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Krīze ievieš korekcijas slimnīcas darbā

Juris Bārzdiņš
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
valdes priekšsēdētājs

o gadu esam uzsākuši pilnīgi
citā realitātē, diemžēl tā ir
skarba. Veselības aprūpei
valsts budžetā deficīts teju
piektās daļas apmērā - gan
kā tiešs finansējuma samazinājums,
gan inflācijas un nodokļu radīts
izmaksu pieaugums. Vienlaikus ir
uzstādījums veselības aprūpē vairāk
uzsvaru likt uz slimību profilaksi,
ģimenes ārstu aprūpi un padarīt
dārgāko no iespējamiem palīdzības
veidiem - ārstēšanos slimnīcā iedzīvotājiem pēc iespējas nepievilcīgāku
ieviešot lielus līdzmaksājumus.
Tomēr, vērtējot to, ka esam veikuši
smagus, bet šajā situācijā neizbēgamas
iekšējos optimizācijas pasākumus, kuru
mērķis ir pielāgot mūsu izdevumus
iespējai gūt ienākumus un galvenais to,
ka lielais vairums darbinieku izprot šo
pasākumu nepieciešamību uzņēmuma
tālākas attīstības un arī pašu stabilitātes
vārdā, šobrīd varam būt droši, ka
varēsim arī šajos krīzes apstākļos
izdzīvot un būsim gatavi izmantot visas
iespējas tālākai attīstībai.
Tam, ka krīze valstī ieviesīs
korekcijas arī mūsu slimnīcas darbā jau
sākām gatavoties pagājušā gadā uzsākot precīzu uzskaiti, stingru
kontroli, veicot visai sāpīgus

optimizācijas pasākumus slimnīcas
administratīvajā un saimnieciskajā
daļā. Vienlaikus maksimāli stimulējām
ārstniecisko pakalpojumu apjoma
palielināšanu un pierādot, ka iepriekšējā gada sākumā noteiktā pasūtījuma
kvota neatbilst mūsu slimnīcas darbības apjomam un panākot to, ka par
mediķu padarīto mums tiek samaksāts
pilnā apmērā. Tāpēc mums, atšķirībā no
citām slimnīcām, nevajadzēja jau gada
otrajā pusē sākt ierobežot savu darbu un
arī iespējas nopelnīt. Līdz ar to vairāk
kā citus gadus varējām arī investēt tur,
kur tas bija visvairāk nepieciešams.
Diemžēl jaunie līguma nosacījumi
šogad mums ir tādi, kā ir - par 15%
mazāk kā pagājušā gada reālā izpilde.
Grūti pat iedomāties, kur mēs būtu, ja
nebūtu izdevies šo reālo izpildi iepriekšējā gadā nozīmīgi palielināt. Tad jau tā
sāpīgie lēmumi, kas tagad vadībai ir
jāpieņem, būtu vēl daudz sāpīgāki.

nācies pēdējos mēnešos uzteikt darbu.
Lēmumi par darba vietu samazināšanu
ir ļoti smagi vadītājam, bet, protams,
nesalīdzināmi smagāki pašam cilvēkam, kas zaudē darbu. Lai, kaut
nedaudz sniegtu atbalstu saviem
bijušajiem ilggadējiem darbiniekiem,
kuriem šīs krīzes dēļ vairs nevaram
piedāvāt darbu, esam pieņēmuši
lēmumu atbrīvot tos no pacienta
līdzmaksājuma gadījumā, ja kādreiz
vēlāk viņiem būs nepieciešama
ārstēšanās mūsu slimnīcā.
Pacientu līdzmaksājuma par ārstēšanos slimnīcā nopietns palielinājums,
par kuru tikko ir izšķīrusies mūsu
valdība, lai arī nežēlīgi pret mūsu
iedzīvotājiem, tomēr ir priekšnoteikums tam, ka kaut daļēji, bet tomēr
varēsim atgūt to, kas mums tika
atņemts. Aizvadītajā gadā veiktā
atkārtotā pacientu aptauja parādīja, ka
pacienti mūs vērtē ievērojami augstāk

Šobrīd vēlos pateikt paldies visiem
darbiniekiem, kas šajā laikā, kad
ievērojami tiek samazināta atlīdzība
par darbu un vienlaikus nereti tiek
palielināta darba intensitāte, vēl aizvien
dara savu darbu mūsu pacientu labā
godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas.
Tāpat ir jāsaka liels paldies par mūsu
slimnīcai veltītajiem gadiem visiem
tiem darbiniekiem, kuriem mums ir

kā gadu iepriekš un tas vieš cerības, ka
tagad, kad par ārstēšanos slimnīcā būs
jāmaksā ievērojamas summas, pacienti
izvēlēsies nepieciešamības gadījumā
tomēr doties tieši uz mūsu slimnīcu.
Tagad, vairāk kā vēl nekad agrāk, būs
svarīgs tas, lai pacients būtu apmierināts ar to ārstēšanu un aprūpi, ko viņš
saņems šeit, Liepājas reģionālajā
slimnīcā. Mums tas nozīmēs iemācīties

Š

SLIMNĪCAS AVĪZE

2
Ar Valdes lēmumu no 15.01.2008.
noteiktais patēriņa normu samazinājums:
¨ operāciju bloks - 30%
¨ angiogrāfija/plastija - 40%
¨ medikamenti - 25%
¨ laboratorijas materiāli - 25%
pacientus ātri izmeklēt un intensīvi ārstēt tā, lai slimnīcā
pavadītais laiks būtu iespējami īsāks. Lielākā daļa pacientu
gluži vienkārši nevarēs atļauties gulēt slimnīcā tik ilgi kā tas
bija nereti līdz šim, savukārt izmaiņas valsts apmaksas
noteikumos tagad arī mūs stimulēs pacientu izrakstīt iespējami
ātrāk. Vienlaikus mums ir jāiemācās izmeklēt un ārstēt
pacientus ar iespējami maz izdevumiem, jāseko, lai mēs darām
tikai to par ko mums valsts atlīdzina pamatsaslimšanas
izmeklēšana un ārstēšana, savukārt blakusproblēmu
risināšana pacientam ir jāpiedāvā tikai par papildus samaksu.
Domāju, ka šobrīd visiem slimnīcā strādājošajiem ir skaidrs,
ka jebkuri valsts, vai pacienta neapmaksāti pakalpojumi ir
labdarība, ko slimnīcas darbinieki kolektīvi sedz ar kādu daļu
no sava atalgojuma. Tāpēc aicinu ārstus stingri ievērot šo
patiesību, tāpat ievērot noteiktās medikamentu, vienreizējo
medicīnas preču un laboratorijas materiālu patēriņa normas un
atrast kompromisu starp katra ārsta dabisko vēlmi sniegt
pacientam vislabāko iespējamo ārstēšanu un slimnīcas
reālajām iespējām dotajā situācijā.
Tomēr vissvarīgākais šajā grūtajā laikā ir mūsu
savstarpējās attiecības, koleģialitāte, spēja atteikties kad
citādāk nevar un iniciatīva, kad tā ir nepieciešama. Liepājas
slimnīca ir un būs, par to šaubu nav. No mums pašiem atkarīgs
kāds mums būs šis laiks. ¨

2009.gada janvāris (Nr 18)

Finanšu nosacījumi
2009.g., sākoties 3 mēnešu periodam
Līguma ar VOAVA periods: 31.marts stacionāra
pakalpojumu samazinājums:
1 874 812 (2008) - 1 600 779 Ls (2009) = 274 033 Ls
izmaksu sadārdzinājums:
¨ zālēm un medicīnas precēm + 5% (PVN no 5% uz 10%);
¨ pārējām precēm un pakalpojumiem + 3% (PVN no 18%
uz 21%);
¨ inflācijas radītais sadārdzinājums + 10%
kopā nepieciešami papildus apmēram 63 000 Ls.

Ar Valdes lēmumu no 15.01.2008. noteiktais
atalgojuma samazinājuma ietekme uz darba
samaksas budžetu 3 mēnešos
Ir jāietaupa apmēram 290 000 Ls
(20% mazāk nekā 2008.g.)
Plānojamie ietaupījumi:
¨ Izmaiņas ārstu dežūrdienestā 30 500 Ls
¨ Štata vietu samazināšanās 36 000 Ls
¨ % atskaitījums no darba samaksas vai
piemaksu samazinājums 146 000 Ls
¨ ārsti, kuri nedežūrē 15%
¨ ārsti, kuri dežūrē 5%
¨ māsas 12%

Pieņemti lēmumi par iepirkumu procedūru uzvarētājiem
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”
2008.gada 10.septembrī uzsāka īstenot
projektu „Onkoloģijas slimnieku
ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot
infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi”. Projekta aktivitāšu
īstenošanas termiņš ir 21 mēnesis kopš
līguma parakstīšanas brīža.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 2 040 000,00 Ls
apjomā. 360 000,00 Ls ir valsts
piešķirtais finansējums. Projekta
kopējās izmaksas ir 2 400 000,00 Ls.
2008.gada oktobrī projekta ietvaros
SIA „V projekts” par summu 3
894,00Ls veica lineārā paātrinātāja
ēkas būvniecības tehniskā projekta

neatkarīgo izvērtējumu-būvekspertīzi.
2008.gada oktobrī projekta ietvaros ir
noslēgts līgums ar SIA „TRADINTEK”
par summu 1 499 999,97Ls par
onkoloģijas slimnieku radioterapijas
ārstēšanas aparatūras iegādi un
uzstādīšanu.
2009.gada 26.janvārī ir pieņemts
iepirkumu komisijas lēmums par
2008.gada 1.decembrī izsludinātā
atklātā konkursa „Radioterapijas
ārstēšanas bunkura būvniecība,
Id.Nr.LRS2008/86” uzvarētāju atzīt AS
„UPB” par līguma sumu 403 658,44Ls
ar PVN. Tāpat 2009.gada 26.janvārī ir
pieņemts iepirkumu komisijas lēmums
par radioterapijas ārstēšanas bunkura
būvniecības būvuzraudzības līguma

slēgšanu ar „AGROPROJEKTS” SIA
par summu 2 662,00Ls ar PVN. Jau
2009.gada februārī plānots sākt
radioterapijas ārstēšanas bunkura
būvniecību. Būvniecību paredzams
veikt 7 mēnešu laikā kopš būvdarbu
līguma noslēgšanas brīža.
Projekta īstenošana ir aktuāla, jo
2009.gadā Liepājas Reģionālā slimnīca
veidos apvienību ar Piejūras slimnīcu
koncentrētai onkoloģijas pakalpojumu
sniegšanai Liepājā. ¨
Ieva Vera
SIA „Liepājas reģionālā
slimnīca” projektu vadītāja
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Mūsu darbs skaitļos 2008. gadā

P

agājušajā gadā mēs esam ārstējuši 17 635
pacientus. Salīdzinoši gadu iepriekš - 17 887
pacientus, bet 2006. Gadā - 17 636 pacientus.
Salīdzinot ar 2007. gadu, pagājušajā gadā mazuļi dzimuši
nedaudz vairāk. 2008. gadā pasaulē nāca 1096 bērni,
savukārt gadu iepriekš to bija 1035.
No kopējā pacientu skaita pagājušajā gadā miruši 412
pacientu, attiecīgi aizpērn un vēl gadu iepriekš to bija 421
un 441.

Vidējais ārstēšanas ilgums

Izrakstītie pacienti sadalījumā pa profiliem

P
Pagājušajā gadā esam veikuši vairāk operāciju nekā
gadu iepriekš. Ja 2007. gadā tika veiktas 5121 operācija,
no kurām 4796 bija plānveida, bet 325 akūtas, tad
pagājušajā gadā operāciju skaits palielinājās līdz 6068,
no kurām 5787 bija plānveida operācijas un 281 akūta.

2008. gadā būtiski palielinājies ambulatoro pacientu
skaits. Salīdzinoši 2007. gadā slimnīcas Ambulatorajā
nodaļā medicīniskos pakalpojumus saņēma 45 248
pacienti, savukārt pagājušajā gadā - 56 481 pacients.¨
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Slimnīcas rekonstrukcijas
metu konkursa norise
S

limnīca kopā ar Liepājas
būvvaldi ir izsludinājusi metu
konkursu arhitektu birojiem
ar uzdevumu izvēlēties labāko no
risinājumiem slimnīcas etapveida
rekonstrukcijai un vienlaikus izvēlēties
to arhitektu biroju, kas veiks jau
detalizētāku plānošanu. Šis konkurss ir
„mājas uzdevums”, kas mums ir jāveic,
lai pretendētu uz Eiropas Savienības
projektu nākamajā kārtā paredzētajiem
līdzekļiem, kurus nekādā ziņā mēs
nedrīkstam laist garām. Šajā kārtā
iezīmētais finansu resursu apjoms mūsu
slimnīcai ir apmēram 3,5 miljoni Ls,
kas, protams, nav pietiekama nauda
visas slimnīcas rekonstrukcijai, bet
tomēr par to šajos apstākļos, kad
būvniecības izmaksas ir ievērojami
kritušās, var paveikt visai daudz.
Atbilstoši konkursa nolikumam
pavisam drīz - 18. februārī mēs jau
varēsim nodot publiskai apspriešanai
pretendentu darbus. Ceram, ka
slimnīcas darbinieki un pilsētas
iedzīvotāji, kā potenciālie slimnīcas
klienti, palīdzēs žūrijai izvēlēties
veiksmīgāko risinājumu.
Lai interesenti labāk sagatavotos
vērtēšanai, piedāvājām ieskatīties
arhitektiem dotajā darba uzdevumā. Tā
izveidē vēl pagājušajā gadā piedalījās
daudzi mūsu darbinieki, tas tika arī
koriģēts atbilstoši aktuālajai situācijai
valstī un tendencēm par veselības
aprūpes resursu tālāku koncentrāciju
ap valsts lielajām slimnīcām, vadoties
pēc principa - primārā (ģimenes ārstu)
aprūpe tuvāk iedzīvotājiem, sekundārā,
tajā skaitā arī speciālistu līmeņa
ambulatorā palīdzība, koncentrēta tur,
kur tai ir visvairāk resursu.
Rekonstrukcijas pamatojums:
Pamatojoties uz „Liepājas pilsētas veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstības plānu 2007.2013.gadam” tiek paredzēta SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca” ēku
kompleksa renovācija un papildus
platību izbūve, lai nodrošinātu:
1.veselības aprūpes nepārtrauktību
attīstot slimnīcu kā integrētu stacionāra un ambulatoro pakalpojumu
sniedzēju, izveidojot jaunus darba
organizācijas un pakalpojumu
sniegšanas principus;
2.SIA „Piejūras slimnīca” pievie-

nošanu un SIA „Priekules slimnīca”
pārveidošanu par aprūpes slimnīcu;
3.pacientu ārstēšanās un personāla
darba vides izveidi atbilstoši Eiropas
Savienībā rekomendētajiem standartiem;
4.optimizētu uzturēšanas izmaksas
un cilvēkresursu efektīvāku izmantošanu.
Galvenās prasības:

orientācija uz pacientu (klientu)
racionālas pacientu plūsmas
nodrošinājums
interesanta un mājīga vide, kas
veicina pacientu, apmeklētāju un
personāla komfortu
ar iespējām transformēt telpas
dažādu funkciju veikšanai, mainoties
medicīniskajai nepieciešamībai
slimnīcas funkciju dažādošanās
stacionārs, dienas stacionārs, viesnīca,
poliklīnika, tālākizglītības centrs,
medicīniskās mājas aprūpes koordinācijas centrs, rehabilitācija, estētiskā
medicīna un SPA
Liepājas reģionālās slimnīcas
perspektīvā situācija
Liepājas reģionālās slimnīcas
perspektīvās situācijas atšķirības no
šodienas slimnīcas nosaka trīs galvenie
faktori:
1) tuvumā esošo citu slimnīcu
funkciju pārņemšana un terciāro
ārstniecības programmu attīstība
(reģionam unikālas ārstniecības
programmas, uz kurām pacienti tiek
nosūtīti no citām slimnīcām)
2) slimnīcas funkciju paplašināšanās:
a) piedāvājot iedzīvotājiem ne
tikai stacionāro palīdzību, bet arī plašu
sekundāro (ārstu - speciālistu līmeņa)
ambulatoro palīdzību, t.sk. izmeklējumus un operācijas dienas stacionārā, pilsētas poliklīniku sekundārās
ambulatorās palīdzības funkciju
pakāpeniska pārņemšana;
b) maksas medicīnisko un SPA
pakalpojumu attīstība;
c) slimnīcas iesaiste mājas
medicīniskās aprūpes nodrošināšanā;
d) slimnīcas kā tālākizglītības
centra attīstība;

e) ar medicīnu tieši nesaistītu
pakalpojumu sniegšana slimnīcas
pacientiem, apmeklētājiem un darbiniekiem nolūkā palielināt slimnīcas
ienākumus telpas izīrējot trešajām
pusēm.
3) Nepieciešamība efektivizēt
visnepietiekamākā un dārgākā resursa
ārstu darbību slimnīcā, veidojot darba
apstākļus, kas ļauj ārstam ērti
vienlaikus būt nodarbinātam gan
stacionāru, gan ambulatoru pacientu
izmeklēšanā, ārstēšanā, konsultēšanā
un nodrošina labāku dažādu specialitāšu ārstu savstarpējo sadarbību šajos
procesos.
Konkursa uzdevums

Pašreizējais slimnīcu ēku izmantošanas veids neļauj nodrošināt iepriekš
minētās slimnīcas attīstības tendences.
Konkursa mērķis ir rast idejas, kā
atrisināt esošās problēmas un veidot šo
padomju laikos celto slimnīcu atbilstoši
nākotnes vajadzībām. Papildus panākt,
ka Liepājas slimnīca iegūst Liepājai
raksturīgās augstvērtīgus arhitektūras
vaibstus, tā tiek veidota kā „pilsēta
pilsētā” apzinoties, ka ar to tieši vai
netieši, kā pacienti, darbinieki, apmeklētāji vai sadarbības partneri ir saistīta
nozīmīga pilsētas iedzīvotāju daļa un
slimnīca var arī būt vieta, kur atpūsties,
domāt, satikties, izglītoties, iepirkties.
Konkursa uzdevums ir piedāvāt
slimnīcas esošās teritorijas labiekārtošanas un ēkas pārveides metus,
piedāvāt papildus korpusa izbūves
variantus.
Paredzam, ka konkursa gaitā tā
dalībnieki nepieciešamības gadījumā
veiks papildus esošo ēku un teritorijas
apsekojumu, izpētīs esošās pacientu un
apmeklētāju plūsmas, veiks intervijas
ar pacientiem, apmeklētājiem un
darbiniekiem, tuvāk noskaidrojot
katras grupas īpašās vajadzības, kā arī
iepazīsies dažādu medicīnai izmantojamu telpu un pielietoto materiālu
specifiskām prasībām.
Nevēloties ierobežot konkursa
dalībnieku tomēr atgādinām, ka
slimnīcas rekonstrukcijai pieejamie
līdzekļi vienmēr būs nepietiekoši.
Tāpēc aicinām piedāvāt risinājumus,
kas iespējami maz prasa pilnīgu telpu
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funkcionālā pielietojuma maiņu, apmierinoši funkcionējošu telpu
rekonstrukciju, vai ēku demontāžu.
Ir paredzams, ka rekonstrukcijas pirmajai kārtai 2009. - 2010.g.
pieejamo līdzekļu apjoms būs 3,5 miljoni latu. Konkursa uzdevums
ir arī norādīt pirmajā kārtā paveicamo darbu apjomu, kas būtu
realizējams par šo finansu apjomu, ņemot vērā, ka pasūtītāja
prioritāte ir ambulatoro un dienas stacionāra pakalpojumu, t.sk.
ķirurģisko, attīstība slimnīcā.
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Plāno apvienot Liepājas
Reģionālo slimnīcu
ar Piejūras slimnīcu

Galvenās prasības nākotnes slimnīcai

V

Slimnīcā ambulatoru un stacionāra pacientu aprūpe ir savstarpēji
integrēta ir kopēja diagnostikas un ārstēšanas zona, tomēr ir pēc
iespējas labāk jānodala stacionāra, neatliekamās palīdzības pacientu
plūsma no apmeklētāju un konsultatīvās nodaļas klientu plūsmas.
Vienlaikus ir jārada neatkarīga ārstu biroju zona, no kuras vienlīdz
ērta būtu piekļuve gan stacionāram, gan ambulatorajai daļai, gan
tiktu nodrošinātu dažādu specialitāšu ārstu sadarbību pacientu
ārstēšanas procesā. Tālākajā shēmā atzīmētas galvenēs slimnīcas
funkcionālās pamatzonas, plūsmas, aptuvenās nepieciešamās
platības.
Nākotnes slimnīcas darbības princips

eselības ministrija rosina Liepājas
Reģionālajai slimnīcai pievienot
Piejūras slimnīcu, ko paredz janvāra
sākumā valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais
rīkojuma projekts par VSIA "Piejūras slimnīca"
reorganizācijas sākšanu. Reorganizācijas rezultātā
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" pamatkapitāls
palielinātos līdz 36,488 miljoniem latu, bet valsts
iegūtu Liepājas Reģionālās slimnīcas kapitāla daļu
ar kopējo nominālvērtību 11,382 miljoni latu.
Veidojot slimnīcu apvienību Liepājā, valsts ir
ieinteresēta ietekmes saglabāšanā jaunizveidotajā
uzņēmumā, jo Piejūras slimnīca sniedz
onkoloģisko un psihiatrisko palīdzību visā
Kurzemes reģionā, kas ir stratēģiski svarīgi,
nodrošinot vienmērīgu minētā pakalpojuma
pieejamību visā reģionā. Savukārt Liepājas
Reģionālā slimnīca sniedz plaša profila veselības
aprūpes pakalpojumus Liepājas pilsētas un rajona
iedzīvotājiem.
Izveidojot slimnīcu apvienību, tās funkcijās
ietilps plaša profila veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšana Liepājas pilsētas un rajona
iedzīvotājiem, kā arī onkoloģiskās un psihiatriskās
palīdzības nodrošināšana visā Kurzemes reģionā.
Slimnīcu apvienību veidošanu, lai iespējami
racionālāk izmantotu veselības aprūpei paredzētos
finanšu līdzekļus, paredz ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstības ieviešanas plāns 2005. 2010.gadam. "Attieksme pret Piejūras slimnīcas
pievienošanu Liepājas Reģionālajai slimnīcai
viennozīmīgi ir pozitīva laikā, kad nepieciešama
resursu koncentrācija," saka slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš. ¨
LETA

Juris Bārzdiņš
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INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Slimnīcas Ambulatorā nodaļa
pakalpojumu daudzumu nesamazina
Cienījamie kolēģi!
Man ir patiess prieks uzrunāt jūs jaunajā gadā. Šis
gads atnesis mums visiem daudz pārmaiņu, neziņas par
to, kā strādāsim šogad. Kā zināms valsts ekonomiskais
stāvoklis ir pasliktinājies un tas tiešā veidā atstāj
iespaidu gan uz slimnīcas, gan uz ģimenes ārstu prakšu
darbu. Valsts krasi samazinājusi finansējumu ne tikai
slimnīcām, bet arī sekundārai ambulatorai aprūpei. Taču
varu pateikt, ka mūsu slimnīcas ambulatorā daļa
pakalpojumu daudzumu nesamazina un pat plāno
piesaistīt jaunus speciālistus.
Gribu jūs informēt, ka turpmāk rentgenologs izvērtēs
rentgenogrammu un kompjūtertomogrāfijas (CT)
izmeklējumu printēšanas nepieciešamību. Ambulatorajiem pacientiem nepieciešamības gadījumā
kompjūtertomogrammas un rentgenogrammas
izmeklējumus izsniegs ierakstītus diskā bez papildus
samaksas. Ja pacients vēlēsies saņemt retgenogrammas
vai kopjūtertomogrammas, tas būs maksas pakalpojums
par sekojošām cenām.
¨ Rentgena uzņēmuma printēšana 1 izmeklējumam
(mazā filma (24x30cm)) Ls 1.50.
¨ Rentgena uzņēmuma printēšana 1 izmeklējumam
(lielā filma (35x43cm)) Ls 3.00.
¨ CT uzņēmuma printēšana 1 izmeklējumam Ls 5.00.
Lielākas pārmaiņas skar stacionāro palīdzību. Mēs
maksimāli intensificējam ārstēšanos slimnīcā. Pakāpeniski attīstām dienas stacionāra pakalpojumus.
Pagaidām dienas stacionāra gultas darbojas Uroloģijas
nodaļā, bet tuvākajā nākotnē dienas stacionārs varētu
sākt darboties arī Traumatoloģijas nozarē. Dienas
stacionārā varēs veikt kādas nelielas traumatoloģiskas
operācijas vai artroskopijas operācijas.
Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka pacientiem,
ierodoties uz plānveida operāciju vai procedūru, būtu
vēlams veikt visus nepieciešamos izmeklējumus
ambulatori, lai pacientam nevajadzētu pavadīt slimnīcā
liekas dienas. Ja jūs vēlaties uzzināt, tieši kādi
izmeklējumi jāveic katrai konkrētai diagnozei, lūdzu,
jautājiet to ārstam - speciālistam vai arī Ambulatorās
daļas reģistratorēm pa tālruni 634 03231. Pastāv iespēja
slimnieku nosūtīt uz pirmsoperācijas izmeklēšanu, kas
ietver sevī arī anesteziologa konsultāciju. Ļoti lūdzu
nosūtījumā uz stacionāru izdarīt izrakstu no ambulatorās
kartes, norādot, kādus medikamentus pacients saņēmis
iepriekšējā periodā un norādot diagnozi. Tas ievērojami
uzlabotu mūsu darba kvalitāti. Lai taupītu jau tā
ierobežoto slimnīcas budžetu, pacientiem turpmāk
jāņem līdz uz slimnīcu tie medikamenti, kurus viņiem
jālieto regulāri un, kas tieši neattiecas uz stacionēšanas
diagnozi. Piemēram - slimnieks tiek nosūtīts uz

Klientu un pacientu reģistratores Aina Dimme (priekšplānā),
Vivita Auza Putniņa un Ārija Vasiļjeva ikdienā rūpējas,
lai pacienti saņemtu visus nepieciešamos
izmeklējumus un konsultācijas.

plānveida koronogrāfiju sakarā ar koronaro sirds
slimību, bet bez tā viņam ir cukura diabēts un prostatas
adenoma. Tādā gadījumā pacients saņems
medikamentus, kuri nepieciešami KSS ārstēšanai, bet
pretdiabēta un prostatas adenomas ārstēšanai vajadzīgās
zāles pacientam jāņem līdz no mājām.
Tāpat gribu paziņot, ka pacientiem no 19.01.09. ir
iespējams saņemt papildus maksas ēdināšanas
pakalpojumu. Izstrādāti divi maksas ēdināšanas varianti
- par Ls 1.50 un Ls 2.90.
Un nobeigumā gribu jūs uzaicināt uz bezmaksas
datorkursiem, kurus slimnīca organizē kopā ar
Medicīnas profesionālās izglītības centru. Par kursu
sākumu interesējieties pie sekretāres pa tālruni 634
03222. Ja jums ir kādi jautājumi vai priekšlikumi, lūdzu,
rakstiet inese.flaksa@liepajasslimnica.lv vai zvaniet
+371 26460870. ¨
Inese Flaksa, Ambulatoras nodaļas vadītāja
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Rūpējas par slimnīcai nepieciešamo

T

ā kā Liepājas Reģionālā slimnīca ir pašvaldības
kapitālsabiedrība, visus publiskos iepirkumus
reglamentē „Publisko iepirkumu likums”, kurā
noteikti publisko iepirkumu principi, kas jāievēro, veicot
iepirkumu procedūras. Iepirkumu speciālista štata vieta
slimnīcā izveidota salīdzinoši nesen. Aptuveni pirms diviem
gadiem šī amata pienākumus sāka pildīt Silvija Vizbule.
Kādi ir jūsu galvenie pienākumi, ar ko nodarbojas
iepirkumu speciālists?
Iepirkumu speciālista galvenie pienākumi ir organizēt
visus iepirkumus, kas notiek slimnīcā un kuru summa ir
lielāka par 1000 latiem. Šo divu gadu laikā, kamēr strādāju,
ir notikuši ap 150
dažādi publiskie
iepirkumi. Sākumā slimnīcā bija
noteikta pastāvīgā
iepirkumu komisija trīs cilvēku
sastāvā un katrā
konkrētā gadījumā papildinot to
ar vairākiem kompetentiem speciālistiem no darbinieku vidus. Savukārt pēc slimnīcas juristes aiziešanas garākā atvaļinājumā, pastāvīgā komisija tika
likvidēta un katrā
Iepirkumu konkursi tiek rīkoti
iepirkumā tagad
gan par maizi, riepām, degvielu,
tiek nozīmēts
gan par operāciju galdiem,
jauns iepirkumu
reaģentiem laboratorijai, gan par
komisijas sastāvs
remontu kādā nodaļā, mēbelēm utt. atbilstoši iepirPar visu, kas slimnīcai
kuma specifiir nepieciešams, stāsta Silvija Vizbule kācijai. Visvairāk,
protams, organizētas tā saukto mazo iepirkumu procedūras, kas ir līdz 10
tūkstošiem latu. Parasti es sagatavoju visu iepirkumu
procedūras dokumentāciju, savukārt tehnisko specifikāciju
sagatavo kāda pilnvarota persona, kas ik reizes tiek noteikta
ar valdes lēmumu.
Par ko slimnīca rīko iepirkumu procedūras?
Slimnīcā iepirkumi ir ļoti dažādi un specifiski, tāpēc

iepirkumu komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi.
Komisijai jābūt kompetentai to iepirkumu jomā par kuru plāno
slēgt līgumu. Pagājušajā gadā bija ļoti liela slodze, jo bija arī tā
saucamie Eiropas projekti, kurus īstenojot organizējām vairāk kā
desmit dažādus iepirkumu konkursus. Tos sagatavoja un vērtēja
speciāli šiem projektiem izveidota komisija sešu cilvēku sastāvā.
Taču bez Eiropas projektiem, iepirkumu konkursi tiek rīkoti gan
par maizi, riepām, degvielu, gan par operāciju galdiem,
reaģentiem laboratorijai, gan par remontu kādā nodaļā, mēbelēm
utt. Par visu, kas slimnīcai ir nepieciešams. Tā kā es nevaru būt
speciālists visu jomu iepirkumos, tad kādai kompetentai personai
jāsagatavo tehniskā specifikācija, kas ir viens no svarīgākajiem
dokumentiem iepirkumu dokumentācijas un konkursa nolikuma
sastāvā. Tehniskā specifikācija tiek sagatavota jebkuram
publiskam iepirkumam un raksturo katra konkrētā iepirkuma
priekšmetu. Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” piemēro
vairākas iepirkumu procedūras - atklātu vai slēgtu konkursu,
cenu aptauju, sarunu procedūru.
Kā jums pašai šķiet šis darbs?
Darbs ir interesants, jo vienmēr ir jāapgūst kaut kas jauns,
nezināms. Nepilnos divos gados, kopš es pildu šos pienākumus,
esmu patstāvīgi un arī semināros no pašiem pamatiem apguvusi
iepirkuma speciālista darbu. Sākumā bija mazliet pagrūti, jo
uzreiz tika nomainīta slimnīcas vadība. Pirmais gads bija
saspringts un darba bija ļoti daudz. Un tas bija tad, kad es vēl visas
šī darba nianses nepārzināju, jo tādu darbu es vēl nebiju darījusi.
Mana pirmā specialitāte ir dziedāšanas skolotāja - kora diriģente.
Tas ir pavisam kas cits. Esmu vairāk kā divdesmit gadus
nostrādājusi par muzikālo audzinātāju bērnudārzā. Tad domas
mainījās - Latvija ieguva neatkarību un tā nu sanāca, ka mūsu
bērnudārzu likvidēja. Arī vīrs tur strādāja un līdz ar to mēs abi
palikām bez darba. Tad nolēmām nodibināt savu individuālo
uzņēmumu un apguvām pavisam citu jomu - nodarbojāmies ar
tirdzniecību. Mums bija vairāki veikaliņi, es apguvu grāmatvedību. Apmēram desmit gadu garumā mums bija darbs, līdz
beidzot mazajiem uzņēmumiem pienāca grūti laiki, jo tos arvien
vairāk izspieda lielie uzņēmumi. Mums nācās nolikvidēt veikalus
un domāt - ko darīt tālāk. Es nolēmu iestāties Juridiskajā koledžā.
Līdz ar to esmu ieguvusi pirmā līmeņa augstāko juridisko
izglītību. Esmu darbojusies arī arodbiedrības jomā, bet to, ko
pašlaik daru, es jau sen esmu vēlējusies. Tagad man ir dažādu
semināru sertifikāti un grāmatas. Arī internetā var atrast visu
nepieciešamo informāciju par iepirkumu speciālista darbu. Visu
nācās apgūt pašai, jo iepirkumu speciālistu skolas nekur nav. Šis
darbs nav viegls, ir liela atbildība. Taču tad, kad man jautā, vai tev
patīk to ko dari, es saku, ja man nepatiktu, jau sen būtu izvēlējusies
ko citu. ¨

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Transporta dienesta autovadītāju Āriju Silarāju
Protēžu nodaļas virsmāsu Annu Trusovu
Oparāciju bloka saimniecības māsu
Aleksandru Fadeičevu
Ēdināšanas bloka darbinieci
Svetlanu Hromenkovu
Tehniskā nodrošinājuma dienesta mūrnieku
apmetēju Ilgvaru Kalnu
Fizikālās terapijas nodaļas medicīnas māsu
Ingrīdu Lībeku
Zobārstniecības poliklīnikas medicīnas māsu
Irinu Zeļenovu

Operāciju bloka operāciju māsu Intu Daizi
Neatliekamās palīdzības dienesta medicīnas māsu
Sanitu Purvu
Neatliekamās palīdzības dienesta sanitāru
Andri Matuti
Vispārīgās ķirurģijas nodaļas medicīnas māsu
Dainu Pēču
Traumatoloģijas un ortopēdijas nod. medicīnas
māsu Gaļinu Teļepņevu
Intensīvās terap. un anestezioloģijas nod.
medicīnas māsu Ingu Vējkāju
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Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi
veselības aprūpē

V

eselības ministrija informē par būtiskākajiem
grozījumiem dokumentos, kuri apstiprināti valdības sēdē
27. janvārī. Noteikumi sagatavoti,
ņemot vērā valsts budžeta samazinājumu arī veselības nozarei
2009. gadā.
1. Izmaiņas pacientu iemaksās
(grozījumi noteikumos: „Veselības
aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība”) Izmaiņas pacientu
iemaksās un apmaksas nosacījumos
ārstniecības iestādēs. Paredzēts, ka:
1. par ģimenes ārsta ambulatoru
apmeklējumu jāmaksā 1 lats,
2. par speciālista apmeklējumu
ambulatori - 5 lati,
3. par ārstēšanos slimnīcās -12
lati pa dienu,
4. par ārstēšanos Tuberkulozes
un plaušu slimību valsts aģentūrā un
Latvijas infektoloģijas centrā, kā arī
aprūpes slimnīcās un slimnīcu
aprūpes nodaļās 5 lati pa dienu,
5. par ārstēšanos onkoloģijas un
onkohematoloģijas, kā arī no
alkoholisko, narkotisko un psihotropo un toksisko vielu atkarību
diagnozēs - 5 lati pa dienu.
6.noteikts, ka papildus pacienta
iemaksai, slimnīca var iekasēt
pacienta līdzmaksājumu 30 latus par
vienā stacionēšanās reizē veiktu
norādītajām ķirurģiskajām operāciju;
7. ģimenes ārsta mājas vizītes

tāpat kā līdz šim bezmaksas bērniem
līdz 18 gadu vecumam, 2 lati I grupas
invalīdiem un pacientiem vecākiem par
80 gadiem, pārējiem pacientiem
maksas pakalpojums, ko nosaka ārsts.
Pamatojoties uz pacienta iemaksas
palielinājumu, ir noteikts, ka vienā
ārstēšanās reizē slimnīcā pacientam
nav jāmaksā vairāk kā 250 lati un
pacienta iemaksas kopsumma par
ambulatorajiem un stacionārajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem
kalendārā gadā nevar būt lielāka par
400 latiem. Tas nozīmē, ka, ja pacients
ir sasniedzis šo pacienta iemaksu
summu, ko var apliecināt ar kvītīm vai
čekiem, tad viņš var saņemt atbrīvojumu un no tālākas pacienta
iemaksas maksāšanas konkrētajā
ārstēšanas reizē slimnīcā vai kalendārajā gadā.
No pacientu iemaksām atbrīvotas
visas līdzšinējās pacientu kategorijas
(bērni, grūtnieces, psihiski slimās
personas un citi), no pacienta iemaksas
papildus atbrīvoti arī I grupas invalīdi.
Ministru kabinets lēma, ka trūcīgajām
personām turpmāk jāmaksā 50% no
pacienta iemaksas. Jaunās pacientu
iemaksas stājas spēkā no šā gada
1.marta.
2. Vienota NMP dienesta izveide
(jauni MK noteikumi „Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
nolikums”)
Noteikumu projektā noteikts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības

dienesta (turpmāk dienests) darbības
mērķis, kompetence, struktūra un
pārvalde. Paredzēts, ka dienests ir
veselības ministra pakļautībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno
vienotu valsts politiku neatliekamās
medicīniskās palīdzības jomā. Iestādi
paredzēts izveidot ar šā gada
1.februāri.
Šobrīd neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana Latvijā tiek
nodrošināta decentralizētā veidā.
Latvijā kopumā ir 39 pašvaldībām
piederošas NMP institūcijas. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pārsvarā tiek sniegta rajona ārstniecības
iestāžu apkalpes teritorijā un izņēmuma
gadījumos NMP institūcijas sadarbojas
ar citu reģionu institūcijām un palīdz
NMP sniegšanā citā reģionā. Vienota
dienesta ietvaros varēs efektīvāk
organizēt operatīvo palīdzību pacientiem, nogādājot pacientus uz iestādi,
kura sniegs viskvalificētāko palīdzību
konkrētajā negadījumā. Vienota
dienesta ietvaros arī labāk varēs
organizēt NMP darbinieku vienota
atalgojuma jautājumus, sociālo
garantiju politiku un materiāltehnisko
nodrošinājumu. t.sk. automašīnas.
NMP dienesta izveide tiks veikta
pakāpeniski, attiecīgi izvērtējot katru
konkrēto situāciju, un pievienojot NMP
pakalpojumu sniedzējus dažādās
Latvijas teritorijās Tiek plānots, ka
kopumā iestādes izveide tiks pabeigta
2010.gadā.¨

Izmaiņas slimnīcas dežūrdienestā

N

o 1. februāra tiek ieviestas izmaiņas iekšējā
dežūrdienestā. Izmaiņas nepieciešamas, lai
samazinātu izdevumus, ko mums liek
pašreizējā situācija. Vienlaikus ar ārstiem tiek apspriesti
dažādi, līdz šim precīzi nenoformulētie, personāla
mijiedarbības veidi situācijās, kad sniedzam pacientiem
neatliekamo medicīnisko palīdzību - gan pacientam
iestājoties, gan ārstējoties slimnīcā. Izveidota pagaidu
instrukcija, kas nosaka visu šo dežūrdienestu darbību.
Lai uzlabotu dežūrdienesta operativitāti, aptuveni 30
posteņos dežūrējošām medmāsām un ārstiem tiek
Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV 3402
Atbildīgā par izdevumu: Indra Grase
Tālr.: 3403281
Informatīvais izdevums ir SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” īpašums.
Informācijas pārpublicēšana atļauta, atsaucoties uz informācijas avotu.
Foto: Indra Grase
Iespiests: LPA LiePA
Tirāža: 500 eks.

piešķirti mobilie tālruņi. Tas nozīmē, ka palīdzības
nodrošināšana pacientiem būs daudz operatīvāka un
koordinētāka, katram māsu postenim un katram
dežūrārstam būs savs papildus mobilais tālrunis. Pirms
tam jau operāciju māsām bija šādi telefoni, kas pēc
dežūras tika nodoti nākošai maiņai. Ar jaunajām
instrukcijām un mobilo telefonu numuriem var
iepazīties vietējā intranetā. Šī servisa nodrošināšanai
slimnīcai papildus līdzekļi nebija nepieciešami, jo
noslēgts izdevīgs līgums ar Latvijas mobilo telefonu.¨

