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Dienējis Vjetnamā. Kristaps Kegi
dienēja 3. mobilajā ķirurģiskajā
hospitālī, kur daudz operēja
un veica pētījumus par kara
brūču ķirurģisko ārstēšanu

Kristaps Juris Keggi
1934
Ārsts ortopēds, traumatologs

Ā

“Es ticu brīnumiem,
un Dr. Kristaps Kegi ir
brīnums. Viņš ir kļuvis par
izcilu ķirurgu, kas, nomainot
gūžu un ceļu locītavas, ir
devis jaunu dzīvi simtiem
cilvēku ne tikai Amerikā, bet
arī Latvijā, Igaunijā, Lietuvā
un citās bijušajās Padomju
Savienības republikās. Tie
bija ievērojami un grūti
izskaidrojami notikumi viņa
dzīvē, kas deva iespēju
Kristapam kļūt par vienu
no lielākajiem mūsu laika
ķirurgiem, ortopēdijas
pionieriem, labdariem un
skolotājiem.”
(Veins O. Sautviks)

172

rsts ortopēds, viens no pasaulē izcilākajiem endoprotezēšanas speciālistiem. Jeila universitātes profesors. Konektikutas
pavalsts Voterberijas slimnīcas nodaļas vadītājs. Pētījis lielo locītavu endoprotezēšanu un biomehāniku, mugurkaulāja slimības.
Izstrādājis oriģinālas konstrukcijas endoprotēzes un jaunu ķirurģisko tehnoloģiju.
Dzimis 1934. gada 9. augustā Rīgā. Kristapa Kegi dzīve ir
stāsts par inteliģentas latviešu ģimenes atvasi, kas pēdējā kara
gadā devās svešumā, kopā ar latviešu bēgļiem nonāca svešā
kontinentā, tur ar centību, darbaprieku un atjautību ieguva labu
izglītību. K. Kegi vecaistēvs ir ievērojamais latviešu kultūras darbinieks, teologs, pedagogs, folklorists un dzejnieks Ludis Bērziņš,
bet tēvs — ārsts ķirurgs, profesora Paula Stradiņa students un
asistents, vēlāk Alūksnes slimnīcas direktors un ķirurgs Jānis Kegi.
1944. gada 1. oktobrī Kegi ģimene — Jānis, viņa dzīvesbiedre
Ruta un četri dēli — Jānis, Kristaps, Andrejs un Ludis — aizbrauca
no Latvijas uz Vāciju, vēlāk nonāca franču zonā, kur tēvs drīz vien
sāka strādāt par ārstu. Jau 1949. gadā ģimene pārcēlās uz ASV, kur
viņus uzņēma latviešu mācītājs Rihards Zariņš, ķirurgu Bertrama
un Kristapa Zariņu tēvs. K. Kegi sekmīgi beidza skolu, vienlaikus
strādājot visdažādākos darbus, tad Jeila universitātē no 1951. līdz
1959. gadam studēja medicīnu, iegūstot doktora grādu.
Sākotnēji Kristapu Kegi interesēja sirds ķirurģija un ortopēdija.
Studēdams pēdējā kursā, K. Kegi iepazinās ar Jeila universitātes ortopēdijas profesoru Veinu O. Sautviku, kura ietekmē sāka
specializēties ortopēdijā — 1964. gadā K. Kegi ieguva ortopēda
traumatologa sertifikātu.
Medicīnas fakultātes otrajā kursā Kristaps Kegi kļuva par ASV
Bruņoto spēku rezerves leitnantu, bet 1964. gadā atradās aktīvajā
karadienestā un tika nosūtīts uz Rietumteksasas pilsētu Elpaso.
Tolaik K. Kegi jau patstāvīgi veica lielas ortopēdiskas operācijas.
Kad sākās karadarbība Vjetnamā, K. Kegi saņēma pavēli doties uz
turieni. Kā atceras pats ārsts, “visšausmīgākais bija operēt pavisam
jaunus zēnus — sakropļotus, sašautus, saspridzinātus, apdegušus.” Vjetnamā K. Kegi dienēja 3. mobilajā ķirurģiskajā hospitālī,
daudz operēja, dažreiz pat dienu vai divas pēc kārtas. Profesionālā
ziņā tā bijusi lieliska skola. Pēc kara K. Kegi sagatavoja mācību
kursu par kara brūču ķirurģisko ārstēšanu Amerikas akadēmijas
ortopēdijas ķirurgiem. Tas tika publicēts akadēmijas lekciju kursā,
K. Kegi par šo tēmu uzņēmis arī mācību filmu.
Voterberijas slimnīcā Kristaps Kegi izveidojās par vienu no
izcilākajiem ASV ortopēdiem, kas specializējies locītavu aizstāšanā,
operēdams galvenokārt ceļa un gūžas locītavas. Viņš daudz veicis
revīzijas operācijas, labojot citu ķirurgu ieliktās endoprotēzes.
Profesors Kegi izgudrojis jaunas ortopēdijas un ķirurģijas metodes,
no kurām plašāk pazīstams saudzējošais grieziens gūžas muskuļos,
kurš nodrošina tūlītēju muskuļu stabilitāti pēc operācijas.

1987. gadā Kristaps Kegi atbrauca uz Latviju kā viesis, taču
jau operēja gūžas locītavas. 1988. gadā K. Kegi nodibināja Kegi
Ortopēdijas fondu, ar kura atbalstu speciālistiem no Latvijas ir
iespēja papildināt zināšanas ASV. Kegi Ortopēdijas fonds iespēju
mācīties ASV nodrošinājis turpat 200 Latvijas ārstiem — ortopēdiem, anesteziologiem, sporta ārstiem un citiem speciālistiem.
Gluži tāpat Kegi fonds organizējis Krievijas, Ukrainas un Lietuvas
ārstu stažēšanos ASV. Kegi fondu uztur galvenokārt pats K. Kegi,
viņam personiski tas izmaksā vismaz 600 000 dolāru gadā, pārējo
naudu ziedo profesora draugi, pacienti, ASV uzņēmumi. Katru
gadu vairākas reizes K. Kegi brauc uz Latviju, lasa lekcijas, konsultē
pacientus, operē. Profesors operējis ne tikai Rīgā, bet arī Alūksnē,
Cēsīs, Liepājā, Tukumā, Talsos un citās pilsētās, kopumā Latvijā veicot vairākus simtus operāciju. Ārsts apceļojis arī Igauniju, Krieviju,
Gruziju, Uzbekistānu, Ukrainu un citas postsociālistiskās valstis,
lasot lekcijas un veicot locītavu aizstāšanas paraugoperācijas.
1990. gadā Kristaps Kegi Jūrmalā, ēkā, kurā no 1934. līdz
1944. gadam dzīvojis Ludvigs Ernests (Ludis) Bērziņš, nodibināja
sava vectēva memoriālo muzeju.
Profesors Kegi daudz darījis, lai tuvinātu trimdas un Latvijas
latviešu tautības zinātniekus un medicīnas darbiniekus. Kristapa
Kegi vārds ir nesaraujami saistīts ar latviešu tautas atmodu, 1989.
gada vasarā viņš kopā ar brāļiem Bertramu un Kristapu Zariņiem
bija viens no Pasaules latviešu ārstu 1. kongresa iniciatoriem un
organizatoriem. 1990. gadā viņš daudz tikās ar Latvijas iedzīvotājiem, īpaši mediķiem, un aktīvi aģitēja balsot par Latvijas Tautas
frontes idejām. 1991. gadā Kristaps Kegi bija viens no Pasaules
latviešu zinātnieku 1. kongresa rīkotājiem, finansiālajiem atbalstītājiem un ziņotājiem.
Būdams sportiskas dabas cilvēks, Kristaps Kegi organizējis
un gādājis balvu ikgadējām Latvijas riteņbraukšanas sacensībām
“Kegi Velo”, bijis Latvijas Riteņbraukšanas federācijas vadītājs. Bez
tam profesors finansējis un atbalstījis veterānu sacensības akadēmiskajā airēšanā.
Profesors veic ne mazāk kā 350 operāciju gadā, tas ir ļoti liels
skaits, vērtējot to, ka viņa veiktās operācijas ir apjomīgas un ilgas.
Tādēļ viņš katru dienu daudz trenējas, uztur sevi labā sportiskā
formā un ir daudz centies savus veselīga dzīvesveida principus
ieviest arī Latvijas ārstu ikdienā.
Kristaps Kegi ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis
(1990), Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis,
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). No daudzajiem citu
valstu apbalvojumiem un goda doktora nosaukumiem dažādu
pasaules valstu zinātņu akadēmijās un universitātēs, visaugstāk
pats Kristaps Kegi vērtē Jeila universitātes Ortopēdijas fakultātes
labākā docētāja nosaukumu, ko viņam jau astoto reizi pēc kārtas
piešķīruši universitātes studenti.

Aktīvs Tautas frontes atbalstītājs. 1990. gadā Alūksnē kopā
ar Alūksnes slimnīcas ārstu kolektīvu un profesoru Viktoru
Kalnbērzu, aģitējot par Latvijas Tautas frontes idejām

Izaudzinājis jaunu traumatologu un
ortopēdu paaudzi Latvijā. Kristaps
Kegi organizējis turpat 200 latviešu
ārstu apmācību ASV. Attēlā kopā ar
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas
valdes priekšsēdētāju Valdi Zatleru

Ģimene. Tēvs — Alūksnes slimnīcas
direktors ķirurgs Jānis Kegi, viņa
dzīvesbiedre Ruta un četri dēli — Jānis,
Kristaps, Andrejs un Ludis

Kopā ar meitu Māru. Kristaps Kegi
1986. gadā nonāca Maskavā, kur
viņa meita Māra piedalījās Labas
gribas spēlēs akadēmiskajā airēšanā.
Tur viņam bija iespēja iepazīties ar
dažiem Latvijas latviešu ārstiem un
sākt veidot kontaktus ar dzimteni
Medicīnas zinātnes veicinātājs postsociālistiskajās valstīs. Kristaps
Kegi kopā ar Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas prezidentu Valentīnu
Pokrovski un Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas akadēmiķi Viktoru
Kalnbērzu. Kegi fonds organizējis Krievijas, Ukrainas un Lietuvas ārstu
stažēšanos ASV. Ārsts apceļojis arī Krieviju, Armēniju, Gruziju un citas
postsociālistiskās valstis, lasot lekcijas un veicot locītavu aizstāšanas
paraugoperācijas. Profesoram nācies veikt gūžas locītavas aizstāšanas
operācijas arī vairākām ļoti prominentām Krievijas valdības amatpersonām

Gādājis palīdzību Latvijas slimnīcām.
Kristaps Kegi, kopš 1987. gada
regulāri apmeklēdams Latviju,
atvedis jaunus instrumentus,
ieviesis jaunas metodes, veicis
vairāk nekā 500 operāciju

Aktīvi organizējis Latvijas un ASV
latviešu ārstu sadarbību. Kristaps
Kegi, profesors Viktors Kalnbērzs un
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības
priekšsēdis Ansis Muižnieks Rīgā

Pasaules zinātnes un prakses
atziņu ieviesējs Latvijā. Kristaps
Kegi ir viens no Pasaules latviešu
ārstu 1. kongresa organizatoriem.
Attēlā kongresā kopā ar Stenforda
universitātes profesoru, asinsvadu
ķirurgu Kristapu Zariņu un Hārvarda
universitātes profesoru, ortopēdu
un sporta ārstu Bertramu Zariņu

Konsultants. Kristaps Kegi regulāri Rīgā konsultē pašus
smagākos pacientus. Attēlā kopā ar profesoru Konstantīnu
Kalnbērzu, apspriežot pacienta ārstniecības taktiku
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