendula ulmaria

10 vai 100 
ampulas 
pa 1,1 ml.

Recepšu 
zāles

(s.c.), (i.m.) vai ( i.v.) 
1 ampulu  1-3 x nedēļā. 
Akūtu traucējumu gadījumā 
lieto pa 
1 ampulai katru dienu.

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Ovarium 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

ovarium suis, Placenta totalis suis, Uterus suis, tuba uterina suis, 
hypophysis suis, Cypripedium calceolus var. pubescens, Lilium 
lancifolium, Pulsatilla pratensis, Aquilegia vulgaris, Sepia officinalis, 
Lachesis mutus, Apisinum, Kreosotum, Calvatia gigantea, Psychotria 
ipecacuanha, Mercurius solubilis hahnemanni, hydrastis canadensis, 
Acidum cis-aconiticum, Magnesium phosphoricum

10 vai 100 
ampulas

 pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c, i/d,  i/v /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Placenta 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Placenta suis, Embryo suis, Vena suis, Arteria suis, Funiculus umbilicalis 
suis, hypophysis suis, Secale cornutum, Acidum sarcolacticum, tabacum, 
Strophanthus gratus, Aesculus hippocastanum, Melilotus officinalis, 
Cuprum sulfuricum, Natrium pyruvicum, Barium carbonicum, Plumbum 
jodatum, Vipera berus, Solanum nigrum

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c, i/d, ja  i/v /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX
Traumeel S 
šķīdums 
injekcijām

Arnica montana, Calendula officinalis, Chamomilla recutita, Symphytum 
officinale, Achillea millefolium, Atropa belladonna, Aconitum napellus, 
Bellis perennis, hypericum perforatum, Echinacea angustifolium, 
Echinacea purpurea, hamamelis virginiana, Mercurius solubilis 
hahnemanni, hepar sulfuris

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c, i/d, i.v., intra-, 
periartikulāri /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
pa 1-2 ampulām 3-1x nedēļā

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX

Ubichinon 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Ubidecarenonum, Acidum ascorbicum, thiaminum hydrochloricum, 
Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum, 
Nicotinamidum, Colchicum autumnale, Podophyllum peltatum, 
Conium maculatum, hydrastis canadensis, Acidum L(+) lacticum, 
hydrochinonum, Acidum DL alpha-liponicum, Sulfur, Manganum 
phosphoricum, Natrium diethyloxalaceticum, trichinoylum, 
Naphthochinonum, Para-Benzochinonum, Adenosinum 
triphosphoricum, Coenzymum A, Galium aparine, Acidum 
acetylsalicylicum, histaminum, Nadidum, Magnesium gluconicum, 
Anthrachinonum, Vaccinium Myrtillus

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i.m, s.c. vai intradermāli / 
1 ampulu  1-3 x nedēļā

Biologische 
heilmittel 
heel Gmbh, 
Vācija

V03AX
Zeel T 
šķīdums 
injekcijām

Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta 
suis, toxicodendron quercifolium, Arnica montana, Solanum 
dulcamara, Symphytum officinale, Sanguinaria canadensis, Sulfur, 
Nadidum, Coenzymum A, Acidum DL alpha-liponicum, Natrium 
diethyloxalaceticum

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,0 ml.

Recepšu 
zāles

s.c, intradermāli, 
periartikulāri, i.m., 
intraartikulāri, (paravertebrāli) 
1 ampulu 
2 x nedēļā

HOMEOPĀTISKAS ZĀLES

www.heel.lv
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