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Tas ir viens no ie mes liem, kā pēc šis ga
da laiks ti ka iz rau dzīts klī ni kas rī ko ta jai ak ci
jai Vēnupavasaris, ku ra no tiek, lai iz glī to tu 
pla šā ku sa bied rī bu par vē nu ve se lī bu, var
bū tē jām pro blē mām un mūs die nī gām ār stē
ša nas ie spē jām. Ak ci jas lai kā tiek pie dā vā tas 
arī at lai des dia gnos ti kai un ār stē ša nai. Šo
gad no tiks jau ses tais Vēnupavasaris.

– Gan  līdz ši nē jie Vēnupavasari, gan 
ci tas jū su klī ni kas ak ti vi tā tes ir de vu šas 
la bus re zul tā tus,  tā dēļ  jā jau tā – vai  tie
šām tā das vēl ir va ja dzī gas?

– Arī mums paš iem rei zēm ir sa jū ta, ka 
nu jau sa bied rī bai va ja dzē tu būt ga na la bi 
in for mē tai. Do mā jams, ka nav tā lu tas laiks, 
kad vairs ne nāk sies rī kot tik vē rie nī gas ak
ci jas, bet pa gai dām jo pro jām sa sto pa mies 
ar pa cien tiem, ku ri sa ka: bū tu es zi nā jis par 
jums ag rāk... Tur klāt mēs jū tam, ka da ļa cil
vē ku – gan tie, ku ri pie mums jau bi ju ši, gan 
arī tie, ku ri vēl ti kai gra sās nākt – gai da tie ši 
Vēnupavasari.

– Var būt tas ir pie dā vā to at lai žu dēļ?
– Pro tams, cil vē ki lab prāt iz man to at lai

des, un dau dziem katrs eiro ir sva rīgs. Mū su 
klī ni kai at lai des un ak ci jas nav paš mēr ķis, 
bet drī zāk pa pil du sti muls, lai cil vē ki sa
ņem tos pār bau dīt vē nu ve se lī bu, uz zi nā tu, 
kā das ir pro blē mas un kā tās var ār stēt. Mū
su vēl me ir pa rā dīt, ka jeb kurš cil vēks var 
sa ņemt vis mūs die nī gā ko vē nu dia gnos ti ku 
un ār stē ša nu.

– Kā das at lai des gai dā mas  ša jā Vēnu
pavasarī?

– Gan vē nu dia gnos ti kai ar ul tra ska ņas 
dup lek sso nog rā fi jas me to di, gan skle ro te
ra pi jai mar tā būs 25% at lai de un tā da pa ti 
būs arī kom pre si jas ze ķēm, kas jā val kā pēc 
skle ro te ra pi jas. At lai des, bet jau ma zā kas, 
būs arī ap rī lī un mai jā. Šo gad uz svars ak ci jā 
likts uz pa cien tiem, ku riem ir no piet nas un 
ne tik no piet nas vē nu pro blē mas, kas gal ve
no kārt ār stē ja mas ar skle ro te ra pi ju.

– Vai var ap gal vot, ka skle ro te ra pi jas 
lo ma vē nu ār stē ša nā ir pie au gu si?

– Ir ar vien vai rāk vē nu va ri ko zes for mu, 
ku ru ga dī ju mā mēs vairs ne iz vē la mies ķi
rur ģis ku ope rā ci ju. To pa rā dī ja arī pa gā ju
šā ga da da ti: ti kai vie nai piekt da ļai pa cien tu 
mēs kom bi nē jām vē nu lā ze ro pe rā ci jas ar se
ko jo šu at li ku šo za ru ķi rur ģis ku iz ņem ša nu. 
Lie lā ka jā da ļā ga dī ju mu pēc lā ze ro pe rā ci jas 
tiek no gai dīts zi nāms laiks un, ja ne pie cie
šams, pa li ku šie sā nu za ri tiek skle ro ti zē ti. 
Šis mū su pa šu iz vei do tais, uz klī ni kā veik
ta jiem pē tī ju miem bal stī tais jaun ais ār stē
ša nas kon cepts ir vir zīts uz to, lai mēs pēc 
ie spē jas ār stē tu maz trau ma tis ki, ne ko kā jā 
ne sa bo jā jot, ar mi ni mā lu kom pli kā ci ju ris
ku. Un, pro tams, skle ro te ra pi ja ir vi sai ie
cie nī ta, tur klāt eko no mis ki iz de vī ga me to de 
es tē tis ku pro blē mu ri si nā ša nā, pie mē ram, ja 
iz ska tu bo jā asins va di ņu tīk lo jums uz kā jām. 
Vēl skle ro te ra pi ja ir ļo ti pie mē ro ta pa cien
tiem, ku riem reiz ir ļo ti trau ma tis ki veik tas 
vē nu ope rā ci jas caur lie liem grie zie niem. 
Tie ši grie zie nu vie tās pa ras ti vei do jas jaun
as vē nas kā mez gli, pi nu mi vai spi rā les, tās 
ne pa do das ķi rur ģis kai ār stē ša nai, jo ap kārt 
ir rēt au di, tur klāt šo vē nu ir ļo ti daudz un 
tās ir iz lo cī tas.

–  Trau ma tis kā  ār stē ša na  ir  no ti ku si 
sen?

– Da ļai pa cien tu sen, bet da ļai arī ne sen. 
Man ir vis lie lā kais sa rūg ti nā jums, kad re
dzu, ka at nāk pa cien ti, ku riem kā ju vē nas ir 
ār stē tas ne kva li ta tī vi un trau ma tis ki, bo jā jot 
ap kār tē jos audus, īpa ši lim fā tis kos audus, tā 
ka cil vē ki pēc ope rā ci jas ir ie gu vu ši vai rāk 
pro blē mu, ne kā bū tu tad, ja ope rā ci ja ne
maz ne bū tu veik ta. Vi ņi brī nās, kad uz zi na, 
ka ār stē ša na va rē ja būt pa vi sam ci tā da, tā tad 
līdz vis iem vēl šī in for mā ci ja nav no nā ku si – 
arī tas ir viens no ie mes liem, kā dēļ tur pi nām 
ak ci jas pla šā kas sa bied rī bas iz glī to ša nai. Pa
da rīt vē nu ār stē ša nu mi ni mā li trau ma tis ku 
ir mū su pa mat mēr ķis.

– Cik spe ci ālis tu jū su klī ni kā prak ti
zē šā du vē nu ār stē ša nu un kāds ir dar ba 
ap joms?

– Mums ir sa ga ta vo ti jau de vi ņi ār sti, ku
ri no dar bo jas ar vē nu sli mī bu dia gnos ti ku 
un ār stē ša nu, strā dā vie no tā ko man dā pēc 
vie no tiem prin ci piem, no dro ši not šo ār
stē ša nas kon cep tu, ku ru mums ir iz de vies 
bei dza ma jos ga dos at tīs tīt un arī starp tau
tis ki po pu la ri zēt. Ma nā ska tī ju mā uz šā du 
ār stē ša nu nā kot nē vir zī sies arī ci tas klī ni
kas. Pro tams, tas pra sa pa pil du zi nā ša nas 
no ār sta. Mums ir vis mūs die nī gā kās teh no
lo ģi jas, to mēr gri bu uz svērt – teh no lo ģi ju 
var no pirkt jeb kurš, bet iz šķi ro šais fak tors, 
kas no sa ka ār stē ša nas kva li tā ti, ir un pa liek 
ārsts, tā dēļ pats bū tis kā kais ir ār stu sa ga ta
vo tī ba, ap mā cī ba, kva li fi kā ci jas uz tu rē ša na 
un at tīs tī ba. Vien mēr uz sve ru arī ār sta pie
re dzi un aici nu pa cien tus, pirms vi ņi dod 

pie kri ša nu kā dai ope rā ci jai, pa in te re sē ties, 
cik bie ži kon krē tais dak te ris to ir vei cis. Ja 
pār is rei zes ga dā – uz la bu re zul tā tu diez vai 
var ce rēt. Mū su klī ni kā ga du no ga da pie aug 
gan pirm rei zē ji kon sul tē to pa cien tu, gan arī 
ope rā ci ju skaits. 2013. bi ja 9000 pirm rei zē ji 
kon sul tē to pa cien tu, bet pērn 10 000; ope
rā ci ju skaits no 2500 pa lie li nā jās līdz 3000. 
Pa cients var rē ķi nā ties ar vie no tu pie eju, pat 
ja dia gnos ti ku vi ņam veic viens ārsts, skle
ro te ra pi ju – otrs, bet lā ze ro pe rā ci ju – tre
šais. Strā dā jam ko man dā un kon sul tē ja mies 
cits ar ci tu, no dro ši nām sav star pē ju kon tro
li. Tas ļauj pa nākt augs tu dar ba kva li tā ti.

Me di cī nas at tīs tī ba bal stās uz zi nāt nis
kiem pē tī ju miem, un arī mū su klī ni kā tie 
no tiek re gu lā ri. Vie nā no šo brīd ak tu āla jiem 
pē tī ju miem mēs ana li zē jam kon krē tas vē nu 
lā ze ro pe rā ci ju ni an ses. Pa cien ti, ku ri at bilst 
pē tī ju ma kri tē ri jiem, jo pro jām var pie teik
ties un iz ope rēt vē nas par ļo ti iz de vī gu ce
nu – 315 eiro.

– Lai ār stē ša na do tu vis la bā ko re zul
tā tu, va ja dzī ga arī  iz prat ne no pa cien ta 
pus es. Ku ras ir tās lie tas, ko cil vē kiem ir 
vis grū tāk sa prast?

– Ir ne ma zums pa cien tu, ku ri do mā, ka 
vē nu ār stē ša na ir kaut kas lī dzīgs apen di cī ta 
ope rā ci jai, ko veic vie nu rei zi, un pēc tam 
pro blē mu var aiz mirst. Rū pes par vē nu ve
se lī bu drī zāk līdz inās rū pēm par zo bu ve se
lī bu – mēs ta ču ne gai dām, ka pie tiks aiziet 
pie sto ma to lo ga vien reiz mū žā un turp māk 
viss būs pil nī gā kār tī bā. Jā sa prot, ka audi, 
cil vē kam no ve co jot, ar lai ku mai nās, un tas 
at tie cas arī uz vē nām. Pē tī ju mos pie rā dīts, 
ka cil vē kam ie spē ja mī ba sa slimt ar vē nu sli
mī bām līdz inās di viem pro cen tiem ga dā. Ja 
vē nas vien reiz ir iz ār stē tas, tas ne no zī mē, 
ka ne tur pi nā sies audu no ve co ša na un ne var 
iz vei do ties jaun as pro blē mas. Tie ši tā dēļ ir 
vēr tī gi pe ri odis ki veikt vē nu dia gnos ti ku, 
pat ja ne kā du sū dzī bu nav vai arī tās ir mi ni
mā las. Ātr āk at klā jot pro blē mas, ār stē ša na ir 
vien kār šā ka un lē tā ka.

Cil vēks ir vie nī gais ra dī jums uz pa sau
les, kurš cieš no vē nu pro blē mām, jo stai
gā uz di vām kā jām; vē nu sli mī bas vei ci na 
mū su rie tum nie cis kais dzī ves veids – mēs 
maz stai gā jam un daudz sē žam, bet ie spē jas 
šos fak to rus iz mai nīt ir mi ni mā las. Cil vē ku 
at tiek sme pret vē nu pro blē mām ir at šķi rī
ga. Vie nus uz trauc kos mē tis kie as pek ti, un 
vi ņi vē las lik vi dēt pat vis sī kā kos ādas virs
pu sē re dza mos asins va du zirneklīšus. Ot ri 
tur pre tī ilg sto ši sa dzī vo ar no piet nām vē nu 
sli mī bām, pie rod un ļauj tām ga du no ga da 
pro gre sēt, uz ska tot, ka ir nor mā li, ja kā jas ir 
sma gas, vei do jas ādas iz mai ņas, pig men tā
ci ja vai vē nu ie kai su mi ar sā pēm un sa cie tē
ju miem. Bet, lai nu kā, Vēnupavasarīmū su 
klī ni kā gai dī ti gan vie ni, gan ot ri, jo kat rai 
vē nu pro blē mai ko pī gi at ra dī sim pie mē ro
tā ko ri si nā ju mu.n
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ja, nometot biezos ziemas apģērbus un kritiski sevi nopētot, skatiens 
apstājas pie kājām un kaut kas to izskatā šķiet mainījies uz slikto pusi, 
tad ļoti iespējams, ka runa ir par vēnu problēmām. «Kāju vēnas cilvēkiem 
sagādā gan medicīniskas, gan estētiskas problēmas, un mūsu pieredze 
liecina, ka tieši pavasaris daudziem šķiet vispiemērotākais, lai sāktu tās 
risināt,» atzīst Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas vadītājs, medicīnas zinātņu  
doktors, ķirurgs flebologs uldis Mauriņš.
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