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Vai vizītei pie proktologa ir kaut kā speciāli jāgatavojas?
Cilvēki bieži zvana un uzdod šo jautājumu. Pirma-

jai vizītei nav vajadzīga nekāda specifiska gatavošanās. 
Daži iedomājas, ka visu dienu nedrīkst ēst un dzert vai 
arī jālieto kaut kādi medikamenti zarnu tīrīšanai – tas 
nav vajadzīgs. Ja turpmāk, gatavojoties kādai konkrētai 
procedūrai, būs vajadzīgi priekšdarbi, ārsts par tiem pre-
cīzi izstāstīs un nozīmēs vajadzīgos medikamentus. Lā-
zermedicīnas klīnikā pacientiem nodrošinām maksimāli 
diskrētu un delikātu attieksmi un ērtības, kas arī nav 
mazsvarīgi. Moderns proktoloģiskais kabinets ir aprīkots 
ar bidē un citām labierīcībām.
Par kādiem jautājumiem proktologs pacientu iztaujā un 
vai ir lietas, kas iepriekš jāapdomā, lai varētu atbildēt?

Pamatā jautājumi ir par sūdzībām, par vēdera izeju 
un citām lietām, ko nav grūti atbildēt. Ja cilvēkam ir 
kaut kādas citas slimības, vajadzētu paņemt līdzi me-
dicīnas dokumentāciju. Dažam iešana pie ārsta rada 
lielu spriedzi un viņš aizmirst lielu daļu no tā, ko gribē-
jis pavaicāt. Lai tā nenotiktu, vēlams iepriekš sarakstīt 
savus jautājumus uz papīra. Uzdot ārstam jautājumus 
ir dabiski.. 
Kā notiek pacienta izmeklēšana?

To veic proktologs, asistējot medicīnas māsai. Izmek-
lējumi notiek speciālā norobežotā apskates telpā, to laikā 
pacients parasti guļ uz sāniem. Ārsts veic anālās zonas 
apskati, kurai parasti seko arī izmeklēšana, kas pamatā 
nav sāpīga, jo tiek izmantots lubrikants, kas satur anes-
tezējošu vielu. Mazliet nepatīkamākas sajūtas varētu būt 
pacientiem, kuriem ir sāpes vēdera izejas laikā vai iz-
teikts hemoroīdu slimības paasinājums. Pirmajā izmek-
lēšanas reizē vairumā gadījumu tiek veikta arī dziļāka 

apskate ar vienreiz lietojamu proktoloģisko spoguli, kas 
ļauj apskatīt apmēram 10 cm garu taisnās zarnas posmu. 
Arī tā tiek veikta ar lubrikantu un nav sāpīga. Lielākajā 
daļā gadījumu pacienta problēmu izvērtēšanai pietiek 
ar šajā apskatē gūto informāciju. Ja ir kādas aizdomas, 
īpaši asiņošanas gadījumos, tiek nozīmēti papildus iz-
meklējumi. Ir ļoti būtiski pārbaudīt, vai mums nav darī-
šana ar ļaundabīgiem zarnu audzējiem, kuru izpausmes 
ir ļoti līdzīgas hemoroīdu simptomiem. Tādēļ arī pašiem 
pacientiem nevajadzētu vilcināties iet pie ārsta, ja viņi 
sajūt jebkādu diskomfortu anālajā zonā.
Daudzi ārsti stāsta, ka pacienti bieži vien palīdzību 
meklē tikai tad, kad problēmas jau ielaistas. Vai tā ir arī 
proktoloģijā?

Sastopam visdažādākos pacientus, daļa atnāk laikus, 
daļa – novēloti. Ja runa tiešām ir par hemoroīdiem, tad 
arī vēlīnās stadijās varam pacientam palīdzēt, kaut gan 
ielaistos gadījumos ārstēšana prasa vairāk pūļu un lī-
dzekļu, parasti ķirurģisku ārstēšanu. Mēs izvērtējam 
situāciju un atkarībā no tās piedāvājam risinājumus, iz-
skaidrojam, kāda metode ir vispiemērotākā un kādas ir 
citas iespējas, to priekšrocības un trūkumi. 
Kādas ārstniecības metodes proktologi izmanto hemo-
roīdu ārstēšanai?

Bieži ir iespējama konservatīva ārstēšana, izmanto-
jot iekšķīgi lietojamus preparātus, svecītes, gēlus u.c. 
Reizēm pietiek vienkārši ar dzīvesveida sakārtošanu, 
pareizu uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Samērā ne-
sen praksē ievestas lāzer tehnoloģijas, piemēram. Mūsu 
klīnikas speciālisti pirmie Latvijā ir apguvuši un praksē 
ieviesuši tādas lāzer tehnoloģijas, kas ļauj efektīvi ārstēt 
dažādu stadiju hemoroīdus. 
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Proktologs ir viens no tiem ārstiem, kuru apmeklēt pacientam īpaši jāsaņemas – traucē 

dažādi mīti un aizspriedumi, bet bieži trūkst patiesas informācijas. Lielākoties cilvēki 

zina vien to, ka šis speciālists ārstē hemoroīdus. Protams, tā ir biežākā problēma, ar kuru 

nākas saskarties, jo statistika liecina, ka hemoroīdi ir katram otrajam eiropietim, taču 

proktologa kompetence neaprobežojas tikai ar tiem. „Latvijā proktologs ir ķirurgs, kurš 

pamatā nodarbojas ar taisnās zarnas slimību ārstēšanu,” stāsta Lāzermedicīnas klīnikas  

ķirurgs proktologs flebologs Dr. Ints Bruņenieks. 

Vizīte pie proktologa: 
grūtākais ir... atnākt
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