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– Cik bie ži pa cien tiem, ku ri do mā, 
ka vi ņiem ir he mo ro īdi, iz rā dās tais nī
ba?

– Ap ska tē kon sta tē jam, ka ne daudz vai
rāk ne kā pus ē ga dī ju mu tie pa tie šām ir he
mo ro īdi. Ap tu ve ni 30% ga dī ju mu pa cien
tiem ir tais nās zar nas gļot ādas plī su mi, kas 
asi ņo un sāp, tā tad iz paus mes ir lī dzī gas kā 
he mo ro īdiem. Lai kus dia gnos ti cē jot, ie
spē jams pa lī dzēt ar zā lēm, sve cī tēm un zie
dēm, bet ie lais ti plī su mi bie ži vien il gi un 
grū ti dzīst un ir jā ār stē ķi rur ģis ki. Tas, ko 
pa cients uz ska ta par he mo ro īdiem, var būt 
arī da žā di ci ti vei do ju mi, pie mē ram, po li
pi vai kon di lo mas. Po li pi var at ras ties arī 
tais nās zar nas iekš pu sē, kur tie var asi ņot, 
un tā di no teik ti ir jā ār stē ķi rur ģis ki, ci tā
di pa stāv risks, ka po li pi var kļūt ļaun da
bī gi. Pret šā du var bū tī bu jā iz tu ras no piet
ni, jo on ko lo ģis kas sli mī bas mēdz ilg sto ši 
ne iz paus ties un tiek pa ma nī tas ti kai tad, 
kad ir aiz gā ju šas tā lāk, ne kā mēs gri bē tu. 
Ja pa rā dās asi ņu pie jau kums vē de ra iz ejā, 
no teik ti va ja dzē tu iet pie ār sta un mek lēt 
pro blē mas cē lo ni. Pēc 50 ga du ve cu ma vis
iem rei zi ga dā jā veic tests slēp to asi ņu pie
jau ku ma no teik ša nai iz kār nī ju mos. Par šo 
pār bau di mak sā valsts, un tes ta kom plek tu 
var sa ņemt pie ģi me nes ār sta. Ja re zul tāts 
ir po zi tīvs, tas vēl ne lie ci na par vē zi, bet 
tas ir sig nāls, ka jā nāk pie pro kto lo ga vai 
jā veic ko lo nos ko pi ja, lai gū tu skaid rī bu. 
Iz mek lē jot var kon sta tēt ci tas pro blē mas, 
pie mē ram, po li pus, ko var no ņemt ko lo

nos ko pi jas lai kā, vai di ver ti ku lo zi, kad zar
nu sie ni ņā ir ra du šies mais vei da pa pla ši nā
ju mi – tad cil vēks vien kār ši zi na, ka vi ņam 
tā di ir, un, ja ro das pro blē mas, arī ārsts zi
na, ar ko rē ķi nā ties. 

– Kā dās he mo ro īdu sta di jās pa cien ti 
ie ro das ār stē ties, un kā jūs va rat pa lī
dzēt?

– Pē dē jā lai kā pie aug to pa cien tu īpat
svars, ku ri nāk pie mums lai kus, kad ir bi jis 
pir mais he mo ro īdu sli mī bas pa asi nā jums. 
Tas ir la bi. Ag rāk sā ku mā, kad sli mī ba vēl 
ne bi ja ie lais ta, cen tā mies ār stēt ar me di
ka men tiem un, kad tie vairs ne lī dzē ja, tad 
ope rē jam. Ta gad mū su rī cī bā ir lā ze ru me
to des, ku ras va ram lie tot jau pa šā sā ku mā 
un ne gai dīt, kad pro blē ma sa mil zīs. 

– Kā šīs me to des at šķi ras no kla sis
ka jām ope rā ci jām?

– Tās nav tik ra di kā las un trau ma tis kas 

kā kla sis kās ope rā ci jas. Ne ko ne grie žam 
un ne šu jam, ie dar bī ba no tiek tie ši sli ma jā 
asins va dā vai he mo ro īdu mez glā un ma
zāk skar ve se los audus, kas ir ap kārt. Ne
at ka rī gi no tā, ku ra lā ze ru me to de tiek iz
man to ta, pa cien tam ir daudz ma zāk sāp ju, 
at šķi rī bā no kla sis ka jām ope rā ci jām prak
tis ki nav asi ņo ša nas, ir vieg lā ka at kop ša nās, 
ma zāk jā lie to me di ka men ti un, kas šo dien 
ir ļo ti sva rī gi dau dziem cil vē kiem, nav jā
ņem dar bnes pē jas la pa. Me to des ir ma zāk 
trau ma tis kas arī sa lī dzi nā ju mā ar tā du bie
ži lie to tu pa ņē mie nu kā pie de dzi nā ša na 
jeb elek tro ko agu lā ci ja, ko veic ar spe ci ālu 
skal pe li, kurš va da elek trī bu – tā ra dī tais 
ap de gums ir dzi ļāks un pla šāks ne kā ro das, 
iz man to jot lā zer teh no lo ģi jas. 

– Kā dos ga dī ju mos lie to me to di, kas 
ie dar bo jas uz sli mo asins va du?

– Me to de, ku ru sauc par HeLP lā

DZĪVESSTILS
Māja 16. – 22. novembris, 2012

Veselība
DZĪVESSTILS

Māja 16. – 22. novembris, 2012

Veselība

zer teh no lo ģi ju (no an gļu va lo das – he
morrhoid laser procedure), ir he mo ro idā lo 
asins va du lā zer ko agu lā ci ja, kas ie dar bo jas 
tie ši uz asins va du, kurš ap gā dā he mo ro
īdu. Asins va da at ra ša nās vie ta tiek no teik
ta ar spe ci ālu ul tra ska ņas zon di, kas fik sē 
asi ņu plūs mai rak stu rī go ska ņu. Ar šo pa šu 
zon di vē lāk var kon tro lēt, vai asins vads ir 
no slē dzies. Šo ār stē ša nu pat grū ti no saukt 
par ope rā ci ju, jo nav va ja dzī ga nar ko ze, 
tiek lie tots vie nī gi at sā pi nošs gēls, pro ce
dū ra ilgst ap tu ve ni 10 mi nū tes, prak tis ki 
nav ne kā das asi ņo ša nas, vei do jas vien sī ki 
punkt vei da ap de gu mi. Pēc šīs ma ni pu lā ci
jas var do ties mā jās un at sākt sa vas nor mā
lās ik die nas ak ti vi tā tes, nav jā dzer zā les un 
jā ie vē ro kaut kā di ie ro be žo ju mi. Šo me to di 
pa ma tā iz man to pa cien tiem ar 1.–2. sta di
jas, rei zēm arī ar 3. sta di jas he mo ro īdiem – 
tad, kad nav pa stā vī gu ār ēju he mo ro īdu vai 
arī he mo ro idā lais mezgls pa rā dās no anā lās 
at ve res vē de ra iz ejas lai kā, bet pēc tam pats 
ie vel kas at pa kaļ. Arī ga dī ju mos, kad pla šā ka 
ope rā ci ja nav ie tei ca ma slik tā vis pā rē jā ve
se lī bas stā vok ļa dēļ vai arī pa cients to kaut 
kā du ie mes lu pēc ne vē las, šī me to de var 
at vieg lot vi ņa stā vok li, kaut arī he mo ro īdu 
mez glus ne lik vi dē. At se viš ķos ga dī ju mos, 
ja tas ne pie cie šams, šo me to di var iz man tot 
pat grūt nie cēm. Ope rā ci jas ne pie cie ša mī
ba grūt nie cī bas lai kā ļo ti no piet ni jā iz vēr tē 
un jā sa ska ņo ar gi ne ko lo gu. HeLP ope rā
ci ja ir pie mē ro ta ba ro jo šām mā mi ņām, jo 
krūts ba ro ša na nav jā pār trauc. Dau dzas 
sie vie tes pir mo reiz mū žā ar he mo ro īdiem 
sa sto pas tie ši grūt nie cī bas lai kā. Grūt nie cī
ba un dzem dī bas pro vo cē he mo ro īdu ra ša
nos un he mo ro īdu sli mī bas pa asi nā ju mus. 
Kad dzem de pa lie li nās un spiež uz vē nām, 
ir trau cē ta asins at plū de no ķer me ņa le jas
da ļas, pa pla ši nās vē nas kā jās un arī tais na jā 
zar nā, un tas pro vo cē he mo ro īdu at tīs tī bu. 
Pie de vām vēl hor mons pro ges te rons, ku ra 
lī me nis grūt nie cī bas lai kā pie aug, at slā bi na 
asins va du sie ni ņas, un līdz ar to ir ten den
ce pa pla ši nā ties arī he mo ro idā la jiem asins
va diem. Grūt nie cēm tur klāt bie ži ir ten
den ce uz aiz cie tē ju miem, kas arī pro vo cē 
he mo ro īdu at tīs tī bu. 

– Un kā da ir ot ra Lāzermedicīnasklī
nikā iz man to tā he mo ro īdu ār stē ša nas 
me to de?

– Me to de, ku ru sauc par LHP teh no

lo ģi ju, ir he mo ro īdu mez glu lā zer ko agu
lā ci ja, ie du rot ta jā lā ze ra adatiņuun vei cot 
pie de dzi nā ša nu, ku ras re zul tā tā mezgls sa
plok, va rē tu teikt – pie līp pie zar nas sie ni
ņas. Ir pre cī zi ap rē ķi nāts, cik lie la ener ģi ja 
va ja dzī ga šim no lū kam, lai ne bo jā tu tais nās 
zar nas slē dzēj mus ku li vai gļot ādu. Šī ope
rā ci ja pra sa anes tē zi ju (pa ras ti īsu intra ve
no zo vai spi nā lo anes tē zi ju). Sā pes ir daudz 
ma zā kas ne kā kla sis kā ope rā ci jā, to mēr 
ro das fi zio lo ģisks ap de gums un zi nāms 
dis kom forts, tā pēc ir jā lie to pret sāp ju tab
le tes. Klī ni kā jā pa va da vai rā kas stun das. 
Vai ru mā ga dī ju mu ope rā ci ja tiek veik ta rī
ta pus ē un pa cients ta jā pa šā die nā iet mā
jās, bet at se viš ķās si tu āci jās, pie mē ram, ja 
ope rā ci ja plā no ta pēc pus die nā un sli mī bas 
sta di ja ir lie la, ie spē jams pa likt sta ci onā rā 
vie nu nak ti.

– Vai nā kot nē he mo ro īdu pro blē ma 
var at kār to ties?

– Nav iz slēgts, ka ve se lie asins va di pēc 
kā da lai ka var pa pla ši nā ties. Pēc ār stē ša nas 
ar lā ze ru me to dēm šā da var bū tī ba ir lie lā ka 
ne kā pēc kla sis kām ope rā ci jām, ta ču cil vē ki 

ir ga ta vi ar to rē ķi nā ties, un tad ār stē ša nu 
ar lā ze ru me to dēm pēc lai ka ir ie spē jams 
at kār tot, ne no da rot or ga nis mam pār i. Pēc 
kla sis kās ope rā ci jas re ci dī vu ie spē ja mī ba ir 
ma zā ka, bet, ja to mēr ro das va ja dzī ba ope
rēt at kār to ti, to var vie nu vai di vas rei zes, 
bet tre šā rei ze jau sais tī ta ar lie lā kām kom
pli kā ci jām, kā, pie mē ram, iz kār nī ju mu ne
sa tu rē ša na. 

– Vai cil vē kiem, ku riem ār stē ti he
mo ro īdi, ir jā ie vē ro kā di spe ci fis ki dzī
ves vei da no sa cī ju mi?

– Pa tie sī bā va ja dzē tu ie vē rot tā dus pa
šus ve se lī ga dzī ves vei da ie tei ku mus, kas 
at tie cas uz vis iem cil vē kiem, un nav ne kā 
tā da, kas bū tu ļo ti spe ci fisks ti kai tiem, 
ku riem bi ju ši he mo ro īdi. Pats pir mais un 
gal ve nais no sa cī jums ir vei dot sa vu ēdien
kar ti un ik die nas pa ra du mus tā, lai ne bū tu 
aiz cie tē ju mu. Der iz vai rī ties no ilg sto šas 
sē dē ša nas vien vei dī gā po zā. Arī tiem, ku
riem vi su die nu dar bā jā sēž, va ja dzī gi kaut 
vai pa vi sam īsi pār trau ku mi – ne viens jau 
ne liek dar ba lai kā ak tī vi vin grot, bet pie
tiek pie cel ties, pa iet da žus so ļus tur pat ap
kārt – un asins ri te vairs ne būs no spies ta. Ir 
sva rī gi arī ne at likt tu ale tes ap mek lē ju mu, 
tik līdz ro das tā da va ja dzī ba. Sa vu kārt, ja 
jū tams, ka re zul tā ta ne būs, ne va jag spe
ci āli pie pū lē ties, bet at griez ties pie sa vām 
ik die nas ak ti vi tā tēm un do ties uz tu ale ti at
kal, sa jū tot va ja dzī bu. Ie tei ku mi ir pa vi sam 
vien kār ši, ti kai var būt cil vē kiem paš iem tie 
nav ie nā ku ši prā tā. n

Rek lām raksts ta pis sa dar bī bā ar Lā zer me di cī nas klī ni ku

 Ar lā ze ru pret 
he mo ro īdiem

Ag rāk, kad sli mī ba vēl ne bi ja ie lais ta,  
cen tā mies ār stēt ar me di ka men tiem un, kad 
tie vairs ne lī dzē ja, tad ope rē jam. Ta gad  
mū su rī cī bā ir lā ze ru me to des, ku ras va ram 
lie tot ne gai dot, kad pro blē ma sa mil zīs

Il ze ZON NE

«Dak ter, man ir he mo ro īdi,» sa ka  
gan drīz katrs pa cients, kurš vēr šas  
pēc pa lī dzī bas pie pro kto lo ga. Pa šu 
iz gud ro tā dia gno ze ne vien mēr at bilst 
īs te nī bai, bet iet pie ār sta jeb ku rā  
ga dī ju mā ir pa rei zi. Tas bū tu jā da ra,  
kad pa rā dās sū dzī bas par dis kom for tu,  
nie zi, sveš ķer me ņa sa jū tu vai ci tām 
trau cē jo šām pa rā dī bām anā la jā zo nā, 
ne maz ne ru nā jot par ga dī ju miem,  
kad vē de ra iz ejā ir asi ņu pie jau kums. 
Kā pēc iz mek lē ties ir sva rī gi un kā das 
ir mūs die nī gas he mo ro īdu ār stē ša nas 
ie spē jas – stās ta ķi rur ģe  
ko lop rok to lo ģe In ga Mel bār de-Gor ku ša 
(Lā zer me di cī nas klī ni ka). 


