
Mūsu klīnika ir pirmā Austrumeiropā, 
kur hemoroidālās slimības ārstēšanai tiek 
lietotas mūsdienīgās HeLP un LHP lāzer-
tehnoloģijas. 
Lūdzu, īsumā raksturojiet šīs metodes! 

HeLP lāzerprocedūra ir ambulatora, tās 
gaitā ar speciālu doplerzondi tiek atrasts, 
kurā vietā zem gļotādas ir hemoroīdus ba-
rojošais asinsvads un precīzi tajā vietā tas ar 
lāzerenerģiju tiek slēgts. Šo metodi vairāk 
izmanto agrīnām hemoroīdu stadijām, kad 
vēl nenovēro hemoroidālo mezglu izkrišanu 
no anālās atveres, bet pacientam vairāk ir sū-
dzības par asiņošanu. Labu efektu ar HeLP 
lāzertehnoloģiju var panākt arī pacientiem, 
kuriem ir sūdzības par niezi, diskomfortu 
un citām subjektīvi nepatīkamām sajūtām 
anālajā zonā. Tā kā metode nav traumatiska 
un agresīva, vajadzības gadījumā to ir at-
ļauts izmantot pat grūtniecēm. 

Ja hemoroīdi ir jau pārāk lieli un sāk 
izkrist no anālās atveres, tad ir izstaipīti 
saistaudi, kas tos notur pie zarnas sieniņas. 
Izmantojot LHP tehnoloģiju, hemoroidā-
lajā mezglā iedur lāzervadu un tiek veikta 
piededzināšana, kuras rezultātā mezgls sap-
lok. Lai nebojātu slēdzējmuskuli vai taisnās 
zarnas gļotādu, tiek ļoti precīzi aprēķināta 
nepieciešamā enerģija. Šī operācija prasa 
anestēziju (parasti spinālo vai īsu intrave-
nozo anestēziju). Sāpes ir krietni mazākas 
nekā klasiskā operācijā, tomēr rodas fizio-
loģisks apdegums un ir jālieto pretsāpju 
tabletes. Kopumā klīnikā jāpavada aptuveni 
2–3 stundas. 
Vai problēmas vēlāk var atkārtoties?

Hemoroīdu recidīvu varbūtība nav iz-
slēgta. Medicīnā nav korekti kaut ko solīt ar 
simtprocentīgu garantiju. Mēs iesakām pa-
cientiem, kā rīkoties, lai pēc iespējas novēr-
stu problēmas atkārtošanos; izskaidrojam, 
kas darāms aizcietējumu profilaksei; kādas 
korekcijas vajadzētu ieviest uzturā un dienas 
režīmā, kādas fiziskās aktivitātes ir ieteica-
mas un no kādām labāk atturēties. 
Vai gada nogalē ir plānota arī kāda īpaša 
akcija Lāzermedicīnas klīnikā?

Jā, lai iedrošinātu pacientus „spert pirmo 
soli” un pārbaudīt savu veselību, šā gada de-
cembrī un nākamā gada janvārī, proktologa 
pirmreizējās konsultācijas un izmeklējuma 
cena ir samazinātā no 31.00 Ls uz 15.00 Ls, 
tā kā visus gribu aicināt izmantot šo iespēju!

„Esam sekmīgi veikuši pirmās operācijas un 
viss ir izdevies, kā iecerēts,” saka A. Martin-
sons. „Pacientu apsekošanas dati liecina, ka 
rezultāti atbilst gaidītajiem. Vieglākās ope-
rācijas, kur nav nepieciešama narkoze, nu 
jau, var teikt, kļuvušas par rutīnu. Pacienti 
jūtas labi un parasti pat neizmanto piedā-
vāto iespēju pēc operācijas atpūsties palātā. 
Nav bijis arī sūdzību par komplikācijām. 
Tagad sākam arī narkozē operēt nopietnā-
kus gadījumus, vēlamies aprobēt un noslī-
pēt šīs metodes, lai varētu tās izmantot arī 
nopietnākās hemoroīdu stadijas klasiskos 
dienas stacionāra apstākļos un lai pacien-
tiem klīnikā nāktos pavadīt pēc iespējas 
īsāku laika periodu. 

Kā izdodas nodrošināt solīto diskrētumu un 
delikāto attieksmi un kliedēt aizspriedu-
mus, kas saistīti ar hemoroīdu ārstēšanu?

Pacienti saka atzinīgus vārdus gan par 
mūsu personāla attieksmi, gan par aps-
tākļiem un servisu Lāzermedicīnas klīnikā. 
Īpaši pacientes sievietes ir ļoti priecīgas, ka 
šo delikāto problēmu var uzticēt ķirurģei  
proktoloģei Dr. Ingai Melbārdei-Gorkušai,  
kas arī strādā Lāzermedicīnas klīnikā. Dau-
dzi strādājoši pacienti jūtas atviegloti, uzzi-
not, ka pieņemam arī sestdienās, jo tas ļauj 
ārstēties, nekavējot darbu un lieki nestre-
sojot, cilvēki sestdienās ērtāk var atbraukt 
arī no citām pilsētām. Daži atzīst, ka vis-
grūtākais visā ārstēšanās procesā ir bijis tieši 

saņemties un atnākt. Jū-
tamies gandarīti par cilvē-
kiem, kuri spēra šādu soli, 
turklāt mūs patīkami pār-
steidza fakts, ka vismaz līdz 
šim lielākā daļa pacientu 
ir labi informēti, viņi nāk 
jau ar noteiktu diagnozi un 
interesējas par ārstēšanu ar 
mūsu piedāvātajām meto-
dēm, vēlas tās salīdzināt ar 
citām, ir lasījuši publikā-
cijas dažādos medijos. Arī 
tiem nedaudzajiem, kuriem 
izrādās citas problēmas, va-
ram palīdzēt ar konsultā ciju 
un tas jebkurā gadījumā 
nāk par labu. Mēs katram 
pacientam atvēlam samērā 
daudz laika, lai varētu gan 
uzklausīt, gan izskaidrot 
būtiskās lietas un atbildēt 
uz jautājumiem. 
Kādas metodes Lāzerme-
dicīnas klīnika izmanto he-
moroīdu ārstēšanā?

NODERĪGI ZINĀT!

• Hemoroīdi ir palielināts asinsvadu pinums ap taisno 
zarnu. Ja taisnās zarnas slēdzējmuskuli var nosacīti sa-
līdzināt ar ūdens krānu, tad asinsvadu pinums ir blīve, 
kas kalpo, lai no aizgrieztā krāna nepilētu ūdens. 

• Vispirms izveidojas neliels asinsvadu paplašinājums 
taisnās zarnas iekšpusē vai ārpusē, ar laiku tas palieli-
nās, atsevišķi hemoroidālie mezgli pēc vēdera izejas var 
parādīties ārpusē un reizēm paši ievelkas atpakaļ, bet 
reizēm jāiebīda ar pirkstu; vēlāk tas vairs neizdodas un 
beigās ir izveidojies liels konglomerāts, kas pastāvīgi 
karājas ārā no anālās atveres. 

• Ja parādījušās kādas nepatīkamas sajūtas anālās atve-
res apvidū, nieze, neiederīga veidojuma sajūta, nedaudz 
asiņu uz tualetes papīra pēc vēdera izejas, jādodas pār-
baudīties pie proktologa – ķirurga, kurš specializējies 
taisnās zarnas slimību ārstēšanā.

• Līdzīgi simptomi kā hemoroīdiem var būt arī citām, 
daudz nopietnākām, taisnās zarnas slimībām un ļaun-
dabīgiem zarnu audzējiem, tāpēc ir svarīgi, lai diagnozi 
nosaka ārsts.

Pavasarī rakstījām par jaunajām hemoroīdu ārstēšanas iespējām Lāzermedicīnas 
klīnikā, kas pirmā Austrumeiropā uzsākusi lietot mūsdienīgas lāzertehnoloģijas 
hemoroidālās slimības ārstēšanai. Kā toreiz pastāstīja medicīnas zinātņu doktors,  
docents, ķirurgs koloproktologs Aigars Martinsons, klīnikas mērķis ir padarīt hemo
roīdu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem pieejamu, maksimāli komfortablu, diskrētu 
un delikātu. Cita starpā Ievas Veselība vēlējās noskaidrot, kā pa šo laiku veicies.
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