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kuras rezultātā mezgls saplok.
Lainebojātuslēdzējmuskulivai
taisnās zarnas gļotādu, nepie
ciešamā enerģija ir aprēķināta
ļoti precīzi. Šī operācija prasa
anestēziju (parasti spinālo vai
īsuintravenozoanestēziju,t.s.
iemidzināšanu).Sāpesirkrietni
mazākasnekāklasiskāoperāci
jā,tomērrodasfizioloģisksap
degumsun ir jālietopretsāpju
tabletes.Kopumāklīnikājāpa
vadavairākasstundas.

Mēsārstēšanugribampada
rītvēlmazinvazīvāku,līdzarto
vairākpalīdzībassniegsimtieši
šeit, kabinetā, nākotnē pārne
sotšurptehnoloģijas,kurasjau
ir pārbaudītas operāciju zālē.
Esam iecerējuši aktīvāk sākt
lietotskleroterapiju,kasLatvi
jāhemoroidālāsslimībasārstē
šanai līdz šim maz izmantota.
Šī ārstēšana ir labs risinājums
mazuhemoroīdugadījumā,tai
navvajadzīgaanestēzija,turklāt
tāirļotidraudzīgamaciņam.

Mums ir arī jauna tipa lā
zerierīce, ar kuras palīdzību
risināt estētiskās problēmas
proktoloģijā, piemēram, ja
ir neglīts ārējais hemoroīdu
mezgls.

– Vai he mo ro idā lā sli mī ba 
mēdz kom bi nē ties arī ar ci
tām kai tēm, un vai ne var ras
ties si tu āci jas, kad spe ci ālis ti 
sū ta pa cien tus cits pie ci ta, 
bet efek tī va pa lī dzī ba tā arī 
ne tiek snieg ta?

– Daudzas proktoloģiskas
kaitesirkombinētasarādassli
mībām. Piemēram, hemoroīdi
var izraisīt niezi anālajā apvi
dū–tasvarbūtsaistītsarasins
ritesizmaiņām,blīvesfunkcijas
problēmām,nevēlamuapmato
jumuvaiilgstošunekontrolētu
medikamentu lietošanu. Bet
niezes cēlonis varbūt arī ādas
iekaisumsapanāloatveri.Ādas
slimībuizpausmesanālāsatve
res rajonāmēdz jūtami atšķir
tiesnotām,kādasircitāsķer
meņadaļās,tādēļreizēmrodas
grūtības diagnostikā. Gadās,
ka dermatologs sūta pacientu
pie proktologa un otrādi, bet
lietas labā nekas netiek darīts,
bieži pacienti atmet visas ce
rības uz pozitīvu rezultātu un
vienīgoizejusaskatanekontro
lētā bezrecepšu medikamentu

lietošanāvait.s.netradicionā
lajāmedicīnā,kasbiežiproblē
mutikaisaasina,turklātnoved
piepacientalīdzekļupārtēriņa.
Mūsu klīnikā proktologs un
dermatologs strādā komandā.
Pirmāpieredzeirlaba.

Reizēm sāpes starpenes ap
vidūrodasnomugurasproblē
mām. Šādiem pacientiem var
palīdzētalgologi–sāpjuārstē
šanasspeciālisti,kuriarī tagad
pieejamimūsuklīnikā.

– Kā dās si tu āci jās pro kto
lo ga pa lī dzī ba jā mek lē pēc 
ie spē jas drī zāk?

– Ja hemoroidālais mezgls
kļūst kā sāpīgs bumbulis – tas
liecina, ka sācies iekaisums.
Hemoroidālais mezgls var
trombozēties – tajā izveidojas
asiņureceklis,kassabrūkotiz
raisa sāpesun tūsku.Tādāga
dījumāveicammikrogriezienu,

lai izvadītu mezgla saturu, un
aptuveni pēc divām nedēļām,
kad tas sadzijis, domājam par
tālāko ārstēšanu. Arī tad, ja
anālajāapvidūparādāsizteiktas
sāpes,sākasasiņošanavaistip
ranieze,noteiktivajagmeklēt
proktologu. Kaut arī pieraksts
būspilns,mēsšādosgadījumos
atradīsimiespējupacientupie
ņemt. Nākas sastapt arī tādus
pacientus, kuriem hemoroīdi
ir jau vairākus gadu desmitus,
hemoroidālā slimība ir stipri
ielaista un ir notikusi taisnās
zarnas gļotādas izkrišana. Tik
tālunevajadzētuslimībuielaist,
tomērlabākdotiespieprokto
logavēlu,nekānekad,–arīšie
pacienti tiks rūpīgi izmeklēti
undiagnosticēti, laigannevar
izslēgt,kaatsevišķosgadījumos
ārstēties viņiem nāksies sta
cionārā un būs jālieto krietni

traumatiskākasmetodes.
– Cik lie la no zī me he mo

ro idā lās sli mī bas ga dī ju mā ir 
dzī ves vei dam, die nas re žī
mam, uz tu ram?

–Protams,mēsiesakāmie
vērot vispārējos veselīga uz
tura principus – ēst augļus un
dārzeņus, uzņemt šķiedrvielas,
dzert pietiekami daudz ūdens
unvairākkustēties,u.c.Svarīgi
irpanākt,lainebūtuaizcietēju
mu.Nevajagaizrautiesarasiem
ēdieniemunalkoholu,jotāie
tekmē paplašinās asinsvadi –
arī tie, kas veido hemoroīdus,
tādēļ pēc alkohola lietošanas
mēdz būt slimības paasināju
mi. Cenšamies pacientam visu
izskaidrot, izvērtēt viņa kon
krēto situāciju un pēc iespējas
iztiktbezkategoriskiemaizlie
gumiem.Piemēram,braukšana
arvelosipēduvainodarbībasuz
velotrenažiera nav īpaši vēla
mas, jo tās saistītas ar sēdēša
nu, bet dažs labs pacients bez
sava iemīļotā divriteņa varbūt
jutīsies sliktāk, nekā ciešot no
hemoroīdiem.Mūsuuzdevums
ir palīdzēt pacientam sakārtot
savu ikdienu tā, lai varētu sa
glabātdzīveskvalitāti.n

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

– Kāds ir jū su ti pis kais vi
dējaispa cients?

– Lielākoties tie ir cilvēki
darbspējīgā vecumā, kuri, iz
mantojotmodernosplašsaziņas
līdzekļus, aktīvi meklē infor
māciju un risinājumu savām
veselības problēmām, ir iein
teresētiagrīnārehabilitācijāun
gatavi veltīt šim mērķim gan
līdzekļus,gannedaudzlaika;ja
nepieciešams–samierinātiesar
nelielu īslaicīgu darbspēju zu
dumu,kasganšajāgadījumāir
minimāls.

– Vai pa cien ti zi na sa vu 
dia gno zi un pa rei zi iz prot 
ār stē ša nās ie spē jas?

– Tā kā hemoroīdi ir bieži
sastopamakaiteunpartopie
ejams diezgan daudz informā
cijas, tad lielākā daļa pacientu
tosatpazīstpareizi.Taču,kāes
allažuzsveru, ja anālās atveres
apvidū ir jūtams diskomforts,
noteikti jādodas pie prokto
loga, lai pārliecinātos, vai aiz
šķietamajām hemoroīdu iz
pausmēm neslēpjas kādas no
pietnākas slimības, tajā skaitā
ļaundabīgas.Mūsuklīnikāno
kļūtuzpieņemšanupieprokto
loganavgrūti–esamtrīsspe
ciālisti un veltām daudz laika
ambulatoram darbam, kas or
ganizētstā,laiarkatrupacientu
pēcapskatesvarētuizrunātvisu
nepieciešamo.Salīdzinotarpa

cientiemrietumvalstīs,mūsējie
biežākirgataviradikālaiārstē
šanaiarlielākuiejaukšanos,lai
rezultāts būtu ilglaicīgāks.Bet
irarītādi,kuriizvēlasvienkār
šusvariantus,apzinoties,kaag
rivaivēlutomērbūsvajadzīgas
radikālākasmetodes.Tāvismaz
iriespējaiegūtlaikuunuzlabot
dzīveskvalitātilīdzbrīdim,kad
cilvēksbūsnobriedisnopietnā
kaiārstēšanai.

– Kā dus ār stē ša nas vei dus 
var pie dā vāt Lāzermedicīnas
klīnika?

– Kā jau savulaik ziņots,
esam pirmā klīnika Austrum
eiropā, kur hemoroidālās sli
mības ārstēšanai tiek lietotas
mūsdienīgās HeLP un LHP
lāzertehnoloģijas. HeLP lāzer
procedūra ir ambulatora, tās
gaitā ar speciālu doplerzon
di tiek atrasts, kurā vietā zem
gļotādas ir hemoroīdus baro
jošaisasinsvads,unprecīzitajā
vietā tas tiek piededzināts. Ar
šo pašu aparatūru arī kontro
lē,vaiasinsvadsirnoslēdzies–
tiek iegūts skaņu efekts, kas
ļauj spriest, vai asins plūsma
samazinās. Šo metodi vairāk
izmanto agrīnām hemoroīdu
stadijām, kad vēl nenovēro
hemoroidālo mezglu izkriša
nu no anālās atveres, bet pa
cientam vairāk ir sūdzības par
asiņošanu. Ar lāzera palīdzību

tiekmainītaasinsvadasieniņas
struktūra,unasinsvadsslēdzas.
Mezgli, kuri ir palielināti ti
kai nedaudz, pēc zināma laika
saplok. Labu efektu ar HeLP
lāzertehnoloģiju var panākt
arī pacientiem, kuriem ir sū
dzības par niezi, diskomfortu
un citām subjektīvi nepatī
kamām sajūtām anālajā zonā.
Procedūru parasti veic vietējā
anestēzijāarspeciāluatsāpino
šu gelu; atsevišķos gadījumos
to papildina ar sedāciju – ļoti
vieglu nomierinošu līdzekļu

ievadivēnā.Jaslimībaspakāpe
ir lielāka, HeLP lāzerprocedū
ra ļauj samazināt traucējošos
simptomus, bet kopumā vē
līno stadiju hemoroīdu ārstē
šanai labāk piemērotas citas
metodes, piemēram, LHP lā
zertehnoloģija. Ja hemoroīdi
ir jaupārāk lieliunsāk izkrist
noanālāsatveres,tadirizstai
pītisaistaudi,kastosnoturpie
zarnas sieniņas. Izmantojot
LHP tehnoloģiju, hemoroidā
lajā mezglā iedur lāzeradatiņu
un tiek veikta piededzināšana,

Dau dzas pro kto lo ģis kas kai tes ir 
kom bi nē tas ar ādas sli mī bām.  
Pie mē ram, he mo ro īdi var iz rai sīt 
nie zi anā la jā ap vi dū, bet nie zes 
cē lo nis var būt arī ādas ie kai sums 
ap anā lo at ve ri

Lā zer me di cī nas klī ni ka: 
at zīs ta mi re zul tā ti 
pro kto lo ģi jā
Il ze ZON NE

Pēr nā ga da sep tem brī Lā zer me di cī nas klī ni kā dar bu sā ka  
ķi rur gi ko lop rok to lo gi. Lie lā ko ties cil vē ki zi na, ka šie spe ci ālis ti 
ār stē he mo ro īdus – tā pa tie šām ir iz pla tī tā kā pro blē ma, ta ču  
pro kto lo ga kom pe ten cē ir arī ci tas res nās un tais nās zar nas  
sli mī bas. «Ga da lai kā esam kon sul tē ju ši ap 1300 pa cien tu,  
vei ku ši ne pil nas 40 ka bi ne ta ope rā ci jas un vai rāk ne kā  
130 lā ze ro pe rā ci ju,» stās ta me di cī nas zi nāt ņu dok tors,  
do cents un ķi rurgs ko lop rok to logs Aigars Mar tin sons.

VEI KUMS. «Va ram būt ap mie ri nā ti ar ag rī nā un vi dē jā ter mi ņa re zul tā tiem,  
par ko zi ņo jām arī re fe rā tā Bal ti jas ko lop rok to lo gu kon gre sā un Eiro pas  
ko lop rok to lo gu kon gre sā. Tas ir pie tie kams pa mats tā lā kai dar bī bai,» sa ka  
me di cī nas zi nāt ņu dok tors, do cents un ķi rurgs ko lop rok to logs Aigars Mar tin sons


