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IEVADS:  
KAS IR KOMPLEMENTĀRĀ MEDICĪNA? 



Integratīvā medicīna 

Rietumu 
(alopātiskā) 

medicīna 

Ājurvēda & 
alternatīvā 
ārstēšana 

Komplementārā 
medicīna 

«Traditional medicine or non-conventional 

medicine may be termed complementary 

medicine.» WHO Traditional Medicine 
Strategy 2014-2023 



Integratīvās medicīnas definīcija 

• Tā ir veselības aprūpes un dziedniecības 
sistēma, kas pamatojas uz ķermeņa-prāta-
apziņas vienotības ideju 



Konvencionālās 
ārstēšanas metodes 

Integratīvās 
ārstēšanas 
metodes 

Optimālas 
veselības 
pamati 

Labklājības 
sūrakmeņi 





Integratīvās Medicīnas & Veselības 
Akadēmiskais Konsorcijs (ASV) 

     Daudzas vadošās ASV 
universitātes veic 
pētījumus, nodrošina 
izglītības programmas un 
sniedz veselības 
pakalpojumus integratīvajā 
medicīnā 

Harvard Medical 
School   

Boston University 
School of Medicine 

Stanford University 
School of Medicine 

Yale University 
School of Medicine 



Nacionālie Veselības institūti (NIH): The 
National Center for Complementary 
and Alternative Medicine (NCCIH)  
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The European Academy of Ayurveda, 
Birstein, Germany 

 

http://www.ayurveda-akademie.org/en/the-european-academy-of-ayurveda/success-through-competence/highlights-of-the-academy/
http://www.ayurveda-akademie.org/en/the-european-academy-of-ayurveda/success-through-competence/highlights-of-the-academy/
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CAM- Komplementārā un Alternatīvā 
Medicīna 

http://nafkam-camregulation.uit.no/ayurvedic-medicine-map/ 







Ājurvēdas pamatā ir teorija par slimību izcelsmi 
no iekšējās regulācijas traucējumiem  

(«došu līdzsvara traucējumiem») 

 

 

 

 

 

Avots: Merck Manual for Health 
Care Professionals  

Vata 

Pita Kapha 





Redukcionisms pret sistēmisko zinātni 

Ahn AC, Tewari M, Poon C-S, Phillips RS (2006) The Clinical Applications of a Systems Approach. PLoS Med 3(7): e209. 
doi:10.1371/journal.pmed.0030209 
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0030209 

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0030209


Piemērs: Genomika  
Genome-wide analysis correlates Ayurveda Prakriti 

(Vata, Pitta, Kapha) 

Sci Rep. 2015; 5: 15786. Published online by nature.com 2015 Oct 29. 



Piemērs: Hronobioloģija  



Piemērs: šūnu bioloģija  
(Pharmaceuticals vs Nutraceuticals) 





VEĢETĀRISMS TRADICIONĀLAJĀ 
ĀJURVĒDĀ 



Vipaka – pēcēšanas garšas sajūta 



 

• Zarnās atklāti garšas receptori 
 

• Nutrientu «sagaršošana» spēlē svarīgu lomu 
gremošanas procesā 
 

• Terapeitiska iedarbība uz šiem receptoriem var 
izmainīt gastrointestinālo slimību ārstēšanas 
principus 

Vipaka – pēcēšanas garšas sajūta 



VĀGBHATA: AŠTANGA HRIDAJA 
ĀJURVĒDAS PAMATI. SŪTRASTĀNA 

 Medicīnas apgāds, 2017  

Formát B5 stojatý,  
170 stran, čehiski 

БиоБаланс+. 2016 – 256 стр. 



6. NODAĻA. DAŽĀDI ĒDIENA VEIDI 
(ANNASVARUPA VIDŽNANĒJAM) 

• Labība, graudi ar akotu (šuka dhanja varga) 

• Zālaugu graudi 

• Pākšaugi  

• Gatavo ēdienu veidi (kritanna varga) 

• Gaļa 

• Lapu dārzeņu veidi (šaka varga)  

• Augļu veidi (phala varga)  

• Ēdieni, no kuriem būtu vērts atteikties (vardžja)  

• Ārstniecisko vielu un augu veidi (ausadha varga)  

 

 

 



Labība, graudi ar akotu  
(šuka dhanja varga) 

 
• Rīsiem ir 26 dažādi veidi ar nosaukumiem, kas ir 

atbilstoši to izmēram un krāsai. Sastopami 
sarkanie (Rakta), liela izmēra (Mahan), melnie 
(Kalama), bultas formas (Turnaka, Šakunahruta, 
Sāramukha), ar garu pīķi katrā galā (Dērghašuka), 
ar patīkamu aromātu (Sugandhika), blāvie 
(Pandu), baltie (Rodhrašuka, Pundra, Pundarika, 
Pramoda, Gaura), zelta krāsas (Sariva, Kančana), 
spilgti sarkanie rīsi (Mahiša, Šuka, Dušaka, 
Kusumandaka, Langala, Lohavala, Kardama, 
Šrītabhēruka, Patanga, Stapanēnja). 

 

 



Labība, graudi ar akotu  
(šuka dhanja varga) 

 
• Rīsiem ir salda un nedaudz savelkoša garša. Saldums 

parādās pēc to sagremošanas, tie ir taukaini, veicina 
dzimumtieksmi, izraisa vieglus aizcietējumu, samazina 
izkārnījumu daudzumu, derīgi ikdienas lietošanai, tos ir 
viegli sagremot, tie ir diurētiski, palielina urīna daudzumu 
un pēc dabas ir atvēsinoši. 

• Sarkanā rīsa šķirne ir viskvalitatīvākā (Raktašali). Tie remdē 
slāpes un līdzsvaro visas trīs došas. Nākamie pēc kvalitātes 
ir lielā izmēra (Mahan) rīsi, tad nākamie ir melnie (Kalama) 
rīsi. Citi rīsu veidi ir sliktāki par Kalamu. 

• Javaka, Hājana, Pāmšu, Vašpa, Naišadha un citi rīsu veidi, 
kuriem ir salda garša, kuri ir karsti pēc savām īpašībām, 
palielina Kaphu un Pittu, tie ir taukaini, eļļaini, pēc to 
sagremošanas to garša kļūst skāba, tie palielina izkārnījumu 
un urīna apjomu un svaru. Šajā sarakstā katrs nākamais bija 
sliktāks par iepriekšējo. 
 
 
 



Zālaugu graudi 

 

• Prosa (Thrina Dhanja) ir graudi, kas iegūti no zāles, ko 
sauc par Kangu (Indijas prosa jeb lapsu prosa, latīniski 
Setaria Italica), Kodrava (Kodo prosa, latīniski Paspalum 
scorbiculatum), Nēvara (Bengālijas savvaļas rīsi, 
latīniski Hygroryza aristata), Šjamaka (mazā prosa, 
latīniski Panicum sumatrense) un citi graudi. Tie ir 
auksti pēc savām īpašībām, tos ir viegli sagremot. Tie 
palielina Vatu, kasīšanos (Lekhanu) un līdzsvaro Kaphu 
un Pittu. 

• Indijas prosa palīdz kaulu lūzumu ārstēšanā, tā ir 
barojoša un smaga gremošanā. Mazā prosa rada 
spēcīgus aizcietējumus, pieskaroties tā ir auksta un tā 
darbojas kā pretinde. 

 

 

 



Zālaugu graudi 

 
• Mieži (Java, latīniski Hordeum Vulgare) ir sausi un auksti pēc 

īpašībām. Tie ir smagi gremošanā, saldi pēc garšas, tie veicina zarnu 
kustību, palielina izkārnījumu apjomu un izraisa gāzes. Tie veicina 
dzimumtieksmi un palielina ķermeņa stabilitāti. Tie palīdz pie 
urīnceļu problēmām, tie koriģē tauku metabolisma problēmas, tie 
disbalansē Pittu, Kaphu un palīdz pret iesnām, elpošanas 
problēmām, klepu, gurnu stīvumu, kakla un ādas slimībām.  

• Kvieši (Godhuma, latīniski Triticum aestivum) veicina 
dzimumtieksmi un pēc savām īpašībām ir auksti. Tie ir smagi 
gremošanā, taukaini, dzīvinoši, līdzsvaro Vatu un Pittu, ārstē 
lūzumus, traumas un ievainojumus, ir saldi pēc garšas, palielina 
ķermeņa stabilitāti, veicina zarnu kustību un tos var lietot ikdienā.  

• Nandimukhi ir kviešu veids, kas ir labs veselībai, pēc īpašībām tie ir 
auksti, savelkoši, tiem ir salda garša un tie ir viegli sagremot. 
 
 
 



Pākšaugi 

 
• Dažādie pākšaugu veidi (Shimbidhanja varga) ir zeltainās 

jeb mungo pupiņas (Mudga, latīniski Vigna Radiata), baložu 
pupas (Adhaki, latīniski Cajanus cajan), lēcas (Masura, 
latīniski Lens culinaris), kā arī aprakstīti dažādi pākšaugui 
veidi no šimbidhanja grupas. Tie izraisa aizcietējumu, pēc 
garšas ir savelkoši un saldi un palīdz ēdiena uzsūkšanā. Tie 
kļūst asi pēc gremošanas, tie ir auksti pēc savām īpašībām 
un tos ir viegli sagremot. Tie samazina taukus, nomierina 
Kaphu, asinis (Raktu) un Pittu, un tos var tikt izmantoii kā 
pastu (Lepa), kompreses (Upanaha) un lietot pie 
apmazgāšanās. 

• Starp pākšaugiem mungo pupiņas (mudga) ir vislabākās un 
tikai nedaudz palielina Vatu. Savukārt dārza pupas (Kalaja, 
latīniski Pisum sativum) palielina Vatu. Arī Radža masa 
palielina Vatu, dehidrē ķermeni un arī palielina izkārnījumu 
daudzumu un ir smaga gremošanai. 
 
 
 



Lapu dārzeņi 

 
• Redīsi (mulaka, latīniski raphanus sativus), kad ir 

negatavi un kad tam vēl nav noteiktas garšas, ir 
nedaudz sārmaini un rūgti, nomierina došas, ir 
viegli sagremojami, to iedarbība ir karsta, tie ārstē 
vēdera sacietējumus, klepu, astmu, čūlas, acu un 
kakla (rīkles) slimības, balss aizsmakumu, 
elpošanas grūtības, refluksus (reverso 
peristaltiku), hroniskas iesnas. Kad tie ir liela 
izmēra, tos ir grūti sagremot, to garša ir asa un 
gremošanas beigās tie palielina visas trīs došas; 
tie ir smagi gremošanā, izraisa nesagremošanu un 
smagumu. Kad tos gatavo kopā ar taukiem, tie 
mazina vatu, kaltētā veidā tie palielina došas. 
 
 



Lapu dārzeņi 

 

• Ķiploki (lasuna, latīniski allium sativum) ātri iespiežas 
(dziļi audos), to iedarbība ir karsta, pēc garšas tie ir asi, 
un arī gremošanas beigās, tie uzlabo peristaltiku, tie ir 
labi sirdij (vai prātam) un matiem, tie ir smagi 
gremošanā, veicina dzimumdziņu, ir taukaini, uzlabo 
garšu un gremošanu, palīdz saaugt lūzumiem, dod 
spēku, tie spēcīgi bojā asinis un pittu, ārstē ādas 
slimības, vēdera audzējus, hemoroīdus, diabētu, 
tārpus, kaphas un vatas izraisītās slimības, žagas, 
hroniskas iesnas, elpošanas grūtības, klepu. Tie 
atjaunina ķermeni. 

• Sīpoli (palandu, latīniski allium cepa) ir vājāki pēc 
iepriekšminētajām īpašībām, tie palielina pittu. 

 

 



Augļu veidi  
(phala varga)  

 
• Vīnogas (draksa, latīniski vitis vinifera) ir labākās no 

augļiem, tās veicina dzimumspēju, tās ir labas acīm, palīdz 
urīna un izkārnījumu izvadīšanai, tās ir saldas pēc garšas un 
arī gremošanas beigās, tās ir eļļainas, nedaudz savelkošas, 
to iedarbība ir auksta, tās ārstē vatas, pittas un raktas 
slimības, pēc potences tās ir aukstas, tās ir smagas 
gremošanā, uzlabo garšu mutē, palīdz pret saindēšanos, 
slāpēm, klepu, drudzi, elpošanas problēmām, aizsmakumu, 
plaušu ievainojumu un hroniskām elpošanas ceļu slimībām. 

• Granātābols (dadima, latīniski punica granatum) nomierina 
īpaši spēcīgi pacēlušos pittu un citas došas un ir salds, tā 
skābais veids arī nepalielina pittu, pēc iedarbības tas nav 
īpaši karsts un nomierina vatu un kaphu. Visu veidu 
granātāboli ir labi sirdij, ir viegli sagremojami, eļļaini, uzlabo 
ēdiena uzsūkšanos, veicina apetīti un gremošanu. 
 
 



Ārstniecisko augu veidi  
(ausadha varga)  

 
• Kanēlis (tvak, latīniski cinnamomum verum), 

patra (cinnamomum tamala) un kardamons (ela, 
latīniski elettaria cardamomum) kopā tiek sauktas 
par Tridžataku, un ja tām pievieno arī kesaru 
(mesua ferrea), tad to sauc par Čaturdžatu. Tās 
izraisa pittas pasliktināšanos, tās iespiežas audos, 
pēc īpašībām ir karstas, izraisa sausumu, uzlabo 
garšu un veicina izsalkumu. 

• Melnie pipari (mariča, latīniski piper nigrum) ir 
asi gan pēc garšas, gan arī gremošanas beigās, tie 
nomierina kaphu un ir viegli sagremojami. 

 

 



Ārstniecisko augu veidi  
(ausadha varga)  

 
• Garie pipari (pippali, latīniski piper longum), kad tie ir vēl zaļi, 

pasliktina kaphu, ir saldi pēc garšas un auksti pēc iedarbības, tie nav 
viegli sagremojami un ir eļļaini. Kad tie ir sausi, tad to iedarbība ir 
pretēja dzimumdziņas veicināšanai, tie ir asi pēc garšas, saldi 
gremošanas biegās, nomierina vatu un kaphu. Tie ir lietderīgi pret 
astmu, klepu un ir laksatīvi. Garos piparus nevajadzētu izmanto 
pārmērīgi vai ilgu laiku, ja netiek sekots atjaunināšanās terapijas 
režīmam. 

• Ingvers (nagara, latīniski zingiber officinale) pastiprina izsalkumu un 
veicina dzimumdziņu. Tas ir labs sirdij (un prātam), atvieglo 
aizcietējumus, sniedz garšu, ir viegli sagremojams, tā garša ir salda 
gremošanas beigās, ir eļļains, iedarbība ir karsta un nomierina 
kaphu un vatu.  

• Trikatu, trīs garšvielu kombinācija – pipari, garie pipari un ingvers 
kopā tiek saukti par trikatu. Tie palīdz pret aptaukošanos, astmu, 
dispepsiju, klepu, filariāzi un hroniskām iesnām. 

 
 



Dienvidāzijā ir zemākais (2800 g), bet 
Ziemeļeiropā ir lielākas vidējais 

dzimšanas svars pasaulē (3500 g) 

World Health Organization. Low Birth Weight: A Tabulation of Available 
Information. Geneva: WHO (1992). 



VĒSTURE UN PRINCIPI 



“Ārsta uzdevums ir dot slimnieka dzīvības procesiem tādu grūdienu jeb pavilkt 
tos reģistrus (ar medikamentiem, fizikālo terapiju u.c.), lai katram cilvēkam 

piemītošie potenciālie dziednieciskie faktori spētu nodrošināt tālāko 
izveseļošanās procesu” 

Profesora Mārtiņa Zīles  

filozofiskie aforismi (1934) 

42 
M.Zīle. Par ārsta pasaules uzskatu un slimības jēgu. Uzsaukums dzīvības sintēzei. Vīne 1934., 241 lpp. 

“Slimība ir saskaņas jeb korelācijas trūkums starp dzīvības enerģiju 
uzturošajiem antagonistiem, piemēram, starp simpātisko un 

parasimpātisko nervu sistēmu” 



Kauzālģenētiskais dzīvības fenomens 

Reālajā slānī ārsts redz slimības klīniskās 
izpausmes 

Potenciālajā slānī dažādā dziļumā 
slēpjas veselības un slimību 

antagoniskie cēloņi 

Par ārsta pasaules uzskatu un slimības jēgu. Uzsaukums dzīvības sintēzei. Vīne 1934., 241 lpp. 

Prepotenciālajā slānī slēpjas 
visas dzīvības pirmcēlonis un 

pasauli virzošā enerģija 

43 



Dzīvības fenomens dažādās pakāpēs 
(lietojams visām dzīvības organizācijas formām: šūna, orgāns, ķermenis, sabiedrība) 

1.pakāpe: “Singulārais 
antagonisms” rada 
bipolāro spriegumu 

2.pakāpe: “Plurālais 
antagonisms” rada 
korelācijas spriegumu 

3.pakāpe: 
“Partnerība” rada 
sinerģisko spriegumu 

4.pakāpe: “Nāve” 

Par ārsta pasaules uzskatu un slimības jēgu. Uzsaukums dzīvības sintēzei. Vīne 1934., 241 lpp. 

1.pakāpe: dabas 
primitīvākie procesi 
bez virzības 

2.pakāpe: dzīvības 
procesi bez kopīgas 
virzības 

3.pakāpe: dzīvības 
sarežģītie procesi ar 
virzību un mērķi 

Patoģenētiskais pols Higioģenētiskais pols 

44 



1.pakāpe: “Singulārais 
antagonisms” rada 
bipolāro spriegumu 

2.pakāpe: “Plurālais 
antagonisms” rada 
korelācijas spriegumu 

3.pakāpe: 
“Partnerība” rada 
sinerģisko spriegumu 

4.pakāpe: “Izveseļošanās” 

Par ārsta pasaules uzskatu un slimības jēgu. Uzsaukums dzīvības sintēzei. Vīne 1934., 241 lpp. 

3.pakāpe: dzīvības 
sarežģītie procesi ar 
virzību un mērķi 

2.pakāpe: dzīvības 
procesi bez kopīgas 
virzības 

1.pakāpe: dabas 
primitīvākie procesi 
bez virzības 

Patoģenētiskais pols Higioģenētiskais pols 

Dzīvības fenomens dažādās pakāpēs 
(lietojams visām dzīvības organizācijas formām: šūna, orgāns, ķermenis, sabiedrība) 

45 



Haosa teorija un fenomenoloģiskā 
pieeja pacientam 

 

• Modernā medicīna balstās teorijās un pieņēmumos, kas atvasināti 
galvenokārt no lineāru sakarību pētījumos iegūtiem rezultātiem 

• Tomēr medicīnas praksē ārsti izjūt dzīves dažādību un sarežģītību un 
bieži vien jūtas iestrēguši izmeklējumu datos, mēģinot tos sagrupēt 
loģiskā diagnostiskā vai terapeitiskā secībā 

• Dzīvības procesi nav tikai cēloņi un sekas, dzīve ir iespējas un 
apstākļi, daudznozīmība un nestabilitāte 

• Modernās dabaszinātnes piedavā dabas parādību izpēti no haosa 
teorijas viedokļa, īpaši izceļot daudzu procesu neparedzamību, 
adaptāciju kompleksumam, nestabilitāti un variācijas 

Haosa teorija un fenomenoloģiskā pieeja pacientam .LZA vēstis 1995., A (3/4) 57-65 lpp. 
46 



Integratīvās medicīnas vēsture 

• 1990. gados ASV ģimenes ārsti arvien vairāk savās praksēs 
sāka papildus lietot arī alternatīvās metodes  (akupunktūru,  
hipnozi, masāžas u.c.) 

• 1999. gadā nodibināja Consortium of Academic Health 
Centers for Integrative Medicine un 2014. gadā tajā ietilpa 
57 akadēmiskās institūcijas kā Johns Hopkins University 
School of Medicine, Duke University School of 
Medicine, Georgetown University School of Medicine un 
Mayo Clinic. Konsorcija mērķis ir veicināt integratīvas 
medicīnas attīstību, ietverot to savās studiju programmās  

• ASV ārstu sertifikācijas padome American Board of 
Physician Specialties no 2014. gada sāka integratīvās 
medicīnas ārstu akreditāciju 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University_School_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University_School_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_University_School_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_University_School_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University_School_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayo_Clinic
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Board_of_Physician_Specialties
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Board_of_Physician_Specialties


Integratīvās medicīnas (IM) statuss 
Apvienotajā Karalistē un Ķīnā 

Ķīna 
• China is the only country with medical 

licensing in IM, allowing clinicians to 
practice both conventional and TCM 

• IM is actively practiced in the Chinese 
medicine departments in Western 
medicine hospitals, all departments of 
Chinese medicine hospitals, as well as 
all departments of integrative medicine 
hospitals for various conditions  

• In most cases, the same clinician can 
provide both an IM diagnosis and 
treatment using the knowledge from 
both disciplines.  

• They also have opportunities to cross 
refer to multidisciplinary collaborative 
teams as a result of the unifying 
paradigm which is shared jointly with 
other clinicians. 

Apvienotā Karaliste 

• Integration within the NHS is unusual 
although many patients choose to use CAM 
privately alongside their conventional NHS 
care 

• in the primary care setting there are three 
forms of IM:  

– referral between the primary health care 
team and local CAM practitioners;  

– CAM practitioners working directly within the 
same setting as the primary healthcare team;  

– or a primary health care team member with 
training in CAM, such as acupuncture.  

• In the secondary care setting, there may be 
statutory registered health professionals who 
have undertaken additional training in a CAM 
modality, such as in the clinical delivery at 
the Royal London Hospital for Integrated 
Medicine, where autogenic training is 
provided 
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