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«Šogad būsim veikuši mūsu pacientiem 
apmēram 3000 vēnu lāzeroperāciju un 
hemoroīdu ārstēšanu – apmēram 300 paci-
entiem,» stāsta Uldis Mauriņš, ķirurgs fle-
bologs, klīnikas vadītājs. «Vēnu ārstēšanas 
ziņā mēs nepārprotami esam līderi Baltijas 
valstīs, bet lāzeroperāciju jomā esam līderi 
Eiropas mērogā; arī pasaulē kopumā maz 
ir klīniku, kur vienuviet veic tik daudz 
vēnu lāzeroperāciju.»

– Ārsti, jo īpaši ķirurgi, intervijās 
bieži norāda, ka iespēja daudz strādāt, 
noslīpēt savu tehniku un uzkrāt 
pieredzi ir ļoti būtiska. Ko pieredze 
dod jūsu klīnikas ārstiem?

– Tā mums devusi iespēju pilnīgi 
izmanīt vēnu ārstēšanu, salīdzinot ar to, 
kāda tika praktizēta vēl pirms gadiem 
desmit. Būtiskas izmaiņas pie mums ir 
notikušas ārkārtīgi strauji, mēs ļoti rūpīgi 
sekojam līdzi tehnoloģiju attīstībai un, ja 
rodas iespaids, ka novitāte būs interesan-
ta un ļaus mums piedāvāt pacientiem vēl 
kvalitatīvāku ārstēšanu, tad to ieviešam. 
Tas, kā attīstīsimies tālāk, atkarīgs no 
daudziem faktoriem. Pasaules medicīnas 
attīstība ir tik strauja un dinamiska, ka ne-
varam prognozēt, kas būs pēc gadiem des-
mit, un domāju, ka šo procesu neapturēs ne 
ģeopolitiskie faktori, ne mūsu pašu valsts 
medicīnas iekšējās problēmas. Mēs esam 
pastāvīgi iesaistīti starptautiskās medicīnas 
aktivitātēs, un tas palīdz neslīgt depresijā 
par to, kas notiek Latvijā. Iekļaujoties 
starptautiskās aktivitātēs, mums ir iespēja 
arī pacientiem nodrošināt inovatīvu, 

– Pirmais solis ir atnākt uz diagnos-
tiku, kur tiks noskaidrots, vai pacienta 
slimība atbilst iekļaušanas kritērijiem. 
Ja atbilst, tad bez maksas būs gan veiktā 
diagnostika, gan turpmākā ārstēšana, 
un atlīdzinās arī ceļa izdevumus. Šajā 
pētījumā var piedalīties tikai tie pacienti, 
kuriem ir venozas čūlas apakšstilbos (ne 
uz pēdām!), čūlas minimālais laukums ir 
četri kvadrātcentimetri, bet maksimālais –  
60 kvadrātcentimetru, turklāt šī čūla uz 
kājas nav sadzijusi vismaz četras nedēļas 
vai ilgāk. Noteiktus kritērijus izvirzām 
arī pētījuma dalībnieku vispārējai 
veselībai, kam jāatbilst zināmiem vidējiem 
rādītājiem, lai varētu salīdzināt rezultātus. 
Piemēram, neiekļaujam cilvēkus ar smagu 
aptaukošanos, paaugstinātu nekontrolētu 
asinsspiedienu un nekompensētu cukura 
diabētu. Lai iesaistītos pētījumā, ir arī 
jāspēj precīzi pastāstīt, kādus medikamen-
tus pacients lieto blakusslimību ārstēšanai. 
Jārēķinās, ka dalība pētījumā prasa 12 
vizītes klīnikā, pirmo mēnesi jāierodas 
reizi nedēļā, pēc tam reizi divās nedēļās, 
un pacientam pašam vizīšu starplaikā 
jāpārsien čūla – to viņam iemāca. Ir arī 
jāizvērtē un jāfiksē speciālā dienasgrāmatā 
savi simptomi ārstēšanas kursa laikā, bet 
tas nav sarežģīti. No pacienta, kurš parak-
sta piekrišanas veidlapu, gaidām nopietnu 
attieksmi un līdzdarbošanos. 

– Šie nav ne pirmie, ne vienīgie 
pasākumi, kur cilvēki ar noteiktām 
vēnu problēmām var iesaistīties un 
saņemt ārstēšanu ar ļoti izdevīgiem 
nosacījumiem. Bet kā viņi var uzzināt, 
ka tiek plānota kāda meistarklase vai 
pētījums?

– Vēl nesen šo informāciju uzzināja 
tikai tie pacienti, kuri paši regulāri aktīvi 
interesējās, zvanīja un sekoja klīnikas 
aktualitātēm. Tagad esam izveidojuši 
lojalitātes programmu, kas dod iespēju 
saņemt šo un citu noderīgu informāciju 
bez speciālas meklēšanas. Tie, kuri mūsu 
klīnikas mājaslapā aizpilda attiecīgu pietei-
kumu, divu nedēļu laikā pa pastu saņem 
privilēģiju karti un mēs viņiem regulāri 
un savlaicīgi nosūtām informāciju par 
plānotajiem pētījumiem, meistarklasēm, 
cenu atlaidēm un jauniem pakalpojumi-
em. Tas attiecas uz visām Dr. Mauriņa 
Vēnu klīnikas un Lāzermedicīnas klīnikas 
darbības jomām: fleboloģiju, proktoloģiju, 
dermatoloģiju, algoloģiju (sāpju medicīnu) 
un citām, kas mums ir šobrīd un kas būs 
nākotnē. Mēs apzināmies, ka arvien 
vairāk cilvēku vēlas saņemt informāciju 
elektroniskā formā, tas ir ērti un ļauj taupīt 
laiku. Arī pieteikuma aizpildīšana daudz 
laika neprasa.

– Kādas iespējas privilēģiju kartes 
īpašniekiem būs tuvākajā laikā?

– Novembrī un decembrī šiem pa-
cientiem ir iespēja saņemt pirmreizēju 
vēnu sonogrāfisko izmeklēšanu, kurā 
iekļauta ārsta konsultācija, ar 20% at-
laidi. Tiem, kuri jūt, ka viņiem varētu 
būt vēnu problēmas, iesaku šo iespēju iz-
mantot. Ja tiks konstatēts, ka tā patiešām 
ir vēnu problēma, tad janvārī ar 20% at-
laidi piedāvājam veikt vēnu lāzeroperāciju 
bez sānu atzarojumu izņemšanas – tā 
ir operācija, ko mēs tagad jau veicam 
apmēram 80% gadījumu, tātad klīnikā 
šobrīd visbiežāk veiktā operācija, kas 
balstās uz mūsu pētījumiem, kuros 
esam pārliecinoši pierādījuši, ka tas ir 
optimālais ārstēšanas veids lielākajai daļai 
šādu pacientu. 

Manā skatījumā tā ir sava veida 
Ziemassvētku dāvana mūsu pacientiem, 
kuriem ir privilēģiju kartes. Protams, 
mums ir sagatavoti arī dažādi citi 
piedāvājumi, ar kuriem var iepazīties 
klīnikas mājaslapā, katru mēnesi būs 
īpašas cenas dažādiem ārstēšanas veidiem,  
estētiskām procedūrām, kompresijas 
zeķēm, ādas kopšanas līdzekļiem u.c. 

– Vai ir vērts pieteikties šai kartei, ja 
šķiet, ka pietiks tikai vienreiz apmeklēt 
klīniku, lai atrisinātu savas problēmas?

– Katrs, protams, lai lemj pats. Pieredze 
rāda, ka tad, ja ir problēma, to nevar 
atrisināt ar vienu vizīti. Turklāt nākotnē 
var būt citas problēmas, un, tās laikus 
konstatējot un risinot, mēs varam pacien-
tam nodrošināt ļoti labu dzīves kvalitāti. 
Mūsu vēlme ir vadīt cilvēkus cauri ārkārtīgi 
plašam tehnoloģiju piedāvājumam, klīnikā 
ieviešot un attīstot tikai pārbaudītas 
metodes, kas dod labu rezultātu ar 
minimālu blakņu vai komplikāciju risku. 
Zināmā mērā visas mūsu zināšanas ir 
sava veida filtrs, pateicoties kuram mēs 
varam izvērtēt un atrast mūsu pacientiem 
vislabāko ārstēšanas metodi un nodrošināt 
precīzu standartizētu tās izpildi klīnikā. 
Nav mūsu mērķis pastāvīgi sastapt cilvēkus 
ar smagām ielaistām vēnu slimībām, kādu 
šobrīd netrūkst. 

– Vai tiešām ielaisto gadījumu 
nekļūst mazāk?

– Lai gan to joprojām ir diezgan daudz, 
situācija ir mainījusies uz labo pusi. Par 
to varam adekvāti spriest, jo veicam ļoti 
lielu konsultatīvo darbu, katru mēnesi 
izmeklējot vismaz 800 pirmreizējo pa-
cientu. Pēdējā laikā redzam, ka viņu vidū 
ir kļuvis krietni mazāk cilvēku ar venozām 
trofiskām čūlām, nekā tas bija pirms ga-
diem desmit vai piecpadsmit, acīmredzot 
daudzi ir sākuši saprast, ka tik tālu labāk 
nenonākt. Gribētos domāt, ka tas noticis, 
pateicoties mūsu darbam, jo pacienti atrod 
ceļu pie mums laicīgāk, un šī pozitīvā ten-
dence patiešām priecē.n

Promo raksts tapis sadarbībā ar Dr. Mauriņa Vēnu klīniku

Klīnika,  
kur vienmēr 
ir jaunumi

ļoti kvalitatīvu ārstēšanu par samērīgām 
cenām un iespēju tās vēl samazināt. 

– Kādi starptautiski pasākumi 
tuvākajā laikā paredzēti jūsu klīnikā?

– Decembrī notiks meistarklases, 
kurām pieteikušies apmēram 100 ārstu 
no visas pasaules, no ASV līdz Japānai. 
Viņi atbrauks no 17 pasaules valstīm, lai 
mācītos, kā ārstēt vēnu patoloģijas, iz-
mantojot mūsu klīnikā izveidoto meto-
diku, kur ņemti vērā pašu pētījumi. Šai 
meistarklasei atlasām 36 pacientus ar 
neveselām zemādas vēnām. Tiem, kuru 
slimības forma atbilst vajadzīgajiem 
kritērijiem, ārstēšana būs par brīvu. 
Manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja, it īpaši, 
ja rocība neļauj veikt šādu ārstēšanu par 
maksu. Laikus par to zinot, cilvēks var 
atnākt uz konsultāciju, noskaidrot, vai viņa 
gadījums atbilst meistarklases kritērijiem, 

un tikt uz šādu ārstēšanu. Otrs pasākums, 
kurā iesaistītie pacienti saņem bezmaksas 
ārstēšanu, ir pētījums par venozo trofisko 
čūlu ārstēšanu.

– Kas jādara, lai piedalītos šajā 
pētījumā?

– Tie, kuri mūsu klīnikas mājaslapā aizpilda 
attiecīgu pieteikumu, divu nedēļu laikā 
pa pastu saņem privilēģiju karti un mēs 
viņiem regulāri un savlaicīgi nosūtām 
informāciju par plānotajiem pētījumiem, 
meistarklasēm, cenu atlaidēm un jauniem 
pakalpojumiem. Tas attiecas uz visām Dr. 
Mauriņa Vēnu klīnikas un Lāzermedicīnas 
klīnikas darbības jomām: fleboloģiju, 
proktoloģiju, dermatoloģiju, algoloģiju 
(sāpju medicīnu) un citām, kas mums ir 
šobrīd un kas būs nākotnē.

Ķirurgs flebologs  
Uldis MaUrIņš,  
Dr. Mauriņa  
Vēnu klīnikas 
vadītājs:

Vēl pirms dažiem gadiem Māja 
rakstīja par vēnu centru, kurš 
paplašinājās, pārtapa par  
Dr. Mauriņa Vēnu klīniku, un nu 
līdzās darbojas arī Lāzermedicīnas 
klīnika, kur ar vismūsdienīgākajām 
tehnoloģijām ārstē dermatoloģiskas 
problēmas un veic estētiskas 
procedūras, risina proktoloģiskas 
problēmas un ārstē sāpes. Un ikreiz, 
dodoties uz šo klīniku, pacienti zina – 
atkal gaidāmi kādi jauninājumi. 


