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«Ja rodas aizdomas par 
hemoroīdiem – pie ārsta noteikti ir 
jāiet, un šis speciālists ir proktologs 
– ķirurgs, kurš pamatā nodarbojas ar 
taisnās zarnas ārstēšanu. Pazīmes, 
kas var liecināt par hemoroidālo 
slimību, ir nepatīkamas sajūtas anālās 
atveres apvidū, nieze, nepiederīga 
veidojuma sajūta, nedaudz asiņu uz 
tualetes papīra pēc vēdera izejas,» saka 
ķirurgs koloproktologs, docents Aigars 
Martinsons (Lāzermedicīnas klīnika). 
«Tādi paši simptomi var būt arī resnās un 
taisnās zarnas vēzim, un ir svarīgi laikus 
tikt skaidrībā, ka runa tiešām ir tikai par 
hemoroīdiem. Dažs pacients ir cieties 
un baidījies, nav spējis saņemties, pat 
aizgājis līdz klīnikas durvīm, bet griezies 
atpakaļ un beidzot tomēr atnācis. Kad 
esam viņu izmeklējuši un pateikuši, 
ka tas nav nekas ļaundabīgs, bet 
hemoroidālā slimība, kuru varam ārstēt 
ar pietiekami modernām un saudzīgām 
metodēm, mēs redzam, kā cilvēks 
burtiski atplaukst.» 

– Vai tiesa, ka hemoroīdi noteikti 
jāoperē? Un, jo agrākā stadijā, jo 
labāk?

– Atšķirībā no audzējiem hemoroīdi 
ir jāārstē nevis tad, kad tos atklāj, bet 
tad, kad tie traucē. 

Agrīnās stadijās reizēm pietiek ar 
dzīvesveida sakārtošanu – cilvēks sāk 
lietot pareizu uzturu, kļūst kustīgāks, 
iespējams, nomaina vienu fiziskās 
aktivitātes veidu pret citu utt. 

Tiesa, daudzi pietiekami plaši 
pētījumi liecina, ka hemoroīdu stadiju 
ar tabletēm, svecītēm, ziedēm un 
citādi samazināt nevar, taču galvenais 
pierādītas slimības gadījumā ir 
pacienta pašsajūtas un dzīves kvalitātes 
uzlabošanās. Par ķirurģisku ārstēšanu 
ir runa tad, kad citas metodes lietot nav 
iespējams. 

– Ārstniecības iespējas kļūst 
arvien daudzveidīgākas – no 
medikamentiem līdz klasiskai 
ķirurģiskai operācijai. Kādas metodes 
ir šajā spektrā pa vidu?

– Par tādām var uzskatīt mūsu 
klīnikā lietotās lāzermetodes, kas ir 
pacientam labi panesamas, salīdzinoši 
mazsāpīgas, ar iespējami ātru rezultātu. 
Mūsdienu tehnoloģiju attīstība dod 
iespēju arī ķirurģiskās operācijas 

padarīt mazsāpīgākas, ar īsāku 
atveseļošanās periodu, tomēr tās prasa 
ilgāku laiku. Mazākās hemoroidālās 
slimības stadijās piedāvājam HeLP 
metodi, kad, izmantojot lāzeru, 
piededzina hemoroīdu barojošo 
asinsvadu, ierobežojot tā asinsapgādi. 
Ja nepieciešama lielāka iejaukšanās, 
tad tomēr vajadzīga anesteziologa 
klātbūtne un ir arī zināms pēcoperācijas 
periods, kas atsevišķos gadījumos uz 
dažām dienām prasa slimības lapu, un 
tādā gadījumā iesakām LHP operāciju. 

– Kā notiek LHP operācija?
– Ja hemoroidālie mezgli ir jau pārāk 

lieli un sāk izkrist, tad saistaudi, kas tos 
tur pie zarnas sieniņas, ir izstaipīti, tāpēc 
vairs nav iespējams panākt tik labu 
efektu, vienkārši slēdzot artērijas, kas 
apgādā mezglus ar asinīm. Izmantojot 
LHP lāzertehnoloģiju, hemoroidālajā 
mezglā tiek iedurta «lāzeradatiņa» un 
veikta piededzināšana, kuras rezultātā 
mezgls saplok, varētu teikt – pielīp pie 
zarnas sieniņas. Ir ļoti precīzi aprēķināts, 
cik liela enerģija vajadzīga šim nolūkam, 
lai nebojātu slēdzējmuskuli vai taisnās 
zarnas gļotādu. Šī operācija, kas parasti 

ilgst 15 – 20 minūtes, prasa īsu vispārējo 
anestēziju. Jāteic gan, ka sāpes nav 
ļoti lielas, tomēr rodas fizioloģisks 
apdegums, ir zināms diskomforts, 
reizēm jālieto pretsāpju tabletes, taču 
sāpīguma ziņā šī nav salīdzināma ar 
klasisko operāciju. Kopumā klīnikā 
jāpavada vairākas stundas. 

– Kā jāgatavojas LHP operācijai, un 
kādas analīzes pirms tās jāveic?

– Uzreiz jāteic: nenāksies lietot 
preparātus zarnu tīrīšanai un personāls 
nesagaidīs slimnieku ar milzīgu klistīra 
trauku. Pašam jāizdara tikai 1 – 2 mikro- 
klizmas. Tāpat arī nav jānoskuj 
apmatojums. Uz operāciju jānāk 
tukšā dūšā. Parasti kādu laiku iepriekš 
pacientam tiek nozīmētas antibiotikas, 
lai operācijas brīdī tās jau būtu sākušas 
darboties, līdz ar to samazinās strutaino 
komplikāciju risks. Gatavojoties 
operācijai, pacientam, kurš citādi ir 
vesels, jāveic urīna un asins analīzes, 
kardiogramma, plaušu rentgens. Ja ir 
kādas vispārējās veselības problēmas, 
tad var būt nepieciešami papildu 
izmeklējumi un attiecīgu speciālistu 
konsultācijas. Blakusslimības parasti 
nerada nepārvaramus šķēršļus 
operācijas veikšanai, vienīgi jārēķinās ar 
to, ka risks varētu būt augstāks, par ko 
pacients tiek attiecīgi informēts. 

Laikus, vismaz nedēļu pirms 
paredzētās operācijas, nozīmējam 
anesteziologa konsultāciju mūsu klīnikā. 
Tas ļauj maksimāli izskaust dažādas 
neparedzētas situācijas.

– Kādas komplikācijas var būt pēc 
LHP operācijas?

– Pēc jebkuras procedūras var 
būt zināmas komplikācijas. Agrīnu 
komplikāciju praktiski nav – mūsu 
praksē nav nācies paturēt pacientu 
klīnikā ilgākai novērošanai. Viņš var 
doties mājās tajā paša dienā. Vēlīnās 
komplikācijas var būt neliela asiņošana 
un sāpju sindroms. Šī ķermeņa daļa ir 
bagātīgi apasiņota, bet tai raksturīga arī 
ātra brūču dzīšana. Sāpju sindroms ir 
vairāk vai mazāk izteikts atkarībā no tā, 
cik labi pacients kopumā panes sāpes, 
cik liels ir apstrādātais hemoroidālais 
mezgls un kāds ir apdeguma laukums. 

Analizējot mūsu klīnikas datus 
par aptuveni 400 LHP operācijām, 
konstatējām būtisku mezglu izkrišanas, 
niezes, asiņošanas un citu simptomu 
mazināšanos, kā arī to, ka pēcoperācijas 
periodā nav lielu sāpju. Lielākā daļa 
pacientu atzina, ka šādu operāciju 
labprāt ieteiktu saviem paziņām, 
kolēģiem, ģimenes locekļiem u.c.

Nereti mēs LHP operācijas 
kombinējam ar taisnās zarnas 
gļotādas plīsumu operācijām, ar ārējo 
hemoroidālo mezglu kosmētisku 
apstrādi, traucējošo krociņu novākšanu 
anālajā apvidū, un tad sāpju sindroms 
ir lielāks un prasa atbilstošu terapiju. 
Reizēm rētaudiem, kas izveidojas 
pēc operācijas, vajadzīga vienkārša 
procedūra, lai uzlabotu kosmētisko 
efektu.  

– Cik ilga ir darba nespēja, un ar 
kādiem ierobežojumiem jārēķinās 
pēcoperācijas periodā?

– Darba nespēja ilgst dažas 
dienas. Ja operācija ir ceturtdienā, tad 
pirmdien, otrdien pacients, ja viņš ir 
biroja darbinieks, jau var strādāt. Darīt 
smagu fizisku darbu vai iet uz sporta zāli 
var pēc 10 – 14 dienām, pēc atkārtotas 
kontroles. Operētā vieta paliek jutīga 
vēl nepilnu nedēļu, tādēļ jānodrošina 
vēdera izeja bez aizcietējumiem, 
nepieciešams pareizs uzturs. Ja ir 
tendence uz aizcietējumiem, jālieto 
vēdera mīkstinātāji. 

– Vai problēma pēc operācijas var 
atkārtoties?

– Divi lieli pētījumi Eiropā rāda, 
ka LHP operācijām ir 6% recidīvu 
piecu gadu laikā, kas nav slikts 
rādītājs. Eiropas proktologu kongresā 
pārliecinājāmies, ka darba apjoma un 
kvalitātes ziņā neatpaliekam no vācu 
un itāļu kolēģiem, kuri mūsu nozarē 
tiek uzskatīti par līderiem. Ja kāds ārsts 
apgalvotu, ka viņa darbā nav recidīvu un 
komplikāciju – es pie tāda neietu. 

– Cik lielā mērā ārstēšanas 
metodes izvēli nosaka medicīniskās 
indikācijas un cik – pacienta  vēlmes?

– Mēs izstāstām pacientam par 
viņa slimību un iespējām to ārstēt, 
izskaidrojam, kādās stadijās vēlama 
HeLP procedūra un kādās – LHP 
operācija. Pavisam ielaistus gadījumus 
ar lāzeru neārstējam, tur vajadzīgas 
citas modernas metodes, bet tās prasa 
uzturēšanos stacionārā. Ja cilvēkam 
ir tāda hemoroidālās slimības stadija, 
kad optimāla būtu LHP operācija, bet 
viņš nevēlas narkozi un nevar atlicināt 
laiku pat neilgai darba nespējai, varam 
kā pagaidu risinājumu vispirms veikt 
HeLP procedūru, ko iespējams kombinēt 
arī ar skleroterapiju. Krājot pieredzi 
un paaugstinot kvalifikāciju, mums 
kļūst skaidrākas dažādas šo metožu 
lietošanas nianses. Prieks, ka cilvēki 
arvien drošāk nāk uz mūsu klīniku, jo ir 
pārliecinājušies, ka problēmas risinām 
diskrētā un komfortablā gaisotnē.n

LHP – mūsdienīga un droša 
hemoroīdu ārstēšana

Attieksme pret hemoroidālo slimību un tās ārstēšanu atkarīga no katra pacienta pieredzes, izglītotības, vēlēšanās 
izzināt savu organismu un rūpēties par veselību. Un, protams, nozīme ir arī tam, vai izdevies atrast īsto ārstniecības 

iestādi un īsto ārstu, kuram esi gatavs uzticēt delikātas problēmas un kurš spēj piedāvāt efektīvu risinājumu. 

StAtiStiKA ir lAbA. «Analizējot mūsu klīnikas datus par aptuveni 400 LHP operācijām, konstatējām būtisku mezglu 
izkrišanas, niezes, asiņošanas un citu simptomu mazināšanos, kā arī to, ka pēcoperācijas periodā nav lielu sāpju,» saka 
ķirurgs koloproktologs, docents Aigars Martinsons (Lāzermedicīnas klīnika)


