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LU DOCĒTĀJS ERNESTS APSE-APSĪTIS - PROFESORA

PĒTERA SNIĶERA DARBA TURPINĀTĀJS

DERMATOVENEROLOĢIJĀ

Vēsturisku procesu veido atsevišķas personības. Tikai izzinot

viņu individualitāti, var izprast un izvērtēt zinātnes, izglītības.
kultūras vai konkrētas nozares attīstības motivāciju un sasniegtos

rezultātus. Turklāt izveidotie priekšstati vai definīcijas ik pēc

laika jāpapildina un jāpārskata [l, 3]. Akadēmiķis Jānis Stradiņš

atzīmējis, ka pilnībā piekrīt tēzei, ka katra paaudze risina vēsturi

atbilstoši savai uztverei, mentalitātei un arī ambīcijām, un no

vēstures daudz ko vis nemācās [2].

Laika plūsmā pienākusi kārta apzināt dzīves gājumu populārajam

ārstam Ernestam Apsem-Apsītim ( l 875- l 980).

Latvijas Universitātes (LU) lielāko vērtību vidū ir ievērojamā

Latvijas armijas militārmediķa, ģenerāļa, dermatovenerologijas

profesora, mākslas mecenāta Pētera Sniķera (1875-1944) veikums

[4]. Viņa liktie pamati Latvijas dermatoveneroloģijā turpina

attīstīties pēctecībā [s]. P. Sniķerarn aizejot mūžībā, viņa vietā

dermatovenerologijas nozarē stājās Ernests Apse-Apsītis, kuru

|948. gadā, neraugoties uz lielo pašaizliedzību darbā, brutāli

nobīdīja malā [6, 7]. Viņa vietu ieņēma PSRS impērijas vadošā

aparāta izvēlētie un uz Latviju atsūtītie speciālisti no Ļeņingradas

un Maskavas [5, 8, 9]. Tādēļ E. Apse (šo īsināto uzvārdu padomju

laikā viņš izvēlējās pats) sava mūža atlikušos gadus ziedoja

darbam kosmetoloģijā.

Profesors Haralds Voskis, pieminot savu vispusīgi izglītoto

skolotāju LU Medicīnas fakultātes docētāju dermatovenerologu

atceras, ka E. Apse teicis: «Ārstam jāatrod vēl kaut kas, kam

piesiet sirdi - kaut vai dejojiet baletu, vai mācieties ķīniešu
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valodu, citādi jums medicīna apniks». Profesors H. Voskis šo

domu turpina: «Ja tā padomā. daudziem ievērojamiem ärstiem ir

bijusi kāda cita nopietna aizraušanās» [lo].

Ernests Apse-Apsītis dzimis 1898. gada 16. oktobrī Rīgā. Viņš

studēja LU Teoloģijas fakultātē, pēc tam Medicīnas fakultātē, ko

beidza 1936. gadā. Lai iegūtu demiatoveneroloģijas specialitāti,

vajadzēja vēl stažēties četrus gadus [l I]. E. Apse-Apsītis volontēja

profesora ?Sniķera dennatoveneroloģijas klīnikā [l2]. Savulaik

viņš A. Miltiņam pastāstīja, ka ciešāk sadarbojās ar privātdocentu

Jūliju Galeju (1884-1951); abi sastāvēja LU studentu biedn'bas

vienībā «Atauga» [l3, 20].

Kopā ar E. Apsi-Apsīti pie P. Sniķera volontēja arī dermato-

veneroloģe Anna Silava (1903-1979, mirusi ASV) un vēl seši citi

ārsti, kuru vārdi izziņu materiālos nav atšifrējami [l4]. Latvijas

pastāvēšanas pēdējos gados Ādas un venerisko slimību katedrā

notika paaudžu maiņa: 1938. gadä privätdocents Jēkabs Šīrons

pensionējās, katedrā par asistentu sāka strādāt Valērijs Silarājs

(19 l 5- l 974, miris Melbumā).

Pats E. Apse-Apsītis stāstīja, ka viņš četrdesmitajos gados veiksmīgi

darbojies dennatoveneroloģijas privātpraksē Rīgā [l4-l9].

Vienlaikus viņš Rīgas l. klīniskajā slimnīcā bijis nodaļas vadītājs

(1937-l958), Latvijas Valsts universitātē (LVU) - vairāku medicīnas

nozaru docētājs, arī demiatoveneroloģijā, kur pēc profesora
Pētera Sniķera viņš bijis Ādas un venerisko slimību katedras

(1944-48) un Patoloģiskās anatomijas katedras (1944-46)

vadītājs [3O, 3l].

E. Apse bija plaša redzesloka speciālists. Viņš sadarbojās ar

profesori Elizabeti Jakovļevu (1892-1955), docentu Miķeli
Veidemani (1895-1945) un citiem tiesu medicīnas speciālistiem

[2l]. Pēckara gados E. Apses zinātniskie centieni saistījās ar

profesoru Kristapu Rudzīti (1899-1978) un bazo leikocītu

(heparinocītu) pētījumiem [22].

E. Apse turpināja P.Sniķera aizsāktos pētījumus sifiloloģijā. Šī

tēma Otrā pasaules kara laikā un pēckara laikā bija aktuāla, jo

Latvijā bija vērojams sifilisa saslimstības pieauguma vilnis [23,

29]. Savos darbos [24, 25] viņš Latvijas dermatovencroloģijas
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Emests Apse. Rīga, 1978

E. Apse (stāv pirmais no labās) ar saviem kolēģiem tiesu
mediķiem 1941. gadā.Sēd pirmā no labās E. Jakovļeva, trešais-
M. Veidemanis.

E. Apse (standing, first right) with his forensic medicine

colleagues. E. Jakovļeva (seated, first from the right),
M. Veidemanis (seated, third right), 1941.
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tīklu 1945. gadā raksturo šādi: bija 400 gultu sifilisa un gonorejas

slimnieku stacionārai ārstēšanai, ierīkoti 5 venerisko slimību

dispanseri, l9 venerisko slimību punkti un 5 profilaktiskie punkti.

Šīs iestādes 1945. gadā pacienti bija apmeklējuši |BB 600 reižu.

Pēc kara Latvijā bija palikuši tikai 8 speciālisti. 1946. gadā

Latvijas venerisko slimību apkarošanas tīklā strādāja 46 ārsti

(komandēti no PSRS), no tiem 3 strādāja šajā nozarē vienu gadu,

34 ārsti - 10 un vairāk gadu, pārējo 9 ārstu stāžs bija no 3 līdz 5

gadiem.

E. Apse-Apsītis savos darbos analizēja arī kļūdas sifilisa

diagnostikā. Si slimniekus tolaik ieteica ārstēt stacionārā. ar

retiem izņēmumiem - ambulatoriski. E. Apse izstrādāja instmkciju

par si ārstēšanu ar novarsenolu (neosalvarsānu) un bismutu,

ko ieteica veikt kursu veidā atkarībā no sifilisa stadijas. Viņš

nodarbojās arī ar sifilisa serodiagnostikas jautājumiem, ieteica

laboratorisko materiālu transportēt pa pastu - seruma sausā

piliena veidā. Šī metode tajā laikā bija piemērota. Par šo tēmu

E. Apse bija sakrājis lielu materiālu un cerēja aizstāvēt

disertāciju, tomērtā dažādu iemeslu dēļ neīstenojās.

E. Apse interesējās arī par saslimstību ar gonoreju un kašķi. Viņš

ieteica pasākumus, lai samazinātu saslimstību ar šīm slimībām,

uzskatot, ka slimnieki ne tikai jāārstē, bet arī jāizglīto. Pēc viņa
domām šajā darbā jāiesaista plašs ārstu tīkls. Sekmīgai cīņai ar

veneriskām slimībām jāierīko slēgta ārstēšanas iestāde. (Referāta

teksts izklāstīts 8 mašīnraksta lappusēs.)

1946. gada 29. aprīlī sniegtajā darba analīze dermatoveneroloģijā

viņš izdarīja šādus secinājumus:

- veneriskās un lipīgās ādas slimības Latvijas PSR ir stipri

izplatītas;

- šo slimību apkarošanas tīkls vēl nav pilnīgi izveidots un ar

kadriem nav nokomplektēts;

- darbu kavē līdzekļu trūkums;

- steidzīgi vajadzīgi lO mikroskopi un lO tumšā rcdzcslauka

kondensori;
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- jāizveido sifīlisa serodiagnostikas centrs;

- jāpanāk, lai visām grūtniecēm jau pinnajos grūtniecības

mēnešos obligāti tiktu izdarīta Vasermaņa reakcija, lai

izvairītos no siūlitisku bēmu dzemdēšanas:

- jādomā arī par Ādas un venerologijas institūta dibināšanu

Rīgā; (Latvijā institūtu tā arī neizveidoja, bet Lietuvā šāds

institūts darbojās vairākus gadus.)

- vajadzīgs terapeitiskais rentgenaparāts; (Šāds aparāts darbojas

Paula Stradiņa slimnīcā.)

- jāturpina dibināt speciālas bērnu poliklīnikas un apskates

punktus.

Savus priekšlikumus E. Apse iesniedza Veselības aizsardzības

ministrijas Zinātniskajai padomei.

Vēlāk E. Apses dāvinātos materiālus savā kandidāta disertācijā

izmantoja A. Miltiņš [26]. Viņš izvēlējās arī E. Apsi-Apsīti par

sava darba neoficiālo recenzentu - sirdsapziņas recenzentu.

Tomēr jāņem vērā, ka tajā laikā mesli bija jāmaksā arī cenzūrai.

E. Apses nosprausto uzdevumu īstenošana tika uzticēta atjaunotajam

Republikas venerisko slimību dispanseram, ko vadīja atbraucējs

no Harkovas - Hanss Bergmanis (1898-1970). 1949. gadā par LU

katedras vadītāju E. Apses vietā iecēla no Ļeņingradas komandēto

profesoru leprologu Aleksandru Šteinu (1895-1971). Taču viņš

drīz pārcēlās uz Ļvovu. No 1951. gada katedru vadīja Maskavas

docents A. Dubiņins (1898-1953), bet no |953. gada RMI Ādas

un venerisko slimību katedru ilgu laiku vadīja profesors Pēteris

Jākobsons (1900-1974) [5, 9].

E. Apsem nebija iespējas zinātniskai un pedagoģiskai izaugsmei.

Viņš strādāja par dermatovenerologu Rīgas ādas un venerisko

slimību dispanserā. Savu darbu sifiloloģijā (P. Sniķera skolas

prioritārajā nozarē) viņš pārtrauca. Taču no 1953. gada viņš bija

ilggadējs dispansera ārsts kosmetologs Dzirnavu ielā 66a. Viņš

popularizēja kosmetoloģiju [32]. Sasniedzot 80 gadu vecumu,

E. Apse pensionējās. Jubilejā viņu apsveica Latvijas PSR

Zinātniski praktiskās dermatovenerologu biedrības priekšsēdētājs
Viktors Žukovs (1921-1996) un Rīgas Ādas un venerisko slimību
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dispansera galvenais ārsts Gunārs Ūdris. Par paveikto darbu

E. Apsi apbalvoja ar Atzinības rakstu.

Latvijā pirmie darbi skaistumkopšanā saistās ar Ances

Vitenbergas-Baķes pirmo kosmētisko kursu vadītājas darbību 30.

gadu sākumā un to attīstību vēlākajā laikā [27, 28, 30, 31 ].

Atskatoties uz LU docētāja Ernesta Apses-Apsītes dzīvi un

veikumu, varam secināt, ka viņa izaugsmi dermatoveneroloģijā

pārtrauca pēckara valdošais režīms. Taču tas nevarēja ietekmēt

viņa popularitāti tautā - viņš bija iecienīts ārsts un kosmetologs.
Ernesta Apses dzīves gājumu nebija katastrofāli ietekmējušas ne

kara, ne represiju vētras, kā tas bija noticis ar daudziem viņa
vienaudžiem. Viņš prata izdzīvot pie dažādām varām un saglabāt

darbaspējas līdz 80 gadu vecumam. Šo māku varētu izskaidrot ne

tikai ar laimīgu sakritību, bet arī ar viņa vispusīgo izglītību un

intelektu.
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