Dispepsijas un fibromialģijas slimnieki aicināti
pieteikties jaunai bezmaksas ārstniecības
programmai

Ikdienas steidzīgas ritms būtiski ietekmē mūsu veselību. Izjūtot ikdienišķu satraukumu,
nemieru un stresu, kas saistīts, piemēram, ar darbu vai personīgo dzīvi, tas var novest
pie smagām slimībām, kas var tikt saistītas gan ar nerviem, gan fiziskām sāpēm,
sekām, kas saistītas ar nesabalansētas pārtikas lietošanu uzturā un cita veida
problēmām. Ar šādiem simptomiem saistītās slimības ir dispepsija un fibromialģija.
Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu
cilvēkiem, kas izjūt ar tām saistītus simptomus. Ikdienas steidzīgas ritms būtiski
ietekmē mūsu veselību. Tas nav nekāds noslēpums, ka jebkāda veida organisma un
pašsajūtas disbalanss atstāj sekas uz mūsu veselību. Pat izjūtot ikdienišķu satraukumu,
nemieru un stresu, kas saistīts, piemēram, ar darbu vai personīgo dzīvi, tas var novest
pie smagām slimībām, kas var tikt saistītas gan ar nerviem, gan fiziskām sāpēm,
sekām, kas saistītas ar nesabalansētas pārtikas lietošanu uzturā un cita veida
problēmām, kas būtiski iespaido mūsu veselību un pašsajūtu. Ar šādiem simptomiem
saistītās slimības ir dispepsija un fibromialģija, kas katra ir atšķirīga tās izpausmēs,
tomēr var radīt nopietnas veselības sekas. Lai noskaidrotu šo slimību simptomus, to
progresu un tās ārstētu, veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu un nodrošināt
bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas izjūt ar tām saistītus simptomus. Viens no

gremošanas traucējumus raksturojošiem terminiem ir dispepsija. Dispepsija ir
pastāvīgas vai periodiskas centrālas sāpes vai diskomforts vēdera augšdaļā. Sāpes
vēderā visbiežāk liecina par gremošanas sistēmas funkcionālu vai organisku slimību.
Akūtu sāpju gadījumā diagnostika un terapija bieži jāveic nekavējoties, kas var
izpausties arī kā neatliekama ķirurģiska ārstēšana. “Dispepsijas gadījumā vēdera sāpes
var būt arī ne-gremošanas orgānu pataloģijas pazīme. Piemēram, sāpes vēdera rajonā
var būt muskuļu vai kaulu pataloģijas, plaušu karsoņa un pat sirds infarkta gadījumā.
Tāpēc vēdera sāpju cēloni diagnosticēt var nebūt viegli un ārstu uzdevums, vērtējot
pacienta veselības stāvokli, ir noteikt, vai to var novērot, droši ārstēt simptomātiski, vai
arī nepieciešama papildu diagnostika, speciālista konsultācija vai neatliekama
ķirurģiska operācija,” norāda veselības centra "Adoria" vadītāja dr. Ārija Bušmane.
Savukārt, fibromialģija saistīta ar simptomu kompleksu, ko raksturo hroniskas, difūzas
muskuļu-skeleta sāpes, sāpju punkti, depresija, miega traucējumi, rīta stīvums, astēnija
un citi aspekti, kas bieži vien izpaužas kā visa ķermeņa sāpes. Pacienti nereti norāda
savā ķermenī aptuveni sešas "jutīgās vietas", kurās sāpes ir īpaši stipras. Šīs "jutīgās
vietas" parasti ir kaklā, plecos, zem elkoņiem, muguras lejasdaļā, gurnos un kājās.
Turklāt fibromialģiju var pavadīt vesela virkne citu veselības traucējumu, sākot no
gremošanas trakta kairināmības sindroma līdz pat depresijai. "Latvijā šādi pacienti ir
gandrīz katrs trešais vai ceturtais, tikai diagnozes var būt dažādas. Fibromialģijas
sindroma cēloņi var būt ļoti atšķirīgi – tās ir gan muskuļu spazmas, gan perifēri un
centrālie nervu sistēmas mehānismi, kas organismā rada disfunkciju, hiperjūtību. Tas,
kas palīdz vienam pacientam, var izrādīties nederīgs citam. Tā kā katra pacienta
simptomi un slimības stadija varbūt atšķirīgā līmenī, veselības centra "Adoria"
galvenais uzdevums ir palīdzēt tikt galā ar šo slimību katram no slimniekiem un uzlabot
to ikdienas dzīvi", turpina dr. Ārija Bušmane. Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt
atbalstu un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas slimo vai izjūt ar dispepsiju
un fibromialģiju saistītus simptomus. Veselības centa "Adoria" ārsti ir ieinteresēti savu
klientu veselības uzlabošanā un cīņā pret slimībām, kuras nereti izraisa pat
visierastākie dzīves apstākļi. Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa
tālruni 29275401, darbdienās no plkst.12 – 15, vai pa e-pastu: info@adoria.lv Par
uzņēmumu: Veselības un skaistuma centra „Adoria” pamatuzdevums ir pacientu
veselības aizsardzība un uzlabošana, slimību ārstēšana un profilakse. Kvalitatīvu
medicīnisko palīdzību sniedz dažādu nozaru speciālisti - ģimenes ārsti, ginekologs,
neirologs, dermatologs, ķirurgs, zobārsts, zobu higiēnists, masieris, manuālais terapeits
un psihoterapeits. Kontakti: Adrese: A.Čaka 70-3, Riga, Latvija, LV-1011, Tālrunis:
67315000 Mobilais: 26378620 E-pasts: info@adoria.lv

