
54                    

SIEVIETES VESELIBA
-

Kādēļ vēderiņš       
dzemdībām nepazūd 
tāpat vien?

ZANE ZUSTA
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Diastāzepec-
LAIŽOT PASAULĒ DIVUS BĒRNUS, KLUSĪBĀ ANALIZĒJU ACĪM REDZAMO NETAISNĪBU – KĀPĒC CITĀM 

SIEVIETĒM PAT PĒC DVĪŅU IZNĒSĀŠANAS VĒDERS PALIEK GLUDS KĀ DĒLIS, BET CITĀM 
JĀSAMIERINĀS AR PĒCGRŪTNIECĪBAS VĒDERIŅU? ILGU LAIKU DOMĀJU, KA „TĀ JĀBŪT”, LĪDZ 

NEJAUŠI IEPAZINOS AR FIZIOTERAPEITI, KURA ATKLĀJA – JUMS IR DIASTĀZE JEB SPRAUGA STARP 
VĒDERA PRIEKŠĒJIEM TAISNAJIEM MUSKUĻIEM.

PERSONIGA PIEREDZE
-

 AUTORES 

 PERSONĪGS 

 STĀSTS 



Brīdinājumus
neņēmu galvā
Lai nonāktu līdz diagnozei „diastāze” jeb 
spraugai starp vēdera muskuļiem, mazliet 
jāatskatās pagātnē. Pēc katrām dzemdībām 
atmiņā laiku pa laikam pazib vecmātes 
ieteikumi saudzēt sevi, atpūsties, pagulēt, 
necelt smagumus. Taču tolaik man kas 
tāds nenāca pat prātā, jo svarīgāk likās, 
pirmkārt, neizkrist no sociālās aprites. Otr-
kārt, daba tā iekārtojusi, ka māmiņai vissva-
rīgākais ir tikko dzimušais mazulis, pašai 
sevi atstājot otrajā plānā. Treškārt, mazulis 
jau no desmitās dzīves dienas jāved pastai-
gās elpot svaigu gaisu, bet ko tad, ja dzī-
vojām piektajā stāvā? Tā es dēlu ar visu 
ratu kulbu drīz pēc dzemdībām stiepu aug-
šā un lejā, turklāt šādas pastaigas mums 
bija divas trīs reizes dienā. Sevis saudzēša-
na neietilpa manā dienas grafikā, un tamlī-
dzīgus brīdinājumus kā „uzmanies, ka 
nenoslīd dzemde!” nekādi uz sevi 
neattiecināju.

Satikšanās ar 
patiesību. Šoks!
Esmu apzinīga – rūpīgi pārbaudos pie ār-
sta, veselība man ir pirmajā vietā. Sešas 
nedēļas pēc abām dzemdībām pārbaudījos 
pie ginekologa, gūstot apstiprinājumu, ka 
ķermenis veiksmīgi atkopjas un viss kārtībā. 
Grūtniecības liekais svars pakāpeniski pazu-
da un, lai gan nebiju no tām, kuras „bērni 
izēd”, nebiju tieva kā modes žurnāla mode-
le, mierināju sevi, ka tas nekas – liekais 
pēcgrūtniecības vēderiņš ar laiku pazudīs. 
Jāpiestrādā cītīgāk pie vēdera presītēm! 
Galu galā man nebija ne striju, ne trūces, 
drīz vien arī liekā svara ne, tomēr... vēderiņš 
nepazuda. 

Kādu dienu, vedot dēlu uz fizioterapijas 
nodarbībām, iepazinos ar fizioterapeiti Janu 
Daudišu. Nodarbībā kā sieviete sievietei 
atklāju viņai savu neapmierinātību ar izstai-
pīto nabu un vēderu. Jana uzreiz izteica 
bažas, ka tā varētu būt diastāze. Kas, 
lūdzu? Par to es līdz šim nebiju pat dzirdē-
jusi. Lai par to pārliecinātos, fizioterapeite 
lika man apgulties, saliekt ceļus un pacelt 
galvu, it kā es grasītos taisīt vēderpreses 

vingrojumu. Sekoja izskaidrojums: „Grūtnie-
cības laikā, augot tavam vēderam, radās 
liela sprauga starp vēdera priekšējiem mus-
kuļiem – parasti pēc dzemdībām šī sprau-
ga lēnām katrai sievietei individuālā tempā 
aizveras ciet vai samazinās, bet diezgan 
bieži tas nenotiek tik veiksmīgi, kā vajadzē-
tu. Tas atkarīgs no gēniem un tā, cik pareizi 
ievērots saudzējošais režīms grūtniecības 
un pēcdzemdību periodā,” fizioterapeite 
stāstīja un ar pirkstu palīdzību mērīja manā 

vēderā esošo spraugu. Rezultātā uzzināju, 
ka man ir diastāze divu pirkstu platumā jeb 
apmēram četri centimetri. Tas arī izskaidroja 
gan vēderiņu, kas nabas rajonā nesteidzās 
atgūt formu, gan arī komplektā ar šo pro-
blēmu pienākušo periodisku urīna nesaturē-
šanu pie lielākas fiziskas slodzes, reizēm arī 
klepojot, cilājot smagumus un šķaudot. „Jā, 
šīs izpausmes bieži nāk komplektā ar vēde-
ru, kas neatgūst formu pēc dzemdībām, jo 
vēdera un iegurņa pamatnes muskulatūra 
strādā kopā, bet, izveidojoties diastāzei, 
vairs nespēj pildīt savus uzdevumus,” fizio-
terapeite turpināja.

Diastāze traucē dzīvot
Par laimi, diastāze divu pirkstu platumā ir 
uzskatāma par nelielu. Jana stāsta, ka 
redzēti tik lieli „caurumi” vēdera muskuļos, 
kuros var iebāzt pat dūri. Nelielas diastāzes 
redzamās sekas ir vizuāli nepievilcīgais 
vēderiņš, bet, jo lielāka sprauga starp vēde-
ra muskuļiem, jo nepatīkamākas sekas tas 
var izraisīt sievietei, piemēram, sāpes pēc 
ēšanas, turklāt būtisks ir fakts, ka vēdera 
priekšējā siena ir pārāk vāja, lai saturētu 
iekšējos orgānus, tāpēc ar laiku tie burtiski 
„krīt ārā”. Ja sievietei vēl ir arī vāja iegurņa 
pamatne, tas rada risku iekšējo orgānu 
(dzemdes, zarnu, urīnpūšļa) noslīdēšanai.
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Kā pati vari 
konstatēt, 
vai tev nav 
diastāze?

1. Apgulies uz zemes 
ar saliektiem ceļiem.
 
2. Atbrīvo vēdera 
muskuļus un cel galvu 
uz augšu, it kā vēlētos 
veikt vēderpreses 
vingrojumu.

3. Pieliec divus pirk-
stus nabas rajonā un 
sajūti, vai starp vēdera 
muskuļiem ir sprauga. 
Ja neizdodas spraugu 
sajust ar diviem pirk-
stiem, pamēģini to 
sataustīt ar trim vai čet-
riem pirkstiem.

Jo lielāka sprauga 
starp vēdera 

muskuļiem, jo 
nepatīkamākas 

sekas tas var izraisīt, 
piemēram, sāpes 
pēc ēšanas, pat
iekšējo orgānu
noslīdēšanu...

Vēdera muskuļi normālā stāvoklī. Izveidojusies diastāze.



 It īpaši problēma saasinās ar gadiem, kad 
muskuļi dabiski kļūst vājāki. Skaidrs. Tā to 
noteikti nevar atstāt! Fizioterapeite katrai sie-
vietei pēc dzemdībām iesaka rīkoties tā – 
nogaidīt divus mēnešus, bet pēc tam 
doties pie ginekologa, kur ar ultrasonogrāfi-
jas palīdzību varēs izmērīt attālumu starp 
vēdera muskuļiem. „Tas ir visprecīzākais 
mērījums, pēc kura vadoties katrai individu-
āli var rast problēmas risinājumu,” skaidro 
Jana Daudiša.

Kā aizlāpīt 
„caurumu” vēderā?
Smagākajos gadījumos, kad diastāze ir lie-
la un to papildina liekā, izstieptā āda, 
nabas trūce vai vēdera bruka, risinājums 
var būt operācija. Tomēr, laikus uzsākot 
rīkoties, diastāzi samazināt var ar fiziotera-
pijas – speciālu vingrojumu – palīdzību. Kā 
vingrot, vislabāk parādīs speciālists. Ne 
mazāk svarīgi ir ikdienā pareizi kustēties – 
pareizi piecelties no guļus stāvokļa, pareizi 
celt smagumus, pareizi šķaudīt, klepot, 
nokārtot dabiskās vajadzības, saturot 
vēdera korseti, kā arī pildīt vingrojumus, 

kas stiprina vēdera dziļo muskulatūru. 
Nekādā gadījumā nedrīkst veikt klasisko 
vēderpreses vingrojumu, arī „plankus” 
(balstā guļus) ne – tie vēdera muskuļu 
spraugu var padarīt tikai lielāku. Man par 
prieku Jana apstiprina, ka supošana ir lie-
lisks sporta veids diastāzes ārstēšanai. Tā 
kā uz SUP dēļa jātur līdzsvars, tiek trenēta 
dziļā muskulatūra. Labi noder arī elpoša-
nas un stiepšanās vingrojumi un joga.

Plāns ir!
Labi saprotu, ka nelikties par šo problēmu 
ne zinis nebūs atbildīgi (kā to esmu darī-
jusi līdz šim). Iesākumam no sirds priecā-
jos par diastāzi izstāstīt visām draudze-
nēm un paziņām – it īpaši tāpēc, ka 
neviena par to nebija neko dzirdējusi un 
ar lielu interesi klausījās jauniegūtajā infor-
mācijā. Cita atrada izskaidrojumu vēdera 
aprisēm, cita tūlīt pat izmērīja arī savu 
caurumu starp muskuļiem, cita to pastās-
tīja draudzenēm, bet vēl cita devās pie 
fizioterapeita vingrot. Super – misija izpildī-
ta! Atliek tagad parūpēties arī par sevi – tā 
kā vēdera plastika man nav nepiecieša-
ma, rudenī esmu sarunājusi individuālus 
treniņus pie fizioterapeites Janas. Viņa 
parūpēsies, lai mana diastāze pazustu, kā 
nebijusi. Lai gan var vingrot mājās, vismaz 
es izvēlos to darīt profesionāļa sabiedrībā 
drošāku un efektīvāku rezultātu dēļ (ja pie-
klibo mērķtiecība – mājās vienmēr atrodas 
simts un viens iemesls, kāpēc neapgrūti-
nāt sevi ar fiziskām aktivitātēm). Bet vasa-
rā... es to izbaudīju, atceroties ieteikumus 
pareizi kustēties un siltos vasaras vakarus 
pavadot uz SUP dēļa.

VINGROJUMI VAR UZLABOT SITUĀCIJU!

Elpošanai 
ir nozīme

 Apsēdies krēslā, 
atspied muguru pret 
atzveltni, aizver acis, 
dziļi ieelpo un pēc 
tam izelpo. Ieelpojot 
iedomājies, kā gaiss 
ieplūst starp ribām 
un piepilda krūškurvi. 

 Izelpojot gaiss 
starp ribām saplok. 
Lai būtu vieglāk 
sajust, uzliec rokas 
uz ribām un elpo. 
Veic 10–15 ieelpas 
un izelpas. 

Ribas 
tuvāk 

gurniem

 Sēdus krēslā, 
mugura atspies-
ta pret atzveltni, 

dziļi ieelpo.

 Izelpojot
vienu ribu pusi 

tuvini tās pašas 
puses gurnam. 
Plecus centies 

turēt taisnus.
To pašu atkārto 

uz otru pusi. 
Veic 10–15 
ieelpas un 

izelpas.

Diastāzi starp 
muskuļiem nevar 

pilnībā likvidēt ne ar 
vingrošanu, ne 
krēmiem vai 
masāžām.

1. 2.
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EVIJA RODKE-SPROĢE,
plastikas ķirurģe

„Diastāzes radītās sekas, diskomfortu un 
vizuāli nepievilcīgo skatu – izstaipītu vēdera 

priekšējo sienu vai spraugu starp muskuļiem – var novērst ar plastiskās 
ķirurģijas palīdzību. Starp citu, tā ir viena no populārākajām operācijām uzreiz aiz krūšu un 
plakstiņu korekcijas. Katrai sievietei vēdera muskuļu diastāze ir ļoti individuāla problēma, ko 
ietekmē gan ģenētika, gan tas, kā noritējusi grūtniecība, kādā guļā bērniņš dzemdē ieņēmis 
pozu, vai sieviete sevi saudzējusi pēc dzemdībām, vai nav cilājusi smagumus un fiziski pār-
pūlējusies. Savukārt nedzemdējušām sievietēm diastāzi var izraisīt izteikts liekais svars un vēl 
daudzi citi faktori. Ja ģenētiski noteikts, ka audi ir ļoti trausli un plāni, retos gadījumos starp 
vēdera muskuļiem var rasties pat līdz 18 centimetru liels „caurums”.

Diastāzi starp muskuļiem nevar pilnībā likvidēt ne ar vingrošanu, ne krēmiem vai masā-
žām. Lai pilnībā atjaunotu vēdera priekšējo sienu, risinājums ir operācija. Tā kā diastāze nereti 
iet rokrokā ar trūci vai bruku un izstaipītas ādas problēmu, visas šīs problēmas var izlabot 
vienas operācijas ietvaros. Plastiskajā ķirurģijā iespējama daļējā un pilnā vēdera korekcija. 
Daļējā nepārceļ nabu, bet koriģē vēderu no nabas uz lejasdaļu. Savukārt pilnajā vēdera plas-
tikā sakārto vēderu no ribām līdz pat kaunuma rajonam.

Protams, operācijas nepieciešamību sieviete pati nevar novērtēt tūlīt pēc dzemdībām – 
vēdera audi atjaunojas pakāpeniski. Tomēr gadu pēc dzemdībām var sākt vērtēt, vai vēdera 
plastika būtu nepieciešama. Atveseļošanās periods pēc operācijas nav no sāpīgākajiem, bet, 
protams, jārēķinās ar zināmu diskomfortu un piesardzību kā pēc ikvienas operācijas. Pirmo 
nedēļu nedrīkst iet dušā, mēnesi jānēsā speciāla korsete, uzmanīgi jāšķauda un jāklepo, pie-
turot vēdera priekšējo sienu. Desmitajā dienā tiek izņemti ārējie diegi, bet iekšējie pāris 
mēnešu laikā uzsūcas paši.”

KAM LIELĀKS RISKS 

SASKARTIES AR DIASTĀZI?

Sievietēm, kuras izvēlas dzemdēt pēc 35 gadu vecuma,
jo muskuļu tonuss vairs nav tik labā formā, kā arī pastāv lielāks
hormonu disbalansa risks.

Sievietēm, kurām bijušas divas vai vairāk dzemdības.

Sievietēm ar lielu lieko svaru dzemdību laikā.

Māmiņām, kurām piedzimuši lieli mazuļi.

Sievietēm, kurām ir saišu hipermobilitāte jeb saišu 
nepietiekamība.

Noderigi! -

plastikas ķirurģe

vizuāli nepievilcīgo skatu – izstaipītu vēdera 
priekšējo sienu vai spraugu starp muskuļiem – var novērst ar plastiskās 

EVIJA RODK
plastikas ķirurģe

Vingrošana 
vien 
nepalīdzēs!


