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Neiroķirurģiskās
operācijas prasa,
iespējams,
vislielāko
precizitāti
no visām
medicīniskajām
manipulācijām,
jo neiroķirurgi
nodarbojas ar vissmalkākajām
smadzeņu un nervu struktūrām.
Kā šo precizitāti nodrošina Rīgas
1. slimnīcā, stāsta neiroķirurgs,
vertebrologs, Latvijas Universitātes
asociētais profesors Dr. med. habil.
IGORS AKSIKS. Viņš ir minimāli
traumējošo operāciju pamatlicējs
Latvijā ar vairāk nekā 30 gadu
praktisko un zinātnisko pieredzi.

M

ūsu slimnīcas speciālisti ir vieni no
visvairāk pieredzējušajiem neiroķirurgiem Latvijā, kuri vienuviet
nodrošina saviem pacientiem pilnu ārstēšanās
ciklu – gan konsultējot poliklīnikā, gan veicot
operācijas stacionārā, gan gādājot par pēcoperācijas aprūpi. Saviem pacientiem palīdzam
atrisināt visu veidu neiroloģiskās problēmas,
tostarp ārstējot galvas smadzeņu, perifēro
nervu patoloģijas un mugurkaula saslimšanas.
Izmantojot mūsu Diagnostiskās radioloģijas
klīnikas jaunākās paaudzes aparatūru, spējam
veikt kvalitatīvus mugurkaulāja, muguras un
galvas smadzeņu izmeklējumus un noteikt
optimālo ārstēšanas veidu, nepieciešamības
gadījumā – neiroķirurģiskās operācijas.
Slimnīcas modernajā operāciju blokā,
kura aprīkojums atbilst jaunākajām ķirurģijas
tendencēm pasaulē, atsevišķa operāciju zāle
paredzēta tieši neiroķirurģiskām manipulācijām. Mūsu neiroķirurgu darba pamatievirze ir
minimāli traumējošas operācijas, tostarp kakla
un jostas skriemeļu mikrodiskektomijas, kas
novērš vai ievērojami samazina sāpes dažādu
radikulītu gadījumā. Veicam galvas un muguras
smadzeņu audzēju operācijas, novēršam
dažādu sīko struktūru patoloģijas, piemēram,
trijzaru nerva, mēles un rīkles nerva neiralģijas, sejas nerva spazmas, slēdzam smadzeņu
asinsvadu aneirismas.
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Neiroķirurģija
Rīgas 1. slimnīcā

Rīgas 1. slimnīcas lepnums – jaunākās
kas veiktas, izmantojot jauno mikroskopu,
paaudzes neiroķirurģiskais mikroskops OMPI
pacients jau nākamajā rītā pēc operācijas spēj
Pentero 900 (ražotājs Carl Zeiss, Vācija), kas ne
piecelties no gultas. Tāpat visai drīz iespējams
vien samazina operāciju komplikāciju risku,
atgriezties ikdienas aktivitātēs, nezaudējot
bet arī atvieglo pacienta atlabšanu. Diska
darbaspējas. Šeit svarīgi atzīmēt, ka ātrāka
trūces operācijas laikā tiek veikts pavisam
atlabšana un kustību atgūšana ir īpaši svarīneliels iegriezums, caur kuru iespējams precīzi
gas gados vecākiem cilvēkiem. Trombu un
aizkļūt līdz bojātajai vietai, maksimāli saudzējot
pneimonijas risks ir biežākās komplikācijas,
apkārtējos audus un asinsvadus. Mikroskopa
ilgstoši atrodoties guļus stāvoklī klasiskās
augstā izšķirtspēja nodrošina lielisku redzaradikālās operācijas gadījumā.
mību un precizitāti,
veicot smalku struktūru OPERĀCIJAS LAIKĀ TIEK VEIKTS PAVISAM NELIELS
IEGRIEZUMS, CAUR KURU IESPĒJAMS PRECĪZI AIZKĻŪT
operācijas, vienlaikus
izvairoties no papildu
LĪDZ BOJĀTAJAI VIETAI, MAKSIMĀLI SAUDZĒJOT
traumatizācijas un
APKĀRTĒJOS AUDUS UN ASINSVADUS.
asins zuduma operācijas laikā. Neskaidru situāciju vai sarežģījumu
Pēcoperācijas aprūpe tiek veikta intensīvās
gadījumos mikroskopu iespējams saslēgt ar
terapijas nodaļā. Katru pacientu novērojam
Baltijā modernāko 3T magnētiskās rezonanses
vidēji 12 stundas, nodrošinot dzīvībai svarīgo
iekārtu vai daudzslāņu datortomogrāfu. Tas
funkciju monitorēšanu profesionāla un
sniedz papildu garantiju, ka manipulācijas laikā
pieredzējuša personāla vadībā. Pēc intensīvās
tiks atklātas pat vissīkākās nianses.
terapijas, atrodoties jau stacionāra nodaļā,
Operācijas ar mikroskopu ir maztraumatiskas pacientiem pieejamas arī paaugstināta komun ļauj saglabāt operācijas vietas mīksto nervu
forta vienvietīgās palātas.
audus un asinsapgādi, kam pateicoties operētā
vieta sadzīst daudz ātrāk. Šāda veida operācijas
plaši izmanto diska trūču, spranda patoloģiju,
Rīgas 1. slimnīca
muguras un galvas smadzeņu audzēju ārsReģistratūra +371 67366323,
tēšanā. Pieredze rāda, ka pat pēc sarežģītām
Bruņinieku 5, Rīga, LV-1001,
galvas un muguras smadzeņu operācijām,
www.1slimnica.lv
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