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Novecošanas radītās fiziskās izmaiņas 
  

Cilvēkam novecojot, visās ķermeņa galvenajās sistēmās notiek izmaiņas. Tās var 

parādīties katram indivīdam dažādā vecumā. Jāprot atšķirt normālās izmaiņas no 

patoloģiskām un izskaidrot šīs atšķirības vecajiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem.  

 

 

Redze 

 
Raksturojums:  

mazināts redzes asums, apgrūtināta redze tuvumā (lasīšana), mazināts redzes lauks, 

vājināta perifērā redze, mazināta acs spēja piemēroties tumsai, palielināts minimālais 

gaismas uztveres slieksnis, presbiopija (tālredzība), lēcas elastīguma zuduma dēļ 

pasliktinās redzes akomodācija, vājināta krāsu atšķiršana lēcas dzeltēšanas dēļ, samazinās 

asaru izdale, sausuma un graušanas sajūta acīs. 

 

Izmeklēšanā konstatētais:  

 katarakta - lēcas sabiezē un mazinās caurlaidība, izpaužas kā redzes miglošanās, konstatē 

izmeklējot ar oftalmoskopu, sašaurinātas zīlītes, sūdzības par grūtībām lasīt, par spožu 

apgaismojumu, izmaiņas dziļuma uztverē, kritieni, sadursmes, apgrūtināta darbošanās ar 

sīkiem priekšmetiem, grūtības ikdienas dzīves nodarbēs, ''tuneļa'' redze, palielināts  

intraokulārais spiediens. 

 

Norādījumi aprūpei un pacienta izglītošanai 

 pārliecinieties, vai objekti ir pacienta redzes laukā; 

 marķējot zāles un rakstot pacientam nododamu informāciju, izmantojiet lielos burtus; 

 dodiet cilvēkam vairāk laika fokusēt un piemēroties apkārtnei; 

 nelietojiet žilbinošu gaismu; 

 tumšā telpā  ieslēgt naktslampiņu; 

 lai stimulētu redzi, izmantojiet sarkanu un dzeltenu krāsu; 

 iezīmējiet pakāpienu malas un režģus, lai palīdzētu cilvēkam ar dziļuma uztveres 

traucējumiem. 
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Dzirde 

 
Raksturojums:  

dzirdes zudums, mazināta runas saklausīšanas spēja uz trokšņa fona, labojams dzirdes 

vadāmības zaudējuma cēlonis ir ausu sēra sablīvējums vai sēnīšu infekcijas radīto  masu 

uzkrāšanās. Vecajiem cilvēkiem bieža sūdzība ir pastāvīgs vai pārejošs troksnis ausīs: 

zvanīšana, šņākšana, dūkšana.Var būt vienā vai abās pusēs, sevišķi klusumā, naktīs. 

Cēlonis var būt iekaisums, medikamentu lietošana, dzirdes nerva bojājums, sēra korķi. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 pacients runā skaļi, pagriež galvu pret runātāju, lūdz atkārtot teikto; 

 būdams pie pilna saprāta, sniedz neatbilstošas atbildes; 

 pacients mēdz ierauties sevī, nespēj koncentrēties, jūtas pievilts, dusmīgs, nomākts; 

 nereaģē uz skaļu troksni. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ierosiniet dzirdes pārbaudi, lai precīzāk novērtētu dzirdes zudumu un apsvērtu dzirdes 

aparāta lietošanas nepieciešamību; 

 lai atvieglotu sarunu, izmantojiet žestus, mīmiku, acu kontaktu, uzskatāmību 

(priekšmetus, uzrakstus, zīmējumus); 

 pirms sākat runāt, pievērsiet sev pacienta uzmanību, ievērojiet saskarsmes attālumu 

ne tālāk par 1,5 m; 

 runājiet pacienta dzirdīgākajā ausī, lēni, skaidri, normālā balsī, nekliedziet, jo augstos 

toņus pacients dzird sliktāk; 

 ierosiniet piestiprināt skaņas pastiprinātājus pie telefona aparāta un durvju zvana; 

 uzdodot jautājumus, dodiet vairāk laika atbildēm; 

 regulāri pārbaudiet pacienta ārējos auss kanālus un vajadzības gadījumā iztīriet. 
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Oža 

 
Raksturojums:  

novecošanas gaitā mazinoties ožas nervu šķiedrām,  vājinās smaržu uztvere. 

 

Izmeklēšanā konstatētais:  

nespēja sajust nepatīkamas smakas (deguma, gāzes, sviedru, urīna, pelējuma, bojāta 

ēdiena u.c.) 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ēdienreizē nosauciet ēdienu un ļaujiet cilvēkam iedomāties  ēdiena smaržu un garšu; 

 ierosiniet ožas kairināšanai lietot vairāk garšvielu un aromatizatorus; 

 ierosiniet pacientam koncentrēt uzmanību uz dzīvībai bīstamām smaržām (gāzes, 

deguma, dūmu). 

 

 

Garša 

 
Raksturojums:  

garšas kārpiņas novecojot vājinās, vispirms zūd spēja sagaršot saldu un sāļu, krietni vēlāk 

skābu un rūgtu. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 sūdzas, ka ēdienam nav garšas, pārmērīgi lieto cukuru, sāli, garšvielas; 

 nespēj atšķirt ēdienus; 

 ēstgribas mazināšanās, svara zudums. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 pasniedziet ēdienus patīkamā izskatā, nesamaisīt dažādus ēdienus; 

 dažādojiet ēdiena sastāvu un konsistenci; 

 veiciniet rūpīgu mutes dobuma kopšanu, atmest vai ierobežot smēķēšanu. 

Paskaidrojiet, ka smēķēšana veicina garšas un ožas izmaiņu ātrāku zudumu. 
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Tauste, jušanas izmaiņas 

 
Raksturojums:  

pieskāriena sajūta samazinās, vairāk tas ir izteikts pirkstu galos, plaukstās un kājās. 

Samazinās arī sāpju sajūtas. Stāvokļi, kas normāli ir sāpīgi, dod tikai diskomforta vai 

spiediena sajūtu, samazinās vibrācijas sajūta. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 sūdzas par pirkstu un pēdu jušanas traucējumiem; 

 uz plaukstām un pēdām var būt traumu pazīmes - apdegumi, applaucējumi, sasitumi, 

saspiedumi; 

 sūdzas par nejūtīgumu, stīvuma sajūtu pirkstos, sevišķi pēdās. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 izmainītā sāpju un jušanas sajūta jāņem vērā, ja ir aizdomas par miokarda infarktu, 

abdominālo  infarkta formu, arī apendicītu. Tad nevajadzētu vadīties pēc sāpju 

izteiktības, bet citām pazīmēm 

 

 pievērsiet pacienta uzmanību jušanas izmaiņām, veiciniet izvairīties no traumatisma; 

 

 izglītojiet pacientu un piederīgos par pēdu kopšanas nozīmi. 

 

 

Kustību koordinācija 

 
Raksturojums: 

 mainās līdzsvara izjūta, soļi kļūst īsāki, kājas mazāk atrautas no zemes, plati novietotas, 

augums liecas uz priekšu, novecojot palielinās kritienu iespējas. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 izmaiņas stājā un gaitā, mazināta spēja mainīt kustību; 

 sūdzības par reiboni. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai:  

novietojiet priekšmetus un lietas sasniedzamā vietā, atvēliet cilvēkam vairāk laika kustību 

veikšanai. 
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Sirds un asinsvadu sistēma 

 
Raksturojums:  

Sirds muskuļi zaudē elastību un tādēļ samazinās kontrakciju  spēks.  Attīstās  

kardioskleroze; asinsvadi zaudē elastību sklerozes dēļ, asinsvadi kļūst biezi un stīvi, tas 

izraisa asinsspiediena paaugstināšanos;lēnāka reakcija uz spriedzi. Ja pulsa ātrums ir 

palielinājies, vajadzīgs ilgāks laiks, lai tas atgūtu miera stāvokļa  rādītāju; maksimālā 

skābekļa patēriņa mazināšanās. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 sklerotiskas izmaiņas sirds vārstulēs, izklausot sirdi, dzirdami diastoliski  trokšņi;  

 sīkie asinsvadi – kapilāri arī sašaurinās, kā dēļ ļoti pasliktinās audu barošana, tādēļ 

āda ir vēsa un bāla. Apasiņošanas nepietiekamība ir arī iekšējos orgānos; 

 vēnas paplašinās, jo to sieniņas zaudē elasticitāti; 

 stresam sekojoša ilgstoša tahikardija. 

 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 

 iesakiet regulāri mērīt asinsspiedienu, palīdziet iegādāties asinsspiediena mērāmo 

aparātu un iemāciet, kā ar to rīkoties. Izglītojiet, ka paaugstināts asinsspiediens 

palielina sirds infarkta vai insulta risku.Vēlamais asinspiediens ne augstāk par 139/89 

mm Hg st.; 

 

 pamāciet, ka pēc fiziskajām nodarbībām jāatvēl ilgāks laiks, lai atpūstos - 

sirdsdarbībai jāatļauj atgriezties normālā ritmā; 

 

 izglītojiet par aterosklerozes riska faktoriem un to novēršanu (kustības, asinsspiediena 

normalizēšana, uztura sabalansēšana, holesterīna līmeņa kontrole un pasākumi tā 

mazināšanai u.c.) 
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Elpošanas orgānu sistēma 

 
Raksturojums:  

vecumā cilvēks elpo biežāk, elpa ir īsāka un virspusēja, samazinās asinsrite plaušā, 

samazinās gāzu apmaiņa/ventilācija plaušās, mazāka ventilācija notiek plaušu pamatnē, 

vairāk galotnē, samazinās plaušu audu elasticitāte ar sekojošu enfizēmu. Elpošanas ceļu 

iekaisumi, bieži un hroniski procesi, veicina elastīgo audu zudumu. 

 

Izmeklēšanā konstatētais:  

ilgstošs klepus, nespēja atklepot, bieža slimošana ar respiratorām infekcijām, elpošana ir 

virspusējāka un biežāka, palielināts krūšu kurvis priekšas – muguras diametrā. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 vecākiem cilvēkiem pēc jebkuras ķirurģiskas operācijas jāveltī sevišķa uzmanība 

dziļās elpošanas vingrinājumiem; 

 

 izglītojiet par respiratoro infekciju profilaksi: izvairīties no ļaužu pilnām vietām 

aukstajos gadalaikos un gripas epidēmijas laikā, atteikties no smēķēšanas, savlaicīgi 

apmeklēt ārstu, parādoties saslimšanu simptomiem;  

 

 nepieciešama norūdīšanās. Kājas būtu ieteicams turēt siltas. Lai norūdītu aizdeguni, 

katru rītu un vakaru būtu vēlams skalot kaklu ar aukstu ūdeni;  

 

 jācenšas elpot caur degunu, lai gaiss sasiltu un attīrītos;  

 

 vajadzētu izvairīties no putekļainām un piesmēķētām telpām;  

 

 regulāra nodarbe ar fiziskiem vingrojumiem, sevišķi soļošana, iešana, braukšana ar 

velosipēdu palīdz saglabāt plaušu audu elastību un krūšu kurvja kustīgumu.  

 

 

 

Gremošanas orgānu sistēma 

 
Raksturojums: 

 vairumam cilvēku pēc 65 gadu vecuma nav savu zobu un viņi nēsā zobu protēzes. Ja 

vecajiem cilvēkiem ir saglabājusies daļa zobu, tie bieži  ir sliktā stāvoklī. 

mēle ar gadiem spēku nezaudē, tās izmēri dažreiz palielinās. Gļotāda pakāpeniski 

izlīdzinās, garšas receptoru skaits samazinās. Vecumdienās rīšana ir apgrūtināta, jo 

samazinās siekalu sekrēcija. Zarnu peristaltika vecumā samazinās, tādēļ barības 
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pārvietošanās zarnās palēninās. Pakāpeniski samazinās kuņģa sulas daudzums, samazinās 

sālsskābes un pepsīna izdale. Aknu novecošana sākas ap 50 g.v. – samazinās aknu masa 

un izstrādātās žults daudzums, samazinās  galvenās funkcijas: siltuma veidošana, 

organismam svešu vielu pārveidošana, kaitīgo vielu izvade no organisma, žults 

veidošana. Aizkuņģa dziedzera darbības spēja samazinās. Ieteicams to nepārslogot ar 

pārmērīgu cukura lietošanu. Vēlams ierobežot treknu un pikantu ēdienu ēšanu. Tievās 

zarnās notiek strukturālas izmaiņas un traucēta uzsūkšanās. Samazinās sālskābes izdale, 

tādēļ apgrūtināta dzelzs, B12 vitamīna, folskābes un olbaltumvielu uzsūkšanās. Kalcija 

uzsūkšanās samazināta pēc 70 g.v. Samazinās arī taukos šķīstošo vitamīnu – A, D, un K 

vit. uzsūkšanās. Resnās zarnās samazinās peristaltika un  gļotu izdale,  tādēļ liela 

problēma ir aizcietējumi. 

 

Izmeklēšanā konstatētais:  

traucēts košanas un barības košļāšanas process, cilvēks ierobežo ēšanu un produktu 

izvēli, kā rezultātā var būt novājēšana vai aptaukošanās, slikts garastāvoklis, vecais 

cilvēks izvairās iet viesos. Nepilnvērtīgā uztura dēļ veidojas vielu maiņas saslimšanas, 

aizcietējumi u.c.. Izmaiņas aknu un aizkuņģa dziedera darbībā izsauc caureju vai 

aizcietējumus, dažreiz sliktu dūšu vai spiediena sajūtu pakrūtē. Ar gadiem novājinās 

vēdera muskulatūra, vēdera apjoms palielinās, var veidoties trūces. Veciem cilvēkiem 

anālās atveres rajonā var novērot hemoroidu mezglus, kuru asiņošana rada satraukumu. 

Var veidoties plaisiņas anus gļotādā, kas izraisa sāpes un diskomfortu. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 regulāri sekot zobu stāvoklim, to kopšanai un labošanai, vajadzības gadījumā 

izgatavot zobu protēzes; 

 izglītot par mutes dobuma, zobu un protēžu kopšanu; 

 izglītot par pareiza uztura izvēlēšanos, pareizu sagatavošanu; 

 informēt par vēdera izejas regulēšanu, aizcietējumu profilaksi un novēršanu; 

 savlaicīgi apmeklēt ārstu, ja veidojas hemoroidi un to asiņošana; 

 veciem cilvēkiem uzmanīgi nozīmēt medikamentus, jo sakarā ar samazināto aknu 

atindēšanas funkciju,  medikamentu noārdīšanās produkti no organisma izdalās lēnāk. 

Vecajiem cilvēkiem jānozīmē mazākas medikamentu devas kā pieaugušajiem. 
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Urīna izvadorgānu sistēma 

 
Raksturojums:  

novecojot nieres  sarūk un samazinās to masa. Urīna saturēšanas spēja urīnpūlī 

samazināta. Rodas biežāka vajadzība iztukšot pūsli, kad tas ir pustukšs. Vecumā gan 

vīriešiem, gan sievietēm ir biežāka urinēšana naktī. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 veciem cilvēkiem viena no biežākām sūdzībām ir urīna nesaturēšana, biežāka  

urinācija, vajadzība urinēt naktī; 

 miega traucējumi ceļoties naktīs, lai ietu uz tualeti; 

 urīna smaka no veļas urīna nesturēšanas un ožas traucējumu dēļ. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ieteikt naktīs lietot pīli vai podiņu, lai ejot naktī uz tualeti nekristu; 

 veicināt veco cilvēku un piederīgos  sekot veļas un ķermeņa tīrībai; 

 ieteikts tuviniekiem nepārmest vecajiem cilvēkiem netīrību, bet palīdzēt ievērot 

tīrību. 

 

Imunoloģiskā sistēma   

 
Raksturojums:  

tīmusdziedzera atrofijas dēļ vājinās šūnu pārraidītā imunitāte. Mazinās T limfocītu -

helperu aktivitāte, bet pastiprinās T sūnu - supresoru aktivitāte. T šūnu izmaiņu rezultātā 

vājinās B šūnu darbība. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 biežāk novēro saslimšanas ar infekcijas slimībām; 

 biežāka saslimšana ar ļaundabīgajiem audzējiem. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 mācīt vecajiem cilvēkiem, ka viņiem ir paaugstināts risks saslimt ar infekcijas un 

ļaundabīgajām slimībām, tāpēc ļoti svarīgas regulāras medicīniskās apskates un 

profilaktiskās potēšanas.  
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Neiroloģiskā sistēma 

 
Raksturojums:  

izmaiņas  smadzenēs novecošanas procesā - galvas smadzeņu pusložu garozā šūnu skaits 

samazinās. Samazinās smadzeņu masa un apjoms, palielinās starpsmadzeņu telpa, ko 

aizpilda smadzeņu šķidrums.  

 

Izmeklēšanā konstatētais:  

nervu sistēmas izmeklēšanu apgrūtina novājinātās maņu orgānu funkcijas, vājināta 

stāvokļa un vibrācijas izjūta, mazināti refleksi, potītes reflekss negatīvs, sūdzības par 

kritieniem. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ņemot vērā šīs izmaiņas un novājinātos maņu orgānus, veciem ļaudīm ļoti svarīgi 

ievērot kritienu profilaksi, ieteikt lietot spieķi; 

 savlaicīgi iegādāties aprīkojumu maņu orgānu funkciju kompensācijai, kontrolēt to 

piemērotību - brilles, dzirdes aparāti u.c. 

 

 

Kaulu muskuļu sistēma 

 
Raksturojums:  

muskuļu spēks un funkcijas samazinās, jo samazinās muskuļu masa; kaulos notiek 

demineralizācijas procesi (osteoporoze), tie kļūst trausli un pie niecīgām traumām viegli 

lūzt; ķermenis kļūst īsāks, jo sašaurinās starpskriemeļu spraugas. Locītavas kļūst mazāk 

kustīgas, pat stīvas un nekustīgas, jo mazinās skrimšļu  biezums un atsperīgums. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 locītavu kustību apjoms ir ierobežots, sūdzības par stīvumu; 

 izmaiņas stājā – var veidoties kifoze; 

 ķermeņa garums var samazināties no 2,5 līdz 10 cm no sava iepriekšējā garuma;  

 muskuļu atrofija; 

 biežāk kaulu lūzumi; 
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 sūdzības par muguras sāpēm, locītavu sāpēm, cilvēki lieto pretsāpju līdzekļus, kas 

savukārt var bojāt kuņģa gļotādu. Izglītot par pareizu medikamentu lietošanu; 

 palielinās  tendence saslimt ar  sirds asinsvadu slimībām, jo sāpju un kustību 

ierobežojuma dēļ  samazinās fiziskās aktivitātes. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 vecos ļaudis jāmudina pēc iespējas vingrināt locītavas; 

 lai izvairītos no  sāpēm,  cilvēki izvairās no kustībām, līdz ar to process pastiprinās; 

 izglītot cilvēkus par faktoriem, kas veicina osteoporozi: 

 izglītot par vēlamo uzturu un kalcija preparātu lietošanu, lai aizkavētu osteoporozes 

veidošanās iespēju. 

Patstāvīgais darbs referāts: vēlamais uzturs un medikamenti  osteoporozes mazināšanai 

 

 

Endokrīnā sistēma 

 
Raksturojums:  

hipofīze samazina trofisko hormonu izdali, stresa laikā vājinās augšanas hormonu 

atbrīvošanās, palielinās vazopresīna (antidiurētiskā hormona) līmenis, palielinās folikulus 

veicinošā hormona un luteinizējošā hormona daudzums. Normāla insulīna sekrēcija miera 

stāvoklī, lai gan novecojot tā izdalīšanās, uzņemot lielu glikozes devu, mazinās. Tas var 

būt saistīts ar palielinātu svaru vai iedzimtību. 

 

Izmeklēšanā konstatētais  

 parasti nav izteiktu simptomu. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 izglītot vecos cilvēkus regulāri veikt asins analīzes, lai noteiktu cukura līmeni; 

 izglītot par pareiza, sabalansēta uztura nozīmi. 
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Reproduktīvā funkcija 

 
Raksturojums:  

sievietēm menopauzē mazinās olnīcu lielums un hormonu producēšana. Tas izraisa 

dzemdes ievilkšanos, maksts atrofiju, krūšu masas samazināšanos. Vīriešiem novecojot 

mazinās testosterona producēšanās un izdale, tomēr tā seruma līmenis var būt normāls vai 

nedaudz pazemināts pat 80 gadu vecumā.  

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 sūdzības par maksts sausumu, sāpīgs dzimumakts; 

 atrofisks vaginīts. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 informēt par iespējām uzlabot dzimumaktu (lietot slīdvielas); 

 informēt seksuāli aktīvus vecus vīrus, ka spermatoģenēze var turpināties arī  vecumā. 

 

Āda 

 
Raksturojums:  

āda kļūst plānāka, zaudē elastību, rodas krunkas. Āda kļūst sausāka, nelīdzenāka. 

Zemādas tauku slānis samazinās – tauku ir mazāk uz ekstremitātēm, vairāk uz vēdera, 

gurniem. Ādas pigmenta šūnas samazinās – āda kļūst plankumaina, sevišķi, ja tiek 

apsauļots. Veidojas sīki, sārti asinsvadu izaugumi un vecuma kārpiņas – sīki mīksti 

veidojumi. Padušu un kaunuma matu daudzums samazinās, dažreiz  tie pazūd pavisam. 

Galvas mati kļūst plānāki un sirmi. Vecām sievietēm var parādīties mati  virs augšlūpas 

un uz zoda, jo notiek hormonālas izmaiņas. Vīriešiem bieži novēro plikpaurību. 

 

Izmeklēšanā konstatētais 

 novēro izmaiņas pēdās. Izplatītas ir sēnīšu saslimšanas, kas izsauc nagu bojājumus: 

 sakarā ar ādas sausumu nereti rodas plaisas pēdas apakšā, sevišķi papēžos; 

 Hallux valgus – t.i. kauliņa palielinājums (izaugums) pie īkšķa. 

 

 Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 nepieciešams lietot ādu mīkstinošos līdzekļus vismaz divas reizes dienā ( augu eļļa); 
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 Halluks valgus gadījumā nepieciešama ortopēda palīdzība, ērti apavi; 

 sēnīšu slimību  paasinājumus izprovocē  situācijas, kas novājina visu organismu: 

saslimšanas, lieli pārdzīvojumi, traumas; 

 redzes traucējumi vai grūtības saliekties var būt par cēloni pēdu nekopšanai. Izglītot 

piederīgos sekot vecā cilvēka pēdu higienai, palīdzēt apgriezt nagus un kopt pēdas; 

 mazgājoties izvairīties no ādu sausinošu ziepju lietošanas; 

 ādas lobīšanās gadījumā ieziest ādu ar mīkstinošu krēmu vai eļļu; 

 jāizvairās no ļoti karstu un ļoti aukstu priekšmetu saskares ar ādu, jo tā var tikt 

traumēta, nesajūtot sāpes (vecam cilvēkam pazemināts ādas jūtīgums ); 

 nieze ir nepatīkamas sajūtas ādā, kas pasliktinās karstumā, pie svīšanas, noguruma un 

stresa, kā arī kā slimību izpausme (nieru, žults un aknu slimības, dzelzs deficīta 

anēmija). Ādas sausums veicina niezi. Kasīšanās rada vēl lielāku niezi, jo  kasot ādu 

atbrīvojas viela, kas pati ierosina niezi. Mazgājoties ieteicams ūdenim nedaudz pieliet 

etiķa šķīdumu. Var lietot sāls šķīduma kompreses. Niezes izraisītu miega traucējumu 

gadījumā jālieto medikamenti pēc ārsta norādījumiem. Vecuma nieze skar visu miesu.  

 

 


