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UZTURA IETEKME UZ ĀDAS NOVECOŠANOS 

 

Līga Balode 
SKK absolvente,  

Skaistumkopšanas speciāliste 

 

Āda ir vislielākais cilvēka orgāns un darbojas kā aizsargbarjera pret ārējās vides 

faktoriem un kavē brīvo radikāļu iedarbību. Lai āda spētu pilnvērtīgi nodrošināt savu 

funkciju, visiem ādas slāņiem ir jābūt neizmainītiem. To nodrošina skābeklis un 

uzturvielas un antioksidanti, ko uzņemam ar pārtiku. Pastāvīga brīvo radikāļu ietekme 

un piesārņojums izsauc oksidatīvo stresu un veicina ādas novecošanos.  Ādas 

novecošanos ietekmē gan organisma iekšējie procesi, gan apkārtējā vide un dzīvesveids 

(smēķēšana, ķermeņa masa, uzturs, alkohols, menopauze). Iekšējie faktori saistīti ar 

organisma hronoloģisku novecošanos, skarot ne tikai ādu, bet arī citus iekšējos orgānus. 

Ir zināms, ka pastāvīga saules ekspozīcija un smēķēšana, piesārņojums, miega trūkums 

veicina priekšlaicīgu ādas novecošanos. Ādas novecošanās notiek olbaltumvielu 

noārdīšanās dēļ, kā arī izmainoties ādas lipīdu slānim un albumīna molekulām. Tiek 

pārmainīts gan ādas izskats, gan tās funkcijas – veidojas grumbiņas, pigmentācija, 

izmainās ādas turgors, atrofija, elastoze, telangiektāzija.  

 

Pareizi sabalansēts uzturs ne tikai aizkavē hronisku saslimšanu attīstību, bet arī 

uztur vispārējo veselību un nodrošina organisma funkciju optimālu darbību. 

Uzturprodukti, kas satur vielas ar augstu antioksidatīvo koncentrāciju, ir īpaši 

nozīmīgas ādas veselībai. Svarīgākās uzturvielas ādas funkcijas nodrošināšanai ir 

karotenoīdi, tokoferoli, flavonoīdi un citi polifenoli (resveratrols, kurkumīns, zaļās tējas 

polifenoli), koenzīms Q10, A, C, D, E vitamīns, omega-3 taukskābes, probiotikas 

(laktobaktērijas), prebiotikas, olbaltumvielas un ūdens. 

 

Profilaktiskie pasākumi ir vislabākais veids, kā samazināt vai aizkavēt ārējo 

faktoru stimulētu ādas novecošanos. Labākais veids, kā novērst brīvo radikāļu 

iedarbību, ir fiziskās aktivitātes, uzturvielām bagāts uzturs un šķidruma uzņemšana, 

izvairīšanās no stresa un pietiekams miegs. 

 

Atslēgas vārdi:  

 

Āda, brīvie radikāļi, uzturvielas un antioksidanti 

 

Izmantotā literatūra. 
 

1. Basavaraj KH, Seemanthini C, Rashmi R. Diet in dermatology: present perspectives. Indian J 

Dermatol 2010; 55: 205-210 

2. Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP et al. Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance 

among middle-aged American women. Am J Clin Nutr 2007; 86: 1225-1231 

3. Herman J, Rost-Roszkowska M, Skotnicka-Graca U. Skin care during menopause period: 

noninvasive procedures of beauty studies. Postep Derm Alergol 2013; 6: 388-395 

4. Piccardi N, Manissier P. Nutrition and nutritional supplementation. Impact on skin health and 

beauty. Dermato-Endocrinology 2009; 1: 271-274 

5. Schagen SK, Zampeli VA, Makrantonaki E et al. Discovering the link between nutrition and 

skin aging. Dermato-Endocrinology 2012; 4: 298-307 

6. Whitehead RD, Re D, Xiao D et al. You are what you eat: within-subject increases in fruit and 

vegetable consumption confer beneficial skin-color changes. PloS ONE 2012; 7: e32988 
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DIŽĀKĀS VĒSTURISKĀS EPIDĒMIJAS UN PANDĒMIJAS 

 

Lība Paula Berga 
Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 

3.kursa studente 

Ievads 

Lielākās epidēmijas un pandēmijas ir sekmējušas medicīnas, epidemioloģijas, 

imunoloģijas un citu nozaru attīstību. Slimības ir pastāvējušas kopš laikiem, kad 

pirmais cilvēks uzsāka savas gaitas pasaulē, dažas bija parastas saslimšanas un citas 

izplatījās, un ieguva epidēmijas apmērus. Sākot ar mūsu ēru un tās pirmajām datētajām 

hronikām, sākas arī slimību pazīmju apraksti, to ārstēšana un sekas.  Ar katru lielo 

epidēmiju vērojams uzplaukums zinātnē, piemēram, bakas sekmēja Edvarda Dženera 

(Edward Jenner), imunoloģijas pamatlicēja, pētījumus un pirmās, primitīvās vakcīnas 

izveidi. „Melnā nāve” jeb Mēra pandēmija viduslaikos bija atspēriena punkts 

renesanses uzplaukumam un baznīcas varas mazinājumam sabiedrībā. Visas lielās 

epidēmijas un pandēmijas ir prasījušas vairāk cilvēku dzīvību nekā jebkurš pasaules 

karš kopā.  

Darba mērķis 

Izpētīt, kā gadsimtu laikā mainījusies izpratne par slimību ārstēšanu un to pataloģiju. 

Gūt izpratni par medicīnas attīstību.  

Secinājumi 

1. Gadsimtu laikā, pateicoties epidēmijām, pilnībā mainījās cilvēku izpratne par 

slimību izcelsmi un to infektoloģiju.  

2. Slimības visos laikos ir izmantotas kā ierocis un propagandas mērķis, lai 

sabotētu konkrētu sabiedrības slāni vai rasi. 

3. Pēc katras epidēmijas, vērojams zinātnes uzplaukums, piemēram, tiek izveidota 

vakcīna, vai izveidotas veselības instances, kas uzrauga higiēnas normu 

ievērošanu pilsētās.  

Metodika 

Izmantot starptautiski atdzītu zinātniskās literatūras analīzi 

Atslēgas vārdi 

Epidēmija, pandēmija, imunoloģija, epidemioloģija, vēsture 

Izmantotā literatūra. 

1. Michael B. A. Oldstone.,2002,Viruses and Plagues of History-past, present and future, Oxfordy University 

press 

2. McNeill, W.H.,Plagues and Peoples. 1998. Anchor Books (Random House, Inc) New York 
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KOSMETOLOĢIJAS NOZARES ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 

20.gs. 20./30.gados 
 

Dace Brante  
Mg. paed,  

Skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā 

 

Tēmas aktualitāte 

Ikviena nozare savus esošos sasniegumus un attīstību var patiesi apzināties tikai tad, ka 

zina nozares vēsturi un sasniegumus pagātnē. Šāds atskats ļauj arī saprast, kur patiesībā 

šobrīd nozare atrodas un kādas vērtības tajā ir paliekošas, kādas – pārejošas. Apzinot 

informāciju par kosmetoloģijas nozares vēsturi Latvijā, netika atrasts neviens avots, kas 

apkopotu šādu informāciju.  

Pētījuma metode 

20.gs. sākuma Latvijas kosmetoloģijas nozares izzināšanai tika pielietota 

kontentanalīzes (angļu val. – content – saturs) pētījuma metode. Tā ir satura pētīšana 

un analīze sistemātiskā, objektīvā un kvantitatīvā veidā. [1] Atlasīti un pētīti tika visi 

20 gs. 20. – 30. gadu preses izdevumi, kuru atlasē tika izvirzīti trīs kritēriji: mērķa 

auditorija – sieviete, skaistumkopšanai veltīti izdevumi, izklaidējoša rakstura izdevumi. 

Rezultātā tika pētīti astoņi preses izdevumi: “Atpūta”(1924-1940), “Zeltene”(1926 – 

1940), “Magazina”(1934 – 1940), “Sieviete”(1924 – 1927), “Latviete”(1934-1940), 

“Sievietes pasaule”(1932-1940), “Skaistuma kultūra” (1931), “Jaunākās ziņas” (1920 

-1940). Tika veikta tekstu sistemātiska analīze vairāk nekā 3000 preses izdevumu 

eksemplāriem un kvantitatīvi uzskaitīts izvirzītu kritēriju sastopamības biežums 

materiālos.  

Secinājumi 

 

1. 20. gs. 20.- 30. gados Latvijā strauji attīstījās kosmetoloģijas nozare, ko 

veicināja būtiskas izmaiņas sievietes sociālajā lomā, valsts sociāli ekonomiskā 

situācija, ķīmiskās rūpniecības attīstība. 

2. Par kosmētikas ( kosmetoloģijas) kā apzinātas, regulētas  nozares izveidi Latvijā 

var uzskatīt 1936. gadu, kad izdeva “Saistošos noteikumus kosmētisko kabinetu 

atvēršanai un turēšanai” un uzsāka Latvijas teritorijā praktizējošo 

skaistumkopšanas speciālistu reģistrāciju.   

3. 20. gs. 20. – 30. gados bija vidēji 10 reizes mazāk kosmētisko kabinetu, nekā 

šodien, taču Rīgā to koncentrācija bija lielāka, nekā šodien.  

4. 20.gs. 20. – 30. gados interese par sejas ādas kopšanu, matu kopšanu ir 

ievērojami lielāka nekā par ķermeņa ādas kopšanu, kas pamato pieņēmumu par 

to, ka skaistumkopšanas aktualitāšu lokā nokļūst tās ķermeņa daļas, kuras 

apģērbu mode atkailina.  

5. Sejas ādas kopšanā galvenās problēmas ir taukaina un sausa āda, vasarraibumi 

un ādas novecošana. Savukārt, ķermeņa kopšanā aktuālas ir svara problēmas, 

bet ne ķermeņa ādas izskats.  

6. 20. gs. 20. – 30. gados tāpat kā šodien bija labi attīstītas aparāttehnoloģiskās 

metodes, īpaši tādas elektroterapijas metodes kā galvanizācija, diatermija 
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(šodien dēvēta kā radioliftings), elektrolīze. Arī šodien tiek pielietotas visas šīs 

elektroterapijas metodes.  

7. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā bija labi attīstīta plastiskā ķirurģija. Tāpat kā 

šodien Latvijā bija ļoti augsts serviss par pieņemamu cenu, tāpēc līdzvērtīgi 

šodienas situācijai Latvija bija iecienīta vieta plastisko operāciju veikšanai 

klientiem no ārvalstīm.  

8. 20. gs. sākumā tāpat kā šodien populāra bija mezoterapija, pildvielu 

izmantošana. Mezoterapijā tika pielietoti vitamīnu iešļircinājumi. Kā pildvielas 

izmatoja novārītu govs pienu, parafīnu.  

9. Atšķirībā no šodienas kosmetoloģijas prakses, 20. gs. 20. – 30. gados 

skaistumkopšanas speciālistu vidū bija populāri kabinetā izmantot pašgatavotu 

kosmētiku. 

10. 20. gs. 20. – 30. gadu kosmetoloģijā Latvijā bija pieejami daudz un dažādi 

risinājumi sejas un ķermeņa estētisko problēmu novēršanā, kas ļauj secināt, ka 

tā laika kosmetoloģijas nozare Latvijā bija labi attīstīta un progresīva. 
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Izmantotā literatūra. 

1. Freimanis I. Laiks. Laikmets. Mode. Rīga: Madris, 1998. 271 lpp. 

2. Gavars P. Latvijas brīvvalsts (1918-1940).// Rīga: “Pētergaiļa” bibliotēka, 1993. 91 lpp. 

3. Mūrnieks J., Reinvalds J., Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 1. daļa. 1900-1939./ Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 83 lpp. 

4. Weinreich M. Praktiska kosmētika ar moderniem aizrādījumiem un receptēm kosmētisko slimību ārstēšanai. 

Liepāja: Autors, 1934. 207 lpp. 

5. Latvijas mediju analīze/ [red. S Kruks]. Rīga: Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 162 lpp. 

6. Latvijas statistikas gadagrāmata.// Valsts statistikas pārvalde. 1936. 437 lpp. 

7. Esi sveicināta, jaunā Latvija!// Jaunākās ziņas. 1918., Nr.5. 

8. Baltijas valstis pirms Otrā pasaules kara: īss stat. datu krāju./Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas 

pārvalde, 2002., 38.lpp. 

9. Tautas veselības statistika. Rīga: Valsts statistikas pārvalde. 1927 - 1938 

10. Atpūta: literārs un populārzinātnisks žurnāls. Rīga: E. Benjamiņa, 1924 – 1941. 

11. Jaunākās ziņas: sabiedriski politisks laikraksts. Rīga: E. Elka, 1920 – 1940. 

12. Sievietes pasaule: ilustrēts žurnāls literatūrai, mākslai, rokdarbiem un mājturībai. Rīga: Spīdola, 1932 – 1940. 

13. Skaistuma kultūra: žurnāls skaistuma- veselības kopšanai, zinātnei un mākslai. Rīga: Sanitas, 1931. 

14. Magazina: nedēļas žurnāls literatūrai, filmas un skatuves mākslai. Rīga: Dailes magazina, 1934 – 1940. 

15. Latviete: mēnešraksts sievietes dzīvei. Rīga: Latvijas Sieviešu organizāciju padome, 1934 – 1940. 

16. Zeltene: ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm. Rīga: Grāmata, 1926 – 1940.  
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VĪRIŠĶĪBAS UN SIEVIŠĶĪBAS PSIHOFIZIOLOĢISKIE ASPEKTI 
 

Zeltīte Cēderštrēma 
Dr.med., doc.  

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

 

Ievads.  

Vīrietis un sieviete – šīs pasaules divas pamatvērtības, kas ir tik atšķirīgas un tajā pašā 

laikā vienotas, viens otru papildinošas. Jau izsenis cilvēku prātus nodarbinājis 

jautājums – kas ir vīrietis – vīrišķīgs vīrietis un kas ir sieviete – sievišķīga sieviete?  

 

Darba mērķis.  

Izpētīt, analizēt un apkopot literatūras un dažādus informācijas avotu datus vīrišķības 

un sievišķības psihofizioloģiskos aspektus vēsturiskā un mūsdienu izpratnē. 

 

Materiāli un metodes.  

Pētījuma pamatā izmantoti Rīgas Stradiņa universitātes AAI  Morfoloģijas katedras 

promocijas darbu, zinātniskās, mākslas un ezotēriskās literatūras materiāli un interneta 

resursi. 

 

Rezultāti.  

Daudzu tautu kultūrās ir vēstīts par vīrišķo un sievišķo pirmatnējo sākotni, ko tā sevī 

ietver, kāda ir tās būtība un nozīme. Tautas gudrība stāsta, ka vīrišķīgs vīrietis uzlūkos 

tikai sievišķīgu sievieti, jo šāda divu cilvēku savienība ir harmoniska, veselīga un 

laimīga. Mūsdienu sieviete ir iemācījusies būt stipra dažādās dzīves jomās – karjerā, 

dzīves situāciju risināšanā, būt sievai, mātei, saimniecei utt. Bet vai tas vienmēr ir 

vajadzīgs? Sievietei svarīgi ir apzināties savu sievišķību - būt maigai, mīļai, sulīgai un 

skaistai, iedvesmot vīru būt tam cietajam un stiprajam, jo tieši caur maigumu un 

mīlestību sieviete var kļūt vēl stiprāka, ja viņa dzīvo saskaņā ar savu sievišķo būtību un 

ļauj vīrietim dzīvot saskaņā ar savu vīrišķo būtību. 

 

Secinājumi. 

 Analizējot literatūrā pieejamos datus, var secināt: 

1. Visas dzīvības pamatā ir divas savstarpēji vienojošas enerģijas – vīrišķā un 

sievišķā. 

2. Seno kultūru raksti vēstī, ka vīrišķīgs vīrietis ir aktīvs, fiziski spēcīgs, 

mērķtiecīgs, bet sievišķīga sieviete ir pasīva, mīļa, maiga, vīrieti atbalstoša un 
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iedvesmojoša, kas atspoguļojas abu dzimumu savstarpējās attiecībās, fiziskajā 

(endokrīnajā) un psihiskajā veselībā. 

3. Mūsdienu vīrietim un sievietei bieži vien pietrūkst izpratne par vīrišķības un 

sievišķības būtību, izpausmi un nozīmi katra cilvēka laimē un veselībā un 

sabiedrībā kopumā. 

 

Atslēgas vārdi:  

Sievišķā pirmatnējā sākotne, sieviete, vīrietis, vīrišķā pirmatnējā sākotne. 

 

Izmantotā literatūra.  

1. Zeltīte Cēderštrēma. Rīgas skolas vecuma zēnu fiziskās attīstības rādītāju vērtējums gadsimtu mijā. 

Promocijas darbs, 2010. 

2. Ilva Duļevska.  Rīgas skolas vecuma latviešu meiteņu fiziskās attīstības izvērtējums gadsimta pārmaiņu 

procesos. Promocijas darbs, 2005. 

3. Aleksandrs Klizovskis. Jaunā laikmeta pasaules izpratne.Vieda, 2006. 

4. Džons Grejs. Vīrieši no Marsa, sievietes - no Venēras. Jumava, 2003. 
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ROSACEA – ATSKATS VĒSTURĒ 

Ilze Jākobsone 
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

 

Ievads. 

Neskatoties uz rosacea plašo izplatību un atpazīstamību, tā joprojām ir klīniski variabla 

slimība, kuras patofizioloģija nav līdz galam skaidra. Rosacea ir hroniska ādas slimība, 

kas skar galvenokārt sejas ādas izliektās virsmas (vaigi, deguns, zods, pieres centrālā 

daļa), tā izpaužas ar dažādu simptomu un pazīmju kombināciju, un norit ar 

paasinājumiem un remisijām. 

Darba mērķis. 

Noskaidrot rosacea kā slimības  un tās attīstības mehānismu, klasifikācijas veidošanās 

vēsturisko gaitu. 

Rezultāti.  

Pirmais rosacea medicīniskais apraksts parādījās 14 gadsimtā. Vēlāk  Dr. Jean de 

Bersaques žurnālā  European Journal of Dermatology aprakstījis šo  stāvokli kā 

pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas rezultātu. 15.gs glezna, kas apskatāma 

Luvrā, ‘’Vecais vīrs un viņa mazdēls’’ norada uz rosacea plašo izplatību iedzīvotāju 

vidū. 1812.gadā angļu medicīniskajos rakstos parādījās rakstiskas atsauces uz ‘acne 

rosacea’. Citas 19 gs.  atsauces norāda uz rosacea ka vienu no daudzajām acne formām. 

1891. gadā dr.Henri G. Piffard, dermatoloģijas profesors no Ņujorkas, aprakstīja 

būtiskās atšķirības starp dažādām acne formām, tādejādi diferencējot specifiskus 

simptomus. Dr. Gerd Plewig un Dr. Albert M Kligman pirmie ieviesa rosacea apakštipu 

klasifikāciju. Efektīva medicīniskā ārstēšana kļūst iespējama tikai pēc otrā pasaules 

kara, kad attīstās antibakteriālie līdzekļi un tikai 1989.gadā specifiski rosacea lokālajai 

terapijai tiek apstiprināts metronidazols. 2002. gadā Nacionālās Rosacea biedrības 

ekspertu komiteja apraksta primārās un sekundārās rosacea pazīmes un nosaka 4 

rosacea apakštipus, kas tiek pielietoti klīniskiem mērķiem arī šodien.  

Secinājumi. 

1. Attīstoties medicīnai ka zinātnei  

- labāk tiek izprasti rosacea attīstības patiesie cēloņi; 

- atklāti patoģenēzes mehānismi šūnu un molekulārajā līmenī; 

- radīti jauni medikamenti rosacea gaitas kontrolei. 

2. Neskatoties uz zinātnes atklājumiem saglabājas stigmas (‘’dzērāju deguns’’) 

sabiedrības uztverē par rosacea. 

Atslēgas vārdi. 

Rosacea, medicīnas vēsture, metronidazols, acne, alkohols. 
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Izmantotā literatūra.  

1. de Bersaques J: Historical notes on rosacea. European Journal of Dermatology. 1995;5:16-22. 

2. R.A. Dorschner, M.R. Williams and R.L. Gallo: Rosacea, the face of innate immunity, British Journal of 

Dermatology, Volume 171, Issue 6, pages 1282–1284, December 2014 

3. Gerd Plewig, Albert M.Kligman: History of Acne and Rosacea, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 

2000, pp 1-23 

4. Wilkin, Jonathan K: Rosacea: Pathophysiology and Treatment. Archives of Dermatology. 1994;130:359-

36 
5. www.rosacea.org 
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MEZOTERAPIJAS EFEKTIVITĀTE RĒTU TERAPIJĀ 

 

Olga Konoņenko 
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” absolvente, 

 sertificēta skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā 

 

Ievads 

Mezoterapija ir ādas injekciju metode ādas estētiskā stāvokļa korekcijai un kosmētisko 

defektu novēršanai. Tā ir bioloģiski aktīvu vielu ievadīšana visos ādas slāņos ar 

mikroinjekciju palīdzību. Injekcijas dod iespēju nepieciešamajām vielām nokļūt tieši 

ādas šūnās. Tas nodrošina to ilgstošu iedarbību, aktivizē šūnu vielmaiņu, stimulē ādas 

atjaunošanos, panākot ādas struktūras, elastības un tonusa uzlabošanos.  

Ādas slānī ievadītās vielas injekciju veidā iedarbojas daudz efektīgāk nekā, tradicionāli 

to darot, ar kosmētiskajiem līdzekļiem. Šie kokteiļi, monopreperāti, dzīvnieku un augu 

valsts ekstrakti zemādas slānī veido rezerves, no kurām, pakāpeniski atbrīvojoties, tiek 

aktivizēti šūnu vielmaiņas procesi.  

Mezoterapijas iedarbība ir dziļāka (līdz pat 2 cm) par aparāttehnoloģijām un tās 

efektivitāti pamato ar to, ka bioloģiski aktīvās vielas tiek ievadītas tieši 

problemātiskajās zonās - tās uzreiz nonāk mērķī, aktīvajām vielām nav jāpārvar ādas 

barjera vai pirms tam jāiedarbojas uz kādu citu sistēmu. Bioloģiski aktīvo preparātu var 

ievadīt ļoti mazās devās — tieši tik, cik nepieciešams, lai tas paveiktu savu darbu, bet 

neuzkrātos šūnās un nelabvēlīgi neietekmētu citas organisma sistēmas. 

Darba mērķis 

Pētīt adatu un bezadatu mezoterapijas ietekmi uz rētu kosmētisko stāvokli. 

Secinājumi 

1. Visām respondentēm, kas piedalījās pētījumā, rētu izskats ir uzlabojies. Pēc 

biezuma, garuma un platuma rētu izmēri ir mazinājušies. Rētas ir mazāk 

redzamas un jūtamas, tās ir izlīdzinājušās un ir vienā līmenī ar ādu, tās ir 

ievērojami mazāk jūtamas palpējot.  

2. Jo svaigākas rētas, jo rezultāts ir labāks. Fibrotiski saistaudi pēc rētošanās 

procesa beigām sliktāk padodas restrukturizācijai, tajos šūnu reparācijas 

procesi jau ir noslēgušies. 

3. Mezoterapijas metode ir jāveic kā viena no metožu kompleksa  ārstējot rētas, 

tad būs labāki rezultāti.  

4. Mezoterapija rētu ārstēšanā ir ilglaicīgs process – audi atjaunojas lēnām, tāpēc 

jāveic kurss, kamēr rētaudi restrukturizējas un iziet visas reparācijas fāzes – 

10-15 reizes. Tāpat ir ļoti svarīga regularitāte. 

Atslēgas vārdi 

Mezoterapija, injekcijas, rētas, rētu dziedēšana. 
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Izmantotā literatūra. 

1. Goldstein, B. G., Goldstein, A. O., (1997) Practical Dermatology second edition USA: Mosby, 384 p. 

2. Gradovskis, J., (2013) Ķirurģija, 2., pārkārtots un pārstrādāts izdevums, Rīga: RSU, 1013 lpp. 

3. Sussman, C., Batcs-Jensen, B., (2012) Wound Care, A Collaborative Practice Manual for Health Professionals, 

Fourth Edition, USA: Lippincott Williams & Wilkins, a Woltes Kluwer business, 832 p. 

4. Vasariņš, P., Miltiņš, A., (1999) Klīniskā dermatoveneroloģija, 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums, Rīga: 
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“Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” nepublicētie materiāli: 

1.Kermen, I., SKKA mācību prezentācija estētiskajā ķirurģijā, (2015) 

2.Lekciju pieraksti un prezentācija mezoterapijā (lektore Žagare, R.), (2015) 
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KRIOMASĀŽAS PIELIETOJUMS PSORIĀZES ĀRSTĒŠANĀ 
 

Sabīne Ulberte 
Sertificēta skaistumkopšanas speciāliste 

Anotācija. 

Psoriāze ir ādas slimība, kad ādas šūnas paātrināti veidojas un atdalās no ādas.  

Parasti šis process aizņem aptuveni vienu mēnesi, taču psoriāzes gadījumā tas notiek 

ātrāk (mazāk nekā vienā nedēļā). Šī paātrinātā procesa dēļ veidojas sabiezējuši 

plankumi ar sudrabaini baltām plēksnēm. Kriomasāža ir vērtīgs bāzes elements 

kombinētai terapijai psoriāzes ārstēšanā. Nenonākot pretrunā ar klasiskajām terapijas 

metodēm, kriomasāža būtiski uzlabo psoriāzes ārstēšanas prognozi jebkurā no tās 

izpausmēm. Kad daudz biežāk izmantojamās ārstēšanas metodes kļūst maz efektīvas 

vai pastāv kontrindikācijas to izmantošanai – krioterapija paliek teju vienīgā metode, 

kas sniedz psoriāzes slimniekiem iespēju sasniegt klīnisku atveseļošanos un ilgstošu 

remisiju. 

Darba mērķis  

Kriomasāžas uzdevums psoriāzes gadījumā ir izmainīt slimības raksturu un panākt 

pirmajā etapā izsitumu samazināšanos recidīvu gadījumos un pagarināt sākuma 

remisijas termiņus. Gala mērķis ir panākt stingru remisiju un kā klīnisko tā kosmētisko 

komfortu, kas tiek panākts apstrādājot lokāli ar šķidro slāpekli bojātos ādas reģionus – 

kā rezultātā palēninās šūnu dalīšanās ātrums, kas psoriāzes gadījumā ir pataloģiski ātrs.  

Metodika 

Kriomasāžas tehnikā lokāli apstrādāt psoriāzes skartos ādas laukumus - rekomendējams 

ir 15 – 20 reižu kurss, ko var kombinēt ar 10 reižu kriosaunas apmeklējumu. 

Secinājumi 

1. Kriomasāža ir efektīva un izmaksu ziņā pieejama procedūra jebkura vecuma 

klientam pielietojama kursa veidā monoterapijā vai pie jebkuras citas sejas vai 

ķermeņa procedūra. 
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2. Psoriāzes gadījumā kriomasāža monoterapija dod ļoti labus rezultātus. Tiek 

panākta stabila remisija, normalizēts ādas šūnu dalīšanās process, iegūts 

estētisks ādas izskats. 

Atslēgas vārdi. 

Šķidrais slāpeklis, psoriāze, krio, kriomasāža, krioterapija,  

 

Izmantotā literatūra.  

1. http://www.wb-cryotherapy.com/psoriasis/ 

2. http://www.manapsoriaze.lv/Home/Uzzini-par-psori%C4%81zi/Kas-ir-

psori%C4%81ze.aspx#sthash.U7QNhaKS.dpuf 
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MARY COHR E-APMACIBAS METODES PIELIETOJUMS 

KOSMĒTISKAJĀS PROCEDŪRĀS UN KLIENTU KONSULTĀCIJĀS 

 

Rūta Žagare 
SKK docente 

Anotācija 

E-apmācība ir unikāla un pirmreizēja metode skaistumkopšanas industrijā (no 

2015.gada), ko Mary Cohr zīmols izveidojis un patentējis, lai efektīvi uzlabotu 

skaistumkopšanas speciālistu darba kvalitāti un sekmētu viņu sadarbību ar klientiem. 

Mērķis: sniegt zināšanas un izpratni par e-apmācības nozīmi skaistumkopšanas sfērā. 

Mary Cohr (Francija) kosmētikas zīmols tika radīts1972.gadā, kad  farmaceits Džīns – 

Daniels Mondens juniors, sekojot tēva – ārsta un kosmētikas līnijas radītāja -  pēdās, 

radīja savu kosmētisko līniju - Mary Cohr. Zīmols savu vārdu ieguva, sadarbojoties ar  

MARY COHR kundzi , kas tolaik bija skaistumkopšanas skolas Bordo dibinātāja un 

vadītāja, Izglītības Ministrijas konsultante, skaistumkopšanas federācijas 

viceprezidente. 

Mary Cohr  pieder daudzas patentētas inovatīvas formulas ( hidrogeli, sauļošanās 

kosmētika ar minerālu filtriem, kosmētika bez parabēniem, šūnu dzīvības koncentrāts 

u.c.), kā arī ekskluzīvas sejas un ķermeņa kosmētiskās procedūras ar kosmētisko 

aparatūru (CATIO VITAL un TECHNI SPA) un patentētu vaksācijas metodi (EPIL 

CONFORT un STICK’ HAIR), kā arī patentēta loģistikas sistēma. E-apmācība ir 

turpinājums šo patentu uzskaitei. 

E-apmācības metodes pielietošanai nepieciešama individuāla piekļuve aplikācijai, ko 

skaistumkopšanas speciālists lejuplādē savā planšetdatorā. Parole tiek piešķirta katram 

Mary Cohr speciālistam – tas nodrošina konfidencialitāti.  

Pateicoties inovatīvām tehnoloģijām, ar e-apmācības metodi informācijas pieeja tiek 

nodrošināta nepārtraukti. Skaistumkopšanas speciālists šo metodi pielieto gan 

procedūras laikā, gan konsultējot klientu, kas būtiski atvieglo un sekmē klientu 

apkalpošanu. 

Atslēgas vārdi: 

 

Aplikācijas lejuplāde planšetdatorā, E-apmācība, Klientu konsultācija, Procedūru 

apmācība 

 

Izmantotā literatūra. 

1. www.e-training.marycohr.com 

2. www.apptentive.com 

3. www.apptamin 

 

 


