Aptiekāres aicinājums
Sigita Čulkstena kopā ar vīru Viesturu vada ne tikai savu Dzirciema
aptieku, bet ir arī Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja, Latvijas
Farmaceitu biedrības Ētikas komisijas priekšsēdētāja, kā arī
savulaik piedalījusies farmācijas jautājumu risināšanā valstiskā
līmenī.
Kā jums radās iecere atvērt savu aptieku?
Aptiekas īpašā gaisotne mani vilināja kopš bērnības. Daudz laika
pavadīju Jaunciema aptiekā, kur strādāja mana vecmamma. Manu
profesijas izvēli ietekmēja tās vadītājs Jānis Norvelis, ko visi ļoti cienīja
un dēvēja par aptieķera kungu. Vīzija par savu aptieku, kurā pati esmu
noteicēja, man bija, jau sākot studēt farmāciju, lai gan toreiz vēl bija
padomju laiki.
Kā to izdevās realizēt?
Deviņdesmito gadu sākumā abi ar vīru bijām jauni, un jaunībā aizrautība
mēdz būt lielāka par loģiskajiem apsvērumiem. Man ģimenes biznesa
modelis liekas ļoti piemērots. Tā kā mans vīrs ir finanšu speciālists, man,
par laimi, nevajadzēja iedziļināties grāmatvedībā.
Aptiekāram visos laikos bijis jāspēj sabalansēt izdzīvošanas un biznesa
intereses ar sabiedrības veselības interesēm, kuras vienmēr jāstāda
augstāk.
Ļoti mīlu savu darbu, tāpēc, ja varu savilkt galus un darbiniekiem laikus
samaksāt algas, ar to pilnīgi pietiek. Uzņēmuma galvenā vērtība ir
darbinieki, un man ir ļoti paveicies, jo mūs vieno kopīga izpratne par
farmaceita misiju.
Dzirciema aptieka atrodas Rīgas Stradiņa universitātes
Stomatoloģijas institūta telpās un no ielas nav pamanāma, taču
parasti tajā valda rosība. Kā pircēji jūs atrod?
Kad 1995. gadā atvērām aptieku, likās, ka ārstniecības iestādē būsim
lielākā drošībā.
Droši vien par mums uzzina tāpēc, ka esam izvēlējušies noteiktus
darbības virzienus. Atrašanās vietas dēļ viens no tiem ir saistīts ar

1

stomatoloģiju. Gatavojam zāles, kas ir īpaši svarīgi dermatoloģijā, bērnu,
kā arī ausu, kakla un deguna slimību ārstēšanas praksē. Aptiekā gatavotu
zāļu priekšrocības ir individualizēti sastāvi un devas, dažkārt arī lētākas
cenas nekā rūpnieciski ražotajām.
Jau vairāk nekā desmit gadus sadarbojamies ar antropozofās medicīnas
ārstiem. Tā ir integratīva metode, kuru ārsti lieto gan atsevišķi, gan
paralēli klasiskajai medicīnai. Zāles gatavojam no augu, dzīvnieku vai
minerālu izcelsmes izejvielām. Tā ir mūsu sirdslieta.
Kāpēc iesaistījāties SirdsAptieka aptieku apvienībā?
Tā kā zāļu lieltirgotava Oribalt bija un joprojām ir mūsu galvenais
sadarbības partneris, apvienībā, kurā iesaistījušās arī citas neatkarīgas
aptiekas, iekļāvāmies organiski. SirdsAptieka aptieku apvienībā valda
draugu attiecības, un tas ir ļoti daudz. Praktiskais ieguvums ir iespēja
piedāvāt saviem klientiem produktus ar atlaidēm.
Vai cenu atlaides, tāpat kā pašapkalpošanās iespējas aptiekā
neveicina pārmērīgu zāļu lietošanu?
Pēc maniem vērojumiem, pircēji ir saprātīgi un nevajadzīgas preces
neiegādājas. Vairums farmaceitu būtībā neatbalsta pašapkalpošanās
plauktus aptiekās, taču šo tendenci nosaka resursu taupīšana. Arī mūsu
aptiekā ikvienam ir pieejams stends ar ārstniecības augu tējām, kur
cilvēki labprāt iepazīstas ar to sastāvu. Tomēr esam pieraduši, ka pircēji
jautā padomu mums.
Vai ārsts pacientam parasti jau nav izstāstījis, kā lietot zāles?
Ārsts nosaka zāļu lietošanu, tomēr farmaceita uzdevums ir vēlreiz visu
pacientam paskaidrot, jo zāles ir svarīgi lietot pareizi. Vienlaikus
farmaceits arī informē par iespēju iegādāties lētākus analogus.
Mums ir lieliskas attiecības ar ārstiem. Farmaceitam nereti jāsazinās ar
ārstu, lai kaut ko precizētu vai vienotos par alternatīvām, ja zāles nav
pieejamas un tamlīdzīgi. Pacientam tas ir ļoti svarīgi. Ārsti labprāt
izmanto mūs kā informācijas avotu un iesaista savu terapeitisko ideju
risināšanā. Mums ir diezgan radoša atmosfēra.
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Pēc kādiem principiem piedāvājat bezrecepšu zāles?
Cilvēku priekšstati par veiksmīgu veselības problēmas risinājumu ir ļoti
atšķirīgi. Tādēļ vaicājam, vai pircējs labāk grib ķīmiskas zāles, augu
preparātus vai homeopātiskus līdzekļus. Citādi gadās, ka tas, kurš neatzīst
homeopātiju, kļūst neapmierināts, ka nav piedāvāti ķīmiski medikamenti,
vai arī otrādi.
Vienmēr piedāvājam ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Ja zāļu cena
atšķiras pat trīs vai četras reizes, kāpēc gan to neizmantot?
Kā vērtējat e-receptes ieviešanu?
Ja vien nerodas tehniskas problēmas, tā atvieglo farmaceita darbu, turklāt
nevajag uzkrāt papīra receptes, taču žēl, ka
e-veselības sistēmā netiek izmantots tās potenciāls. Farmaceitam
vajadzētu piedalīties zāļu lietošanas uzraudzībā, kā to paredz Farmācijas
likums. Diemžēl elektroniskajā sistēmā neredzam visas pacienta lietotās
zāles un nevaram brīdināt, piemēram, par dubultmedikāciju: vienlaikus
lietotām tās pašas vai līdzīgas aktīvās vielas zālēm.
Vai, jūsuprāt, cilvēki medikamentus nelieto par daudz?
Farmaceita kompetence liedz apstrīdēt ārsta nozīmēto zāļu
nepieciešamību. Ja pacients mums atklāj kādas problēmas, sazināmies ar
ārstu. Labprāt ar aptiekas apmeklētājiem runājam par veselīgu
dzīvesveidu – fiziskajām aktivitātēm, miega un ēšanas paradumiem, kā
arī profilakses pasākumiem.
Citviet pasaulē zāļu patēriņš ir lielāks nekā Latvijā, tomēr tas ir aktuāli arī
pie mums. Diemžēl nereti zāles tiek lietotas, lai novērstu iepriekš lietoto
medikamentu blakusparādības. Acīmredzot vajadzētu stiprināt ģimenes
ārstu institūciju, jo viņi vislabāk varētu izvērtēt dažādu speciālistu
izrakstīto zāļu klāstu.
Vai farmaceitiem pietiek laika pircēju konsultēšanai?
Ja aptiekā stāv rinda, bet ar kādu apmeklētāju jārunā ilgāk, vairāk
iedziļinoties viņa problēmā, palūdzu apsēsties un mazliet pagaidīt, kamēr
tiks apkalpoti citi pircēji.
Farmaceita uzdevums ir novērtēt zāļu blakusparādības un uz tām reaģēt,
sazināties ar ārstu un raudzīt kādā veidā problēmu varētu atrisināt.
Novērst zāļu blakusparādības ar citiem medikamentiem nebūtu pareizi.
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Visām mūsu darbiniecēm ļoti patīk farmaceita darbs, tāpēc arī baudām
cilvēku mīlestību. Ja gripas laikā kāds atnāk vēlu vakarā un nepieciešams
izgatavot zāles, tad jānovelk mētelis un tas jāizdara.
Daudzus gadus jautājumus farmaceitam bija iespējams uzdot arī
jūsu veidotajā vortālā I-aptieka. Vai ar konsultācijām klātienē
nepietiek?
Visvairāk jautājumu internetā uzdeva latvieši, kas pārcēlušies dzīvot uz
ārzemēm, bieži piebilstot: tikai nesakiet, ka man jāprasa ārstam!
Jautājumi pārsvarā bija tik nopietni, ka, protams, ieteicu vērsties pie
daktera. Arī, apkalpojot aptiekas klientus, bieži pirms zāļu iegādes sūtām
konsultēties ar ārstu, jo dažkārt pacienta problēma var būt jau samilzusi.
Patlaban vortāls ir slēgts, bet šī gada laikā tiks atvērts jaunā uzlabotā
veidolā.
Ko no aptiekas plauktiem lietojat savā ģimenē?
Galvenokārt izmantojam antropozofās zāles, kā arī dažādus vitamīnus.
Esmu pārliecināta, ka ar uzturu neuzņemam visas organismam
nepieciešamās vielas. Labāk profilaksei dzert vitamīnus un minerālvielas
nekā ārstēt slimību.
Vai jūsu bērni ir izvēlējušies farmaceita profesiju un būs kam atstāt
aptieku?
Farmāciju studē mūsu dēls Kristiāns. Viņš zināja, ka mēs ar vīru to
gribētu, taču centāmies neietekmēt viņa izvēli. Uzskatu, ka aptiekāra
darbs ir piemērots arī vīrietim, ja vien viņam piemīt empātija. Daudzi nāk
pie farmaceita kā žēlsirdīgās māsas un vēlas pastāstīt ne tikai par savām
slimībām, bet arī citām problēmām. Varbūt cilvēki pat vairāk par zālēm
meklē kādu, kas uzklausa.

4

