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SPILGTS CITĀTS
Polija ir svarīgs partneris, tādēļ 
ciešāka sadarbība atļautu mums 
nākotnē palielināt pārvadājumu 

apjomus, sadarboties loģistikas jomā, uzlabot 
konteineru pārvadājumus un atjaunot 
pasažieru pārvadājumus maršrutā 
starp Poliju un Lietuvu,

Lietuvas Dzelzceļa vadītājs Stass Dailidka. (LETA)

Gruzija kļuva par otro valsti pasaulē, kur pieejams  
Latvijas zinātnieku izgudrotais pretvēža preparāts Rigvir

Olafs Slūtiņš,
Latvijas Medicīnas eksporta asociācijas 
prezidents

Gruzijā guvis panākumus Lat-
vijas Medicīnas eksporta aso-
ciācijas biedrs Starptautiskais 
viroterapijas centrs. Gruzija 
kļuva par otro valsti pasaulē, 
kur plaši pieejams Latvijas zi-
nātnieku izgudrotais pretvē-
ža preparāts Rigvir. Pagaidām 
viroterapija pieejama Aversi 
klīniku grupai (pieder vairāk 
nekā 20 privātas klīnikas), bet 
akreditācijas process uzsākts 
vēl septiņās klīnikās, kas iztei-
ca vēlmi piedāvāt saviem on-

kopacientiem mūsu ārstēšanos. 
Lai arī Rigvir tika reģistrēts jau 
2015.gada februārī, oficiālā vi-
roterapijas ar Rigvir prezentā-
cija notika Tbilisi 2015.gada 
30.jūnijā konferences «Viro-
terapija – jaunākā tendence on-
koloģijā» ietvaros. Konferenci 
vadīja Latvijas zinātnieks, aka-
dēmiķis Ivars Kalviņš. Noti-
kums izraisīja plašu rezonansi 
un tika atspoguļots Gruzijas 
lielākajos preses izdevumos 
un televīzijas kanālos. Gruzi-
jas Fotodermatoloģijas un ādas 
vēža asociācijas prezidente, 
profesore Lali Mekokišvili, at-
zīst, ka Gruzijā ir liela interese 
par viroterapiju: «Šis medika-
ments ir kā radīts melanomas 
ārstēšanai. Gruzijā melanoma 
tiek atklāta galvenokārt vēlīna-
jās stadijās. Melanoma ir vēža 
veids, kuru ļoti grūti ārstēt ar 
staru terapiju vai ķīmijterapiju. 
Tāpēc šī jaunā pieeja ārstēšanā 
ir ļoti nepieciešama. Virotera-
pija ir ārstēšanas veids, kuram 
ir jāpievērš uzmanība, jo tera-
pijā tiek izmantots vīruss, kurš 
spēj atrast un iznīcināt tieši vē-
ža šūnas.»

Viroterapija ir jauna un efek-
tīva vēža ārstēšanas metode, 
kuras pirmsākumi meklējami 
Latvijā 60. gados, kad profe-
sore Aina Muceniece atklāja 
onkotropisku un onkolītisku 
vīrusu Rigvir, spējīgu atrast 
un iznīcināt vēža šūnas cilvē-
ka organismā. Pēdējos gados 
pasaules ārstu vidū ir strauji 
pieaugusi interese par viro-
terapiju, jo tā ir saudzīga un 
droša ārstēšanas metode, kas 
spēj uzlabot pacientu dzīvil-
dzi un dzīves kvalitāti. Rigvir 
ir pasaulē pirmais viroterapijas 
medikaments, kas ir reģistrēts 
un ieviests klīniskajā praksē.

Jāatzīmē, ka Gruzija ir valsts 
kas pārsteidz. Praktiski visa 
Gruzijas medicīna atrodas pri-
vātās rokās, un valsts pērk me-
dicīnas pakalpojumus. Klīni-
kās ir ļoti liels procents ārzem-
nieku, un tās visas ir pārpildī-
tas. Gruzijai medicīnas jomā 
ir lieli attīstības plāni. Apska-
tījām 9 stāvu augstu onkolo-
ģijas centru. Plānots būvēt vēl 
vairākas klīnikas par privātu 
investoru naudu. Tās tiek cel-

tas, rīkojot starptautiskus ten-
derus, šādi iegūstot labāko ce-
nu. Ievērojot to, ka pasūtītājs ir 
privāts, nav pamata bažām, ka 
izmaksas tiks celtas mākslīgi.

Jāsaka, ka daudz ko no Gruzi-
jas varētu mācīties arī Latvijā. 
Nu piemēram, Gruzijā pāris 
gadu laikā praktiski izskausta 
korupcija. Tikai pirms dažiem 
gadiem Guzijā atlaida visu ce-
ļu policiju – 16 000 darbinieku. 
Korupcija bija sasniegusi tādus 
apmērus, ka posteņi stāvēja «ik 
pa 100 metriem». Šoferi pat 
neapstājās, bet brauca un meta 
naudu sērkociņu kastītēs pa lo-
gu. Gruzija bija vairākus mēne-
šus bez ceļu policijas, un nekas 
slikts tāpēc nenotika. Paņēma 
jaunus cilvēkus, vairākkārt 
palielināja algas. Policija kļu-
va par valsts seju – izpalīdzība 
un draudzīgums pret iedzīvo-
tājiem bija pirmā vietā. Par ko-
rupciju Gruzijā tika noteikts 7 
gadu cietumsods. Ne labākos 
laikus piedzīvoja tā dēvētie li-
kumīgie zagļi. «Likumīgajam 
zaglim» jautā – vai viņš sevi 
par tādu atzīst? Pēc kriminālo 

aprindu paražām to nedrīkst 
noliegt, tad zaudē šo statusu. Ja 
atzīstas, tad ar to pietiek, lai da-
būtu 7 gadus cietumā. Tā daudz 
«likumīgo zagļu» bija spiesti 
valsti pamest. Vai iet cietumā.
Reformēta tika visa valsts pār-

valde. Tika izveidots speciāls 
administratīvais nams, kur var 
saņemt visas nepieciešamās li-
cences un izziņas bez birokrā-
tijas pāris stundu laikā. Valsts 
tika pārveidota tā, ka tā strādā 
vispirms nacionālās interesēs. 
Valsts paziņoja, ka uzticas sa-
viem pilsoņiem un neprasīs no 
tiem pierādījumus darbības li-

kumībai, nepārbaudīs, atļauju 
sistēmu aizstāja ar paziņoša-
nas pienākumu. Tā, piem., jūs 
varat atvērt savu aptieku tīklu, 
bet jāievēro attiecīgie Minis-
tru kabineta noteikumi. Valsts 
uzticas, ka jūs darīsiet visu 
godprātīgi. Tomēr ja tā nebūs 
– sankcijas būs bargas. Paši 
gruzīni atzīst, ka ne tik daudz 
pat alga motivē strādāt valsts 
amatos, cik cilvēku uzticība un 
tas, ka tu viņiem spēj palīdzēt. 
Nu kā tu vari zagt? Bet pats 
lielākais izbrīns bija, kā paši 
gruzīni izturas pret savu valsti! 
Viņi ar to patiešām lepojas. Pat 
tostos katrs gruzīns min visda-
žādākos iemeslus, kādēļ viņš 
lepojas ar savu valsti. Dažreiz 
pat nedaudz smieklīgus, bet 
ļoti aizkustinošus. Katrs atrod 
kaut ko savu, ko pateikt, kādēļ 
viņš ir lepns par Gruziju. Gru-
zijā pabijusī Latvijas virotera-
pijas komanda un Medicīnas 
eksporta asociācija no sirds 
cer un tic, ka arī Latvija reiz 
izmantos šo Gruzijas piemēru 
un valstī atradīsies drosmīgi 
savas tautas aizstāvji. Varoņu 
vieta Latvijā joprojām brīva.
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Dienas Bizness ir nosvinējis savu 5000.numuru. Liels paldies par laba vēlējumiem!  
Mums tā bija nozīmīga jubileja un vienlaikus atskaites punkts par paveikto, kā arī vēl veicamo.

Plānots būvēt 
vēl vairākas 
klīnikas par 

privātu investoru naudu. 
Tās tiek celtas, rīkojot 
starptautiskus tenderus, 
šādi iegūstot labāko cenu. 
Ievērojot to, ka pasūtītājs ir 
privāts, nav pamata bažām, 
ka izmaksas tiks celtas 
mākslīgi.


