
MEDICĪNAS FAKULTĀTES STUDĒJOŠO INTEREŠU GRUPAS 

 

Sēdes Nr. 38.  30.09.2021. 

Protokols 

 

Sēde Nr. 38. 

Tēma: Praktiskā sēde ar iespējām pilnveidot šūšanas tehnikas   Sēdes veids: 

plenārsēde 

Datums:  30.09.2021. 

Pieaicinātais recenzents: ķirurģijas rezidenti: Dmitrijs Skicko un Iveta Beinaroviča 

 

 

 

Sēdes vadītājs: Sintija Ūdre 

Sēdi apmeklēja: 

Tomass Ernests Ansons 

Lidija Viktorija Artiševska 

Jānis Auders 

Mārtiņš Gerke 

Krišs Rozenbergs 

Milana Marija Toločkina 

Prezentācija: Tēma: Vārds, uzvārds 

 1. Šūšanas vēsture, šuvju 

veidi, materiāli (15min) 

Krišs Rozenbergs 

 2. Kosmētiskā šuve (15min) Lidija Viktorija Artiševska 

 1. KIK 2021/2022. mācību 

gada tēmu apspriešana 

 

Sintija Ūdre 



Sintija Ūdre 

Kalvis Vērzemnieks 

Katrīna Opmane 

Sabīne Zande 

Kristīne Sauļus 

Kārlis Ozoliņš 

Ņina Timma 

Laura Čeire 

Viktorija Fokina 

Anna Oseņņikova 

Anda Lita Vāvere 

Karīna Elza Stiģe 

Maksimilians Rote 

Aleksandra Liberte 

Roberta Iesalniece 

Anna Babete Nordena 

Lelde Brice 

Edgars Freimanis 

Ilze Tumšā 

 

Komentāri: 

Sēde tiek atklāta plkst. 17.00. 

1. Sēdes atklāšana, Sintija Ūdre. 

2. Krišs Rozenbergs uzstājas ar referātu “Šūšanas vēsture, šuvju veidi, materiāli” 

(15min) 

2.1. Profesors Arnolds Jezupovs uzsāk diskusiju ar jautājumu- “Jūs minējāt, ka 

monofilamentu diegiem ir tā problēma- mezglu nenoturība, bet praksē 

monofilamenti tiek bieži izmantoti. Kā šī mezglu nenoturība tiek atrisināta 

praksē?” Krišs Rozenbergs atbild: “Pavisam vienkārši, ja mums kas slīd 

ārā, paņemam nedaudz ciešāk un stingrāk, vai ar vairāk mezgliem 

nostiprinām.” Profesors Arnolds Jezupovs komentē: “Jūs atbildējāt pareizi. 

Zīdam pietiek ar 2 megliem, monofilamentajiem diegiem 5-7 un pat 9 

mezgli, lai turētu. Monofilamentu diegiem jāatceras, ka nekad nevar likt 2 

un 3 mezglus, vienmēr vismaz 5 mezgli jāliek. Jūs minējāt, ka zīdu izmanto 

gļotādām un oftalmoloģijā, tur es Jums nepiekrītu, mūsdienās zīds ir tikai 

ādai. Viņš ir lēts, ar tādu domu, ka tiks ņemts nost. Jo tās visas problēmas, 

kas bija no zīda diegiem- veidojās granulomas, strutoja brūces, uz zīdu ir 

izteikta organisma pretreakcija kā uz svešķermeni, tāpēc mūsdienās zīds ir 

tikai ādai.  Jūs nesapratāt kas ir atraumatiskā adata? Traumatiskā adata ir 

tā, kas ir atsevišķā un, kurā ver iekšā diegu, visas, kas ir iepakojumā un 

savienotas ar diegu-atraumatiskas.” 

3. Lidija Viktorija Artiševska uzstājas ar referātu “ Kosmētiskā šuve” (15min) 

3.1. Profesors Arnolds Jezupovs uzsāk diskusiju: “Jūs sākumā minējāt, ka 

stāstīsiet par Donati šuvi. Donati un matracveida šuves nav viens un tas 

pats. Lidija Viktorija Artiševska atbild: “Es tā sapratu, ka Donati šuve 

skaitās vertikālā, bet matracveida šuve ir horizontālā.  



Profesors Arnolds Jezupovs komentē: “Donati šuvei ir viena problēma- 

Donati šuvi šujot atpakaļ jāņem maksimāli tuvu pie malas, 1mm, tad ļoti 

labi sakļaujas brūces malas. Ja paņem tālāk, tad veidojas atvērums un 

kosmētiski slikts efekts, jāšuj vēlreiz.” 

3.2. Edgars Freimanis uzdod jautājumu: “Vai intradermālās šuves var izmantot 

pie sadzīvē gūtām traumām?”  Profesors Arnolds Jezupovs atbild : “Var, ja 

viņas ir tīras, bet, šujot ar nepārtraukto šuvi,   ja sākas infekcija, tad būs 

atvērums pilnā garumā. Ja ir atsevišķi sašūts, tad var noņemt 1-2 šuves, 

evakuēt strutas, ievietot drenas. Tas ir ķirurga riska jautājums. Ir cilvēki, 

kam patīk riskēt, un viņi varbūt vinnē. Var, bet ir jāpadomā, ka Jūs arī 

riskējat liekot intradermālās šuves uz negadījuma brūcēm.” 

3.3. Edgars Freimanis uzdod jautājumu: “Par stripu izmantošanu praksē, cik 

lietderīgi tas ir?” Profesors Arnolds Jezupovs atbild :”Godīgi sakot, 

izmanto gan daudz, man nav pētījumu, bet situācijās, kad liekot 

intradermālu šuvi mazliet paverās brūce, tad ar stripiem var piekoriģēt, to 

1 mm var savilkt. Skatās pēc situācijas, ja ļoti labi sakļaujas ar 

intradermālām šuvēm, tad es neliktu.” 

4. Praktiskā sēdes daļa- šūšanas tehniku apgūšana.  

4.1.Praktisko sēdes daļas apmācību nodrošina ķirurģijas rezidenti- Dmitrijs 

Skicko un Iveta Beinaroviča, kā arī profesors Arnolds Jezupovs. Šūšanas 

tehnika tiek attēlota ar videokameras un projektora starpniecību, kā arī 

individuāli studentiem parādot/ labojot  tehniku.  

5. KIK 2021/2022. mācību gada tēmu apspriešana.  

 

Plenārsēde tiek slēgta plkst. 19.00. 

 

Nākamā grupas sēde:  28.10.2021. 

Pulciņa vadītājs: Sintija Ūdre 

Paraksts, datums: 

 

Atbildīgais docētājs: Arnolds Jezupovs 

Paraksts, datums: 


