
Kādus ārstēšanas veidus piedāvājat?  
Dr.  Mauriņa Vēnu klīnikā piedāvājam 

ārstēt visa veida vēnu saslimšanas, sākot ar 
tādām smagām problēmām kā vēnu trofiskās 
čūlas, dziļo vēnu tromboze. Veicam dažādas 
operācijas, kā arī kosmētiskas manipulācijas, 
piemēram, vēnu skleroterapiju. Zem ādas re-
dzamie nelielie kapilāri parasti gados jaunām 
sievietēm rada kosmētisku problēmu. Šeit 
pieejams arī ķermeņa estētikas kabinets, kur 
speciālistu rīcībā ir ļoti laba aparatūra. Strādā 
arī ārsti proktologi. 

Sākot ar septembri, esam ieviesuši jaunu 
operāciju veidu, kurā tiek izmantots moder-
nākais lāzera vads, kāds šobrīd ir pieejams 
vēnu lāzeroperācijās. Tas ir tā saucamais div-
riņķu radiālais lāzera vads, kas izstaro enerģiju 
no diviem gaismas avotiem. Līdz ar to slimās 
vēnas sieniņa tiek apstrādāta vienmērīgāk, ar 
nelielāku enerģijas daudzumu, kā arī šī iedar-
bība ir maigāka. 

Pēc ārstēšanas ar jauno lāzera vadu pa-
cientam nav pēcoperācijas sāpju, nav jāvalkā 
kompresijas zeķe, kā arī nav jālieto tabletes 
trombu profilaksei. Pacients var atgriezties 
darbā tajā pašā dienā, kad veikta operācija. 
Šo saudzīgo kāju vēnu lāzeroperāciju piedā-
vājam tiem pacientiem, kam ir svarīgāka kāju 
veselība, nevis to izskats. Tie ir cilvēki gados 
un tie, kam bijuši vēnu iekaisumi, ādas izmai-
ņas vai pat trofiskas čūlas. Tie, kam ir svarīgi 
izārstēt stumbra vēnu – un lāzeroperācija ar 
divriņķu radiālo lāzera vadu šeit ir ļoti piemē-
rota! – tādējādi likvidējot problēmas iemeslu. 

Vēl jāpiemin tas, ka ieviešot šo jaunāko 
tehnoloģiju un izmainot ārstēšanas taktiku, 
mums ir izdevies samazināt vēnu lāzeroperā-
cijas cenu līdz 390,00 latiem!
Tomēr vēlos jums pajautāt – vai nav tā, ka 
vēnu saslimšanu ārstēšana ar mūsdienīgām 
metodēm pieejama tikai rīdziniekiem, bet 
lauku cilvēkam, kas nevar pamest savu darbu, 
lai atbrauktu uz Rīgu, šādas iespējas nav. 

Tā noteikti nav. Mēs braucam pie pa-
cientiem visā Latvijā un sniedzam savus 
pakalpojumus visdažādākajās Latvijas pil-
sētās  – Daugavpilī un Rēzeknē, Ventspilī, 
Liepājā, Kuldīgā, Saldū, Talsos, Bauskā, Tu-
kumā, Madonā, Valkā, Dobelē, Jelgavā vai 
Jēkabpilī. Vienkārši pacientam jāpiezvana uz 
“Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas” reģistratūru un 
jāpierakstās uz ultrasonogrāfijas izmeklējumu 
un flebologa konsultāciju sev tuvākajā pilsētā.

Jūs vienmēr esat uzsvēris diagnostikas nozī-
mīgumu vēnu ārstēšanā. 

Mūsdienu fleboloģijā zelta standarts ir 
ultrasonogrāfiska kāju vēnu izmeklēšana. Tās 
laikā varam izvērtēt kāju vēnu veselības stā-
vokli, redzēt, kāda ir asins plūsma gan zemādas, 
gan dziļajās kāju vēnās, konstatēt kādu novirzi 
no normas un izvēlēties atbilstošo ārstēšanas 
metodi konkrētam gadījumam. Tāpat sono-
grāfa kontrolē veicam skleroterapiju, kā arī lā-
zeroperācija noris sonogrāfa kontrolē. 
Un tas savukārt dod iespēju precīzi dozēt me-
dikamenta devu un panākt vēlamo ārstnie-
cisko mērķi...

Jā, tieši tā. Varam gan izvēlēties medi-
kamenta koncentrāciju atbilstoši slēdzamās 
vēnas diametram, gan to, ka medikaments 
iedarbojas tieši tur, kur tas nepieciešams.  
Tas pacientam ir labi arī psiholoģiski, jo viņš 
zina, ka ārsts precīzi redz to, ko dara. Pacients 
var vairāk uzticēties ārstam, un tas mūsdienās 
nav mazsvarīgi. 

Nenoliedzami, šis aspekts arī ir svarīgs. 
Veicot izmeklējumus Dr. Mauriņa Vēnu cen-
tros un klīnikā, uz lielā televīzijas ekrāna pa-
cientam varam precīzi parādīt, kurā kāju vēnā 
ir problēma, cik tā ir liela un pastāstīt, kādas 
ir iespējas ar to cīnīties. Jo nereti ir tā, ka pie-
dāvājam dažādus vēnu veselības problēmu 
risinājumus un kopīgi ar pacientu izvēlamies 
viņam labāko. 

Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pacientam iz-
skaidrot problēmas būtību – kāds iemesls ir 
kāju smaguma sajūtai, tūskai, kā arī to, kāds 
rezultāts sagaidāms pēc mūsu izvēlētās ārstē-
šanas. 

Kāds ir piedāvājuma klāsts Dr. Mauriņa jau-
najā vēnu klīnikā, kas iekārtots renovētā ēkā 
Mežaparkā?

No šā gada pavasara esam uzsākuši strā-
dāt jaunajā Dr.  Mauriņa Vēnu klīnikā, kas, 
manuprāt, ir modernākā, kāda mūsu valstī 
pieejams pacientiem. Tā ir veidota tieši vēnu 
pacientu ārstēšanai, šajā klīnikā ir divas, ļoti 
moderni aprīkotas operāciju zāles, septiņi 
labiekārtoti konsultāciju kabineti ar vismūs-
dienīgāko aparatūru, kā arī trīs pēcoperāciju 
palātas. Telpas esam centušies veidot ne tikai 
mūsdienīgas, atbilstošas medicīnas un sanitā-
rajām normām,  bet arī mājīgas, lai pacientam 
nerastos sajūta, ka viņš nokļuvis kādā poliklī-
nikā vai medicīnas iestādē ar nepatīkamām 
dezinfekcijas līdzekļu smakām. Lai viņš jus-
tos pietuvināts mājas apstākļiem un lai mūsu 
centrā būtu patīkami iegriezties. Protams, par 
to pacienti vislabāk var pārliecināties, apmek-
lējot mūsu jauno vēnu klīniku Mežaparkā.

Precīzai diagnozei ir nozīme pie jebkuras saslimšanas un izņēmums nav arī 
kāju vēnu patoloģijas. Veicot precīzu diagnostiku, ārsts var precīzi izvēlēties 
to ārstēšanas metodi, kura konkrētajā gadījumā ir piemērotākā, pārliecināts 
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Ķirurgs, flebologs. Regulāri apmeklē mo-
dernās fleboloģijas pamatlicēja profesora 
Varadeja kursus Frankfurtē, Baltijas, Vācijas 
un starptautiskās fleboloģijas biedrības rīko-
tos kongresus un konferences. Ir padziļinājis 
zināšanas un iemaņas asinsvadu ultrasono-
grāfiskā diagnostikā, vēnu skleroterapijā un 
lāzerterapijā. Latvijas ķirurgu asociācijas un 
Baltijas fleboloģijas biedrības biedrs. 


