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Pēc krīzes medicīnā
jāseko nozares atlabšanai

Juris Bārzdiņš
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
valdes priekšsēdētājs

E

sam aizvadījuši šī gada
pirmo pusi un krīzes
apstākļos strādājam jau
sešus mēnešus. Kaut arī
tās zemākais punkts nav
sasniegts, tomēr viens gan ir skaidrs –
strukturālās reformas mūsu nozarē ir
sākušās. Mēs nevaram sagaidīt, ka tās
nesīs tūlītēju labumu. Bet tagad beidzot
ir uzsākts darīt tas, kas bija jāizdara jau
sen, tas uz ko norādīja tie, bez kuru
aizdotajiem miljardiem vairs nevaram
eksistēt. Žēl, ka šīs reformas tika
novilcinātas līdz pēdējam brīdim.
Tagad esam situācijā, kad pēc kārtējās
budžeta mazināšanas jau puslīdz droši
varam teikt, ka valsts vairs nespēj pildīt
savus pienākumus pret pilsoņiem – cieš
gan pacienti, gan mediķi. Šajā laikā
daudzi mūsu darbinieki, kas visu mūžu
ir godprātīgi veltījuši profesijai ir
spiesti izvēlēties doties pelnītā atpūtā.
Sakot viņiem paldies par darbu, mums
ir jāmeklē iespēja izdarīt darbus jau ar

mazāku darbinieku skaitu, jo gluži
vienkārši, visiem darba vairs nepietiek,
vai pareizāk sakot, darbs pietiek, bet
iespējas to pienācīgi atalgot vairs nav.
Tomēr, lai kā mums, mediķiem, šajā
brīdī gribētos žēlot sevi, tieši mums ir
jābūt tiem, kas visskaļāk runā par to, ka
pieaugošas iedzīvotāju maksātnespējas
apstākļos, maksas medicīna lielu
sabiedrības daļu izslēdz no normālas
veselības aprūpes vispār. Atskatoties uz
nu jau pagājušajiem, kā izrādās,
„treknajiem” gadiem, mums jāsaprot,
ka tas bija laiks, kurā pieauga mūsu
labklājība un tehnoloģiskās iespējas
palīdzēt mūsu pacientiem, bet vienlaikus mēs turpinājām zaudēt lielas
sabiedrības daļas uzticību. Zinu, ka
daudzi man nepiekritīs, bet uzskatu, ka
līdzšinējie daļas mediķu centieni gūt
pienācīgus ienākumus, nereti tika
realizēti uz iedzīvotāju rēķina, mākslīgi
pasliktinot pieejamību vajadzīgajiem
pakalpojumiem. Nav šaubu, ka pacienti
tika ārstēti pienācīgi, taču ceļš līdz
valsts apmaksātas palīdzības saņemšanai nereti bija gaužām sarežģīts.
Citiem vārdiem sakot, veselības aprūpe
nepavisam nebija orientēta uz pacientu
un klientu. Tā rezultātā sabiedrība vairs
nav mūsu pusē un tās ievēlēti pārstāvji,
un to veidotās valdības neredz nepieciešamību šādai veselības aprūpei veltīt
pienācīgu finansējumu.
Mēs varam lamāt valdību un
ierēdņus, bet šis ir laiks, kad katram ir
jāatskatās arī uz sevi – vai vienmēr
esam rīkojušies pareizi paši. Ne bez
vainas ir arī ārstu vadošās profesionālās
organizācijas, kuras ar saukli par
pacientu un Eiropas prasību ievērošanu
sacentās savu interešu aizstāvībā,
panākot, ka tur, kur kādreiz pietika ar
vienu diviem ārstiem, nu ir vajadzīgi ntie „šaurie” speciālisti un tur, kur
vienkāršu manipulāciju kādreiz varēja
veikt ārsts patstāvīgi – gadu pēc
augstskolas absolvēšanas, nu to drīkst
veikt tikai speciālists pēc trīs līdz piecu

gadu pēcdiploma rezidentūras beigšanas. Ārsta tiesības praktizēt radniecīgā nozarē savas kompetences
apmērā arī ir izslēgtas vai maksimāli
apgrūtinātas. Šī situācija radīja mākslīgu ārstu deficītu tur, kur tāda patiesībā
nebija – gluži vienkārši kolēģu
pilnvērtīga iekļaušanās ārstniecībā un
arī darba tirgū ir tikusi maksimāli
kavēta.
Domājot par Liepājas slimnīcas
nākotni, katram šeit strādājošam būtu
jāsaprot, ka tagad ir pienācis laiks, kad
mūsu iespēja pārvarēt šo krīzi ir tieši
atkarīga no mūsu pilsētas un reģiona
iedzīvotāju vēlmes izvēlēties mūsu
ārstus un mūsu slimnīcu. Apstākļos,
kad valsts finansējums dramatiski
samazinās, ienākumi par maksas
operācijām, ienākumi no iedzīvotājiem
vajadzīgiem ambulatoriem pakalpojumiem būs tie, kas dos iespēju
slimnīcai pārdzīvot šo krīzi ar iespējami mazākiem zaudējumiem. Tāpēc,
lai cik tas arī būtu grūti, tieši šajā laikā
un vairāk nekā jebkad iepriekš
ikvienam slimnīcā strādājošajam ir
jādara viss, lai katrs apmeklētājs,
pacients justos šeit gaidīts. Turklāt
neatkarīgi no tā, vai par palīdzību viņš
maksā pats vai valsts. Kvalitatīvu
palīdzību un cieņas pilnu attieksmi no
ārstiem, māsām un pārējā personāla ir
jāsaņem jebkuram, kas pārkāpj mūs
slimnīcas slieksni. Pagājušais mēnesis,
kad vieni no pirmajiem valstī pilnībā
jau uzsākām plaši piedāvāt ārstēšanos
par maksu, ir vēl pārāk īss laika sprīdis,
lai novērtētu to, cik konkurētspējīgi
esam ar citām slimnīcām. Šajā mēnesī
ir veiktas nedaudz vairāk kā desmit
operācijas par pilnu samaksu, ķirurgi ir
mācījušies „pārdot” iespēju saņemt
operāciju. Mēs redzam, ka dažiem tas ir
izdevies labāk, citiem šādu pacientu
nav bijis vispār. Zināmā mērā šis ir
patiesības mirklis, kurā ārsta un
slimnīcas prestižs ir izšķirošais. ¨
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Slimnīcā uzsāktas jaunas manipulācijas endoskopiska stenta ievietošana žultsvados

L

iepājas Reģionālajā slimnīcā
uzsākta endoskopiska stenta
(protēžu) ievietošana žultsvados
gadījumos, ja tajos ir kāda patoloģija –
akmeņi, sašaurinājumi, kā arī konstatēta kāda ārpus žultsvadu patoloģija.
Piemēram, aizkuņģa dziedzera vēzis,
kurš spiež uz žultsvadiem, līdz ar to
traucējot žults atteci zarnās, par ko
liecina cilvēka ādas dzelte.
Lai paaugstinātu pacienta dzīves
kvalitāti un paildzinātu tā mūžu,
nepieciešamības gadījumā pacientam
veic stentu (protēžu) ievietošanu
žultsvados. Tā ir jauna metode, ne tikai
mūsu slimnīcā, bet arī visā Kurzemē.
Iepriekš, lai palīdzētu pacientam, tika
veikta operācija. Taču ir gadījumi, kad

Slimnīcai
nodrošināta
autonoma
elektroapgāde

M

aija beigās slimnīcā
uzstādīts jauns autonomu energoapgādi nodrošinošs dīzeļģenerātors un izveidots
avārijas elektrotīkls svarīgākajās
vietās. Valdes priekšsēdētājs Juris
Bārzdiņš stāsta, ka tagad rudens vētras
un ar to saistītie elektrības pārtraukumi
vairs neapdraud slimnīcu. „Autonomā
elektroapgāde slimnīcai bijusi nepieciešama visu laiku. Pirms vairākiem
gadiem elektropadevē bijuši pārtraukumi kā dēļ sabojājusies aparatūra.
Taču tā ir mazākā nelaime, daudz
lielāks ir risks, ka varam nodarīt pāri
pacientam, ja pazūd elektrība. Līdz
šim slimnīcā bija daļēja autonomā
elektroapgāde, jo pirms gada mēs
ierīkojām koģenerācijas staciju, kas
arī ir spējīga ražot elektrību, bet tās
jauda ir nepietiekama, lai avārijas
gadī-jumā ar elektrību apgādātu tik
lielu slimnīcu,” skaidro J.Bārzdiņš.
Tika izsludināts konkurss autonomās
elektroapgādes sistēmas izveidošanai,
kuras ietvaros iegādāts jauns dīzeļģenerators un ierīkoti avārijas elektrotīkli, kas nodrošina avārijas apgaismojumu visās telpās, kurās tam būtu
jābūt elektrības padeves pārtraukuma
gadījumā un pievada papildus jaudu

pacientam vecuma vai kādu citu
iemeslu dēļ nevar veikt operāciju, kas ir
traumatiskāka un arī atlabšanas periods
ir ilgāks. Pielietojot jauno metodi,
pacientam vienas dienas laikā tiek
veikta izmeklēšana un stenta ievietošana. Savukārt, nākošajā dienā pēc
procedūras pacients jau var doties
mājās. Ķirurgs Jevgēņijš Veļickis, kurš
veic šīs procedūras, stāsta: „Pacients
norij tā saucamo „čūsku” – endoskopu
un paplašinot žults atteces atveri,
vajadzīgajā vietā tiek ievadīta caurulīte
– stents, līdz ar to slimnieku nevajag
operēt. Vienā dienā es varu apskatīt
pacientu, ielikt stentu un otrajā dienā
jau izrakstīt to no stacionāra. Tā ir maza
procedūra, bet ļoti ērta un vajadzīga

cilvēkiem ar tādu saslimšanu, jo
pagarina gan pacienta mūža ilgumu,
gan uzlabo dzīves kvalitāti. Šo metodi
izmanto ne tikai pacientiem, kuriem ir
diagnosticēts vēzis, bet arī tiem, kuriem
ir izveidojies sašaurinājums žults vados
vai novērota kāda cita patoloģija.
Vispirms ģimenes ārsts konstatē, to, ka
cilvēks ir dzeltens un nosūta uz
slimnīcu. Neatkarīgi no tā kur viņu
ievieto – vai ķirurģiskajā, infekciju vai
terapeitiskajā nodaļā, pēc tam pacients
tiek nosūtīts uz endoskopisko izmeklēšanu. Ja tiek konstatēti žults pasāžas
traucējumi, tiek veikta endoskopiska
stenta ievietošana žultsvados.” ¨

kritiskajām vietām slimnīcā, kuras
nedrīkst palikt bez elektrības nekādā
gadījumā – tās ir operāciju un dzemdību
zāles, reanimācija, jaundzimušo
reanimācija, lifti.
„Līdzekļus autonomai elektroapgādei vēl 2007.g piešķīra Dome. Taču
to apguvām tikai tagad, jo pirms tam
finansējums nebija pietiekams. Tajā
laikā ļoti strauji cēlās izmaksas un mēs
veicām tikai projektēšanas darbus, kas
izmaksāja 5,5 tūkstošus latu. Tagad mēs
varam izmantot šo dižķibeles pozitīvo
pusi, kad cenas ir kritušās. Mēs varējām
izsludināt konkursu un iekļauties tajā

summā, kas mums ir atvēlēta. Kopumā
būvniecība izmaksāja 87 000 latu,
ieskaitot ģeneratora un jauno elektrotīklu izveidošanu,” stāsta J.Bārzdiņš,
piebilstot, ka nelieli elektrības padeves
traucējumi drīzāk elektrības svārstības
ir ļoti biežas. „Tās neizraisa katastrofu,
bet bojā mūsu diezgan dārgās iekārtas,
kā dēļ tās ātrāk iziet no ierindas. Ar
autonomās energoapgādes ierīkošanu
arī šis jautājums ir atrisināts. Par laimi
tādas lielas avārijas kā totāla elektrības
pazušana nav bijušas, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas notiek, jo ir
slimnīcas, kuras to ir piedzīvojušas.” ¨

Universitāte un slimnīca
paraksta sadarbības līgumu

L

iepājas Universitātes rektors Oskars Zīds un SIA „Liepājas reģionālās
slimnīca” valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš š.g. 30.jūnijā parakstīja
līgumu par sadarbību veselības izglītības, sociālās labklājības un veselības
aprūpes menedžmenta jomās, t.sk. pētījumu un inovāciju jomā.
Parakstot sadarbības līgumu, abas puses vienojās, ka tālāku sadarbību attīstīs,
kopīgi izmantojot pieejamo tehnoloģiju un intelektuālo bāzi, attīstot studiju
programmas, tālākizglītības kursus un pieredzes apmaiņas seminārus, sastrādāsies
veselības aprūpes jomā iesaistītā personāla tālākizglītības vajadzību un interešu
izzināšanā un efektivitātes izvērtēšanā, sadarbosies arī Liepājas Universitātes
studentu prakses nodrošināšanā Liepājas reģionālajā slimnīcā.
Bez tam sadarbība notiks zinātniskā institūta izveidē, kas nākotnē veiks zinātnisko
darbību veselības aprūpes un tās nodrošināšanas aspektu pētījumus, izglītības
attīstības un veselības veicināšanas projektu izstrādi, kā arī sekmēs zinātniski
praktisku konferenču, semināru rīkošanu, savstarpēju pieredzes apmaiņu un inovāciju
ieviešanu praksē. ¨
Mārtiņš Jansons
ISA daļas sabiedrisko attiecību speciālists
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Dzemdību nodaļa strādā,
ievērojot Mazulim draudzīgas slimnīcas kritērijus

Mammītēm jāsaprot, ka mātes piens ir vienmēr
sterils, silts, pieejams un par velti – pats labākais
kāds var būt viņas bērnam, uzskata virsvecmāte
Ingūna Ķuda

P

irmajā jūlijā slimnīcas
Dzemdību nodaļa sāka
strādāt ievērojot Mazulim draudzīgas slimnīcas
kritērijus. Šīs iniciatīvas
mērķis ir rosināt jaunās māmiņas
mazuli līdz sešu mēnešu vecumam
ēdināt tikai ar krūti un turpināt zīdīšanu,
līdz bērns sasniedzis gada vecumu un
ilgāk, tādā veidā veicinot bērna
veselību. Par pārmaiņām nodaļā stāsta
virsvecmāte Ingūna Ķuda, kura arī
uzraudzīs, lai tiktu ievēroti visi
nosacījumi šī statusa saņemšanai.
„Atšķirība ir tā, ka veseliem
bērniem netiek dots mākslīgais piena
maisījums, bet mazuļi tiek ēdināti tikai
ar mātes pienu. Līdz šim mēs iedevām
arī mākslīgo maisījumu. Lai iegūtu
Mazulim draudzīgas slimnīcas nosaukumu, ir jāievēro ļoti daudz nosacījumu. Nodaļā nedrīkst būt nekādu
bukletu, nekādas reklāmas par maisījumiem, par pudelēm, par knupīšiem.
Mēs atbalstīsim tikai dabīgo ēdināšanu.
Lai mazāk būtu alerģisku, slimu bērnu,
mātes pienu nepieciešams saņemt pēc
iespējas ilgāk, jo tas veido bērnam
imunitāti uz visu mūžu. No pirmā jūlija
nodaļā visi sākām strādāt vienādi,
pierādām sievietei, ka nekas labāks par
mātes pienu mazulim nevar būt.

Diemžēl ir daudz jauno māmiņu, kas
saka, kāpēc nevar iedot pudeli, ja bērns
raud, jo uzskata, ka bērns ir nepaēdis.
Jaunajām māmiņām ir vajadzīga
psiholoģiska sagatavošana, ka bērnam
ir vajadzīga tikai krūts ēdināšana un
nekas vairāk. Katrai māmiņai ir pieniņš,
jo nav tādu sieviešu, kurām pavisam
nebūtu piena. Varbūt tas ir mazāk,
varbūt bērniņš ir liels un prasa vairāk
pieniņa, varbūt pati sieviete ir maziņa,
sīciņa un krūtīs nav tik daudz piena. Bet
tā, ka nebūtu nemaz – tā nav.
Mammītem jāsaprot, ka mātes piens ir
vienmēr sterils, silts, pieejams un par
velti – pats labākais kāds var būt viņas
bērnam. Ja nepietiek, tad bērnu ārsts
izrakstīs maisījumu, kas tiks dots tikai
tad, ja bērnam būs veselības problēmas,
ja viņš kritīsies svarā, ja viņam būs
zīšanas traucējumi.
Pirms mēs sākām strādāt, tika
apmācīti darbinieki, kas strādā ar
jaundzimušajiem, grūtniecēm un
jaunajām māmiņām – bērnu ārsti –
neonatologi, ginekologi, vecmātes,
bērnu māsas un arī māsu palīgi, lai
spētu atbildēt uz jebkuru jaunās
māmiņas jautājumu par krūts zīdīšanu.
Apmācības notika slimnīcā, jo pie
mums strādā vecmāte Iveta Baumgarte,
kas ir Mazulim draudzīgās slimnīcas
iniciatīvas konsultante Latvijā, līdz ar

to viņai ir tiesības apmācīt citus.
Mazulim draudzīgas slimnīcas statusu
piešķir īpaši apmācītu vērtētāju
komanda. Nekādu pudeļu un maisījumu – tas ir viens no svarīgākajiem
nosacījumiem, lai slimnīcu un tās
Dzemdību nodaļu atzītu par Mazulim
draudzīgu. Rudenī mēs aicināsim šurp
komisiju, kas vērtēs mediķu darbu vai
nodaļa strādā pēc šī statusa saņemšanai
izvirzītajiem starptautiskiem kritērijiem. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas Dzemdību nodaļai tiks piešķirta
īpaša nominācijas plāksne, kas simbolizēs iekļaušanos starptautiskajā
iniciatīvā.”
Pasaulē šādu statusu slimnīcām
piešķir jau kopš 1990. gada. Dzemdību
nodaļas, kuras izteikušas vēlēšanos
saņemt šo nosaukumu, vērtē trīs līdz
pieci speciālisti pēc īpašiem kritērijiem.
Iestādes vērtēšana ilgst divas vai trīs
dienas atkarībā no dzemdību iestādes
gultasvietu skaita.

Kritēriji slimnīcai, kas vēlas būt
mazulim draudzīga:

Slimnīcai ir dokumentēta
politika attiecībā uz barošanu ar
krūti, un visi slimnīcas darbinieki ir
iepazīstināti ar to.

Visiem medicīnas darbiniekiem
tiek sniegtas prasmes un zināšanas,
kā šo politiku realizēt.

Visas grūtnieces ir informētas
par zīdīšanas priekšrocībām un tās
vadīšanu.

Palīdzība māmiņām sākt barot
ar krūti pusstundas laikā pēc bērna
piedzimšanas.

Medicīnas personāls parāda
māmiņām, kā barot ar krūti un kā
uzturēt laktāciju arī tad, ja mazulis
neatrodas kopā ar māmiņu.

Mazuļiem netiek dota cita
veida barība vai šķidrums, izņemot
mātes pienu, ja vien ārstniecisku
apsvērumu dēļ nav jāizdara
izņēmums.

Māte un bērns atrodas vienā
telpā, viņiem ļauj palikt kopā 24
stundas diennaktī.

Jāiedrošina māmiņa zīdīt
mazuli tad un tik ilgi, cik to prasa
mazulis.

Nedot mākslīgos māneklīšus
vai pupiņus zīdaiņiem, kurus baro
ar krūti. ¨
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Neirologu vasaras skola Liepājā

Šīs dienas kuplais apmeklētāju skaits, liecināja, ka interese par vasaras skolas pamattēmu „Ateroskleroze –
tās mūsdienīgas korekcijas iespējas” ir ļoti liela

S

limnīcā no 3. līdz 4.
jūlijam notika neirologu
vasaras skola, kurā piedalījās vairāk kā 130 neirologi no visas Latvijas.
Vasaras skolu organizēja Neiroloģijas
attīstības fonds, sadarbībā ar Liepājas
Reģionālo slimnīcu. 3. jūlijā, pasākuma
praktiskajā daļā dakteris Helmuts
Kidikas tiešraidē no operāciju zāles
demonstrēja Endovaskulārās ārstēšanas metodes. Savukārt klīnisko gadījumu ultrasonogrāfiskos datus prezentēja daktere Lelde Kulmane. Konferences teorētiskajā daļā par intrakraniālas un ekstrakraniālas miega artēriju
stenozēm, diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas iespējām stāstīja
Helmuts Kidikas. Turpretī par aterosklerozes ķirurģiskas ārstēšanas iespējām uzstājās dakteris Algers Brūveris.
Daktere Evija Miglāne runāja par tēmu
– aterosklerozes etioloģija un patoģenēze, bet daktere Biruta Tilgale
informēja par aterosklerozes medikamentozās ārstēšanas iespējām.
Pēc pasākuma uz sarunu aicinājām
Neiroloģijas attīstības fonda valdes

priekšsēdētāju, Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru Andreju
Milleru.
„Viens no Neiroloģijas attīstības
fonda mērķiem ir organizēt apmācības
neirologiem un arī citiem speciālistiem
par aktuāliem jautājumiem neiroloģijā.
Šādas apmācības notiek jau trešo gadu
pēc kārtas. Iecere, šoreiz tās rīkot pie
jums, radās aptuveni pirms gada, kad
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris
Bārzdiņš un dakteris Ivars Krastiņš
izteica priekšlikumu, ka vasaras skolu
varētu organizēt Liepājā. Par šo iespēju
es biju ļoti priecīgs, jo iepriekšējie divi
pasākumi tika organizēti netālu no
Rīgas, kas no organizatoriskā viedokļa,
protams, ir vieglāk nekā 200 km
attālumā no galvaspilsētas. Taču
uzskatu, ka Latvijā ir arī citas vietas,
kur ir iegādātas modernas tehnoloģijas,
to skaitā tādas ir arī Liepājas slimnīcā.
Turklāt šogad mēs gribējām vasaras
skolā iekļaut arī praktisko daļu. Tādēļ
piedāvājums organizēt šo pasākumu
Liepājā bija ļoti interesants un mēs
sadarbībā ar slimnīcu, neiroradiologiem un citiem dakteriem izveidojām

interesantu programmu, iekļaujot tajā
arī praktisko daļu. Līdz šim mums tāda
pieredze nav bijusi un Liepājā ir pirmā
reize, kad mēs organizējām tādu
praktisku konferenci.”
Šīs dienas kuplais apmeklētāju
skaits, liecina par to, ka interese par
vasaras skolas pamattēmu ir ļoti
liela.
„Pirmkārt tēmu mēs izvēlējāmies
pietiekoši aktuālu, jo pasaulē 4,5
miljoni iedzīvotāju katru gadu mirst no
cerebrovaskulārām un kardiovaskulārām saslimšanām un ateroskleroze
vairāk vai mazāk ir šo problēmu
pamatā. Ateroskleroze ir hronisks
iekaisīgs process dažādu faktoru
ietekmē, kuri vēl tiek pētīti. Ateroskerozes terapijas iespējas ir dažādas
viena ir medikamentozās terapijas
iespēja, kura laikam ejot tiek pilnveidota, meklēti jauni medikamenti,
meklētas jaunas zāļu devas. Otra
metode ir endotektomija – sašaurināto
asinsvadu operatīva ārstēšana. Un trešā
metode – stentēšana, ko mēs veicām kā
paraugoeprāciju šodien Liepājas
slimnīcā. Esmu priecīgs, ka mums
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iespēju parādīt, kāda ir mūsu pieeja
aterosklerozes ārstēšanā un diskutēt ar
kolēģiem par to. Mēs vēlējāmies, lai
pasākums noritētu brīvā, draudzīgā
atmosfērā, nezaudējot zinātnisko un
izglītojošo pusi. Pirmajā daļā mēs
demonstrējām miega artērijas stentēšanas procedūru tiešraidē no angiogrāfijas laboratorijas, ļaujot neirologiem redzēt, kā norit procedūra un kā
jūtas pacients procedūras laikā. Tā bija
pirmā reize neirologu sanāksmēs, kad
ārsti varēja tiešraidē sekot invazīvai
endovaskulārai procedūrai, uzdot
jautājumus un izteikt savu viedokli
procedūras laikā. Neirologi bija atsaucīgi un izvērtās dzīva diskusija. Tas, ka
mūsu slimnīcai jau ir pieredze šādu
interaktīvu pasākumu rīkošanā, ļāva
tam noritēt gludi un panākt vēlamo
rezultātu. Drīzuma neirologu asociācija
izstrādās vadlīnijas miega artēriju
stenožu ārstēšanai.” ¨
Dakteris Helmuts Kidikas kopā ar medmāsu Ievu Lāčkoku tiešraidē
no operāciju zāles demonstrēja Endovaskulārās ārstēšanas metodes

izdevās veiksmīgi veikt šo operāciju, jo
daudzi zālē sēdošie to redzēja pirmo
reizi savām acīm. Tās ir diezgan dārgas
tehnoloģijas un tā nav ikdienas
neirologa darba specifika, bet ņemot
vērā to, ka kopā ar dakteri Kidikas
mums jau ir vairāk kā 120 pacientu,
kuri ir stentēti, ir uzkrāta pieredze, par
kuru mēs varam diskutēt.
Neiroloģijā ļoti daudzas lietas
attīstās, tomēr ne vienmēr mēs varam
garantēt, ka medikamenti un ārstēšanas
metodes ļautu pacientam atgriezties pie
tāda veselības stāvokļa, kāds tas ir bijis
līdz saslimšanai. Tādēļ ļoti svarīgi ir
popularizēt veselīgu dzīves veidu,
rūpēties par savu veselību, kontrolēt
holesterīnu, asinsspiedienu, neaptaukoties, skriet gar jūru un darīt citas
labas lietas, kas mazina iespēju saslimst
un nokļūt akūtā stāvoklī slimnīcā.”
Viedokli par pasākumu aicinājām
izteikt arī dakteri Leldi Kulmani:
„Šogad mēs bijām Neirologu vasaras
skolas saimnieku lomā. Tas deva

Vasaras skolas mērķis ir organizēt apmācības neirologiem un arī citiem
speciālistiem par aktuāliem jautājumiem neiroloģijā
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K

ā auksta duša daudziem
mediķiem bija ziņa, ka otrajā
pusgadā mums piešķirts
vairāk nekā uz pusi mazāks finansējums,
salīdzinot ar pirmo pusgadu. Pārskatot
jau pieejamos ambulatoro tarifu aprēķinus, nākas secināt, ka visus pakalpojumus no mums valsts pirks vidēji par

20%-25% lētāk. Tā ir skarba ziņa gan
mediķiem, gan arī mūsu pacientiem. Tas
viss nozīmē, ka pakalpojumi būs grūtāk
pieejami – veidosies garākas pacientu
rindas uz izmeklējumiem. Daži izmeklējumi un analīzes, kuras līdz šim
apmaksāja valsts ir izslēgtas no valsts
apmaksājamo pakalpojumu groza, uz

dažiem var nosūtīt tikai ārsts-speciālists,
tas prasa no katra medicīnā strādājoša
darbinieka iedziļināšanos, sekošanu
visām izmaiņām normatīvajos aktos.
Mums visiem nāksies pacietīgi skaidrot
saviem pacientiem, ko mēs varam un ko
vairs nevaram atļauties tērēt.
8.lpp.
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Zirgi palīdz pacientiem
uz cilvēka smadzenēm tiek pārtranslēts
90-100 reižu minūtē. Zirga ritmiskās
kustības pāriet uz pacientu: Reitterapijas laikā organisms strādā tā, it kā
ietu pastaigā ar ātrumu septiņi kilometri
stundā, taču slodze ir daudzkārt lielāka.
Vienas nodarbības ilgums ir divdesmit
minūtes – šajā laika sprīdī smadzenes
vislabāk spēj uzņemt informāciju, bet
pēc tam nogurst, jo slodzes un uzņemtās informācijas ziņā viena nodarbība ir
līdzvērtīga pusotru stundu ilgam
treniņam sporta zālē.
Viena no manu pacientu – bērnu
pamatdiagnozēm ir bērnu cerebrālā
trieka un viņu vecāki zina kādas
izmaiņas šī metode dod, tādēļ mērķtiecīgi pieteica savus bērnus reitterapijai. Pēc trīs nedēļu darba, strādājot
ar bērniem kompleksi – viņi nodarbojās
ar vingrošanu, tika veiktas procedūras
un izmantotas iespējas ko sniedz
reitterapija, mazinājās spastika, kļuva
vieglāk
izkustināt rociņas, kājiņas. Pie
Reiterapijai tiek izmantoti speciāli sertificēti, treneres Dzintras Blūmas
pozitīviem
efektiem noteikti jāpieskai(1.no labās) jāšanas skolas zirgi, kuri ir mierīgi, līdzsvaroti un ļoti pacietīgi
ta arī emocionālais guvums – bērni ļoti
labi jūtas zirga mugurā. Savukārt
bērniem, kas uz reitterapijas
o š.g. 30.jūnija
nodarbībām devās sakarā ar
Liepājas Reģiobronhiālo astmu un stājas probnālajā slimnīcā pielēmām, izmaiņas nav tik krasi
ejams jauns pakalpamanāmas, jo tā ir tikai viena no
pojums – reitterapija – terapija
metodēm, kuru pielieto šo saslimzirga mugurā. Reitterapiju var
šanu ārstēšanai. Zirgi jūt gan to, kā
saņemt bērni un arī pieaugušie,
cilvēks šodien jūtas, gan to, kā
kuriem ir centrālās un perifērās
cilvēks viņam pieskaras. Zirgi
nervu sistēmas saslimšanas, balsta
apbrīnojami labi izprot savas
un kustību orgānu saslimšanas,
terapeita funkcijas un izjūt slimā
elpošanas orgānu saslimšanas,
cilvēka vajadzības.
sirds un asinsvadu saslimšanas.
Lai saņemtu pakalpojumu,
Reitterapija ir ārstēšanas metovispirms jāvēršas pie slimnīcas
de, kurā galvenais dziednieks ir
rehabilitācijas ārstes Līgas Priezirgs. Dzīvnieka ritmiskā kustība,
denas (t. 29427569), kura
siltums, patīkamas izjūtas konnovērtēs pacienta veselības
taktā ar zirgu veido terapeitisku
stāvokli un sniegs ieteikumus
kombināciju ar unikālu efektu.
reitterapijas saņemšanai. Pēc tam
Reitterapijai tiks izmantoti speciājāpierakstās pie reitterapijas
li sertificēti, treneres Dzintras
instruktores Urzulas Kronbergas
Blūmas jāšanas skolas zirgi, kuri ir
pa telefonu 26264097. Maksa par
mierīgi, līdzsvaroti un ļoti pacievienu reitterapijas seansu Ls 5.
tīgi.
Jāpiebilst, ka rampa, kuru izmanRehabilitācijas ārste Līga
to, lai uzkāptu zirga mugurā,
Priedena: „Zirga muguras
uztaisīta par Slimnīcas atbalsta
muskuļi soļojot veic trīsdimensiju
fonda līdzekļiem. To darināja
kustības – uz augšu un uz leju, uz
slimnīcas galdnieki, bet matepriekšu un atpakaļ, kā arī uz
riālus sagādāja fonds. Galdnieki
sāniem, veicot rotējošas darbības.
visu izdarīja perfekti – kā mēs
Viss kustību kopums, ko jātnieks
uzzīmējām tā viņi uztaisīja. Tā ir
izpilda zirga mugurā, ir identiskas
stabila un perfekta. Tā kā liels
vesela cilvēka gaitai. Jājot šāds Pie pozitīviem efektiem jāpieskaita arī emocionālais
paldies par to.” ¨
vesela cilvēka kustību stereotips guvums – bērni ļoti labi jūtas zirga mugurā
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Gundega Blizņeca - slimnīcas sirdsmāsiņa
1.jūlijā Rīgas pilī Valsts prezi-

Akcijā tika iesaistīts daudz māsiņu,
līdz ar to katra no viņām saņēma
arī daudz atzinīgu vārdu, uzskata
Gundega Blizņeca

dents Valdis Zatlers kopā ar
akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu!”
patronesi Lilitu Zatleri sveica 26
Latvijas slimnīcu māsiņas, kuras
pacienti, viņu vecāki un tuvinieki
bija izraudzījuši par slimnīcas
sirdsmāsiņām. Par mūsu slimnīcas sirdsmāsiņu pacienti bija
izvēlējušies Gundegu Blizņecu,
kurai lūdzām dalīties pārdomās
par akciju.
„Manā darbā šis tituls neko
nemaina. Protams, ir patīkami
aizbraukt un to saņemt. Taču
patiesībā ir tā, ka vairāk vai mazāk
šo titulu ir pelnījusi katra māsiņa.
Var uzskatīt, ka balsojums ir
subjektīvs, jo tas ir atkarīgs no tā,
cik ilgi māsiņa strādā. Es tiešām
strādāju daudzus gadus, līdz ar to
pacientu loks ir liels. Tas jau arī
veido balsojumu. Jaunām māsiņām pacientu vēl nav tik daudz.
Protams, ir cilvēki, kas gribēja
nobalsot tieši par konkrēto māsiņu,
bet vairāk vai mazāk tas ir atkarīgs
no cilvēkiem, kas katram ir apkārt.
Ir jauki apzināties, ka ir cilvēki,

kuri domā par tevi un balso, bet
objektīvi to būtu pelnījušas daudzas
māsiņas, jo tās, kuras tagad strādā,
strādā uz entuziasma pamata. Samaksa visām paliek arvien mazāka.
Pozitīvi ir tas, ka akcijā tika iesaistīts
daudz māsiņu, līdz ar to katra no
viņām saņēma arī daudz atzinīgu
vārdu. Taču noteicošais ir ne tikai
katras māsiņas profesionālisms, bet
arī cilvēciskās attiecības. Tu vari būt
nez kāds profesionālis, bet ja nemāki
aprunāties, uzklausīt pacientu, tad jau
arī nekas nesanāk, jo injekciju izdarīt
iemāca skolā, bet vai darbā ir ielikta
dvēselīte, tas ir galvenais kritērijs.
Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu!”
iniciators un galvenais atbalstītājs ir
Rietumu Bankas Labdarības fonds,
kas ar laikraksta Diena un reģionālo
laikrakstu atbalstu šo pavasari trīs
mēnešu garumā meklēja Latvijas
sirsnīgākās un atsaucīgākās bērnu
māsas. Pasākuma mērķis bija pievērst
uzmanību bērnu māsu darbam Latvijā, celt bērnu māsas profesijas
prestižu, neaizmirstot, ka no viņām ir
atkarīga pacienta aprūpe un veiksmīga izveseļošanās. ¨

Viss darba mūžs atdots medicīnai

Otīlījai Vīņodei, atnākot
uz šo slimnīcu, visi garie darba gadi
pagājuši Traumpunktā

30. jūnijs feldšerei Otīlijai
Vīņodei bija gan priecīgs, gan
skumīgs, jo šī diena bija viņas
pēdējā darba diena slimnīcā, taču
priecēja kolēģu dāvātie ziedi un
laba vēlējumi.
Saimniecības māsa Milda Kučinksa stāsta, ka ar Otīliju sākusi
strādāt jau tā saucamajā vecajā
slimnīcā. „Es tad biju jauna, tikko
sākusi strādāt, bet viņa jau bija
iestrādājusies. Otīlija bija mana
darbaudzinātāja. Daudzko man
iemācīja, ļoti saticīga un draudzīga
ar visu personālu. Nekad neatteica
padomu jaunajām kolēģēm.”
Otīlīja Vīņode vecajā slimnīcā
iesāka strādāt dakteres Elzas Grases
vadītajā Terapijas nodaļā. Pēc tam
atnākot uz šo slimnīcu visi garie
darba gadi pagājuši Traumpunktā.
„Vismīļākais, vislabākais un
vissaulainākais cilvēks,” tā par
kolēģi saka Gunta Zikmane. „Ja
kaut ko paprasīja, tad vienmēr
pastāstīja, pamācīja, nekad pado-

mu neatteica. Mierīga, nosvērta, kārtīgi
un perfekti veica savu darbu, kā tam
vajag būt pēc visiem medicīnas likumiem,” piebilst Gunta.
Lāsma Eglinska saka, ka Otīlija
mācēja tikt galā arī ar visiem skandalozajiem pacientiem. Ja vajadzēja, viņa
varēja pateikt arī kādu stingrāku vārdu
pati neuzvelkoties. Apbrīnojami, ka tā
var, nosaka Lāsma, piebilstot, ka Otīlija
ir ļoti taisnīga, labestīga.
Inta Kaula kopā ar Otīliju nostrādājusi 28 gadus un viedoklis esot
vislabākais. „Ļoti draudzīga, saticīga,
izpalīdzīga. Ļoti labs kolēģis un
darbinieks. Ar Otīliju nekādas nesaskaņas mums nav bijušas. Izņemot vienu
gadījumu, kad mēs sastrīdējāmies
konfekšu dēļ, jo nevarējām tās sadalīt –
ar smaidu stāsta Inta. Bet, ja nopietni,
viņai varētu iedot pat ārsta diplomu, jo,
vai vispār ir kaut kas tāds, ko viņa
nezinātu. Viņa ir labs pedagogs arī
jaunajiem kolēģiem, kas nāca praksē no
medicīnas skolas, jo nav nekā tāda, ko
Otīlija nezinātu.” ¨
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INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM
Turpinājums no 5.lpp.

Ģimenes ārstiem un speciālistiem jāstrādā roku rokā
Šajā sarežģītajā laikā ārstiem īpaši
jāpārdomā katra veiktā izmeklējuma un
analīzes lietderība, lai ekonomētu jau tā
mazo budžetu. Mana dziļākā pārliecība
ir, ka pienācis laiks strādāt roku rokā
gan ģimenes ārstiem, gan ārstiem –
speciālistiem. No savas puses varu
apsolīt, ka darīšu visu no manis
atkarīgo, lai mūsu pacienti ciestu no šī
naudas samazinājuma pēc iespējas
mazāk. Tāpat arī mums pašiem jāsaprot,
ka, lai nopelnītu to pašu mums nāksies
strādāt vismaz par 20% intensīvākdarba stundas varētu kļūt garākas,
slodze lielāka.
Bet ir arī labas ziņas. Ar teicamiem
rezultātiem strādā mūsu mājas aprūpes
dienests. Pašaizliedzīgais medmāsu
darbs ir reāls atspaids gan ārstiem, gan
slimniekiem. Medicīnas māsas papildus savai slodzei slimnīcā dodas pie
saviem aprūpējamajiem – smagi slimiem pacientiem un sniedz tiem

nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
Katru dienu no 12.00 līdz 16.00
Konsultatīvajā nodaļā pieņem ārsts –
internists Konrāds Funka, kurš pieņem
pacientus gan ar ģimenes ārsta
nozīmējumu, gan arī bez. No augusta
mēneša Liepājas slimnīcas Brūču
aprūpes kabinetā pacientus sāks
pieņemt jau liepājnieku iecienītā dr.
Laura Logina, kas ir īpaši zinoša
dažādu grūti ārstējamu čūlu un
izgulējumu gadījumos. Tāpat pie mums
ir pieejams jauns izmeklēšanas veids –
muskulo-skeletālā ultrasonogrāfija,
kura var būt laba izmeklēšanas metode
pie tuneļu sindromiem un pacientiem,
kuriem kontrindicēta rentgenoloģiska
izmeklēšana. Pacientiem, kuru problēmas nav ļoti sarežģītas mēs piedāvājam ārstēšanos dienas stacionārā.
Dienas stacionāra gultas izveidotas pie
visām nodaļām. Tiem, kuriem nepieciešama vairāku dienu ārstēšanās, bet

grūti izbraukāt uz dienas stacionāru,
varam piedāvāt palikt mūsu slimnīcas
pacientu viesnīcā. Pakalpojums maksā
Ls 5. Gandrīz visi ārsti – speciālisti
pieņem klientus Liepājas slimnīcas
Konsultatīvajā nodaļā. Jo tikai apvienojot ģimenes ārstu un sekundārās
palīdzības ārstu spēkus un zināšanas,
mēs varēsim pārciest šo sarežģīto, bet
arī visnotaļ interesanto laiku.
Gribu atgādināt, ka slimnīcā ir
pieejama vakcinācija pret ērču encefalītu par lētāko cenu Liepājā – bērniem
Ls 15, bet pieaugušiem – Ls 18. Par
šādu cenu var vakcinēties, ja pacientam
ir ģimenes ārsta nozīmējums. Ja
nepieciešama vēl ārsta apskate, tad
jāpiemaksā Ls 3. Vakcinācija notiek
gan darba dienās – Konsultatīvajā
nodaļā (jautāt reģistratūrā), gan brīvdienās – Traumpunktā. ¨

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Jūnijā
Ritmu Timofejevu, radiologa asistenti
Danuti Bučmieni, Dzemdību nodaļas māsas palīdzi
Ivetu Zvaguli, galvenā grāmatveža vietnieci
Sergeju Varslavānu, elektriķi
Irēnu Šicu, Aptiekas medmāsu
Juri Kadilu, NMP dienesta ārsta palīgu
Līgu Olbačevsku, Terapijas nodaļas medmāsu
Santu Mikolajenko, Neiroloģijas nodaļas māsas palīdzi

Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV 3402
Atbildīgā par izdevumu: Indra Grase
Tālr.: 26591363
Informatīvais izdevums ir SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” īpašums.
Informācijas pārpublicēšana atļauta, atsaucoties uz informācijas avotu.
Foto: Indra Grase
Iespiests: LPA LiePA
Tirāža: 500 eks.

Jūlijā
Ēriku Kampānu, dispečeri
Egilu Samedovu, 4.nodaļas ķirurgu
Līgu Krievu, reanimācijas medmāsu
Valdu Lapiņu, veļas mazgāšanas operatori
Solvitu Liniņu, Laboratorijas feldšeri
Līgu Meņģi, operāciju māsu
Baibu Trinīti, logopēdi
Aldi Saulīti, autovadītāju
Vinetu Kaļķerti, virtuves darbinieci

