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Žūrija vērtē metu konkursā
iesniegtos darbus

L

Konkursam iesniegti seši darbi, kurus vērtē žūrijas komisija,
tās priekšsēdētāja Jura Bārzdiņa vadībā

īdzekļu piesaiste dažādu
projektu ietvaros prasa
slimnīcas gatavību iegūtos
līdzekļus investēt atbilstoši
katra konkrētā projekta mērķim. Piemēram, ja līdzekļi ir iegūti energoefektivitātes uzlabošanai, tad šādam mērķim
tie ir arī jāizmanto, pie tam tādā veidā, lai
izdarītās izmaiņas atbilstu nākotnes
slimnīcas vajadzībām. Taču realizējot
katru atsevišķo projektu jābūt pārliecībai,
ka šodien veiktās pārmaiņas nebūs
ierobežojošas nākošo projektu realizēšanai. Tāpēc nepieciešams ieguldīt
profesionāļu darbu nākotnes slimnīcas
arhitektoniskā un funkcionālā risinājuma
sagatavošanā.
Paredzams, ka līdz 2010.g ambulatori
apkalpojamo plānveida pacientu skaits
ambulatorajā nodaļā palielināsies četras
reizes sasniedzot 400 apmeklējumus
dienā. Palielināsies ambulatori sniegto
pakalpojumu klāsts, daudzas manipulācijas tiks veiktas vienas dienas laikā,
pacientam atrodoties dienas stacionārā un,
ja nepieciešams, pārlaižot nakti pacientu
viesnīcā. Vidējais ārstēšanās ilgums
stacionārā samazināsies un būs mazāks par
5 dienām, bet ārstējamo pacientu caurmēra
vispārējais stāvoklis būs smagāks un
pacientu diagnosticēšanas un ārstēšanas
process intensīvāks. Palielināsies arī
slimnīcas nozīme pacientu izglītošanā par
veselības veicināšanu, tālāko savu
hronisko slimību profilaksi un ārstēšanu.
Mazāk slimnīcā atradīsies tie pacienti,
kuriem ārstēšanās slimnīcā nav vajadzīga,
vairāk būs to, kas saņēmuši ārstēšanu dažu
stundu garumā slimnīcas uzņemšanas
nodaļā turpinās ārstēties mājās.
Jau iepriekšējā „Slimīcas Avīzes”
numurā rakstījām par slimnīcas un
Liepājas būvvaldes izsludināto metu
konkursu arhitektu birojiem, lai izvēlētos
labāko no risinājumiem slimnīcas
etapveida rekonstrukcijai un vienlaikus
izvēlēties to arhitektu biroju, kas veiks jau
detalizētāku plānošanu. Konkursam
iesniegti seši darbi, kurus vērtēs kompetenta žūrijas komisija. Tās priekš-

2
sēdētājs ir Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš, žūrijas komisijas priekšsēdētāja
vietnieks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Gunārs Ansiņš, žūrijas locekļi: Liepājas Reģionālās
slimnīcas valdes loceklis Edvīns Striks, Liepājas Reģionālās
slimnīcas izglītības un zinātnes virsārsts Ivars Krastiņš, P.
Stradiņa Klīniskās universitātes valdes priekšsēdētājs Atis
Arnolds Veinbergs, Liepājas pilsētas galvenā arhitekte Iveta
Ansone, Liepājas pilsētas Vecliepājas rajona arhitekte Gunta
Šnipke, Kuldīgas pilsētas Attīstības departamenta
Pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte Jana
Jākobsone, pilsētplānotājs Uģis Kaugurs, nodibinājuma
„Arhitektūras veicināšanas fonds” valdes locekle Ieva
Zībarte, Liepājas rajona pašvaldību Apvienotās būvvaldes
galvenais arhitekts Jānis Grundbergs.
Izteikt savu viedokli par metu konkursam iesniegtajiem
darbiem aicinājām žūrijas komisijas locekli, Liepājas pilsētas
galveno arhitekti Ivetu Ansoni.
Vai iesniegtie darbi atbilst konkursa idejai?
Slimnīcas nākotnes iecere ir izmainīt pakalpojumu
sniegšanas kārtību, ievērojamu uzsvaru liekot uz ambulatoro
aprūpi. Slimnīcā ambulatoru un stacionāra pacientu aprūpe ir
savstarpēji integrēta, tas nozīmē, ka ir kopēja diagnostikas un
ārstēšanas zona, tomēr pēc iespējas labāk jānodala stacionāra,
neatliekamās palīdzības pacientu plūsma no apmeklētāju un
konsultatīvās nodaļas klientu plūsmas. Līdz ar to jāpārveido
un jāpiemēro slimnīcas vide. Šis bija viens no galvenajiem
uzdevumiem šajā konkursā un visi konkursanti vairāk vai
mazāk pie tā ir strādājuši. Konkursa sākumā visiem
interesentiem tika organizēts seminārs, kurā tika izstāstīts kas
slimnīcai ir svarīgi, ko mēs no konkursantiem sagaidām, ka
galvenais ir gan vide, gan veicamās funkcijas – ka cilvēki nāks,
kā viņi saņems medicīniskos pakalpojumus. Kā viņu ceļi
krustosies, lai nesanāk tā, ka atnāk, piemēram, ambulators
pacients uz kādu sildīšanu vai masāžu, bet dodas cauri
infekciju nodaļai. Slimnīca ir uzbūvēta, diezgan daudz jau ir
izdarīts – sakārtotas un siltinātas fasādes. Konkursā gribam
noskaidrot, kādi priekšlikumi ir arhitektiem, kā ar vienkāršiem
līdzekļiem šo objektu varētu padarīt savdabīgu un tieši
Liepājai raksturīgu. Arī tas bija viens no uzdevumiem, kas bija
pakārtos galvenajam uzdevumam. Tāpat bija svarīgi saprast kā
attīstīsies slimnīcas teritorija, kur būs pacientu pastaigu vieta,
kur – automašīnu novietnes. Kā tiks organizēta pacientu
plūsma – tie ir pamatkritēriji, kas mums ir jāvērtē.
Kā jūs raksturotu konkursantu iesniegtos darbus?
Es vēl visus pa smalko neesmu izskatījusi, bet piedāvājumi
ir interesanti, piegājieni ir dažādi. Vieni piedāvā diezgan
radikālas izmaiņas, citi mēģinājuši ar jau esošo situāciju tikt
galā. Kā kuram. Bet visi pret konkursu attiekušies ļoti nopietni.
Darba apjoms ir ļoti liels un pirms tam bija jāiegulda diezgan
liels darbs, lai izpētītu konkrēto situāciju. Īstenībā interesanti
darbi, vismaz sākotnēji, es esmu apmierināta. Tad, kad
iedziļināšos vairāk, varbūt būs cits viedoklis, bet pagaidām,
virspusēji pārskatot, ir interesanti darbi.
Cik ilgi norisināsies iesniegto darbu vērtēšana?
Pēc nolikuma mums mēneša laikā ir jāizvērtē, bet sakarā
ar to, ka slimnīca ir ieinteresēta pēc iespējas ātrāk iegūt
konkursa rezultātus, lai varētu jau slēgt līgumus ar
projektētājiem, tad arī mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk
noteikt konkursa uzvarētāju. 16. februāris bija pēdējais darbu
iesniegšanas termiņš Pilsētas būvvaldē. Pēc tam mēs tos
atvedām uz slimnīcu un vērām vaļā. Žūrijas komisijā ir
pārstāvji gan no dakteru puses, gan arī arhitekti. Nākamā
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žūrijas komisijas sēde notiks 2. martā un tad arī nolemsim par
tālāko.
Kā sabalansēsies viedoklis par iesniegtajiem darbiem
starp ārstiem un arhitektiem?
To es vēl nevaru pateikt kā tas būs, tas viss vēl ir priekšā,
bet mēs par to nopietni domājam, jo ārstiem šeit būs jādzīvo,
viņi pārzina medicīnas iestādes specifiku, savukārt arhitekti
vairāk pārzina celtnes arhitektoniski funkcionālo risinājumu.
Es domāju, ka žūrijas komisijas sastāvs ir ļoti veiksmīgs un
liekas, ka rezultāts būs labs.
Savā vērtējumā par iesniegtajiem darbiem aicinājām
dalīties arī Arnoldu Ati Veinbergu, Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju, žūrijas
komisijas locekli.
Jūs jau esat iepazinies ar vairākiem piedāvājumiem,
kāds ir jūsu vērtējums, vai arhitekti ir spējuši iekļauties
konkursa noteikumos?
Pašlaik esmu izskatījis tikai trīs piedāvājumus un divos no
tiem iekšējās funkcionalitātes risinājums neatbilst mūsdienu
medicīnas prasībām. Atsevišķos piedāvājumos ir samērā
daudz piebūvju, kas, protams, šo projektu sadārdzinātu. Viens
no konkursa noteikumiem bija tas, ka nedrīkst būt pārāk daudz
piebūvju, kā arī izjaukt esošo arhitektūru.
Tas nozīmē, ka iesniegtie darbi tā īsti neatbilst
gaidītajam rezultātam?
No tiem, kurus esmu apskatījis, pagaidām tikai viens
atbilst izvirzītajiem kritērijiem. Beigās mēs droši vien
atsijāsim divus vai trīs un tad starp tiem arī izvēlēsimies
optimālāko variantu.
Kāds ir jūsu iespaids par Liepājas Reģionālo slimnīcu
un par šo metu konkursu?
Domāju, ka veselības aprūpē ir nepieciešamas pārmaiņas
un Liepājas slimnīcai ir jākļūst par Kurzemes zonas galveno
slimnīcu un līdz ar to šāda rekonstrukcija ir ļoti nepieciešama.
Daļa Latvijas slimnīcu pašlaik neatbilst mūsdienu
tehnoloģijām, jo tās strauji attīstās un ievietot šīs tehnoloģijas
esošās ēkās ir ļoti apgrūtinoši. Tapāt arī neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība, pacientu aprūpe
un to uzmanīšana nodaļās neatbilst pašreizējām prasībām.
Kā vajadzētu darboties modernai slimnīcai?
Šeit jānodala stacionārā no ambulatorās sadaļas. Nākotnē
plānots, ka liela daļa pacientu tiks izmeklēti un ārstēti
ambulatori. Tas nozīmē, ka jāpastiprina ambulatorā sadaļa un
jāsamazina gultu skaits slimnīcās. Pacienti slimnīcā uzturēsies
īsāku laika posmu, līdz ar to jāveic ātra diagnostika, jānozīmē
ārstēšana un pacienta turpmākā ārstēšanās var notikt
sekundārās aprūpes slimnīcās.
Tas nozīmē, ka runājot konkrēti par šo konkursu
arhitektiem un mediķiem ir jāvienojas par kopīgu galīgo
variantu?
Es domāju, ka daļa no arhitektiem, kas piedalās šajā
konkursā nav iedziļinājušies slimnīcas funkcionalitātē,
respektīvi, loģistikā – kādā veidā pacients nonāk slimnīcā, kā
viņš tiek virzīts tālāk uz izmeklēšanu. Domāju, ka tas varētu
būt viens no klupšanas akmeņiem šajā konkursā.
Bet es saprotu galīgi bezcerīgi nav, vismaz no tiem
trijiem, kurus jūs esat paspējis apskatīt viens ir atbilstošs?
Kopumā ir iesniegti seši piedāvājumi, tā kā vēl ir atlikuši
trīs, ko izvērtēt. Domāju, ka mēs atradīsim labāko variantu.¨
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Tuvākajā laikā sāksies radioterapijas
ārstēšanas bunkura būvniecība

L

iepājas Reģionālā slimnīca turpinot īstenot projektu
„Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu
attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot
infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” š. g.
18.februārī noslēdza līgumu AS „UPB” par radioterapijas
ārstēšanas bunkura būvniecību. Savukārt 24. februārī pilsētas
Būvvalde izsniedza būvatļauju. Plānotie būvdarbi jāpabeidz
septiņu mēnešu laikā.
Noslēgts līgums arī ar SIA „AGROPROJEKTS” par
radioterapijas ārstēšanas bunkura būvniecības būvuzraudzību,
bet ar SIA „Arhitekta G.Vīksnas birojs” noslēgts
autoruzraudzības līgums.
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.
Projekta īstenošana slimnīcas apkalpes teritorijā samazinās
saslimstību ar onkoloģiskajām slimībām, invaliditāti un
mirstību onkoloģisko slimību dēļ, pagarinās iedzīvotāju
dzīves ilgumu. Staru terapija ir uzskatāma par vienu no pamata
metodēm onkoloģisko un hematoloģisko slimnieku ārstēšanā,
kas ļauj uzlabot dzīves kvalitāti, samazināt sāpju simptomus,
tādējādi ietaupot medikamentus. Gadā plānots veikt ap 10000
staru terapijas procedūru. Staru terapijas iespējams pielietot
neonkoloģiskiem pacientiem simptomātiskai ārstēšanai,
sadarbībā ar citu specialitāšu ārstiem – neirologiem,

INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Rehabiltācijas nodaļas
piedāvātie pakalpojumi palīdz
pacientiem atveseļoties
Cienījamie kolēģi!
Liepājas Reģionālās slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā ir
iespējams saņemt plašus fizioterapeita, ergoterapeita un
logopēda pakalpojumus.
Fizioterapeita pakalpojumus var saņemt pieaugušie un bērni,
to skaitā arī zīdaiņi. Fizioterapeits specializējas darbā ar
pacientiem pēc insulta, muguras un locītavu sāpēm, bērniem ar
skoliotisku stāju, plakanajām pēdām, cerebrālo trieku. Terapijā
tiek izmantota ārstnieciskā vingrošana, manuālā terapija, lietišķā
kinezioloģija un PNF metodes.
Ergoterapeits ir funkcionālais speciālists, kurš savā darbā
izmanto zināšanas par aktivitāti un tās disfunkciju. Nodarbības
un konsultācijas var saņemt pacienti (pieaugušie un bērni):
¨ pēc insulta un viņu tuvinieki (vides adaptācija, apmācība),
¨ ar reimatoīdo artrītu (vides adaptācija, ortozēšana),
¨ pēc roku traumām (lūzumu, replantācijas, nervu
bojājumiem, amputācijas),
¨ cerebrālo trieku,
¨ politraumām,
¨ multiplo sklerozi,

Jaunā staru terapijas bloka būvniecība iecerēta vietā,
kur patlaban atrodas neizmatota saimniecības ēka

traumatologiem, sporta ārstiem.
Projekta kopējās izmaksas ir Lv 2 400 000.00. No tiem
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir Lv
2 040 000.00 apjomā. Lv 360 000 ir valsts piešķirtais
finansējums.
Projekta īstenošana ir aktuāla, jo 2009.gadā Liepājas
Reģionālā slimnīca veidos apvienību ar Piejūras slimnīcu
koncentrētai onkoloģijas pakalpojumu sniegšanai Liepājā.¨

¨ muguras sāpēm (ergonomikas pamatprincipi),
¨ konsultācijas par tehniskajiem palīglīdzekļiem,
¨ arodsaslimšanu profilakse – ergonomika, vides
pielāgošana.
Ergoterapeits veic arī pacienta funkcionālu novērtēšanu,
lai objektīvi secinātu par pacienta funkcionālo stāvokli un
dalību ikdienas aktivitātēs (atkarības/neatkarības līmenis,
tehnisko palīglīdzekļu izvēle un pielāgošana). Novērtējumam tiek pievienoti novērtēšanas instrumenti – Bartela
indekss, Funkcionālais neatkarības mērījums (FIM), u.c.
Rekomendējam nosūtīt pacientus uz konsultāciju arī
pirms gūžas locītavas endoprotezēšanas, lai sniegtu
informāciju par atveseļošanos procesu pēcoperācijas periodā
(locītavu aizsardzības principi, ikdienas aktivitāšu veikšana,
tehniskie palīglīdzekļi). Pacientiem pēc dažādām roku
traumām ergoterapijas nodarbības tiek apvienotas ar
fizikālajām procedūrām (siltums, aukstums, minerālvannas
u.c.), lai īsākā laika periodā gūtu pozitīvus rezultātus.
Pacientiem pēc insulta ļoti svarīga ir kvalitatīva un
adekvāta aprūpe mājas vidē. Ergoterapeita kompetencē ir
apmācīt insulta pacienta tuviniekus par dažādām aprūpes
tehnikām un adaptīvajām metodēm.
Logopēda konsultācijas un nodarbības var saņemt gan
pieaugušie, gan bērni, pacienti pēc insulta ar runas
traucējumiem, pacienti pēc sejas- žokļu saslimšanām,
traumām, bērni ar valodas traucējumiem un iedzimtām
saslimšanām, runas defektiem. ¨
Ar cieņu un turpmāku sadarbību,
Rehabilitācijas nodaļas komanda.
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Satikt gliemezīti un pāri nedarīt

P

ar slimnīcas rotaļu grupiņas audzinātāju nu
jau vairāk kā trīs mēnešus strādā Ilze
Zaharova. Patlaban grupiņā ikdienā uzturas
seši līdz astoņi bērni vecumā no nepilniem
diviem gadiem līdz trīs gadiņiem. Ilze Zaharova stāsta,
ka viņai patīk darboties ar bērniem. Pirms tam desmit
gadus strādājusi Kristīgajā bērnudārzā par auklīti, kā
arī Karostas filiālē par naktsauklīti. Jautājām Ilzei
Zaharovai kā veicas šajā darbā?

Ilze Zaharova uzskata, ka bērni ir ļoti interesanti,
vajag ieklausīties kā viņi runā
un kādus spriedumus izsaka

Kā jums paiet ikdiena?
Bērniņus sāk vest astoņos no rīta. Atnākušie paši
rotaļājas, kamēr sarodas visi. Tad paēdam brokastis, bet
pēc tam sākam nodarbības. Šodien mēs krāsojām
svecītes. Bērniem ļoti patīk, gan krāsot, gan zīmēt, gan
veidot. Taču ar visiem uzreiz nevar nodarboties. Ar tiem,
kuri ir mazāki, vajag atsevišķi. Patiesībā jau ar katru
vajadzētu atsevišķi, bet es vienlaicīgi nodarbojos ar
diviem mazuļiem. Bērni sāk aprast ar šo kārtību. Cits ļoti
akurāti krāso. Var redzēt, ka vecāki mājās darbojas ar
bērnu. Citam vēl tā nesanāk, bet viss nāk ar laiku. Mēs
spēlējamies arī ar mīkstām mantiņām, bērniem patīk
darboties ar klucīšiem. Viņi vēlas, lai mēs to darītu
kopīgi. Protams, es cenšos vienmēr piedalīties. Mēs
sasēžamies uz paklāja un ceļam mājas. Pirms
pusdienām, lai attīstītu roku motoriku, mēs vingrinām
rociņas, pirkstiņus – taisām kulaciņus, laižam vaļā,
berzējam rociņas vienu gar otru, jo mēs darbosimies ar
karotītēm, tāpēc rociņām jābūt veiklām. Ziemassvētkos
mums bija izgatavoti rotājumi no kartona, izgriezta un
nokrāsota eglīte, uzzīmēts zaķītis, sniega kupenas, jo
bērniņi ir maziņi un viņiem patīk skaisti un izteiksmīgi
zīmējumi. Ļoti atbilstoši bērniem ir Margaritas Stārastes
zīmējumi. Es palūdzu, lai arī mūsu māksliniece uzzīmē
tieši tādu pašu zaķīti kā šajās grāmatiņās. Pēc
nodarbībām mēs ejam laukā. Pastaigājoties mēs neko
nepalaižam garām – nevienu kukainīti, nevienu slieku –
mēs apstājamies, parunājamies – šodien satikām
gliemezīti. Visu pārrunājam, lai bērni zinātu, ka nedrīkst
aiztikt, nedrīkst pāri nodarīt. Arī bērniem vienam pret
otru ir jābūt draudzīgiem. Mēs ejam arī uz mežu, kur
apskatām eglītes, aptaustām un saprotam cik tās
durstīgas. Pirms Ziemassvētkiem mēs rāvām arī skujas,
lai veidotu Adventa vainadziņu. Netālu no mūsu
pastaigas vietas ir arī grāvis ar ūdeni. Mēs salasām

Sākumā bērniem bija jāpierod pie manis, jo
tas ir pirmais, kas nepieciešams. Domāju, ka nu
jau mēs esam viens ar otru apraduši. Mums iet
visādi, bet bērni nāk labprāt un arī vecāki ir
atsaucīgi. Vecāki man stāsta, ka, dažkārt, mazuļi
pamostas naktī un saka, ka gribot iet uz mazo
grupiņu. Pie mums nāk bērniņi, kas iet arī
pilsētas bērnudārzā. Taču tad, kad mammīte
strādā, tad viņa kādu dienu atved savu mazuli arī
šeit. Skaita ziņā šeit mēs esam mazāk, kā,
piemēram, pilsētas dārziņos, kur grupiņās ir
daudz lielāks bērnu skaits. Pagaidām esmu
viena pati, esmu apmierināta, kaut gan iznāk
man viņus arī ēdināt un pēc tam mazgāt traukus,
bet tas viss ir pieņemams, jo arī mājās mēs to
visu darām.
No rītiem mazie rotaļājas paši, kamēr ierodas pārējie
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akmentiņus un metam tos ūdenī
un vērojam kā veidojas apļi.
Bērniem patīk un katru dienu
viņi man saka iesim mest
akmentiņus. Citu dienu mēs uz
turieni neejam, bet ar lielākajiem bērniem mazliet paskrienam. Tad es viņus paņemu
rokās un izšūpinu – tas arī
viņiem patīk. Laukumiņa jau
šeit nav, tas pietrūkst. Tad kad
bija sniegs – cēlām sniegavīru.
Tā kā mēs neesam tikai kā
rotaļu grupiņa, kur atstāt
bērniņu, – mēs arī cītīgi
darbojamies, papildinām zināšanas un iemaņas.
Vai dažkārt nākas arī
kādu stingrāku vārdu pateikt?
Jā. Es saku, ka ir jāģērbjas,
jāsavāc mantiņas. Dažkārt to
negribas darīt. Tad iznāk arī
kādu stingrāku vārdiņu pasacīt,
lai mazais cilvēks izvērtētu, Kaut arī pietrūkst rotaļu laukumiņa, toties ir daudz svaiga gaisa, un mazuļi pastaigājoties
saprastu. Arī tad, ja pagrūž neko nepalaiž garām – nevienu kukainīti vai slieku, apstājas un parunājas
kādu bērnu, tad pašam jāpalīdz
viņu piecelt un runājam, ka nedrīkst otram darīt pāri.
Viņiem patīk, ka parunājas, it sevišķi lielākajiem.
Bērniņi ir ļoti jauki. Daudzi pirms nākšanas uz šo
grupiņu mājās bija divatā ar auklīti, bet te viņi ir
kolektīvā un jāmācās saprasties. Man katram ir
jācenšas pievērst uzmanību. Kad dodas gulēt,
jācenšas pieiet klāt, īpaši tiem, kam tas ir vairāk
vajadzīgs.
Kas jums šeit pietrūkst, ko vēl vajadzētu
pilnveidot?
Labi būtu, ja telpas būtu nedaudz plašākas un to
iekārtojums mazliet savādāks. Dārziņā katrā grupiņā
izlietnes ir novietotas atbilstoši vecumam, lai bērniņš
var pieiet un nomazgāt rociņas. Šeit mazais pats to
nevar izdarīt, jo izlietne pārāk augstu. Šeit viss ir
sākuma stadijā, kad izveidosies tad viss būs savādāk.
Jūs jau ilgus gadus nodarbojaties ar bērniem?
Jā, desmit gadus es strādāju bērnudārzā, tad
piecus gadus Karostas filiālē strādāju ar bērniņiem no
nelabvēlīgām ģimenēm – biju naktsauklīte. Ziniet, kā
tas ir, kad bērni nāk no nelabvēlīgām ģimenēm –
visādi ir. Bet mēs labi satikām. Arī viņi ir jauki, tagad
jau izauguši lieli. Šeit es redzu, ka vecāki ļoti mīl
savus bērniņus, un tas tiešām ir ļoti patīkami. Bērni ir
ļoti interesanti, vajag ieklausīties kā viņi runā un
kādus spriedumus izsaka. Domāju, ka tas ir ļoti labi,
ka vecāki var atvest šeit savus bērniņus, kur viņi ir
pieskatīti. Turklāt rotaļu grupiņā vēl ir brīvas vietas
un slimnīcas darbinieki aicināti izmatot rotaļu
grupiņas pakalpojumus. Cena Ls 1.88 (uzturēšanās +
Pie roku mazgāšanas bez gādīgās audzinātājas neiztikt,
ēdināšana) dienā. ¨
jo izlietne pārāk augstu
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Rotaļu istaba ieguvusi jaunu izskatu

N

o 29. janvāra līdz 2. februārim Liepājā uzturējās
četras skolnieces no Liepājas sadraudzības
pilsētas Helsingborgas skolas Olympiaskolan.
Meitenes ieradās pilsētā, lai padarītu mājīgāku Liepājas
Reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas rotaļu istabu. Sava
pēdējā mācību gada ietvaros skolnieces izstrādāja projektu par
to, kā bērnus ietekmē vide slimnīcā. Turklāt skolnieces Helēna
Lundina, Luīze Olssona, Gabriella Okerberga un Elīna Boldta,
savā dzimtenē sniedzot labdarības koncertus, savāca
ziedojumus bērnu rotaļlietām, kuras tika nodotas Bērnu
nodaļai. Tāpat meitenes apgleznoja rotaļu istabas sienas, lai
bērni iegūtu patīkamu vidi, kurā rotaļāties. Pirms projekta
izstrādes meitenes apmeklēja Helsingborgas un tās tuvumā
esošās slimnīcas, lai apskatītu bērnu rotaļu istabas un
uzklausītu mediķu domas par to, kā vide rotaļu istabās palīdz
bērniem atveseļošanās procesā.
Par to, kāda tagad izskatās Bērnu nodaļas rotaļu istaba un
par turpmākajām iecerēm jautājām nodaļas vecākajai māsai
Gundegai Bļizņecai.

māsiņu plaukstas un Helsinborgas meiteņu plaukstas. Meitenes
atveda arī rotaļlietas. Daļu no rotaļlietām es atdevu mūsu
darbinieku bērnu rotaļu grupai. Tie ir trīsriteņi, kurus mēs
tiešām nevar nodaļā izmantot, bet tur vasarā noderēs. Pārējās
mantiņas ir šeit – mēs esam iekārtojuši meiteņu rotaļu zonu,
zēnu rotaļu zonu un zīmējamo zonu. Bērniem patīk. Mums ir
arī jaunas multfilmas, kuras var noskatīties uz jaunā DVD, kas
ir ļoti kompakts un to var piestiprināt pie televizora. Savukārt
pie nodaļas koridora sienām piestiprināti astoņi firmas
„OlainFarm” dāvātie zīmējumi, kuros attēloti zilonīši.
Ekonomiskā krīze mums šos zīmējumus padarīja mazākus
nekā bija plānots, bet tie ir patīkami un skaisti. Mums ir arī 5.
vidusskolas bērnu uzzīmētie un dāvātie zīmējumi. Taču mēs
vēl neesam izlikuši mākslinieku dāvātās gleznas, bet ar laiku
arī tām vietu atradīsim. Divas gleznas mēs uzdāvinājām
elektrokardiogrāfijas kabinetam. Tā darbinieki bija ļoti
priecīgi. Domāju, ka šis dāvinājums ir visai slimnīcai un tur šīs
gleznas ļoti labi izskatās.
Daļa nodaļas jau izremontēta, vai iespējams, ka arī otrā
daļa piedzīvos remontu?
Redzēs kā būs, es negribu neko skaļi teikt, bet nekas nav
neiespējams. Parasti jau viss notiek. Idejas ir un ceru, ka kaut
kas arī realizēsies. Mums izveidojusies laba sadarbība ar
Liepājas Būvamatniecības vidusskolu. Viņu audzēkņi būtu
gatavi remontēt kādu palātu jau marta sākuma. Viņiem tas būtu
kā kursa darbs. Taču es vienpersonīgi šādus jautājumus nevaru
izlemt, te jāiesaistās arī mūsu slimnīcas Saimniecības daļas
vadītājam Edvīnam Rūjam. Viņš piekrīt, ka jebkuram citam
būvuzņēmumam būtu jāmaksā vēl papildus. Turpretī šajā
gadījumā tā ir tikai materiālu cena. Šī arodvidusskola jau
atjaunoja bērnu gultiņas un tagad viņi restaurē vecos
pārtinamos galdiņus, jo jaunus pašreizējā situācijā mēs
nenopirksim, bet arī vecajiem nav ne vainas, ja vien tos atjauno.
Tāpat Dzemdību nodaļā jau prasīja, ka arī viņiem nepieciešams
atjaunot pārtinamos galdus. Šādas iespējas vajag izmantot, jo
arī citviet Latvijā amatnieku skolas tiek piesaistītas, lai
atjaunotu gan telpas, gan mēbeles. Es neesmu pesimistiski
noskaņota un domāju, ka arī šodienas apstākļos var kaut ko
izdarīt un varbūt nemaz nevajag milzu līdzekļus, tikai
jāpadomā. ¨

Rotaļu istaba tagad ir gaiša un krāsaina.
Tajā ērti jūtas arī mazā Sanija

Rotaļu istaba tagad ir gaiša un krāsaina. Tā vairāk
piemērota mazajiem bērniem, aptuveni līdz 10 gadu
vecumam. Lielākiem bērniem šeit varbūt nav tik
interesanti, viņiem vajadzētu datoru. Žēl, ka tagad ir
gripas laiks un bērnu rotaļu istabā ir maz, bet iestājoties
siltākam laikam gan jau būs vairāk un viņi varēs
darboties.
Vai jūs esat apmierināta ar sienu dekorējumu?
Interesanti, gaumīgi, nekas nav par daudz. Tā jau
saka, ka viss ģeniālais ir vienkāršs. Nevajag nekādus
milzīgus gleznojumus. Interesanti ir uz vienas no sienām Interesanti ir uz vienas no sienām atstātie slimnieku,
atstātie plaukstu nospiedumi – tās ir slimnieku plaukstas, māsiņu un Helsinborgas meiteņu plaukstu nospiedumi
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Slimnīcas darbiniekiem ir
iespēja paēst siltas pusdienas

K

opš 10. februāra slimnīcas darbiniekiem
ir iespējams pasūtīt siltas pusdienas,
kuras gatavo slimnīcas ēdināšanas blokā.
Pusdienām var pieteikties slimnīcas portālā
(intranetā), kur katrs var iepazīsties ar ēdienkarti
turpmākajām divām nedēļām. Lai ēdināšanas bloka
darbinieki paspētu sagatavot nepieciešamo ēdiena
daudzumu, pasūtījumu par nākamo dienu jāveic
līdz plkst. 12.00. Taču pusdienas iespējams pasūtīt
arī vairākām dienām uzreiz. Pusdienas slimnīcas
vietējā tīklā (intranetā) jāpasūta sadaļā „saraksti” –
„pieteikšanās ēdināšanai”, kur pēc struktūrvienības
atrod darbinieka vārdu, uzvārdu, ailēs atzīmē
ēdiena veidu: pirmais (zupa), pirmais (puse
porcijas), otrais, otrais (puse porcijas), trešais
(saldais), salāti, vienreizējie trauki (līdznešanai), un
datumu, kad vēlas saņemt pusdienas. Ievadītie dati
saglabājas vienotā datu bāzē, kura pieejama
ēdināšanas bloka vadītājai. Jāpiebilst, ka darbinieks
ir atbildīgs par veikto pasūtījumu. Ēdienu līdzi
ņemšanai uz nodaļu iespējams saņemt vienreizējos
traukos. Par tiem veicot apmaksu atbilstoši ēdiena Iesākumā siltās pusdienas varēja saņemt tikai darba dienās,
sortimentam. Samaksa par pusdienām tiek ieturēta bet patlaban darbinieki ar ēdināšanu tiek nodrošināti arī
no algas. Saņemot ēdienu, darbinieks parakstās, sestdienās un svētdienās
tādējādi apliecinot savu piekrišanu ieturējumam no
darba algas. Lūgums darbiniekiem, kuriem ir
Ina Mistere (ugunsdrošības tehniķis): Šobrīd ir ļoti labi,
pieejams dators, pasūtīt pusdienas arī saviem kolēģiem. Būsim
ja tā būs uz priekšu tad šis pasākums būs izdevies. Labi, ka var
saprotoši! Savukārt struktūrvienību vadītājiem, nodaļu
pasūtīt tikai pusi no porcijas. Esmu ļoti apmierināta, par velti
virmāsām lūgums izskaidrot darbiniekiem iespēju saņemt
var saņemt arī maizi, tēju, kefīru vai dzērienu. Tikai savlaicīgi
pusdienas un nodrošināt to pasūtīšanu. Neskaidrību gadījumos,
jāpiereģistrējas uz nākošo dienu.
vērsties pie galvenās māsas vai 218.kabinetā (tlr.242). Par
Arturs Rieksts (darba drošības inženieris): Es nepasūtu,
uzsākto darbinieku ēdināšanu jautājām slimnīcas Ēdināšanas
jo gribu redzēt kāda man aprīlī būs darba alga, vai vispār
bloka vadītājai Ivetai Rutkai.
varēšu atļauties ēst. Es arī pirms tam darbā neēdu, es gāju
Iesākumā siltās pusdienas varēja saņemt tikai darba dienās,
mājās ēst.
bet patlaban darbinieki ar ēdināšanu tiek nodrošināti arī
Mārīte Jončauska (noliktavas pārzine): Es eju ēst
sestdienās un svētdienās. Brīvdienās tiek pabaroti aptuveni 12pusdienas. Man garšo, viss ir labi. Saņemt slimnīcā siltu
14 darbinieku. Tas nav daudz. Taču priecē tas, ka mēs tagad arī
ēdienu par lētu naudu – tā ir ļoti laba doma. Taču man nepatīk,
brīvdienās varam pabarot visus tos, kas ir vēlējušies. Darba
ka par pusdienām norēķināšos no algas. Es tagad darīšu tā –
dienās pusdieno vidēji ap 130 darbinieku. Slimnīca saviem
tajā dienā, kad es eju ēst, krājkasītē iesviedīšu iztērēto naudu
darbiniekiem piedāvā pusdienas, kas ir par pašizmaksu, līdz ar to
par ēdienu un algas dienā es to varēšu sev atdot. Man labāk
paēst siltu ēdienu iespējams ievērojami lētāk. Tik lēts ēdiens
patīk, ka es varu uzreiz norēķināties, nevis tad, kad man
kāds ir mūsu darbiniekiem, es domāju, ka nav nekur. Mēs
jāseko līdzi ko norēķina no algas. Bet citādi viss ir labi. Cenas
piedāvājam pirmo, otro un trešo ēdienu. Mēs cenšamies, lai tas
ir ļoti pieņemamas. Līdz tam es ņēmu līdzi maizītes vai gāju
būtu daudzveidīgs. Zupa mums maksā 40 santīmus, otrais ēdiens
uz kafejnīcu. Tagad es iemācījos kā var pieteikties un arī šajā
– 60 santīmus. Darbinieki var pasūtīt arī pusporciju, līdz ar to
ziņā viss ir normāli.
maksa gan par zupu, gan par otro ēdienu arī samazinās uz pusi.
Edvīns Rūja (saimniecības bloka direktors) steidzīgs un
Salātiņi maksā 10 santīmus. Savukārt saldais – 40 santīmu. Par
savos izteikumos skops, vien garām steidzoties teica, ka ir
maizi un dzērienu atsevišķi nav jāmaksā. Aicinām darbiniekus
apmierināts gan ar ēdiena kvalitāti, gan daudzumu. Parasti
neiznest no ēdnīcas traukus. Ja kāds vēlas ēdienu ņemt līdzi, tad
ņemot zupu, otro un salātus. Praktiski pusdienojot katru
nepieciešami savi trauki. Darbinieku ēdināšanai iegādāti jauni
dienu. Līdz tam ieturējis maltīti kafejnīcā. Salīdzinoši naudas
trauki un gribētos, lai tie netiek iznēsāti pa nodaļām.
ziņā pusdienas šobrīd izmaksājot uz pusi lētāk.
Darbinieku atsauksmes
Oksana Aļeksejeva (Bērnu nod. medmāsa): Tā ir laba
Selga Dragomirecka (slimnīcas māksliniece): Es esmu ļoti
ideja. Es eju ēst nu jau kādas divas nedēļas katru dienu. Mani
apmierināta. Man ļoti garšo un pilnīgi pietiek, ja paņemu tikai
apmierina, jo nav daudz jāmaksā. Ja ņem visu, nevar pat
pusītes. Naudas ziņā arī ir ļoti labi. Es uzskatu, ka tas ir kolosāli.
apēst, tāpēc es ņemu tikai otro. Līdz tam ņēmu līdzi no mājām
Tikai jāpaspēj uz rītdienu pierakstīties. Ar to pierakstīšanos tā ir
un ēdu maizītes, kas dažkārt izmaksā pat dārgāk, te tomēr ir
kā ir. Ja kāds netiek pie datora, tad var arī nepaspēt un palikt bez
silts ēdiens un tas ir labi. Dažreiz līdz 12.00 nevar paspēt
ēšanas.
pasūtīt, jo visintensīvākais darbs notiek no rīta. Zinu, ka arī
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citi it kā gribētu pasūtīt, bet pieteikšanās laiks jau ir
beidzies.
Gundega Bļizņeca (Bērnu nod. vecākā māsa): Es
pašā sākumā negāju. Kā jau tas dažkārt mēdz būt, es biju
noskaņota skeptiski. Tagad es pusdienoju nu jau kādas
divas nedēļas. Es neēdu pilnas porcijas, līdz ar to tas
man izmaksā 30 – 40 santīmus dienā un tas, protams, ir
lētāk nekā ņemt līdzi no mājām. Ja ņem pilnas porcijas
un visus trīs ēdienus, tas izmaksā aptuveni vienu latu,
kas arī ir lēti un silts ēdiens, tomēr ir silts ēdiens. Tas ir
arī normāls pusdienas laiks. Mierīgi var apsēsties un
paēst, satikt kolēģus, jo nodaļā tā nevar – vienmēr kāds
pasauks, kādam kaut ko vajadzēs. Es esmu apmierināta
un arī no kolektīva nekādas sliktas atsauksmes neesmu
dzirdējusi. Tā ir laba doma, labi realizēta dzīvē.
Vairāki aptaujātie darbinieki izteicās, ka dažkārt
nevar paspēt līdz plkst. 12.00 pasūtīt ēdienu uz nākošo
dienu. Kvalitātes vadības daļas vadītāja Līga Pavloviča
paskaidroja, ka darbiniekiem pusdienas nav obligāti
jāpasūta līdz plkst. 12.00, to var izdarīt arī vēlāk, kad
vairāk laika un pasūtījumu veikt uzreiz uz visu
turpmāko nedēļu. Tad pusdienas darbinieks nesaņems
tikai nākošajā dienā, toties varēs saņemt turpmākās
dienās. Piesakoties uz ilgāku periodu, ietaupīsies laiks
un pusdienas nevajadzēs pasūtīt katru dienu. ¨

Slimnīcā ieviesta
centralizēta trauku mazgāšana

Sveicam slimnīcas
darbiniekus apaļajā jubilejā!

limnīcas centralizētās trauku mazgāšanas telpas ir
izremontētas un patlaban tajā darbs norit jau pilnā sparā.
Ēdināšanas bloka vadītāja Iveta Rutka stāsta, ka telpa
sadalīta divās zonās – vienā no tām notiek trauku atbrīvošana no
ēdiena atliekām, trauku šķirošana un ievietošana centrālajā trauku
mazgāšanas mašīnā. Savukārt otrajā – trauki tiek izņemti un salikti
pa plauktiem katrs savā paredzētajā vietā līdz nākošajai ēdināšanas
reizei. Parasti strādā astoņas darbinieces, kuras ir atbildīgas par
lielās mājas pacientu pabarošanu. Infekciju un tuberkulozes
nodaļas traukus šeit nemazgā. Tas tiek darīts nodaļās uz vietas.
Pirms kārtējās ēdienreizes, ēdiena dalītājas, vadoties pēc
pieprasījuma, kurā norādīts cik pacientu, kurā stāvā atrodas un
kāda katram konkrētam pacientam ir noteikta diēta, saņem ēdienu
un katra dodas uz savu stāvu. Pēc tam savāc izlietotos traukus,
kurus nogādā atpakaļ centralizētajā trauku mazgāšanas telpā.
Jauni ir arī jauni ēdiena izdales rati?
Rati mums ir nomainīti visi. Tie ir no nerūsējošā tērauda,
uzsildāmi. Katra sekcija tiek sildīta atsevišķi, līdz ar to ēdiens
saglabā noteiktu temperatūru un arī līdz pacientam nonāk silts.
Kādi ir pirmie novērojumi attiecībā uz centralizēto trauku
mazgāšanu, kādi ir ieguvumi?
Pirmkārt, visi trauki atrodas vienkopus, kas atvieglo
nevajadzīgo, savu laiku nokalpojušo trauku izņemšanu no aprites.
Šobrīd mēs strādājam pārsvarā ar traukiem no nerūsējošā tērauda,
kas ir mūsdienīgāki. Vēl jau vajadzētu nomainīt arī vecās alumīnija
karotes pret nerūsējošām. Taču tas ir saistīts ar izmaksām. Zinot
pašreizējo ekonomisko situāciju, grūti prognozēt cik ilgā laikā mēs
varēsim to izdarīt. Otrkārt, tā kā trauku mazgāšana notiek
automātiski, arī mazgāšanas un skalošanas līdzeklis tiek paņemts
automātiski, līdz ar to šie līdzekļi tiek izlietoti daudz
ekonomiskāk.¨

Protēžu nodaļas filiāles vadītāju
Zigrīdu Lejnieci,
Ātrās palīdzības ārsti
Irinu Tihomirovu,
Aptiekas medmāsu
Liānu Kobļansku,
Transporta dienesta autovadītāju
Ivaru Krētaini,
Traumat. un ortopēdijas nod.
medmāsu Oksanu Zinovenko,
Protēžu nodaļas māsas palīdzi
Jeļizavetu Černecku!

Pateicības
Sirsnīgs paldies Traumpunkta un NMP
medmāsiņām, medmāsu palīgiem, ārstiem
par uzmanīgo un laipno attieksmi, par
sirsnību un iejūtību sniedzot man
palīdzību 14. februārī. Īpašs paldies
dakteriem Mārtiņam Sileniekam un Vilnim
Vigulim par profesionālo un sirsnīgo
attieksmi.
Natalja Kreutzner
Sirsnīgs paldies NMP brigādei un īpaši
ārsta palīdzei Lienei Freimanei par man
savlaicīgi sniegto palīdzību. Lai jums
veicas un esiet stipri!
Arvīds Ašmanis

Pēc katras ēdienreizes trauki tiek sašķiroti un
ievietoti trauku mazgājamajā mašīnā
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