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Dr. med. Uldis Mauriņš, 
ķirurgs, flebologs, 
medicīnas doktors

Dr. Sandra Prāve, 
vispārējās prakses ārste, 

fleboloģe

Dr. med. Andrejs Vanags, 
ķirurgs, flebologs, 
medicīnas doktors

Vēnu 
pavasaris 
         ir klāt!

25% atlaide  medicīnas  
kompresijas zeķēm

25% atlaide skleroterapijai
Parasti 65,00 Eur,  
                   ar atlaidi 48,75 Eur

25% atlaide  
ārsta konsultācijai un 
duplekssonogrāfijas 
izmeklējumam
Parasti 40,00 Eur,  
                   ar atlaidi 30,00 Eur

Martā

Rīga,  Kokneses prospekts 18A 
Kalnciema iela 33

tālr.  67 374747; 67 315316; 67 610217
klinika@venucentrs.lv

– Vai var būt arī tā, ka cilvēks ir 
noskaņojies risināt vēnu problēmas, 
bet patiesībā vēnas ir veselas? 

– Jā, gadās, ka, izmeklējot pacientu 
ultrasonogrāfiski, mēs redzam, ka 
vēnas ir pilnīgi veselas, arī asinsrite 
normāla, bet patoloģija jāmeklē 
mugurkaulājā; kāju tūska var būt 
saistīta ar sirds mazspēju, nieru 
mazspēju vai locītavu problēmām, 
tomēr katrā no šiem gadījumiem 
tā izpaužas nedaudz atšķirīgi, un 
pieredzējis speciālists, jau pacientu 
apskatot, var pateikt, par kādu 
diagnozi būtu jādomā, kā arī norādīt, 
pie kāda speciālista vajadzētu doties. 

– Daudzi ir dzirdējuši, ka vēnu 
problēmu gadījumā var palīdzēt 
kompresijas zeķes, tāpēc iegādājas 
tās paši pēc saviem ieskatiem un sāk 
valkāt, ticot, ka viss būs kārtībā...

– Ja cilvēks atnāk pie mums ar 
šādām zeķēm, tad varam izvērtēt, 
vai tās pilda savu uzdevumu. 
Tirdzniecības centros ir stendi, kur 
pārdod it kā kompresijas zeķes, 
taču jāteic, ka tās nav medicīniskās 
kompresijas zeķes, bet vienkārši 
zeķes, kas nedaudz stingrākas par 
parastajām, līdz ar to arī lētākas. Pat ja 
uz iepakojuma norādīta kompresijas 

pakāpe, šīs zeķes bieži vien ātri 
izstaipās un zaudē savas īpašības. Ja 
cilvēkam nav sūdzību, bet viņš vēlas 
valkāt kompresijas zeķes vēnu slimību 
profilaksei, tad var ierasties jebkurā no 
mūsu klīnikas filiālēm, kur personāls 
palīdzēs izvēlēties pareizo variantu 
un iemācīs, kā šīs zeķes uzvilkt. Taču 
vispareizāk tik un tā ir vispirms atnākt 
uz konsultāciju pie flebologa un veikt 
ultraskaņas izmeklējumu, jo varbūt 
nekādu simptomu vēl nav, taču venozā 
nepietiekamība ir sākuma stadijā, 
līdz ar to samērā viegli ārstējama. 
Izmeklējums nav sāpīgs, turklāt šobrīd 
akcijas Vēnu pavasaris ietvaros mūsu 
klīnikā noteikta 25% atlaide gan 
konsultācijām, gan kompresijas zeķēm 
un arī skleroterapijai.

– Kādos gadījumos ir vajadzīgas 
kompresijas zeķes?

– Ja izvēlēta atbilstoša kompresijas 
pakāpe, šīs zeķes nāk par labu arī 
veselām kājām, jo sevišķi tiem, kuri 
ikdienā ilgu laiku pavada sēžot vai 
stāvot. Kad cilvēks sēž, nestrādā 
ikru muskulis – viens no sūkņa 
komponentiem, kas ir iesaistīts 
venozajā attecē, palīdzot asinīm 
no pēdas un apakšstilba pārvarēt 
gravitāciju un virzīties uz augšu. 
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Flebologa pieeja –  
individuāla un 

radoša

Mūsdienīgi domājoši ārsti pozitīvi vērtē pacientus, kuri, gatavojoties 
vizītei, meklē informāciju par savām veselības problēmām, to cēloņiem 
un ārstēšanās iespējas. Tā tas ir arī Dr. Mauriņa Vēnu klīnikā. Taču reizēm 
cilvēks jūtas pārsteigts – viņš ir nolēmis, ka vēlas tādu pašu ārstēšanu, kāda 
aprakstīta internetā vai kādu saņēmis paziņa, bet izrādās – viņam iesaka 
atšķirīgu scenāriju. «Katra pacienta situāciju ārsts vērtē individuāli, un 
viņa pieeja ir radoša. Lai panāktu labāko rezultātu, izmantojam dažādas 
metodes, kas cita citu papildina,» saka ķirurgs, flebologs Andis Rīts.

Šādiem cilvēkiem kompresijas zeķes 
būtu vēlamas tīri profilaktiski, lai kājas 
vakarā nebūtu smagas un pietūkušas. 
Un, protams, ir neskaitāmas situācijas, 
kad vajadzīga ārstnieciskā kompresija: 
visi stāvokļi, kas saistīti ar limfostāzi, 
tūsku vai čūlām; arī pēc skleroterapijas 
kompresijas zeķes ir viens no 
ārstēšanas komponentiem. Faktiski 
ir tikai viens operācijas veids, pēc 
kura mēs nenozīmējam kompresijas 
zeķes – tās ir vēnu lāzeroperācijas. 
To esam pierādījuši savos klīniskajos 
pētījumos. Tomēr jāteic, ka arī šeit ir 
zināmas nianses, ārsts katru pacientu 
izvērtē individuāli, ņemot vērā, vai 
pirms operācijas kājā ir tūska, kāds ir 
dziļo vēnu stāvoklis utt. Pārsvarā pēc 
lāzeroperācijām kompresijas zeķes 
patiešām nevajag, bet ir situācijas, kad 
mēs tās tomēr iesakām valkāt. 

– Kādi parametri tiek ņemti vērā, 
izvēloties kompresijas zeķes?

– Zeķei ir precīzi jāatbilst katra 
pacienta kājai un jānodrošina 
vienmērīgs spiediens visas kājas 
garumā vai, runājot par pusgarām 
zeķēm, visa apakšstilba garumā, 
turklāt zeķes gumija zem ceļa nedrīkst 
sāpīgi iespiesties ādā. Ja tā nav, tad 
zeķe nepilda savas funkcijas un rada 
diskomfortu. Mērījumus var veikt arī 
speciāli apmācīts personāls, bet pirms 
tam ārstam ir jāizdara izmeklējums, 
lai noteiktu, kāds kompresijas tips 
ir nepieciešams. Ārsts arī izvērtē, vai 
cilvēkam nav patoloģiju, kuru dēļ šādas 
zeķes nevajadzētu valkāt. Atsevišķos 
gadījumos kājas forma ir ļoti īpatnēja 
vai arī abas kājas atšķiras –  
tad zeķes izgatavo pēc individuāla 
pasūtījuma.

– Kas ir skleroterapija?
– Tā ir metode, kura, ievadot 

slimajā vēnas daļā speciālu 
medikamentu – sklerozantu, panāk, ka 
šī vēnas daļa vairs nepiedalās asinsritē. 
Ir jānodala kosmētiskā un ārstnieciskā 
skleroterapija. Mēs plaši izmantojam 
gan vienu, gan otru. Pacientiem 
cenšos izstāstīt sīki un precīzi, kāds ir 
skleroterapijas darbības mehānisms, 
kā medikaments nokļūst vēnā un 
kas tur notiek. Jāņem arī vērā, ka 
skleroterapijas efekts nav redzams ne 
nākamajā dienā, ne pēc nedēļas, bet 
kādreiz paiet pat pusgads, līdz pazūd 
pigmentētās josliņas un sacietējumi 
un apstrādātā vēna kļūst mazāk 
redzama – es saku mazāk redzama, 
jo ne vienmēr var bojāto vēnu 
«aizkrāsot» kā uzrakstu uz sētas, bet, 

protams, metode ir efektīva un mēs to 
daudz lietojam. Vajadzības gadījumā 
kombinējam dažādus ārstēšanas 
veidus. 

– Slimo vēnas daļu var slēgt 
gan ar lāzeroperācijas, gan ar 
skleroterapijas palīdzību, taču 
skleroterapija ir lētāka. Cik lielā 
mērā pacients pats var izvēlēties 
vēnu ārstēšanas metodes?

– Pacienta vēlēšanos mēs 
respektējam, tomēr nav tā, ka viņš 
var ieskatīties cenrādī un teikt – es 
gribu šo. Jo katram konkrētam 
gadījumam kāds ārstēšanas veids ir 
labāks un efektīvāks atkarībā no tā, 
kura vēna ir jāārstē, kāds ir tās lielums, 
kāds vēnas posms ir jāapstrādā 
u.c. Mūsu izmantotās metodes nav 
konkurējošas, tās cita citu papildina. 
Skleroterapija, protams, ir lētāka. 
Atceros arī gadījumu, kad kādai 
pacientei, vientuļai maznodrošinātai 
pensionārei, draudēja trofiska čūla, 
bet lāzeroperāciju viņa nevarēja 
atļauties. Kaut kas bija jādara, tāpēc 
veicu skleroterapiju. Pēc pirmās 
procedūras vēnas slēgums nebija tāds, 
kādu gribētos, bet pēc otrās izdevās 
to panākt. Rezultāti ilgtermiņā arī 
atšķiras, bet šis bija izmisuma solis, ko 
nācās spert, lai čūla neatvērtos. 

– Cilvēki vēnu ārstēšanai lieto arī 
tautas līdzekļus, ziedes un iekšķīgus 
preparātus – vai tie var palīdzēt?

– Neiesakām ar tiem aizrauties. 
Jāteic, ka pēdējā laikā retāk sastopam 
ekstrēmu tautas līdzekļu piekritējus, 
piemēram, tos, kuri izmanto 
urīnterapiju. Bieži vien, gadiem 
lietojot kādu preparātu, par to tiek 
iztērēts daudz naudas, bet, izmeklējot 
pacientu, redzam, ka preparāts 
īstenībā nav vajadzīgs. Līdzīgi ir ar 
ziedēm un gēliem, ko tauta arī plaši 
lieto pret vēnu problēmām. Tikpat labi 
kājām var uzlikt vēsu, mitru dvieli – būs 
tas pats efekts. 

– Kāda ir valsts un citu 
specialitāšu mediķu attieksme pret 
vēnu ārstēšanu?

– Valsts ierēdņi, kuri lemj par 
veselības aprūpes finansēšanu, šķiet, 
joprojām uzskata, ka vēnu problēmas 
vairāk ir kosmētiskas. Kolēģiem ne 
vienmēr pietiek informācijas, tāpēc 
mūsu klīnikas speciālisti cenšas 
ģimenes ārstiem lasīt lekcijas par 
kāju vēnu problēmām un iespējām 
tās mūsdienīgi ārstēt. Pēdējā laikā 
attieksme mainās uz labo pusi un 
izpratne aug. n


