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Laimas slimības slimnieku biedrībai
Par Laimas slimības diagnostiku un
ārstēšanu
Veselības ministrijā ir saņemts Laima slimības slimnieku biedrības
(turpmāk – Biedrība) 2019. gada 2. aprīļa iesniegums, kurā sniegts viedoklis par
Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas, Latvijas Infektologu, Hepatologu
un HIV/AIDS speciālistu asociācijas, Latvijas Pediatru asociācijas un Latvijas
Bērnu Infektologu biedrības atklāto vēstuli. Vienlaikus Biedrība informē
Veselības ministriju par savu darbības mērķi panākt kvalitatīvu un savlaicīgu
Laima slimības diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, kā arī aicina Veselības
ministriju iesaistīties minēto jautājumu risināšanā.
Lai pārrunātu jautājumus par Laima slimības diagnosticēšanu un ārstēšanu
Latvijā, kā arī noskaidrotu iespējamās nepilnības un problēmas, Veselības
ministrijā tika organizēta sanāksme, kurā nozares speciālisti diskutēja par iespēju
nodrošināt kvalitatīvus un efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus gan tiem
pacientiem, kuriem ir noteikta Laima slimība, gan arī pacientiem, kuriem Laima
slimība nav atklāta, bet dažādu klīnisko simptomu dēļ veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšana ir jāturpina, lai noskaidrotu faktisko slimības
diagnozi un turpinātu adekvātu ārstēšanu.
Sanāksmes dalībnieki pārrunāja citu valstu pieredzi attiecībā uz
laboratorisko izmeklējumu veikšanu, tai skaitā attiecībā uz rekomendācijām
veicamo testu izvēlē. Vienlaikus tika aktualizēts jautājums par to pacientu
novirzīšanu tālākai ārstēšanai, kuriem nav atklāta Laima slimība, tomēr klīniskie
simptomi liecina par citu veselības traucējumu esamību. Tāpat nozares
profesionāļu vidū izskanēja viedoklis par būtisko lomu sabiedrības informēšanā
attiecībā uz ērces pareizu noņemšanu, lai samazinātu iespējamās inficēšanās
iespējamību. Diskusijas gaitā tika rosināts uzlabot Laima slimības pacientu
ārstēšanas vadlīnijas, kā arī izstrādāt vadlīnijas hroniska noguruma un
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fibromiaļģijas ārstēšanai, kad, atbilstoši laboratorisko izmeklējumu rezultātiem,
Laima slimības diagnoze nav apstiprināta, tomēr pacients sūdzas par sliktu
pašsajūtu un veselības traucējumiem. Tāpat nozares speciālisti pauda viedokli par
nepieciešamību pārskatīt medicīniskās indikācijas pacientu nosūtīšanai
laboratorisko izmeklējumu veikšanai vai infektologa konsultācijas saņemšanai.
Sanāksmē tika pausts viedoklis, ka profesionāļu vidū ir aktualizējams jautājums
par noteikto antivielu interpretāciju un antibiotiku ordinēšanas lietderību, kā arī
uzlabojama ģimenes ārstiem paredzētā informācija attiecībā uz Laima slimības
diagnostiku un ārstēšanu, lai visiem ārstiem radītu vienotu sapratni par Laima
slimības diagnostiku un ārstēšanu.
Uzklausot nozares speciālistu vērtējumu, viedokļus un argumentus,
Veselības ministrijai nav pamata uzskatīt, ka Laima slimība Latvijā netiek
diagnosticēta un ārstēta. Sanāksmē pārrunātie jautājumi tiks aktualizēti
profesionālo asociāciju līmenī, lai novērstu nepilnības un iespējamo
nevienprātību nozares speciālistu lokā, un nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu
Laima slimības diagnostiku un ārstēšanu valstī.
Lai pilnveidotu Laima slimības diagnostiku un ārstēšanu Latvijā, nozares
speciālisti vienojās pārskatīt vadlīnijas Laima slimības ārstēšanai, kā arī precizēt
un aktualizēt ģimenes ārstiem paredzēto informāciju attiecībā uz Laima slimības
diagnostiku un ārstēšanu. Vienlaikus plānots izstrādāt vadlīnijas hroniska
noguruma sindroma un fibromialģijas ārstēšanai, kā arī tiks izskatīta iespēja
Eiropas Struktūrfondu ietvaros izstrādāt klīniskos algoritmus un pacienta ceļus
Laima slimības diagnostikas un ārstēšanas nodrošināšanai. Tāpat tiks precizētas
medicīniskās indikācijas un apmaksas nosacījumi pacientu nosūtīšanai
laboratorisko izmeklējumu veikšanai, izveidots informatīvs videomateriāls par
ērces noņemšanu, kā arī tiks organizēta zinātniskā konference, lai aktualizētu
jautājumu par Laima slimības diagnostiku un ārstēšanu.
Veselības ministrija novērtē Jūsu ieinteresētību veselības aprūpes sistēmas
pilnveidošanā un pateicas par sniegto viedokli attiecībā uz Jūsu konstatētajām
nepilnībām Laima slimības diagnostikā un ārstēšanā nodrošināšanā pacientiem.
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