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saulē: gumijas ligatūras, doplerkontrolētā
liģēšana,skleroterapija,infrasarkanostaru
koagulācija. Ir arīgadījumi,kas vajadzīga
klasiskaoperācija.Lāzremedicīnasklīnikair
pirmā Austrumeiropā, kur hemoroidālās
slimībasārstēšanai tiek lietotasmūsdienī
gāsHeLPunLHPlāzertehnoloģijas.

– Lū dzu, īsu mā rak stu ro jiet šīs me
to des! 

– HeLP lāzerprocedūra ir ambulato
ra, tās gaitā ar speciālu doplerzondi tiek
atrasts, kurā vietā zem gļotādas ir hemo
roīdusbarojošaisasinsvads,unprecīzi ta
jā vietā tas tiek piededzināts. Ar šo pašu
aparatūruarīkontrolē,vaiasinsvadsirno
slēdzies–tiekiegūtsskaņuefekts,kasļauj
spriest,vaiasinsplūsmasamazinās.Šome
todi vairāk izmanto agrīnām hemoroīdu
stadijām, kad vēl nenovēro hemoroidālo
mezgluizkrišanunoanālāsatveres,betpa
cientam vairāk ir sūdzības par asiņošanu.
Ar lāzerapalīdzībutiekmainītaasinsvada
sieniņas struktūra, un asinsvads slēdzas.
Mezgli, kuri ir palielināti tikai nedaudz,
pēc zināma laika saplok. Labu efektu ar

HeLPlāzertehnoloģijuvarpanāktarīpa
cientiem, kuriem ir sūdzības par niezi,
diskomfortuuncitāmsubjektīvinepatīka
māmsajūtāmanālajāzonā.Procedūrupa
rastiveictikaivietējāanestēzijāarspeciālu
atsāpinošugēlu;atsevišķosgadījumosvie
tējoanestēzijupapildinaarsedāciju–ļoti
vieglu nomierinošu līdzekļu ievadi vēnā.
Tākāmetodenavtraumatiskaunagresīva,
vajadzībasgadījumātoiratļautsizmantot
patgrūtniecēm.Jahemoroīdiirvēlīnāsta
dijā,HeLPlāzerprocedūra ļaujsamazināt
slimības simptomus, bet kopumā vēlīno
stadiju hemoroīdu ārstēšanai labāk pie
mērotasircitasmetodes,piemēram,LHP
lāzertehnoloģija.Jahemoroīdiirjaupārāk
lieliunsākizkristnoanālāsatveres,tadir
izstaipītisaistaudi,kastosnoturpiezarnas
sieniņas.IzmantojotLHPtehnoloģiju,he
moroidālajā mezglā iedur lāzeradatiņu un
tiekveiktapiededzināšana,kurasrezultātā
mezglssaplok.Lainebojātuslēdzējmusku
livaitaisnāszarnasgļotādu,tiekļotipre
cīzi aprēķināta nepieciešamā enerģija. Šī
operācija prasa anestēziju (parasti spinālo
vai īsu intravenozo anestēziju, t.s. iemi
dzināšanu).Sāpes irkrietnimazākasnekā
klasiskāoperācijā,tomērrodasfizioloģisks

apdegumsun ir jālietopretsāpju tabletes.
Kopumāklīnikājāpavadavairākasstundas.
Ja pacients dzīvo tālu, operācija ieplāno
tapēcpusdienāunslimībasstadijairliela,
piedāvājampaliktstacionārāvienunakti.

– Vai pro blē mas vē lāk var at kār to
ties?

– Hemoroīdu recidīvu varbūtība nav
izslēgta. Medicīnā nav korekti kaut ko
solītarsimtprocentīgugarantiju.Mēsie
sakāmpacientiem,kārīkoties,laipēcie
spējas novērstu problēmas atkārtošanos;
izskaidrojam, kas darāms aizcietējumu
profilaksei;kādaskorekcijasvajadzētuie
viestuzturāundienasrežīmā,kādasfizis
kāsaktivitātesirieteicamasunnokādām
labākatturēties.

– Uz cik lie lām dzī ves vei da pār mai
ņām jā būt ga ta vam he mo ro īdu pie mek
lē ta jam cil vē kam?

–Navmūsumērķisbārstītkategoriskus
aizliegumus. Hemoroīdus veicina dau
dzi faktori, izplatītākie ir ilgstoša sēdēša
na, aizcietējumi, mazkustīgs dzīvesveids,
asi ēdieni, pārēšanās, alkohols, smagumu
celšana,arīgrūtniecībaundzemdības.Ne
visu cilvēks var ungribmainīt, unmūsu
uzdevumsirpalīdzētviņamrisināthemo
roīdu problēmu, pēc iespējas saglabājot
savas prioritātes. Piemēram, nesen man
bijakādspacients,kurasirdslietairbodi
bildings.Ģimenesārstsbijastingripietei
cis,katasjāmetpiemalas.Pateiktnedrīkst
irvisvienkāršāk,tomērmēscenšamiesār
stēttā,laicilvēksvarētuturpinātsavuie
mīļotonodarbošanos,kasviņamirsvarīga.
Varbūtpienāksreize,kadtotiešāmnāksies
mestpiemalas,betšobrīdmēsvarampa
cīnīties,laitānebūtu,untoarīdarām.n

Rek lām raksts ta pis sa dar bī bā ar Lā zer me di cī nas klī ni ku
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Pa va sa rī rak stī jām par jaun ajām  
he mo ro īdu ār stē ša nas ie spē jām  
Lā zer me di cī nas klī ni kā, kas pirm ā 
Austrum ei ro pā uz sā ku si lie tot  
mūs die nī gas lā zer teh no lo ģi jas  
he mo ro idā lās sli mī bas ār stē ša nai.  
Kā to reiz pa stās tī ja me di cī nas zi nāt ņu 
dok tors, do cents un ķi rurgs 
ko lop rok to logs Aigars Mar tin sons, 
klī ni kas mēr ķis ir pa da rīt he mo ro īdu 
dia gnos ti ku un ār stē ša nu pa cien tiem 
pie eja mu, mak si mā li kom for tab lu,  
dis krē tu un de li kā tu. 

«Esam sekmīgi veikuši pirmās operā
cijas, un viss ir izdevies, kā iecerēts,» sa
ka A. Martinsons. «Pacientu apsekošanas
datiliecina,karezultātiatbilstgaidītajiem.
Vieglākāsoperācijas,kurnavnepieciešama
narkoze,nujau,varteikt,kļuvušasparru
tīnu.Pacientijūtaslabiunparastipatne
izmanto piedāvāto iespēju pēc operācijas
atpūstiespalātā.Navbijisarī sūdzībupar
komplikācijām. Tagad sākam arī narkozē
operēt nopietnākus gadījumus, vēlamies
aprobētunnoslīpētšīsmetodes, laivarē
tutāsizmantotarīnopietnākāshemoroīdu
stadijāsklasiskosdienasstacionāraapstāk
ļosunlaipacientiemklīnikānāktospava
dītpēciespējasīsākulaikaperiodu.Mums
irarīpētnieciskādarbaieceres,jovaigan
citādivarbūtklīnikā,kurpieejamasmūs
dienīgas tehnoloģijas un kur strādā viens
medicīnasdoktorsundividoktorandi.»

– Kā iz do das no dro ši nāt so lī to dis
krē tu mu un de li kā to at tiek smi un klie
dēt aiz sprie du mus, kas sais tī ti ar he mo
ro īdu ār stē ša nu?

– Pacienti saka atzinīgus vārdus gan
parmūsupersonālaattieksmi,ganparap
stākļiemunservisuLāzermedicīnasklīnikā.
Daudzi strādājoši pacienti jūtas atvieglo
ti,uzzinot,kapieņemamarīsestdienās,jo
tasļaujārstēties,nekavējotdarbuunlieki
nestresojot, cilvēki sestdienās ērtāk var at

braukt arīnocitāmpilsētām.Daži atzīst,
ka visgrūtākais visā ārstēšanās procesā ir
bijis tieši saņemties un atnākt. Jūtamies
gandarītiparcilvēkiem,kurispērašāduso
li,turklātmūspatīkamipārsteidzafakts,ka
vismazlīdzšimlielākādaļapacientuirlabi
informēti,viņinākjauarnoteiktudiagnozi
un interesējaspar ārstēšanuarmūsupie
dāvātajāmmetodēm,vēlastāssalīdzinātar
citām,irlasījušipublikācijasdažādosmedi
jos.Arītiemnedaudzajiem,kuriemizrādās
citasproblēmas,varampalīdzētarkonsul
tāciju,untasjebkurāgadījumānākparla
bu.Mēskatrampacientamatvēlamsamērā
daudz laika, lai varētu gan uzklausīt, gan

izskaidrotbūtiskāslietasunatbildētuzjau
tājumiem.

– Vai he mo ro īdi no teik ti ir tū līt jā
ope rē?

–Atšķirībānoaudzējiemhemoroīdiir
jāoperēnevis tad, kad tos atrod,bet tad,
kadtietraucē.Daudzosgadījumosiespē
jama konservatīva terapija. Dažkārt pie
tiekvienkāršisakārtotdzīvesveidu,režīmu
undiētu,kļūtkustīgākam–unsimptomi
pāriet.

– Kā das me to des iz man to he mo ro
īdu ār stē ša nā?

– Latvijā pieejama lielākā daļa hemo
roīdu ārstēšanas metožu, ko izmanto pa

• He mo ro īdi ir pa lie li nāts asins va du pi nums ap tais no 
zar nu. Ja tais nās zar nas slē dzēj mus ku li var no sa cī ti  
sa lī dzi nāt ar ūdens krā nu, tad asins va du pi nums ir blī ve, 
kas kal po, lai no aiz griez tā krā na ne pi lē tu ūdens. 

• Vis pirms iz vei do jas ne liels asins va du pa pla ši nā jums 
tais nās zar nas iekš pu sē vai ār pu sē, ar lai ku tas  
pa lie li nās, at se viš ķi he mo ro idā lie mez gli pēc vē de ra 
iz ejas var pa rā dī ties ār pu sē un rei zēm pa ši ie vel kas  
at pa kaļ, bet rei zēm jā ie bī da ar pirk stu; vē lāk tas vairs 
ne iz do das, un bei gās ir iz vei do jies liels kon glo me rāts, 
kas pa stā vī gi ka rā jas ār ā no anā lās at ve res. 

• Ja pa rā dī ju šās kā das ne pa tī ka mas sa jū tas anā lās 
at ve res ap vi dū, nie ze, ne ie de rī ga vei do ju ma sa jū ta, 
ne daudz asi ņu uz tu ale tes pa pī ra pēc vē de ra iz ejas,  
jā do das pār bau dī ties pie pro kto lo ga – ķi rur ga,  
kurš spe ci ali zē jies tais nās zar nas sli mī bu ār stē ša nā.

• Lī dzī gi sim pto mi kā he mo ro īdiem var būt arī ci tām, 
daudz no piet nā kām tais nās zar nas sli mī bām un  
ļaun da bī giem zar nu audzē jiem, tā pēc ir sva rī gi,  
lai dia gno zi no sa ka ārsts.

NODERĪGIMo der na  
  he mo ro īdu 
ār stē ša na

«At šķi rī bā no audzē jiem he mo ro īdi ir jā ope rē ne vis tad, kad tos at rod, bet tad, kad tie trau cē. Dau dzos  
ga dī ju mos ie spē ja ma kon ser va tī va te ra pi ja. Daž kārt pie tiek vien kār ši sa kār tot dzī ves vei du, re žī mu un di ētu, 
kļūt kus tī gā kam – un sim pto mi pār iet,» 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

He mo ro īdus vei ci na dau dzi fak to ri,  
iz pla tī tā kie ir ilg sto ša sē dē ša na, aiz cie tē ju mi, 
maz kus tīgs dzī ves veids, asi ēdie ni,  
pār ēša nās, al ko hols, sma gu mu cel ša na,  
arī grūt nie cī ba un dzem dī bas


