
Dzirdēts, ka hemoroidālā slimība ir aptuveni 
pusei Eiropas Savienības iedzīvotāju, tātad 
daudzi to pazīst pēc pieredzes. Tomēr, 
lūdzu, īsumā atgādiniet, kas tā ir.

Hemoroidālā slimība izpaužas, 
palielinoties asinsvadu pinumam ap taisno 
zarnu. Šāds pinums ir visiem cilvēkiem, to 
veido galvenokārt no mazas vēnas un nelielas 
artērijas. Ja taisnās zarnas slēdzējmuskuli 
var nosacīti salīdzināt ar ūdens krānu, tad 
asinsvadu pinums ir kā blīve, kas nodrošina, 
ka ūdens nepil no aizgrieztā krāna. 
Daudzi uzskata, ka ar šo problēmu var 
vienkārši tikt galā paši...

Jāuzsver, ka jebkurš diskomforts anālās 
atveres apvidū ir pamats, lai konsultētos 
ar proktologu, jo, kā jau minēju, aiz 
hemoroidālās slimības maskas var slēpties 
vēzis vai citas stipri vien bīstamākas kaites. 
Gadās arī, ka abas slimības kombinējas. 
Pie kāda speciālista jādodas, ja ir sūdzības 
par niezi anālās atveres apvidū – pie 
proktologa, ādas ārsta vai kāda cita?

Vispareizākais ir izvēlēties klīniku, kur 
sadarbojas proktologi un dermatologi, kā tas 
ir Lāzermedicīnas klīnikā. Nereti cilvēki, ku-
riem ir hemoroidālā slimība agrīnā stadijā, ar 
šādām sūdzībām tiek sūtīti no proktologa pie 
dermatologa, tālāk arī pie ginekologa vai uro-
loga... Beigās pacients atmet ar roku un dodas 
uz aptieku pēc kādas ziedes, kas noņem niezi. 
Ļoti bieži tās ir hormonus saturošas ziedes, 
kas novērš traucējošo sajūtu, tāpēc cilvēks tās 
lieto vēl un vēl, kamēr sākas ādas atrofija, kas 
rada veselu virkni jaunu problēmu. 
Kāpēc hemoroidālā slimība izraisa ādas 
niezi?

Asins cirkulācija ap taisno zarnu šīs 
slimības gadījumā ir nedaudz izmainīta, 
asins šūnas ātrāk sabrūk un iekaisuma vielas 
izdalās vairāk, tāpēc rodas nieze, līdzīgi kā 
cilvēkiem ar vēnu problēmām ir nieze kājās. 

Kādu ārstēšanu piedāvā šādiem pacientiem 
jūsu klīnikā?

Sākumā faktiski gandrīz visus pacientus ar 
sūdzībām par niezi sūtījām pie dermatologa, 
bet izrādījās, ka aptuveni divām trešdaļām 
nieze pāriet pēc hemoroīdu ārstēšanas ar 
HeLP lāzerprocedūras palīdzību un derma-
tologs secina, ka nekādu ādas problēmu nav. 
Ja nieze nepāriet, ārstēšana turpinās, daļai 
pacientu konstatē ādas slimības – psoriāzi, 
sēnītes un citas, kas tiek izmeklējumos pierā-
dītas un sekmīgi ārstētas. Ar lāzeru palīdzību 
varam noņemt anālajā apvidū arī traucējošus 
sīkus ādas veidojumus, piemēram, papilomas. 
Ko tas nozīmē – HeLP lāzerprocedūra?

Nosaukums radies, saīsinot angļu valodas 
vārdus hemorrhoid laser procedure, tātad – 
hemoroīdu lāzerprocedūra. Izmantojot 
lāzeru, tiek piededzināti hemoroīdu barojošie 
asinsvadi. Ar lāzera palīdzību tiek mainīta 
asinsvada sieniņas struktūra, un rezultātā 
asinsvads slēdzas. Šī ir procedūra, ko veicam 
kabineta apstākļos, tā ir droša un nav 
traumatiska. 
Kādas lāzermetodes izmantojat, ja 
hemoroidālie mezgli ir lielāki?

Mūsu klīnikā pieejama LHP lāzertehno-
loģija. Hemoroidālajā mezglā tiek ievadīts 
speciāls lāzervads un veikta piededzināšana, 
kuras rezultātā mezgls saplok, varētu teikt – 
pielīp pie zarnas sieniņas. 
Lāzermedicīnas klīnika bija pirmā 
Austrumeiropā, kur šādas tehnoloģijas sāka 
izmantot. Kā tā izskatās uz kopējā Eiropas 
fona?

Septembrī Barselonā piedalījāmies Eiropas 
proktologu kongresā, kur pirmoreiz notika 
atsevišķa lāzerproktoloģijai veltīta sēde. Va-
ram droši apgalvot, ka ne darba apjoma, ne 
kvalitātes ziņā neatpaliekam no vācu un itāļu 
kolēģiem, kuri Eiropā mūsu nozarē tiek uz-
skatīti par līderiem. Esam uzkrājuši pieredzi 

un dalījušies tajā ar citiem, izstrādājuši savu 
metodiku, ko turpinām pilnveidot. 
Vai ieviests arī kāds jauns ārstēšanas veids?

Mūsu novitāte ir pilonidālo sinusu jeb 
epiteliālo eju lāzeroperācija, ko ar labiem 
panākumiem esam veikuši jau vairākiem 
pacientiem.
Kas ir pilonidālais sinuss?

Te ir runa par situāciju, kad astes kaula 
rajonā izveidojusies strutaina eja. Savulaik 
medicīnā valdīja uzskats, ka šī problēma ir 
iedzimta, taču tas nav apstiprinājies. Slimība 
ir iegūta, tā raksturīga jauniem, sportiskiem 
vīriešiem, nereti – ar izteiktu ķermeņa apma-
tojumu, un attīstās intensīvas fiziskas slo-
dzes, piemēram, skriešanas laikā, berzējoties 
sēžas muskuļiem, rezultātā astes kaula apvidū 
nonāk infekcija un rodas fistula, kas reizēm 
var atvērties vienā vai otrā sēžas pusē. 
Kā notiek lāzeroperācija?

Vispirms ar sonoskopu identificē fistulu un 
ar lāzeru to slēdz. Operācija notiek anestēzijā, 
līdz ar to tiek prasītas attiecīgas analīzes un 
ir nepieciešama anesteziologa konsultācija. 
Pēc operācijas darbaspējas tiek atgūtas dažu 
dienu laikā, izņēmums var būt vienīgi ļoti 
smags fizisks darbs. Vēlāk nepieciešamas 
vismaz divas pēcoperācijas kontroles vizītes, 
bet nav jānāk uz pārsiešanu. Piebildīšu, ka šīs 
operācijas janvārī veiksim ar 30% atlaidi. 
Vai tuvākajā laikā paredzētas vēl kādas 
atlaides proktoloģiskai ārstēšanai?

Decembrī ambulatorajām proktologu 
konsultācijām un diagnostikai būs 50%, 
janvārī 40%, bet februārī – 30% atlaide. 
Februārī HeLP procedūrām būs 20% atlaide, 
bet LHP operācijas veiksim ar 30% atlaidi. 
Tā ir mūsu klīnikas iniciatīva, lai padarītu 
pacientiem pieejamāku šo ārstēšanu, kuru 
nefinansē no valsts budžeta. Daudzi mūsu 
pacienti atzīst, ka visgrūtākais visā ārstēšanās 
procesā viņiem bijis tieši saņemties un 
atnākt, bet, sastopot diskrētu un delikātu 
attieksmi, bažas izgaist.
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Kad gads tuvojas beigām, parādus der atdot ne tikai līdzcilvēkiem, 
bet arī savai veselībai. Ir jau reizēm grūti saņemties, jo sevišķi, ja ri-
sināma tāda delikāta problēma kā diskomforts un nieze anālās atve-
res apvidū. „Tā ir situācija, kad noteikti vajadzētu meklēt kvalificētu 
medicīnisku palīdzību,” saka medicīnas zinātņu doktors, docents, ķi-
rurgs koloproktologs Aigars Martinsons (Lāzermedicīnas klīnika). 
„Mēs regulāri sastopamies ar gadījumiem, kad cilvēki aplami pašārs-
tējas un sīku problēmu pārvērš lielā vai arī, savlaicīgi negriežoties pie 
ārsta, nonāk līdz ielaistam vēzim, domājot, ka tie ir „tikai” hemoroīdi.”

Vizīte pie proktologa: 
kas jādara – jādara


