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Informatīvais ziņojums par smadzeņu veselību ir izstrādāts, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību un veselības aprūpes kvalitāti
un nozīmi Latvijā. Informatīvais ziņojums ir izstrādāts, lai apzinātu problēmjautājumus, kas ir saistīti ar smadzeņu veselību,
un sniegtu rekomendācijas, kā risināt problēmas valstiskā līmenī. Šis dokuments ietver pašreizējās situācijas apskatu
saistībā ar smadzeņu darbības traucējumiem Latvijā.1
Smadzeņu veselība kļūst arvien nozīmīgāka, jo ir novērojama ar smadzenēm saistīto traucējumu dramatiska ietekme uz
cilvēkiem jebkurā vecumā, ietekmējot arī sabiedrību un valsts ekonomiskos procesus. Smadzeņu veselības koncepts
Latvijā pagaidām ir jauns, tāpēc nepieciešams vērst uzmanību uz tā izpratni gan politikas veidotāju, gan iedzīvotāju līmenī.
Informatīvā ziņojuma un saistīto aktivitāšu mērķis ir veidot izpratni par smadzeņu veselību, kā arī veidot sistemātisko un
politisko ietvaru, lai līdz 2025.gadam padarītu Latviju par vienu no vadošajām valstīm smadzeņu veselības jomā.
Informatīvais ziņojums tapis sadarbībā ar RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītāju profesoru Andreju
Milleru, kā arī citiem nozares ekspertiem Latvijā, piedaloties intervijās un apaļā galda diskusijā par ziņojuma galvenajiem
secinājumiem.
1 Latvijas informatīvo ziņojumu pēc Biogen pasūtījuma ir izstrādājis Rud Pedersen Public Affairs.
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1. Smadzeņu veselības
pieaugošā nozīme
veselības aprūpes jomā
Smadzeņu veselība gan sabiedrībā, gan arī veselības
aprūpē kļūst arvien nozīmīgāka, jo līdz ar iedzīvotāju
skaita samazināšanos un novecošanos strauji pieaug
neiroloģisko traucējumu slogs un problēmas, kas
saistās ar smadzeņu veselības saglabāšanu. Cilvēki
ar neiroloģiskiem traucējumiem saskaras ar fizisku
invaliditāti, kognitīviem vai garīgiem traucējumiem un
sociālo disfunkciju2. Smadzeņu veselības traucējumu
ietekme uz indivīdiem un ģimenēm, kā arī sabiedrības
sociālo un ekonomisko labklājību ir liela un tālejoša.
Turklāt Covid-19 pandēmijas ietekme uz garīgo veselību ir izraisījusi par vēl steidzamāku vajadzību rīkoties
smadzeņu veselības jomā3.
Neskaidrība un stress, ko ir izraisījusi Covid-19 pandēmija, ir izgaismojusi psihiskās veselības traucējumus,
pieaugot to cilvēku skaitam, it īpaši darba spējīgu cil-

vēku starpā, kas saskaras ar trauksmi un depresīva
rakstura traucējumiem. 2019. gadā 842 pacientiem
bija depresīvā epizode, rekurenti depresīvi traucējumi
un tika reģistrēti 288 nāves gadījumi no tīša paškaitējuma.4 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. –
2027. gadam, kā galveno mērķi nosaka uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. Pamatnostādnes
iezīmē arī galvenās prioritātes nākamajiem gadiem,
kur viena no tām ir psihiskā veselība, tomēr neiroloģiskās slimības šajās pamatnostādnēs netiek iezīmētas. Integrēta un koordinēta pieeja smadzeņu slimību
profilaksei, agrīnai diagnostikai, ārstēšanai un atbalstam kļūs par vienu no efektīvas smadzeņu veselības
aizsardzības galvenajiem elementiem.5

2. Wang Y, Pan Y, Li H. 2020. What is brain health and why is it important? BMJ, doi:10.1136/bmj.m3683
3. Progress in Mind — The Psychiatry & Neurology Resource Center, ”Plans to prioritize brain health”, 2019. https://progress.im/en/content/plans-prioritize-brain-health (sk. 01.11.2021.)
4. Slimību profilakses un kontroles centrs dati (Elektroniskā komunikācija ar SPKC Veselības statistikas nodaļas vadītāju. 30.06.2021.)
5. Pamatnostādņu projekts “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”, 2021. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8342cd9-318a-4f99-b147-0a144bcbf231 (sk.
01.11.2021.)
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2.Smadzeņu veselība
Latvijas veselības aprūpes
sistēmā
Latvijā šobrīd kā galvenās prioritātes veselības aprūpes sistēmā ir noteiktas onkoloģijas un sirds un
asinsvadu saslimšanas, atstājot citas diagnozes otrajā plānā. Latvija ir ar vienu no zemākajiem veselības
aprūpes izdevumiem uz vienu iedzīvotāju Eiropā (Tabula Nr.1), tādējādi šobrīd pastāv gan nevienlīdzība, gan
arī nabadzība veselības aprūpes sistēmā.

Tabula Nr. 1
“Kompensējamo zāļu patēriņa statistika F00 – F99 (Psihiski un uzvedības traucējumi)
un G00–G99 (Nervu sistēmas slimības)”6 7 8

2018 2019 2020

F00-F99 Psihiski
un uzvedības
traucējumi
F00; F02; F06
Demences
G00-G99 Nervu
sistēmas
slimības
G30 Alcheimera
slimība

Kopīgais
Kompensēto
medikamentu
patēriņš

Apmaksāts EUR
DDD*/1000 iedz./
dienā
3 456 142
85 475

9 822 386
14 287

171 234 639

15,10371
0,794

8,632

0,000

550,593

Apmaksāts EUR
DDD/1000 iedz./
dienā
3 817 515
118 715

10 052 048
11 283

170 234 084

Apmaksāts EUR
DDD/1000 iedz./
dienā
4 299 308

15,92795

145 939

0,834

8,765

11 511 198
10 656

0,000

580,991

183 816 890

*DDD – definētā dienas deva
Rud Pedersen Public Affairs izstrādāta tabula, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta datiem par kompensējamo zāļu patēriņa statistiku.
6. Nacionālais veselības dienests, “2018.gada kompensējamo zāļu patēriņa statistika,” 2019.
7. Nacionālais veselības dienests, “2019. gada kompensējamo zāļu patēriņa statistika,” 2020.
8. Nacionālais veselības dienests, “2020. gada kompensējamo zāļu patēriņa statistika,” 2021

17,47994
0,928

9,051

0,000

603,551
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Veselības aprūpes finansējumā ir ļoti maza valsts
ieguldījumu daļa, salīdzinot ar Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation
for Economic Co-operation and Development –
OECD) veselības aprūpes sistēmām, kas atbilst tikai
3,2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) (2013.gada
dati). Būtisks tiešo maksājumu apjoms palielina valsts
kopējos izdevumus veselības aprūpei līdz 5,3% no
IKP (ekvivalents 1217 USD PPP (pirktspējas paritāte)
uz vienu cilvēku gadā). Tajā pašā laikā Latvijas
veselības aprūpes sistēmas stabilitāti apdraud
tikpat biedējošu un strauji augošu iekšējo problēmu
kopums. Būtiskākā no tām ir Latvijas iedzīvotāju
straujā novecošana un skaita samazināšanās:
darbspējas vecuma pieaugušo emigrācijas dēļ

iedzīvotāju skaits kopš 2009. gada ir samazinājies par
vairāk nekā 10 %.9
Viss augstāk minētais likumsakarīgi noved pie tā,
ka pēc Eurostat datiem, Latvija ir vienā no pēdējām
vietām pēc tāda rādītāja, kā “Veselīgi dzīves gadi pēc
65 gadu vecuma”. Uz 2019.gadu Latvijā šis rādītājs ir
4,7 gadi, salīdzinot ar 10,3 gadiem Eiropas Savienībā,
6,9 gadiem Igaunijā un 6,2 gadiem Lietuvā.10
Jāatzīmē arī datu trūkums, kas apgrūtina objektīvu
situācijas analīzi, dažādu terapiju un aprūpes
efektivitātes izvērtēšanu, precīzu mērķu izvirzīšanu,
jo e-veselības funkcionēšana ir nepilnīga, savukārt
pilnvērtīga reģistra vai citas datu bāzes nav.

9 Slimību profilakses un kontroles centrs, “OECD Veselības sistēmu pārskati: Latvija 2016”, 2017.
10 Eurostat, “Healthy life years at age 65 by sex,” 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tepsr_sp320/default/table?lang=en (sk. 01.11.2021.)
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3.Smadzeņu
veselības koncepts
Smadzeņu veselība ir daudzu apstākļu kopums, tādējādi daudzas un dažādas ieinteresētās puses
iesaistās centienos, lai novērstu, atbalstītu un ārstētu cilvēkus, kurus šie apstākļi ietekmē. Tāpēc ir vēl
svarīgāk izveidot holistisku smadzeņu veselības ekosistēmu, kas var stratēģiski novērst pašreizējās
vājās vietas un maksimāli palielināt aizsardzības pasākumus.

Grafiskais attēls Nr.1
“Smadzeņu veselības svarīgums”11

11 Grafiskais vizuālis, ko ir izstrādājis Rud Pedersen Public Affairs, pamatojoties uz The Good Health Boutique,,”The Importance of Brain Health”,
https://goodhealthboutique.co.uk/the-importance-of-brain-health/ (sk. 01.11.2021.)
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DEFINĪCIJA
Smadzenes un prāts bieži tiek aplūkoti kā atsevišķi
elementi. Lai gan prāts nav nekas bez smadzenēm, un
prātam ir vajadzīga lielu smadzeņu tīklu sadarbība, ar
smadzenēm vien nepietiek, lai izveidotu domu un prāta
bāzi. Tādējādi smadzenes un prāts ir viens un tas pats
veselums, ko veido bioloģiski, psihiski un sociāli faktori.
Tāpēc ir nepieciešama viena holistiska koncepcija, lai
izprastu visu smadzeņu veselības spektru.
Pašlaik smadzeņu veselības jēdzienam nav vienotas
starptautiski noteiktas definīcijas. Saskaņā ar Pasaules
Veselības organizācijas (PVO) datiem smadzeņu
veselības definīcija ir jauna un augoša koncepcija, kas
ietver neironu attīstību, plastiskumu, funkcionēšanu un
atveseļošanos visā dzīves laikā12. ASV slimību kontroles
un profilakses centri smadzeņu veselību definē, kā
spēju veikt visus izziņas garīgos procesus, tostarp
spēju mācīties un spriest, lietot valodu un atcerēties13.
Saskaņā ar Eiropas Smadzeņu veselības padomes

nostādnēm smadzeņu darbības traucējumi ietver gan
neiroloģiskus, gan garīgus traucējumus, turklāt katrs ar
augstu individuālo, sociālo un ekonomisko slogu14.
Daudzas un dažādas ieinteresētās personas iesaistās
centienos, lai atbalstītu un ārstētu cilvēkus, kurus ir
skārušas ar smadzeņu darbību traucējumiem saistītas
problēmas. Tādēļ ir vēl svarīgāk izveidot holistisku
smadzeņu veselības ekosistēmu.
Traucējumi, kas ir saistīti ar smadzeņu veselību, atšķiras
pēc simptomiem, smaguma pakāpes, vecuma,
kad tie ir sākušies, ārstēšanas kursa prognozes un
iespējamās ārstēšanas. Zemāk ir sniegts dažu visbiežāk
sastopamo garīgo un ar smadzeņu darbību saistīto
traucējumu saraksts Latvijā: depresija, trauksme,
demence, Alcheimera slimība, insults, multiplā skleroze,
autiskā spektra traucējumi, epilepsija, galvassāpes un
Parkinsona slimība.

Grafiskais attēls Nr.2

Smadzeņu veselības holistiskā pieeja15

.

12 World Health Organization, “Brain Health”, https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_1 (sk. 01.11.2021.)
13 Centers for Disease Control and Prevention, “What is a Healthy Brain? New Research Explores Perceptions of Cognitive Health Among Diverse Older Adults”, https://www.cdc.gov/aging/pdf/
perceptions_of_cog_hlth_factsheet.pdf (sk. 01.11.2021.)
14 European Brain Council, “Brain Health in Europe: Fostering Innovation, Improving Outcomes,“ 2021. https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2021/03/EBC-Policy-Roadmap_FINAL.pdf (sk. 01.11.2021.)
15 Grafiskais vizuālis, ko ir izstrādājis Rud Pedersen Public Affairs, pamatojoties uz Centers for Disease Control and Prevention, “What is a Healthy Brain? New Research Explores Perceptions of
Cognitive Health Among Diverse Older Adults”, https://www.cdc.gov/aging/pdf/perceptions_of_cog_hlth_factsheet.pdf (sk. 01.11.2021.)
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VISBIEŽĀK SASTOPAMĀS SLIMĪBAS
Garīgās veselības problēmas
PVO raksturo garīgo veselību kā labklājības stāvokli,
kurā cilvēks apzinās savas spējas, tiek galā ar ikdienas
dzīves spriedzi, spēj produktīvi strādāt un var dot
ieguldījumu sabiedrībai. Garīgās veselības problēmas
pieaug visā pasaulē un var būtiski ietekmēt visas dzīves
jomas, piemēram, skolu vai darbu, attiecības ar ģimeni
un draugiem un spēju piedalīties sabiedrības dzīvē.
Divi no visbiežāk sastopamajiem garīgās veselības
stāvokļiem ir depresija un trauksme.16

aktivitātēm. Tas var izraisīt dažādas emocionālas
un fiziskas problēmas un var samazināt indivīda
darbošanās spējas darbā un mājās.18

Trauksme

Depresija

Trauksme ir emocija, kam raksturīga spriedzes sajūta,
satrauktas domas un fiziskas izmaiņas, piemēram,
paaugstināts asinsspiediens. Cilvēkiem ar trauksmes
traucējumiem parasti atkārtojas uzmācīgas domas
vai bažas. Indivīdi uztraukuma dēļ var izvairīties no
noteiktām situācijām. Tāpat var būt arī tādi fiziski
simptomi kā svīšana, trīce, reibonis vai paātrināta
sirdsdarbība.19

Depresija ir izplatīts garīgais traucējums, galvenais
invaliditātes cēlonis visā pasaulē, un būtiski veicina
vispārējo globālo slimību slogu.17 Depresija ir nopietna
medicīniska slimība, kas negatīvi ietekmē pašsajūtu,
domāšanas veidu un uzvedību. Depresija izraisa
skumjas un/vai intereses zudumu par kādreiz baudītām

Papildu garīgās veselības problēmām ir vairākas
neirodeģeneratīvas slimības, kas skar daudzus cilvēkus
dažādās vecuma grupās un izraisa invaliditāti, kas
maina šo cilvēku dzīvi. Turpmāk sniegts dažu visbiežāk
sastopamo ar smadzenēm saistīto slimību saraksts
Latvijā.

16 World Health Organization, “Mental Health”, https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_2 (sk. 01.11.2021.)
17 World Health Organization, “Depression”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression (sk. 01.11.2021.)
18 American Psychiatric Association, “What Is Depression?”, https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression (sk. 01.11.2021.)
19 American Psychological Association, “Anxiety”, https://www.apa.org/topics/anxiety/ (sk. 01.11.2021.)
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Demence
Demence ir sindroms, kura laikā pasliktinās atmiņa,
domāšanas spējas, uzvedība un spēja veikt ikdienas
darbības. Lai gan demence galvenokārt skar vecākus
cilvēkus, tā nav normāla daļa no novecošanās procesa.
PVO atzīst demenci par sabiedrības veselības prioritāti.20
2018.gadā Eiropas Smadzeņu padome (European
Brain Council) norādīja, ka demences līmenis Eiropā
pārsniedz 251 miljardu eiro, un tiek lēsts, ka līdz 2030.
gadam izmaksas pieaugs līdz 764 miljardiem eiro, kas
ir vairāk nekā 30% pieaugums.21 Arī Latvijā smadzeņu
veselības traucējumi, it īpaši neirodeģeneratīvās un
autoimūnās slimības, pieaug. 2019. gadā reģistrēto
pacientu skaits Alcheimera demencei bija 75 pacienti,
vaskulārai demencei – 570, demencei citu citur
klasificētu slimību dēļ – 130 pacienti, kā arī 41 pacients
neprecizētai demencei.22

Alcheimera slimība
Alcheimera slimība ir deģeneratīva smadzeņu slimība
un visizplatītākā demences forma. Demenci, kas
nav specifiska slimība, bet vispārējs apzīmējums,
kas raksturo simptomu grupu, raksturo atmiņas,
domāšanas, uzvedības un spēju veikt ikdienas darbības
pasliktināšanās. Alcheimera slimība un citi demences
veidi aptver svarīgu grupu, kad veselības traucējumi
izraisa zaudētus dzīves gadus un neletālus iznākumus.23

ir otrais galvenais nāves cēlonis un trešais galvenais
invaliditātes cēlonis.24

Dati par insultu Latvijā:
Incidence 6 976 gadījumi gadā, 181,5 insulti uz 100
000 iedzīvotāju gadā, mirstība 121,4 nāves gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju gadā, veselības aprūpes insulta
izmaksas 21,2 miljoni eiro (11 eiro per capita).25
Pēc Latvijas Veselības Ekonomikas asociācijas
novērtējuma izriet, ka 10 000 jaunu insulta gadījumu
kopīgās izmaksas ir aptuveni 70 miljoni eiro gadā, no
kurām tikai 37% sedz no veselības aprūpes budžeta,
30% sedz pats pacients, 32% sedz sociālā sistēma,
bet pārējais ir pašvaldību un darba devēju ziņā.26
Piemēram, zināms, ka Amerikas Savienotajās Valstīs
katru gadu aptuveni 795 000 iedzīvotāju saslimst ar
insultu, kur 610 000 no tiem ir pirmreizēji insulti.27

Insults

2021. gadā VSIA “Paula Stradiņa Klīniskajā
universitātes slimnīcā” tika veikts aprakstošs pētījums,
kur tika izmantoti dati par pacientiem ar išēmisku
insultu (IS) no Latvijas Insulta reģistra laika periodā no
2016. līdz 2020. gadam. IS diagnoze tika apstiprināta,
izmantojot datortomogrāfijas izmeklējumu galvas
smadzenēm un galvas smadzeņu asinsvadiem.
Minētajā pētījumā kopumā tika iekļauti 4753 pacienti
ar nelielu sieviešu dzimuma pārsvaru, 2673 (56,2%)
pacientu bija sievietes.28

Smadzeņu asinsrites traucējumi (insults) rada augstu
nāves risku. Pārdzīvojušie var piedzīvot redzes un/vai
runas zudumu, paralīzi un apjukumu. Insults ir ieguvis
attiecīgo nosaukumu tā izpausmes dēļ, kā tas sagrauj
cilvēkus. Visā pasaulē smadzeņu asinsrites traucējumi

Divi visbiežāk sastopamie IS veidi bija kardioembolisks
insults (KI), 2252 (47,4%) un aterotrombotisks insults
(AI), 1304 (27,4%). Tika novērots, ka smaga funkcionāla
nespēja gan iestājoties, gan izrakstoties no stacionāra
bija biežāk sastopama pacientiem ar KI, salīdzinot

20 World Health Organization, “Dementia”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia (sk. 01.11.2021.)
21 EBC, European Federation for Neurological Associations and MSD, “Driving policy to optimise care
for people with Alzheimer’s Disease in Europe today and tomorrow”, 2018. https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2018/11/Driving-policy-to-optimise-care-WEB.pdf (sk. 01.11.2021.)
22 Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) dati (Elektroniskā komunikācija ar SPKC Veselības statistikas nodaļas vadītāju. 30.06.2021.)
23 Norwegian National Brain Health Strategy (2018-2024), 2017. https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2019/10/171222-Hjernehelsesstrategien-engelsk-utgave-7-3.pdf (sk.
01.11.2021.)
24 Johnson, W., Onuma, O., Owolabi, M. & Sachdev, S. (2016 . Stroke: a global response is needed. Bulletin of the World Health Organization, World Health Organization. http://dx.doi.
org/10.2471/BLT.16.181636
25 Stroke Alliance for Europe, “The Burden of Stroke in Latvia”, https://www.safestroke.eu/wp-content/uploads/2017/12/SAFE_STROKE_LATVIA.pdf (sk. 01.11.2021.)
26 LVEA, “Insultu profilakses ekonomiskā nozīmība”, 2015. https://lvea.lv/wp-content/uploads/2017/08/Insultu-profilakses-ekonomiska-nozimiba.pdf (sk. 01.11.2021.)
27 Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ et al. 2020. Heart Disease and Stroke Statistics—2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. doi: doi:10.1161/
CIR.0000000000000757.
28 Strautman S., Jurjāns K., Zeltiņa E., Miglāne E., Millers A., 2021. Patien Demographics, Characteristics and Intrahospital Mortality of Different Ischemic Stroke Subtypes in a Tertiary Hospital
During Five-Year Period. Sciforum. https://doi.org/10.3390/IECMD2021-10315
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ar pacientiem ar citiem IS subtipiem; iestājoties 1828
(81,4%) KI pacientu bija ar smagu funkcionālu nespēju,
bet izrakstoties – 378 (16,8%), atšķirības bija statistiski
nozīmīgas, p<0,05.29

Multiplā skleroze
Multiplā skleroze (MS) ir visizplatītākā neiroloģiskā
saslimšana ar invaliditāti gados jaunāku cilvēku vidū
visā pasaulē. MS ir iekaisuma slimība, kas bojā nervu
aksonus (rada demielinizāciju un rētas) smadzenēs un
muguras smadzenēs. Dažādi neiroloģiskie simptomi,
kas saistīti ar MS, rodas no šūnu spēju novājināšanās
vadīt nervu signālus. Laika gaitā MS var pakāpeniski
izraisīt invaliditāti, tostarp mobilitātes un augšējo
ekstremitāšu darbības, urīnpūšļa, zarnu un seksuālo
disfunkciju, runas un rīšanas, redzes un izziņas
grūtības.30

Epilepsija
Epilepsija ir hroniska neinfekcioza smadzeņu slimība,
kas skar visu vecumu cilvēkus. To raksturo periodiski
krampji, kas ir īsas piespiedu kustību epizodes, kuras
var ietvert ķermeņa daļu (daļēju) vai visu ķermeni
(vispārēji) un kuru dažkārt pavada samaņas zudums un
zarnu vai urīnpūšļa darbības kontroles zaudēšana.32

Galvassāpju radīti traucējumi
Galvassāpes ir viens no visbiežāk sastopamajiem
nervu sistēmas traucējumiem. Tiek lēsts, ka gandrīz
pusei pieaugušo iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir
bijušas galvassāpes. Galvassāpju radīti traucējumi,
kam raksturīgas atkārtotas galvassāpes, ir saistīti ar
personisku un sabiedrisku sāpju slogu, invaliditāti, dzīves
kvalitātes pasliktināšanos un finansiālo izmaksu slogu.33

Autiskā spektra traucējumi

Parkinsona slimība

Autiskā spektra traucējumi (AST) ir daudzveidīga slimību
grupa. Autiskā spektra traucējumu pazīmes var atklāt
agrā bērnībā, bet autisms bieži tiek diagnosticēts tikai
daudz vēlāk. Bieži vien cilvēkiem ar autismu vienlaikus ir
arī citas slimības, tostarp epilepsija, depresija, trauksme
un uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi, kā arī
izaicinoša uzvedība, piemēram, miega traucējumi un
pašsavainošanās.31

Parkinsona slimība ir hroniska, progresējoša
neirodeģeneratīva slimība, kura ietekmē motoriku
un kuru raksturo arī dažādas ar motoriku nesaistītas
pazīmes, tostarp kognitīvās un autonomās izmaiņas.
Parkinsona slimība ir hroniska, progresējoša
centrālās nervu sistēmas slimība. Tā ir otrā izplatītākā
neirodeģeneratīvā slimība pēc Alcheimera slimības.34

Lai izprastu visu smadzeņu veselības spektru, ir nepieciešama holistiska

koncepcija. Smadzeņu veselība ir termins, kas apvieno garīgo veselību un
neiroloģiskos traucējumus. Traucējumi, kas saistīti ar smadzeņu veselību,

atšķiras pēc simptomiem, smaguma pakāpes, vecuma, kad slimība sākusies,
ārstēšanās kursa prognozes un iespējamās ārstēšanas.

29 Strautman S., Jurjāns K., Zeltiņa E., Miglāne E., Millers A., 2021. Patien Demographics, Characteristics and Intrahospital Mortality of Different Ischemic Stroke Subtypes in a Tertiary Hospital
During Five-Year Period. Sciforum. https://doi.org/10.3390/IECMD2021-10315
30 Natinal Institute of Neurological Disorders and Stroke, “Multiple Sclerosis:Hope Through Research”, https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-ThroughResearch/Multiple-Sclerosis-Hope-Through-Research (sk. 01.11.2021.)
31 World Health Organization, “Autism spectrum disorders,” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders (sk. 01.11.2021.)
32 World Health Organization, “Epilepsy,” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy (sk. 01.11.2021.)
33 World Health Organization, “Headache disorders,” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders (sk. 01.11.2021.)
34 European Brain Council, “Parkinsons Disease Fact Sheet,” https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2020/07/A4-Parkinsons-Disease-Fact-Sheet-Final.pdf (sk. 01.11.2021.)
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4. Riska faktori un tendences
Ir daudz riska faktoru un vispārēju tendenču, kas izraisa garīgas un ar smadzeņu darbību saistītas
slimības (Tabula Nr.2). Diemžēl riska faktoru ietekmē ir arvien vairāk cilvēku, un sabiedrības tendences
veido tiem ideālu augsni.

Tabula Nr. 2

“Smadzeņu darbības traucējumi un garīgās veselības riska faktori”35

Riska faktori

SMADZEŅU DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
● Alkohols un citas apreibinošas vielas
● Pārmantotība (gēni)
● Zems izglītības līmenis
● Augsta sasprindzinātība
● Vientulība
● Augsts asinsspiediens
● Liekais svars
● Mazkustība
● Smēķēšana
● Depresija
● Izmisums
● Miega traucējumi
● Mutes infekcijas
● Priekšlaicīgas dzemdības
● Galvas traumas

GARĪGĀ VESELĪBA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alkohols un citas apreibinošas vielas
Genoms (gēni)
Zems izglītības līmenis, maz akadēmisku sasniegumu
Augsta sasprindzinātība
Vientulība
Ļaunprātīga izmantošana, vardarbība
Ekspluatācija
Uzmākšanās
Diskriminācija
Ilgtermiņa finansiālas grūtības
Ilgtermiņa bezdarbs
Smēķēšana
Miega traucējumi, hroniskas sāpes, slimība
Priekšlaicīgas dzemdības

35 Finland´s Concensus 2020 - brain and mind - promoting health and well-being (Page 11), https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Konsensuslausuma-1.7.pdf (sk. 01.11.2021.)
Rud Pedersen Public Affairs izstrādāta tabula, pamatojoties uz Finland´s Concensus 2020 - brain and mind - promoting health and well-being.
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Tendences, kas ietekmē smadzenes un garīgo
veselību
Sabiedrībā pieaug atkarība no digitālajiem kanāliem.
Darba dzīves transformēšanās papildina kognitīvās
prasības un rada anormālus darba apstākļus. Cilvēki
darba dēļ maz kustas un ir nepārtraukti saistīti ar dažādām
informācijas sistēmām. Nepārtrauktās informācijas
un stimulu plūsma, kas saistīta ar digitalizāciju un
piespiešanos “klātesamībai”, sasprindzina un apgrūtina
visu vecumu cilvēkus.36
Urbanizācija ietekmē gan to, kur mēs sākam, gan to,
kur mēs maināmies. Sociālie sakari var tikt pārtraukti,
vientulība var palielināties, un sabiedrības atbalsts var
samazināties vai izzust. Rūpes par sevi un nākotnes vidi
atšķiras satraukuma ziņā un mazina motivāciju apņemties
sasniegt kopīgus mērķus.37
Sabiedrība ir multikulturāla un dažādām kultūrām ir
nepieciešamas dažādas sociālās prasmes. Jaunie
izaicinājumi, kas ir saistīti ar bērnu pielāgošanos kultūrai
atšķiras no izaicinājumiem ar kuriem vajadzēja tikt galā
viņu vecākiem, tāpēc nepieciešamība pēc atbalsta
nebeidzas ar vecāku integrāciju. Cilvēku dzīvesstili arī
dažādojas, un dažādas tendences mainās diezgan ātri.38
Ņemot vērā, ka kļūstot vecākam palielinās arī risks saslimt
ar kādu no slimībām, kas saistīta ar smadzeņu darbību,
viens no faktoriem, kas ir jāņem vērā, ir iedzīvotāju
novecošanās. Pēc trim desmitgadēm Lietuvas iedzīvotāji
būs starp četriem vecākajiem Eiropā, Igaunija būs 12.
vietā un Latvija – 13. vietā. Visu Baltijas valstu vidējais
vecums palielināsies līdz 2050. gadam (3. attēls).

Lietuvas iedzīvotājiem tas būs gandrīz par septiņiem
gadiem augstāks nekā pašlaik un sasniegs 51 gadu. Šis
pieauguma temps ir gandrīz divas reizes straujāks par
vidējo Eiropas Savienībā.39
Piemēram, mūsdienās ir zināmi vairāki riska faktori
IS attīstībai, kas var ietver gan modificējamus, gan
nemodificējamus riska faktorus. Pie nemodificējamiem
riska faktoriem pieder pacienta vecums, dzimums, rase,
etniskā piederība, insults vai tranzitora išēmiska lēkme
(TIL) ģimenes anamnēzē vai migrēna. Modificējamie
riska faktori ietver cukura diabētu, ātriju fibrilāciju,
sirds mazspēju, vārstuļu kaites, hiperholesterinēmiju,
dzīvesveida
paradumus,
piemēram,
ilgstoša,
nesamērīga alkohola lietošana, smēķēšana, nelegālu
vielu lietošana, sēdošs dzīvesveids, aptaukošanās,
perorālās kontracepcijas lietošana, bet visnozīmīgākais
riska faktors ir primāra arteriālā hipertensija. Jāpatur
prātā, ka IS tiek uzskatīts par novēršamu saslimšanu, ja
tiek veikta laicīga un adekvāta modificējamo riska faktoru
profilakse.40 41 42
Viena no jaunākajām tendencēm, kas jāņem vērā,
ir Covid-19 ietekme uz smadzenēm. Pētījumi rāda,
ka daudziem pacientiem, kas cieš no Covid-19, ir
neiroloģiski simptomi, sākot no smaržas zuduma līdz
delīrijam vai paaugstinātam insulta riskam43. Pasaulei,
reaģējot uz Covid-19, vajadzētu arī uztvert pandēmiju kā
modinātājzvanu, lai nodrošinātu, ka smagās ilgtermiņa
sekas tiek ņemtas vērā, jo koronavīrusa ietekme
konkrēti tikai uz smadzeņu veselību pēdējos mēnešos
ir bijusi būtiska un dramatiska ar smagām garīgām un
neiroloģiskām sekām. Ņemot vērā koronavīrusa ietekmi,
smadzeņu veselības problēma ir kļuvusi vēl svarīgāka.

36 Finland´s Concensus 2020 - brain and mind - promoting health and well-being (Page 13), https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Konsensuslausuma-1.7.pdf (sk. 01.11.2021.)
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Eurostat, “Ageing Europe”, 2019.
40 Monteith T, Gardener H, Rundek T et al. 2014. Migraine, White Matter Hyperintensities, and Subclinical Brain Infarction in a Diverse Community. Stroke; 45: 1830-1832, doi: doi:10.1161/
STROKEAHA.114.005447.
41 Anderson P. 2013. Migraine With Aura ‘Major’Contributor to All Stroke Types. In. Medscape Medical News.
42 Goldstein LB, Bushnell CD, Adams RJ et al. 2011. Guidelines for the primary prevention of stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American
Stroke Association. Stroke; 42: 517-584, doi: 10.1161/STR.0b013e3181fcb238.
43 Tronson, Natalie C., “COVID-19 Could Increase Risk of Memory Loss. Here’s What We Know”, 2020. https://www.sciencealert.com/covid-19-might-increase-the-risk-of-memory-loss-andcognitive-decline (sk. 01.11.2021.)
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Grafiskais attēls Nr.3

Islande

“Iedzīvotāju vidējais vecums 1990., 2018. un 2050. gadā”44

Ir daudz riska faktoru un universālu tendenču, kas izraisa garīgas un ar smadzeņu
darbību saistītas slimības. Iedzīvotāju novecošanās, nepārtrauktā informācijas un
stimulu plūsma, kas saistīta ar digitalizāciju, urbanizācija, kultūras atšķirības un
nesenais Covid-19 vīruss, pārņem un apgrūtina visu vecumu cilvēkus.

44 Grafiskais vizuālis, ko ir izstrādājis Rud Pedersen Public Affairs, pamatojoties uz Eurostat, “Ageing Europe”, 2019.
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5. Tiek ietekmēts liels skaits
cilvēku jebkurā vecumā
Slimības saistībā ar smadzeņu darbību ietekmē plašu cilvēku loku visos dzīves posmos. Neiroloģiskie
traucējumi ir trešais lielākais slimību sloga un nāves cēlonis Eiropā, un no tiem cieš 60% eiropiešu
(Tabula Nr.3).
Neiroloģiskās slimības ir galvenais cēlonis dzīvei ar
invaliditāti un otrais galvenais nāves cēlonis visā pasaulē,
sasniedzot deviņus miljonu nāves gadījumu gadā.46

Tas ir gandrīz tāds pats skaits kā galvenais nāves
cēlonis pasaulē – vēzis, kas 2020. gadā izraisīja
gandrīz 10 miljonus nāves gadījumu (Attēls Nr.4).

Tabula Nr. 3

“Neiroloģisko slimību slogs Eiropā” 45
Reģions

Iedzīvotāju skaits

Neiroloģisko
slimību izplatība

Nāves gadījumi
neiroloģisku slimību
dēļ

Invaliditātes koriģēto
dzīves gadu

Eiropas Savienība
(EU28)

512 355 000

307 859 199

1 116 038

21 046 899

Rietumeiropa

432 969 000

260 827 756

892 162

16 499 342

Centrāleiropa

114 803 000

67 368 506

300 317

6 024 036

Austrumeiropa

210 199 000

130 372 328

604 144

13 110 119

PVO Eiropas reģions

925 631 000

542 935 521

1 981 463

41 319 938

45 European Academy of Neurology, “FACT SHEET: The burden of neurological diseases in Europe”, 2019. https://www.ean.org/research/resources/the-burden-of-neurological-diseases (sk.
01.11.2021.) Rud Pedersen Public Affairs izstrādāta tabula, pamatojoties uz European Academy of Neurology datiem.a
46 World Health Organization, “Brain Health,”https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_1 (sk. 01.11.2021.)
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Grafiskais attēls Nr.4

Nāves gadījumi neiroloģisku traucējumu dēļ, salīdzinot ar vēža
izraisītajiem nāves gadījumiem” 47 48

Trešajai daļai eiropiešu
vismaz reizi mūžā ir

bijušas slimības, kas

saistītas ar smadzeņu

darbību. Neiroloģiskie
traucējumi ir otrais

galvenais nāves cēlonis
visā pasaulē, un tie ir
deviņi miljoni nāves
gadījumu gadā. Ar

smadzeņu darbību saistīti
traucējumi ietekmē visas

vecuma grupas, sākot no
bērniem līdz senioriem.

47 Rud Pedersen Public Affairs izstrādāts grafiskais attēls, pamatojoties uz World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer (sk. 01.11.2021.)
48 World Health Organization, “Brain Health,”https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_1 (sk. 01.11.2021.)
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6. Smadzeņu veselības
traucējumu dramatiskā
ietekme vairākos līmeņos
Smadzeņu un garīgās veselības traucējumiem ir dramatiska ietekme dažādos līmeņos: no ietekmes uz
indivīdu, ģimeni un kopienu līdz veselības aprūpes sistēmai un ekonomikai (Attēls Nr.5)

Grafiskais attēls Nr.5

“Smadzeņu veselības ietekme uz dažādām
ieinteresētām pusēm” 49

Laba smadzeņu veselība ir stāvoklis, kurā katrs indivīds
var realizēt savas spējas un optimizēt savu kognitīvo,
emocionālo, psiholoģisko un uzvedības darbību,
lai tiktu galā ar dzīves situācijām50. Smadzenes ir
sarežģīts orgāns un tām ir vismaz trīs funkciju līmeņi,
kas ietekmē visus mūsu ikdienas dzīves aspektus:
sajūtu interpretāciju un kustību kontroli; kognitīvo,
garīgo un emocionālo procesu uzturēšanu; normālas
uzvedības un sociālās izziņas saglabāšanu.51

attiecības ar ģimeni un draugiem un spēju piedalīties
sabiedrības dzīvē. Garīgās veselības traucējumus var
pavadīt pašnāvnieciska uzvedība, kas raisa domas par
pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumus.

Garīgās veselības slimības var būtiski ietekmēt
visas dzīves jomas, piemēram, mācības vai darbu,

PVO statistika liecina, ka Igaunija ir viena no depresijas
visvairāk skartajām valstīm pasaulē, jo depresija ir
diagnosticēta 5,9 % no visiem Igaunijas iedzīvotājiem.53

Piemēram, visā pasaulē vairāk nekā 280 miljonu
visa vecuma cilvēki cieš no depresijas. Depresija ir
galvenais invaliditātes cēlonis visā pasaulē un tā
ievērojami veicina vispārējo globālo slimību slogu.52

49 Rud Pedersen Public Affairs izstrādāts grafiskais attēls, pamatojoties uz šī informatīvā ziņojuma par smadzeņu veselību iekļauto informāciju.
50 World Health Organization, “Brain Health,”https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_1 (sk. 01.11.2021.)
51 Wang Y, Pan Y, Li H. 2020. What is brain health and why is it important? BMJ, doi:10.1136/bmj.m3683
52 World Health Organization, “Depression”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression (sk. 01.11.2021.)
53 World Health Organization Europe, “Depression in Estonia”, https://www.euro.who.int/en/countries/estonia/data-and-statistics/infographic-depression-in-estonia-2017 (sk. 01.11.2021.)
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Lietuvā 5,6 % iedzīvotāju slimo ar depresiju.54
Ar smadzeņu darbību saistītas slimības var
pasliktināt atmiņu, domāšanu, uzvedību un arī
palielināt invaliditāti, tādējādi ietekmējot spēju veikt
ikdienas darbības. Tas palielina slogu uz ģimenēm un
sabiedrību.
Individuālā līmenī cilvēki jūtas atstumti, pamesti,
nevienlīdzīgi, un viņu ikdienas darbība parasti kļūst
atkarīga no aprūpētāja, kas ir būtisks aspekts, kas
rada slogu aprūpētājam.
Piemēram, aptuveni 55 miljoniem cilvēku visā pasaulē
ir demence, un katru gadu tiek reģistrēti gandrīz
10 miljoni jaunu gadījumu. PVO atzīst demenci par
sabiedrības veselības prioritāti.55
Saskaņā ar Eiropas Alcheimera slimības organizācijas
datiem demences slimnieku skaits Igaunijā ir 21 720
(1,62% no kopējā iedzīvotāju skaita). To cilvēku skaits,
kuri slimo ar demenci, procentos no iedzīvotājiem ir
nedaudz lielāks nekā vidēji ES.56 Alcheimera slimība
bija trešais biežākais nāves cēlonis 2019. gadā
Lietuvā.57
Visā pasaulē smadzeņu asinsrites traucējumi ir
otrais galvenais nāves cēlonis un trešais galvenais
invaliditātes cēlonis. Katru gadu 15 miljoni cilvēku
visā pasaulē cieš no insulta. No tiem pieci miljoni
mirst un vēl pieci miljoni paliek neatgriezeniski invalīdi,
radot slogu ģimenei un sabiedrībai. Absolūtais insultu
skaits turpina pieaugt iedzīvotāju novecošanās dēļ.58

Smadzeņu traucējumu ekonomiskās izmaksas
Pētījumi par smadzeņu traucējumu ekonomiskajām
izmaksām Eiropā norāda, ka smadzeņu darbības
traucējumi kopumā ir daudz dārgāki nekā tika lēsts
iepriekš, veidojot būtiskus veselības ekonomiskos
izaicinājumus Eiropai. Smadzeņu traucējumu kopējās
izmaksas 2010. gadā bija 798 miljardi eiro, no kuriem
37% bija tiešās veselības aprūpes izmaksas, 23% tiešās
nemedicīniskās izmaksas (izdevumi slimības dēļ, bet nav
saistīti ar medicīnisko pakalpojumu tiešu iegādi) un 40%
netiešās izmaksas.59 Smadzeņu traucējumu kopējās

gada izmaksas, proti, 798 miljardi eiro, liecina, ka šie
traucējumi ir gadsimta lielākā veselības problēma, kas
nopietni apdraud mūsu sociālo un veselības aprūpes
sistēmu, kā arī Eiropas ekonomikas nākotni. Turklāt
smadzeņu traucējumu izplatība un izmaksas pieaugs,
jo palielināsies paredzamais dzīves ilgums. Saskaņā ar
Pasaules Veselības organizācijas datiem aptuveni 35%
no slimību sloga Eiropā izraisa smadzeņu slimības.60
Eiropā 2010. gadā kopējās gada izmaksas (miljardos
eiro) trauksmes traucējumiem bija 74,4, smadzeņu
audzējiem – 5,2, demencei – 105,2, epilepsijai –
13,8, galvassāpēm – 43,5, garīgai atpalicībai – 43,3,
garastāvokļa traucējumiem – 113,4, multiplai sklerozei –
14,6,
neiromuskulārajiem traucējumiem – 7,7,
Parkinsona slimībai – 13,9, psihiskajiem traucējumiem –
93,9, miega traucējumiem – 35,4, insultam – 64,1 un
traumatiskajiem smadzeņu bojājumiem – 33,0.61
Demencei ir būtiska sociālā un ekonomiskā ietekme
uz tiešājām medicīniskajām un sociālajām aprūpes
izmaksām un netiešajām aprūpes izmaksām. 2019.
gadā paredzamās demences sociālās izmaksas
pasaulē bija 1,3 triljoni ASV dolāru (1,12 trijoni EUR),
un paredzams, ka līdz 2030. gadam šīs izmaksas
pārsniegs 2,8 triljonus ASV dolāru (2,41 triljoni EUR),
ņemot vērā, ka palielinās gan ar demenci slimo cilvēku
skaits, gan aprūpes izmaksas. 2019. gadā neoficiālie
aprūpētāji, visbiežāk ģimenes locekļi un draugi, vidēji
pavadīja 5 stundas dienā, lai sniegtu aprūpi cilvēkiem
ar demenci.62
Piemēram, Eiropas Insulta alianses 2020. gada
ziņojums rāda, ja valstis joprojām neieguldīs līdzekļus
insulta profilaksē, ārstēšanā un rehabilitācijā, insulta
aprūpes izmaksas visā Eiropā līdz 2040. gadam varētu
palielināties līdz 86 miljardiem eiro.63
Smadzeņu veselības uzlabošana ir svarīga, lai
nodrošinātu vairāk veselīgu dzīves gadu, tādējādi
samazinot slogu veselības aprūpes sistēmai un
ekonomikai. Veselība, mācīšanās tikt galā ar slimību
un dzīves kvalitāte ir savstarpēji saistītas. Ir svarīgi
atzīmēt, ka smadzeņu slimības ir liels slogs ne tikai
pašiem pacientiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem un
sabiedrībai.

54 World Health Organization Europe, “Depression in Lithuania”, https://www.euro.who.int/en/countries/lithuania/data-and-statistics/infographic-depression-in-lithuania-2017 (sk. 01.11.2021.)
55 World Health Organization, 2019 . Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines (page 10) https://www.who.int/publications/i/item/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia (sk.
01.11.2021)
56 Alzheimer Europe, “Estonia– the prevalence of dementia”, 2013. https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Country-comparisons/2013-The-prevalence-of-dementia-in-Europe/Estonia (sk. 01.11.2021.)
57 Higienos institutas, “Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes”,https://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=168 (sk. 01.11.2021.)
58 World Health Organization EMRO, “Stroke, Cerebrovascular accident”, http://www.emro.who.int/health-topics/stroke-cerebrovascular-accident/index.html (sk. 01.11.2021.)
59 European Brain Council, The economic cost of brain disorders in Europe, 2010 . https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2015/07/Cost-of-Disorders-of-the-Brain-in-Europe-economic-costsEurNeuro2012.pdf (sk. 01.11.2021.)
60 DiLuca Monika, Olsen Jes, “The Cost of Brain Diseases: A Burden or a Challenge?”, 2014. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314004887#cebib0010 (sk. 01.11.2021.)
61 European Brain Council, The economic cost of brain disorders in Europe, 2010 . https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2015/07/Cost-of-Disorders-of-the-Brain-in-Europe-economic-costsEurNeuro2012.pdf (sk. 01.11.2021.)
62 World Health Organization, “Dementia”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia (sk. 01.11.2021.)
63 Stroke Alliance for Europe, “At what cost. The economic impact of stroke in Europe, ” https://www.safestroke.eu/wp-content/uploads/2020/10/03.-At_What_Cost_EIOS_Full_Report.pdf (sk. 01.11.2021.)
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7. Svarīgākie apsvērumi/
darbības ietekmes
mazināšanai
Tā kā smadzeņu veselības koncepts Latvijā ir jauns, ir jādefinē koncepts vietējā līmenī, lai labāk izprastu
slimību slogu un plānotu profilaktiskas darbības.

Tabula Nr. 4

“Smadzeņu darbības traucējumu un garīgās veselības profilaktiskie pasākumi”64

Profilaktiskie pasākumi

SMADZEŅU
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

● Stabila un droša grūtniecība
● Stabili, droši augšanas apstākļi
● Augsts izglītības līmenis
● Smadzeņu neironu rezerve, smadzeņu rezerve
● Fiziskā aktivitāte
● Veselīga diēta
● Piemērota atpūta
● Intelektuālā aktivitāte
● Sabiedrības atbalsts un kapitāls
● Pārmantotība (gēni)

GARĪGĀ VESELĪBA

● Stabila un droša grūtniecība
● Stabili, droši augšanas apstākļi
● Garīgās veselības spēju iegūšana
● Drošība un vienlīdzība sabiedrībā
● Atbilstības pieredze
● Fiziskā aktivitāte
● Veselīga diēta
● Atbilstoša atpūta
● Intelektuālā aktivitāte
● Sabiedrības atbalsts un kapitāls
● Genoms (gēni)

64 Finland´s Concensus 2020 - brain and mind - promoting health and well-being (Page 11), https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Konsensuslausuma-1.7.pdf (sk. 01.11.2021.)
Rud Pedersen Public Affairs izstrādāta tabula, pamatojoties uz Finland´s Concensus 2020 - brain and mind - promoting health and well-being.
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Grafiskais attēls Nr.6

“Galvenie smadzeņu veselības ekosistēmas elementi”65
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Eiropas Smadzeņu veselības padome mudina valstis
cieši sadarboties ar pacientu pārstāvjiem, zinātniskajām
biedrībām un ārstiem nacionālajās smadzeņu veselības
padomēs, lai izstrādātu un izveidotu nacionālos
smadzeņu veselības plānus.66
PVO iesaka stiprināt politiskās nostādnes, pakalpojumu
sniegšanu, veselības informācijas sistēmas, tehnoloģijas
(tostarp, bet ne tikai, mākslīgo intelektu, e-veselību un lielos
datus), pētniecību un inovācijas. Ir arī svarīgi sniegt tehnisku
palīdzību jautājumos, kā formulēt integrētu pieeju smadzeņu
veselības traucējumiem, kas vērsta uz veicināšanu,
profilaksi, ārstēšanu, aprūpi un rehabilitāciju. Ir svarīgi
veicināt lielākas investīcijas un sadarbību starp aģentūrām
visā pasaulē, kā arī dažādu specialitāšu un nozaru iesaisti67.
Norvēģija ir viena no Eiropas valstīm, kurai ir nacionālā
smadzeņu veselības stratēģija. Saskaņā ar to smadzeņu

65 US Against Alzheimer’s “The Brain Health Partnership”, https://www.usagainstalzheimers.org/sites/default/files/BHP-Prospectus-v0.9-Electronic.pdf (sk. 01.11.2021.)
66 Progress in Mind — The Psychiatry & Neurology Resource Center, ”Plans to prioritize brain health”, 2019. https://progress.im/en/content/plans-prioritize-brain-health (sk. 01.11.2021.)
67 World Health Organization, “Brain Health,” https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_3 (sk. 01.11.2021.)
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veselība ir visaptverošs termins, kas ietver visu, sākot
no iniciatīvām, kas paredzētas veselīgu smadzeņu
uzturēšanai un attīstīšanai, līdz smadzeņu slimībām un
traumām. Smadzeņu veselība pauž veselības stāvokli,
kas saistīts ar smadzeņu un citu nervu sistēmas
daļu funkcionalitāti, slimībām un traucējumiem.
Definīcija ietver psihiskas un neiroloģiskas slimības
un traucējumus, traumas un atkarības traucējumus69.
Šis plāns ietver galvenos mērķus, kuru cita starpā ir
uzlabot arī profilakses stratēģijas, uzlabot veselības un
aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar smadzeņu darbības
traucējumiem un atbalstīt pētījumus par slimībām, kas
ietekmē centrālo nervu sistēmu.
Smadzeņu veselības plāns Polijai70 sniedz pārliecinošus
datus par smadzeņu darbības traucējumu ietekmi
Polijā, kā arī galvenos ieteikumus, kā uzlabot smadzeņu
slimību skarto pacientu aprūpi, uzlabot profilaksi, agrīnu

diagnostiku un informētību par smadzeņu darbības
traucējumu slogu valsts līmenī.
Somija un Apvienotā Karaliste ir izveidojušas smadzeņu
bankas. Somijas Smadzeņu veselības padomes mērķis
ir veicināt uz pierādījumiem balstītu smadzeņu veselību.
Sabiedrība strādā, lai atbalstītu smadzeņu izpētes
stratēģijas un sniegtu labumu pacientiem, kuri cieš no
smadzeņu un nervu sistēmas slimībām caur dažādām
iniciatīvām politisko nostādņu veidotājiem un iestādēm,
kā arī publicējot un izglītojot71. Apvienotās Karalistes
Smadzeņu banku tīkls ir iniciatīva, lai izveidotu
koordinētu nacionālo Apvienotās Karalistes smadzeņu
audu resursu (banku) tīklu, ko pētnieki varētu izmantot.
Apvienotās Karalistes Smadzeņu banku tīkls piegādā
audu paraugus akadēmiskajiem un nozares pētniekiem
Apvienotajā Karalistē un ārzemēs.72

Grafiskais attēls Nr.7

“Daudzu ieinteresēto pušu ekosistēma”68
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68 ECHAlliance, „ECHAlliance Ecosystems“, https://echalliance.com/ecosystems/ (sk. 01.11.2021.)
69 Norwegian National Brain Health Strategy (2018-2024), 2017. https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2019/10/171222-Hjernehelsesstrategien-engelsk-utgave-7-3.pdf (sk. 01.11.2021.)
70 European Brain Council, “Brain Plan for Poland For Healthy Brain,” https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2019/10/June-2019-folder-BP-po-poprawkach-eng.pdf (sk. 01.11.2021.)
71 SUOMEN AIVOT RY, http://suomenaivot.fi/ (sk. 01.11.2021.)
72 MRC brain banks network: database of tissue samples, https://brainbanknetwork.ac.uk/ (sk. 01.11.2021.)
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8. Politisko nostādņu
ieteikumi
Ievērojot Eiropas Smadzeņu veselības padomes un PVO ieteikumu, kā arī atspoguļojot citu valstu praksi,
mērķis ir izveidot nacionālās smadzeņu veselības stratēģijas visās Baltijas valstīs, izvirzot neiroloģiskos
traucējumus kā prioritāti politiskajā darba kārtībā un nodrošinot optimālus rezultātus pacientiem un veselības
aprūpes sistēmām.
Lai izstrādātu visaptverošu smadzeņu veselības sistēmu, ir nepieciešama ļoti cieša pušu sadarbība un kopīgi
principi. Ir svarīgi nodrošināt mūža profilakses un veicināšanas pasākumus, tostarp agrīnu diagnostiku,
savlaicīgu un kvalitatīvu aprūpi.

Galvenie rezultāti nākotnē:
● Smadzeņu un prāta veselība un labklājība ir jāveicina
un jāattīsta visu vecumu cilvēkiem. Smadzeņu elastība
(plastika) un garīgā elastība (elastība) attīstās un mainās
visu mūžu. Laba smadzeņu veselība dzīves garumā,
uzlabota profilakse, agrīna diagnostika un laba dzīves
kvalitāte – tādi ir mērķi.
● Veselības aprūpei un citiem atbalsta dienestiem
vajadzētu redzēt pacientu kā partneri, turklāt būtiska
ir radinieku un ģimenes locekļu atbalsta sistēma.
Smadzeņu un prāta attīstībai un veselības aizstāvībai
jāstiprina arī sociālā mijiedarbība.
● Pirms bērna piedzimšanas jāatbalsta ģimenes
labklājība, audzināšana un pozitīva mijiedarbība
ģimenē. Pirmsskolas izglītība un skola ir galvenās bērnu

un jauniešu smadzeņu un garīgās veselības problēmu
novēršanas un agrīnās atklāšanas vietas. Pensijas
vecuma cilvēku smadzeņu un prāta veselība būtu
jāveicina vienādi ar citām vecuma grupām. Ir svarīgi
saglabāt un veicināt aktivitāti un novērst vientulību.
● Aprūpes kvalitāte un zināšanas, izmantojot pētījumus
un inovācijas (piemēram, smadzeņu bankas, mākslīgais
intelekts, e-veselība un lielie dati). Jaunas digitālās
tehnoloģijas var paātrināt smadzeņu pētījumus un
jaunu terapiju izstrādi, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti.
Digitālā veselība maina scenāriju veselības aprūpes
speciālistiem, nozarei un – pats galvenais – pacientiem:
no diagnostikas atvieglošanas, izmantojot novatoriskas
tehnoloģijas, līdz hronisku slimību pārvaldībai, datu
apmaiņai un attālinātam pacientu atbalstam, izmantojot
telemedicīnu, līdz zāļu atklāšanai un pēcreģistrācijas
pētījumiem.73

73 European Brain Council, “Brain Health in Europe: Fostering Innovation, Improving Outcomes,“ 2021. https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2021/03/EBC-Policy-Roadmap_-FINAL.pdf (sk.
01.11.2021.)
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Tā kā smadzeņu veselības koncepts Latvijā ir jauns, ir nepieciešams definēt
konceptu valsts līmenī, lai labāk izprastu apstākļu kopumu un plānotu
preventīvas darbības.

Smadzeņu slimību skarto pacientu aprūpe jāveic integrēti un koordinēti,
sadarbojoties ar dažādām nozarēm.

Ikvienam ir jāiestājās par smadzeņu un garīgo veselību – indivīdam, ģimenei,
kopienai un sabiedrībai.

Vairākas Eiropas valstis par prioritāti jau ir izvirzījušas smadzeņu veselību.

Eiropas Smadzeņu padome iestājas par nacionālo smadzeņu plānu izstrādi

visā Eiropā, prioritizējot neiroloģiskus traucējumus politiskajā dienaskārtībā un
nodrošinot optimālus rezultātus pacientiem un veselības aprūpes sistēmām.

● Lai veicinātu veselības aprūpes kvalitāti nepieciešams
vērst uzmanību uz pasākumiem un investīcijām,
lai veicinātu ārstniecības personāla palielināšanu,
īpaši medicīnas māsu skaita pieaugumu. Latvijā
pašlaik, atsaucoties uz 2020.gada datiem, uz 1’000
iedzīvotājiem Latvijā ir pieejamas vidēji 4.4 medicīniskās
māsas, kamēr Eiropas Savienībā vidējais skaits ir 8
māsas uz 1’000 iedzīvotājiem, kamēr Norvēģijā šis
rādītājs sasniedz pat 18 māsas.74

● Tradicionālās vērtību sistēmas, kas balstās uz
izmaksām par kvalitātei pielāgotiem dzīves gadiem
(QALY – quality-adjusted life-year) un šauru ieinteresēto
pušu perspektīvai, nav piemērotas smadzeņu veselības
slimību unikālajām problēmām. Ir vajadzīgas vērtību
sistēmas, kas ietver vairākas perspektīvas, veselības/
smadzeņu vienlīdzības apsvērumus un ilgtermiņa
novērtējumu. Tagad ir pienācis laiks vērtību sistēmām
un maksājumu sistēmām kļūt nozīmīgām75.

● Tā kā koncepts ir jauns un diemžēl Latvijā nav
pieejama visaptveroša statistika, ieguldījumi reģistros
būtu būtiski.

● Pacientu organizācijas ir pacientu balss. Pacienti
jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā. Pašlaik ir
izveidotas pacientu organizācijas saistībā ar dažām
slimībām, taču būtu vērtīgi izveidot kopēju pacientu
organizāciju slimībām, kas saistītas ar smadzeņu
darbību. Labs piemērs ir Igaunijas Vēža organizācija, kas
ir galvenā organizācija visām mazajām vēža biedrībām
Igaunijā. Viņi ir oficiālais Veselības apdrošināšanas fonda
partneris, kas atbalsta vēža profilaksi un skrīningu.

● Kognitīvai ergonomikai un psihosociālajiem resursiem
darbavietā nepārprotami jāpievērš lielāka uzmanība
nekā iepriekš. Tāpat būtu vienlīdzīgi jāveicina smadzeņu
darbība darbspējīgajā vecumā ārpus un netipiskās
darba attiecībās, kā arī garīgā veselība.

74 OECD (2022), Nurses (indicator). doi: 10.1787/283e64de-en (sk. 18.01.2021.)
75 “Valuing future Alzheimer’s disease treatments: The need for a holistic approach,” https://www.biogen.com/content/dam/corporate/en_us/images/biogenrefresh/Alzheimers/ISPOR_VOS_Biogen%20
supplement_online.pdf (sk. 01.11.2021.)
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9.Secinājumi
Smadzeņu veselība kļūst arvien nozīmīgāka, jo ir
novērojama ar smadzenēm saistīto traucējumu dramatiska
ietekme uz cilvēkiem jebkurā vecumā, viņu ģimenēm,
kopienām, ekonomiku un sabiedrību visā pasaulē.

pieaugošu incidenci arī gados jaunu cilvēku vidū. Ir
nepieciešams veikt turpmākus pētījumus, lai saprastu
saikni starp faktoriem, kas nosaka augstu mirstību IS
pacientu vidū.

Smadzeņu un garīgās veselības apziņas veidošana ir
katra paša ziņā: paša indivīda, ģimenes, kopienas un
sabiedrības. Smadzeņu un prāta veselība un labklājība
ir aktīvi jāveicina visos darbības līmeņos un visām
ieinteresētajām pusēm.76

Latvijas populācijai novecojot, pieaugs gados veco
cilvēku skaits, sakarā ar to pieaugs neirodeģeneratīvo
slimību pacientu skaits- Alch., Demences, Parkinsona
slimības u.c., kas prasīs no Latvijas valsts budžeta
līdzekļus šo slimību diagnostikai, terapijai un ilgtermiņa
rehabilitācijai. Katrai no Eiropas Savienības valstīm, t.sk.
Latvijai, ir jābūt gatavām jau šobrīd piešķirt līdzekļus
smadzeņu saslimšanu prevencijai, diagnostikai, terapijai
un rehabilitācijai.

Papildu sociālajai saiknei saglabāt individuālo līmeni,
lai atbalstītu citus saistībā ar smadzeņu darbību un
prāta veselību veicinošiem faktoriem, kas ir, piemēram,
vingrinājumi, miegs, atpūta, labs uzturs, noteiktu vielu
lietošana, jaunu lietu apguve un droša dzīves vide.
Smadzeņu un garīgās veselības aizstāvība būtu jāvada
un jākoordinē visaptveroši, pāri administratīvajām
robežām. Nepieciešams veicināt pētniecību un attīstību
un labās prakses pārņemšanu visās vecuma grupās75.
Līderiem, ekspertiem un ieinteresētajām pusēm jāpanāk
vienprātība smadzeņu veselības jautājumos. Lai
risinātu šīs problēmas, politisko nostādņu veidotājiem,
finansētājiem un citām ieinteresētajām pusēm
jāapspriež, kā pareizi rīkoties profilakses, diagnostikas
un ietekmēšanas jomā.
Viena no nopietnākajām smadzeņu slimībām ietver
insultu, un ir zināms, ka IS ir viens no galvenajiem
invaliditātes, kognitīvas disfunkcijas un mirstības
cēloņiem pasaulē ar milzīgu ekonomisko slogu un

Svarīga ir sadarbība starp Veselības ministriju un
Labklājības ministriju, lai mērķtiecīgi novirzītu līdzekļus
smadzeņu slimību ārstēšanai.
Absolūta nepieciešamība pēc datu bāzēm, uz kuru
pamata plānot līdzekļus.
Nepieciešams veikt sociālekonomisku pētījumu par
tiešajām un netiešajām smadzeņu slimību izmaksām
Latvijā, lai izceltu nepieciešamību pēc tūlītējas rīcības.
Nepieciešama sabiedrības izglītošana (TV, prese,
mediji, sociālie tīkli un ekspertu viedokļi par smadzeņu
saslimšanu nozīmību).
Pasaulē notiek zinātniskā izpēte, pētniecībai jābūt
attīstītai un atbalstītai arī Latvijā, jo tā ir specifiska katrai
populācijai.

76 Finland´s Concensus 2020 - brain and mind - promoting health and well-being (Page 11), https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Konsensuslausuma-1.7.pdf (sk. 01.11.2021.)
75 Ibid.
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Nozīmīga ir ģimenes locekļu izglītošana, atbalsts.
Covid-19 ietekme uz sabiedrības veselību –
depresija, pašnāvības, kopīgā ietekme uz smadzeņu
veselību, tādēļ nepieciešami pētījumi, kā mazināt
Covid neiroloģisko/smadzeņu saslimšanu sekas,
pētniecībā iesaistot Latvijas Zinātņu Akadēmiju,
klīniskās slimnīcas, datu bāzes (finansējums
pētniecībai). Šobrīd mēs vēl neapzināmies Covid-19
ietekmes sekas uz smadzeņu veselību, tādēļ būtu
nepieciešams pētīt un sekot līdzi Covid-19 ietekmei
uz Latvijas populācijas neiroloģisko un psihiatrisko
veselību, lai savlaicīgi novērstu ilgtermiņa negatīvo
ietekmi.
Depresija, kas sastāda vairāk nekā 50% pacientiem
ar neirodeģeneratīvām slimībām. Garīgā veselība,
kas šobrīd jau ir gaidīšanas sarakstā, bet jāizvirza kā
prioritāte.
Nav pietiekoši daudz aprūpes iestādes, kur pacientiem
pēc akūtās fāzes iziet ilgtermiņa reahabilitāciju,
socialo aprūpi. Mēs ieguldām naudu akūtajā (insulta

u.c. saslimšanu) ārstēšanā, bet zaudējam pacientu,
jo nav aprūpes nākošā etapa. Valsts ir neracionāli
izmantojusi veselības aprūpei novirzītos līdzekļus.
Nepieciešams vērst pasākumus, lai stiprinātu
cilvēkresursu pieejamību Latvijas slimnīcās, palielinot
māsu skaitu uz vienu ārstu.
Svarīga ir smadzeņu slimību profilaktiskā plāna
izstrāde un ieviešana – agrīna un mērķtiecīga slimību
diagnostika, novēršana un ārstniecība, maksimāli
saglabājot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un darba spējas,
tādējādi mazinot slogu uz valsts budžetu.
Nepieciešams valstisks atbalsts vieglu smadzeņu
bojājumu pacientu maksimālai re-integrācijai darba
tirgū, kas nākotnē ilgtermiņā samazinātu slogu uz
sociālo budžetu.
Nepieciešams pārskatīt diagnožu grupu prioritizāciju
Kompensējamo zāļu sarakstā, katras grupas
iekšienē dodot priekšroku inovatīviem un efektīviem
medikamentiem.
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10. Noslēgums
Lai realizētu mērķi līdz 2025.gadam padarīt Latviju par vienu no vadošajām valstīm smadzeņu veselības
jomā, nepieciešama tēmas izpratne un atbalsts no politikas veidotājiem un atbildīgajām institūcijām – rīcībpolitikas
vadlīniju izstrāde no Veselības ministrijas, atbalsts no Nacionālā Veselības dienesta, kā arī datu pieejamība no Slimību
profilakses un kontroles centra. Papildus nepieciešams politiskais atbalsts no likumdevēja, aktualizējot smadzeņu
veselības tēmu Saeimas Sociālo lietu komisijā vai Sabiedrības veselības apakškomisijā, kā arī veicinot kopējo politisko
atbalstu šīs veselības jomas attīstībai. Papildus nepieciešams izglītot sadarbību un veicināt aktīvu sadarbības partneru
iesaisti, lai sekmētu veselas sabiedrības attīstību ilgtermiņā, samazinot smadzeņu slimības riskus.
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