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alsts finansējums stacionārajai veselības
aprūpei šogad būs mazāks nekā pērn un
mums nāksies domāt, kā palielināt savus
ienākumus, vai arī –
kur vēl varam ietaupīt.
Ambulatorajam sektoram finansējums netiek
būtiski samazināts, bet
stacionārai aprūpei atvēlētā naudas summa,
salīdzinot ar pagājušo
gadu, samazināta vēl
par aptuveni 35%. Ja
salīdzinām slimnīcas
iespēju gūt ienākumus
sniedzot valsts apmaksātos stacionāra pakalpojumus 2008.gadā un
Juris Bārzdiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas 2010.g. tad kopējais
kritums sastāda tieši
valdes priekšsēdētājs
50%, neskatoties uz to,
ka no šī gada sākuma
esam pārņēmuši jaunu programmu – staru terapiju.
Jāpiebilst, ka valstī kopumā paredzētais finansējums
veselības aprūpei 2010.gadā ir samazināts vēl par 70
milj. latu, tas ir – 3,64% no iekšzemes kopprodukta
atvēlēti medicīnai.
Mazliet mierinājumam jāņem vērā tas, ka
samazinājums ir absolūtos skaitļos un salīdzinot
pagājušā gada pirmos sešus mēnešus ar otrajiem
sešiem, otrajā pusgadā mēs jau dzīvojām ar milzīgu
samazinājumu. Tas nozīmē, ka 2010. gada budžeta
samazinājums vairs nav tik dramatisks, bet vienalga
tas ir ļoti, ļoti būtisks. Šobrīd jaunais līgums ar
Veselības norēķinu centru ir saņemts, bet slimnīca to
vēl nav parakstījusi – gribam sagaidīt kādu atbildi no
Veselības ministrijas par iespējām finansējumu
tomēr kaut nedaudz saskaņot ar neatliekamās
palīdzības apjomu, kuru jāsniedz mums – piektajai
lielākajai Latvijas slimnīcai. Tomēr, lai vai kā jau
tagad ir zināms, ka vēl būs jāpalielina ienākumi no
citām jomām – vismaz par 10%, vai par līdzvērtīgu
summu jāsamazina izdevumi. Tas ir reāli izdarāms,
jo darbosimies abos virzienos. Jau tagad palielinās
ienākumi no maksas operācijām un tā ir vērā
ņemama summa. Tomēr tas varētu nebūt pietiekami,
tāpēc jau savlaicīgi brīdināsim ministriju un
Turpinājums 5.lpp.

terapijas bloku

29. janvārī Liepājas Reģionālajā slimnīcā svinīgi tiks
atklāts jaunuzceltais Staru terapijas bloks. Atklāšanas pasākumā
Staru terapijas bloka vadītājs, radiologs – terapeits Māris
Mežeckis un ārste uroloģe – onkoloģe Dzintra Litavniece
prezentēs sagatavoto Onkoloģiskās palīdzības attīstības plānu
Kurzemei, savukārt slimnīcas Valdes priekšsēdētājs Juris
Bārzdiņš pastāstīs par slimnīcas turpmākajiem attīstības plāniem.
Ir sasniegts Eiropas Savienības finansētā un Latvijas
Republikas, Liepājas pilsētas pašvaldības, SIA „Liepājas
reģionālā slimnīca” līdzfinansētā projekta „Onkoloģijas
slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA „Liepājas
reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un
medicīnisko ierīču iegādi” mērķis – jau no šī gada 4.janvāra
Kurzemes onkoloģiskie pacienti saņem mūsdienīgiem
standartiem atbilstošu staru terapiju.
Šo projektu slimnīca uzsāka īstenot 2008. gada 10. septembrī.
Tā kopējās izmaksas ir 2 400 000,00 latu, no kuriem 2 040 000,00
latu ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet
360 000,00 latu ir valsts piešķirtais finansējums. 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. ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Mūsu darbs skaitļos 2009. gadā

P

agājušajā gadā stacionārā esam ārstējuši 14 683
pacientus. Salīdzinoši gadu iepriekš – 17 635
pacientus, bet 2007. gadā – 17 887 pacientus.
Salīdzinot ar 2008 gadu, pacientu skaits ir samazinājies par
2952 pacientiem, lai gan pacientu aprite ir bijusi intensīvāka
un samazinājies vidējo gultasdienu skaits.
Salīdzinot ar 2008. gadu, pagājušajā gadā mazuļi dzimuši
nedaudz mazāk. 2009. gadā pasaulē nāca 1051 bērns. 15 bija
dvīņu dzemdības un vienas trīņu dzemdības. Savukārt gadu
iepriekš piedzima 1096 bērni.

Vidējais ārstēšanas ilgums

Izrakstītie pacienti sadalījumā pa profiliem

2009. gadā palielinājies ambulatoro pacientu skaits.
Salīdzinoši 2008. gadā slimnīcas Ambulatorajā nodaļā
medicīniskos pakalpojumus saņēma 56 481 pacients, savukārt
pagājušajā gadā – 58 953 pacienti. Savukārt 2007. gadā to
bija – 45 248. ¨

Dienas stacionāra darbs 2009.gadā
Pagājušajā gadā esam veikuši mazāk operāciju nekā divus
pēdējos gadus iepriekš. Ja 2008. gadā tika veiktas 6068
operācijas, tad pagājušajā gadā operāciju skaits samazinājies
līdz 4281, bet 2007. gadā mēs veicām 5121 operāciju.
Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu pieaudzis stacionārā mirušo
pacientu skaits. No kopējā pacientu skaita pagājušajā gadā
miruši 506 pacienti, savukārt 2008. gadā un 2007. gadā to bija
attiecīgi 412 un 421. Jāpiebilst, ka no 2009. gada slimnīcā sāka
darboties divi jauni profili – paliatīvais un tuberkulozes.
Pagājušā gada laikā intensīvi attīstījām Dienas stacionāru.
Tā operatīvās aktivitātes galvenās pozīcijas vērojamas tabulā.

Angiogrāfija

Līga Priedena
ārste statistiķe
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INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Konsultatīvajā nodaļā iespējams saņemt
radiologu - terapeitu konsultācijas

L

iepājas Reģionālā slimnīca
turpina paplašināt onkoloģiskajiem slimniekiem
sniegto pakalpojumu klāstu. Kurzemes iedzīvotāji no š.g. janvāra staru
terapiju var saņemt jaunajā Staru
terapijas nodaļā ar modernu lineāro
paātrinātāju. Turklāt staru terapiju
Dienas stacionāra pacientiem pilnā
apmērā apmaksā valsts. Savukārt
Konsultatīvā nodaļa šobrīd piedāvā
iespēju pierakstīties uz ambulatorām
konsultācijām arī pie radiologiem terapeitiem Māra Mežecka un Andra
Kalna. Zinošie un pieredzējušie
speciālisti konsultēs:
¨ par staru terapijas agrīnajām un
vēlīnajām komplikācijām un to
ārstēšanu,

¨ nozīmēs un organizēs izmeklējumus, lai palīdzētu noteikt diagnozi
pacientiem ar aizdomām par onkoloģisko saslimšanu,
¨ nozīmēs staru terapiju neonkoloģisko slimību gadījumos, tādos kā
osteoartrīts un osteofīti tautā sauktie
pieši vai papēžu radziņi.
Pierakstīties uz konsultācijām var
pa Konsultatīvās nodaļas telefoniem:
634 03 231, 634 03264 vai izmantojot
e-pierakstu. rakstot uz e-pastu
e-pieraksts@liepajasslimnica.lv vai
slimnīcas mājas lapas
www.liepajasslimnica.lv augšējā daļā
atrodot lodziņu „e-pieraksts” un
aizpildot pieteikuma formu.
Onkoloģiskiem pacientiem, lai
konsultētos pie staru terapeitiem

nepieciešams samaksāt minimālo
pacienta iemaksu Ls 3.
Tā kā neonkoloģisko slimību
staru terapiju valsts neapmaksā, līdz
ar to konsultācija maksā Ls 10, bet
katrs staru terapijas seanss – Ls 15.
Parasti nepieciešami 3 – 6 seansi.
Pretsāpju efektu novēro aptuveni 60
– 70% gadījumu, kas ilgst no dažiem
mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem.
Jāpiezīmē, ka neonkoloģisku
slimību gadījumā staru terapija
piemērojama kā pēdējā ārstēšanas
metode, kad citas metodes izrādījušās
nepietiekami efektīvas. ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piedāvā sāpju terapeita
ambulatorās konsultācijas

N

o 9. februāra Konsultatīvajā poliklīnikā pacientus sāks pieņemt
sāpju terapeits (algologs) Ivars
Krastiņš.
Algologam ir vajadzīgas specifiskas zināšanas, kas var palīdzēt
novērst sāpes, stāsta I. Krastiņš. Tas ir
ārsts, kurš pārzina sāpju veidošanās,
pastāvēšanas un hronifikācijas mehānismus, kā arī sāpju ārstēšanas
metodes, skaidro I. Krastiņš. Sāpju
terapeits ārstē dažāda veida sāpes,
piemēram, tās, kas saistītas ar
audzējiem – onkoloģiski slimnieki
bieži vien cieš sāpes. Sarežģītas
locītavu un muguras sāpes, kur
cilvēks ir izgājis visu un īsti vairs
nezina, ko iesākt, lai tās mazinātu.
Visāda veida neiropātiskās sāpes,
sāpes pēc amputācijām (sāp neesošā
kāja), kā arī pēc dažādam traumām
u.c.
Aptuveni piektā daļa iedzīvotāju
ikdienā sadzīvo ar pastāvīgām sāpēm.

Tās ir viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ pacienti meklē ārsta
palīdzību saistībā ar kādām hroniskām slimībām. Nereti cilvēkam
liekas, ka viņam vienkārši jākļūst
pacietīgākam un jāpierod sadzīvot ar
dūrēju, tomēr algologs – sāpju
speciālists var palīdzēt ievērojami
uzlabot dzīves kvalitāti. Sāpju terapeits I. Krastiņš Konsultatīvas poliklīnikas pacientiem piedāvā gan
izmeklēšanas, gan ārstēšanas iespējas. Savukārt gadījumos, ja slimnieks
ir pārāk nespēcīgs, lai ierastos
slimnīcā, iespējams doties pie viņa uz
mājām.
„Tā ir nopietna problēma. Liepājā
ir daudz pacientu, kuri guļ mājās un
cieš sāpēs. Taču zinot kādas ir
ārstēšanas iespējas, pacients varētu
dzīvot ja ne īpašā labsajūtā, tad
vismaz relatīvā komfortā,” pārliecināts ir I. Krastiņš.
Ja nav skaidrs pastāvošo sāpju
iemesls vai sāpes traucē pilnvērtīgi

dzīvot, ikviens var vērsties Konsultatīvajā poliklīnikā, lai kopīgi ar ārstu
– sāpju terapijas speciālistu noskaidrotu sāpju iemeslus un atrastu labāko
sāpju ārstēšanas ceļu. Dodoties pie
sāpju terapeita jāpaņem līdzi iepriekš
veikto izmeklējumu dati, vēlams
zināt agrāk pielietotās ārstēšanas
metodes un lietotos medikamentus.
Ar ģimenes ārsta nozīmēju vizīte pie
speciālista izmaksās Ls 3, bez tā – Ls
10. Mājas vizīte – Ls 25.
Pierakstīties pie sāpju terapeita
var zvanot uz Konsultatīvas nodaļas
telefoniem: 634 03 231, 634 03264
vai izmantojot e-pierakstu, rakstot uz
e-pastu
e-pieraksts@liepajasslimnica.lv
vai slimnīcas mājas lapas
www.liepajasslimnica.lv augšējā
daļā atrodot lodziņu „e-pieraksts” un
aizpildot pieteikuma formu. ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SLIMNĪCAS AVĪZE

4

2009.g. dec./ 2010.g.jan. (Nr 26)

Mācībās apgūst prasmes atrast līdzsvaru
starp ārsta un pacienta tiesībām

Mācībās piedalījās vairāk kā 100 slimnīcas darbinieku – galvenokārt ārsti, medicīnas māsas,
slimnīcas administrācija un tehniskie darbinieki

T

urpinot Liepājas Reģionālās
slimnīcas ārstniecības personu tālākizglītību, 15. un 22.
janvārī tika organizēti kursi „Pacientu
tiesību aktuālie jautājumi”. Mācībās
pieda-lījās vairāk kā 100 slimnīcas
darbi-nieku – galvenokārt ārsti,
medicīnas māsas, slimnīcas administrācija un tehniskie darbinieki. Mācības
tika rīkotas, lai nodrošinātu veselības
aprūpes un veselības veicināšanas
procesā iesaistīto iestāžu personāla,
apmācību pacientu tiesību jautājumos,
uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti,
pareizi veidojot ārstniecības personas
un pacientu savstarpējās attiecības.
Kursu organizatori uzskata, ka piedāvātā mācību programma palīdzēs
personālam vadīt sarežģītas situācijas,
izvairīties no problēmsituācijām,
ievērojot gan pacienta, gan savas

tiesības. Apmācību laikā bija paredzētas
gan teorētiskās un praktiskās nodarbības, gan patstāvīgais darbs. Apmācības organizēja Latvijas Ārstu biedrība, un tās notiek gan Rīgā, gan Latvijas
reģionos.
Kādā no pārtraukumiem vaicājām
semināra dalībniekiem, vai šādi kursi ir
nepieciešami slimnīcas darbinie-kiem
un ko tie dod?
Ārste Iveta Šime: „Tādi kursi
noteikti ir vajadzīgi tam medpersonālam, kas strādā ar pacientiem.
Iespējams, tos vajadzēja rīkot atse-višķi
māsām un ārstiem un atsevišķi tiem
darbiniekiem, kuriem nav medicīniskās
izglītības. Par šiem kursiem es varu
teikt, ka ir labi organizēti, norit raiti.
Ārstiem ikdienā, protams, nav īpaši
daudz laika, bet mēs cenšamies
pacientiem visu izskaidrot, taču pa-

cientu sapratnes līmenis ir ļoti atšķirīgs,
jo mēs apkalpojam ļoti dažādus
cilvēkus. Ir tādi, kas paši, izmantojot
interneta resursus, ieguvuši informāciju
par savu slimību un ir ļoti zinoši, kas
nāk par labu viņu ārstēšanai, jo pacienti
labāk izprot slimības norises un
manipulācijas, kuras ar viņiem darīs.
Un ir pacientu grupa, kurai ir valodas
problēmas. Kā zināms, gados jaunākais medpersonāls nerunā krieviski.
Līdz ar to ir grūtības saprasties ar tiem
pacientiem, kuri runā tikai krieviski un
latviski nesaprot.”
Ārsts Gunārs Brundzulis: „Kursi
ir vajadzīgi, lai izprastu dažādas
juridiskas nianses pacientu un ārstu
savstarpējās attiecībās. Ārstam šī
izpratne dod drošības sajūtu, jo tas
vairāk apzinās savas tiesības. Ja es kā
ārstniecības persona zinu ko drīkstu
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Turpinājums no 1.lpp.

Iespējas jāizmanto

Uz semināru jau no paša rīta sāka pulcēties slimnīcas darbinieki

darīt un ko prasīt no pacienta, jo arī
viņam ir savi pienākumi, tas tikai
uzlabo sapratni ar pacientiem.”
Uz nelielu sarunu arī aicinājām šīs
programmas autori – eksperti
pacientu tiesību un medicīnas tiesību
jautājumos Signi Dauškani-Plataci.
„Mēs seminārā runājām par pacientu tiesību attīstības vēsturi Latvijā
un pasaulē, par to ko nosaka Latvijas
likumi un starptautiskie tiesību akti
pacientu tiesību jomā. Un vēl mēs
analizējām pacientu tiesības pēc
būtības – informācijas saņemšanu
ārstniecības procesā un ar to saistītās
problēmas, pacientu tiesības uz
informēto piekrišanu vai informēto
atteikšanos, pacientu tiesības uz
konfidencialitāti, datu aizsardzību
medicīnā.
Jūs esat gan ārste, gan juriste –
tātad ļoti labi izprotat ārsta
profesijas aspektus, un kā juristei
jums ir nācies pārstāvēt arī
pacientu intereses. Jūsuprāt, kas
šobrīd pietrūkst mediķu un pcientu
savstarpējās attiecībās?
Mediķi, protams, var teikt, ka visa
problēma slēpjas naudā, bet es gribētu
teikt, ka tā slēpjas zināšanās un vēlmē
strādāt atbilstoši vislabākajam iespējamajam veidam. Bieži vien mediķis
saka, – ja man maz maksā, tad ko no
manis var gribēt strādāju kā gribu.
Manuprāt, tas ir nepieņemami, tā
nedrīkstētu būt. Katram mediķim ir
jādomā kā viņš savam pacientam
varētu nodrošināt pēc iespējas
kvalitatīvāku medicīnisko pakalpojumu vai palīdzību. To, ko tieši
mediķis sniedz pakalpojumu vai
palīdzību ir atkarīgs no katra mediķa

uztveres. Sniedzot medicī-nisko
palīdzību, ārsts veic sociālu funkciju
un viņš pacientu uztver kā palīdzības
saņēmēju, kas ir samērā beztiesisks.
Taču, ja mediķis uzskata, ka viņš
sniedz pakalpojumu un pacients ir
klients, tā jau ir cita attieksme, jo
pacients ir pakalpojuma saņēmējs un
pircējs. Mediķis saprot, ka ne tikai
viņam ir tiesības, un tas var darīt ko
vēlas, bet arī otrai pusei ir tiesības un
prasības pret viņu, un ir kritēriji, pēc
kuriem pacients vērtē vai tas, ko viņš
saņem atbilst viņa vēlmēm un priekšstatam par kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu vai tomēr
neatbilst.
Man bija liels gandarījums vadīt
nodarbības jūsu slimnīcas kolektīvam, jo, manuprāt, tā ir ļoti jauka un
atsaucīga publika. Jau no pirmā brīža
visu acīs varēja redzēt, ka ir vēlme
iegūt jaunas zināšanas, tika uzdoti
jautājumi un stāstītas situācijas, ar
kurām jums nākas sastapties ikdienā.
Jāpiebilst, ka šis ir vienīgais no
plānotajiem desmit semināriem, kurš
notiek vienas iestādes ietvaros nevis
visā reģionā. Jo teorētiski šis Liepājas
seminārs varēja attiekties uz visu
reģionu, bet tiklīdz Ārstu biedrība
izsludināja pieteikšanos semināriem,
Bārzdiņa kungs bija viens no
pirmajiem, kurš pieteicās un vēlējas,
lai šīs mācības varētu apmeklēt tieši
slimnīcas darbinieki, kuriem tā ir pat
apmaksāta darbadiena. Cik man
zināms nekur citur tā nav.” ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste

pašvaldību, ka, ja šāds finansējums
saglabāsies, tad, lai mums nebūtu jāsāk
masveidā atteikt neatliekamo palīdzību,
neizbēgama ir atkal slimnīcas parādu
pieaugšana. Papildus problēmu rada tas, ka
jaunajā līgumā nav atrunāta slimnīcas
iespēja sniegt angioķirurģisko un mugurkaula ķirurģisko palīdzību, kuru pēdējā laikā
esam ļoti attīstījuši. Par to mēs vēl
cīnīsimies, līdzīgi kā tas bija ar endoprotezēšanu. Protams, darbiniekiem vissāpīgākā ir atalgojuma vai strādājošo skaita
samazināšana. Taču tik grūti lēmumi kā
pagājušajā gadā, nebūs jāpieņem. Vismaz –
ne tik lielā apmērā. Paredzams, ka arī
turpmāk slimnīca, galvenokārt, sniegs tikai
neatliekamo medicīnisko palīdzību, plānveida – būs par maksu. Turklāt ļoti svarīgi,
vēl svarīgāk kā iepriekš, ir turpināt precīzi
aizpildīt medicīnisko dokumentāciju un
statkartēs atzīmēt visas manipulācijas, kuras
tika veiktas katram konkrētam pacientam. Jo
otrā pusgada finansējums būs atkarīgs no tā
cik, rēķinot pēc kodiem, būs izmaksājusi
pacientu ārstēšana pirmajā pusgadā.
Attiecīgi, ja mēs kaut ko palaižam garām, tad
tas varētu būt rādītājs, ka vēl vairāk
jāsamazina samaksa par mūsu darbu
atsevišķās nozarēs.
Pagājušajā gadā kopumā esam ļoti labi
strādājuši, jo pacientiem esam snieguši liela
apjoma medicīnisko palīdzību – īpaši gada
pēdējos mēnešos, izmantojot arī papildus
piešķirtās kvotas. Atšķirībā no citām
slimnīcām, mēs varam piedāvāt arī tādus
pakalpojumus kā invazīvā kardioloģija un
endoprotezēšana, kuru, uzņemoties risku, tā
arī nebijām pārtraukuši sniegt, kas pēc tam
izrādījās pareizā taktika. Arī gripas
epidēmija piepildīja slimnīcu. Varu teikt, ka
gadu beidzām ar plus zīmi. Esam
samazinājuši slimnīcas parāda lielumu, kas
izdevās pateicoties papildus 25 milj. latu
finansējumā, kuru veselības nozarei izcīnīja
veselības ministre B. Rozentāle. Pirms tam
slimnīcai vasaras vidū bija izveidojies vairāk
kā miljons latu liels parāds zāļu un medicīnas
preču piegādātājiem, bet pašreiz tas ir ap 200
tūkstošiem latu, kas salīdzinoši ir maz. Taču
jāņem vērā, ka visu pagājušo gadu mēs
praktiski neinvestējam ne tikai slimnīcas
attīstībā, bet arī esošā līmeņa tehnoloģiskā
nodrošinājuma saglabāšanā, ko nevarēsim
turpināt šogad, jo viss pamazām noveco –
sākot no skalpeļa un beidzot ar mēbelēm.
Tāpēc jāparedz, ka būs izdevumi un iespēja
samazināt tos ir diezgan maza, taču nākotnē
mums būs iespēja izmantot to naudu, ko dos
slimnīcu apvienošanās. ¨
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INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Darbu sācis onkoloģisko pacientu konsīlijs
21.janvārī

notika pirmais
Liepājas Reģionālās slimnīcas onkoloģisko pacientu konsīlijs, kurā pieņēma
lēmumu – rakstisku slēdzienu par tālāko
vienpadsmit pacientu slimības ārstēšanas taktiku. Konsīliju vadīja atbildīgā
speciāliste ārste uroloģe - onkoloģe
Dzintra Litavniece, tajā piedalījās
onkologi - ķīmijterapeiti Anna Krilova
un Maija Skrodele, radiologi - terapeiti
Andris Kalns un Māris Mežeckis, kā arī
ārstējošie ārsti Viesturs Rozītis, Astrīda
Venšava, Tatjana Krasnopjorova,
Jevgēņijs Veļickis, Gunārs Brundzulis.
Slimnīcas Onkoloģisko pacientu
konsīliju vada ārste uroloģe - onkoloģe

Dzintra Litavniece, tajā piedalās pacienta ārstējošais ārsts, onkologs ķīmijterapeits, radiologs - terapeits, pēc
nepieciešamības konsīlija darbā tiek
pieaicināti citu specialitāšu ārsti (internists, anesteziologs, radiologs - diagnosts, ārsts - histologs u.c.).
Nepieciešamības gadījumā Liepājas
Reģionālās slimnīcas Onkoloģisko
pacientu konsīlijā tiek pieaicināti
Piejūras slimnīcas Onkoloģijas klīnikas
speciālisti. Konsīlijs var nolemt pieaicināt arī citu medicīnas iestāžu speciālistus klātienē vai neklātienē (videokonferences režīmā). Konsīlijs notiek vienu
reizi nedēļā ceturtdienās.
Uz Onkoloģisko pacientu konsīliju

var nosūtīt gan stacionāru, gan
ambulatoru pacientu. Uz konsīliju var
nosūtīt ārstējošais ārsts slimnīcā,
ģimenes ārsts, vai cits speciālists,
zvanot uz tālruni/faksu 634 03202 un
sniedzot informāciju par pacientu – tā
vārdu, uzvārdu, personas kodu, audzēja
lokalizāciju un nepieciešamo konsīlija
sastāvu. Ārsts, kas nosūta pacientu uz
konsīliju, sagatavo nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju par pacientu un
to nosūta vai iesniedz Informācijas un
kvalitātes birojā dienu pirms konsīlija.¨
Līga Pavloviča
Informācijas un kvalitātes birojs

Liepājas Reģionālajā slimnīcā
ieviests e-pieraksts

P

ie Liepājas Reģionālās slimnīcas Konsultatīvās nodaļas
speciālistiem vai uz izmeklējumiem tagad iespējams pierakstīties
izmantojot internetu. Aicinām pacientus un arī ģimenes ārstus izmantot
slimnīcas interneta mājas lapā pieejamo
pieteikuma formu un pierakstīt
pacientus, lai saņemtu nepieciešamos
slimnīcā sniegtos medicīniskos pakalpojumus.
Paralēli Konsultatīvās nodaļas
tālruņiem: 634 03231 vai 634 03264 –
pa kuriem joprojām var pierakstīties pie
ārstiem – speciālistiem vai uz

izmeklējumiem, iespējams izmantot arī
e-pierakstu. Tas nozīmē, ka ikviens,
kuram ir nepieciešams pierakstīties pie
kāda no Konsultatīvas nodaļas ārstiem
– speciālistiem vai uz izmeklējumiem,
to var izdarīt internetā rakstot uz
e-pastu
e-pieraksts@liepajasslimnica.lv
vai slimnīcas mājas lapas
www.liepajasslimnica.lv augšējā
daļā atrodot lodziņu „epieraksts”,
uzklikšķinot uz tā un aizpildot piedāvāto formu, norādot ārsta apmeklējuma
vai izmeklējuma veikšanas dienu un
laiku un kontakttālruņa numuru.

Pēc tam 1 – 2 dienu laikā slimnīcas
reģistratores piezvanīs uz norādīto
telefona numuru, lai jau konkrēti
vienotos par pakalpojuma saņemšanas
laiku. Jāpiebilst, ka bez slimnīcas
atzvana pieraksts nebūs derīgs.
Šī iespēja ieviesta domājot par
pacientu un klientu ērtībām, jo nav
noslēpums, ka slimnīcā, palielinoties
ambulatoro pacientu skaitam, īpaši rīta
stundās ir grūtības sazvanīt Konsultatīvo nodaļu. ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Veidos slimnīcu apvienību
P

agājušā gada 23. decembra
Liepājas domes sēdē tika
nolemts sākt Liepājas Reģionālās slimnīcas reorganizāciju, tai
pievienojot Saldus medicīnas centru un
Kuldīgas slimnīcu. Par to, kāds būs
jaunveidojamās slimnīcu apvienības
modelis, turpmākajos mēnešos diskutēs
un lems šo trīs slimnīcu kapitāldaļu
turētāju pārstāvji un vadītāji kopīgās
sanāksmēs. Gala lēmumu par reorganizācijas rezultātiem pašvaldība pie-

ņems šī gada maijā. Savukārt š.g. 19.
janvārī slimnīcas valdes pārstāvji,
struktūrvienību vadītāji, vadošie
speciālisti tikās ar Liepājas domes
priekšsēdētāju Uldi Sesku un viņa
vietnieku Gunāru Ansiņu, lai runātu par
jautājumiem, kas saistīti ar šīs apvienības veidošanu. Slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš uzskata,
ka šādā brīdī darbiniekiem var rasties
pamatoti jautājumi pilsētas Domei kā
faktiskajai slimnīcas īpašniecei, vai ir

izvērtēti visi riski un ieguvumi. Pēc
sapulces J. Bārzdiņš atzina, ka,
viņaprāt, pat paši skeptiskākie ārsti tika
pārliecināti, par to, ka Liepājas
Reģionālās slimnīcas loma pēc reorganizācijas tikai pieaugs.
Gunārs Ansiņš: „Liepājas Reģionālajai slimnīcai pievienojot gan
Kuldīgas slimnīcu, gan Saldus medicīnas centru, paplašināsies tās apkalpošanas teritorija. Līdz ar to Liepājas
slimnīca vēl vairāk varētu nostip-
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Valdes priekšsēdētājs J.Bārzdiņš uzskata, ka darbiniekiem var rasties jautājumi
pilsētas Domes priekšsēdētājam Uldim Seskam, vai veidojot slimnīcu apvienību
ir izvērtēti visi riski un ieguvumi

rināties kā reģionāla slimnīca. Taču šī
apvienošanās nenotiks uzreiz. Vispirms
tiks izvērtēti gan katras iestādes īpašumi, gan to finansiālā darbība. Sagatavoti jauni statūti. Tikai tad, pēc dažiem
mēnešiem mēs varēsim diskutēt par to
kāda būs jaunā apvienība. Savukārt pēc

diskusijām tiks pieņemts lēmums par
šīs konkrētās sadarbības uzsākšanu.
Līdz šim visu trīs medicīnas iestāžu
vadītāji ir sagatavojuši savu redzējumu
par šīs apvienības veidošanas principiem un turpmāko darbību, un, ja mēs
paskatāmies šos dokumentus mēs
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redzam, ka Liepājas Reģionālā slimnīca saglabā visus esošos pakalpojumus, kā arī tiek runāts par jauniem
pakalpojumiem ko slimnīca varētu
sniegt nākotnē.”
Uldis Sesks: „Mūsu valstī to, cik
lielā apmērā katra no slimnīcām saņem
finansējumu nosaka pacientu skaits, jo
vairāk pacientu, jo vairāk arī naudas
tiek piešķirts gan slimnīcas vizuālai
sakārtošanai, gan tās nodrošināšanai ar
diagnostikas iekārtām. Izveidojot šo
apvienību palielināsies slimnīcas
pacientu skaits, līdz ar to palielināsies
iespēja piesaistīt ne tikai valsts naudu,
bet arī Eiropas Savienības struktūrfondu finansiālos līdzekļus. Bet ceļot
medicīnisko pakalpojumu kvalitātes
līmeni, Liepājas slimnīca varēs konkurēt, piemēram, ar Daugavpils, Rīgas
slimnīcām. Nākotnē slimnīcu skaits
Latvijā būs ievērojami mazāks, bet tām
jākļūst kvalitatīvākām. Liepājas slimnīcai ir visas iespējas sasniegt daudz
labāku gan apkalpošanas, gan tehniskā
nodrošinājuma līmeni. Turklāt katra
slimnīca, kas piedalās apvienību
veidošanā iegūs 500 000 latus savu
vajadzību īstenošanai. Tā ir nozīmīga
summa.” ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mācībspēki un skolu jaunieši apmeklē slimnīcu
skolu, kur savulaik arī pats
slimnīcu
mācījies,
kā arī pabijis 15.
apmeklēja bijušais liepājnieks,
vidusskolā.
Jaunieši bijuši ieinRīgas Stradiņa Universitātes
teresēti
un
bija arī tādi, kas
rektors, kā arī Paula Stradiņa
atbrauca
uz
slimnīcu,
lai piedaKlīniskās universitātes slimnīlītos
profesionālās
orientācijas
cas Ķirurģijas klīnikas vadītājs
ekskursijā.
Jānis Gardovskis. Kopā ar viņu
Runājot par reģionālo slimbija studente no Stradiņa univernīcu,
to skaitā arī Liepājas
sitātes, kā arī Banku augstskolas,
Reģionālās
slimnīcas lomu un
Policijas koledžas un Baltijas
vietu pašreizējā medicīnas sistēStarptautiskās akadēmijas māmā, J. Gardovskis pauda viecībspēki. J.Gardovskis pastāsdokli,
ka Liepāja kā pilsēta, kā
tīja, ka Stradiņa Universitātē ir
kultūras
un biznesa centrs ir
iedibināta akcija – apmeklēt
optimāla
vieta
kur attīstieties arī
savu skolu profesionālās orienmedicīnai,
piebilstot,
ka reģiona
tācijas nolūkā – studenti, augstiedzīvotāji
pelnījuši
uz vietas
skolas beidzēji un arī pasnie- Profesionālās orientācijas ekskursijā piedalījās 13 vidussaņemt
augsti
kvalificētu
medidzēji brauc uz savām skolām un skolēni no 6. un 15 vidusskolas. Jaunieši apmeklēja
cīnisko
aprūpi.
J.
Gardovskis
stāsta par studijām. Stradi- Staru terapijas un Intensīvās terapijas nodaļas, Operāciju
ņaUniversitāte aicināja arī Lie- bloku, dzemdību zāles, palātas un angiogrāfijas kabinetu uzskata, ka nav iespējams
saglabāt katru mazo slimnīcu,
pājas jauniešus studēt šajā
bet
medicīnisko palīdzību vajamācību iestādē, vienlaikus motivarbūt nav citām pilsētām. Šeit ir
dzētu
koncentrēt
reģionu centros.
vējot jauniešus atgriezties un strādāt
teātris, mūzikas skola, šeit ir labas
Cilvēkiem jāizprot, ka katrā pagastā
savā pilsētā. Bet, lai tas notiktu
vispārizglītojošās skolas, šeit ir tradīnevar nodrošināt augsti kvalificētu
slimnīcai un pašvaldībai ir jārada
cijas, ar kurām var ļoti labi konkurēt.
medicīnu,
jo tās ir milzīgas izmaksas. ¨
pievilcīga vide. Pēc J. Gardovska
Pirms ierašanās slimnīcā J. Gardovskis
Indra Grase
domām Liepājai ir ļoti daudz trumpju ar
apmeklējis Liepājas Raiņa 6. vidusSabiedrisko
attiecību
speciāliste
ko piesaistīt jaunos speciālistus, kas

21. janvārī
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Gatavojamies slimnīcas boulinga turnīram

F

ebruārī norisināsies kārtējais
Liepājas Reģionālās slimnīcas
turnīrs boulingā 2010. Turnīru
organizē slimnīcas atbalsta fonds
sadarbībā ar Arodorganizāciju. Katra
struktūrvienība tiek aicināta izveidot no

jauna vai reanimēt veco komandu, kas jau pagājušajā gadā
piedalījās turnīrā. Var izmantot
arī iepriekšējos komandu nosaukumus.
Sacensības notiks „Dzintara
boulingā” Peldu ielā 66. Tajās
piedalās slimnīcas darbinieki.
Komandā ir pieci dalībnieki.
Komandas sastāvs nav stingri
noteikts – tajā var būt dažāds
amatu, dzimumu, kvalifikācijas
utt. sastāvs. Pats svarīgākais –
katram dalībniekam ar bumbu
jānogāž pēc iespējas vairāk
ķegļu. Turnīrs notiks divos posmos.
Sacensībās tiks vērtēts gan dāmu, gan
vīru individuālais sniegums un komandas kopējais veikums. Komanda spēlēs
uz viena celiņa divas stundas, pēc

Pateicības
Paldies!
Dažreiz ar vienkārša cilvēka prātu nesaprast,
kādus brīnumus dara medicīna, ja tajā strādā tādi
cilvēki kā Reanimācijas personāls daktera Ivara
Krastiņa vadībā, tās ir māsiņas, sanitāres, ar kuru
palīdzību mēs šodien priecājamies, ka esam dzīvi.
Ir 2009. gada 10. decembris, kad mans vīrs
Armands ar sirds darbības traucējumiem pakrita
darba vietā. Pēc mediķu konstatētā, Armands
klīniskā nāvē atradās aptuveni 12 minūtes, bet
notika brīnums un Armands pamodās no nāves
miega, tikai pateicoties Jums, mani mīļie
Reanimācijas darbinieki.
To rakstu es, Armanda Freimaņa sieva

Liels paldies!
NMP dienesta ārsta palīga brigādei – Vintrai
Ārniecei, Anitai Daņiļevičai, sanitāram Aigaram
Rukutam, autovadītājam Aļģim Knietam par
iejūtību un laipno attieksmi nogādājot mani
slimnīcā.
Dakterim Agrim Mertenam par man veikto
operāciju un visai Traumatoloģijas nodaļas
komandai, kas sākas ar ārstu un beidzas ar māsu
palīgu, līdzot izveseļoties ne tikai profesionāli, bet
arī ar smaidu un humoru, kas man vecam vīram
uzlaboja noskaņojumu Ziemassvētku laikā.
Fizioterapeitam Kasparam Čaunānam par
profesionālo un laipno attieksmi un pacietību.
Īpašs paldies pārsiešanas māsai Linai Bergai
par profesionālo attieksmi un par vēl atrastām un
sadziedētām vainām.
Kārlis Ronītis

izlozes. Summējot divu labāko spēļu
rezultātus, finālā izies tās trīs komandas, kuras būs ieguvušas lielāko punktu
summu. Turnīra finālā netiks ņemti
vērā pusfināla rezultāti, izņemot gadījumā, ja cīnoties finālā komandas
ieguvušas vienādu punktu summu.
Turnīra finālā uzvar tā komanda, kura,
summējot divu labāko fināla spēļu rezultātus, ieguvusi vislielāko punktu
skaitu. Individuālajā konkurencē uzvar
tas spēlētājs, kurš ieguvis lielāko
punktu skaitu, summējot turnīra divu
labāko spēļu rezultātus. Ja rezultāts ir
neizšķirts tiek dota vēl papildus spēle.
Pieteikumi ar komandas dalībnieku
sarakstu jāiesniedz 5. nodaļas virsmāsai
Maritai Šteingoldei līdz šā gada 12.
februārim. Tālr.26536841. ¨

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
2009. gada decembrī
Eleonoru Saļņikovu, Telpu apkopes dienesta
darbinieci
Nadeždu Šiško, aptiekas medmāsu
Anitu Birbeli, zobārsti
Ingu Stenkēviču, Dzemdību nodaļas
saimniecības māsu
Arni Gūtmani, autovadītāju
Alisi Hincenbergu, Uzņemšanas nodaļas
ārsti
Vasīliju Šelajevu, Uzņemšanas nodaļas
māsas palīgu
2010. gada janvārī
Gunāru Kuprunu, Transporta dienesta
atslēdznieku
Ināru Čīmu, Plaušu un infekciju slimību
nodaļas medmāsas palīdzi
Lailu Vēberi, Zobārstniecības poliklīnikas
medmāsu
Baibu Ķimeni, Ātrās palīdzības ārsta palīdzi
Kristīni Lagzdiņu, Zobārstniecības
poliklīnikas medmāsu
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