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Nepalaižot garām nianses
Kā pacientam izdodas sastapt savu
īsto ārstu? No malas raugoties, tas
šķiet pat mazliet noslēpumaini, bet
patiesībā šeit mijiedarbojas vesels
faktoru kopums.
«Vienam pacientam ir svarīgi, kā
dakteris viņu uzrunā, citu pārliecina tas,
kā ārsts veic diagnostiku un izskaidro
tur redzamo, vēl cits augstu vērtē
lietišķumu un konkrētību; savu lomu
spēlē arī citu pacientu ieteikumi un
publikācijas presē,» stāsta medicīnas
doktors Andrejs Vanags, Dr. Mauriņa
Vēnu klīnikas ķirurgs flebologs.
– Kas pamudināja jūs pievērsties
tieši vēnu problēmu diagnostikai un
ārstēšanai?
– Pacientu pieņemšanas laikā
arvien biežāk sastapu cilvēkus ar
vēnu slimībām. Nāca gan neizmeklēti
pacienti, gan tie, kuriem veikta
ultrasonogrāfija. Reizēm operācijas
laikā izrādījās, ka ultrasonogrāfijas
rezultāti neatbilst reālajai situācijai.
Sāku šos rezultātus pētīt un
salīdzināt, slēdzienus pārbaudīju ar
ultrasonogrāfijas palīdzību. Piedaloties
vairākos fleboloģijai veltītos kursos,
pārlasot vēnu slimībām veltītos rakstus
un vadlīnijas, papildināju zināšanas.
Manā skatījumā ir pareizi, ja
vēnas ārstē ķirurgs, kurš pats ir veicis
šim pacientam precīzu ultraskaņas
diagnostiku, tādā gadījumā operācija
tiek kvalitatīvi izpildīta. Operācijas
laikā ir iespēja precīzi lokalizēt vēnu
atzarojumu un tikpat precīzi to
izoperēt.
– Dzirdot vārdu «ķirurgs»,
daudziem cilvēkiem tūlīt nāk prātā,
ka viņš noteikti operēs – kā tautā
saka, griezīs...
– Modernu tehnoloģiju lietojums
fleboloģijā ļauj operēt bez griezienu
palīdzības. Ārstēšana tiek veikta ar
punkciju palīdzību. Ultrasonogrāfijā
skaidri varam redzēt, kuri vēnu
posmi ir slimi, un precīzi tos izārstēt,
izmantojot lāzertehnoloģijas vai
putu skleroterapijas metodi. Veselās
vēnas neoperē. Atbilstoši konkrētajai
venozajai patoloģijai nosakām optimālo
ārstēšanu un pacientam izskaidrojam,
kāda ir procedūru taktika, kas tiek darīts

PĒDĒJAIS LAIKS. Vislabāk skleroterapiju veikt rudenī, ziemā un pavasarī – līdz
aprīļa beigām. Vasarā šo ārstēšanu veic tikai nopietnu medicīnisku apsvērumu
dēļ,» saka ķirurgs flebologs Andrejs Vanags
procedūru laikā, kādas blakusparādības
vai komplikācijas var būt.
– Tādas var būt?
– Nekad nevar simtprocentīgi
apgalvot, ka nekādu komplikāciju
nebūs, jo jebkurā ķirurģiskā
manipulācijā ir zināms risks, piemēram,

– Putu skleroterapija ir visai
populāra un efektīva metode, ko
praktizē gan pie mums, gan citur
pasaulē. Ik mēnesi Dr. Mauriņa Vēnu
klīnikā tiek veikts vairāk nekā 200 šādu
procedūru, gada laikā – vairāk nekā
2000 procedūru.
– Vai to vairāk
veic medicīniskos vai
Ik mēnesi Dr. Mauriņa Vēnu
kosmētiskos nolūkos?
– Abējādi. Putu
klīnikā tiek veikts vairāk nekā
skleroterapija ir ļoti
200 skleroterapijas procedūru,
efektīva pacientiem
gada laikā – vairāk nekā 2000.
ar neovarikozi – kad
pēc vēnu operācijas,
var būt nelielas sāpes, diskomforts
kas bijusi pirms gadiem desmit vai
vai iekaisums. Tomēr klīnikā regulāri
vēl senāk, ir par jaunu attīstījušās
apkopotie un analizētie dati liecina, ka
varikozas vēnas, kas parasti ir
šo komplikāciju biežums ir ļoti niecīgs.
izlocītas, trauslas un nav piemērotas
– Pašlaik jūsu klīnikā noteiktas
lāzeroperācijām. Arī tad, ja pacientam
cenu atlaides skleroterapijai. Cik bieži
ir kosmētiska problēma – neglīts
lieto šo metodi?
vēnu tīklojums uz kājām, ar putu

skleroterapijas palīdzību tā tiek
veiksmīgi atrisināta.
– Vai veicat ultraskaņas
diagnostiku arī gadījumos, kad
pacientam šķiet, ka viņam ir niecīga
kosmētiska problēma?
– Ikvienam, kurš pirmo reizi atnācis
uz konsultāciju, veicam precīzu
diagnostiku ar ultrasonogrāfiju.
Ne vienmēr tas, ko mēs redzam ar
neapbruņotu aci, atbilst kopainai, kas
atklājas ultrasonogrāfijā. Lielas vēnas
var būt veselas, piemēram, sportistiem
ar labi attīstītu venozo sistēmu, un
otrādi – var būt redzams tikai neliels
atzarojums, bet diagnostika rāda, ka
ir slima zemādas vēna visā garumā
vai kādā atsevišķā posmā. Gadās arī,
ka uz ādas nekas nav redzams, bet
pacientam ir sūdzības par neskaidras
izcelsmes tūsku kājās, un mēs
atklājam dziļo vēnu trombozi, kas
prasa attiecīgu ārstēšanu. Diagnostikā
izvērtējam gan virspusējās un dziļās
vēnas, gan arī artērijas – varam redzēt,
kuri posmi ir slēgti vai sašaurināti. Tad
nozīmējam padziļinātus izmeklējumus
un nosūtām pacientu pie asinsvadu
ķirurga tālākai ārstēšanai.
– Kāda ir skleroterapijas
procedūra, un kas tās laikā jūtams?
– Medikaments – sklerozants –
sagrauj vēnas iekšējo slāni, endotēlija
šūnas. Organisms uztver to kā brūci
un cenšas sadziedēt, rezultātā
vēnas sieniņā veidojas saistaudi, un
vēna slēdzas. Ja bojājums ir plašs,
plānojam vairākus skleroterapijas
seansus. Sonogrāfijā uzreiz pēc putu
skleroterapijas varam izvērtēt, kā vēna
ir reaģējusi, kā tā spazmējas un cik tālu
ir izplatījies medikaments. Nākamajā
kontrolvizītē redzam, kā šī reakcija
notikusi tālāk un cik lielā posmā vēna ir
slēgta. Vajadzības gadījumā turpinām
ārstniecības kursu. Ja diagnostikā
esam konstatējuši, ka defekts ir tikai
kosmētisks un tas redzams uz ādas,
injicējam putas tieši vēnu tīklojumā. Ja
slimā vēna ir dziļāk un nav saskatāma,
tad izmantojam ultrasonogrāfu.
Procedūra nav ilga, kopumā
tā aizņem 15–20 minūšu, pēc tam
jāuzvelk kompresijas zeķes, un
iesakām 30 minūšu pastaigu, lai
uzlabotu atteci dziļajā vēnu sistēmā.
Kompresijas zeķes jānēsā turpmākās
četras nedēļas pēc pēdējā putu
skleroterapijas seansa.
Medikamenta iedarbību nejūt,
vienīgi injekcijas dūrienu. Pēc tam
var būt velkoša sajūta, bet sāpju nav,

ir tikai neliels diskomforts. Tas ir
izteiktāks, ja vēna atrodas tuvāk ādas
virspusei, un mazāk izteikts, ja tā ir
dziļāk. Pretsāpju medikamenti parasti
nav jālieto.
– Vai skleroterapiju var izmantot
sirds un asinsvadu, cukura diabēta,
aptaukošanās, bronhiālās astmas
un dažādu citu izplatītu hronisku
slimību pacientiem?
– Procedūra ir mazinvazīva, un
būtiska stāvokļa pasliktināšanās šo
slimību pacientiem nav sagaidāma.
Protams, plānojot ārstēšanas taktiku,
mēs izvērtējam viņu vispārējo stāvokli
un blakusslimības.
– Cik ilgi jāgaida uz rezultātu, un
kādi piesardzības pasākumi jāievēro
pēc skleroterapijas?
– Kad vēna ir slēgta, pa tās
gaitu veidojas pigmentēta josliņa.
Jo lielāka vēna, jo vairāk pigmenta
varētu veidoties, un, jo tuvāk vēna
atrodas ādas virskārtai, pigments ir
redzamāks. Uzsūkšanās ilgst vidēji trīs
līdz sešus mēnešus un reizēm vēl ilgāk.
Kamēr redzams pigments, iesakām
izvairīties no pirts apmeklējuma,
sauļošanas. Ja cilvēks nevalkā
kompresijas zeķes, sauļojas, apmeklē
pirti, solāriju, tad rodas problēmas
ar pigmenta uzsūkšanos un tai vajag
krietni vairāk laika. Toties var skriet,
nūjot, peldēt – tas ir ieteicams, jo
uzlabo venozo asiņu atplūdi, darbina
muskuļus, kas palīdz venozajai
sistēmai nogādāt asinis atpakaļ sirdij.
– Ko darīt, ja vēnas ir slimas,
bet šajā brīdī nevar atļauties ne
lāzeroperāciju, ne skleroterapiju?
– Alternatīvs pagaidu risinājums,
kas kavē slimības progresēšanu,
mazina tūsku un ļauj kājām justies
vieglāk, ir kompresijas zeķes. Katram
pacientam tās pielāgo atbilstoši kājas
apkārtmēram, konsultāciju laikā
klīnikas darbinieki izstāsta un parāda,
kā zeķes pareizi uzvilkt un novilkt.
Dažs to apgūst vieglāk, cits grūtāk.
Īpaši pacientiem, kuriem ir ceļu un
gūžu locītavu problēmas, sākumā
nav viegli, dažiem nepieciešama
tuvinieku palīdzība. Kompresijas
zeķes vajadzīgas arī grūtniecēm, jo,
dzemdei palielinoties, pasliktinās
asinsrite mazajā iegurnī un var
attīstīties varikoze, ko turklāt veicina
hormonālās pārmaiņa organismā.
Kompresijas zeķes iesakām valkāt
pēdējā grūtniecības trimestrī,
dzemdību laikā un arī pāris mēnešus
pēc dzemdībām.n

