SIA “LIEPĀJAS

REĢIONĀLĀ

SLIMNĪCA”

I N F O R M AT Ī V S

IZDEVUMS

SLIMNĪCAS AVĪZE
AVĪZE
SLIMNĪCAS

2009.gada septembris/oktobris (Nr 24)

Paliatīvās aprūpes nodaļai – gads

Darbs ir grūts gan fiziski, gan psiholoģiski, taču grūtuma dēļ neviena to vēl nav pametusi,
arī māsas palīdze Linda Alpiņa (attēlā)

13. oktobrī apritēja gads, kopš slimnīcā darbu sāka
Paliatīvās aprūpes nodaļa. Kopumā tajā strādā piecas māsas, pieci
māsu palīgi un dakteris Ivars Krastiņš. Nodaļas virsmāsa Sanita
Kalna stāsta, ka darbs ir grūts, gan fiziski, gan psiholoģiski: „Taču
prieks par to, ka šī gada laikā neviena darbiniece nodaļu nav
pametusi tikai tāpēc, ka ir grūti. Ir bijuši citi apvērumi, bet dēļ
grūtuma neviens nav aizgājis. Šī gada laikā esam ļoti daudz
mācījušies un turpinām to darīt, jo grāmatā aprakstītais ir viens,
bet dzīvē pavisam kas cits. Tas, ka nodaļa ir vajadzīga,
apstiprinājies uzklausot pacientu piederīgos. Ne pacienti, ne arī
viņa tuvinieki zina ko iesākt, ja piemeklējusi smaga kaite un kā ar
šo slimību sadzīvot. Mūsu darbs vērsts uz slimības simptomu
kontroli un mazināšanu un, panākot pat nelielu uzlabošanos,
prieks ir gan mums, gan pacientam, gan viņa tuviniekiem. Tas ir
komandas darbs, tajā iesaistās ne tikai mediķi, bet arī citi
speciālisti, kā psiholoģe, kapelāne, sociālā darbiniece.
Paldies gribu pateikt māsām, māsas palīgiem par to, ka
pacients ir sadzirdēts, ieraudzīts, sajusts. Ir grūti vārdos izteikt cik
liela nozīme ir tam, kā nodaļas darbinieks pieiet pie pacienta, kā ar
viņu sarunājas, kā uzklausa. Novēlu turpināt mācīties, izturību un
vienam otru atbalstīt, kas ir ļoti svarīgi ne tikai mūsu nodaļā, bet

vispār šajā laikā.”
Savukārt kapelāne Inita Mazlevska saka, ka galvenais viņas
darbā ir māka klausīties: „Bieži vien tā ir atslēga visām lielajām
problēmām. Es klausos un mēģinu ieraudzīt pacientu, viņa
izdzīvoto dzīvi, viņa ikdienu, viņa sapņus un ilgas, viņa priekus un
bēdas. Es to cenšos ieraudzīt un arī rādīt, ka to esmu ieraudzījusi,
ka šis cilvēks nav viens no tūkstošiem, bet gan konkrēts cilvēks ar
milzīgu pieredzi un unikālu dzīves gājumu. Tas viņam ir ļoti
būtiski, īpaši tad, ja viņš ir aizejošs. Tas ir ļoti grūts uzdevums,
taču tas ir vissvarīgākais, ko es varu dot, to sajūtu, ka šis cilvēks ir
īpašs, neatkārtojams.
Kolēģiem gribu pateikt – es ļoti augstu vērtēju viņu
profesionalitāti un viņu ieguldītās pūles. Mediķi pacientiem dod
labāko, kā viņi to saprot izejot no savām zināšanām. Es novēlu
turpināt dot to labāko un ticēt, ka kāds to redzēs un novērtēs.
Pacientiem un to tuviniekiem es novēlu pieņemt palīdzību un
atbalstu tajā slimībā, kas ir piemeklējusi. Cilvēkiem nav jācieš
sāpes, pārpūle tāpēc, ka viņi aprūpē kādu, kas ir ļoti slims un
atrodas ļoti smagā situācijā. Viņiem tas nav jādara – šeit ir nodaļa,
šeit ir cilvēki, kuri to var izdarīt un palīdzēt. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pateicas par labi
padarītu darbu

J

a arī dažkārt mums nepietiek naudas, lai
pateicību izteiktu piešķirot prēmiju, tad
nekad nepietrūkst labu vārdu, ko teikt par
profesionāli padarītu darbu. Par trešā ceturkšņa
kvalitatīvu darba veikšanu slimnīcas valde izteikusi
īpašu pateicību sekojošiem slimnīcas darbiniekiem.
Internās medicīnas bloks: 3. nodaļas medmāsai Aijai Gūtmanei, māsas palīdzei Edītei
Božesku. 8. nodaļas medmāsai Miroslavai
Lavriņivai, māsas palīdzei Unai Mužniecei.
Sociālās aprūpes un Paliatīvās nodaļas medmāsai
Valentīnai Kļecai, māsas palīdzei Gitai Greikstei,
medmāsai Alimpiadai Jerjominai, medmāsai
Inārai Šmithenai, māsas palīdzei Irēnai Lagzdiņai, māsas palīdzei Aijai Antanei. 13. nodaļas
virsmāsai Marikai Kalniņai, māsas palīdzei Lienei
Grīnbergai. 15. nodaļas medmāsai Ivetai Meņko,
medmāsai Indrai Burģelei, māsas palīdzēm
Karīnai Jākabsonei un Indrai Gūtmanei.
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas
nodaļa: māsai anestēzistei Ārijai Šmuļēvičai,
medmāsai Tatjanai Miņinai, māsas palīdzei Ritai
Eglītei.
Pediatrijas bloks: Bērnu terapijas nodaļas
medmāsai Oksanai Aleksējevai, māsas palīdzei
Tatjanai Seļickai. Perinatālās nodaļas medmāsai
Inesei Čīčei, māsas palīdzei Ivetai Urkauskai.
Ķirurģijas bloks: Oparāciju nodaļas medmāsai
Vijai Puķītei, māsas palīdzei Agnesei Bricei. 4.
nodaļas medmāsai Ludmilai Aleksašinai, māsas
palīdzei Annai Aigarei. 5. nodaļas medmāsai
Natālijai Spadei, māsas palīdzei Intai Dumbrovskai. 6. nodaļas medmāsai Agitai Bentai,
māsas palīdzei Gaļinai Jankovskai. 7. nodaļas
medmāsai Laimai Grūdupei, māsas palīdzei
Zinaidai Šarko.
Dzemdību un ginekoloģijas bloks: vecmātēm
Solvitai Urbanovičai un Svetlanai Deņisovai,
medmāsai Dacei Geislerei, māsas palīdzēm
Natālijai Kirlei un Ingai Blūmai.
Klīniskā atbalsta dienests: virsmāsai Lāsmai
Ozolai, medmāsai Verai Popovičai, aptiekas
vadītājai Līgai Burģei, medmāsai Ilonai Laugalei,
māsas palīdzei Vairai Ivanovai, radiologa asistentei
Silvijai Elviņai, medmāsai Ievai Lāčkokai.
NMP dienests: ārsta palīgam Igoram
Balabanovam, ārsta palīdzēm Aijai Intlerei,
Nataļjai Kuļbidjukai un Gunitai Laimiņai,
sanitāram Aldim Dzintaram.
Saimniecības bloks: sanitārā automobiļa
vadītājiem Uģim Treimanim, Aldim Žimantam,
krāvējam Jurim Zonim, veļas mazgāšanas
operatorei Silvai Ansulei, apkopējai Ingai
Bezļepkinai, garderobistei Alevtinai Hromenkovai, krāsotājai Daigai Geležinai, pavārēm Evitai
Kuncītei un Oksanai Uhanskai, ēdienu dalītājai
Veronikai Marčukai. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Slimnīcas ārstu raksts
lasāms žurnālā „Doctus”

M

edicīnas žurnāla „Doctus” septembra numurā publicēts slimnīcas
ārstu raksts „Multirezistenta Acinetobacter baumanii infekcja
pacientam ar smagu ķirurģisku Staphylococcus aureus sepsi”.
Raksta autori Ivars Krastiņš, Māris Naļivaiko, Viesturs Rozītis, Jevgēņijs
Veļickis, Alise Hincenberga, Jānis Rozentāls, Agris Auders, Baiba Šneidere.
„Acinetobacter baumanii daudzus gadus tika uzskatīts par samērā nekaitīgu
mikroorganismu; ja tas izauga mikrobioloģiskajos paraugos, to lielākoties
ignorēja. Šodien Acinetobacter baumanii tiek uzskatīts par vienu no
visbīstamākajiem intrahospitālajiem patogēniem, daži autori tieši šo
mikrobu nevis MRSA uzskata par potenciālu antibiotiku ēras beigu
cēloni.” Raksta autori skaidro, ka strauji pieaugošo Acinetobacter baumanii
kā būtiska intrahospitāla patogēna nozīmi cita starpā var izskaidrot ar diviem
faktoriem: pirmkārt, intensīvās terapijas nodaļu skaita, gultu skaita un
ārstēšanās ilguma pieaugumu; otrkārt, ar multirezistentu pasugu (t.s.
MDRAB multi-drug-resistant Acinetobacter baumanii) veidošanos, no
kurām dažas (t.s. panrezistentās pasugas) ir rezistentas pret visiem
antibiotiskajiem līdzekļiem, izņemot kolistīnu.
Arī Liepājas Reģionālajā slimnīcā pēdējā gada laikā ir parādījušās
panrezistentās Acinetobacter baumanii pasugas, un mikroorganisma visu
pasugu pieaugošā rezistence rada nopietnas bažas klīnicistos, norāda raksta
autori.¨

Darbinieki kursos
apgūst saskarsmes prasmes

N

o 24.-26. septembrim slimnīcā notika kursi “Saskarsmes aspekti
medicīnas iestādē strādājošajiem”. Mācībās, galvenokārt,
piedalījās tie slimnīcas darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar
klientiem un pacientiem. Ideja par šāda veida mācībām nāca no pašu
darbinieku vidus. Ņemot vērā saspringto gaisotni slimnīcā, nolūkā uzlabot
profesionālās attiecības gan ar pacientiem, gan kolēģiem, sadarboties
piekrita Dr. Ivars Krastiņš, Dr. Jūlija Cīrule-Galuza, Dr. Inese Flaksa,
psiholoģe Diāna Oļukalne un kapelāne Inita Mazlevska.
Divās ar pusi dienās lektori runāja par dažādiem saskarsmes aspektiem,
par to, kā izdzīvot krīzes laikā. Kursi ietvēra profesionālu pilnveidi, to
mērķis – sniegt tādu informāciju, lai ikviens klausītājs iegūtu vērtīgas
atziņas, kas varētu palīdzēt ikdienas darbā.
Par profesionālo saskarsmi gan pa telefonu, gan tiekoties ar pacientu un
viņa tuviniekiem runāja Dr. Ivars Krastiņš. Profesionalitāte ir tā, kas pasargā
darbiniekus daudzās situācijās, atrodot piemērotu pieeju, katrā situācijā,
īpaši konfliktsituācijās.
Dr.Jūlija Cīrule Galuza runāja par to, kā atjaunot savus emocionālos
resursus pēc konfliktsituācijām, kas diemžēl ir daļa no medicīnas darbinieku
ikdienas, un kā saglabāt savu iekšējo mieru.
Par to, kā un kāpēc mēs skatāmies uz cilvēku, kas mums traucē objektīvi
viņu saskatīt, kas ir tas, kas traucē savstarpēji sazināties un kā šo saziņu
atvieglot stāstīja Dr. Inese Flaksa.
Savukārt par to, kā krīze ietekmē mūsu savstarpējās attiecības stāstīja
psiholoģe Diāna Oļukalne. Viņa runāja arī par to, kādi ir mūsu savstarpējie
attiecību modeļi, kā izvēlēties sev piemērotāko, lai savu ikdienu atvieglotu,
kā arī par stresu un kāda ir tā saistība ar krīzi.
Bet par cilvēka vērtību, garīgumu, garīgiem resursiem, to dažādību un
nozīmi ikdienā runāja kapelāne Inita Mazlevska.
Kursos bija iespēja jautāt, diskutēt, tika piedāvātas dažādas
prezentācijas, patstāvīgie un grupu darbi, kā arī tā bija iespēja dzirdēt par to,
kā mūsu slimnīcas darbinieki tiek galā ar situācijām, kuras nav vieglas. ¨
Inita Mazlevska
slimnīcas kapelāne
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Veselības ministre iepazīstas ar situāciju slimnīcā
Pagājušajā nedēļā veselības ministre, profesore Baiba Rozentāle Veselības ministrijā jau tikās ar Liepājas pašvaldības
un Liepājas Reģionālās slimnīcas vadību, taču šīs vizītes mērķis ir iepazīties ar situāciju klātienē.

7.oktobrī veselības ministre Baiba Rozentāle,
turpinot Kurzemes pašvaldību un ārstniecības iestāžu
apmeklējumu, ieradās vizītē Liepājā, kur tikās ar
pašvaldības un slimnīcu vadītājiem.
Liepājas apmeklējuma laikā ministre tikās ar
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, kā
arī Reģionālās slimnīcas un Piejūras slimnīcas vadību.
Tikšanās laikā tika pārrunāta pašreizējā situācija
veselības aprūpē un apspriestas pēdējās izmaiņas
veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas
kārtībā, kā arī pārrunāta Liepājas slimnīcu turpmākā
darbība veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā
iedzīvotājiem. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Māsas un māsas palīgi
papildina profesionālās zināšanas

K

atram cilvēkam pēc izglītības iegūšanas vēlams
savas zināšanas papildināt. Arī slimnīcā regulāri notiek
profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas kursi, kuros savas zināšanas
var papildināt medicīnas māsas un
māsas palīgi. Nupat beidzies
kārtējais lekciju cikls par gastroenteroloģisko slimību pacientu aprūpi,
bet decembrī paredzēta vēl viena
lekcija par diabēta pacientu aprūpes
jautājumiem. Uz sarunu aicinājām
šo nodarbību lektori, slimnīcas
medicīnas māsu Silviju Raboviču,
kurai šis darbiņš veicas un arī patīk
to darīt.
Šāda veida kursi slimnīcā notiek
jau sen aptuveni 10 gadus, bet agrāk
māsas par tiem maksāja pašas.
Tagad, kopš slimnīca mainījusi
statusu, kursi ir bezmaksas. Es lasu Silvija Raboviča (attēlā) uzskata,
lekcijas par divām tēmām par lai izmācītos par mediķi paiet gadi,
cukura diabēta pacientu aprūpi un bet lekcijās var gūt informāciju
par gastroenteroloģisko slimību par jaunumiem un atsvaidzināt zināšanas
pacientu aprūpi. Katrai tēmai tiek
kādi ir simptomi, kā arī par izmekveltītas četras nodarbības. To iesākumā
lēšanas
un diagnostikas metodēm. Pēc
ir atkārtošana, jo par konkrēto tēmu
tam jau runājām par ārstēšanu. Līdz ar
kāds ir mācījies pirms divdesmit, kāds
to lekcijās tiek ietverta arī informācija
pirms desmit, bet cits pirms diviem
par
jaunākajiem medikamentiem.
gadiem. Tāpēc tas ir ļoti labi, ja visi
Uzskatu,
ka daudzās situācijās māsas
dalībnieki saņem vienotu sākuma
pašas var izlemt kā rīkoties un
informāciju. Pēc tam, protams, sniedzu
pacientam sniegt pirmo palīdzību,
informācija par to, kādas ir saslimšanas,

protams, ņemot vērā tam noteikto
diagnozi. Lai izmācītos par mediķi, kā
minimums, vajadzīgi vismaz četri gadi,
bet lekcijās var gūt informāciju gan par
jaunumiem, gan atsvaidzināt zināšanas. Tās sniedz ne tikai kredītpunktus, ko mums viesām ļoti vajag,
bet arī paaugstina zināšanu līmeni.
Katras lekcijas beigās ir tests aptuveni
desmit jautājumi, pēc kuriem pārbaudu
apgūto vielu. Cenšos savas lekcijas
padarīt interesantākas meklēju videomateiālus, dažādus slaidus un filmiņas.
Dažkārt lekcijā iekļauju arī kādu
praktisko darbu. Lekcijas notiek tepat
slimnīcā, kas ir daudz ērtāk, jo
iespējams savienot ar ikdienas darbu.
Tāpēc aicinu arī citas kolēģes sasparoties un sagatavot kādu lekciju. Tas,
protams, paņem laiku, bet sniedz arī
gandarījumu par padarīto. Prieks ir tad,
ja kursu beigās pasaka, ka bija
interesanti, ja uzdod kādu jautājumu.
Tad zinu, ka cilvēks ir klausījies un viņu
tas interesē. Māsu padomē atbildīgā par
izglītību ir Liene Meļķe un es jau
piedāvāju, ka varētu sagatavot lekcijas
arī par pulmonoloģiju un novadīt
nodarbības. Taču tas ir nākotnes
projekts. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Konferencē apspriež e-veselības
ieviešanas iespējas

Konference bija plaši pārstāvēta no ārstniecības iestāžu, informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumu,
kā arī valsts institūciju un pašvaldību pārstāvju puses

L

ai veicinātu efektīvu e-veselības risinājumu
izmantošanu, 25.septembrī Veselības ministrija
sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu un Latvijas
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju Liepājas
olimpiskajā centrā rīkoja konferenci „E-veselība Latvijā”.
Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar paveikto eveselības jomā Latvijā, veselības aprūpes iestāžu pieredzi procesu
optimizēšanā izmantojot e-veselības risinājumus, kā arī ar eveselības sniegtajām priekšrocībām ārstniecības pakalpojumu
sniegšanā. Tā bija ikgadējā konference, ko rīkoja Veselības
ministrija un Latvijas Informāciju tehnoloģiju un komunikāciju
asociācija. Pirmo reizi tā tika rīkota ārpus Rīgas. Konferences
mērķis – vienkopus sapulcināt esošos un potenciālos informācijas
tehnoloģiju lietotājus un to piedāvātājus. Konference bija plaši
pārstāvēta no ārstniecības iestāžu, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju uzņēmumu, kā arī valsts institūciju un pašvaldību
pārstāvju puses. Liepājas Reģionālā slimnīca konferencē
demonstrēja un piedāvāja iespēju ģimenes ārstiem bezmaksas
piekļūt savu pacientu slimnīcā veikto radioloģisko izmeklējumu
datiem, kā arī iespēju automātiski saņemt uz e-pastu slimnīcā
ārstēto pacientu izrakstus u.c. informāciju.
Semināra pārtraukumā viens no tā organizatoriem – Zāļu cenu
valsts aģentūras e-veselības nodaļas vadītājs Māris Finks atzina,
ka šis pasākums pēdējo trīs gadu laikā esot visapmeklētākais un
nav bijis neviens tik apmeklēts e-veselības konferences pasākums
pat Rīgā. M. Finks: „Tas ir patīkams pārsteigums, jo bez IT
speciālistiem ļoti daudz bija ieradušies gan medicīnas iestāžu
vadītāji, gan ārstniecības personas. Cerams, ka visi atradīsim
kopīgu valodu un būs vieglāk vienam otru saprast, lai attiecīgi
nedaudz ātrāk nokļūtu pie mērķa e-veselības ieviešanas.”
Arī Reģionālās slimnīcas daktere Solvita Buša Krampe ir
pārliecināta, ka e-medicīna ir vajadzīga, jo atvieglo darbu
slimnīcā ārstam nav jāskrien pēc rentgena, nav jāgaida, kamēr to
aprakstīs. Bilde ir uztaisīta un datorā to jau var apskatīt. Savukārt
speciālista aprakstu var saņemt pēc tam. Turklāt šo tehnoloģiju

ieviešana atvieglo arī sadzīviskas lietas, kā
pieteikšanās pusdienām, algas lapiņas e-pastā u.c.
Ar e-veselības ieviešanu ambulatorajā praksē
pieredzē dalījās arī Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas Ambulatorās daļas vadītāja,
docente Marita Ņikitina.
Tikai klīnikas „Gaiļezers” poliklīnikā
pagājušajā gadā pēc palīdzības vērsušies 114 537
pacienti. Tas ir ievērojams skaits un bez
pārdomātas darba organizēšanas neiztikt kāda ir
jūsu galvenā ieinteresētība e- medicīnā?
Vienā vārdā varu atbildēt – sakārtotībā. Bez
šaubām, ieviešot e-medicīnu nepieciešami finansiālie
resursi. Taču darba veikšanas sistēmas sakārtošana
gan ambulatorajā praksē, gan stacionārā ir visas
iestādes darba pamatā. Mēs sākām no pacientu
plūsmas sakārtošanas – lai katrs pacients varētu
pierakstīties, lai medicīniskā dokumentācija
savlaicīgi nonāktu pie ārstējošā ārsta. Iesākumā gāja
grūti, jo, dažkārt nācās sastapties ar darbinieku
pretestību. Tāpēc e-medicīnu sākām ieviest vairākos
etapos – vispirms ieviesām medicīniskās
dokumentācijas elektronisko veidu. Pēc tam
pievienojām reģistratūru, līdz beidzot kopējā sistēmā
iekļāvām arī ārstu kabinetus. Protams, visas ārstu
darbavietas mēs uzreiz neapvienojām, jo bija

Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās
daļas vadītāja M. Ņikitina un Zāļu cenu valsts aģentūras
e-veselības nodaļas vadītājs M. Finks ir pārliecināti,
ka jau tuvākajā nākotnē e-medicīna būs katras
ārstniecības iestādes neatņemama sastāvdaļa

darbinieki, kas ar jauno datorprogrammu darbojās ļoti labi. Bija,
kas strādāja vidēji un bija arī tādi, kas pavisam nestrādāja ar
datoru. Taču patīkami bija tas, ka īstenojot pirmo etapu, kad
vienotā datorsitēmā iekļāvām piecu ārstu darba vietas, pie manis
vērsās citi mediķi un paši steidzināja datorizēt arī viņu darba
vietas. Līdz ar to mēs trīs mēnešus ātrāk palaidām visu poliklīniku
nekā bijām plānojuši.
Līdz šim vairāk sadarbojušies tehnoloģiju pārstāvji un
medicīnas darbinieki. Vai jūsu vadītājā poliklīnikā emedicīnas pakalpojumu saņemšanā tiek iesaistīti arī
pacienti?
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Pacients ar to sastopas atnākot uz poliklīniku. Piemēram,
viņam ilgstoši nav jāgaida, kad mediķis beidzot sarakstīs visus
nepieciešamos nosūtījums – uz ultrasonogrāfu, rentgenu,
laboratoriju vai pie citiem speciālistiem, jo tagad ārsts ātri un
operatīvi visus nosūtījumus aizpilda datorā un pacients ir brīvs.
Ieviests arī vienotais iepriekšējais pieraksts pie speciālistiem. Tā
kā pacients vienā dienā var pierakstīties pat pie vairākiem
speciālistiem un zina, ja viņam, piemēram, plkst. 10.00 jāiet uz
ultrasonogrāfiju, plkst. 11.00 uz rentgenu, vēl pēc stundas kaut
kur citur, tad medicīniskā dokumentācija aizies viņam līdzi un
viņš var būt pilnīgi mierīgs.
Jūsuprāt kas kavē e-medicīnas ieviešanu un kas veicina?
Pirmkārt – finanses. Nerunāšu par kolēģiem un viņu
savstarpējām attiecībām, kaut gan tas arī iespaido. Otrkārt – tā ir
konkrētās iestādes vadības attieksme – ja vadība ir ieinteresēta to
darīt, tad viss izdosies. Ja vadība nav pretimnākoša, tad nekas

2009.gada septembris/oktobris (Nr 24)

nebūs. Bez šaubām ir jābūt arī kādam entuziastam, kas to īsteno.
Sākumā ne visi novērtē šos centienus, bet pēc laika tomēr atzīst,
ka nevar salīdzināt ar to, kā bija. Ieviešot šīs tehnoloģijas, mēs
atslogojam arī vidējo medpersonālu. Parasti ārsta kabinetā strādā
arī medicīnas māsa vai ārsta palīgs, kas jau no ētikas puses nav
sevišķi labi. Ārstam jābūt vienatnē ar pacientu, jāizrunājas ar to,
izņemot, protams, specializētos kabinetus – ginekologa, lora,
urologa, kur ir cita darba specifika. Taču onkologi, terapeiti,
ķirurģi u.c. var strādāt vieni paši un viņiem tas arī patīk, jo
veidojas dialogs ar pacientu. Ieviešot e-medicīnu vairāk laika
varam veltīt pacientam. Tas nozīmē, ka pakalpojums kļūst
kvalitatīvāks un līdz ar to pacients aiziet apmierinātāks. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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E-veselības risinājumi ģimenes
ārstiem
Liepājas Reģionālā slimnīca piedāvā ģimenes ārstiem
pieteikties uz bezmaksas e-veselības pakalpojumu: iespēju
saņemt elektroniski slimnīcas veikto radioloģisko
izmeklējumu rezultātus (attēlu un aprakstu) un slimnīcā
ārstēto pacientu izrakstus. Lai pieteiktos uz pakalpojumu,
lūgums izdrukāt slimnīcas interneta mājas lapā
(www.liepajasslimnica.lv) ievietoto pieteikumu, aizpildīt
to un nosūtīt uz adresi: Liepājās Reģionālā slimnīca,
Slimnīcas ielā 25, Liepāja, LV-3414.

Jauns pakalpojums cukura diabēta
pacientiem

K

onsultatīvā nodaļa piedāvā jaunu medicīnisko
pakalpojumu arī cukura diabēta pacientiem -gan tiem,
kuri lieto, gan tiem kuri nelieto insulīnu, bet ir problēmas ar
cukura līmeņa noturēšanu vajadzīgajā līmenī. Tagad stacionārā
var pavadīt tikai vienu dienu, kas izmaksās Ls 10. Šajā dienā
pacientiem tiek piedāvāta padziļināta apmācība, fiziskās
aktivitātes, tiek veikts pārbaudes tests, kā arī nodrošināta
diendusa un pusdienas.

Dienas stacionārā –
Diagnostika un ārstēšana

A

tkarībā no medicīnisko manipulāciju apjoma un
sarežģītības pakāpes pacients var tikt ievietots slimnīcā
vai Dienas stacionārā, kur ir iespēja izmeklēt pacienta veselības
stāvokli vienā dienā un saņemt arī ātru ārstēšanu – nelielas
operācijas vai manipulācijas, pāris stundas paliekot medicīnas
personāla uzraudzībā un vakarā doties mājās, lai ārstēšanos
turpinātu pie ģimenes ārsta vai ambulatori. Savukārt tie pacienti,
kuri ieradušies no attālākiem rajoniem var izmantot pacientu
viesnīcas pakalpojumus. Savlaicīga, pietiekami intensīva
izmeklēšana un ārstēšana Dienas stacionārā, piemēram, zāļu un
ārstniecisko šķidrumu ievade vēnā, inhalācijas utt. bieži ļauj
izvairīties no pacienta ievietošanas slimnīcā.
Dienas stacionārā veic ātru, kvalitatīvu izmeklēšanu un
ārstēšanu bez rindas gan Liepājas pilsētas, gan Kurzemes reģiona

iedzīvotājiem. Tā kā diagnostikai un ārstēšanai stacionārā pacienti
pavada tikai dienas daļu, tā ir laba iespēja saglabāt ikdienas
aktivitātes mājās vai darbā. Ja nepieciešams, tiek izrakstīta darba
nespējas lapa. Pacientu uz dienas stacionāru nosūta ģimenes ārsts
vai ārsts – speciālists. Lai nozīmētu stacionēšanās dienu,
ģimenes ārsts iepriekš to saskaņo ar attiecīgo speciālistu vai
Konsultatīvās nodaļas vadītāju Inesi Flaksu (t:26460870) un
vienojas par laiku, kad varētu pacientu uzņemt Dienas
stacionārā. Pacientu pieraksta rindā uz konkrētu datumu un, ja
nepieciešams, uzaicina uz ambulatoru apskati, lai izlemtu
jautājumu par iespēju šo gadījumu ārstēt Dienas stacionārā.
Pacientam līdzi jāņem nosūtījums, pase, apdrošināšanas polise, ja
pacients ir apdrošināts, dokumenti, kas apliecina pacientu
piederību personu grupai, kuriem paredzēti maksājumu
atvieglojumi (politiski represētie, maznodrošinātie u.c.), čības un
halāts. Kā arī jāņem līdzi zāles, ko pacients lieto pastāvīgi
(asinsspiediena samazināšanai, diabēta kontrolei u.c.).
Viena diena Dienas stacionārā pacietam izmaksā piecus latus,
savukārt par izmeklējumiem jāveic pacienta iemaksas. Piemēram,
par rentgenu – Ls 2, par sonogrāfiju – Ls 3 u.c. Par šīm izmaksām
ģimenes ārstiem vajadzētu brīdināt pacientu, jo cilvēki var būt
neizpratnē par šiem maksājumiem un līdz ar to var rasties
pārpratumi. Dienas stacionārā pacientiem ir iespēja paēst siltas
pusdienas, kuras maksā Ls 1.50.

Konsultatīvajā nodaļā samazināta
maksa pie speciālistiem

L

iepājas Reģionālajā slimnīcā paplašināta ambulatorā
aprūpe, kas ietver gan ārstu -speciālistu konsultācijas, gan
ambulatoros izmeklējumus, gan Dienas stacionāra pakalpojumus.
Konsultatīvajā nodaļā pacientus turpina pieņemt ārsti – speciālisti
gan ar ģimenes ārsta norīkojumiem, gan bez tiem. Turklāt
samazināta maksa par konsultāciju pie speciālista, ja pacients
atnāk bez ģimenes ārsta nozīmējuma. Tagad pirmā vizīte pie
speciālista maksā Ls 10, līdzšinējo Ls 15 vietā, bet atkārtota vizīte
tās pašas slimošanas laika – Ls 8, līdzšinējo Ls 12 vietā.
Konsultatīvajā nodaļā atsāk pieņemt arī endokrinologs dakteris
Anatolijs Lucenko.
Savukārt aizņemtiem cilvēkiem, kuri vēlas pārbaudīt savu
veselību (iespējams, pirms ceļojumiem vai ilgstošākas
uzturēšanās ārvalstīs), bet nav laika doties pie ģimenes ārsta, lai
saņemtu norīkojumus uz dažādiem izmeklējumiem, Konsultatīvā
nodaļa piedāvā veikt padziļinātu veselības pārbaudi, kas izmaksās
Ls 17. Klientiem iepriekš jāpiesakās pa tālruņiem – 63403231,
63403283. Padziļinātā veselības pārbaude sevī ietver – ārsta
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Slimnīcas mediķi strādā Olimpiskajā centrā
visiem, neatkarīgi no vecuma, fiziskās
Vingrojumi ir vienkārši, viegli saprotami,
4. septembrī Liepājas Olimpiskajā
sagatavotības un veselības stāvokļa, bet jo
un iedarbojas ārstnieciski, lai nostiprinātu
centrā tika atklāts „Medicīnas centrs”, kas
īpaši cilvēkiem ar stājas un muguras
mugurkaulu, kura veselība ļoti ietekmē
izveidots sadarbojoties Liepājas Reģioproblēmām, kā arī tiem, kas daudz laika
visas orgānu sistēmas. Pirms un pēc
nālai slimnīcai un Liepājas Olimpiskajam
pavada sēžot darbā pie datora. Pilates
nodarbības iespējama fizioterapeita
centram.
iesaka arī vīriešiem (Pilates radītājs bija
konsultācija, funkcionālā stāvokļa
Projektējot Liepājas Olimpisko centru
vīrietis!!!).
kontrole.
tika paredzēta vieta arī medicīnas centram,
Līdzsvara – spēka treniņa programma
Traumatologs – ortopēds, vertebrako sākotnēji bija iecerēts izmantot
uz AIREX virsmas ir pilnīgi jauns un
logs Agris Mertens konsultē pacientus ar
sportistu veselības diagnostikai un
unikāls treniņa veids, kurā cilvēkiem tiek
akūtu traumu, posttraumatiskām komplimedicīniskām pārbaudēm, kā arī traumu
dota iespēja izprast sava ķermeņa
kācijām, muguras sāpēm. Savā praksē
diagnostikai un rehabilitācijai pēc tām.
kustības, uzlabot līdzsvara spējas un
ārsts izmanto visa veida ķirurģiskas
Tagad arī ikviens iedzīvotājs var izmatot
veicināt pareizas stājas izjūtu. Vingrifiksācijas metodes, konservatīvās
„Medicīnas centra” piedāvātos pakalnājumi tiek veikti basām kājām. Mūsu
ārstēšanas metodes, visa veida blokādes
pojumus. Konsultējoties ar ārstiempēdas ilgstoši atrodas apavos, pirksti ir
(intraartikulārās, epidurālās, fasešu
speciālistiem centrā iespējams uzlabot
blokādes, osteorefleksotefizisko veselību pēc traumām,
rapiju).
vai citām saslimšanām, vai
Fizioterapeita Kaspara
vienkārši pieredzējušu mediķu
uzraudzībā piedalīties dažādās
Čaunāna darbības virziens –
nodarbībās, uzlabojot savu
pieaugušo muguras un locītavu
fizisko formu un labsajūtu.
sāpju mazināšana un profi„Medicīnas centrā” pieejalakse.Terapijas metodes –
mi fizioterapeitu, rehabiliindividuāls darbs ar pacientiem
tologa un traumatologa –
izmantojot ārstniecisko vingroortopēda pakalpojumi, kā arī
šanu, lietišķo kinezioloģiju.
fizikālās medicīnas procedūras
Lietišķo kinezioloģiju izmanto
un masiera pakalpojumi.
galvas, muguras, locītavu,
Pierakstīties pie „Medicīnas
hronisku noguruma, emocicentra” speciālistiem var zvaonāla diskomforta, pēctraunot uz Liepājas Reģionālās
matisko funkcionālo traucēslimnīcas Konsultatīvo polikjumu mazināšanai un novēršanai.
līniku, pa tālruņiem –
Fizikālās medicīnas ārste
64303231, 63403264,
Ingrīda Jakovicka izmeklē
63403283. Turklāt pacients var
pacientus un nozīmē fizikālās
izvēlēties sev izdevīgāko laiku
medicīnas procedūras. Taču,
un vietu kur saņemt pakalMedicīniskā centra atklāšanā Olimpiskā centra
nākot uz konsultāciju, cilvēpojumu – vai tas būs slimnīcā,
valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis (no kreisās)
kam līdzi jābūt medicīnisko
vai Olimpiskajā centrā.
Reģionālās slimnīcas valdes loceklim Edvīnam Strikam
izmeklējumu rezultātiem,
Rotaļu/ārstnieciskās vinpasniedza simbolisku dāvanu – zemeslodi
kurus izvērtējot I. Jakovicka
grošanas grupu 3 – 6 g.v.
nozīmēs vajadzīgās procebērniem vada sporta skolosaliekti un nēsājot nepiemērotus apavus,
dūras. Medicīnas centrā tiks piedāvāts
tāja, fizioterapeite Sigita Vaidere.
rodas pēdu deformācijas. Apavi nospiež
plašs elektroprocedūru klāsts ar jauniem,
Ārstnieciskā vingrošana palīdz bērniem
refleksu zonas, kas atrodas pēdās un tas
nupat iegādātiem aparātiem.
stiprināt ķermeni, stājas korekcijai,
negatīvi ietekmē mūsu organismu.
Rehabilitoloģe Līga Priedena
atmiņas uzlabošanai un uztveres spēju
Vingrojot basām kājām, palielinās asins
savukārt novērtē pacienta veselības
palielināšanai. Ārstniecisko vingrošanu
cirkulācija pēdās un pēdu muskulatūra
stāvokli, kā arī nosaka cik bieži un kādā
pielieto pēc traumām, slimībām un
tiek aktīvāk nodarbināta. Mūsu pēdu
apjomā tam vajadzīgi rehabilitācijas
dažādām hroniskām saslimšanām.
refleksu zonas tiek izmasētas, kā rezultātā
pasākumi. Ja nepieciešams izstrādā
Ārstnieciskā vingrošana ir fizioterapijas
samazinās galvas sāpes, sāpes mugurrehabilitācijas plānu, lai saņemot
metode pacientu veselības un pašsajūtas
kaulājā, kā arī uzlabojas asins cirkulācija
rehabilitācijas pakalpojumus, pacientam
uzlabošanai. Nodarbības pamatā tiek
gan sirdī, gan perifērijā (kardiovaskulārais
uzlabotos veselība un mazinātos slimības
pielietota rotaļu metode vingrojumu
treniņš), kas savukārt, aktivizē vielmaiņu.
saasinājums. Gadījumā, ja rehabilitācijas
izpildei.
Līdzsvara – spēka treniņa programma ir
procesa laikā rodas kādas veselības
Ārstniecisko vingrošanu ar Pilates
ieteicama cilvēkiem ar mugurkaulāja
problēmas pacienti var vērsties pie
elementiem, kā arī līdzsvara treniņus
problēmām, ceļu locītavu problēmām,
L.Priedenas, lai koriģētu gan medikauz AIREX virsmas vada fizioterapeite
palielinātu ķermeņa svaru, cilvēkiem ar
mentu devas, gan fiziskās slodzes.
Līga Sprūde. Vingrošana tiek orientēta uz
varikozām vēnām, cilvēkiem ar samaziSavlaicīgi veikta medicīniskā diagķermeņa centra stiprināšanu (nostiprina
nātu asins cirkulāciju pēdās (aukstas
nostika un pareiza rehabilitācija var
muguras un vēdera muskulatūru, veicina
kājas).
būtiski uzlabot ikviena cilvēka veselības
pareizu kustību mehānismu) saudzīgā un
Fizioterapeite Solveiga Rozentāle
stāvoli un pat novērst nepieciešamību pēc
ļoti efektīvā veidā. Pie tam, iesaistīti ir ne
vada veselības vingrošanas grupu, kas
nopietnākām medicīniskām manitikai lielie, virspusē esošie muskuļi, bet arī
domātā gan sievietēm, gan meitenēm.
¨
pulācijām.
mazie un dziļie, kuri tieši veido balstu
Nodarbību saturs: ārstnieciska, mugurmugurkaulam un locītavām. Praktiski nav
Indra Grase
kaula locītavu un muskulatūras nostipierobežojumi, lai nodarbotos ārstniecisko
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
rinoša programma mūzikas kā iedvesvingrošanu ar Pilates elementiem, tā der
mojoša, tonizējoša elementa pavadībā.
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Māsu padome vadīs jaunākā un vidējā medpersonāla darbu

A

tbilstoši slimnīcas valdes lēmumam, kas
nosaka galvenās māsas štata vietas
likvidēšanu, noteiktas izmaiņas arī
slimnīcas aprūpes darba organizēšanā. No 20.
augusta slimnīcas vidējā un jaunākā medpersonāla
vadība nodota slimnīcas Māsu padomei, kas
pārņēma galvenās māsas organizatoriskos
pienākumus, sadalot tos starp Māsu padomes
loceklēm.

Mārīte Jankovska (t: 28882977)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta virsmāsa
Nodarbosies ar slimnīcas vidējā un
jaunākā medicīniskā personāla
tālākizglītības, reģistra uzskaites
jautājumu risināšanu, kā arī sadarbības
jautājumu risināšanu ar Latvijas Māsu
Asociācijas un specialitāšu apvienību

Irēna Tūbele (t: 26137720)
Klīniskā atbalsta dienesta vadītāja
Koordinē Māsu padomes darbu.
Jebkurš no slimnīcas vidējā un
jaunākā medpersonāla var vērsties
attiecīgos jautājumos pie Padomes
loceklēm, iepriekš piezvanot uz
norādītajiem telefoniem, darba
dienās laikā no plkst. 8.00 līdz
plkst. 14.00.
.Jekaterina Berezovska
(T: 29682284)
Intensīvās terapijas un
anestezioloģijas nodaļas
koordinētāja
Rūpēsies par slimnīcas vidējā un
jaunākā medicīniskā personāla
darba dokumentācijas
pilnveidošanas un izstrādes
organizēšanu.
Liene Meļķe (t: 28355935)
Perinatālās nodaļas virsmāsa
Turpmāk rūpēsies arī par slimnīcas
vidējā un jaunākā medicīniskā
personāla tālākizglītības
kvalifikācijas kursu organizēšanu.

Maija Bernota (t: 26479732)
Neiroloģijas nodaļas virsmāsa
Slimnīcas nodaļu un
struktūrvienību sanitāri higiēniskā
režīma ievērošanas uzraudzības
jautājumu risināšana, sadarbībā ar
slimnīcas epidemiologu.

Ingūna Ķuda (t: 29488490)
Dzemdību un ginekoloģijas bloka
virsvecmāte
Sadarbības jautājumu risināšana ar
starpprofesionāļu institūcijām
(Liepājas medicīnas koledžu,
Liepājas Universitāti, Latvijas
Universitāti, Rīgas P. Stradiņa
Universitāti u.c., kā arī studentu
prakšu plānu saskaņošana,
organizēšana.

Marita Šteingolde (t: 26536841)
Septiskās ķirurģijas un Uroloģijas
nodaļas virsmāsa
Slimnīcas vidējā un jaunākā medicīniskā
personāla, saimniecības bloka personāla
atlase, izvērtēšana, cilvēku resursu
piesaiste, sadarbībā ar slimnīcas
Personāla vadības daļas vadītāju. ¨
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Turpinājums no 5.lpp
konsultāciju, pilnu asinsainu, vairākas bioķīmiskas analīzes,
elektrokardiogrammu un tās aprakstu, vēdera dobuma sonogrāfiju un
tās aprakstu. Slēdzienu par savu veselības stāvokli pacients var saņemt
nākošajā dienā vēršoties Konsultatīvajā nodaļā vai pa e-pastu.

Dienests „Medicīniskā aprūpe mājās”
turpina darbu

V

ēl viena medicīnisko pakalpojumu saņemšanas iespēja, ko
piedāvā Reģionālā slimnīca -medicīniskā aprūpe mājās.
Pacients ir atbrīvots no maksājuma par šo pakalpojumu, jo to
apmaksā valsts, bet pacientam pašam jāiegādājas medikamenti un
medicīnas preces (šļirces, katetri, sistēmas, pārsēji u.tml.), kas
nepieciešamas, lai sniegtu medicīnisko aprūpi mājās. Medicīnisko
aprūpi mājas sniedz Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.
Pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz, ja viņam ir
nepieciešama regulāra (pastāvīga) ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet
medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē
ambulatorās aprūpes saņemšanai. Medicīniskajā aprūpē mājās
iesaistījušās visu profilu augsti kvalificētas medmāsas, kuras 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.
Lai saņemtu medicīnisko aprūpi mājās nepieciešams ģimenes ārsta
nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u) vai stacionārās ārstniecības iestādes
izraksts (pēc izrakstīšanās no slimnīcas), kurā norādīts, kādus veselības
aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma
sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā tas jānodrošina. Pēc tam
jāpiesakās pie dienesta koordinatores Irēnas Tūbeles darba dienās
no plkst. 8.00 līdz 16.00 pa mob. tālruni 26653224 vai e-pastu:
aprupe@liepajasslimnica.lv. Medicīnas māsas darba laiks katru
dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Grobiņas novada delegācija iepazīstas
ar ārstēšanās iespējām slimnīcā

Viesi iepazinās gan ar ārstēšanās iespējām,
gan ar izmaiņām, kas notikušas slimnīcā
pēdējo gadu laikā

6.septembrī slimnīcu apmeklēja Grobiņas novada
delegācija – sociālie darbinieki, medfeldšeri un Sociālo lietu
komisijas pārstāvji. Viesi apskatīja Uzņemšanas nodaļu, kur
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Uldis
Balodis pastāstīja par sniegtajiem pakalpojumiem un
izcenojumiem. Sarunā piedalījās arī Konsultatīvās nodaļas
vadītāja Inese Flaksa, kura savukārt informēja par
ambulatorajiem pakalpojumiem, par to pieejamību, par
priekšrocībām, ja pacients uz izmeklējumiem ierodas ar
ģimenes ārsta nozīmējumu. Grobiņas novada delegācija tika
iepazīstināta arī ar Rehabilitācijas nodaļas darbu, par kuru
pastāstīja daktere Līga Priedena. Uzklausot ārsti, klātesošos
lielu interesi izraisīja slimnīcas piedāvātās fizioprocedūras, kā
arī kārtība kādā iespējams iegādāties medicīniskos
palīglīdzekļus. Savukārt slimnīcas sociālā darbiniece Evita
Ruicēna ciemiņiem izstāstīja par iespēju pacientam slēgt
vienošanos ar slimnīcu un naudu par ārstēšanos samaksāt

pakāpeniski, gadījumā, ja pacients finansiālu apstākļu dēļ to
nevar izdarīt uzreiz, u.c. Vizītes beigās slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš pastāstīja par jaunajām
sadarbības iespējām ar Saldus un Ventspils slimnīcu, kā arī par
izmaiņām mūsu slimnīcas darbā saistībā ar samazināto valsts
finansējumu. Valdes priekšsēdētājs J.Bārzdiņš aicināja
delegācijas dalībniekus iegūto informāciju nodot tālāk novada
iedzīvotājiem, jo pēdējā laika novērojumi liecina, ka pacienti
slimnīcā ierodas arvien slimāki, jau ar ielaistām kaitēm, kuru
ārstēšanai gan pašam pacientam, gan slimnīcai nākas tērēt
vairāk līdzekļu nekā, ja pacients pēc palīdzības būtu vērsies
savlaicīgi.
Tikšanās notika pēc Grobiņas novada Domes
priekšsēdētāja vietnieka sociālajos un veselības aprūpes
jautājumos Genādija Jefimova iniciatīvas. Grobiņas novads
administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidots samērā
nesen, apvienojoties Grobiņas pilsētai ar bijušā Liepājas
rajona Bārtas, Gaviezes, Grobiņas un Medzes pagastu.
Genādijs Jefimovs pastāstīja, ka apvienošanās rezultātā
izveidota arī jauna komisija, kas nodarbojas ar sociālajiem un
veselības aprūpes jautājumiem. Genādijs Jefimovs: „Līdz ar to
mēs gribējām iepazīt viens otru, jo šī ir pirmā reize, kad mēs
dodamies kopīgā darba vizītē. Tā kā mums vistuvākā slimnīca
ir Liepājas Reģionālā slimnīca, tad nolēmām to apmeklēt, lai
iepazītos gan ar ārstēšanas iespējām, gan ar izmaiņām, kas
notikušas slimnīcā pēdējo gadu laikā par kurām pēc tam
varēsim stāstīt mūsu iedzīvotājiem. Pēc apvienošanās
Grobiņas novadā dzīvo ap 10 200 iedzīvotāju – tas nav maz.
Šajā laikā, kad cilvēkiem trūkst naudas, vislielākais
darbalauks ir tieši sociālajiem dienestiem. Tāpēc jau mēs arī
esam šeit. Patīkams pārsteigums bija Uzņemšanas nodaļa,
kura ir kļuvusi daudz plašāka un ērtāka pacientiem. Domāju,
ka mūsu cilvēki saņēma visu sev interesējošo informāciju.” ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Septembrī

Oktobrī

Ingrīdu Milleri, farmaceita palīdzi
Sarmīti Zommeri, dzemdību nodaļas vecmāti
Gunu Zemi, Asins sagatavošanas nodaļas vadītāju
Ludmilu Muršudovu,
ēdināšanas bloka ēdienu dalītāju
Konrādu Funku, 8. nodaļas ārstu

Andri Ozolu, sanitārā automobiļa vadītāju
Tatjanu Kozlovu, Trapijas nodaļas ārsti
Gaļinu Aleksejevu, radiologa asistenti
Ingunu Narkevici-Bergso, zobārsti
Igoru Stirpeiku, NMP dienesta sanitāru
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