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Par krīzi, šoferu dēliem un nākotnes izredzēm

K

atram laikam ir savi
bieži atkārtotie vārdi
un gan vietā, gan
nevietā piesauktie tēli. Krīze,
Šlesera šofera dēls un „nasing
spešal” labi noder kā pēdējo
mēnešu raksturotāji, un nav
jābūt ne izmanīgam dziedniekam – blēdim, ne sevišķi
labam psihologam, lai pamanītu, ka ļaužu prātus krīze
nomāc ne pa jokam. Sejas
saspringtas, bažīgas, jokus dzird
retāk kā agrāk, un rūpju rieva
ievilkusies pa visu seju. Kas
notiks rīt? Vai man būs darbs?
Cik par to maksās? Jautājumi,
Ivars Krastiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas kas vēl pirms gada bija atvirizglītības un zinātnes virsārsts zījušies drusku tālāk un aizslēpušies aiz vieglprātīgi kārdinošajiem nesaprātīgu kredītu
piedāvājumiem, pēkšņi sēž pirmajā rindā. Tūlīt aiz tiem
sasēduši bezalgas atvaļinājumu grafiki un vareni apjomīgās
baumas par pasaules galu apmēram uz Pēteriem,
administrācijas jahtām, „mums” un „viņiem” un citām trakām
lietām. Svarīgie eksistenciālie jautājumi neļauj saskatīt lietas
kopsakarā un perspektīvā, bet sāpīgie piespiedu līdzekļi
naudas taupīšanai liek krist pesimismā. Bet kopsakarības ir
vienkāršas – „mēs” un „viņi” sēžam vienā laivā un no tā, vai
airēsim saskaņoti, vienā ritmā, atkarīgs, vai varēsim nostāties

pret vēju. Tad, kad tas izdodas, viss kārtībā – vai vēl atceraties,
ko rakstījām savā atklātajā vēstulē janvārī? Tieši to pašu, par
ko tagad kā neizbēgamu nākotnes notikumu attīstību veselības
aprūpē runā gan veselības ministrs, gan citi ierēdņi. Un
nākotnes scenārijā Liepājas slimnīcai ir sava stabila vieta, kas
vēl šodien ir nepelnīti maza. Ja Kurzemē paredzēts atstāt vienu
solīdu reģionālo slimnīcu, tad grūti iedomāties citu izvēli kā
vienīgi Liepājas Reģionālo slimnīcu, protams, ja veselais
saprāts triumfēs pār partiju interesēm. Patiesībā Kurzemē
vajadzētu izveidot vienotu veselības aprūpes sistēmu, kuras
centrā būtu lielākā slimnīca un kuras atsevišķi elementi
harmoniski sadarbotos pacientu veselības interesēs. Lai
Liepājas slimnīca ieņemtu tai pienācīgo un atbilstošo vietu, arī
mums jāiemācās dažas lietas darīt citādi, ne tā kā līdz šim,
protams, arī intensīvāk, ātrāk, daudz rūpīgāk plānojot dzīvi
nekā līdz šim. Ja mēs to spēsim, stabila nākotne mums ir
nodrošināta; atcerieties klasiķi – „pastāvēs, kas pārvērtīsies”.
Un tad būs gan darbs, gan maize, par izpriecām nemaz
nerunājot – tās tāpat kā līdz šim bez maksas nodrošinās
politiķi. Nekrītot panikā un skaidri saredzot mērķi, pēc kāda
laika mēs varēsim veidot nevis bezalgas atvaļinājumu
sarakstus, bet atalgojuma pieauguma grafiku atbilstoši
slimnīcas nopelnītajiem ieņēmumiem.
Un kas tad ar to šofera dēlu, jūs vaicāsiet? Es ceru piedzīvot
tos laikus, kad padsmit gadus mācījies ārsts un medmāsa ar tai
uzlikto milzīgo atbildības nastu plecos saņems atalgojumu,
kas būs samērojams ar šim nabaga cilvēkam maksāto, kad tikai
un vienīgi radu būšanas dēļ galvu reibinošā ātrumā viņš
nonāca ne tur, kur vajag. Ticiet man, atšķirībā no viņa mēs to
esam pelnījuši. ¨

Inese Dobele – Gada liepājniece medicīnā

G

Runājot par profesionālo izvēli, ārste Inese Dobele saka,
ka ar pieaugušajiem nekad neesot gribējusi strādāt,
tikai ar bērniem

oda un Gada liepājnieka titula ieguvēji
tradicionāli tiek sumināti Liepājas dzimšanas
dienā 18.martā. Nominācijā "Medicīna" par
Gada liepājnieci atzīta Liepājas Reģionālās slimnīcas
ārste – neonatoloģe Inese Dobele par iejūtību, sirsnību un
atbildību, rūpējoties par pašu mazāko liepājnieku
veselību, un sniegto atbalstu bērnu vecākiem.
Daktere Ineses Dobele stāsta, ka izvirzīšana
nominācijai bijis liels pārsteigums, bet runājot par
profesionālo izvēli – savu ārsta darbu veltīt pašiem
mazākajiem – saka, ka ar pieaugušajiem nekad neesot
gribējusi strādāt, tikai ar bērniem.
Inese Dobele: „Bērns, ja viņam sāp, tad tā arī pasaka
un nemelo. Ja izveseļojies, tad to arī stāsta un uzreiz var
redzēt, kā viņš atplaukst un ir priecīgs. Ar pieaugušajiem
tā nav. To, ka es nespēšu izdabāt pieaugušajiem
pacientiem, sapratu jau kopš sāku studēt, bet piektajā
kursā bija gadījums, pēc kura es nolēmu – nekad un
nemūžam. Palātā gulēja kādas piecas sievietes. Trīs no
viņām tiešām bija slimas, bet abas pārējās visu laiku par
kaut ko sūdzējās un viena uz otru lamājās. Es jau arī līdz
tam negribēju, bet šis gadījums manu pārliecību tikai
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stiprināja. Tāpēc jau es arī nekļuvu par
ģimenes ārsti, jo strādājot par ģimenes
ārsti vispirms jābūt psihologam un tikai
pēc tam ārstam.
Kolēģiem novēlu pārciest krīzi,
lielāku optimismu ikdienā un atcerēties,
ka pēc visiem kritumiem nāk pacēlums.
Pamanīt pacientā ne tikai slimnieku, bet
arī cilvēku. Mūs visus ir nogurdinājušas
sadzīviskas problēmas, arī ārsti nogurst. Mēģināt saprast vienam otru. Tas
attiecas arī uz bērniem kāpēc viņi tik
ļoti slimo. Bērnu vecāki ir gatavi par
dārgu naudu nopirkt zālēs, bet, dažkārt,
nevar nodrošināt to, kas tam patiešām
būtu vajadzīgs – atrasties mājās pie
mammas, nevis doties uz bērnudārzu,
kur pēc brītiņa viņš atkal slimo.
Bērniem pietrūkst mīļuma un mājas
sajūtas. Arī vecāki paši to labi apzinās,
bet diemžēl dzīve ir tāda kāda tā ir, un
daudzi nevar atļauties nestrādāt, lai
būtu mājās kopā ar savu mazuli.”
Ar iniciatīvu un entuziasmu Inese
Dobele no 1995. gada strādā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā par
ārstu neonatologu – reanimatologu,
vienlaikus veicot arī jaundzimušo
ultrasonogrāfijas un neirosonogrāfijas
ārsta pienākumus. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas ikdienas darbs
saistīts ar neatliekamās palīdzības
sniegšanu pacientiem dzīvībai bīstamās
situācijās. Kolēģi atzīmē dakteres
izpalīdzību, izturību, iejūtību un gudrību pret mazajiem pacientiem un viņu
vecākiem. Inese Dobele slimnīcā veic
arī grūto un ļoti atbildīgo ārsta
neonatologa – pediatra darbu slimnīcas
Konsultatīvajā nodaļā. Kolektīva vidū
ārste ieguvusi cieņu gan ar savu augsto
kvalifikāciju, atbildības sajūtu, gan ar
prasmi veidot savstarpējās attiecības ar
kolēģiem, pacientiem un viņu tuviniekiem. Inese Dobele nekad nav atteikusi
palīdzēt arī savā no darba brīvajā
laikā.¨

Slimnīcas jaunumi
gastrointestinālā trakta izmeklēšanā

A

grīna diagnostika, savlaicīga
un efektīva ārstēšana, slimību profilakse, skrīninga
programmas, augstās tehnoloģijas,
veselīgs dzīvesveids ir tās lietas, kas
mums visiem asociējas ar „pareizo
medicīnu”. Pēdējā laika notikumi
globāli, kā arī Latvijā, ir nesuši
kardinālas izmaiņas līdz šim ierastajā
veselības aprūpes darba stilā. Arvien
vairāk, tai skaitā ministru līmenī, tiek
runāts par manis pieminēto „pareizo
medicīnu” kuras nepilnības tiek vainotas pie augstiem saslimstību rādītājiem un dārgām medicīnas izmaksām.
Nav arī tā, ka šo manis pieminēto
pareizo medicīnu ir jāizdomā no jauna
vai to ir nereāli ieviest. Pasaulē ir
uzkrāta liela pieredze, izstrādātas
neskaitāmas rekomendāciju to ieviešanā, ir pierādīta to izmaksu efektivitāte. Nebūtu lietderīgi arī šī raksta
ietvaros īpaši kavēties pie iemesliem
kāpēc šīs profilakses, agrīnās diagnostikas un efektīvās ārstēšanas metodes
līdz šim nav līdzvērtīgi ieviestas visās
medicīnas nozarēs Latvijā. Domāju, ka
svarīgāk ir tas, ko mēs varam un ko jau
esam izdarījuši lai Latvijas iedzīvotāji
laicīgi un augstā kvalitātē saņemtu šos
pakalpojumus.
Sākot ar aprīli Liepājas Reģionālā
slimnīca ir ievērojami paplašinājusi
savas iespējas gastrointestinālā trakta
izmeklēšanā. Kopīgi ar sadarbības
partneriem ir ieviestas jaunas mazinvazīvas diagnostiskas metodes (elptesti) H.pylori, disbakteriožu, malabsorbciju, laktozes intolerances un aknu
patoloģiju diagnostikā. Šīs sadarbības
rezultātā ir rasta iespēja sarežģītus

gadījumos izmeklēt ar pēdējā laika,
augsto tehnoloģiju kulmināciju –
kapsulendoskopiju. Optimizējot slimnīcas resursus ir panākti kardināli
uzlabojumi pacientu komforta un
līdzestības jomā tādu izmeklējumu
laikā kā kolonoskopija un gastroskopija. Sākot ar aprīli reizi nedēļā
ambulatoriem un stacionāra pacientiem
kolonoskopijas un gastroskopijas pēc
nepieciešamības būs pieejamas īslaicīgā intravenozā narkozē. Šī pēdējā
slimnīcas iniciatīva tiek realizēta valsts
kolorektālā vēža skrīninga programmas
ietvaros ciešā sadarbībā ar ģimenes
ārstiem, mēdijiem un pacientiem.
Dr.Konrāds Funka

G

ribu pievērst kolēģu uzmanību dažiem praktiskiem šī
darba aspektiem. Ja ģimenes ārsts konstatējis, ka tests uz slēptām
asinīm ir pozitīvs, tad var sūtīt pacientu
uz Liepājas Reģionālo slimnīcu, lai
veiktu kolonoskopiju. Ja ir patoloģiskā
atrade, tad uz norīkojuma uz dienas
stacionāru jānorāda visa parastā
informācija, bet pamatdiagnoze būs
C18-C21 vai cita, bet blakusdiagnoze
Z12.1 Lai uzlabotu izmeklējuma
kvalitāti, mēs piedāvājam veikt procedūru intravenozā narkozē. Pacientam
šis izmeklējums dienas stacionārā
izmaksātu Ls 5. Novēlu visiem kolēģiem uzlabot agrīnu kolorektālā vēža
diagnostiku! ¨
Ambulatoras nodaļas
vadītāja Inese Flaksa

Akcija „Meklējam sirdsmāsiņu”

A

rī mūsu slimnīca iesaistījusies akcijā „Meklējam
sirdsmāsiņu”, ko uzsāka
Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar laikrakstu
Diena. Akcija tiek rīkota nolūkā apzināt
Latvijas sirsnīgākās un atsaucīgākās
māsas, kuras strādā bērnu veselības
aprūpē, pievēršot uzmanību bērnu
māsu darbam Latvijā, un celt bērnu
māsas profesijas prestižu.
Akcijas pirmais posmos beidzās

pagājušā gada oktobrī, kad tika sveiktas
30 Rīgas Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas māsiņas, kuras pacienti, viņu
vecāki un tuvinieki bija izraudzījuši par
slimnīcas sirdsmāsiņām. Visas izraudzītās sirdsmāsiņas no Rietumu Bankas
labdarības fonda balvā saņēma naudas
prēmijas 500 latu apmērā un atzinības
diplomus, kā arī ciemojās pie Valsts
prezidenta Valda Zatlera Rīgas pilī.
Turpinājums 7.lpp.
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Medicīniskā aprūpe mājās

P

acientam veselības aprūpes
nisko indikāciju tās veikšanai ilgāk. Ja
3. Klīniski diagnostiskie laborapakalpojumus mājās sniedz,
nepieciešams veselības aprūpi turpināt,
torijas izmeklējumi atbilstoši maksas
ja viņam ir nepieciešama
tad ir vajadzīgs ģimenes ārsta
pakalpojumu cenrādim.
regulāra (pastāvīga) ambunorīkojums. Ja medicīniskās aprūpes
4. Vēnas punkcija medikamentu
latora ārstnieciskā palīdzība, bet
pakalpojums mājās ir nepieciešams
ievadīšanai (ar pacienta aprīkojumu un
medicīnisku indikāciju dēļ pacients
ilgāk par vienu mēnesi, tad medicīnas
medikamentiem) – Ls 5,00.
nespēj ierasties ārstniecības iestādē
māsa iesniedz ģimenes ārstam aprūpes
5. Vēnas punkcija infūzijas nodroambulatorās aprūpes saņemšanai.
rezultātus, kurš pēc pacienta apmeklēMedicīnisko aprūpi mājās nodrošina
reģistrētas medicīnas māsas un
sertificētas medicīnas māsas ar trīs
gadu praktisku darba pieredzi, kuras
atbilstoši kompetencei plāno pacienta
aprūpi, veic nozīmētās diagnostiskās
un ārstnieciskās manipulācijas –
injekcijas, infūzijas, pārsiešanas, asins
analīžu paraugu noņemšanu, perorālo
medikamentu sadalījumu, izglīto un
apmāca pacientu un viņa ģimenes
locekļus aprūpes pasākumu veikšanā,
sadarbojas ar pacienta ģimenes ārstu,
dokumentē aprūpes procesu atbilstoši
normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas
lietvedības kārtību ārstniecības iestādē. Lai saņemtu medicīnisko aprūpi
mājās nepieciešams ģimenes ārsta
nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u) vai
stacionārās ārstniecības iestādes
izraksts (pēc izrakstīšanās no slim- Medicīniskā aprūpe mājās – tā ir iespēja pacientiem, kam pēc ārstēšanās
nīcas), kurā norādīts, kādus veselības slimnīcā joprojām nepieciešama medicīniskā palīdzība, to saņemt bez maksas,
aprūpes pakalpojumus nepieciešams iegādājoties tikai medikamentus un pārsienamos materiālus
nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas
juma sniedz atzinumu – turpināt vai
šinājumam (ar pacienta aprīkojumu un
pamatojums un laika posms, kurā tas
pārtraukt veselības aprūpi mājās.
medikamentiem) – Ls 5,00 stundā.
jānodrošina.
Pacients ir atbrīvots no maksājuma
6. Muskulāra injekcija (ar pacienta
par
pakalpojumu, ko apmaksā Veseaprīkojumu un medikamentiem) – Ls
Medicīniskā aprūpe mājās tiek
lības Obligātās Apdrošināšanas valsts
3,00.
sniegta pacientiem ar šādām
aģentūra, bet pacientam jāiegādājas
7. Brūces aprūpe – pārsiešana (ar
diagnozēm
ģimenes
ārsta
vai
speciālista
nozīmētos
pacienta
pārsiešanas materiālu un
¨ gulošiem pacientiem ar ļaunmedikamentus un medicīnas preces
medikamentiem) – Ls 6,00.
dabīgiem audzējiem (C00-C97; D37(šļirces, katetri, sistēmas, pārsēji
8. Pacienta izglītošana par drošu un
D48)
u.tml.), kas nepieciešams, lai sniegtu
pareizu medikamentu lietošanu (ar
¨ pacientiem ar psihiskiem traucēmedicīnisko aprūpi mājās. Medicīnisko
pacienta aprīkojumu – penālis medikajumiem (F00-F03; F06.0-F06.3; G10mājas aprūpi sniedz Liepājas pilsētas
mentiem un to sadalei) – Ls 3,00.
G32; A81)
un Liepājas rajona iedzīvotājiem.
9. Pacienta, tā pārstāvja vai
¨ pacientiem ar izgulējumiem
Taču Liepājas Reģionālā slimnīca
tuvinieku izglītošana aprūpes jautā(L89)
medicīnisko aprūpi mājās sniedz arī par
jumos (palīdzēt pacientam optimālāk
¨ pacientiem ar cerebrālo trieku un
maksu, ja nav ģimenes ārsta nozīmēfunkcionēt mājas apstākļos) – Ls 3,00.
citiem paralītiskajiem sindromiem
juma.
(G80-G83)
Lai saņemtu medicīnisko aprūpi
¨ pacientiem, kuriem nepieciešama
1. Medicīniskā pacienta aprūpe
mājās,
jāpiesakās pie dienesta
respiratora terapija (Z99.1)
mājās – Ls 6,00 (ietverot transporta
koordinatores darba dienās no plkst.
¨ pacientiem ar kustību traucēizdevumus pilsētas teritorijā). Ārpus
8.00 līdz 16.00 pa mob. tālruni
jumiem (B20-B24; E10-E11; G35; I60pilsētas teritorijas (Ls 0,15 par km).
26653224 vai e-pastu:
I69; T91.3; Z48; Z93; Z94; Z98)
2. Asins analīžu paraugu noņemAprupe@liepajasslimnica.lv .
Pēc dažādām ķirurģiskām manipušana (pakalpojumā iekļauts aprīMedicīnas māsas darba laiks katru
lācijām mājas aprūpe ilgst līdz piecām
kojums) – Ls 5,00.
dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00. ¨
kalendārām dienām, ja nav medicī-
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Rehabilitācijas nodaļas piedāvātie pakalpojumi
palīdz pacientiem atveseļoties
Arī šajā avīzes numurā turpinām stāstīt par Liepājas
Reģionālās slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas piedāvātajiem pakalpojumiem.

J

aunākā fizioterapeita Kaspara Čaunāna pamatspecialitāte ir pieaugušo muguras un locītavu sāpju
mazināšana un profilakse. Darbības virzieni –
ārstnieciskā vingrošana, lietišķa kinezioloģija

Kaspars Čaunāns stāsta,
ka fizioterapeitu parasti meklē tad,
kad jau izmēģināts viss iespējamais.
Bieži bijušas cīņas ar sekām, ne slimību iemesliem

Kaspars Čaunāns: „Locītavu sāpēm izšķir sekojošas
stadijas:
¨ adaptācijas stadija (simptomu nav);
¨ kompensācijas stadija (simptomi ir, bet netraucē
strādāt);
¨ funkcionāls traucējums (ar sāpēm strādā) – šajā etapā
fizioterapeiti var sasniegt optimālāko terapeitisko efektu,
taču slimniekam vajag savlaicīgi griezties pēc palīdzības;
¨ dekompensācijas stadija (nevar pastrādāt) – šajā
stadijā fizioterapeita loma ir salīdzinoši maza, jo
terapeitisko efektu var sasniegt tikai ar medikamentozās vai
operatīvas terapijas palīdzību.
Fizioterapeita stratēģija akūtu un subakūtu muguras
sāpju gadījumā (dekompensācijas stadija)

¨ Sāpju mazināšana izmantojot pozicionēšanu;
¨ Vājo muskuļu stiprināšana;
¨ Pastiprināti kustīgo segmentu stabilizācija –

mm.multifidi un m.transversus abdominis aktivēšana
¨ Vertikalizācija
Savukārt mūsdienās tik populārajai savlaicīgajai sāpju
profilaksei lieti noder fizioterapeita praksē izmantot
lietišķo jeb praktisko kinezioloģiju. Tā ir mūsdienīga
diagnostikas un ārstniecības metode, kurā izmanto muskuļu
testēšanu. Tā ļauj novērtēt cilvēka strukturālo, emocionālo
un bioķīmisko stāvokli, precīzi konstatēt funkcionālos
traucējumus organismā un palīdz efektīvi tos novērst.
Pārzinot praktiskās kinezioloģijas metodes fizioterapeits ir spējīgs ne tikai novērst muskuļu disbalansu
organismā, kas ir vērojams pie stājas asimetrijas, bet arī,
kombinācijā ar citām terapijas metodēm, izvēlēties katram
pacientam pareizāko uztura sistēmu un piemeklēt
visefektīvākās zāles, vitamīnus, ārstniecības augus, uztura
bagātinātājus, vingrojumu kompleksus un procedūras.
Lietišķā kinezioloģija balstās uz saikni starp iekšējiem
orgāniem un muskuļiem. Testējot muskuļu spēku,
iespējams noteikt orgānu stāvokli, ja muskulis vājš tad arī
orgāns nevesels. Kineziologi, pārbaudot muskuļu spēku,
nosaka pat, kāpēc orgānu darbība ir traucēta – vai vainīga
kāda emocija (visvairāk no emocijām cieš aknas), vai kāda
organismam nelabvēlīga viela (toksīni, nepareiza ēšana),
vai arī orgāns zaudējis spēku mehānisku iemeslu dēļ
(spazmas, saaugumi, rētaudi pēc operācijām). Lietišķās
kinezioloģijas īpatnība ir tā, ka, bez iekšējo orgānu,
locītavu, mugurkaula un emocionālā stāvokļa ekspresdiagnostikas, iespējams arī atrast īsto iemeslu, no kurienes
sākusies nepatikšanu ķēdīte un piemeklēt (izmantojot to
pašu muskuļu testēšanu) atbilstošu terapiju. Šāda
informācija glabājas cilvēka zemapziņā un pieredzējis
speciālists tiek tai klāt „sarunājoties” ar ķermeni caur
muskuļiem. Mēs katrs esam unikāli, stipri atšķiramies viens
no otra – nervu sistēmas reakcija, vielmaiņa. Kas derīgs
vienam – var pat kaitēt otram. Pacients ir vienīgais
informācijas avots, tikai viņš un viņa ķermenis zina visu
taisnību par sevi.
Fizioterapeitu parasti meklē tad, kad jau izmēģināts viss
iespējamais. Bieži bijušas cīņas ar sekām, ne slimību
iemesliem. Organisms ir tā ierīkots, ka sāpes parasti ir tikai
sekas, ne iemesls.
Diagnostikas un ārstēšanas efektivitāte lielā mērā ir
atkarīga no tā, cik gatavs ir pacients kopdarbam. Vienmēr
tiek dots kārtīgs „mājasdarbs” – lietot atbilstošas
minerālvielas, vitamīnus vai citus ārstniecības līdzekļus.
Ko ārstē ar lietišķās kinezioloģijas palīdzību? Visbiežāk
pacienti nāk ar galvas, muguras, locītavu, iekšējo orgānu
sāpēm, alerģijām, iekšējo orgānu disfunkcijām, hronisku
nogurumu, emocionālu diskomfortu utt.
Vai tiešām viss ir tik vienkārši? Protams, nē. Pat ļoti
pieredzējušiem kineziologiem ne vienmēr izdodas atrisināt
pilnīgi visas funkcionālās problēmas. Nekļūdās tas, kurš
nestrādā...”

SLIMNĪCAS AVĪZE

5
Fizioterapeite Līga Sprūde slimnīcā strādā ar bērniem,
kuriem ir elpošanas sistēmas saslimšanas, jaunajām
māmiņām, kuras fizioterapeites vadībā apgūst pēcdzemdību vingrošanu, kā arī rehabilitācijas nodaļas pacientiem
pēc neiroloģiskām saslimšanām.
Fizioterapeite Līga Sprūde: „Bērniem, ar elpošanas
sistēmas saslimšanām rehabilitācijas galvenais uzdevums
ir likvidēt slimības simptomus vai mazināt tos, uzlabot
bērna dzīves kvalitāti, t.i., saglabāt bērna fizisko aktivitāti,
uzlabot psihoemocionālo stāvokli. Ārstēšanas mērķi ir
elpošanas ceļu attīrīšana no uzkrātiem sekrētiem, efektīva
elpošanas stereotipa apgūšana, organisma fiziskās
tolerances paaugstināšana ar fizioterapijas metodēm
(speciālie drenāžas, elpošanas un stāju koriģējošie
vingrojumi, krūšu kurvja mobilitātes uzlabošana, starpribu
muskuļu stiepšana, krūšu kurvja un muguras masāža,
diafragmālā elpošana, relaksācija), pacienta un viņa
piederīgo apmācība. Pirmsskolas vecuma bērniem
vingrošana norisinās rotaļu veidā, pēc iespējas daudzveidīgāk – lai katra nodarbība būtu interesanta un atkārtoti
uz vingrošanu bērni nāktu ar prieku.
Neiroloģiskiem pacientiem rehabilitācijas galvenais
uzdevums – pēc iespējas uzlabot pacienta dzīves kvalitāti,
neatkarību – spēju pašam veikt ikdienā pirmās nepieciešamības vajadzības (pozu maiņa gultā, sēdēšana,
tehnisko palīglīdzekļus pielietošana, pašaprūpe, iešana).
Jaunajām māmiņām jau no pēcdzemdību pirmajās
dienas rehabilitācijas galvenais uzdevums ir ātrāka
atlabšana pēc dabiskām dzemdībām un ķeizargrieziena
operācijām. Jaunās māmiņas apgūst nelielu vingrojumu
kompleksu, kurš veicina dzemdes saraušanos un tīrīšanos,
ķermeņa muskuļu stiprināšanu (īpaši vēdera preses), tūsku
samazināšanu, urīna nesaturēšanas profilaksi un ārstēšanu,
relaksāciju.
Sirdslieta brīvajā laikā ārpus darba ir vingrošanas
grupās, kurās L. Sprūde pasniedz ārstniecisko vingrošanu
un pilates. 2006. gadā fizioterapeite apguva Jozefa Pilates
vingrošanas sistēmu, kas orientēta uz ķermeņa centra
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stiprināšanu. Tiek nostiprināta muguras un vēdera
muskulatūru, veicināts pareizs kustību mehānisms
saudzīgā un efektīvā veidā. Pilates sistēmas treniņi veidoti
no plūstošām, nesteidzīgām kustībām, kas mazliet atgādina
deju, un tiek virzīti uz stiepšanos, muskuļu nostiprināšanu
un visu ķermeņa daļu vienotu kustību. Pie tam, iesaistīti ir
ne tikai lielie, virspusē esošie muskuļi, bet arī mazie un
dziļie, kuri tieši veido balstu mugurkaulam un locītavām.
Praktiski nav ierobežojumu, lai nodarbotos ar pilatēm, tā
der visiem, neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības un
veselības stāvokļa. Šī vingrošanas metode īpaši ieteicama
cilvēkiem ar stājas un muguras problēmām, kā arī tiem, kas
daudz laika pavada sēžot darbā pie datora. Pilates iesaka arī
vīriešiem (pilates radītājs bija vīrietis!). Pilates ir atzītas
pasaules fizioterapeitu, ortopēdu un sporta ārstu aprindās,
kā arī vienlaikus ir skaista ķermeņa izkopšanas metode.”
Logopēde Baiba Trinīte stāsta, ka slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļā logopēdiskā palīdzība tiek sniegta
gan bērniem, gan arī pieaugušajiem: „Logopēds strādā ar
pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir valodas attīstības
traucējumi, palīdz skolēniem pārvarēt lasīšanas un
rakstīšanas traucējumus. Logopēds veic padziļinātu runas,
valodas un komunikatīvās funkcijas novērtējumu, apmāca
vecākus darbam ar bērnu mājas apstākļos. Katra vecāka
pienākums ir rūpēties par sava bērna veselību, sekot līdzi
viņa valodas attīstībai. Vecākam ir jāsaprot, ka ielaistas
valodas attīstības problēmas pirmsskolas vecumā ietekmēs
bērna mācības skolā, radot nespēju pilnvērtīgi apgūt
izglītības programmu.
Pacientiem pēc pārciestiem insultiem bieži ir smagi
valodas traucējumi un apgrūtināta komunikācija. Pirmie
trīs mēneši pēc insulta ir labvēlīgs laiks agrīnā posma
rehabilitācijai, kuras laikā pacientam uzlabojas saziņas
spējas un rodas iespējas iekļauties apkārtējā dzīvē.
Logopēds sniedz palīdzību arī ēšanas traucējumu
gadījumos, kuri ir bieži izplatīti pacientiem ar akūtiem
smadzeņu asinsrites traucējumiem.” ¨

Latvijas Ārstu biedrības 2. starpdisciplinārā konference Liepājā

18. aprīlī

Latvijas ārsti un
topošie ārsti mēros ceļu uz Liepājas
Olimpisko centru, lai dzirdētu astoņas
interesantas lekcijas par ārsta praksē
nozīmīgām tēmām. Nu jau trešo gadu
Latvijas Ārstu biedrība regulāri organizē starpdisciplināras konferences,

kurās dažādu nozaru labākie speciālisti
un mācībspēki sniedz jaunāko, aktuālāko un praksē noderīgāko informāciju
kolēģiem. Klausītāju skaits šajās
konferencēs pārsniedz 700.
Aprīļa konference būs jau desmitā
šāda līmeņa konference. Liepājas
konferencē būs profesores Gaidas
Krūmiņas lekcija par akūta insulta
agrīnu diagnostiku, Endokrinologu
asociācijas prezidenta Agņa Zvaigznes
padomi, kā ārstēt otrā tipa cukura
diabētu. Dermatoloģe profesore Ilona
Hartmane kolēģus informēs par ādas
slimību izpausmēm, liepājnieks Viesturs Rozītis vēstīs par to, kā ķirurgi var
līdzēt, risinot aptaukošanās problēmas.
Kardioloģes Silvijas Hansones lekcijas
tēma – infekciozie endokardīti. Savukārt profesors Anatolijs Danilāns vēstīs
savādus datus par iespējām pagarināt

cilvēka mūžu. Liepājas konferences
vieslektors Klauss Kepels no Berlīnes
geriatrijas klīnikas stāstīs par 21.
gadsimta sāpi – vecuma demenci.
Latvijas Ārstu biedrības prezidents
Pēteris Apinis konferenci nobeigs ar
vēstījumu par pasaules valstu pieredzi
par to, kā nodrošināt veselības aprūpi
krīzes apstākļos.
Konference sākas 18. aprīlī plkst.
9.30. Iespējas pieteikt savu dalību un
papildu informācija par reģistrāciju
meklējama www.arstubiedriba.lv vai
Latvijas Ārstu biedrībā. Tālrunis
67220661. Konferences dalībnieki
saņems sertifikātu un 12 kredītpunktus.¨
Konferences organizatoru vārdā –
žurnāla Latvijas Ārsts redaktore
Kamena Kaidaka

SLIMNĪCAS AVĪZE

6

2009.gada marts/aprīlis (Nr 20)

Liepājas Reģionālā slimnīca iesaistījusies
infekciju kontroles pilnveidošanas projektā

L

iepājas Reģionālā slimnīca iesaistījusies Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības finansētā
projektā „Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla
darbības algoritma ieviešana
multirezistento nozokomiālo
patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās”.
Projekta mērķis ir samazināt
nozokomiālo, jeb slimnīcā iegūto
infekciju radīto saslimstību, kas
panākams ierobežojot multirezistento mikroorganismu (pret
daudzām antibiotikām nejūtīgu
mikroorganismu) izplatību, uzlabojot sadarbību starp laboratorijām un infekciju kontroles
personālu, kā arī ieviešot vienotus
uzraudzības protokolus.
Projekta realizācijas sākumā
(4. martā) Liepājas slimnīcā
ieradās P.Stradiņa Klīniskās
Projekta ietvaros slimnīcas mikrobioloģijas laboratorijā uzstādīts dators.
Universitātes slimnīcas (KUS) Projekta koordinators Uga Dumpis skaidro, kā, pielietojot speciālu programmu,
Infekciju uzraudzības dienesta jāievada informācija par slimnīcā izdalītiem multirezistentiem mikroorganismiem.
vadītājs, Latvijas Universitātes Paraugus ar šādiem mikroorganismiem nosūtīs uz P.Stradiņa Klīniskās Universitātes
asoc. Profesors Uga Dumpis, kurš slimnīcas mikrobioloģijas laboratoriju padziļinātai mikrobioloģiskai izmeklēšanai
ārstiem lasīja lekciju par racionālu
antibakteriālo terapiju. Savukārt
P.Stradiņa KUS Infekciju kontrovisas epidemioloģiskās uzraudzības
uzraudzības programmas, kas ietver
les māsa A.Melbārde-Kelmere nolasīja
aktivitātes starp slimnīcām tika koorskrīningu, infekciju izolēšanu un
lekciju māsām par higiēnas režīma
dinētas personisko kontaktu līmenī.
patogēnu izskaušanas pasākumus var
nozīmi infekciju izplatības ierobeSavukārt, īstenojot projektu, slimnīcas
novērst 30% līdz 50% no slimnīcā
žošanā.
šajā jomā darbosies jau pēc vienota
iegūtajām infekcijām un ir izdevīgas
Projekta koordinators, Paula
infekciju uzraudzības protokola, kas ir
izmaksu ziņā.
Stradiņa Klīniskās Universitātes
ārkārtīgi būtiski.
Projekts paredz izveidot uz
slimnīcas Infekciju uzraudzības
Latvijā, salīdzinot ar Eiropas
mikrobioloģijas laboratorijām balstītu
dienesta vadītājs Uga Dumpis:
valstīm, situācija nozokomiālo infekvienotu agrīnās brīdināšanas un
„Projekts norisināsies līdz 2011. gada
ciju izplatības un mikroorganismu
infekciju kontroles sistēmu septiņās
30. aprīlim. Tā uzdevums ir samazināt
rezistences ziņā nav dramatiska. Bet
slimnīcās, to vidū arī Liepājas
infekciju un multirezistento mikrobu
mūsu uzdevums ir Latvijas situāciju
Reģionālajā slimnīcā. Projektu ieviesīs
izplatību. Šajā projektā, protams,
uzlabot, radot kontroles sistēmu, kas
Paula Stradiņa klīniskās universitātes
iesaistās gan ārsti, gan medicīnas
varētu nodrošināt stabilitāti šajā jomā.
slimnīca, sadarbībā ar Liepājas Remāsas. Taču katrā no slimnīcām ir
Domāju, ka pašreizējā ekonomiskajā
ģionālo slimnīcu, Daugavpils Reģiokontaktpersonas, kas atbild par projekta
situācijā mēs nevaram sagaidīt
nālo slimnīcu, Valmieras slimnīcu,
virzību. Liepājas Reģionālajā slimnīcā
ievērojamas valsts investīcijas, līdz ar
Ventspils slimnīcu, Rīgas 1. slimnīcu
par intrahospitālo infekciju uzraudzību,
to šis ārējais finansējums ir ārkārtīgi
un Klīnisko universitātes slimnīcu
infekciju kontroles pasākumiem un
noderīgs. Projekta kopējais finan„Gaiļezers”.
infekciju uzliesmojumu izmeklēšanu
sējums ir 330 000 eiro, savukārt
Veiksmīga projekta ieviešana
atbildīgā ir Epidemioloģiskā dienesta
Liepājas slimnīcai tie ir 27.000 eiro.”
nodrošinātu pamatu valsts mēroga
vadītāja, epidemioloģe Mārīte Kūla.
Saskaņā ar Latvijā veiktajiem
rekomendāciju izstrādei multirePar slimnīcā veikto mikrobioloģijas
pētījumiem aptuveni 5% pacientu
zistento baktēriju izraisīto nozokomiizmeklējumu rezultātu apkopošanu,
slimnīcās inficējas ar vienu vai
ālo infekciju diagnostikai un kontrolei,
analīzi, mikrobioloģijas laboratorijas
vairākām nozokomiālajām infekcijām.
tādējādi veicinot nozokomiālo infekmetožu pilnveidošanu atbildēs mikroStarptautiskie pētījumi pierāda, ka
ciju izraisītās saslimstības un mirstības
bioloģe Tatjana Djundika. Līdz šim
efektīvas infekciju kontroles un aktīvas
samazināšanos Latvijas slimnīcās. ¨
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Uzņēmums ziedo līdzekļus
aparatūras iegādei

L

iepājas
Reģionālās
slimnīcas
Intensīvās
terapijas un
anestezioloģijas nodaļa
saņēmusi
ievērojamu
dāvinājumu
no uzņēmuma
„Ceļu, tiltu
būvnieks”,
kurš nodaļas
pacientu
vajadzībām
Liepājas
Reģionālās
slimnīcas
atbalsta fondā
ziedoja naudu
Anesteziologi uzskata,
6100 latu
apjomā jauna ka videolaringoskopa iegāde
videolaringos ir vēl viens milzīgs solis uz priekšu
kopa iegādei. mūsu slimnīcas aprīkojumā
Anesteziologi
uzskata, ka tas ir vēl viens milzīgs solis uz priekšu mūsu
slimnīcas aprīkojumā un tāpēc īpašu paldies saka uzņēmuma
valdes priekšsēdētājam Gatim Zvirbulim.
Jaunais videolaringoskops tiks izmantots pacientiem
veicot intubāciju, īpaši pie grūtiem elpceļiem. Tas ir
gadījumos, ja cilvēkam ar specifisku anatomiju – īsu kaklu,
dažādām citām kaitēm – var redzēt tikai uzbalsni, bet balss
saites nav redzamas, līdz ar to arī nevar redzēt vietu, kur
ievietot trahejas caurulīti, lai slimniekam atvieglinātu
elpošanu. Ievadot videolaringoskopu, tas paiet zem uzbalseņa
un ekrānā var redzēt visu ainu. Videolaringoskops atradīsies
Operāciju nodaļā un, ja būs nepieciešams, to varēs pārvietot
arī uz reanimāciju. ¨
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Dāvinājums Īslaicīgās
sociālās aprūpes nodaļai

P

agājušā gada nogalē Mormoņu draudze meklēja
iespēju kalpot Liepājas sabiedrībai tur, kur ir
vislielākās vajadzības. NVO Sarkanā Krusta
Liepājas nodaļas vadītāja Inita Bišopa ieteica vērsties
Īslaicīgajā sociālajā nodaļā pie Sanitas Kalnas. Kopīgās
sarunās izkristalizējās vairākas vajadzības – nodaļā
nepieciešams lifts guļošiem pacientiem, pretizgulējumu
matrači, pacientu guļrati, jo nodaļā lielākā daļa ir trešā un
ceturtā aprūpes līmeņa pacieni (pacienti ar izteiktu
pašaprūpes deficītu).

24. martā nodaļa izteica pateicību
Mormoņu draudzes pārstāvjiem par
apmaksātajām palīgierīcēm pacientu aprūpē

Šīs vajadzības tad organizācija nolēma apmierināt,
piešķirot naudu 2493.42 latu apjomā, lai varētu iegādāties
pacientu liftu guļošiem pacientiem, to pārvadāšanas ratus un
trīs pretizgulējumu matračus. Ņemot vērā to, ka nodaļā ir 25
guļoši pacienti, šīs palīgierīces atvieglo personāla smago
roku darbu pacientus pārvietojot. ¨
Inita Mazlevska, slimnīcas kapelāne

Akcija „Meklējam sirdsmāsiņu”
Turpinājums no 2.lpp.

11. martā tika izsludināts akcijas
„Meklējam sirdsmāsiņu” otrais posms
un šoreiz tiek meklētas arī Latvijas
reģionos strādājošas mīļas un profesionālas bērnu māsiņas. Mazie pacienti
un viņu tuvinieki var uzrakstīt labus
vārdus par mūsu slimnīcas bērnu
māsiņām. Nekad nav par vēlu pateikt
paldies, tāpēc, ja sirdsmāsiņa joprojām
strādā slimnīcā, viņai iespējams pateikties pat pēc vairākiem gadiem.
Slimnīcas Bērnu nodaļā un Neonatoloģijas nodaļā izvietota informācija un
kastīte, kurā slimnīcas pacienti un

apmeklētāji var ielikt anketu ar
pieteikumu. Savu sirdsmāsiņu iespējams pieteikt arī aizpildot anketu
i n t e r n e t ā : w w w. r b l f . l v v a i
www.diena.lv/sirdsmasina. Pieteikumi
tiek gaidīti līdz 11. jūnijam.
Pasākuma rīkotāji cer, ka akcija
iepriecinās gan māsiņas, gan mazos
pacientus. Pirmās pieteikuma anketas
jau saņemtas, bet katru dienu tiek
saņemtas desmitiem pieteikumu
anketas ar sirdsmāsiņu mājas lapas
starpniecību:
www.diena.lv/sirdsmasina , kur

ievietotas arī katras māsiņas fotogrāfija. Sirdsmāsiņu mājaslapā gan
pacienti un viņu tuvinieki, gan pašas
māsiņas var apskatīt savu profilu un
izlasīt labos vārdus. Sevi var atrast,
piemēram, izmantojot Sirdsmāsiņu
atradēju. Tajā ievadot vārdu, uzvārdu
vai slimnīcu var atrast katras māsiņas
profilu un tad arī izlasīt, kādus labus
vārdus pacienti par māsiņām teikuši, ko
vēlējuši. Protams, ne visi kaut ko raksta,
tādēļ nevajag uztraukties, ja nav
neviena komentāra.
Pirms Jāņiem no katras slimnīcas uz
Rīgu tiks aicinātas tās māsiņas, kas būs
saņēmušas visvairāk atsauksmju, lai no
Rietumu Bankas labdarības fonda
saņemtu diplomu un naudas balvu. ¨
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Gatavojamies
slimnīcas boulinga
turnīram

Slimnīcā atvērta frizētava

S

limnīcas trešā stāva 301.
kabinetā darbu sākusi frizētava. Tās vadītāja un friziere
Eva Balcere stāsta, ka sakārtot matus
– tos nogriezt, ieveidot var ikviens –
gan slimnīcas darbinieks, gan
pacients. Frizētavas darba laiks ir
darba dienās no plkst. 9.00 līdz
16.00, taču, ja ir nepieciešams,
pakalpojumus iespējams saņemt arī
pēc četriem pēcpusdienā. Tāpat
iespējams arī iepriekš pieteikties pa
tālruni 26356051. Frizētavā tiek
gaidītas gan dāmas, gan kungi, gan
arī bērni.¨

A

prīlī norisināsies Liepājas Reģionālās slimnīcas turnīrs boulingā 2009. Tā mērķis ir dot
iespēju slimnīcas darbiniekiem un tās
struktūrvienībām iepazīt vienam otru
neformālos apstākļos, stiprināt slimnīcas
struktūrvienību un mūsu kopējā kolektīva
komandas garu, vienlaicīgi turnīra dalībniekiem dodot iespēju celt savu meistarību
boulingā, kā arī noskaidrot slimnīcas labāko
komandu un rezultatīvākos spēlētājus
boulingā, veicināt veselīgu dzīves veidu,
piedaloties sportiskās aktivitātēs un sagādāt
prieku aktīviem cilvēkiem.
Turnīru organizē Liepājas Reģionālās
slimnīcas atbalsta fonds sadarbībā ar
slimnīcas Arodorganizāciju. Katra struktūrvienība tiek aicināta izveidot no jauna vai
reanimēt veco komandu, kas savulaik
piedalījās slimnīcas vasaras sporta spēlēs.
Var izmantot arī iepriekšējos komandu
nosaukumus.
Sacensības notiks „Dzintara boulingā”
Peldu ielā 66. Tajās piedalās Liepājas
Reģionālās 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 1 stundu, pēc 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
summu. 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 24. aprīlim.
Tālr.26536841. ¨
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Sludinājums
Īpašnieks pārdod trīsistabu dzīvokli Slimnīcas ielā, 1.stāvā,
kopējā platība 72,2 m2, bez parādiem. Zvanīt -26772964.

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Martā
Transporta dienesta darbinieku Gunāru Raimondu Tavaru
Zobārstniecības poliklīnikas zobu ārsti Vēsmu Eglīti
Dzemdību nodaļas vecmāti Regīnu Jodkaiti
Traumat. un ortop. nodaļas māsas palīdzi Brigitu Radionovu
Patoloģijas nodaļas medicīnas laboranti Larisu Arhipenko
Septiskās ķirurģijas nodaļas ķirurgu Jevgēņiju Veļicki
Ātrās palīdzības ārsta palīdzi Inetu Tamuži
Dzemdību nodaļas vecmāti Ingu Volodjko
Neiroloģijas nodaļas māsas palīdzi Evu Kristvaldi
Neatliekamās palīdzības dienesta sanitāru Juri Šimi
Ātrās palīdzības sanitāru Kristapu Harlinski

Aprīlī
Protēžu nodaļas medmāsu Gaļinu Pavlovu
Protēžu nodaļas zobu tehniķi Māru Einiņu
Neatliekamās palīdzības dienesta māsu palīdzi Filgitu Ķepalu
Asins sagatavošanas nodaļas māsu palīdzi Inesi Rūju
Neatliekamās palīdzības dienesta virsārstu Uldi Balodi
Kardioloģijas nodaļas medmāsu Irinu Ivaņņikovu
Neatliekamās pal. Dien. māsu palīdzi Tetjanu Jēkabsoni
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsvecmāti Ingūnu Ķudu

Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV 3402
Atbildīgā par izdevumu: Indra Grase
Tālr.: 3403304
Informatīvais izdevums ir SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” īpašums.
Informācijas pārpublicēšana atļauta, atsaucoties uz informācijas avotu.
Foto: Indra Grase
Iespiests: LPA LiePA
Tirāža: 700 eks.
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