S I A “ L I E P Ā J A S R E Ģ I O N Ā L Ā S L I M N Ī C A ” I N F O R M AT Ī V S I Z D E V U M S

SLIMNĪCAS AVĪZE
AVĪZE
SLIMNĪCAS

2009.gada maijs (Nr 21)

12. maijs –
Stacionāra
Starptautiskā kvotas
pārpildītas
māsu diena

S

tarptautiskā māsu diena tiek svinēta visā
pasaulē saistībā ar māsu profesijas
pamatlicēju Florences Naitingeilas dzimšanas
gadadienu. F.Naitingeila formulēja māsu profesijas
pamatmērķus, uzsverot, ka māsas prioritārais
uzdevums ir pacienta aprūpe. Viņas uzsāktais darbības
virziens – kopt
slimus pacientus, atbalstīt veselības veicināšanu novēršot
slimības – kā
galvenais mērķis tiek īstenots
arī mūsdienu
māsu praksē.
Māsa strādā
veselības aprūpes iestādēs un
sabiedrības veselības jomā,
veicot pacienta
aprūpi, piedaloties ārstniecībā, veicot izglītojošu darbu.
2009. gada
Dzintra Vecbaštika
Starptautiskās
Liepājas Reģionālās slimnīcas māsu dienas tēgalvenā māsa
ma – nodrošinot
kvalitāti, kalpojot sabiedrībai,
māsas vada aprūpes inovācijas. Ik dienas slimnīcas
māsas pilnveido savas zināšanas pacientu aprūpē, kā arī
izglīto pacientus un viņu tuviniekus par veselības
uzturēšanu, saglabāšanu. Māsas aktīvi darbojas
sniedzot medicīnisko aprūpi mājās, iesaistās tālākizglītības kursu programmu sagatavošanā un realizēšanā, piedalās Liepājas Medicīnas koledžas studentu
apmācībā, kā prakses vadītājas un lektores. Zīmīgi, ka
tieši 12. maijā, atzīmējot mūsu profesionālos svētkus,
Liepājas Reģionālās slimnīcas māsas ar slimnīcas
vadības atbalstu, piedāvā apmeklēt Brūču aprūpes
kabinetu un Diabēta pacientu apmācības kabinetu, lai
rūpētos par pacientu, viņu tuviniekiem, kā arī par
ikviena indivīda veselības uzturēšanu, saglabāšanu,
veicināšanu.
Sveicu Starptautiskajā māsu dienā, pateicos par
darba ieguldījumu māsu profesijas attīstībā, vēlu
veselību, izturību, mīlestību un radošu garu! ¨

M

ūsu darba analīze apliecina, ka stacionāra kvota
mūsu slimnīcai ir nepietiekama. Zemāk esošā tabula
parāda stacionāra kvotas izpildi pa mēnešiem (uz
19.05.2009). Balstoties uz šiem datiem valde pieņēma lēmumu
pārtraukt plānveida valsts apmaksātās ķirurģiskās un invazīvās
kardioloģijas/radioloģijas palīdzības sniegšanu. Par izveidojušos
situāciju ir informēta VOAVA.
Pārtraucot operācijas mēs varam ietaupīt ievērojamus
līdzekļus. Savukārt to pacientu ārstēšana, kas neprasa lielus
ieguldījumus mums ir aktīvi jāturpina. Lai pretendētu uz lielāku
kvotu nākošajā pusgadā (vai drīzāk relatīvi mazāku tās
samazinājumu), mums tā tomēr ir jāpārpilda, bet jāpārpilda ar
iespējami mazākiem izdevumiem. Tāpēc šī kvotas pārpilde nekādā
veidā nedrīkst ietekmēt terapeitiska un pediatriska profila pacientu
stacionēšanas iespējas.

Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi
Informācija atjaunota uz 31.05.2009.

Lai pacientiem tomēr būtu iespējams saņemt augstvērtīgu
ķirurģisku un invazīvās kardioloģijas/radioloģijas pakalpojumus,
esam izstrādājuši maksas cenrādi. Aicinām ārstus aktīvi piedāvāt
iespēju saņemt šos pakalpojumus par pilnu samaksu. Tā ir iespēja
ārstiem nezaudēt savas iemaņas šajā piespiedu dīkstāves laikā, kā
arī iespēja gūt papildus ienākumus sev un slimnīcai. Tālākā valsts
attīstība parādīs, vai šī maksas medicīna mums ir tikai uz diviem
mēnešiem, vai ilgāk. ¨
Juris Bārzdiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs
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INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Uzlabot darbu var arī samazināta
finansējuma apstākļos

M

an ir sapnis, ka Liepājā
darbojas moderns diagnostikas centrs, kurā pacienti var saņemt ātru, kvalificētu izmeklēšanu un ārstēšanu, kur katrs, kas
pārkāpis šī centra slieksni, sajustos
gaidīts un aprūpēts, kur pacients varētu
viegli orientēties, kur darbotos pacientu
izglītošanas un apmācības kabineti, kur
būtu sakoncentrēts viss Kurzemes
ārstu – speciālistu zieds, kur darbotos
moderna laboratorija un funkcionālās
diagnostikas kabineti, kur būtu pieejama laba kafejnīca un ēdnīca, kur
darbotos plaša Fizioterapijas nodaļa ar
baseinu un vingrošanas zāli. Es tiešām
ticu, ka tas viss piepildīsies! Ticu, ka
krīze paies! Pašvaldība novērtēs veselības aprūpes darbinieku darbu un vairāk
finansēs dažādus ārstniecības un
veselības veicināšanas projektus. Jo
ātrāk un savlaicīgāk tiek uzstādīta
diagnoze, jo ātrāk tiek nozīmēta pareiza
un intensīva ārstēšana, jo labāks ir
sasniegtais rezultāts – pacienti var
pilnvērtīgi dzīvot un strādāt un piepildīt

savus sapņus.
Arī šodien slimnīcas speciālisti
nesēž rokas klēpī salikuši. Tieši
samazināta finansējuma apstākļos rodas
vislabākās idejas, kā uzlabot mūsu
darbu. Viss jau neiet gludi. Gadās arī
kļūdas. Bet, kā zināms, nekļūdās tas,
kurš neko nedara. Es slimnīcā strādāju
nesen un domāju, ka neesmu vēl
zaudējusi „svaigu” skatu uz lietām.
Mums ir labas iestrādes, lai tuvotos šī
sapņa īstenošanai. Ar katru mēnesi
paplašinās ambulatori pieejamo
pakalpojumu klāsts. Tiek piesaistīti
jauni speciālisti – konsultanti. Pavisam
nesen sāka darboties mājas aprūpes
dienests, kuram darba netrūkst. Pacienti
ir pateicīgi, ka viņi savas hroniskās
kaites var ārstēt mājās, netērējot
milzīgas summas par ārstēšanos
slimnīcā. Pagājušo nedēļu darbu sāka
diabēta pacientu apmācības kabinets un
brūču aprūpes kabinets. Daudzus
sarežģītus izmeklējumus var veikt arī
Dienas stacionārā, kur uzturēšanās
slimniekam izmaksā ievērojami lētāk.

Esam iesaistījušies arī valsts organizētajā resnās zarnas vēža skrīningā.
Visbeidzot gribu aicināt visus pilsētniekus slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā
vakcinēties pret ērču encefalītu darba
dienās no pulksten 10.00 līdz 16.00, bet
pirmdienās no pulksten 10.00 līdz
18.00. Mēs varam piedāvāt pieaugušo
vakcinēšanu par Ls 18, bet bērnu
vakcinēšanu par Ls 15.
Aicinu visus kolēģus un pacientus
būt iecietīgākiem un laipnākiem vienam
pret otru, jo smagi klājas gandrīz
visiem. Nedusmosimies uz mediķiem
par to, ka dažreiz iznāk ilgāk pagaidīt, jo
speciālistu noslogojums ir liels, bet
pacientu kaites arvien ielaistākas un
smagākas. Cienīsim viens otra laiku.
Gribu iedrošināt visus pilsētas
iedzīvotājus izmantot slimnīcas
Konsultatīvās nodaļas pakalpojumus,
lai saņemtu daudzus izmeklējumus un
konsultācijas vienuviet. ¨
Inese Flaksa
Liepājas Reģionālās slimnīcas

Darbu sācis brūču aprūpes kabinets

I

Brūču aprūpes kabineta ārstnieciskās podiatrijas māsu
Janu Kreicbergu sveic slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš.

k dienas daudzi pacienti cieš ilgstoši
nedzīstošu brūču dēļ, kas ietekmē viņu
dzīves kvalitāti. Brūču ārstēšana ir
ilgstoša, kas nereti komplicējas ar
invaliditāti. Konsultatīvās nodaļas Brūču
aprūpes kabinetā ārstnieciskās podiatrijas
māsa – speciāliste Jana Kreicberga veiks
brūču aprūpi, sniegs konsultācijas, rekomendēs brūces ārstniecību pie speciālista –
endokrinologa, kardiologa, ķirurga, ģimenes
ārsta, jo brūču ārstniecība ir atkarīga no
pamatsaslimšanas. Kabinets atvērts katru
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Pakalpojumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu pie
ārsta speciālista (pacienta līdzmaksājums Ls
5,00) un bez ģimenes ārsta nosūtījuma pēc
maksas pakalpojuma cenrāža. Brūču
aprūpes māsas konsultācija bez ģimenes
ārsta nozīmējuma – Ls 3,00. Brūces aprūpe
bez ģimenes ārsta nozīmējuma – Ls 8,00.
Atkārtota brūces aprūpe bez ģimenes ārsta
nozīmējuma – Ls 6,00. Ārstnieciskais
pedikīrs – Ls 10,00. Tuvāka informācija pa
telefonu 634 03231. ¨
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Jaunie ārsti iepazīst slimnīcu

Jaunajiem ārstiem bija iespēja apskatīt slimnīcu un
nodaļas, uzdot personālam sevi interesējošos
jautājumus

15. maijā Liepājas Reģionālā slimnīca sadarbībā ar
Liepājas pilsētas Domi un Liepājas pārstāvniecību Rīgā rīkoja
Jauno ārstu karjeras dienu Liepājā. Tās ietvaros topošie mediķi
tika informēti par darba un rezidentūras iespējām slimnīcā un
dzīvošanas iespējām pilsētā.

Karjeras dienā piedalījās Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes un Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes
6. kursa studenti, Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības
programmas vadītāja Anda Požarnova un Medicīnas
Profesionālās izglītības centra pārstāvji. Liepāju apmeklēja
pavisam 18 interesenti. Topošie mediķi un speciālisti tikās ar
slimnīcas vadību, nodaļu vadītājiem, citiem speciālistiem un
Liepājas pilsētas Domes pārstāvjiem. Jaunajiem ārstiem bija
iespēja apskatīt slimnīcu un nodaļas, uzdot personālam sevi
interesējošos jautājumus. Pēcpusdienā viesi devās ekskursijā
pa pilsētu, bet vakarā daļa no viņiem apmeklēja vienu no
Liepājas Simfoniskā orķestra sezonas izskaņas koncertiem
„Brodvejas mūziklu valdzinājums” Liepājas teātrī.
Medicīnas profesionālās izglītības centra Rezidentu
sadales un finansēšanas daļas darbiniece Marika Veita stāsta,
ka Liepājas Reģionālā slimnīca valstī ir vienīgā, kas organizē
šādas karjeras dienas. Taču tai vajadzētu būt normālai praksei
ikvienā slimnīcā, norāda M.Veita, vienlaikus atzinīgi vērtējot
arī slimnīcas iniciatīvu kā apmācīt tiesīgai iestādei uzņemt
rezidentūrā rezidentus, lai apmācītu tos šeit uz vietas un
pieradinātu pie dzīves Liepājā jau mācību laikā. Lai piesaistītu
jaunos speciālists, reģionālās slimnīcas kā apmācību bāze ir
ļoti labs variants, pārliecināta ir M.Veita.
Jauno ārstu karjeras diena Liepājā tika rīkota jau ceturto
reizi. Šo sadarbības projektu plānots turpināt līdz 2012.gadam,
lai ieinteresētu pilsētai nepieciešamo specialitāšu ārstus par
savu darba vietu izvēlēties tieši Liepāju. ¨

Slimnīcā atvērts diabēta pacientu
apmācības kabinets

D

iabēta pacientu skaits Latvijā ar katru gadu pieaug,
tāpēc pacienta izglītošana un informēšana ir
nozīmīga ārstniecības procesa sastāvdaļa. Jaunizveidotais slimnīcas diabēta pacientu apmācības kabinets
piedāvā gan ambulatoro, gan stacionāro diabēta pacientu un
viņu tuvinieku apmācību. Liepājas pilsētas un rajona
iedzīvotāji šajā kabinetā var saņemt diabēta apmācības māsas
Silvijas Rabovičas konsultācijas veselības uzturēšanā,
saglabāšanā, kā arī iegūt zināšanas par diabēta pacientu
problēmām un to aprūpi. Informētam pacientam ir iespēja
izdarīt uz zināšanām balstītu izvēli attiecībā uz uzturu, fizisko
aktivitāti, medikamentu lietošanu, glikēmijas rezultātu
novērtēšanu u.c., kas ir nepieciešams, lai ikdienā ne tikai
izdzīvotu, bet arī ilgstoši saglabātu labu dzīves kvalitāti un
mazinātu diabēta hronisko komplikāciju attīstību nākotnē. Tā
kā cilvēka veselības stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no ģimenes
sapratnes, svarīgi ir iemācīt arī tuviniekus izprast cukura
diabēta slimnieku, prast ar viņu sadzīvot, pareizi rūpēties.
Diabēta apmācības kabinets funkcionē sadarbībā ar ārstiem
endokrinologiem, ģimenes ārstiem, slimnīcas speciālistiem un
Liepājas Diabēta biedrību.
Kabinets atvērts otrdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 un
trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00. Apmācība ir bez maksas.
Jauno pakalpojumu aktīvi izmantot aicināti arī slimnīcas
pacienti. Ja jebkuras nodaļas pacientam vajadzīga diabēta
apmācība, tad ārstam ir jānozīmē šī apmācība un attiecīgajai

nodaļai pacients jāpiesaka pie S.Rabovičas vai pa telefonu
634 03244, lai saskaņotu apmācību laiku. ¨

Jaunizveidotais slimnīcas diabēta pacientu apmācības
kabinets piedāvā gan ambulatoro, gan stacionāro
diabēta pacientu un viņu tuvinieku apmācību
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Liepājai jākļūst par veselības aprūpes
reģionālo centru

G

aidāmās veselības aprūpes sistēmas strukturālās reformas nozīmē ne tikai
Veselības ministrijas
pakļautībā esošo administratīvo iestāžu un
aģentūru apvienošanu
vai slēgšanu. Iedzīvotājus un nozarē nodarbinātos visbūtiskāk
skars slimnīcu reforma.
Tuvākajos gados slimnīcu skaits Latvijā tiks
samazināts vairāk kā uz
pusi. Liepājas mediEdvīns Striks
ķiem un aprūpes orgaLiepājas Reģionālās slimnīcas
nizatoriem šis ir izaivaldes loceklis ārstniecības jautājumos
cinājuma laiks – kaut
arī Liepājas Reģionālā
slimnīca ir lielākā Kurzemē, tas vēl negarantē iespēju Liepājai
kļūt par reģionālas nozīmes veselības aprūpes centru. Liepāja
nav Kurzemes ģeogrāfiskais centrs un var gadīties, ka
kādam ierēdnim var rasties doma reģionālo slimnīcu veidot
Kuldīgā, it īpaši, ja vēl Kuldīgas slimnīca paspēs izveidot
apvienību ar kādām blakus rajonu slimnīcām.
Šobrīd Veselības ministrija ir noteikusi plānoto dažāda
līmeņa slimnīcu skaitu un izstrādājusi kritērijus, pēc kuriem tiks
lemti slimnīcu likteņi. Ja stacionāro pakalpojuma apjoma ziņā
Liepājas Reģionālā slimnīca pārliecinoši ierindojās reģionālo
slimnīcu kategorijā, tad tādā būtiskā rādītājā kā ambulatorās
palīdzības nodrošinājums, mums vēl ir reģionālam līmenim
neatbilstošs apjoms. Veselības ministrija, atbilstoši Starptautiskā
Valūtas fonda un Pasaules Bankas rekomendācijām, šobrīd īpaši
akcentē ambulatorās palīdzības. t.sk. dienas stacionāra attīstības
nepieciešamību kā veidu kā samazināt izdevumus visdārgākajai
veselības aprūpes daļai – pacientu ārstēšanai slimnīcā. Tāpēc
ambulatorās aprūpes attīstība Liepājas Reģionālajā slimnīcā ir
šobrīd īpaši svarīga.

Stacionāra pakalpojumi
Valsts apmaksāto stacionāro
pakalpojumu apjoms Kurzemes pilsētās

* Liepājas Reģionālā slimnīca un Piejūras slimnīca

Stacionāro pakalpojumu sadalījums Kurzemē

*2009.g. prognoze

Sekundārie ambulatorie pakalpojumi
Kurzemē lielākie sekundāro
ambulatoro pakalpojumu sniedzēji (Ls)
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Pirmkārt – jau pacientam palielinātais obligātais līdzmaksājums liek
cilvēkiem izvēlēties lētākas ārstēšanās
alternatīvas un slimnīcai ir tās jāpiedāvā.
Otrkārt – darbā aizņemtam cilvēkam ir svarīgi veikt izmeklējumus un
ārstēties ātri, vēlams bez „likšanās”
slimnīcā, bez gaidīšanām koridoros un

slimnīcai ir resursi, lai šādu palīdzību
nodrošinātu (cita lieta, ka valsts
apmaksāto pakalpojumu apjoms, jeb
kvota ir ierobežota).
Treškārt – tikai attīstot un koncentrējot ambulatoros, dienas stacionāra un
rehabilitācijas pakalpojumus slimnīcā,
Liepājai ir garantētas iespējas kļūt par
veselības aprūpes reģionālo centru.
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Tikai reģionālas nozīmes centrs
garantēs liepājniekiem labāko un
plašāko veselības aprūpes pakalpojumu
klāstu, nodrošinās Liepājai papildus
darbavietas, Eiropas Savienības investīcijas, veicinās mūsu pilsētas veselības
aprūpes kā nozīmīgas tautsaimniecības
nozares konkurētspēju valsts mērogā. ¨

Laiks izvērtēt padarīto

M

aijs ir
atnācis
ar saulainu un pavasarīgu
laiku, ar putnu dziesDzintra Litavniece
mām,
ar ievu ziedēLiepājas Reģionālās slimnīcas
šanas
saltumu,
ar saUroloģijas nodaļas vadītāja
traukumu un nemieru
sabiedrībā un cilvēku
a
domās.
Maijs ir atnācis arī ar daudzajām svētku un atceres dienām,
kurās nozīmīgāko vietu ieņem Latvijas Satversmes sapulces
sasaukšanas, Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas
un Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai gadadienu
svinības.
Tās ir vērtības, kuras mēs no Dziesmotās revolūcijas
laikiem esam lolojuši savās sirdīs un ar saviem darbiem
īstenojuši dzīvē.
Ko šīs vērtības mums nozīmē šodien? Vai šī brīža smagā
ekonomiskā situācija ir aizvērusi un nocietinājusi mūsu sirdis?
Vai mūsu neatkarības laikā iegūtās vērtības mēs uztveram tikai
kā papildus brīvdienas, neizvērtējot to būtību un nozīmīgumu
valstij un tautai?

Atbilde nevar būt viennozīmīga. Esmu pārliecināta, kad
vairākums izprot situāciju valstī un
saskata izeju no tās. Jā, mūsu
ekonomika ir depresijas stāvoklī,
bet tā tas ir Pasaulē, Eiropā,
Latvijā, tas skar ikvienu no mums –
mani, tevi, mūsu ģimenes, mūsu
nākotnes plānus, kā arī mūsu
pilsētu. Daudzos tas vieš aizvainojuma, pat pazemojuma sajūtu
par zaudēto darbu, par nedrošību
rītdienā. Atcerēsimies, kad ikviena krīze – gan ekonomiskā, gan
humanitārā, gan cita veida krīze
nav mūžīga un neatgriezeniska, tās
visas tiek pārvarētas un kopējo
pūliņu rezultātā tiek panākta
stabilizācija.
Maijs paies un ar ceriņziediem sevi pieteiks jūnijs, kad
mums visiem būs jādodas uz
pašvaldību un Eiroparlamenta
vēlēšanām, kas notiks 6.jūnijā.
Zinu, kad liela daļa liepājnieku
nav izdarījusi izvēli un nezina par
kuras politiskās partijas sarakstu
balsos, tāpēc aicinu katru apzināt mūsu pilsētu, izvērtēt
padarīto tās attīstībā un sakārtošanā. Mēs liepājnieki nevaram
ietekmēt notikumus Pasaulē, Eiropā un mūsu valstī kopumā,
bet mēs esam atbildīgi par savu pilsētu un tās nākotni.
Aicinu pārvarēt šaubas un kūtrumu, izvērtēt katras pie
varas esošās politiskās partijas pārstāvju reālo ieguldījumu
mūsu pilsētas attīstībā. Izdarot savu izvēli, rekomendēju
nopietni izstudēt partiju programmas, jo tikai pēc to satura var
atšķirt populismu un tukšus solījumus no pārdomātiem un
nopietniem nodomiem. Neaizmirsīsim, kad mūsu pilsētas
pašvaldība ir izpildvara, kam nākošo četru gadu laikā ne tikai
būs jāizved pilsēta no krīzes pareizi un gudri vadot
saimniecisko dzīvi, bet arī jāturpina tās attīstība. Jaunievēlētajai pašvaldībai būs jāturpina jau iesāktā Liepājas
Reģionālās slimnīcas pārveidošana par visa Kurzemes reģiona
ārstniecības centru, jāsekmē veselības aprūpes kvalitāte un
pacientu drošība, dodot garantētas iespējas izmantot sociālos
pabalstus grūtajā ārstēšanās periodā. Atcerēsimies, kad mūsu
slimnīcas mediķi, rūpējas par visa Kurzemes reģiona
iedzīvotāju veselību, tāpēc ir svarīgi turpināt mūsu slimnīcas
attīstību un tās pozīciju nostiprināšanu Latvijas veselības
aprūpes sistēmā, kas ļaus nākotnē paaugstināt ārstniecības
iespējas un kvalitāti. ¨
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Slimnīcas boulinga turnīrā
uzvar „Heijā!”

Finālā iekļuvušajām komadām bija jācenšas pēc iespējas vairāk nogāzt ķegļus.
Vismeistarīgāk tas izdevās komadai "Heijā!" un izcīnīta pirmā vieta.

N

o 7. līdz 22. maijam Dzintara boulingā
Indra Robate – 241 punktu, savukārt kungu konkurencē
norisinājās jautras un atraktīvas sacensības
pirmo vietu ar 255 punktiem izcīnīja Juris Bārzdiņš.
„Liepājas Reģionālās slimnīcas turnīrs boulingā
Otrā pusfināla spēle norisinājās 8. maijā kad uz starta
2009”. Pavisam turnīrā piedalījās 24 komandas, no kurām 8
līnijas stājās „Ceļš uz debesīm”, „Ripojošie akmeņi”, „Ašie
iekļuva finālā. Katrā no tām bija pieci dalībnieki. Komandas
neiriķi”, „Adamsu ģimene”, „Zonde” un „Jautrie neironi”.
sastāvs nebija stingri noteikts – tajā varēja būt dažādu
Šajā dienā laurus plūca komandas „Ceļš uz debesīm” un
dzimumu, amatu, kvalifikācijas utt.
„Ripojošie akmeņi” – katrai
sastāvs. Tā bija iespēja slimnīcas
komandai attiecīgi iegūstot 906
Komandu fināla sacensību rezultāti punktus un 903 punktus. Savukārt
darbiniekiem un tās
struktūrvienībām iepazīt vienam
individuālajā vērtējumā dāmu
otru neformālos apstākļos, stiprināt
konkurencē nepārspēta palika
slimnīcas struktūrvienību un mūsu
Sintija Mocka ar 244 punktiem un
kopējā kolektīva komandas garu,
Oskars Gāliņš ar 201 punktu.
vienlaicīgi katram turnīra
14. maijā spēkus boulingā
dalībniekiem tika dota iespēja celt
izmēģināja „Narko mafija”, kas
arī savu individuālo meistarību
bija parūpējusies arī par atbilstošu
boulingā. Sacensībās tika
komandas noformējumu. Laikam
noskaidrotas slimnīcas labākās
jau komandas nosaukums bija
komandas un rezultatīvākie
visai biedējošs un tādu vai citu
spēlētāji.
iemeslu dēļ šajā pusfinālā pirmo
Turnīrs notika divos posmos.
vietu izcīnīja tieši šī komanda,
Vispirms uz pusfināla spēlēm 7.
savācot 1005 punktus, kas bija arī
maijā pulcējās tādas komandas kā
līdz šim visu iepriekšējo dienu
„Ašie gliemeži”, „Bruņurupuči”,
labākais veikums starp
„Stieplītes”, „Staigules”, „Omiņš”
komandām. Savukārt „Ekstrasistoles” (944 punkti)
un „Tornado”. Jāpiebilst, ka „Tornado” šīm sacensībām
sāncenšus pārspēja ar savu neizsīkstošo optimismu un
pieteicās pēdējā brīdī un ne velti, jo tovakar šī jaukā un
cīņas sparu, godam izcīnot otro vietu pusfinālā un ceļa zīmi
atraktīvā komanda ar otro labāko rezultātu (950 punktiem)
uz fināla sacensībām. Kaut arī nedaudz nepaveicās
iekļuva finālā. Taču šīs dienas uzvarētāji bija „Bruņurupuči”
„Draiskulēm”, „Prestižam”, „Perinātājām” un „Urā!”,
apsteidzot sāncenšus ar 975 iegūtajiem punktiem.
tomēr gūta pieredze un, iespējams, pateicoties šīm
Sacensībās tika vērtēts ne tikai katras komandas kopējais
sacensībām komandas laurus plūks citos līdzīgos turnīros.
veikums, bet arī dāmu un kungu individuālais sniegums.
Individuālajā konkurencē dāmām visvairāk punktu savāca
Dāmu konkurencē todien vislielāko punktu skaitu ieguva
Mairita Pildava – 240 punktus, bet no kungiem
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zināms kļuva arī pēdējais fināla pāris. „Datoriķi” sāncenšus
apsteidza izcīnot 1060 punktus, bet „Heijā!” tuvākos
konkurentus pieveica savācot 1052 punktus. Savukārt
individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē nepārspēta palika
Iveta Sirenko ar 271 punktu un Gunārs Brundzulis ar 258
punktiem.

veiksmīgākais izrādījās Jānis Kalējs, izcīnot 255
punktus.
15. Maijs – pēdējās pusfināla spēles.
Apņēmīgi tām gatavojušies „Datoriķi”, „Heijā!”,
„Kustīgās bites”, „Stiepēji”, „Pēdējā cerība” un
„Cāļi”. Pēc saspringtas stundas ilgas spēles

Finālā iekļuvušajām komandām bija
jācenšas pēc iespējas vairāk nogāzt ķegļus,
lai apsteidzot citas komandas, cīnītos par
vietām sacensību tabulas augšgalā.
Vismeistarīgāk tas izdevās komandai
„Heijā!”, kas gan pusfināla, gan fināla
sacensībām bija īpaši gatavojusies un kā
kopīgo komandas piederības zīmi bija
izvēlējusies krāsainas lentas. „Heijā!” tiešām
viss sanāca uz heijā un finālā komanda
savāca 1089 punktus, aiz sevis atstājot „Ceļš
uz debesīm” (1016 punkti) un „Datoriķus”
(996 punkti). Savukārt apkopojot turnīra
individuālos rezultātus dāmu konkurencē
pirmo vietu ieguva Iveta Sirenko, otro –
Sintija Mocka, bet trešajā vietā ierindojās
Indra Robate. Kungu konkurencē nepārspēts
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palika un pirmo vietu izcīnīja Gunārs Brundzulis. Turpretī,
lai izšķirtu otrās un trešās vietas ieguvējus nācās ņemt vērā
individuālo spēli arī finālā, jo pusfinālā gan Jurim
Bārzdiņam, gan Jānim Kalējam bija vienāds punktu skaits.
Līdz ar to otrā vieta tika Jānim Kalējam, bet trešā Jurim
Bārzdiņam. ¨

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Allu Zolotarjovu, Protezēšanas nodaļas māsas palīdzi
Olgu Romanovsku, Dzemdību nodaļas māsas palīdzi
Ļubovu Sprici, Plaušu un infekciju slimību
nodaļas māsas palīdzi
Viju Buci, lifta operatori
Vinetu Kopštāli, Paliatīvās aprūpes nodaļas medmāsu
Valentīnu Ģipsli, Operāciju bloka medmāsu
Elitu Elmai, Protezēšanas nodaļas zobu tehniķi
Intu Skapstu, Anestezioloģijas nodaļas ārsti
Solvitu Bušu-Krampi, Bērnu slimību nodaļas ārsti
Kristīni Gaileviču, Terapijas nodaļas masas palīdzi
Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
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