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Būvniecība ienesīs
pārmaiņas slimnīcas dzīvē

Juris Bārzdiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs

T

urpinot īstenot Liepājas
Reģionālas slimnīcas rekonstrukcijas pirmo kārtu,
izsludināts iepirkumu konkurss būvniecībai. Konkursa pieteikšanās termiņš ir līdz 8. septembrim.
Piedāvājumu vērtēšana, līguma slēgšana, būvatļaujas saņemšana prasīs
zināmu laiku. Turklāt termiņš var
pagarināties gadījumā, ja kādam no
pretendentiem būs pamatotas pretenzijas. Taču jebkurā gadījumā varam

plānot, ka vēl šoruden sāksies būvdarbi.
Vislielākās pārmaiņas skars slimnīcas
galvenā korpusa labā spārna pirmo un
otro stāvu, kā arī daļu no jau esošā
Operāciju bloka, kura pagrabstāvā tiks
izbūvēta Sterilizācijas nodaļa. Rekonstrukcijas laikā iecerēts uzbūvēt arī
divstāvu piebūvi, kurā plānots izvietot
Uzņemšanas nodaļu, Dienas stacionāru,
operācijas zāles, Konsultatīvo nodaļu.
Savukārt, lai iekārtotu ērtu sabiedriskā
transporta pieturvietu, tiks demontēta
iepretī Uzņemšanas nodaļai esošā ēka,
kura pamatā netiek izmantota. Paredzams, ka rudenī tiks veikti āra darbi,
bet ziemā – iekšdarbi. Kopumā no
līguma noslēgšanas brīža, visi plānotie
darbi būs jāpaveic ne ilgāk kā 13
mēnešu laikā.
Protams, būvniecība ienesīs pārmaiņas slimnīcas dzīvē, jo tiek būvēta
ne tikai jauna platība, bet rekonstrukcija
noritēs arī jau esošajās telpās. Tas
nozīmē, ka rekonstrukcijai daļēji būs
jāatbrīvo galvenā korpusa pirmais un
otrais stāvs, kā arī jāatbrīvo operāciju
bloka tā daļa, kas iziet uz Liepājas
šosejas pusi. Plānots, ka Rehabilitācijas
nodaļu, Bērnu dienas stacionāru,
Pacientu viesnīcu un Endoskopijas

procedūru kabinetu vajadzēs pārvietot
uz septīto stāvu, kurš tiks pielāgots šo
struktūrvienību vajadzībām.
Slimnīcas rekonstrukcija tiek
īstenota par Eiropas Savienības
struktūrfonda piešķirtajiem līdzekļiem
3,4 milj. latu apjomā. Paralēli tam
notiek arī strauja gatavošanas tālākai
Eiropas līdzekļu apguvei. Liepājniekiem izdevies panākt, ka tiek izdarīti
grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz jau esošā projekta
ietvaros piešķirt papildu līdzekļus 1,5
milj. latu apjomā. Daļa no šiem
līdzekļiem tiks izlietota liftu nomaiņai,
to priekštelpu remontam, ieskaitot
ugunsdrošības prasībām atbilstošu
durvju ierīkošanai. Ja veiksies kā
plānots, arī šo darbu sagatavošanās
procedūras varētu sākties jau šī gada
beigās vai nākošā gada sākumā.
Patlaban ar attiecīgo struktūrvienību vadītājiem tiek apspriestas
pārmaiņas, lai iespējami maz šie
būvdarbi traucētu slimnīcas darbu, jo
līdz šim tik vērienīga slimnīcas pārbūve
nav bijusi un mums būs jāsadzīvo ar
vairākām neērtībām – troksni un taml.,
bet mēs neesam vienīgā slimnīca, kas
tiek nopietni pārbūvēta, rekonstruēta. ¨

Ambulatorajā daļā pacientu skaits
nav samazinājies
2008. gada novembra sākumā
vienlaicīgi ar bijušās Tuberkulozes
slimnīcas pievienošanu Liepājas Reģionālajai slimnīcai, darbu sāka arī
jaunizveidotās Plaušu un infekciju
slimību nodaļas ambulatorā daļa, kas
pacientus pieņem Jaunliepājas primārās
veselības aprūpes centra telpās Aldaru
ielā 20/24. Ambulatorās daļas kolektīvs
nav liels. Šeit strādā pneimologi/ftiziatri

Mārcis Kristons un Andris Kristons, kā
arī medmāsas Inta Sitņikova, Kristīne
Skrube, Līga Embrasa un Dace
Blauzda, kas nodrošina augsti kvalificētu ambulatoro medicīnisko aprūpi
tuberkulozes un plaušu slimību pacientiem. Vai iedzīvotāji nepilnu divu gadu
laikā ir pieraduši pie pārmaiņām un
atraduši ceļu uz jauno vietu, jautājām
Mārcim Kristonam.

– Cilvēki ir pieraduši un pacientu ir
pietiekami daudz. Dienā ambulatoro
daļu apmeklē aptuveni 40 pacientu, tas
ir ap 850 cilvēkiem mēnesī. Bijuši arī
mēneši, kad pacientu ir vairāk kā
tūkstotis. Pie mums nāk cilvēki ar
visdažādākajām sūdzībām saistībā ar
plaušu kaitēm. Daudzi nāk arī uz
profilaktiskajām pārbaudēm – tie ir
tuberkulozes pacientu draugi, radi,
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Ambulatorajā daļā pacientu skaits nav samazinājies

M. Kristons un medmāsa K. Skrube stāsta, ka cilvēki
ir atraduši ceļu uz jauno vietu
un pacientu ir pietiekami daudz

paziņas, kaimiņi. Plus vēl sūta no sociālajām mājām, jo tur ir
tāds noteikums, kamēr nav izziņas par veselības stāvokli,
pajumtes meklētājs tur nedrīkst uzturēties. Tādās pārbaudēs
atklājas daudz saslimšanas gadījumu. Var teikt, ka
tuberkulozes sociālais raksturojums nav mainījies un liela
daļa no pacientiem nāk no sociāli nelabvēlīgas vides tie ir
bezpajumtnieki, pārmērīgi alkohola lietotāji.
Ārsti atzīst, ka pasliktinoties ekonomiskajai situācijai ar
tuberkulozi saslimušo skaitam ir tendence pieaugt. Dakteris
Andris Kristons stāsta, ka šogad (2010. g.) Liepājā uzskaitē ir
20 cilvēki, no tiem trīs bērni, kuriem ir apstiprināta diagnoze
tuberkuloze, rajonā – 15, no tiem trīs ir bērni. 2009. gadā
Liepājā bija 30 sasirgušo, no tiem viens bērns, rajonā – 20, no
tiem trīs bērni. 2008. gadā pilsētā bija 11 uzskaitē esošu
tuberkulozes pacientu un rajonā – 18. Pēc skaitļiem redzams,
ka 2008. gadā bija vismazāk saslimušo ar tuberkulozi.
A. Kristons to skaidro ar ekonomisko situāciju valstī, jo tad
vēl bija tā saucamie treknie gadi. Pēc tam sekoja krīze.
Visiem kas nāk pārbaudīties uz tuberkulozi, gan
profilaktiski, gan ar sūdzībām izmeklēšana ir bez maksas un
viņi tiek pieņemti rindas kārtība bez iepriekšēja pieraksta.
Savukārt bronhiālās astmas, ieilguša klepus, hronisku
obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) gadījumos ar ģimenes
ārsta vai speciālista nosūtījumu pacienta iemaksa ir Ls 3. Šie
pacienti nāk pēc pieraksta. Kontakttālrunis: 634 25008.
Rentgens strādā no 9.00 līdz 16.00 katru darba dienu. Plaušu
slimību speciālisti pieņem no 8.00 līdz pēdējam pacientam
dažkārt līdz sešiem, septiņiem vakarā. ¨
Indra Grase,
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Slimnīcā pirmo reizi veikta
rokas cīpslu transpozīcijas operācija

O

perāciju veica plastikas un
plaukstas ķirurģe Laura
Logina, kura pastāstīja, ka
pacients aptuveni pirms gada, sadzīviskas traumas rezultātā, virs elkoņa
guva nerva bojājumu. Pēc traumas viņš
ar šo roku vairs nevarēja veikt pat
visvienkāršākās darbības, jo nespēja
atliekt pirkstus un plaukstu, roka
plaukstas locītavā atradās saliektā
stāvoklī. „Viņš neko nevarēja satvert,
nevarēja roku pagriezt tā, lai plauksta
būtu virspusē. Turklāt, viņam nepārtraukti bija nepatīkama sajūta traumētajā vietā – stāvas sišanas sajūta, līdzīgi
kā var izjust nejauši atsitot elkoni pret
cietu virsmu,” skaidroja L. Logina.
Kas tika veikts operācijas laikā?
– Tika novērsta nepatīkamā sajūta
elkonī, likvidējot traumas vietā rētaudus un nervu sašujot. Tomēr nervs un
līdz ar to muskuļu darbība, iespējams,
neatjaunosies, jo pēc traumas pagājis

Pēc traumas pacients vairs nevarēja veikt pat visvienkāršākās darbības,
jo nespēja atliekt pirkstus un plaukstu
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diezgan ilgs laiks.
Tāpēc, izmantojot
veselos muskuļus,
mēs viņam radījām
iespēju atjaunot arī
iztrūkstošās kustības. Tagad viņš spēj
atliekt visus pirkstus,
atvērt plaukstu, kā arī
pavērst plaukstu uz
virspusi. Lai to panāktu, mēs daļu no
cīpslām, kas saliec
pirkstu un plaukstas
locītavas pārvietojām tā, lai pacients
tagad spētu tās arī
atliekt. Tā ir diezgan
sarežģīta operācija.
Jāzina, kuru cīpslu,
kurā vietā likt. Nevaru teikt, ka viņam ir
100% atjaunota rokas funkcija, bet 95%
ir noteikti.
Lai veiksmīgi atveseļotos pēcoperācijas periodā obligāti
Tas nozīmē, ka ir nepieciešama ortoze, kas sākotnēji balsta locītavu
tagad cilvēks varēs ar šo roku
darīt visas sadzīvē
pacientam nervu sašuvām, bet pēc
daudz un mani tas interesē.
traumas bija pagājis ilgs laiks. Tāpēc
nepieciešamās
Kur cilvēkam ir jāvēršas, lai
mēs viņam veicām arī cīpslu transdarbības?
saņemtu šāda veida palīdzību?
pozīcijas operāciju pārvietojot mus– Jā, viņš to jau dara – apģērbjas,
– Pacientam ir jāvēršas slimnīcas
kuļus. Tā ir kā dubultdrošība. Tagad
nomazgājas, pagatavo sev maltīti.
Konsultatīvajā nodaļā un jāmeklē
pacientam pārvietotos muskuļus jāieBūtībā viņš var darīt visu, kas nav
plastikas vai plaukstas ķirurgs. Iesaku
mācās lietot savādāk un tas nav
smags fizisks darbs. Šādas operācijas
savlaicīgi meklēt speciālista palīdzību –
vienkārši. Ja iepriekš muskulis rokas
dod ļoti labu rezultātu, bet, lai
jo ātrāk pacients vērsīsies pēc palīlocītavu salieca, tad tagad lēnām
veiksmīgi atveseļotos pēcoperācijas
dzības, jo operācijas rezultāts būs
jāiemācās lai atliektu.
periodā obligāti ir nepieciešama ortoze,
labāks. Cilvēkiem jāiet pie saviem
kas viņam sākotnēji balsta locītavu.
ģimenes ārstiem un jāstāsta par
Vai viņam kāds to palīdzēja
Pacients to pats nevarēja iegādāties un
problēmām. Domāju, ka man ir
Zinātniskās iniciatīvas centrs rada
izveidojusies laba sadarbība ar ģimenes
apgūt?
iespēju viņam šo ortozi uzdāvināt. Tā ir
ārstiem un viņi ir informēti, par to, ka es
– Tas ir slimnīcas ergoterapeites
jaunākās paaudzes ortoze, kuru var
šeit esmu.
Kristīnes Rebukas-Amzeles nopelns,
pielāgot konkrētam pacientam.
kura darbojās un apmācīja pacientu.
Protams, lai būtu veiksmīgs rezultāts
Tās ir valsts apmaksātas opearī pacientam jāgrib sadarboties ar
Vai šādu pacientu ir daudz?
rācijas?
mediķiem un katru dienu roka jāvinVarbūt kāds cilvēks sēž mājās un
– Jā, šo operāciju apmaksāja valsts.
grina.
Jāsaka, ka šis pacients ļoti
Taču ierobežotā finansējuma dēļ es
nemaz nezina, ka viņam var
mērķtiecīgi strādāja un izmantoja visas
varu operēt nelielu skaitu pacientu un
palīdzēt?
iespējas, kuras mēs viņam sniedzām.
tāpēc ir izveidota rinda.
– Es domāju, ka tādu pacientu ir
Par to ir prieks.
Es ceru, ka Kurzemes reģiona
daudz. Cilvēks ne vienmēr var novērtēt
iedzīvotājiem arvien vairāk rodas
to, ka pēc traumas kāda kustību vai
Šī operācija ir diezgan unikāla.
pārliecība, ka šī slimnīca spēj sniegt
jušanas funkcija ir mainījusies – roka
tādu pašu pakalpojumu klāstu kāds ir
Vai Liepājā šāda veida operācija
kļuvusi mazliet nejūtīgāka, notirpusi,
Rīgas klīnikās. Šeit ir daudz pacientu ar
notika pirmo reizi?
stīvāka. Bieži vien pacients domā, ka
sarežģītam problēmām, kuriem vairāki
tās ir traumas sekas, kas pēc laika
– Jā, pirmo reizi. Līdz šim Liepājā
speciālisti kopā spēj palīdzēt. Es
izzudīs, bet patiesībā tas var būt nervu
nekas tāds nav darīts un runa ir ne tikai
domāju,
ka tas ir vissvarīgākais. Paldies
bojājums. Cilvēkiem būtu jāzina, ka
par to, ka pacients ir izoperēts, bet tam ir
kolēģiem! ¨
jušanas funkciju var atjaunot ilgstošākā
arī labs rezultāts, jo ne vienmēr tas tā
laika periodā, bet motoro, jeb kustību
izdodas. Jāpiebilst, ka šīs operācijas var
Indra Grase,
funkciju var atjaunot tikai līdz
izdarīt arī pēc insultiem un cerebrālās
pusgadam, gadam pēc bojājuma. Šajā
triekas pacientiem. Tas Latvijā ir maz
slimnīcas sabiedrisko attiecību
gadījumā bija pagājis pusgads. Mēs
apgūts lauciņš, tāpēc šo pacientu ir
speciāliste
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IT –
Septembrī Liepājā
skats nākotnē tiks atklāta glābējsilīte

N

ereti slimnīcā joprojām ar
burtu salikumu IT saprot
Intensīvo terapiju, lai arī tam tā
nebūtu jābūt. Pa slimnīcu pārvietojas vīri
uzsvārčos un bez tiem, ienesot slimnīcā
modernās tehnoloģijas. Tā ir Informācijas
tehnoloģiju (IT) daļa ar A. Jansonu
priekšgalā.
Slimnīcai ir plašs skats nākotnē tieši
saistībā ar IT struktūras attīstību, kuru
darbinieki gan nereti uztver kā apgrūtinājumu. Pašas sistēmas galvenā būtība ir
uzlabot slimnīcas veikumu – paātrināt un
uzlabot pacientu reģistrēšanu, dokumentācijas noformēšanu un, protams, atvieglot
darbu nodaļās strādājošajam personālam.
Šobrīd gan attīstība raksturojama kā caur
ērkšķiem uz zvaigznēm un atrodas tā ērkšķu
posmā, bet līdz zvaigznēm vairs nav tālu.
Tātad, par tuvākajiem plāniem šī gada
laikā:
Tiek plānots operāciju zālēs izvietot
datorus, lai operācijas laikā varētu vēlreiz
caurskatīt diagnosticējošo materiālu. Tas
atvieglos darbu ķirurgiem un asistējošajam
personālam. Šobrīd sagatavošanās darbi
notiek pirmās zāles aprīkošanai un pēc testa
reālajā vidē tiks plānota arī tālāka iekārtu
izvietošana operāciju zālēs.
Ar oktobri plānots ieviest jaunu
kārtridžu izdales sistēmu. Turpmāk
kārtridžus nevarēs saņemt pie noliktavas
pārzines M. Jončauskas un slimnīcas
saimniecības māsas S. Geistautes. Kārtridžu izdali un pasūtīšanu nodrošinās IT daļa
(236. kab.), līdz ar to analizējot vidējo
kārtridžu izlietojumu, kas ļaus kārtridžu
pasūtījumu sagatavot neilgi pirms kārtridža
realizācijas beigām. IT daļa piemeklēs Jūsu
printerim nepieciešamo kārtridžu, kas ļaus
izvairīties no nepareiza kārtridža saņemšanas.
Tāpat arī tiek plānota datoru jaudas
palielināšana un, darbinieku intereses
gadījumā, apmācības programmu izveidošana slimnīcas personālam. Ja vēlaties
iziet apmācības kursus, līdz 15. septembrim
jāpiesaka sava dalība, zvanot pa tālruni
29839013. Pieteikties aicinām savlaicīgi, jo
kursi notiks tikai tad, ja būs pilnībā
nokomplektēta mācību grupa.
Informējam, ka IT daļa kopš augusta
piedāvā iespēju izmantot datoru ar internetu
laikā no 8.00 līdz 20.00, to iepriekš
saskaņojot ar IT daļas darbiniekiem,
piezvanot pa tālruni 209.¨
Jānis Auza
slimnīcas datorspeciālists

Glābējsilītes vajadzībām tiek remontēta telpa,
kura atradīsies netālu no galvenās ieejas
25. augustā Liepājas Reģionālajā slimnīcā bija ieradusies
sabiedrisko attiecību kompānijas
„Divi gani” projektu vadītāja Laura
Zvirbule, kura ir viena no projekta
Baby Box, jeb Glābējsilīte
īstenotājam Latvijā. L. Zvirbule un
slimnīcas Tehniskā nodrošinājuma
nodaļas vadītājs Māris Šnipke
novērtēja izremontēto telpu, kurā
tiks ievietota glābējsilīte, kā arī
vienojās par vēl veicamajiem
darbiem, elektrības, signalizācijas
pievadīšanu konkrētajai vietai u. c.
tehniskiem darbiem. Glābējsilīte
tiks ierīkota netālu no slimnīcas
centrālās ieejas, taču tā atradīsies

pietiekami diskrētā vietā kur
ikdienā netraucēs pacientu un
klientu plūsma. Projekta īstenotāji
jau ir atveduši gultiņu, kā arī
norādes, kas tiks izvietotas slimnīcas teritorijā un vēstīs par glābējsilītes atrašanās vietu. Laura
Zvirbule: „Glābējsilīte jeb Baby box
ir vieta bērna dzīvībai. Tāda bērna,
kura māte ir gatava jaundzimušo
atstāt vārtrūmē vai kāpņu telpā,
iemest atkritumu kastē vai akā.
Mūsu rokās ir nostāties šī bērna
pusē un palīdzēt viņam izdzīvot.”¨
Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Inesi Dobeli,
Jaundzimušo aprūpes nodaļas ārsti
Andri Rebuku,
Transporta dienesta inženieri
Žannu Sohrannaju,
Bērnu slimību nodaļas medmāsu
Selgu Blaubārdi,
Aptiekas medmāsu
Sandru Miezīti,
Uzņemšanas nodaļas medmāsas palīdzi
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Šīs vasaras sportiskākais notikums –
Sporta spēles 2010

J

au trešo gadu pēc kārtas
slimnīcas darbinieki un viņu
ģimenes pulcējas slimnīcas
sporta svētkos, kas arī šogad notika
atpūtas kompleksā „Vērbeļnieki”.
Sacensības iesākās militārā gaisotnē. Ar
armijnieku auto ieradās ģenerālis, kurš
izklāstīja sacensību gaitu un deva
rīkojumu visiem tajās startēt ar pilnu
atdevi, ko sacensību dalībnieki centās arī
izpildīt. Kopumā sacensībās piedalījās
12 komandas – „Kustīgās bites”,
„Perinātājas”, „Stiepēji”, „Pēdējā
cerība”, „Griezēju griezītes”, „Bunkurs”,
„Ekstrasistoles”, „Narkomafija”,
„Bruņurupuči”, „Cāļi”, „Virtuālās
Datorpeles” un „Ūdeņradīši”. Komandas
mērojās spēkiem futbolā, volejbolā un
lielajā stafetē. Ikviens varēja pārbaudīt
savu meistarību piedaloties arī
individuālajās disciplīnās – „zemūdens
misija”, „velo”, „situācijas novērtēšana”,
„dubultmetiens”, „krampīgākais
kareivjis”, „zaldāta sapnis”. Lielu
jautrību un sportisku azartu izpelnījās
katra no sacensību disciplīnām, bet šķiet,
ka visazartiskākā tomēr bija lielā stafete,
kurā bija jādemonstrē gan veiklība, gan
attapība, gan komandas gars. Netika
aizmirsti arī paši mazākie sacensību
dalībnieki. Tiem pasākuma rīkotāji bija
izdomājuši interesantas atrakcijas, kuru
noslēgumā katrs saņēma diplomus par
izcīnītajām vietām.
Katra no komandām bija
parūpējusies par savu karogu un devīzi.
Taču īpaši jāizceļ viena no
jaunpienācējam – „Narko mafija”, kurai
bija gan karogs un devīze, gan plakāti un
atbilstošs ietērps. Turklāt „Narko mafija”
bija parūpējusies arī par savu jauno
paaudzi attiecīgi tos ietērpjot un
apbruņojot ar šaujamrīkiem
(ūdenspistolēm), no kuriem dabūja
trūkties dažs labs sacensību dalībnieks.
Otra jaunpienācēja komanda
„Bunkurs” pirms sacensībām bija
pētījusi iepriekšējo gadu fotogrāfijas, lai
pienācīgi uzmeistarotu karogu un
izvēlētos devīzi. Viena no komandas
dalībniecēm Ilona Lūsēna atzina, ka
slimnīcas sporta spēles bija izdevušās,
komanda bijusi apmierināta, gūta
pieredze un nākošajā gadā jau vairs
nejutīšoties kā jauniņie un pretiniekiem
likšot trūkties. Savukārt pasākuma
organizatore Marita Šteingolde uzskata,
ka vērtības tiek pārbaudītas ilgtermiņā.
Tas, ka trešo gadu pēc kārtas sporta
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spēlēs pulcējās tik liels dalībnieku skaits, liecina par to, ka šādas
sacensības ir nepieciešamas un vajadzīgas.
Pirmo vietu kopvērtējumā izcīnīja „Bruņurupuči”, kuri pēc
sacensībām atzina, ka labprāt to būtu dalījuši ar citu komandu un, proti,
„Narko mafiju”. Ne jau tāpēc, ka komandai tik biedējošs nosaukums, bet
tāpēc, ka tiesnešu kļūdas dēļ „Narko mafija” diemžēl neizkļuva no savas
apakšgrupas un neiekļuva finālā. Savu kļūdu tiesneši atzina un centās
labot. Summējot rezultātu apakšgrupā tiesneši arī „Narko mafijai” piešķīra
pirmo vietu un attiecīgi pieskaitīja punktus, kas kopvērtējumā ļāva
komandai ieņemt 5/6 vietu. Šāds kompromiss tika panākts vienojoties ar
mafijas Krusttēvu un viņa pilnvaroto personu – komandas kapteini. Labi
apzinoties, ka ar „Narko mafiju” nekādu joku nav, tiesneši arī
apbalvošanas ceremonijas laikā publiski atzina savu kļūdu un kā
mierinājuma balvu komandai piešķīra šampanieti. Sacensībās godpilno
otro vietu ieguva komanda „Griezēju griezītes”, savukārt trešo vietu
izcīnīja „Stiepēji”.
Pēc sportiskajām aktivitātēm sekoja Kora „BaStriBu” zvaigznes
uzstāšanās un lielā balle līdz rīta gaismai, jeb līdz lielajam pērkona
negaisam, kurš sacensību dalībniekus pārsteidza nakts vidū.
Sacensību rezultāti:

Indra Grase,
slimnīcas
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
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