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Iestājoties siltākam lai-
kam, daudzi sāk domāt par 
to, kā viņi sagaidīs vasaru. Ja 
nepatīk tas, ko ieraugām, pa-
lūkojoties spogulī uz savām 
kājām, bieži vainojamas vēnu 
problēmas. Lai gan tās var risi-
nāt jebkurā gadalaikā, saspa-
roties šim solim nereti vieglāk 
ir pavasarī, kad mostas vēlme 
labi justies un izskatīties. Par 
to, kas šopavasar piedāvā pa-
cientiem, saruna ar «Dr. Mau-
riņa vēnu klīnikas» vadītāju 
ķirurgu, flebologu profesoru 
Uldi Mauriņu.

– Ja vēl pirms pārdesmit 
gadiem daudzi staigāja ar va-
rikozām vēnām, pēdējā laikā 
ir gana daudz iespēju no tām 
atbrīvoties. Vai flebologiem 
joprojām pietiek darba?

– Protams! Starptautiskie pētī-
jumi liecina, ka vēnu problēmas ir 
izteiktākas, cilvēkiem novecojot, 
tāpēc mums, flebologiem, visu 
laiku pacientu skaits palielinās, 
līdzīgi kā stomatologiem  – ne-
kad nebūs tā, ka visiem būs ve-
seli zobi. Vienīgais, kas mainī-
jies,  – pacientu ar ļoti ielaistām 
vēnu saslimšanām kļūst mazāk. 
Ja pirms 15–20 gadiem ārstējām 
vēnas, kuru diametrs bija lielāks 
par 11–12 mm, patlaban ir vidēji 
7 mm. Pacienti ar ielaistām vēnu 
saslimšanas stadijām ir izārstēti. 
Cilvēki vēršas pie ārsta agrāk, viņi 
nebaidās, jo zina, ka ārstēšana 
būs mazsāpīga, ar labu ilgtermi-
ņa rezultātu.

Patlaban vairāk uzmanības 
pievēršam arī estētiskām indi-
kācijām. Pacientiem ir svarīgi, kā 
izskatās kājas. Ārstējam ne tikai 
izspiedušās un grumbuļainas 
vēnas, bet arī virspusēju vēnu 
tīklojumu. Skaistuma, estētiskas 
indikācijas cilvēkiem kļūst nozī-
mīgākas, jo viņi vairāk ceļo, arī uz 
siltajām zemēm, kur jāatkailina 
kājas. Nevar taču +30 grādos stai-
gāt garajās biksēs!

– Vai mēdz būt arī tā, ka vē-
nas ir dziļas un problēmas nav 
redzamas?

– Tas raksturīgs vēnu slimī-
bām, kas dziļāk lokalizētas. Šajos 
gadījumos pacienti sūdzas par 
smaguma sajūtu kājās, tūsku, 
ādas izmaiņām pie potītēm, bet 
varikoze nebūs pamanāma. Sā-

kumā ir tūska (kājas tūkst), tad 
veidojas pigmentācija, vēlāk 
parādās brūngani plankumi pie 
potītēm (vienā vai otrā potītes 
pusē, parasti pie iekšējām potī-
tēm). Tad veidojas ādas iekaisums 
un sacietējums – ādas apsārtums 
pigmentētajās vietās, āda kļūst 
cietāka, respektīvi, nav tik mīksta 
kā citās vietās. Veidojas pirmsčū-
las stāvoklis, ādas traumatizācijas 
vai iekaisuma gadījumā šajā vietā 
var izveidoties trofiska čūla.

– Jūsu klīnika ik gadu rīko 
akciju «Vēnu pavasaris». Ko šo-
gad piedāvāsiet?

– Parasti pēc aizvadītās ziemas 
cilvēki kritiski novērtē savu ķer-
meni, arī kājas. Ja parādījies vēnu 
tīklojums, kas estētiski neapmie-
rina, vai vēnas, kas agrāk nav biju-
šas redzamas, vai sūdzības, kuru 
iepriekš nav bijis, protams, būtu 
vēlams atnākt uz diagnostiku. 
Mūsu klīnikā visus trīs pavasara 
mēnešus būs atlaides. Varēs veikt 
duplekssonogrāfiju, lai kvalifi-
cēts flebologs kājas novērtētu 
gan klīniski, gan sonogrāfiski. 
Tas, manuprāt, ir ar lielāku pievie-
noto vērtību, jo tad īsā laikā var 
saprast, vai tās ir medicīniska vai 
estētiska rakstura problēmas.

– Parasti runā, ka pavasa-
rī, īpaši sulu tecēšanas laikā, 
nevajag neko darīt, labāk šo 
periodu nogaidīt. Kā ir vēnu 
gadījumā?

– Nav pierādījumu, ka pavasarī 
vai kādā citā gadalaikā ārstēšanai 
būtu ietekme uz rezultātu, tāpēc 

mēs vēnas ārstējam visu gadu. 
Izmantojot mūsdienu ārstēšanas 
tehnoloģijas, karsts laiks, sulu 
mēnesis vai mēness fāzes nav 
faktori, kas ietekmē ārstēšanas 
rezultātu.

Mūsdienās viss tiek ārstēts 
bez grieziena, respektīvi, lietojot 
lāzertehnoloģijas, tāpēc kompli-
kāciju vai sarežģījumu risks ir mi-
nimāls.

– Maijā jūsu klīnika rīkos 
starptautisku semināru.

– Jā, mēs gatavojamies starp-
tautiskam apmācību pasāku-
mam, kas notiks 25. un 26. maijā. 
Beidzamajos gados esam daudz 
darījuši, lai uzlabotu estētisku 
problēmu ārstēšanu, tāpēc uz 
semināru esam uzaicinājuši trīs 
starptautiski atzītus ekspertus 
tieši estētiskajā fleboloģijā. Pro-
fesors Kazu Mijaki ir no Brazīlijas 
(Sanpaulu)  – izcils starptautisks 
eksperts vēnu tīklojumu ārstē-
šanā, viņš ir ieviesis savu metodi 
– CLaCS tehniku, kas ir virspusēja 
tīklojuma lāzerapstrāde ar tai se-
kojošu skleroterapiju. Seminārā 
viņš mācīs ārstus un ārstēs pa-
cientus. Otrs eksperts ir no Vā-
cijas  – profesors Zoltans Boēms, 
profesora Zoltana Varadija skol-
nieks, arī viņa darba turpinātājs. 
Pašlaik viņš vada profesora Va-
radija klīniku Frankfurtē. Viņš 
vairāk specializējies Varadija me-
todē (bezrētu vēnu ķirurģijā) un 
rādīs šīs tehnikas īpatnības  – kā 
ķirurģiski, bez rētām ārstēt vēnu 
varikozi. Vēl būs profesors Alek-
sandrs Flors no Vīnes Austrijā, 

kurš vairāk attīstījis roku vēnu ār-
stēšanu, jo sievietes vecumu ne-
reti nodod nevis seja vai dekoltē 
zona, bet roku vēnas. Izspiedušās 
vēnas uz rokām padara cilvēka 
izskatu vecāku. A. Flors ir ieviesis 
īpašu skleroterapiju, ar kuru roku 
vēnu problēmas risina ļoti veik-
smīgi. To viņš šeit ārstēs un mācīs. 
Savukārt mūsu klīnikas ārsti rādīs 
endovazālās lāzeroperācijas ar 
visjaunākās paaudzes lāzeriem 
un lāzervadiem, ārstējot estētis-
kas problēmas, kā arī dažādu vei-
du vēnu skleroterapiju.

Tie pacienti, kas «Vēnu pava-
sara» laikā vērsīsies pie mums 
klīnikā, ja vēlēsies, tiks atlasīti uz 
bezmaksas ārstēšanu. 26. maija 
pēcpusdienā mēs četrās stundās 
kopā ar minētajiem ekspertiem 
ārstēsim 36 pacientus. Tas būs 
gan ādas tīklojums, gan roku 
vēnas, gan vēnu atzarojumu ķi-
rurģiska ārstēšana, gan dažādu 
veidu skleroterapijas, gan lāze-
roperācijas. Tas attieksies tikai uz 
tiem pacientiem, kuriem tiešām 
būs estētiskā indikācija un kuri 
vēlēsies bezmaksas ārstēšanu pie 
pasaules līderiem šajā jomā. Jeb-
kurā gadījumā cilvēkiem ir laba 
iespēja, apmeklējot mūsu klīniku, 
saņemt bezmaksas ārstēšanu pie 
atzītākajiem ekspertiem. Pro-
tams, ja pacientam vajadzēs kon-
sultāciju, tā nebūs bez maksas, 
bet ārstēšana tajā dienā būs bez-
maksas. Turklāt daudz kas atka-
rīgs no apjoma. Ja pacientam būs 
liels apjoms un daudz kas jādara, 
iespējams, viņam būs vajadzīga 
arī turpmāka ārstēšana.

– Ko pacients var ietaupīt 
akcijas laikā?

– Patlaban iespējams atnākt 
uz vizīti, kurai ir atlaide  – katrā 
pavasara mēnesī ir sava atlaide. 
Visā «Vēnu pavasara» laikā (no 
marta līdz maijam) būs atlaides 
gan vizītēm, gan skleroterapijai, 
jo tas ir mūsdienīgs veids, kā ri-
sināt gan medicīniskas, gan estē-
tiskas problēmas. Mēs patlaban 
liekam uzsvaru uz savlaicīgu ve-
nozo saslimšanu diagnostiku, ja 
nepieciešams, arī ārstēšanu – gan 
medicīniskām, gan estētiskām in-
dikācijām.

– Parasti pacientus, kas nav 
saskārušies ar vēnu ārstēšanu, 
satrauc, vai sāpēs, vai būs liels 
diskomforts. Kā ir šajā gadīju-
mā?

– Diagnostika nekad nesāp, tā 
ir ultrasonogrāfijas metode, šajā 
gadījumā  – duplekssonogrāfija. 
Pacients pavada 20 minūtes kon-
sultāciju telpā. Ārsts gan vizuāli, 
gan klīniski izmeklē viņa kājaso-
grāfiju. Uz zonām, kas tiek apska-
tītas, uzklāj gelu un veic sonogrā-
fisku izmeklēšanu. Skleroterapija 
tiek veikta ar dūrienu. Adatas, ko 
lietojam, ir ārkārtīgi tievas, jūta-
mi nelieli oda dūrieniņi. Arī lāze-
roperācijas veicam tikai vietējā 
anestēzijā – atsāpinot to zonu vai 
vēnu, ko ārstē. Protams, neliels 
diskomforts vai sāpes ir, taču mi-
nimālas.

Skleroterapija ilgst 20 minū-
tes, vēnu operācija var būt stun-
du, pusotru gara – tas ir laiks, ko 
saistībā ar vienas kājas operāciju 
pacients pavada klīnikā. Tajā pašā 
dienā viņš var atgriezties pie sa-
vām ierastajām ikdienas aktivitā-
tēm.

– Kas notiek pēc procedūras 
vai operācijas  – vai pacientam 
jāstaigā kompresijas zeķēs?

– Parasti pēc lāzeroperācijas 
kompresijas zeķes nav nepiecie-
šamas – pacientam tiek uzlikts 
tikai pārsējs. Ja nepieciešams iz-
ņemt vēnu atzarojumu, tad vēnu 
zeķes jāvalkā nedēļu. Pēc tam  – 
kā pacients jutīsies, parasti tās ir 
septiņas dienas. Ja nepieciešama 
skleroterapija, viss atkarīgs no 
procedūras apjoma (visu laiku, 
kamēr veicam procedūras,  – tā 
varētu būt nedēļa), pēc tam vēl 
divas nedēļas. Ja izmanto CLaCS 
tehniku  – tā ir jauna metode, ar 
ko ārstējam virspusējo vēnu tīk-
lojumu (lāzera un skleroterapijas 
kombinācija), kompresijas zeķes 
nav jāvalkā.

Ilona Noriete

Pavasaris – labākais 
vēnu ārstēšanas laiks


