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– Kā jūs raksturotu Latvijas iedzī-
votāju muguras veselību?

– Tā mainās kopā ar mūsu dzīvi. Es 
pieļauju, ka pavisam senos laikos, kad 
Latvijā neiroķirurgu nebija vispār, mu-
guras problēmas bija daudz lielākas, jo 
dzīve bija fiziski grūtāka, organismam 
traumējošāka, un par to var pārliecinā-
ties, pastaigājot pa kapiem un paskato-
ties uz dzimšanas un miršanas gadskait-
ļiem uz pieminekļiem. Mūsdienās, pro-
tams, muguras problēmas mainās, mēs 
esam mazāk aktīvi, sēžam savās smal-
kajās mašīnās un ofisos, daudz ceļojam; 
ir cilvēki, kuri ķer adrenalīnu dažādās 
ekstrēmās nodarbēs. Viens ir braucis ar 
sniega dēli, īsti to neprazdams, otrs ar 
sniega motociklu ieskrējis aizputinātā 
grāvī, cits ir kāpis kalnos, īsti to nepraz-
dams, cits gājis uz trenažieru zāli, līdz 

galam nezinot, kas tas ir, un pārpūlējies. 
Kāda kundze stāsta, ka jau desmit gadu 
nodarbojoties ar jogu. Es jautāju – vai 
jums ir kādas austrumu izcelsmes sak-
nes? Viņa brīnās. Joga jau pamatā domā-
ta austrumu cilvēkiem, kuri ir pilnīgi ci-
tādi – vieglāki, mazāka auguma. Tad vēl 
modes diētas ar krasām ķermeņa masas 
svārstībām, sulu kūres, vegānisms... Ne-
gribu sākt strīdēties ar tautu, bet es do-
māju, ka cilvēkam jāēd tā, kā latvieši ēd, 
protams, nav jāpārēdas, nav jāēd par 
maz, bet organisms ir tik ļoti gudrs, ka 
viņš zina, ko mums katram vajag. Mums 
ir arī pietiekami daudz profesionālu pa-
domdevēju, gan diētas ārsti, gan ģime-
nes ārsti, iespējams arī veikt analīzes, 
kurās tu vari paskatīties, kas tad notiek 
ar vielmaiņu, holesterīnu, cukuru un vi-
su pārējo. 

– Ja kādam sāp mugura, tad pir-
mais solis nereti ir ziedes un bezre-
cepšu tabletes. Vai tās varam lietot?

– Diezgan daudziem cilvēkiem, to-
starp arī inteliģentiem, ir pilni skapji ar 
ziedēm un bezrecepšu zālēm. Visas zāles 
vairāk vai mazāk ir indīgas, ja deva tiek 
pārsniegta. Ja jūs ejat šo ceļu, jūs nodar-
bojaties ar pašārstēšanos. Jūs nezināt, 
kāda ir preparātu iedarbība, devas, darbī-
bas ilgums, jūs spēlējaties ar sērkoci-
ņiem tur, kur visriņķī ir pulveris un dina-
mīts. To mēs sastopam bieži. Kādreiz cits 
citu uzcienā arī ar recepšu zālēm – še, ie-
dzer, vecmāmiņai tās slavens dakteris 
izrakstīja. Tas var beigties bēdīgi.

– Muguras sāpju atvieglošanai 
tiek piedāvātas jostas, ar magnēti-
ņiem un bez tiem. Vai tās kaut ko dod?

– Es aicinu atcerēties skolā mācīto par 
cilvēka skeleta uzbūvi. Tajā vietā, ap ku-
ru liek jostas, mugurkauls ir tikai tāds 
stabiņš no skriemeļiem. Un ko jūs pie-
spiežat ar jostu pie tā stabiņa? Muguras 
muskuļus un no priekšpuses – zarnas. 
Cik liels no tā ir efekts, es līdz galam ne-
ņemos būt objektīvs, bet īpašu jēgu nere-
dzu. Pavisam cita lieta ir profesionālos 
ortopēdiskos veikalos iegādātas korsetes 
ar profesionāla ārsta norādījumu, piemē-
ram, lietošanai pēc operācijas vai trau-
mas. Redzu jēgu pareizam režīmam pie 
dažādām muguras kaitēm, loģiskiem, 
saprātīgi izraudzītiem vingrinājumiem, 
ārsta nozīmētām ūdens procedūrām un 
citām procedūrām. Tad jums ir garantija, 
ka viņš ir padomājis, kas jūsu situācijā ir 
precīzi nepieciešams. Nevajag uzticēties 
tiem, kuri reklamē dažādas «burvīgas» 
procedūras vai aparātus – tie ir tikai vār-
di. Mārketings medicīnā nav laba lieta.

– Bet ko darīt situācijā, kad mugu-
ra sāp pēc neierastas fiziskas slodzes, 
piemēram, lapu grābšanas, dārza 
rakšanas vai malkas kraušanas?

– Ejiet vannā vai pirtī, uzsmērējiet to 
pašu ziedi no vecmammas krājumiem. 
Bet, ja jūs nākamajā rītā redzat, ka tas 
nav līdzējis, tad  jāiet pie ārsta un jāsaka: 
«Es vakar sastrādājos, iegāju vannā, iz-
gulējos, pat iedzēru tableti, bet man nav 
labāk vai ir vēl sliktāk. Dakter, noskaidro-
jiet, kas man noticis?» Vai tas būtu ģime-
nes ārsts, neirologs, neiroķirurgs vai cits 
ārsts, viņš pateiks, kādi izmeklējumi va-
jadzīgi. Ja tā lieta būs aizdomīga, viņš 
pateiks, pie kura speciālista doties. Laikā, 
kad mūsdienu diagnostikas metožu nebi-
ja, bet bija lieliski ārsti, mans tēvs, neiro-
ķirurgs Ilmārs Puriņš, savulaik pirmās 
neiroķirurģijas nodaļas vadītājs Stradiņa 
slimnīcā, teica:  būtu labi, ja tu nepār-
sniegtu konservatīvo ārstēšanu ilgāk 
par divām nedēļām. Vārdu sakot, ja divu 
nedēļu laikā tādai ārstēšanai nav īpašas 
jēgas, tad jāizdara izmeklējumi un jāiet 
pie ķirurga. Es tam ticu vēl šobaltdien. 
Otrs, ko viņš teica, – tajā brīdī, kad sāpes 
no muguras kakla vai jostas daļas pāriet 
uz kāju vai roku, ir jāiet pie speciālista, jo 
ir lielas aizdomas, ka tur var būt nepiecie-
šama ķirurģiska iejaukšanās. Tas nozī-
mē, ka ir skarts kāds no muguras sma-
dzeņu nerviem. Lielākoties tas ir mehā-
nisks nerva saspiedums jeb kompresija, 
bet var būt arī iekaisums, audzējs, tuber-
kulozes perēklis, un tas ir jānoskaidro. Ja 
speciālists ir gudrs, tad viņš nesāk ar 
ārstēšanu, bet ar izmeklēšanu, jo mūs-
dienu medicīnas iespējas ir milzīgas. Var 
ļoti labi, pilnīgi nekaitējot pacientam, no-
skaidrot, kas ir pie vainas tām vai citām 
sāpēm, tirpšanai, nervozitātei – jebkam. 
Ja jūs tiekat pie ārsta, kurš saka – man 
viss skaidrs, es tev ieduršu tur, uzsmērē-
šu šo, iedzersi to, tad jūs drīkstat teikt – 
paklau, vai jūs nevarētu mani vispirms 
izmeklēt? Mūsdienās visu var pierādīt 
precīzi, ar skaitļiem, ar datoriem, ar vis-
dažādākajām izmeklēšanas metodēm. 

Muguras veselība  
mainās līdz  
ar mūsu dzīvi
«Ja mēs runājam par muguru, man nepavisam nepatīk tādi 
apzīmējumi kā balsts, centrs un tamlīdzīgi. Mugura ir tāda pati 
ķermeņa daļa kā citas, un muguras slimības mēs iegūstam 
visdažādākajos veidos – tās iedzimst, rodas traumas rezultātā, vai 
mums kaut kas tiek apaukstēts, un tā bez gala,» saka neiroķirurgs 
Dr. med. Juris Puriņš,  Neiroķiruģijas privātklīnikas vadītājs. 

ATCERIETIES 
ANATOMIJU, 

aicina neiroķirurgs 
Juris Puriņš. Tas 
noderēs labākai 
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– Bet ja cilvēks pats arī nav noska-
ņots izmeklēties un vienīgi grib, lai 
sāpes netraucē?

– Manās ausīs tas skan tā: uzbrauk-
sim ar lidmašīnu – vienalga, vai man uz 
muguras ir izpletnis, tukša soma vai kaut 
kas cits, es gribu izlēkt, ka tik es redzu to 
skaisto skatu. Vai tā kāds darītu? 

– Ja atzīts, ka mugura jāoperē – kā 
izvēlēties ārstu, kuram to uzticēt?

– Vispirms tam jābūt ārstam, kurš 
nežēlos jums savu laiku un kuru intere-
sēs jūsu problēma.  Nav jēgas sarunāties 
ar dakteri, kuram jūs kā cietējs neesat 
interesants. Iesaku izvairīties no ķirur-
giem, kuri lielās ar saviem varoņdar-
biem, manuprāt, tas nozīmē, ka mēsli bija 
līdz acīm, bet, par laimi, labi beidzās. 
Normālam ārstam ir jādara profesionāli 
savs darbs. Ja pacienti jautā – dakter, vai 
tā ir grūta, sarežģīta operācija, es atbil-
du – man nav sarežģītu un nesarežģītu 
operāciju, man ir tikai apmierināts vai 
neapmierināts pacients. Vairieties arī no 
tā ķirurga, kurš apgalvo, ka zina uz 
priekšu, kas būs operācijā. Profesionāls 
ķirurgs par operāciju runā pēc operāci-
jas – ko man izdevās tur izdarīt, ko es 
redzēju, kā tur bija. Viena no ārsta kļū-
dām ir uzņemties darbu, ko viņš nespēj 
veikt, citiem vārdiem sakot, viņš grib 
operācijā sevi pierādīt – tas nu gan ir 
baisi. Es strādāju ar pārbaudītām, sev zi-
nāmām un saprotamām metodēm, jo tas 
vājinieks nav nekāds izmēģinājuma lau-
ciņš, tas ir dzīvs cilvēks. Ej trenējies labo-
ratorijās, brauc uz kursiem, mācies, ej 
kopā ar pieredzējušiem ķirurgiem un 
mācies, kamēr tu to drīkstēsi darīt. 

Pacientiem mūsdienās ir tāda pie-
ņemta lieta kā otra ārsta viedokļa meklē-
šana. Arī man to lūdz, un tas ne vienmēr 
sakrīt ar kolēģu redzējumu. Bet jūs jautā-
jāt manu viedokli – es jums to pateicu. Un 
tā ir pacienta izvēle, kuram uzticēties, vai 
iet vēl pie trešā speciālista. Mūciet no tā 
ārsta, kurš jums uzspiež vienu viedokli, 
bet mūciet arī no tā, kurš pacienta klāt-
būtnē šaubās un šķirsta grāmatas. 

–  Par ķirurgiem sabiedrībā izpla-
tīts uzskats, ka viņi to vien vēlas, kā 
pacientu sagriezt, tāpēc cenšas piedā-
vāt operāciju, kaut arī pastāv citas 
alternatīvas. Vai tas atbilst patiesībai?

– Mans šefs dakteris Ojārs Bieziņš 
vienmēr teica: cik labi, ka mēs šo pacien-
tu neoperēsim. Es toreiz, jauns ķirurgs 
būdams, domāju: kā viņš tā runā? Tagad 
es ļoti bieži piekrītu, jo tā lielā māksla ir 
ne jau tikai izoperēt, bet arī kādreiz neiz-
operēt, un tur ir pilnīgi cits piegājiens 
vajadzīgs – ar zālēm, ar taktiku. Īsti no-
briedušam ķirurgam ir tikai viena zvaig-
zne: rezultāts, kad slimnieks iet mājās. Jo 
kāda jēga ir skaisti izoperēt, ja pacients 
nav apmierināts? 

– Mēdz teikt, ka medicīnā nav 
simtprocentīgu garantiju un vien-
mēr kāds pacients paliks arī neap-
mierināts...

– Kad es strādāju Amerikā, viens no 
maniem kolēģiem, pasaulslavens neiro-
ķirurgs, teica – ja tu strādā neiroķirurģijā 
ar pieciem procentiem neapmierināto, 
tad tu esi izcils. Katrs ārsts savas kompe-
tences un prasmes ietvaros cenšas pa-
cientam palīdzēt. Tas sasaucas ar Paula 
Stradiņa teikto, ka medicīna reizē ir 
amats, zinātne un māksla – māksla ir tā 
neformulējamā daļa, ārsta spējas vai 
prasmes. Uz Ziemassvētkiem tiem, kuri 
operēti mūsu klīnikā, sūtām sirsnīgus 
apsveikumus un pievienojam arī savus 
jautājumus. Viens no tiem ir arī par ap-
mierinātību ar operācijas rezultātiem. 
Mani rezultāti ir tādi: apmēram 80 pro-
centu manus locekļus sauc cēlmetā-
los (es pats tā nesaucu), man tas liekas 
amizanti un  ļoti patīkami. No 20 pārpali-
kušajiem procentiem 18 arī mani aicina 
ciemos un saka, ka es esot foršs puika, bet 
dažreiz, kad sastrādājas, sastaigājas vai 
ir sliktāki laika apstākļi, mugura atkal 
sāp, taču nesalīdzināmi mazāk nekā 
pirms tam. Apmēram divi procenti sa-
ka – operācijai nebija jēgas. Es pieņemu 
to, ka neesmu spējis palīdzēt, lai gan man 
tas ir ļoti sāpīgi, es to pārdzīvoju. Vienī-
gais, ko varu atbildēt – es ļoti centos, un tā 
ir patiesība. Ārstam ļoti svarīgi, ka cilvē-
kiem viņš ir vajadzīgs. Nav lielākas bau-
das, kā redzēt, ka pacients iet mājās ap-
mierināts. Es neesmu nekāds Blaumanis 
vai Veidenbaums, lai to skaisti aprakstī-
tu, vienkārši man iekšā tā silti un labi. 

– Ko varam darīt ikdienā, lai mugu-
ra būtu vesela? 

– Mērenība – tas ir ļoti būtisks vārds. 
Mani nepārliecina sievietes traktoris-
tes, svarcēlājas, asfaltētājas. Vispirms 
jebkuram cilvēkam ir sev jāuzdod jautā-
jums – vai tas, ko grasos darīt, man nav 
pārāk smags, traumatizējošs, nepieņe-
mams, vai es esmu savā vietā? Otrs: 
nedarīt muļķības. Ir jau skaisti vārdi – 
ķert adrenalīnu, bet, piemēram, pirms 
braukt ar krosa moci, padomā, vai tu to 
pratīsi un vai tu vispār esi pēc sava au-
guma tāds, kas to var valdīt? Varbūt tu 
esi tieviņš, ne pārāk stiprs? Un, ja arī 
kaut kādas ziepes esi savārījis – par 
daudz sastrādājies, kaut kur izlecis, pa-
cēlis kaut ko neadekvātu, tad nevis sāc 
ar reklamētām zālēm, bet aizej pie spe-
ciālista, kurš pateiks, ko darīt.n
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OPERĀCIJA  
jāveic ar 
pārliecinošu 
pamatojumu.  
«Tā lielā māksla ir 
ne jau tikai 
izoperēt, bet arī 
kādreiz 
neizoperēt,» atzīst 
neiroķirurgs


