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Mums nav citas
iespējas
kā izturēt

Radioterapijas ārstēšanas
bunkura būvniecība
tuvojas nobeigumam

N

ezinām cik
vēl „sarkanajām līnijām” mums būs
jāpārkāpj, bet viens
ir skaidrs – Liepājas slimnīcai nav
citas iespējas, kā
izturēt šo laiku.
Mēs, lielās reģionālās slimnīcas,
esam šobrīd ķīlnieki valdības vadītāja un nozares
vadītājas cīņā par
to, cik tālu un
Juris Bārzdiņš
neatgriezeniski tiks
Liepājas reģionālās slimnīcas reformēta neefekvaldes priekšsēdētājs
tīvā valsts
veselības aprūpe,
par to, cik vēl
uzkrātās tauku rezerves tiks atrastas dažādās šī
nozares pārvaldes institūcijās, no valsts budžeta
tieši finansētajās aģentūrās – specializētajās
slimnīcās, centros, augstskolā, dārgajās valsts
programmās dažās specialitātēs. No vienas puses,
būtu jau jauki, ja valdība atrastu papildus līdzekļus
šai nozarei kaut kur ārpusē, bet tad iesāktās
nežēlīgās, bet vajadzīgās reformas nozares iekšienē
varētu tikt bremzētas. Bet, lai mūsu – ārpus Rīgas
esošo lielo reģionālo slimnīcu – nākotne būtu droša,
ir jāpanāk līdzekļu pārdale, lai turpmāk tos saņemtu
atbilstoši tam darba apjomam, ko padarām, lai nav
vieni vienlīdzīgāki par otriem, tikai tāpēc, ka ir
tuvāk tai silei, no kuras baroties. Šobrīd septiņas
ārpus esošās Rīgas reģionālās slimnīcas ir
vienojušās par kopēju pozīciju – tikai kopā mēs
varam ne tikai lūgt, bet arī likt skaidri saprast, ka bez
adekvāta finansējuma šīm slimnīcām veselības
aprūpe valstī nav nodrošināma pat tajā līmenī, kāds
tas ir vēl šobrīd.
SLIMNĪCAS AVĪZES numura tapšanas laikā
mums vēl nebija informācijas par konkrētiem
valdības lēmumiem. Šobrīd mums ir jāturpina
dzīvot saskaņā ar līdzekļiem, kas mums ir pieejami,
jāturpina mācīties gūt ienākumus, sniedzot maksas
pakalpojumus stacionārā un ambulatori, un jātic, ka
Liepājas slimnīca ne tikai izdzīvos, bet kļūs par
aizvien nozīmīgāku reģionāla līmeņa veselības
aprūpes centru. ¨

AS „UPB” būvdarbu vadītājs Arnis Lākutis stāsta, ka
radioterapijas ārstēšanas bunkura būvniecība tuvojas nobeigumam.
Fasāde jau ir pilnībā pabeigta un tūlīt sāksies labiekārtošanas darbi.
Patlaban iekšpusē notiek krāsošanas un apdares darbi, respektīvi –
flīzēšana, sienu krāsošana, flīžu grīdu montāža. Darbi norit atbilstoši
grafikam, un oktobrī visam jābūt gatavam, ir pārliecināts A.Lākutis.
Kā zināms, slimnīca pagājušā gada 10.septembrī uzsāka īstenot
projektu „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un
medicīnisko ierīču iegādi”. Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 2 040 000,00 latu. 360 000,00 latu ir valsts piešķirtais
finansējums. Projekta kopējās izmaksas ir 2 400 000,00 latu.
Projekta mērķis ir nodrošināt onkoloģiskajiem slimniekiem
pieejamus augstas kvalitātes veselības aprūpes staru terapijas
pakalpojumus, attīstīt onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamo
infrastruktūru Liepājas reģionālajā slimnīcā, uzbūvējot radioterapijas
ārstēšanas bunkuru un iegādājoties un racionāli izmantojot radioterapijas
aparatūru. ¨
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Uzsākta slimnīcas rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrāde

SIA NAMS arhitektu biroja pārstāvji sagatavojuši sākotnējos materiālus,
ar kuriem iepazīstināja slimnīcas vadību.

2009.gada 12.jūnijā
Liepājas Reģionālā slimnīca parakstīja
līgumu ar arhitektu biroju “NAMS” par
skiču projekta un pirmās kārtas
tehniskā projekta izstrādi slimnīcas
rekonstrukcijai. Jāatzīmē, ka SIA
“NAMS” ir ļoti liela pieredze tieši
stacionāru projektēšanā, līdz ar to
iestādes specifiskās prasības tiem nav
svešas. Kā vēl viens pozitīvs aspekts
jāatzīmē, ka tehniskās dokumentācijas
izstrāde šajā iespēju laikā izmaksāja
teju uz pusi lētāk, nekā tas būtu veikts
pirms gada.
Atbilstoši Eiropas Savienības
struktūrfondu darbības programmai
„Stacionārās veselības aprūpes attīstība” bija iespēja apgūt struktūrfondu
līdzfinansējumu, kur Liepājas slimnīcai
pieejamais finansējums ir 3,4 mlj. latu.
Slimnīcas vadība, savlaicīgi gatavojoties šī finansējuma racionālai
apguvei, uzsāka tehniskās dokumentācijas izstrādes procesu.
Lai veiktu tik vērienīgu ēku
kompleksa rekonstrukciju, ir jāievēro
noteikta tehniskās dokumentācijas
kārtība, kuras priekšgalā ir metu
konkurss. Tas tika uzsākts 2008.gada

nogalē un noslēdzās 2009.gada sākumā
(martā), tajā piedalījās vairāki Latvijā
atzīti arhitekti, un to piedāvātie
risinājumi pieejami apskatei slimnīcas
foajē. Izstrādājot metus slimnīcas
rekonstrukcijai, projektētājiem tika
izvirzītas daudz prasību. Galvenās no
tām:
– 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.
Metu konkursā tika izvēlēti trīs
labākie arhitektu biroji, ar kuriem tika
veikta sarunu procedūra par tālāku ēku
kompleksa projektēšanu. Izvērtējot
visus par un pret, tika izvēlēts arhitektu
birojs SIA “NAMS”, kas arī tika atzīts

par labāko metu autoru.
Pašlaik notiek skiču projekta
un pirmās kārtas tehniskā projekta
izstrāde, kas ilgs līdz nākamā gada
pavasarim (martam). Projektēšanas procesā SIA “NAMS”
projektētāji bieži tiekas ar slimnīcas pārstāvjiem, pārrunājot
projektēšanas virzību un precizējot
dažādas nianses.
Būvniecību plānots uzsākt
nākamā gada vidū – tas daudzējāda
ziņā būs atkarīgs no tā, kā veiksies
ar projektēšanas darbiem un kā
norisināsies iepirkuma process.
Nav noslēpums, ka par šāda
apjoma būvniecību būs liela
interese daudziem Latvijas būvniekiem, tādēļ pastāv liela varbūtība,
ka rezultāti var tikt pārsūdzēti, līdz
ar to viss būvniecības process var
iekavēties. Savukārt pirmās kārtas
būvniecība orientējoši ilgs gadu,
kas ietvers jaunas piebūves izveidi,
kur nulltajā stāvā atradīsies sterilizācija un laboratorija, pirmajā
stāvā Uzņemšanas nodaļa, kur būs
pacientu uzgaidāmās telpas, ārstu
telpas, bet otrajā stāvā atradīsies
Operāciju bloks.
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”
ēku kompleksa renovācija un papildus
platību izbūve tika plānota, lai
nodrošinātu:
1. pacientu ārstēšanās un personāla darba vides izveidi atbilstoši
Eiropas Savienībā rekomendētajiem
standartiem;
2. veselības aprūpes nepārtrauktību attīstot slimnīcu kā integrētu
stacionāra un ambulatoro pakalpojumu
sniedzēju, izveidojot jaunus darba
organizācijas un pakalpojumu sniegšanas principus;
3. optimizētu uzturēšanas izmaksas un cilvēkresursu efektīvāku izmantošanu.
Vienota arhitektoniskā medicīnas
iestādes kompleksu vīzija ļauj arī daudz
racionālāk plānot un apgūt dažādus
investīcijas projektus, jo katrs lats, katrs
santīms tiek investēts skaidri zināmam
nākotnes mērķim, nevis nauda tiek
apgūta apgūšanas pēc. ¨
Andris Vistiņš
projektu vadītājs
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Slimnīcai jākļūst
gaišākai un optimistiskākai

Realizējot ieceri, paredzēts uzbūvēt nojumi,
kas savienos slimnīcas pamatkorpusu ar jauno staru terapijas bunkuru.

18. augustā SIA NAMS
arhitektu biroja pārstāvji ieradās
slimnīcā, lai tiktos ar slimnīcas vadību
un kopīgi apspriestu divus būvniecības
projektus, kurus iecerēts īstenot samērā
tuvā nākotnē. Pirmais no tiem ir
slimnīcas rekonstrukcijas projekta
pirmā kārta. Savukārt otrais -nojumes
izbūve, kas savienos jauno staru
terapijas bloku ar Uzņemšanas nodaļu,
pie kuras iecerēts uzbūt arī tā saucamo
slūžu telpu neatliekamās medicīniskās
palīdzības transportam. Par iecerēto
projektu norisi uz sarunu aicinājām SIA
NAMS arhitektu biroja pārstāvi Māri
Malahovski.
– Līgums par slimnīcas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi ir
noslēgts, un mēs varam sākt darbu pie tā
īstenošanas. Vispirms tiks izstrādāts
detalizēts skiču projekts, jo daudzas
lietas nepieciešams precizēt, bet pēc
tam mēs izstrādāsim tehnisko projektu.
Patlaban esam sagatavojuši sākotnējos
materiālus, ar kuriem iepazīstinājām
slimnīcas vadību, kā arī runājām ar
ārstiem, lai precizētu darba uzdevumu.
Cik ilgu laiku aizņems skiču
izstrādāšana?
– Tas ir atkarīgs no vairākiem
apstākļiem, arī no pašas slimnīcas – cik
ātri mēs atradīsim kopējos risinājumus.
Ir pozīcijas, par kurām mums nav

domstarpību, ir pozīcijas, par kurām
mēs šobrīd meklējam kompromisu.
Piemēram, apspriežot telpu plānojumu,
mēs runājām par cilvēkiem, kuri tur
strādās, kādi kabineti būs, kādas
iekārtas un kur tās atradīsies – tās ir
lietas, par kurām ir konkrēti jāizrunā ar

SIA NAMS arhitektu biroja pārstāvis,
arhitekts Māris Malahovskis

nodaļu vai struktūrvienību vadītājiem
un jāvienojas, lai rezultāts atbilstu
prasībām un vajadzībām.

Pēc tam tiks izstrādāts tehniskais
projekts?
Tas ir vienots process līgums
paredz skiču projekta un tehniskā
projekta izstrādi, kas nepārtraucoties
pāriet viens otrā.
Slimnīca tiks arī pie jaunas
nojumes?
Tas ir otrs jautājums, par kuru mēs
ieradāmies runāt. Saistībā ar šo projektu
mēs esam tikuši tālāk, jo praktiskie
darbi tika uzsākti jau aptuveni pirms
trim nedēļām. Realizējot ieceri,
paredzēts uzbūvēt nojumi, kas savienos
slimnīcas pamatkorpusu ar jauno staru
terapijas bunkuru. Līdz ar to gan
gulošus pacientus, gan tos, kas spēj
pārvietoties paši, uz procedūrām vai
izmeklējumiem varēs zem jumta
nogādāt no vienas vietas uz otru un
atpakaļ. Savukārt pie Uzņemšanas
nodaļas ieejas plānots uzbūvēt tā
saucamo slūžu telpu, kurā varēs
iebraukt neatliekamās medicīniskās
palīdzības automašīna. Tas ļaus nogādāt
pacientu no auto līdz slimnīcas
Uzņemšanas nodaļai, cilvēkiem atrodoties zem jumta.
Jums droši vien ir pieredze
ārstniecības ēku projektēšanā, jo
slimnīca ir specifiska iestāde un tās
funkcijas stipri atšķiras gan no
dzīvojamām, gan biroja ēkām.
– Esam strādājuši dažādās slimnīcās. Komanda mums ir diezgan liela.
Kolēģi, ar kuriem es strādāju kopā pie
šādiem projektiem, ir profesionāļi savā
jomā. Domāju, ka nebūs daudz tādu
Latvijas slimnīcu, kurās kāds no mums
nebūtu kaut ko būvējis. Ir bijušas gan
lielākas, gan mazākas pārbūves.
Runājot par slimnīcām, zināma
specifika ir gan projektēšanā, gan
aprīkojumā. Vienkāršoti runājot, tā ir
viena liela rūpnīca, ko mēs cenšamies
veidot pēc iespējas funkcionālāku un
cilvēkiem draudzīgāku. Sarežģītākais ir
to apvienot. Ēku var ļoti labi
tehnoloģiski pārveidot, bet, ja tā nebūs
draudzīga tiem, kas tur strādā, ja tā
nebūs aicinoša apmeklētājiem, klientiem, pacientiem, kas tur ieradušies, tad
pārbūvei nav jēgas. Līdz ar to daudz
jādomā par vizuālo izskatu. Šobrīd
slimnīcā ir diezgan daudz tumšu vietu.
No tā ir jātiek vaļā, slimnīcai jābūt
daudz gaišākai un optimistiskākai.
Turpinājums 6.lpp.
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Aptaujā noskaidro pacientu
L

ai izvērtētu kopējo ārstēšanas un
aprūpes kvalitāti, risinātu jautājumu par pacientu aprūpes
apstākļu uzlabošanu, kā arī pilnveidotu
uzņemšanas procesu, slimnīcā tiek veikta
aptauja, noskaidrojot pacientu viedokli par
līdzšinējo situāciju. Anketas tiek izsniegtas
pacientiem, kas ārstējas slimnīcas
stacionārā. Kopumā par pirmajiem diviem
kvartāliem saņemtas 882 anketas, kuras tika
aizpildītas 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 13., 16.,
Dzemdību un Ginekoloģijas nodaļā.
Aptaujā tika aicināti piedalīties visi pacienti,
n eatk ar īg i n o d zimu ma, v ecu ma,
dzīvesvietas un citiem faktoriem. Aptaujas
dalībnieki tika aicināti norādīt tos apstākļus,
kas viņus neapmierina slimnīcā, kā arī
izteikt savas domas un ieteikumus slimnīcas
darba un aprūpes kvalitātes uzlabošanai.
Lielu darbu pacientu viedokļu noskaidrošanā ieguldījušas katra no nodaļām, kas
liecina par sistemātisku darbu uzklausot
pacientu vērtējumu par mūsu slimnīcas
sniegto pakalpojumu kvalitāti, norādot arī
uz novērotajām nepilnībām.

Aptaujas rezultāti
Bērnu nodaļā aptaujāti 146 respondenti.
Vērtējot kopējo ārstēšanas un aprūpes
kvalitāti nodaļā, kā ļoti labu to atzinuši 38
pacienti, kā labu to novērtējuši 97 pacienti,
savukārt kā apmierinošu 11 pacienti.
Izsakot viedokli par uzņemšanas
procesu slimnīcā, kā ļoti labu to atzinuši 12
pacienti, kā labu 98 pacienti, savukārt
apmierinoši to vērtējuši 26 pacienti, kā
sliktu – 8, bet kā ļoti sliktu – 2 pacienti.
Vērtējot uzņemšanas procesu slimnīcā
vairāki respondenti ir neapmierināti ar
uzņemšanu nakts laikā, par iemeslu minot
dusmīgu un neiejūtīgu attieksmi. Viens
respondents uzsver, ka pirms braukt uz
slimnīcu noskaidro, kāds ārsts dežūrē, ja
atbilde apmierina tikai tad dodoties uz
slimnīcu. Pretējā gadījumā no šīs domas
atsakoties.
Pozitīvi nodaļā tiek vērtēta māsiņu
profesionalitāte, zināšanas, iejūtība,
sapratne un māka strādāt ar bērniem dažādos
vecuma periodos. Pacienti, kuri ārstējas
palātās no nr.1 līdz nr.9a. izsaka lielāku
apmierinātība ar ārstēšanas procesu, aprūpi,
kā arī izsaka lielāku uzticēšanos ārstniecības
personālam. Tas ir saprotams, jo šīs palātas
ir sakoptas un izremontētas. Nodaļas
personālam ir pateikts daudz labu vārdu, bet
virsmāsa Gundega Blizņeca citē tikai vienu
„Smaids, kas iedrošina, smaids, kas iedveš
paļāvību un uzticību, smaids, kas neatteiks
palīdzību, vārdi, kas spēj mazināt
satraukumu un bailes – paldies jums bērnu
māsiņas, kas palīdzēja mums ātri
izveseļoties.”
Pacienti, izsakot priekšlikumus par to,
ko varētu uzlabot ārstēšanas procesā,
pārmetumus velta ārstiem par pietiekošas
informācijas nesniegšanu – ārsts neizskaidro ārstēšanas gaitu un taktiku.

Joprojām daudz neapmierinātu bērnu
vecāku par karstā ūdens trūkumu, par
neizremontētajām telpām. Ir neapmierināti
arī ar ēdienkarti. Ir respondenti, kuri
uzskata, ka maksa par ēdināšanu – Ls 2.90 –
ir par augstu. G. Blizņeca uzsver, ka
neapmierināti ar ārstēšanas gaitu pārsvarā ir
pacienti, kuri ārstējas palātas no nr.10 līdz
nr. 21. Tas izskaidrojams ar nesakopto vidi,
kas rada šaubas par sterilitāti un aprūpes
procesa drošību. Pacientus neapmierina arī
tas, ka trūkst inhalatori, jāgaida rindā un
nevar laikus veikt inhalācijas. Ir respondenti, kuri norāda, ka aprūpes personāls
vienas dežūras laikā nepieciešams lielākā
skaitā. 7 aptaujātie cilvēki vēlētos ārstēties
maksas palātās.
3. nodaļā anketas aizpildījuši 134
pacienti. Vērtējot kopējo pacientu ārstēšanas un aprūpes kvalitāti kā ļoti labu to
atzinuši 83 pacienti, kā labu 51 pacients.
Uzņemšanas procesu kā ļoti labu
atzīmējuši 69 pacienti, kā labu 55, bet kā
apmierinošu to novērtējuši 10 pacienti.
Vērtējot pozitīvos faktorus pacienti
uzsver, ka nodaļas personāls ir ļoti atsaucīgs,
laipns, saprotošs un profesionāls. Ārsti un
māsiņas smaida, neskatoties uz grūtajiem
laikiem. Tāpat tiek uzteikta ātrā izmeklēšana
un kvalitatīvā aprūpe, profesionālā ārstu
palīdzība, saprotošie un iejūtīgie fizioterapeiti, kā arī nodaļas tīrība un kārtība.
Pacienti visam kolektīvam novēl izturību,
labi apzinoties grūtos laikus mūsu valstī.
Izsakot priekšlikumus par uzlabojumiem, kas nepieciešami slimnīcā
galvenokārt tiek ieteikts uzlabot ēdiena
kvalitāti – brokastis, vakariņas, jo ir liela
vienveidība. Tāpat pacienti vēlētos lētāku
ārstēšanos slimnīcā, kā arī lai pielāgotu
slimnīcu invalīdu vajadzībām un būtu
iespēja nodaļā skatīties televīziju.
4. nodaļā kopumā aizpildītas 37
anketas. Nodaļā kopējo ārstēšanas un
aprūpes kvalitāti 14 pacienti novērtēja kā
ļoti labu, tikpat to atzina kā labu, savukārt 8
pacienti izteica apmierinošu vērtējumu,
turpretī 1 pacients to novērtēja kā sliktu.
Izsakot domas par uzņemšanas procesu
slimnīcā 11 pacienti to novērtēja kā ļoti labu,
16 pacienti kā labu, apmierinošu vērtējumu
izteica 8 pacienti, savukārt 1 pacients to
novērtēja kā sliktu.
Nodaļas virsmāsa Karīna Terentičeva
stāsta, ka daudzās anketās ir aptuveni
vienāds teksts dažādās variācijās –
darbinieki atsaucīgi, labvēlīgi, kompetenti,
zinoši, pretimnākoši, laipni, labs personāls.
Kā pozitīvu momentu pacienti minējuši arī
ātru izmeklēšanu un ārstēšanu, uzsverot
mediķu pašaizliedzīgo darbu. Kādam
pacientam bijis patīkami, ka nodaļā ir
pieejama arī kristīgā literatūra. Kāds cits
izteicis apmierinātību ar telpu un sanitārā
mezgla sakoptību.
Uz jautājumu „Ko varētu uzlabot
ārstēšanas un aprūpes procesā?”, pacienti
atzīmējuši, ka gultas varētu būt ērtākas,

labāku pretimnākšanu no ārstu puses.
Slimnīcai būtu nepieciešami lielāki
finansiālie līdzekļi. Būtu vēlama personīgo
mantu glabāšanas iespēja palātās, kā arī
bibliotēka. Tāpat būtu jāuzlabo arī ēdiena
kvalitāte. Minēts arī tas, ka tualetē jābūt
tualetes papīram, būtu vajadzīgas
duškabīnes slimniekiem, labākas zālītes,
slikti rāda televizors.
5. nodaļā saņemtas 39 pacientu
atsauksmju anketas. Vērtējot ārstēšanas un
aprūpes kvalitāti kā ļoti labu to atzinuši 13
pacienti, kā labu – 24 pacienti, savukārt kā
apmierinošu – 2 pacienti. Vērtējot
uzņemšanas procesu slimnīcā kā ļoti labu to
atzinuši 6 pacienti, kā labu – 23 pacienti, bet
apmierinoši par to izteikušies 10 pacienti.
Aicināti izteikt pozitīvo vērtēju par
slimnīcas darbu, pacienti uzsvēruši, ka labi
ir tas, ka visā kolektīvā ir kāds, kas izraisa
pozitīvu vērtējumu. Tāpat atzīmēta
uzmanīga un rūpīga attieksme no
medicīniskā personāla puses – strādā īsts
profesionāls medicīnas kolektīvs, paldies!
Pretēji respondentiem citās nodaļās 5.
nodaļas pacienti uzslavējuši pasniegtā
ēdiena kvalitāti. Kāds pacients izteicies, ka
ir bezgala pateicīgs par iejūtību, sirsnību un
arī par humoru. Kāds cits izteicis milzum,
milzum lielu paldies par to, ka ieraudzījis
saulīti un var staigāt. Cita pacienta vēstījums
bijis emocionāls – „Pats galvenais, ka visi ir
ļoti atsaucīgi, izpalīdzīgi, ka vienkārši
vārdos tas nav izsakāms”
Izsakot ieteikumus ko varētu uzlabot
ārstēšanās procesā pacienti norāda, ka
vēlētos, lai cilvēku skaits palātā būtu
minimāls, lai samazinātu maksu par
ārstēšanos stacionārā, gribētu biežāk redzēt
dakteri. Pacienti izsaka novērojumu, ka
finansiālai krīzei skarot arī Liepājas
slimnīcu, pasniegtā ēdiena porcijas kļuvušas
mazākas. Kāds cits pacients vēlētos nodaļā
skatīties televīziju.
6. nodaļā saņemtas 18 pacientu
atsauksmju anketas. Vērtējot ārstēšanas un
aprūpes kvalitāti kā ļoti labu to atzinuši 8
pacienti, kā labu 7 pacienti, bet apmierinošu
vērtējumu izteikuši 3 pacienti.
Vērtējot uzņemšanas procesu slimnīcā
kā ļoti labu to atzinuši 9 pacienti, kā labu 4
pacienti, bet kā apmierinošu 5 pacienti.
Aicināti izteikt pozitīvo vērtēju par
slimnīcas darbu, pacienti galvenokārt
izteikušies, ka nodaļā ir normāla attieksme
pret katru pacientu, viss personāls atsaucīgs,
darba mīlošs. Kāds pacients teicis, ja
neskaita barošanu, tad labi. Rūpes un sirds
siltums, uzmanība pret klientiem. Jauka un
pozitīva atmosfēra nodaļā. Visu cieņu jūsu
darbam. Ja varu pačurāt, tad viss ir normāli.
Paldies par to!
Par to, ko vajadzētu uzlabot ārstēšanas
un aprūpes procesā, daļa pacientu teikuši, ka
nodaļā pavadīts pārāk maz laika, un līdz ar to
grūti ko vērtēt. Vieni norādījuši, ka
neapmierina informācijas pasniegšana
Uzņemšanas nodaļā. Citi uzskata, ka
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viedokli par ārstēšanas kvalitāti
nepieciešams atalgot šo pašaizliedzīgo
cilvēku darbu atbilstoši tam, lai varētu
dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi bez kreņķiem.
Vairāki pacienti uzrakstījuši, ka par
ārstēšanos dārgi jāmaksā, nav naudas.
7. nodaļā anketas aizpildījuši 70
pacienti. Vērtējot kopējo ārstēšanas un
aprūpes kvalitāti nodaļā kā ļoti labu to
atzinuši 32 pacienti, kā labu – 34, bet par
apmierinošu to atzinuši 4 pacienti.
Savukārt izsakot domas par uzņemšanas
procesu slimnīcā kā ļoti labu to atzinuši 30
pacienti, kā labu – 34, bet apmierinošu
vērtējumu izteikuši 6 pacienti.
Nodaļā pozitīvi tiek vērtēta medicīnas
personāla attieksme pret pacientiem
uzsverot, ka mediķi ir iejūtīgi un saprotoši,
kā arī uzteikta kvalitatīvā ārstēšana un
aprūpe. Pacienti anketās raksta, ka nodaļā
strādā atsaucīgas un smaidīgas māsiņas un
slimnīcas kolektīvs ir ļoti laipns.
Iesakot ko varētu uzlabot mūsu
slimnīcā, pacienti galvenokārt norāda, ka
nepieciešams nodaļas un sanitāro telpu
remonts, ēdiena kvalitāte varētu būt labāka.
Dažās maiņās – labāku personāla attieksmi
un augstāku aprūpes kvalitāti.
8. nodaļā anketas aizpildījuši 162
pacienti. Vērtējot aprūpes kvalitāti nodaļā
kā ļoti labu to atzinuši 65 pacienti, kā labu –
84, bet apmierinošu vērtējumu devuši 13
pacienti.
Uzņemšanas procesu slimnīcā kā ļoti
labu novērtējuši 72 pacienti, kā labu – 71
pacients, bet kā apmierinošu to atzinuši 11
pacienti. 1 pacients uzņemšanas procesu
novērtējis kā sliktu un vēl 1 kā ļoti sliktu.
Izsakot pozitīvo vērtējumu, pacienti
atzinuši, ka nodaļā jūtas labi, jo strādā
laipns, atsaucīgs personāls, kas nodrošina
efektīvu ārstēšanu. Ļoti atsaucīgas medicīnas māsas, laipni un zinoši ārsti, operatīva
personāla rīcība. Tāpat pacienti atzīmējuši,
ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
vērojami uzlabojumi nodaļas darbā –
salīdzinoši pieauguši ārstēšanas tempi –
iepriecina tas, ka dienas stacionārā var
saņemt visus vajadzīgos izmeklējumus īsā
laikā. Pozitīvi novērtētas sarunas ar
medicīnisko personālu, kas norit mierīgā
tonalitātē. Pacienti atzīst, slimnīcā strādā
izcili ārsti – speciālisti un māsiņas,
vienlaikus norādot, ka personāls ir ļoti
noslogots.
Izsakot priekšlikumus ārstnieciskā
procesa uzlabošanai pacienti norāda, ka
vajadzētu uzlabot ēdināšanu, un, lai par to
papildus nebūtu jāmaksā. Pacienti izsaka
cerību, ka slimnīca turpinās pilnveidoties un
uzlabosies arī tās vizuālais izskats, jo palātās
nepieciešams remonts. Būtu vēlams sakārtot
balkonu, lai var iziet svaigā gaisā, kā arī
atpūtas stūrīti un TV. Izteikti aicinājumi
mediķiem pret pacienu attiekties ar lielāku
uzmanību.
Dzemdību nodaļā anketēšanas laikā
savāktas 89 anketas. Vērtējot kopējo
ārstēšanas kvalitāti nodaļā 42 anketās tā

novērtēta ar 5 ballēm, 43 anketās ar 4
ballēm, 4 izteikts apmierinošs vērtējums.
Vērtējot uzņemšanas procesu, 43
anketās tas novērtēts ar 5 ballēm, 37 – ar 4
ballēm, 8 anketās izteikts apmierinošs
vērtējums.
Vērtējot pozitīvos faktorus pacientes
atzīmē nodaļas personāla labo attieksmi pret
pacientiem un lielisko aprūpi – iejūtīgas,
pretimnākošas vecmātes un ārsti. Bieži
anketās tiek pateikts paldies visam
kolektīvam. Tāpat pacientes iepriecina tas,
ka nodaļā ir modernas, izremontētas
dzemdību zāles.
Atbildot uz jautājumu – ko uzlabot
ārstēšanās procesā – pacientes vēlētos
labāku ēdiena kvalitāti (vairāk dārzeņus,
izmainīt vakariņu ēdienkarti), siltu ūdeni
visas diennakts laikā. Kā arī aicina veikt
kosmētisko remontu pēcdzemdību palātās.
Novietot palātās ģimenes gultas, kā arī
estētiskāku procedūru istabu.
Ginekoloģijas nodaļā anketēšanas
laikā savāktas 103 anketas. Vērtējot kopējo
ārstēšanās kvalitāti nodaļā 46 anketas tā
novērtēta ar 5 ballēm, 44 anketās ar 4
ballēm, bet 13 anketas ar 3 ballēm.
Vērtējot uzņemšanas procesu slimnīcā
41 anketā tas novērtēts ar 5 ballēm, 44
anketās ar 4 ballēm, 16 anketās ar 3 ballēm, 2
anketās izteikts slikts vērtējums.
Pacientes izsakot pozitīvo vērtējumu
galvenokārt atzīmē, ka nodaļas darbinieki ir
atsaucīgi, laipni, profesionāli veic savu
darbu – patīkami atrasties nodaļā. Vairāk kā
1/3 anketu pacienti izsaka pateicību visam
nodaļas kolektīvam un arī gandrīz visiem
nodaļas darbiniekiem.
Lai veiktu uzlabojumus ārstēšanas un
aprūpes procesā pacienti iesaka ātrāk
noformēt dokumentus. Izremontēt sanitārās
telpas, iegādāties jaunas gultas un matračus.
Tāpat nepieciešama izsaukuma poga
palātās.
Negatīvi vērtējot uzņemšanas procesu
slimnīcā pieminēti Uzņemšanas nodaļas rīta
sastrēgumi.
13. nodaļā par otro kvartālu kopā
saņemtas 59 anketas. Vērtējot aprūpes
kvalitāti nodaļā kā ļoti labu to atzinuši 18
pacienti, kā labu – 31, bet apmierinošu
vērtējumu devuši 10 pacienti.
Uzņemšanas procesu slimnīcā kā ļoti
labu novērtējuši 13 pacienti, kā labu – 32
pacienti, bet kā apmierinošu to atzinuši 13
pacienti. Savukārt kā sliktu to atzinis 1
pacients.
Izsakot pozitīvo vērtējumu pacienti
atzinuši, ka nodaļā strādā ļoti labs,
saprotošs, atsaucīgs, uzmanīgs un
profesionāls personāls. Laipnas māsiņas,
māsu palīgi un dakteri. Ļoti tīras palātas.
Pozitīvi, ka nodaļā ir anonīmo alkoholiķu
sapulces.
Izsakot priekšlikumus ārstnieciskā
procesa uzlabošanai pacienti norāda, ka
vajadzētu uzlabot ēdināšanu. Būtu labi, ja
varētu izremontēt telpas, būtu ērtākas gultas,

kā arī iespēja skatīties televīziju un uzspēlēt
novusu vai galda spēles.
16. nodaļā saņemtas 25 pacientu
atsauksmju anketas. Vērtējot aprūpes
kvalitāti nodaļā kā ļoti labu to atzinuši 10
pacienti, kā labu – 14, bet kā ļoti sliktu to
novērtējis 1 pacients.
Uzņemšanas procesu slimnīcā kā ļoti
labu novērtējuši 9 pacienti, kā labu – 14
pacients, bet kā apmierinošu to atzinuši 2
pacienti.
Izsakot pozitīvo vērtējumu galvenokārt
pacienti atzinuši, ka nodaļā ir ļoti laba
attieksme no dakteru un māsiņu puses –
palīdz, neatsaka padomu, atbild uz
jautājumiem, augsta profesionalitāte un
ātrums. Laipns un atsaucīgs personāls ar
patīkamu attieksmi pret darbu un pacientiem, sniedzot kvalitatīvu aprūpi un
atbalstu. Nav stresainu un nelaipnu
darbinieku. Daudzās anketās pacienti izsaka
lielu paldies par pacietību, palīdzību,
ārstēšanu, laipnību, sapratni, kā arī uzteic
nodaļas perfekto tīrību.
Izsakot priekšlikumus ārstnieciskā
procesa uzlabošanai pacienti norāda, ka
vajadzētu uzlabot palātas māmiņām. Lai
būtu mājīgāka gaisotne, ielikt tumšos
aizkarus vai žalūzijas, kā arī izremontēt
dušas telpas. Vajadzētu arī siltākas segas un
mīkstākus, lielākus spilvenus. Vajadzētu
atjaunot mēbeles palātās, nomainīt izgulētās
gultas. Pacientes norāda, ka vajadzētu
uzlabot ēdināšanu, lai barojošās māmiņas
varētu pietiekami paēst. Jauki būtu
izremontēt visu nodaļu.

Kopsavilkums
Pavisam saņemtas 882 anketas. (Dati
nav absolūti precīzi, jo daļa anketu nav
precīzi aizpildītas.)
Pacientu vērtējums par kopējo ārstēšanas un aprūpes kvalitāti mūsu slimnīcā: ļoti labi – 369; labi – 443;
apmierinoši – 68; slikti – 1; ļoti slikti – 1.
Pacientu novērtējums par uzņemšanas procesu slimnīcā: ļoti labi – 315;
labi – 428; apmierinoši – 115; slikti – 13;
ļoti slikti – 3.
Apkopojot rezultātus no visām nodaļām
var secināt, ka kopumā stacionāra pacientus
medicīniskā personāla attieksme apmierina.
Kā svarīgāko medicīnas darbinieku
attieksmē, pacienti uzskata iejūtīgu
attieksmi pret slimajiem cilvēkiem, kas dod
neatsveramu ieguldījumu atveseļošanās
procesā. Pozitīvi ir tas, ka pacienti augstu
novērtē ārstniecības personu profesionalitāti un darba kvalitāti.
Analizējot neapmierinātības iemeslus,
pārsvarā pacienti uzrādījuši nepieciešamību
telpās veikt remontu, uzlabot ēdiena
kvalitāti. Izteikti aicinājumi pilnveidot
uzņemšanas procesu. Tāpat pacienti vēlētos
ieinteresētāku mediķu attieksmi un lai ārsti
vairāk izskaidrotu ārstēšanas gaitu. ¨
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Slimnīcai jākļūst
gaišākai
un optimistiskākai
Pirmo reizi atbraucot un runājot ar
liepājniekiem, esmu ievērojis, ka attieksme pret slimnīcu ir diezgan neviennozīmīga. Mēs to pārrunājām ar kolēģiem
Liepājas būvvaldē. Patiesībā ir daudz un
dažādu aizspriedumu pret šo konkrēto
slimnīcu. Esmu cilvēks no malas un,
iespējams, man ir vieglāk objektīvāk
spriest par to. Tā nebūt nav tik slikta un
nebūt tik slikti nav novietota. Ir zināmas
neērtības līdz slimnīcai nokļūt, bet tikpat
labi var diskutēt arī par slimnīcas
novietojumu pilsētas centrā. Varbūt
Liepājai vēl tas nav tik raksturīgi, bet Rīgā
veidojas transporta sastrēgumi un līdz
slimnīcai var nokļūt tikai ar helikopteru,
lai uzspētu savlaicīgi nogādāt pacientu
slimnīcā. Šeit tādas problēmas, protams,
nav. Turklāt attālums ir relatīva lieta, tas ar
katru gadu samazinās, jo automašīnas nu
jau ir lielākai daļai iedzīvotāju. Slimnīca ir
ērti sasniedzama gan no Liepājas, gan
Grobiņas puses, kas arī ir pietiekami tuvu.
Arī Pāvilostas iedzīvotājiem ir daudz
ērtāk atbraukt uz šejieni, nekā braukt kaut
kur iekšā Liepājā. Arī par to vajag domāt,
jo galu galā šī ir reģionāla slimnīca, tā nav
tikai Liepājas medicīnas iestāde. Tā tomēr
apkalpo lielu teritoriju, un no tāda
viedokļa šī vieta nebūt nav tik neērta.
Jums pašam ir interesanti strādāt
pie šī projekta? Maizes darbs ir maizes
darbs, tas, protams, ir viens aspekts,
bet cik jūs pats esat aizrāvies ar šo
ideju?
Ja es redzu, ka kādam tas ir vajadzīgs,
tad vienmēr ir interesanti strādāt. Ir grūti,
ja tas ir formāli un nevienam to nevajag.
Es redzu, ka šeit cilvēkiem interesē tā
lieta, un vismaz līdz šim brīdim, kamēr
mēs te satiekamies un runājam, ir ļoti labi.
Slimnīcas cilvēki un mūsu komandas
cilvēki viens otru ļoti labi saprot, mēs
orientējamies šajos jautājumos un labi
apzināmies, kur mēs esam un ko darām,
sadarbība ir ļoti laba. No vienas puses jau
tas ugunskurs nedegs, jābūt arī pretī
kādam, kas var kaut ko pateikt. Ja
pasūtītājam ir interese, varēšana un
gribēšana, tad jau arī darbs sokas labāk.
Liepājas gadījumā, cepuri nost, darba
uzdevums bija ļoti labi un profesionāli
sagatavots, salīdzinot ar virkni citu mazāk
pozitīvu piemēru, strādājot ar Latvijas
slimnīcām. Cilvēki ļoti konkrēti zina, kam
ir jābūt, un ir informēti arī par tendencēm,
kas ir Eiropā. Tas ir pozitīvi un jācer, ka tas
tā arī turpināsies. ¨
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Liepājas domes deputāti
viesojas slimnīcā

Deputāti apskatīja Uzņemšanas nodaļu, Traumpunktu un Operāciju zāles.

13. augustā jaunā sasaukuma deputāti pēc domes sēdes apmeklēja mūsu
slimnīcu, lai tiktos ar tās vadību un mediķiem, uzklausītu stāstījumu par slimnīcas
pašreizējo situāciju, kā arī iegūtu informāciju par slimnīcā uzsāktajiem
rekonstrukcijas projektiem. Deputāti ierobežotā laika dēļ apskatīja tikai Uzņemšanas
nodaļu, Traumpunktu un Operāciju zāles. Pēc tam slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Juris Bārzdiņš deputātiem sniedza informāciju par slimnīcas finansējuma
principiem, ārstēto pacientu skaitu, veiktajiem optimizācijas pasākumiem un krīzes
risinājumiem, kā arī par tālāko rīcību gadījumā, ja slimnīca nesaņems finansējumu
no valsts, kas nepieciešams turpmākās darbības nodrošināšanai. J.Bārzdiņš sniedza
ieskatu arī slimnīcas rekonstrukcijas plānos, kas tiek realizēti ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, valsts un pašvaldības atbalstu.
Kāds ir iespaids par slimnīcu jautājām tiem deputātiem, kuri pirmo reizi
ieņem deputāta amatu?
Jānis Vilnītis: „Par slimnīcu iespaids ir mainījies uz labo pusi. Arī man ir
gadījies pabūt šajā ārstniecības iestādē kā pacientam. Pēdējā laikā šeit ir daudz kas
uzlabots. Runājot par šīsdienas sarunu – vairāku deputātu viedokļu sadursmju dēļ, tā
bija ļoti emocionāla. Līdz ar to diskusija varbūt nebija tik konstruktīva, kā gribētos.
Slimnīcā ir daudz gudru cilvēku, ceru, ka viņi pratīs iesākto turpināt un nenolaidīs
rokas. Savukārt politiķiem tomēr ir jādara viss, lai Liepājas slimnīca paliek kā
reģionāla slimnīca, kas ir ļoti nepieciešams reģiona iedzīvotājiem.”
Helvijs Valcis: „Slimnīcas valdes priekšsēdētājs iesāka ar sliktajām ziņām, bet
ir arī labās ziņas. Es saprotu, ka slimnīcā iecerēti konkrēti plāni saistībā ar slimnīcas
renovāciju. Tas priecē. Medicīnā es redzu līdzības ar izglītības sistēmu – sabiedrība
nevar eksistēt bez veselības aprūpes un bez izglītības – tās ir pilnīgi neapstrīdamas
prioritātes valstī, bet diemžēl tas netiek ņemts vērā un to tiešām ir grūti komentēt.” ¨

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Valdu Dzalbu, grāmatvedi
Eduardu Kairēnu, Uzņemšanas nodaļas sanitāru
Ievu Šutasi, Anestezioloģijas nodaļas medmāsu-anestēzisti
Natāliju Levenčiku, 5. ķirurģijas nodaļas medmāsu
Mairu Demiteri, Operāciju bloka medmāsu
Reini Ozoliņu, medicīnas iekārtu inženieri
Oskaru Gāliņu, ārstu
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Sporta spēlēs -mežs, kāpas un jūra

N

eņemot vērā šaubīgos laika un arī ekonomiskos apstākļus
jau otro gadu pēc kārtas paredzētajā laikā un paredzētajā
vietā notika Liepājas Reģionālās slimnīcas darbinieku
sporta spēles. No 31.
jūlija līdz 1. augustam
aktīvās atpūtas
piekritēji pulcējās Nīcas
novada „Vērbeļniekos”.
Sporta spēles bija
pulcējušas kuplu
dalībnieku skaitu. Tajās
piedalījās 13 komandas
no dažādām slimnīcas
struktūrvienībām.
Dažas no tām bija
jaunpienācējas, bet citas
centās aizstāvēt jau
iepriekšējā gadā
izcīnītos sasniegumus. Sporta spēles
iesākās ar slimnīcas valdes
priekšsēdētāja Jura Bārdziņa
uzmundrinājuma vārdiem – labi
atpūsties, sportiski pavadīt šo
nedēļas nogali, izklaidēties un tuvāk
iepazīt vienam otru. Savu cīņas
sparu katra komanda demonstrēja
jau pārejot pāri tiltiņam, kuru

šķērsoja ar
skaļiem
uzvaras
saucieniem
par
uzmundrināj
umu sev un
par
biedinājumu
citiem. Pēc
tam
komandas
devās jautrā
gājienā, pēc
kura sekoja
pirmās
stafetes.
Atšķirībā no
iepriekšējā

gada, kad sacensības notika
vienuviet, šoreiz tās noritēja daudz
plašākā teritorijā. Komandas
sacentās gan lielajā laukumā, gan
tuvējā priežu mežiņā, gan
smilšainajā liedagā. Īpaši jāatzīmē
pludmales etaps, kas neviltotu prieku sagādāja slimnīcas
darbinieku jaunajai paaudzei. Savukārt pieaugušajos lielu
jautrību un smieklus izraisīja peldkostīmu parāde, kurā atraktīvi
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tika demonstrēti dažādi, turpat uz vietas sameistaroti sauļošanās
kostīmi un ietērpi. Sacensību kulminācija, protams, pašā vakarā,
kad notika uzvarētāju paziņošana un apbalvošana. Vislielākais
prieks un gandarījums par uzvaru komandai „Kustīgās bites”, kura

šogad bija veiksmīgākā,
ātrākā, izturīgākā un
veiklākā. Prieks par
iegūto pirmo vietu, par
izcīnīto kausu un,
protams, par šampanieti,

kas tika baudīts no tā. Godpilno
otro ietu ieguva komanda
„Bruņurupuči”, savukārt trešo
vietu izcīnīja „Perinātājas”. Pēc
uzvarētāju apbalvošanas sekoja
dejas līdz rīta gaismai.
Apvaicājoties par noskaņojumu
sacensībās, visi aptaujātie atzina,
ka sacensības ir izdevušās, tās ir
vajadzīgas un pat ļoti
nepieciešamas. Visiem kopā
atpūšoties un pavadot jautrus
mirkļus, ikdienas ķibeles dažkārt
atkāpjas un mēs spējam brīnišķīgi
pavadīt laiku. ¨
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