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Uz Mājasjau tā ju miem par skle ro te ra pi ju 
at bild Dr.MauriņaVēnuklīnikasfle bo lo ģe 
San dra Prā ve.

– Bie ži vien pir mais, kas liek do māt 
par vē nu pro blē mām, ir ne glīts asins
va di ņu zī mē jums uz kā jām. Par ko tas 
lie ci na?

– Tas ir sig nāls, ka vē nu sie ni ņu struk
tū ra ir vā jā ka, ne kā tai va ja dzē tu būt, tā pēc 
ir sva rī gi lai kus kon sul tē ties ar fle bo lo gu, 
veikt vē nu ul tra so no grā fis ku iz mek lē ša nu 
un no skaid rot, vai ar ve no zo sis tē mu viss ir 
kār tī bā. Šā diem cil vē kiem, ku riem pa stip ri
nā ti pa rā dās va ri ko zi ka pi lā ri uz kā jām, īpa ši 
jā rū pē jas par vē nu pro blē mu pro fi lak si: jā
būt pie tie ka mi kus tī gam dzī ves vei dam un 
pa rei zam uz tu ram, kā arī jā cen šas iz vai rī ties 
no fak to riem, ku ri pro vo cē vē nu va ri ko zes 
at tīs tī bu. 

– Vai šā das ne glī tas vē ni ņas ir kat rā 
zi ņā jā ār stē?

– No me di cī nas vie dok ļa – nē, bet to 
va ja dzē tu da rīt, ja kā ju iz skats cil vē kam ra
da psiho lo ģis ku dis kom for tu, pie mē ram, 
sie vie tēm šķiet, ka ne var val kāt svār kus vai 
pa rā dī ties plud ma lē pel dkos tī mā, ja uz kā
jām ir re dzams sī ku pa pla ši nā tu asins va di ņu 
tīk lo jums.

– Tad at liek ti kai aiziet pie fle bo lo ga 
un tas tiks lik vi dēts?

– Vis pirms, pro tams, ne pie cie ša ma dia
gnos ti ka, jo fle bo lo gam jā ie gūst priekš stats 
par to, kā da ir asi ņu plūs ma pa cien ta dzi ļa
jās un virs pu sē jās vē nās. Šim no lū kam mēs 
vē nas iz mek lē jam ar ul tra ska ņas dup lek sās 
so nog rā fi jas me to di. Pat ja pa cients ir ga
dos jauns, nav iz slēgts, ka vi ņam ir ģe nē
tis ki pār man to ta stum bra vē nu va ri ko ze, 
ku ra pa gai dām vēl ne ra da sū dzī bas. Mums 
ir jā iz vēr tē cen trā lo stum bra vē nu vār stu ļu 

ie spē jams pun ktēt tās vē nas, ku ras caur ādu 
ne maz nav sa ska tā mas, bet so nos ko pis ki re
dzam, ka tie ši šeit ne pie cie ša ma in jek ci ja.
Otr kārt, ar tās pa lī dzī bu ārsts se ko me di ka
men ta ie va dī ša nas gai tai, var re dzēt, kā tas 
aiz pil da at tie cī go vē nas pos mu, kā asins vads 
sa šau ri nās. Ja, ie va dot zā les, vē nas pie tie ka
mi ne sa šau ri nās, tad pro ce dū ru at kār to, bet 
jeb ku rā ga dī ju mā efekts tiek pa nākts. Ja ir 
bo jā ti dau dzi asins va di, tad te ra pi ju da lām 
vai rā kos pos mos. Vis pirms slēdz lie lā kos za
rus, bet pēc 1–2 mē ne šiem lik vi dē arī sī kos 
ādas ka pi lā rus. 

– Rei zēm cil vē ki to vi su iz tē lo jas 
vien kār šo ti: ārsts kaut ko ie šļir ci nās, un 
asins va di ņi tū līt pa zu dīs kā ne bi ju ši. Cik 
il gā lai kā tas no tiks, un kas būs jā da ra 
pa šam pa cien tam, lai sek mē tu la bā ku 
skle ro te ra pi jas efek tu?

– Mēs ne va ram kā māk sli nie ki ar vie nu 
otas vē zie nu pār krā sot kā jas bal tas. Asins 
pig ments vēl zi nā mu lai ku ādā ir re dzams 
kā tum šā ka jos li ņa, tas iz ba lē pa kā pe nis
ki. Ap tu ve ni 2–4 ne dē ļas pēc pro ce dū rām 
ir jā val kā me di cī nis kās kom pre si jas ze ķes. 
Cil vē kiem ar ak tī vu, spor tis ku dzī ves vei du, 
ku riem audi ir la bi ap asi ņo ti, ap gā dā ti ar 
skā bek li un ba rī bas vie lām, pig men tā ci ja iz
zūd ap tu ve ni mē ne ša lai kā. Tiem, ku riem ir 
maz kus tīgs dzī ves veids un rak stu rīgs saist
au du vā jums, par ko lie ci na no slie ce uz ce
lu lī tu, pig men tā ci jas iz zu ša nai va ja dzīgs il
gāks laiks, rei zēm pat līdz se šiem mē ne šiem. 
Pirm ās di vas ne dē ļas pēc skle ro te ra pi jas ie
sa kām at tu rē ties no pā rāk in ten sī vas fi zis kas 
slo dzes, bet pēc tam fi zis kās ak ti vi tā tes ir 
vē la mas, pie mē ram, pel dē ša na ar plez nām, 
dis tan ču slē po ša na, nū jo ša na – tās la bi no
dar bi na mus ku ļus un no dro ši na vien mē rī gu 
slo dzi. Līdz pig men ta iz zu ša nai ne ie sa kām 
sau ļo ties. No šā da vie dok ļa skle ro te ra pi jas 
pro ce dū ras la bāk veikt ru de nī un zie mā. 
Ja to mēr iz nāk uz tu rē ties tie šos sau les sta
ros, vis maz jā lie to pret ie de gu ma lī dzek ļi ar 
augs tu SPF. No kar stas van nas un pirts ap
mek lē ju miem jā at tu ras vie nu mē ne si. Pēc 
tam var iet mū su tra di ci onā la jā pir tī, ja vien 
tā nav sa ku ri nā ta pā rāk kar sta. 

– Vai skle ro te ra pi ja ir sā pī ga?
– Ir jā rē ķi nās ar to, ka ada tas dū rie nu 

jūt, bet mēs lie to jam tik ma zas ada ti ņas, ka 
pa ras ti pa cien ti par pa šu dū rie nu ne sū dzas. 
Skle ro ti zē jot ka pi lā rus, rei zēm mēdz būt 
de dzi no ša sa jū ta, bet sāp ju nav. Nav trau
cē tas pa cien ta dar ba spē jas, vi ņam vie nī gi jā
val kā kom pre si jas ze ķes. To vi su pa cien tiem 
de ta li zē ti iz klās tām, un, ja ro das kā das ne
skaid rī bas, vi ņi mums var vien mēr pie zva nīt 
vai uz dot jau tā ju mus epas tā – tas sniedz pa
pil du dro šī bas iz jū tu.

– Kā dos ga dī ju mos skle ro te ra pi ju 
ne drīkst veikt vai arī ir jā ie vē ro īpa ša 
pie sar dzī ba?

– Skle ro te ra pi ju ne veic grūt nie cēm un 
mā mi ņām, ku ras ēdi na bēr ni ņu ar krū ti. Ja 
vi ņām ir ve no zās at te ces trau cē ju mi, tos ri
si na ar kom pre si jas ze ķu pa lī dzī bu. Par skle
ro te ra pi ju var sākt do māt pēc tam, kad zī dī
ša na ir pār trauk ta un hor mo nā la jā sis tē mā 
at jau no jies līdz svars. 1% ga dī ju mu blak ne 
var būt dzi ļo mus kuļ vē nu trom bo ze. Hor
mo nā lās kontra cep ci jas un hor mo nu aiz
stāj te ra pi jas lie to tā jām šāds risks ir aug stāks. 
Tā pēc pa cien tēm, ku ras lie to šos me di ka
men tus, ār stu pirms pro ce dū ras va ja dzē tu 
par to in for mēt. Ir ga dī ju mi, kad sum mē
jas vai rā ki ris ka fak to ri – tad skle ro te ra pi ju 
vei cam, ie vē ro jot spe ci ālu me di ka men to zu 
pro fi lak si. Ir arī at se viš ķas sli mī bas un vis
pā rē ji or ga nis ma stā vok ļi, ku ru ga dī ju mā 
skle ro te ra pi ju ne veic. Ārsts vien mēr rū pī gi 
iz vai cā pa cien tu un rī ko jas tā, kā ne pie cie
šams kat rā kon krē ta jā si tu āci jā. 

– Vai skle ro te ra pi jas po pu la ri tā ti ne
no sa ka ap stāk lis, ka tā ir sa lī dzi no ši lē ta 
me to de?

– Pu tu skle ro te ra pi ja ul tra ska ņas kon
tro lē ne no lie dza mi ir eko no mis ki iz de vī ga: 
tā iz mak sā 4–5 rei zes lē tāk ne kā ope rā ci ja, 
bet ne jau ti kai eko no mis ku as pek tu dēļ mēs 
to pie dā vā jam. Ir va ri ko zes for mas, kur ne
maz ci tu ār stē ša nas me to di ne var lie tot. Bet, 
pro tams, ār sta uz de vums ir pa nākt, lai pa
cients bū tu ap mie ri nāts ar ār stē ša nas re zul
tā tu, ta jā skai tā arī ar ār stē ša nas iz mak sām. 

– Kā das ir al ter na tī vas, ja kaut kā du 
ie mes lu dēļ ne var veikt skle ro te ra pi jas 
pro ce dū ras? 

– Tad mēs va ram pa cien tam aiz ka vēt 
pro blē mas tā lā ko at tīs tī tī bu un uz la bot dzī
ves kva li tā ti, no zī mē jot kom pre si jas ze ķes. 
Tā viņš ie gūst lai ku un var mie rī gi plā not 
tā lā ko ār stē ša nos. Ir ti kai at se viš ķi ga dī ju mi, 
kad to mēr bū tu jā mo bi li zē vis i sa vi re sur
si, lai sāk tu ār stē ša nu tū līt, pie mē ram, kad 
ir tro fis kās čū las drau di. Kom pre si jas ze ķu 
uz vil kša na lie kas ap grū ti no ša, ta ču dau dzi 
cil vē ki, ku riem esam tās ie tei ku ši val kāt, ir 
pa tei cī gi, jo kā jas vairs nav sma gas un pie
tū ku šas. Un tas ir daudz, jo hro nis ka tūs ku 
vei do ša nās ir bīs ta ma, tās dēļ var at tīs tī ties 
ne la bo ja mas iz mai ņas zem ādā. Mēs, ār sti, 
arī pa ši vel kam kom pre si jas ze ķes die nās, 
kad ir lie la slo dze, un tās pa tie šām pa līdz.n
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Nav nepiemērotu gadalaiku, lai dotos pie flebologa uz 
konsultāciju un sāktu risināt vēnu problēmas, taču par labu 
vēnu ārstēšanai ziemā runā papildu argumenti, kas jo sevišķi 
attiecas uz skleroterapiju. Daudziem pacientiem vienlīdz 
svarīgs ir gan medicīniskais, gan estētiskais rezultāts un  
gribas, lai brīdī, kad iestāsies silts laiks, viss būtu kārtībā – 
lai kājas labi justos, labi izskatītos un cilvēks varētu 
netraucēti baudīt vasaru. 
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– Mēs va ram pa cien tam 
aiz ka vēt pro blē mas tā lā
ko at tīs tī tī bu un uz la bot 
dzī ves kva li tā ti, no zī mē jot 
kom pre si jas ze ķes. Tā viņš 
ie gūst lai ku un var mie rī gi 
plā not tā lā ko ār stē ša nos. 
Ir ti kai at se viš ķi ga dī ju mi, 
kad to mēr bū tu jā mo bi li zē 
vis i sa vi re sur si, lai sāk tu 
ār stē ša nu tū līt. 

Ārste fleboloģe 
Sandra PRĀVE,  
Dr. Mauriņa Vēnu 
klīnika:

stā vok lis, ve no zā plūs ma, jo, ja pa stāv kā das 
no piet nā kas iz mai ņas, ār stam ir sva rī gi par 
to in for mēt pa cien tu un vis pirms no dro ši
nāt vi ņam te ra pi ju, kas va ja dzī ga, lai ne vei
do tos hro nis ka vē nu maz spē ja. Ja stum bra 
vē nas ir ve se las, tad mēs iz stās tām par pro
fi lak ses pa sā ku miem, kas vei ca mi, lai aiz ka
vē tu vai no vēr stu va ri ko zes vei do ša nos, un 
ti kai tad ķe ra mies pie kos mē tis kās pro blē
mas ri si nā ša nas.

– Vie na no vē nu ār stē ša nas me to dēm 
ir pu tu skle ro te ra pi ja, ko iz man to ar vien 
pla šāk. Kā da ir tās bū tī ba un ie spē jas?

– Dau dzi va do šie Eiro pas fle bo lo gi at zīst 
pu tu skle ro te ra pi ju par ļo ti efek tī vu, pa cien
tam eko no mis ki iz de vī gu, ma zin va zī vu un 
ne sā pī gu pro ce dū ru, kas vi ņu ne at rauj no 
ik die nas ak ti vi tā tēm. Skle ro te ra pi jas lai kā 
va ri ko za jā vē nā tiek ie va dīts me di ka ments, 
kas ra da asins va du iek šē jā slā ņa bo jā ju mu, 
ap strā dā tā vē na sa rau jas jeb spaz mē jas.Pēc 
tam ar kom pre si jas ze ķu pa lī dzī bu sa spiež 

asins va du sie ni ņas ko pā un ļauj tām sa augt. 
Pu tas, kas sa stāv no dau dziem sī kiem bur
bu lī šiem, uz ku ru virs mas ir ak tī vās vie las 
mo le ku las, vien mē rī gi aiz pil da vē nu un ra
da asins va da iek šē jā slā nī ša bo jā ju mu pa vi su 
tā pe ri met ru, kas no dro ši na daudz la bā kus 
re zul tā tus ne kā pirms 20 ga diem lie to tā 
skle ro te ra pi ja ar to pa šu me di ka men tu šķid
ru ma for mā. Tā mēs pa nā kam, ka sli mais 
asins vads slē dzas. Ar pu tu skle ro te ra pi ju var 
slēgt lie los va ri ko zos za rus, ne lie la di amet ra 
stum bra vē nas. Pa ras ti ar pu tu skle ro te ra pi
jas me to di slē dzam za rus, ku ru di ametrs ne
pār sniedz 7 mi li met rus, bet ir si tu āci jas, kad 
ar pu tu skle ro te ra pi jas me to di slē dzam arī 
lie lā ka di amet ra vē nas, kā tas ir ga dī ju mos, 
kad va ri ko zas vē nas iz vei do ju šās pēc jau ie
priekš veik tas vē nu ope rā ci jas ar ve ca jām  
ķi rur ģis ka jām me to dēm. 

– Kā dēļ ne pie cie ša ma ul tra ska ņas so
nog rā fi jas kon tro le?

– Pirm kārt, ul tra so no grā fi jas kon tro lē 
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