
 

Uldis Vesers,  
“EuropaColon Latvija” valdes priekšsēdētājs, 

2013.gada 15.maijs 



“EuropaColon” 

• “EuropaColon”, kas dibināta 2005.gadā, ir 
vadošā jeb jumta organizācija zarnu vēža 
pacientu organizācijām visā Eiropā. 

• “EuropaColon” mērķis ir apvienot zarnu vēža 
pacientus, veselības aprūpes speciālistus, 
politisko lēmumu pieņēmējus, medijus un 
sabiedrību kopumā, lai cīnītos ar zarnu vēža 
saslimšanu.  

• Organizācija patlaban ir pārstāvēta 21 Eiropas 
valstī, tai skaitā Latvijā. 



“EuropaColon Latvija” 

• “EuropaColon Latvija” ir izveidota 2012. gada 
nogalē, jo nepieciešami būtiski uzlabojumi, lai 
apturētu dramatisko zarnu vēža saslimšanas 
skaita kāpumu. 

• Mēs apvienojam zarnu vēža pacientus un viņu 
atbalsta personas, uzrunājam veselības 
aprūpes nozares speciālistus, politiķus, 
medijus, lai uzlabotu zarnu vēža pacientu 
stāvokli Latvijā un ierobežotu saslimšanu ar 
to. 



Zarnu vēža saslimšanas izaicinājumi 

 

Saskaņā ar Kolorektālā vēža veselības pārbaudes 
barometru 2013: 

- Ik gadu Eiropā tiek atklāti ap 450 000 jaunu 
saslimšanas gadījumu; Latvijā 2012. gadā 
saslimstība ar zarnu vēzi apsteidza krūts vēzi, 
kļūstot par izplatītāko onkoloģisko slimību, 
sasniedzot 1258 jaunu gadījumu; 

- Ik gadu no zarnu vēža saslimšanas Eiropā 
mirst 230 000 cilvēku; Latvijā 2012. gadā 
nomira 745 pacientu. 



Zarnu vēža saslimšanas izaicinājumi 

 

 

- Zarnu vēža saslimšanas gadījumu skaits 
turpina pieaugt dramatiski, Latvijā ar šo 
slimību šobrīd sadzīvo ap 5000 cilvēku; 

- Neveselīgs dzīvesveids, novēlota slimības 
diagnosticēšana, atsevišķās valstīs, tajā skaitā 
Latvijā, mūsdienīgu standartterapijas 
medikamentu nepieejamība. 



ZARNU VĒŽA IZPLATĪBA 

BALTIJĀ UN EIROPĀ 

PIEDZĪVO DRAMATISKU 

KĀPUMU – NESĀKOT 

RĪKOTIES JAU ŠODIEN, 

PROBLĒMA KĻŪS PAR 

KATASTROFU.  

,, 



Baltijas valstu zarnu vēža pacientu 
organizāciju konferences mērķis 

• Aktualizēt zarnu vēža problemātiku, 
raugoties no Baltijas valstu un 
Eiropas Savienības kopējās 
perspektīvas, aktualizējot pieaugošo 
zarnu vēža saslimšanas gadījumu 
skaitu, pacientu tiesības, 
medikamentu pieejamību, sociālā 
atbalsta sistēmas nepieciešamību. 



Rīcības virzieni 

• Apzināt Baltijas valstu situāciju zarnu vēža 
jomā, raugoties Eiropas kontekstā, un aicināt 
valstu valdības pieņemt atbildīgus politiskos 
lēmumus, kas ļautu uzlabot zarnu vēža 
pacientu dzīves kvalitāti; 

• Aicināt valstu valdības nodrošināt zarnu vēža 
pacientu tiesības uz dzīvību un veselību un 
novērst pastāvošās atšķirības starp dažādu ES 
valstu pilsoņiem, sākotnēji to izdarot Baltijas 
līmenī; 

• Aicināt atbildīgās institūcijas nekavējoties 
pievērst uzmanību profilaksei un skrīninga 
rādītāju paaugstināšanai, lai glābtu dzīvības. 

 



Konferences viesi 

EUROPACOLON 

• Zorana Moraviča (Zorana Moravic) „EuropaColon” Centrālās un 
Austrumeiropas pacientu atbalsta grupu attīstības vadītāja 
(Serbija) 

LIETUVA 

• Juventa Sartavičiene (Juventa Sartatavičienė), Viļņas Universitātes 
Onkoloģijas institūta pārstāve un Vēža pacientu atbalsta 
organizācijas valdes locekle 

• Dr. Edīta Baltruškevičiene (Dr. Edita Baltruškevičienė), Viļņas 
Universitātes Onkoloģijas institūta pārstāve 

IGAUNIJA 

• Dr. Tīts Sūroja (Tiit Suuroja) , Ziemeļigaunijas Vēža centra 
pārstāvis 

LATVIJA 

• Liene Cipule, LR Veselības ministrijas Parlamentārā sekretāre 

• Dr. Signe Plāte, RAKUS, LOC, Ķīmijterapijas un hematoloģijas 
klīnika, ķīmijterapijas nodaļas vadītāja 


