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EDUARDS SMILTENS (1918-1992)

Eduards Smiltens bija viens visvecākajiem profesora P.Stradiņa skolnie-

kiem un viņa klīnikas darbiniekiem, viens no visilggadigākajiem P.Stradiņa
Valsts klīniskās slimnicas darbiniekiem un nodaļas vadītājiem. Viņš bija šis

slimnicas uroloģijas nodaļas dibinātājs 1950. gadā un tās vadītājs lidz pat

1987. gadam.
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Eduards Smillens dzimis 1918. gada 16. septembrī Mariupolē. No mātes

viņš bija ntantojis erudīciju un iedzimtu intuicijtī. Māte labi pārzīnājusī
zāļu tējas un to pielietošanu, tlažādas mājas ārstēšanas metodes. Īēvs-

tālbraucējs kapteinis, darbarūķis, kas délé ieaudzināja darba mīlestību,
dzives un darba tikuīnu. Dēls visu mūžu atcerėjies tēva teiktos vārdus:

"Pacel un noskūpsti maizīti -
tad tas tev nekad netrūks”.

Jaunības gadi pagājuši darbā, lai nopelnītu skolasnaudtī - par krāsotāju pie
Poguja, par izsutāmo zēnu, par strādnieku Ķemeru sanatorijā, par sanitārās

dalas vadītāju lurmalas pionieru nometne.

Pēc LVU Medicīnas fakultātes beigšanas strādājis par galveno ārstu Dunda-

gas Sllllīllltīā, turklāt organizējis tur arī sabiedrisko un kultūras dzīvi (iestu-

dējis teātra uzvedumu). No 1940. gada sācis strādāt P.Stradiņa klīnikā kā vo-

lontieris. Pirmā operācija bijusi konservēttī asiņu pārliešana ar Beka

aparātu.

Pēc profesora Stradiņa ieteikuma 1950. gadā noklausijies uroloģijas kursu

Ļeņingradā prof. Šapiro klīnikā. Pēc kursu pabeigšanas nodibinājis 2. Rīgas
pilsētas slimnīcā (tagad ?Stradiņa Valsts klīniskā sliīnnica) uroloģijas nodaļu.
Labs skolotājs kirurgijā un uroloģijā viņam bijis arī profesors Ēvalds

Ezerietis.

Eduarda Smiltena vadībā un viņam pašam piedaloties, pirmoreiz bijušajā
PSRS un pat pasaulē pielietotas dažādas jaunas ārstēšanas un diagnostikas
metodes urologijā: intraarteeriāla ķīmijterapija tīrinpūšla audzėju ārstēšanā,

retropneiīnoperitonejs nieru un virsnieru audzēju diagnostika, intravenozo

anestėzija tīrologiskiem slimniekiem, transvagiīiāla urinvada lejasdajas
akmeņu izņemšana, elektrohidrauliska cistolitotripsija, mākslīgā niere

akūtas nieru mazspējas gadijumā, jxėritoīieālā dialize, summārā DlCE-

raudze nieru funkcionālā stāvokļa novērtēšanai, fosfātakmeņu šķidināšana
ar glukonskābi.

lpaši jāpiemin Eduarda Smiltena kandidāta disertācijas darbs par prostatas
adenomas slimnieku ārstēšanu novēlotās stadijās. Proponējot šiem slimnie-

kiem divetapu operāciju, viņš samazināja pēcoperācijas letalitāti (3‚2%).

Nozīmīgs ir arī viņa darbs, kurā analizēti slimnieki ar novēlotu urinpūšja
vēzi. Rezultātā 1974. gadā tapa doktora disertācija. Šajā darbā izvērtēta

limfogrāfijas nozime metastāžu diagnostika, ieteikta limfmezglu operatīvā

eksplorācija pirms paša audzēja operācijas, a. iliaca interna ligatūra

.audzēja asiņošanas gadījumā, kā arī intraarteriālaķimijterapija. Šis doktora

disertācijas iepriekšaizstāvėšana notika Ļeņingradā un divreiz Maskavā.

Galīgās aizstāvēšanās datumsbija paredzēts 1974.g. 12. martā plkstJ 4.00.

Tomēr notika šķietami neiespējamais, jo divas nedēļas pirms šī datuma

vienam no oponentiem pēkšņi radās iebildumi. Kaut gan darbs tika

vairākkārt pārstrādāts, tas tomēr oponentu neapmierināja un disertācija
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netika aizstāvēta. Eduards Smiltens par šo gadījumu izteicās šādi:

"Neveiksmeš Žēl? Vai pļāvējs, kas iekar izkapti ābeles zarā pēc nopļautās
druvas un noslauka sviedrus no pieres, skatoties uz kuplo nopļautr) vālu,

kaut ko nožēlo? Es savu darbu esmu veicis. Žēl tikai, ka to darot, esmu

atrāvis savu enerģiju un rūpes slimniekiem, kuri no manis neprasīja vis

disertāciju, bet gan veselību? Domāju, ka šis gadījums deva diezgan lielu

triecienu Eduarda Smiltena koronāriem asinsvadiem; vēlāk tas atsaucās uz

viņa veselību.

jāpiemin ari Eduarda Smiltena organizatoriskās spējas. Viņš organizējis

republikas urologu konferences 1955., 1958. un 1965. gadā, kā ari Baltijas

urologu konferenci 1973. gadā. Piedalijies visos pēckara Vissavieiribas

urologu kongresos, bijis Vissavienibas Urologu biedribas valdes loceklis.

1954. gadä viņš nodibinājis Latvijas urologu zinātnisko biedrību, bijis tās

priekšsēdētājs līdz pat mūža beigām. Sastādijis biedribas darba plānus
katram gadam, bijis visu sēžu organizėtājs un vadītājs.

No 1969. gada Eduards Smiltens bijis Latvijas galvenais urologs, organizējis
un dibinājis starprajonu urologiskās nodaļas Ventspili, Daugavpili, Jēkab-

pilī, Liepājā, Jelgavā, tādejādi decentralizējot urologisko palidzibu un

pietuvinot to visattālākajiem Latvijas novadiem un to iedzīvotājiem.

Eduards Smiltens vadījis ari RMI kvalifikācijas celšanas kursus urologijā.
Šo kursu beidzēji kļuva par augstas kvalifikācijas urologiem un Rīgas
slimnicu uroloģīsko nodaļu vadītājiem.

Eduardam Smiltenam bija izdevība iepazities ar daudzām klinikām
- viņš

bijis gandriz visos bij. PSRS urologiskos centros. 1968. gadā viņš apmeklēja
12 ASV vadošās urologiskās klīnikas; bijis arī klīnikās Vācijā, Zviedrijā u.c.

Darbā par galveno viņš uzskatījis iniciatīvu. Pēc citu klīniku apmeklē-

jumiem viņam vienmēr radās jaunas idejas un viņš tās tūlīt centās realizēt

savā nodaļā. Cilvēkos Eduards Smiltens visaugstāk vērtēja atbildības

sajūtu. Viņš uzskatīja, ka ārsts var veikt vissarežgītāko operāciju, bet viss

darbs būs vējā, ja kāda bezatbildiga māsa laikā neatvērs drenāžas caurulīti

vai neizdarīs nepieciešamo injekciju. Viņš centās panākt, lai katrs, kas ir

atbildīgs par slimnieku, nakti negulētu saldā miegā.

Eduardam Smiltenam ir 109 zinātniskās publikācijas, 14 racionalizācijas
priekšlikumi, 4 izgudrojumi, daudz rakstu žurnālā "Veselība'. 1978. gadā
viņš izdeva grāmatu "Svarīgākās urologiskās slimības". Divas reizes

Eduarda Smiltena vadītā nodaļa kļuvusi par labāko slimnīcā, bet 1986.

gadā ieguvusi P. Stradiņa ceļojošo balvu.

Eduards Smiltens veicis joti lielu darbu, veidojot pagrabtelpās zem nodaļas

uroloģijas vēstures muzeju. Tajā savākti interesanti, pat unikāli eksponāti
par uroloģijas vēsturi. Muzejs tika veidots, izmantojot personīgas līdzekļus
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un pieredzi. Eduards Smiltens aizsāka rakstit grāmatu par uroloģijas attīs-

tību Rigā.

Eduarda Smiltena mājās virs darba galda atrodas Ulda Zemzara glezna

"Zirgs", ko Eduards Smiltens ar zināmu ironiju bija nosaucis par savu paš-

portretu: zirgs ir stiprs, uzticīgs, izturīgs, darbaspējigs, vienkāršs un godīgs,
bet arī laimīgs. Eduarda Smiltena uztverē vislaīmigāks cilvēks ir tad, kad

padarījis lielu un smagu darbu. Kā ķirurgs viņš jutās laimīgs pēc tam, kad

bija izdarījis grūtu un atbildīgu operāciju. Katru operāciju viņš uzskatīja kā

vienīgo, visnopietnāko un vissvarigāko. Viņš mācīja saviem skolniekiem,

ka nav lielu un mazu operāciju, bet ir tikai lieli un mazi ķirurgi.

Eduards Smiltens cinijās par ārsta autoritāti, viņš nevarēja samierināties,

ar to, ka ārsti reizēm strādā par taksometra šoferiem, bet medicinas

bibliotēka lai pašā laikā ir tukša.

Eduarda Smiltena darba augstākais novērtējums ir 1992.gadā viņam

piešķirtais Latvijas Zinātņu akadēmijas medicinas goda doktora grāds.
Diemžēl arī pozitīvas emocijas mēdz būt fatalas Nākamajā dienāpēc šī

priecīgā notikuma Eduardu Smiltenu piemeklēja smadzeņu trieka; pēc 8

dienām viņš nomira.

Ivars Smiltens




