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APSVEICAM!
Jādomā, kā darbu
organizēt efektīvāk Līgai Priedenai –
Eiropas sertifikāts
ticu, ka krīze beigsies, tāpat kā beidzās "treknie
gadi", par kuriem mums arī likās, ka tie nekad
nebeigsies” – tā avīzē Diena pirms valsts
gadadienas pagājušā rudenī rakstīja Jānis Vanags,
luterāņu arhibīskaps. Lai arī vēl to nejūtam ikdienā, ekonomikas
eksperti jau tagad norāda uz pazīmēm, kas liecina, ka sākam no
bedres rāpties ārā lēnām pieaug eksports, nopietni sarukuši
ierēdņu armijas uzturēšanas izdevumi, nodokļu ieņēmumi vairs neatpaliek no plānotā, parādās informācija, ka, iespējams, Latvijai nebūs
jāaizņemas tik daudz kā plānots
iepriekš. Pēc krīzēm vienmēr nāk
iespēja augšupejai un mums tai jābūt
gataviem jau šodien. Visas šīs
pārmaiņas mums māca, ka nedrīkstam atkārtot tās kļūdas, kuras
pieļāvām agrāk. Līdz ar to, domājot
par nākotni, nevaram saimniekot pa
vecam nevienā no nozarēm, tai
skaitā arī veselības aprūpē un arī
mūsu slimnīcā. Jāsāk jau tagad
Juris Bārzdiņš
domāt
kā strādāt gudrāk, lai labāk
Liepājas Reģionālās slimnīcas
būtu gan pacientiem, gan darbinievaldes priekšsēdētājs
kiem un uzņēmumam kopumā. Šis
brīdis liek mums pārdomāt, ko mēs
darīsim tad, kad slimnīcai līdzekļu varētu būt vairāk nekā tie ir
šobrīd. Jādomā par to kur investēsim vispirms un kur pagaidām
vēl nē.
Pirmkārt līdzekļi, protams, jāiegulda tajās vietās un lietās, kas
visdrošāk uzlabos uzņēmuma konkurētspēju ilgtermiņā. Un atkal
atkārtošos – šajā ziņā nav lielākas vērtības kā pateicīgs un
apmierināts pacients – klients, kurš vajadzības gadījumā arī
turpmāk pēc palīdzības vērsīsies tieši mūsu slimnīcā, vai to ieteiks
citiem. Tas, savukārt, ir tieši proporcionāli laikam ko ārsti un
māsas var veltīt sarunai ar pacientu. Bez pacientam veltītā laika,
visspožākā operācija, visdārgāko tehnoloģiju pielietošana paliks
nenovērtēta.
Tas nozīmē, ka ir jādomā par to kā apmaksāt darbiniekiem tās
papildus stundas, kad ir lielāks pacientu pieplūdums. Mēs zinām,
ka slimnīcā darbs norit viļņveidīgi – vasarās mazāk un ziemā
vairāk. Tāpat mēs zinām, ka pacienti ir ļoti neapmierināti ar to, ka
sestdienās un svētdienās, izņemot neatliekamos gadījumos,
intensīvs ārstēšanas process netiek veikts. Slimnīcai ir būtiski
piedāvāt labāku pakalpojumu tieši tad, kad mūsu klientam tie ir
nepieciešami. Bieži vien tas nozīmē, ka jāmeklē jauni darba
organizācijas veidi, lai optimāli izmantotu darbinieku un citus
resursus. Tāpēc, lai panāktu, to, ka vismaz vienā no brīvdienām ar
pacientu notiek intensīvs darbs, gan arī to, lai darba stundas būtu
saskaņotas ar darba apjomu noslogotajos mēnešos – ziemā un
mazāk noslogotajos – vasarā, slimnīcas valde ir pieņēmusi
Turpinājums 5.lpp.

Ārstei Līgai Priedenai Eiropas sertifikāta iegūšana
atvieglos dalību starptautiskos kongresos un specializēto
preses izdevumu iegādi

V

ienu no pirmajiem diviem Eiropas fizikālās
medicīnas un rehabilitācijas ārsta sertifikātiem Latvijā saņēmusi mūsu slimnīcas
ārste Līga Priedena.
Daktere L. Priedena stāsta, ka kārtējos Baltijas valstu
rehabilitācijas profesionāļu asociācijas kongresos allaž
tikuši pieminēti mūsu kaimiņi – gan igauņi, gan
lietuvieši, kuri esot naskāki šī sertifikāta ieguvēji. Tad nu
vienā no pēdējiem kongresiem, kolēģi jautājuši – ko
tad latvieši tik kūtri, ka nemaz nevēlas iegūt šo
sertifikātu. Pēc šāda pamudinājuma sasparojušās divas
no Latvijas rehabilitoloģēm – mūsu slimnīcas
Rehabilitoloģijas nodaļas vadītāja Līga Priedena un
Cēsu slimnīcas rehabilitoloģe Baiba Smilškalne, jo kā
teica L. Priedena, divatā tomēr ir vieglāk gan mācīties,
gan pārbaudījumus nokārtot. „Eksāmens šāda
sertifikāta iegūšanai parasti tiek organizēts reizi gadā.
Kopš nolēmām, ka centīsimies to iegūt, mēs abas
sākām cītīgi mācīties. Tas ir Eiropas līmeņa sertifikāts.
Tas nozīmē, ka es kā speciāliste esmu atzīta arī Eiropā,”
ar gandarījumu piebilst L. Priedena. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Slimnīcā veido pacientu rindu

I

erobežotu finansiālo resursu apstākļos, kad slimnīca
var nodrošināt tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet
plānveida palīdzība ir pa maksu,
Liepājas Reģionālā slimnīca kopš
3. februāra sākusi veidot plānveida, valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindu. Internās medicīnas bloka virsārsts Jānis Ceika
pastāstījis, ka rindas tiek veidotas,
jo, pirmkārt, to paredz noslēgtais
līgums ar Veselības norēķinu
centru un, otrkārt, šādu rindu
veidošana palīdz apzināt cik
daudz ir to cilvēku, kuriem
nepieciešama plānveida medicīniskā palīdzība, jo samazinoties iedzīvotāju ienākumiem ne visi
var atļauties maksāt par plānveida operācijām vai
manipulācijām.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1046 un
Liepājas Reģionālās slimnīcas un Veselības Norēķinu Centra
savstarpējam līgumam slimnīcā noteikta kārtībā kādā pacienti
tiek reģistrēti plānveida stacionāra un ambulatoro valsts
apmaksāto pakalpojumu rindā. Rindā pacientu var pieteikt gan
ģimenes ārsts, gan speciālists un to var izdarīt arī pats pacients.
Pacientu rinda tiek veidota elektroniska žurnāla veidā. Pieraksts
elektroniskajā žurnālā notiek sekojoši:
¨ Slimnīcas mājas lapā izmantojot e-pieraksta formu;
¨ Iesniedzot rakstisku pieteikumu slimnīcas medicīnas

statistikas nodaļā 2. stāvā, 219. kab.;
¨ Sazinoties ar rindu reģistratorei
Māru Didzi pa tālruni 634 03294.
Piesakot pacientu uz plānveida
valsts apmaksāto pakalpojumu,
jāsniedz sekojoša informācija –
pacienta vārds, uzvārds, personas kods,
kontakttālrunis, adrese korespondences saņemšanai, e-pasta adrese (ja ir),
kā arī informācija par pieteicēju uz
pakalpojumu – ārsta vārds, uzvārds,
specialitāte, nepieciešamā plānveida
pakalpojuma apraksts (ārstēšanas/
operācijas/ manipulācijas/ izmeklējuma nosaukums). Jānorāda vēlamais
pakalpojuma sniedzējs – Liepājas
reģionālās slimnīcas ārsts.
Plānveida pakalpojumiem nepieciešamā finansējuma
pieejamības gadījumā, pacienti konkrētā pakalpojuma
saņemšanai tiks uzaicināti atbilstoši secībai rindā katrā no
sekojošām pakalpojumu kategorijām: ginekoloģija, uroloģija,
oftalmoloģija, otorinolaringoloģija, traumatoloģija-ortopēdija
(locītavu endoprotezēšana, u.c), ķirurģija, rehabilitācija,
invazīvā kardioloģija un radioloģija, citas iepriekš neminētas
manipulācijas.
Plānveida pakalpojuma sniegšana rindā nereģistrētiem
pacientiem ir atļauta tikai par pilnu samaksu. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīko konferenci par stacionāra
un ģimenes ārstu sadarbību pacientu aprūpē
26.februārī

notiks Liepājas
pilsētas Domes un Reģionālās slimnīcas
organizētā konference „Ambulatorās
aprūpes un stacionāra ārstu sadarbība
Liepājas reģiona pacientu aprūpē”.
Pacientam, pārmaiņus nonākot gan
ģimenes ārstu, gan ambulatori strādājošo
speciālistu, gan stacionāra ārstu aprūpē,
ļoti svarīgi, lai mediķi savstarpēji
sadarbotos un, lai šīs sadarbības rezultātā
notiktu droša un precīza informācijas
apmaiņa. Īpaši aktuāla šī problēma kļūst
krīzes apstākļos, kad, no vienas puses,
samazināts veselības aprūpes finansējums ierobežo izmeklēšanas un ārstēšanas iespējas, no otras – strauji
sarūkošie iedzīvotāju ienākumi būtiski
ierobežo pacientu un tuvinieku līdzdalību ārstēšanas procesā. Apzinoties
problēmas nozīmīgumu, Liepājas Dome
un slimnīca aicina šos jautājumus
pārrunāt konferencē, kurā piedalīsies arī
Veselības norēķinu centra un Veselības
ekonomikas centra pārstāvji.

Viens no šīs konferences iniciatoriem, slimnīcas zinātnes un izglītības
virsārsts dakteris Ivars Krastiņš atgādina, ka šī nav pirmā reize, kad slimnīca
organizē kopīgas konferences ar pilsētas
ģimenes ārstiem. Pēc I. Krastiņa domām,
šādas konferences ir ļoti nepieciešamas,
jo līdzšinējā sadarbība starp ģimenes
ārstiem un stacionāra speciālistiem nav
bijusi īpaši veiksmīga. „Pacienti mums ir
vieni un tie paši reizēm viņš ir vairāk
slimnīcā, reizēm – vairāk pie ģimenes
ārsta. Taču nereti pietrūkst savstarpējās
sadarbības, lai viens otru informētu par
pacientam veiktajām manipulācijām un
ārstēšanu. Šeit nav ko dalīt, tieši pretēji –
jāveicina visa veida sadarbība un, kas ir
svarīgi, jānodrošina informācijas apmaiņa starp ģimenes ārstu un slimnīcas ārstu
un otrādi, jo mēs darām kopīgu darbu,”
pārliecināts ir I. Krastiņš.
Konferences atklāšana paredzēta
pulksten 11.00. Pēc konkrēta klīniskā
gadījuma analīzes daktere Laila Atiķe

stāstīs par sadarbības iespējām ar
stacionāru no ģimenes ārsta pozīcijām.
Par krīzes izraisītām veselības aprūpes
finansējuma problēmām un risinājumiem reģionālas slimnīcas skatījumā
uzstāsies slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Juris Bārzdiņš. Par jaunajām diagnostikas un ārstēšanas iespējām slimnīcā
stāstīs mikroķirurģe Laura Logina, staru
terapeits Māris Mežeckis un traumatologs Agris Mertens. Savukārt par
jaunumiem veselības aprūpes finansēšanas jomā informēs Veselības norēķinu
centra Kurzemes nodaļas vadītāja
Dzintra Eglīte un vecākais speciālists
Āris Pētersons, bet Veselības ekonomikas centra Veselības statistikas nodaļas
vecākā speciāliste Sniedze Karlsone
sniegs jaunāko informācija par medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas
nosacījumiem. ¨
Indra Grase,
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dienestam “Medicīniskā aprūpe mājās”–
gada jubileja
ā gada 8.februārī apritēja gads kopš Liepājas
Reģionālajā slimnīcā darbu sāka dienests
„Medicīniskā aprūpe mājās”. Tā vadītāja Irēna
Tūbele stāsta, ka kopumā šobrīd ir 385 pacienti,
kas medicīnisko aprūpi saņem mājās. Gada laikā
bijušas aptuveni 5000 vizītes, kuru laikā veiktas dažādas
manipulācijas. Pavisam dienestā pieteikusies 21 slimnīcas
medicīnas māsa, bet aktīvi darbojas 11.

Š

– 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. Medicīnas māsas veic nozīmētās
diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas – sākot no
medikamentu menedžmenta līdz plašu brūču pārsiešanai un
asins analīžu paraugu noņemšanai. Ja ģimenes ārsti izraksta
medikamentu ievadīšanas kursu, tad medicīnas māsa mājās
liek gan sistēmas, gan veic intramuskulāras vai intravenozas
injekcijas. Domāju, ka joprojām visi pacienti nav apzināti,
kuriem būtu nepieciešama medicīniskā aprūpe mājās. Tāpēc
ļoti liela loma pacientu apzināšanā ir ģimenes ārstiem, kuri
pazīst savus pacientus un zina, kas tiem ir nepieciešams.
Ģimenes ārsts vai speciālists, izvērtējot pacienta veselības
stāvokli un Ministru kabineta noteikumos Nr.1046 ietvertos
kritērijus veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai,
nozīmējumā korekti norāda ordinācijas, periodiskumu un
ilgumu. Pēc pēdējām Veselības norēķinu centra pārbaudēm
tika konstatēts, ka ģimenes ārsti bieži vien nozīmējumu iedod
nekorekti aizpildītus. Medicīnas māsa izpilda ģimenes ārsta
vai ārstējošā ārsta ordinācijas un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uz
nozīmējuma būtu korekti uzrakstītas ordinācijas.
Pēc dažādām ķirurģiskām manipulācijām mājas aprūpe
ilgst līdz piecām kalendārām dienām, ja nav medicīnisko
indikāciju tās veikšanai ilgāk. Ja pacientam nepieciešams
saņemt veselības aprūpes pakalpojumu mājās ilgāk nekā vienu
kalendāro mēnesi, tad pēc kalendārā mēneša beigām, ģimenes
ārsta pienākums ir apmeklēt pacientu un pieņemt lēmumu par

aprūpes turpināšanu vai pārtraukšanu.
Medicīniskā aprūpe mājās tiek sniegta pacientiem ar
šādām diagnozēm
¨ gulošiem pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem (C00C97; D37- D48)
¨ pacientiem ar psihiskiem traucējumiem (F00-F03;
F06.0-F06.3; F20.00-F20.02; F20.10; F20.20; F20.60; F31.5;
F32.2; F33.30; F72.1; F73.1)
¨ pacientiem ar izgulējumiem (L89)
¨ pacientiem ar cerebrālo trieku un citiem
paralītiskajiem sindromiem (G80-G83)
¨ pacientiem, kuriem nepieciešama respiratora
terapija (Z99.1)
¨ pacientiem ar pārvietošanās traucējumiem (A81;
B20-B24; E10; E11; G05; G10-G13; G20-G26; G30G32; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70;
G95,1; G95.2; G99.2; I50; I60-I69; K22.2; L40.5; T91.3;
Z48; Z93; Z94; Z98)
¨ ar tuberkulozi slimojošie un HIV/AIDS pacienti
¨ pacienti, kas izrakstīti no slimnīcas pēc ķirurģiskas
iejaukšanās
¨ pacienti, kuriem aprūpi mājās sniedz ģimenes ārsta
norīkotos gadījumos
Medicīniskās aprūpes mājās uzdevums ir palīdzēt
uzlabot pacienta dzīves kvalitāti. Ierodoties pie pacienta
medicīnas māsa ir ne tikai medicīnas pakalpojuma
sniedzēja, bet arī saikne ar ārpasauli. Bieži vien
medicīnas māsa ir tā, kas uzklausa pacientu, jo cilvēkiem
cienījamos gados vai ļoti slimiem ir svarīgi, lai viņiem būtu ar
ko parunāt, lai viņi sajustu, ka par viņu kāds rūpējas. Ja ir tāda
nepieciešamība, tad medicīnas māsai tiek apmaksātas pat
divas vizītes dienā pie viena un tā paša pacienta. Mūsu
medicīnas māsas ir iejūtīgas un pretimnākošas. Viņas respektē
pacienta vajadzības un, protams, citreiz iet pat biežāk.
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.
Medicīnisko aprūpi mājās sniedz gan pilsētas, gan novadu
iedzīvotājiem.
Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, jo to
apmaksā valsts, bet pacientam jāiegādājas ģimenes ārsta vai
speciālista nozīmētos medikamentus un medicīnas preces
(šļirces, katetri, sistēmas, pārsēji u.tml.), kas nepieciešams, lai
sniegtu medicīnisko aprūpi mājās.
Liepājas Reģionālā slimnīca medicīnisko aprūpi mājās
sniedz arī par maksu, ja nav ģimenes ārsta nozīmējuma (skatīt
maksas pak. cenrādi www.liepajasslimnica.lv)
Lai saņemtu medicīnisko aprūpi mājās, jāpiesakās pie
dienesta koordinatores 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
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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e-pieraksts iegūst arvien lielāku atsaucību

K

opš pie Liepājas Reģionālās
slimnīcas Konsultatīvās
nodaļas speciālistiem vai uz
izmeklējumiem iespējams pierakstīties
internetā izmantojot e-pierakstu, vidēji
dienā šo iespēju izmanto 5 – 6 pacienti.
Aicinām pacientus un ģimenes ārstus
arī turpmāk izmantot slimnīcas interneta mājas lapā pieejamo pieteikuma
formu un pierakstīt pacientus, lai
saņemtu nepieciešamos slimnīcā
sniegtos medicīniskos pakalpojumus.
Paralēli Konsultatīvās nodaļas
tālruņiem: 634 03231 vai 634 03264 –
pa kuriem joprojām var pierakstīties pie

ārstiem – speciālistiem vai uz
izmeklējumiem, iespējams izmantot arī
e-pierakstu. Tas nozīmē, ka ikviens,
kuram ir nepieciešams pierakstīties pie
kāda no Konsultatīvas nodaļas ārstiem speciālistiem vai uz izmeklējumiem, to
var izdarīt internetā rakstot uz e-pastu:
e-pieraksts@liepajasslimnica.lv vai
slimnīcas mājas lapas:
www.liepajasslimnica.lv augšējā daļā
atrodot lodziņu „e-pieraksts”, uzklikšķinot uz tā un aizpildot piedāvāto
formu, norādot ārsta apmeklējuma vai
izmeklējuma veikšanas dienu un laiku
un kontakttālruņa numuru.

Pēc tam 1 – 2 dienu laikā slimnīcas
reģistratores piezvanīs uz norādīto
telefona numuru, lai jau konkrēti
vienotos par pakalpojuma saņemšanas
laiku. Jāpiebilst, ka bez slimnīcas
atzvana pieraksts nebūs derīgs.
Šī iespēja ieviesta domājot par
pacientu un klientu ērtībām, jo nav
noslēpums, ka slimnīcā, palielinoties
ambulatoro pacientu skaitam, īpaši rīta
stundās ir grūtības sazvanīt Konsultatīvo nodaļu. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Labākais risinājums –
rehabilitācija un stacionārs vienuviet

F

ebruāra vidū Liepājas Reģionālajā slimnīcā viesojās
Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes
vadītājs profesors Aivars Vētra, lai
tiktos ar slimnīcas vadību, apskatītu
Rehabilitācijas nodaļu, uzzinātu
kāda ir tās kapacitāte un kas reāli šeit
tiek darīts. Tā kā ar nākamo mācību
gadu Liepājas medicīnas koledžu
paredzēts pievienot Rīgas Stradiņa
universitātei, tad Liepājā iespējams
tiks atvērta jauna katedra – Fizioterapijas katedra un kā apmācību
bāze jaunajiem fozioterapeitiem
varētu būt Liepājas slimnīca.
Profesors A. Vētra pauda uzskatu, ka Liepājas Reģionālā slimnīca ir
piemērota vieta ievērojama rehabilitācijas centra izveidošanai Kurzemē.
„Veidot jaunu lielu iestādi noteikti
nav jēgas. Pieredze rāda, ka visefektīvāk rehabilitācija var darboties
cieši līdzās stacionāram, kur norit
akūtā ārstēšana. Ja šodien būtu
vēlreiz jāveido Vaivari, es noteikti A. Vētra (no labās p.) viesojās slimnīcā,
simtkārt pārdomātu vai to darīt uz lai apskatītu Rehabilitācijas nodaļu un uzzinātu, kas reāli šeit tiek darīts
sanatorijas bāzes vai drīzāk armijas
daļā blakus Stradiņiem. Ja toreiz
nepieciešamības var turpināt Dienas stacionārā. Turpretī, tiem
būtu bijis tas prāts, kas šodien noteikti nebūtu gājuši iekšā
pacientiem, kas pēc pakalpojuma saņemšanas nevar aizbraukt
sanatorijā, kas šobrīd ir tālu nost no lielām slimnīcām, to
mājās, jo dzīvo tālāk un transports vairs nekursē, jāpiedāvā
tehnoloģijām.” Runājot par Rehabilitācijas nodaļas darbu,
iespēja izmantot pacientu viesnīcu. Atliek vien cerēt, ka
profesors uzsvēra, ka vajadzētu darboties mobilam dienestam,
sapratne par rehabilitācijas nozīmi valstī turpinās pieaugt un
kas strādā visā slimnīcā kur ir pacienti, kas uz akūtās ārstēšanās
veiksmīgākais modelis kā šai nozarei darboties ir izvietot to
laiku atrodas stacionārā. Savukārt kad cilvēks sāk pats
blakus stacionāram, kur norit akūtā ārstēšana. ¨
pārvietoties, atveseļošanos turpināt jau Rehabilitācijas nodaļā.
Indra Grase
Bet tie pacienti, kas izrakstās no slimnīcas un, kas dzīvo
slimnīcas
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Liepājā vai tās tuvējā apkārtnē rehabilitācijas kursu pēc
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Taupot samazinās izdevumi par elektrību un ūdeni

M

aksājumi par elektroenerģiju un ūdeni katrā
uzņēmumā veido krietnu daļu no izdevumiem,
tādēļ ir vērts ikdienā padomāt, kā šos izdevumus
samazināt. Vairāki elektroenerģijas un ūdens taupīšanas
paņēmieni ir pavisam vienkārši. Tāpēc paldies jāsaka visiem
tiem darbiniekiem, kas saprot, ka aiz sevis elektrība ir jāizslēdz
un ūdens krāns jāaizgriež.

ŪDENS PATĒRIŅŠ

MAKSA PAR ELEKTROENERĢIJU (tuks.Ls)

Aprēķini rāda, ka mēs taupīgāk esam sākuši lietot gan
ūdeni, gan elektrību, līdz ar to mums ir izdevies samazināt arī
maksu par šiem resursiem. Par to kā vispār slimnīcā tiek galā ar
saimnieciskajām lietām jautājām enerģētiķim Vladimiram
Ļekarevam un Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam
Mārim Šnipkem. Īpaši tas varētu būt aktuāli patlaban, jo arī
šajā nodaļā ir samazināts darbinieku skaits, bet darāmā mazāk
nav palicis, gluži otrādi tikai vairāk. Tehniskā nodrošinājuma
nodaļā kopumā strādā 16 darbinieku. M. Šnipke stāsta, ka
ikdienā strādā divi galdnieki, divi elektriķi un viens
dežūrsantehniķis, kas strādā visu diennakti, un praktiski ir
viens uz visu slimnīcu, kā arī dispečers, kas pieņem
izsaukumus no nodaļām. Uz jautājumu – kā jūs tiekat galā? M.
Šnipke atbild: „Jāspēj visu padarīt, jo nav jau citu variantu.”

V. Ļekarevs saka, ka katru dienu tiek apsekoti pagrabi, lai
savlaicīgi pamanītu kādu bojājumu. No rītiem tiek pārbaudīti
arī siltummezgli, lai kontrolētu gāzes padevi un, ņemot vērā
laika apstākļus, tās padeve tiek mazliet samazināta vai
palielināta. Tāpat tiek pārbaudītas ventilācijas sistēmas. Šogad
arī ziema padevusies sniegota, līdz ar to raizes sagādā pie
slimnīcas novietotās automašīnas, kas apgrūtina teritorijas
attīrīšanu no sniega, turpina M. Šnipke. Ja arī sniega tīrītāji
atbrauc pa nakti, vienalga automašīnu ir, jo slimnīca strādā
visu diennakti. Kritiski ir pie reanimācijas, tur sniega
smaguma dēļ nolauzts tā saucamais sniega dēlis, kurš
nokarājies no jumta. Tuvākajās dienās mēs šo problēmu
atrisināsim. Lai to noņemtu vajadzīgs pacēlājs, bet, lai tas
varētu piebraukt tuvāk pie ēkas sienas, jāierobežo automašīnu
novietošana šajā vietā, jānotīra sniegs un tad jau arī pacēlājs
varēs piebraukt. Slimnīcā pamazām tiek veikti arī nelieli
remontdarbi – Dzemdību nodaļā izremontēts palātas, citviet
vairāki kabineti, 2. stāvā tiek remontēts Bērnu nodaļas Dienas
stacionārs. Histoloģijas laboratorijā vispār nekad nav bijis
remonts. Tur iecerēti lielāka apjoma darbi – nomainīt grīdas
segumu, līdzināt griestus un sienas. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1.lpp.

Jādomā, kā darbu organizēt efektīvāk
lēmumu ārstniecības personām un
personām, kas nodrošina ārstniecības
procesa nepārtrauktību mainīt darba
uzskaites sistēmu, ieviešot tā saucamo
summēto darba laiku. Tas nozīmē, ka
darba laiks tiks uzskaitīts ilgākā laika
periodā nekā tas ir līdz šim (viena
kalendārā mēneša ietvaros). Tas
nozīmē arī to, ka daudz operatīvāk
struktūrvienības vadītājs varēs šīs
darba stundas sadalīt starp darbiniekiem tā, lai vienmērīgi tiktu nosegtas
vismaz sešas no septiņām nedēļas
dienām, kā arī, lai darbinieki vairāk
varētu strādāt un attiecīgi saņemtu
lielāku atalgojumu tajās reizēs, kad
pacientu ir vairāk. Lai šī darba laika
organizācija nebūtu ļoti birokrātiska,
vienīgais veids ir šī summētā darba
laika uzskaite. Tas nozīmē, ka ir zināms

kopējais apmaksāto darba stundu skaits
katras struktūrvienību māsām un
ārstiem gada griezumā un šo stundu
nostrādāšana tiktu piesaistīta reālai
vajadzībai nevis kaut kādam formālam
darba laikam.
Pāreja uz summētā darba laika
uzskaiti, kā katra jauna lieta un it
sevišķi šajos laikos, tiek uztverta ar
aizdomām. Tomēr vēlreiz apliecinu, ka,
neskatoties uz finansējuma samazinājumu šogad, pateicoties iepriekšējā
gada beigās saņemtajam papildus
līdzekļiem, šajā gadā varam darbinieku
atalgojumu saglabāt iepriekšējā gada
otrās puses līmenī un darba uzskaites
reformas mērķis ir tikai viens – panākt
to, lai darbiniekiem būtu tik apmaksātu
darba stundu, cik nepieciešams iespējami kvalitatīvai pacientu ārstēšanai un

aprūpei, vienlaikus gādājot par to, lai
gada laikā katrs varētu nopelnīt vismaz
līdzšinējo. Slimnīcā kopumā un katrā
nodaļā atsevišķi ārstēto pacientu skaits
būs galvenais, kas noteiks to, cik ārstu
un māsu darba stundas būs nepieciešamas. Tāpēc paredzam, ka ieviešot
summēto darba laiku, tālāk palielināsies darbinieku ieinteresētība pacientu piesaistīšanā un jo vairāk pacienti
izvēlēsies ārstēšanos tieši mūsu slimnīcā, jo vairāk būs darbs mums visiem.
Agru vai vēlu nauda tomēr seko
pacientam un, jo vairāk ar atvēlēto
mēneša fiksēto maksājumu (kvotu)
spēsim izārstēt pacientus, jo vairāk
mums būs argumentu pieprasīt tā
palielināšanu – izrakstīto pacientu
skaits, nevis aprēķinātās to ārstēšanas
izmaksas vai patērētās gultas dienas, ir
galvenais arguments sarunās par
finansējuma palielināšanu. ¨
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Atklāts Staru terapijas bloks

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī
Veselības ministre Baiba Rozentāle

29.janvārī tika atklāts Liepājas Reģionālās slimnīcas
staru terapijas bloks. Tā izveidē ieguldīti valsts un Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļi, kopumā 2,4 miljons latu
apmērā. Atklāšanas pasākumā piedalījās Veselības ministre
Baiba Rozentāle, Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs
Uldis Sesks, viņa vietnieki Silva Golde un Gunārs Ansiņš, kā
arī citu pilsētas un valsts medicīnas iestāžu pārstāvji.
Staru terapijas bloka vadītājs Māris Mežeckis prezentēja
onkoloģiskās palīdzības attīstības plānu Kurzemei, savukārt
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš pastāstīja par
slimnīcas tālākajiem attīstības plāniem. Lai Kurzemes reģiona
onkoloģiskajiem pacientiem nodrošinātu mūsdienīgu,
standartiem atbilstošu staru terapiju, veikti infrastruktūras
sakārtošanas darbi – uzbūvēta lineārā paātrinātāja ēka,
izveidota jauna elektropievada līnija, kā arī iegādātas
modernas medicīniskās iekārtas un aprīkojums.
Lineārais paātrinātājs paredzēts kvalitatīvai trīsdimensiju
un intensitātes modulētai staru terapijai. Jaunā tehnoloģija ir
daudz saudzīgāka pacientam. Tā minimāli ietekmē veselos
audus un orgānus un nerada pacientam nepatīkamus un
ilgstošus staru terapijas blakus efektus. Jaunais lineārais
paātrinātājs ir aprīkots ar daudzlapiņu kolimatoru, kas fiksē un

reproducē jebkuras konfigurācijas apstarojamos laukus
individuāli katram pacientam. Līdz ar to palielinās staru
terapijas ārstnieciskais efekts. Lineārais paātrinātājs ir
aprīkots ar digitālu elektronisko portālu attēlošanas iekārtu,
kas dod iespēju veikt pacienta pozicionēšanas korekciju un
saglabāt to visu staru terapijas laiku. Liepājas Reģionālajā
slimnīcā plānots gada laikā veikt aptuveni 10 tūkstošus staru
terapijas procedūru. Staru terapija ir viens no ļaundabīgo
audzēju ārstēšanas veidiem, kas pieļauj iespēju daudziem
pacientiem ārstēties ambulatori. Tas ir ne tikai lētāk, bet arī
pacientam psiholoģiski vieglāk, jo pacientam nav ilgstoši
jāuzturas slimnīcā, uzskata speciālisti.
Pēc svinīgā pasākums uz nelielu sarunu aicinājām vienu no
viešņām, Paula Stradiņa klīniskās universitātes Staru un
ķīmijterapijas centra vadītāju Guntu Purkalni.
Kā jūs vērtējat to, ka tagad staru terapiju iespējams
saņemt Liepājas Reģionālajā slimnīcā?
– Tas, ka šajā slimnīcā iespējams saņemt augsti kvalificētu
staru terapiju, vērtējams ļoti pozitīvi, jo onkoloģiskā palīdzība
ir multidisciplināras palīdzības komplekss. Tajā ietilpst gan
ķirurģiskā palīdzība, gan medikamentozā palīdzība un,
protams, staru terapija. Onkolģiskā palīdzība ir jāsakārto
atbilstoši mūsdienu prasībām un es priecājos, ka pirmais solis
Liepājā ir sperts. Liela pateicība jāizsaka visiem Liepājas
dakteriem, kas tik aktīvi darbojušies, lai to īstenotu.

7
Lai valstī vienmērīgi attīstītos jebkura medicīniskās
palīdzības nozare, tā nevar būt sakoncentrēta tikai vienā vietā.
Mums jādomā par pacientu ērtībām, protams, saglabājot arī
pakalpojuma kvalitāti. Tas, ka Latvijā ir četras vietas, kurās
vēža pacienti var saņemt pilnvērtīgu kompleksu ārstēšanu, ir
pareizi, jo atbilst mūsu valsts iedzīvotāju skaitam. Rīgā tās ir
Austrumu slimnīca un Stradiņa slimnīca, savukārt reģionā
viena no vietām ir Daugavpils Reģionālā slimnīca un nu tām
pievienojusies arī Liepājas Reģionālā slimnīca. Es tiešām
priecājos, ka Liepājā šobrīd tiek īstenots jauns onkoloģiskās
attīstības projekts, kas sākas ar staru terapiju, bet es domāju, ka
priekšā vēl ir pietiekoši liels darbs, lai sakārtotu visu
onkoloģisko palīdzību.
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– Ne tikai kā nozares fanātiķis, bet arī kā veselības aprūpes
nozares eksperts ar starptautisku pieredzi, vienmēr esmu
atbalstījis un virzījis reģionālo politiku. Šis pakalpojums ir ļoti
vajadzīgs visa reģiona iedzīvotājiem. Ja Kurzemes slimnīcas
centīsies nevis konkurēt savā starpā, bet sadarboties, tad
ieguvēji būs gan pacienti, gan pašas slimnīcas. Tā kā šāda
Staru terapijas bloka izveide Liepājā ir milzīgs ieguvums
visam reģionam.
Šobrīd jau ir zināms, ka Liepājas slimnīca, Kuldīgas
slimnīca un Saldus medicīnas centrs veidos apvienību.
Jūsu domas par to.
– Doma par apvienības veidošanu uz Liepājas reģionālās
slimnīcas bāzes ir loģiska, jo Liepājas slimnīca tomēr ir

Staru terapijas nodaļas vadītājs Māris Mežeckis (centrā) iepazīstināja klātesošos ar jaunās aparatūras iespējām

Kā zināms, uzsākta arī sadarbība starp Liepājas
Reģionālas slimnīcas un Stradiņa slimnīcas staru
speciālistiem.
– Jā, mēs šo sadarbību telekonferenču veidā jau esam
sākuši vēl pirms Staru terapijas bloka atklāšanas. Šāda veida
sadarbība ir ļoti progresīva, jo, atrodoties katrs savā darba
vietā, mēs varam kopīgi apspriest sarežģītus jautājumus, kurus
pa vienam atrisināt reizēm ir diezgan grūti, tādejādi ar
zināšanām un pieredzi bagātinās abas puses. Tādā mazā valstī
kā Latvija, mums vajag just vienam otra plecu un saņemt
atbalstu gan zināšanās, gan praktiskā darbā. Sadarbība ir
uzsākta un, cerams, arī turpināsies.
Uz svinīgo pasākumu bija ieradies arī mūsu kaimiņpilsētas
– Kuldīgas slimnīcas valdes loceklis Ivars Eglītis, kuru
aicinājām izteikt arī savas domas par kvalitatīvu staru
terapijas pieejamību Liepājā.

pietiekami liela un stabila ar nākotnes perspektīvu. Jau pirms
desmit gadiem rosināju domāt, ka katra mazā slimnīca Kuldīgā, Saldū, Talsos – atsevišķi nevarēs attīstīties. Lai kā
mūs finansiāli atbalstītu valsts un pašvaldība mēs nevaram
izskriet līdzi tam ātrumam kādā attīstās medicīnas tehnoloģijas
pasaulē. Tas nav iespējams. Līdz ar to ir jāsaprot, ka agri vai
vēlu mēs sākam pacientiem darīt pāri, nesniedzot viņiem to, ko
viņi varētu saņemt. Krīzes iespaidā ideja par apvienību
veidošanu, kas visu laiku ir kustināta, bet politisku šķēršļu dēļ
nav virzīta uz priekšu, beidzot sāk īstenoties. Ideāli būtu, ja
visas Kurzemes slimnīcas veidotu vienu lielu apvienību, lai
amortizētu dārgās iekārtas un piesaistītu augstas raudzes
speciālistus, kuriem ir darbs visu dienu nevis viņiem ir jābrauc
piestrādāt no vienas medicīnas iestādes uz otru. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Mācībās apgūs veselības aprūpes vadības procesus

T

urpinot Liepājas Reģionālās
slimnīcas ārstniecības personu tālākizglītību, 19., 20. un
26. martā Liepājas olimpiskā centra
Tango zālē notiks Latvijas Ārstu
biedrības organizētie kursi „Veselības
aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība”.
Plānots, ka no Liepājas Reģionālās
slimnīcas kursos piedalīsies vairāk kā
100 slimnīcas darbinieku. Pārmaiņu
laiks ir skāris ikvienu veselības aprūpes
sistēmu pasaulē. Tā ir pārbaude
jebkuram, kas saskaras ar veselības
aprūpi, jo jāpielāgojas jauniem apstākļiem. Arī vadītājiem jādomā, kā motivēt
un atbalstīt pārgurušus darbiniekus, kā
nodrošināt ar darbu speciālistus, kā
piesaistīt pacientus, kā efektīvi izmantot visus iespējamos resursus un
finansēšanas avotus un, visbeidzot, – kā
pareizi pasniegt darbiniekiem jebkuras
neizbēgamās pārmaiņas iestādē. Mūs-

dienīgam vadītājam jābūt gatavam
dzējus un iedzīvotājus?
dažādiem attīstības scenārijiem gan

Kā gūt efektu no iekšējo darbu
savā iestādē, gan valstī kopumā.
procesu un infrastruktūras bāzes
Mācības tiek rīkotas, lai nodrošinātu
optimizācijas?
veselības aprūpes un veselības veicinā
Kas ir veselības ekonomika?
šanas procesā iesaistīto institūciju

Kā piesaistīt un vadīt finanšu
personāla apmācību par procesiem, kas
līdzekļus veselības aprūpē?
nosaka veselības aprūpes attīstību.

Kas ir reforma veselības aprūpē,
Apgūstot programmu, būs iespēun kāpēc tā nekad nebeidzas?
jams uzzināt:
Programmas autori ir profesore, Dr.

Kas notiek Eiropas Savienības
phil., RSU Humanitāro zinātņu
veselības politikā un kurp dodas
katedras vadītāja Vija Sīle un kvalitātes
Latvija?
vadības sistēmu vadītāja, mazo un

Kādi ir iespējamie veselības
vidējo uzņēmumu vadītāja Sintija
aprūpes sistēmas tālākas attīstības
Gūtmane.
scenāriji?
Programmas klausītāji saņems 22

No kādiem faktoriem ir atkarīga
medicīniskās tālākizglītības kredītveselības aprūpes sistēmas attīstības
punktus. ¨
scenārija izvēle, un kā izdarīt pareizo
Indra Grase
izvēli?
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā pārmaiņas veselības aprūpes
sistēmā ietekmēs pakalpojumu snie-

Jaunā laika politiķi
tiekas ar slimnīcas ārstiem
5. februārī

Liepājas Reģionālajā slimnīcā
iepazīšanās vizītē ieradās ministru prezidenta pārstāvētās

Politiķi Uldis Grava un Ingrīda Circene (vidū)
bija sarūpējuši ciema kukuli – mīkstās rotaļlietas,
kuras pasniedza Bērnu nodaļas vadītājai Gunai Heidemanei

partijas „Jaunais laiks” valdes priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa, kā arī partijas pārstāvji Ingrīda Circene, Uldis Grava
un Ivars Ķervis. „Jaunais laiks” izteica vēlmi tikties ar
slimnīcas vadošajiem ārstiem un vadību,
lai uzklausītu mūsu problēmas un
iespējamos risinājumus. Pasākuma laikā
slimnīcas ārsti uzskaitīja daudzas problēmas un to izklāsts izvērtās visai
emocionāls un skarbs.
I.Circene klātesošos iepazīstināja arī
ar savu ieceri ierobežot veselības pakalpojumu pieejamību tiem cilvēkiem, kas
nemaksā nodokļus. Šo iecerei vairums
mūsu mediķu atbalstīja, kaut gan bija arī
pilnīgi pretējs viedoklis.
Pēc tikšanās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš pauda viedokli, ka
saruna bija noderīga un vajadzīga, jo
mums jāpalīdz radīt sapratni politiķos par
mūsu specifisko nozari. J. Bārzdiņš
uzskata, ka šādas sarunas ieguvēja ir arī
S. Āboltiņa, jo viņa ne tikai no savas
partijas mediķiem, bet arī nepastarpināti
uzklausot reģionālas slimnīcas ārstu
viedokli, guva objektīvāku priekšstatu par
veselības nozari. S. Āboltiņa sarunas gaitā
aicināja ārstus informēt par problēmām,
kas skar veselības nozari ne tikai veselības
ministri, bet arī ministru prezidentu. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dators un dzeja
kā monētas divas puses
J
āni Auzu droši vien slimnīcā
pazīst ikviens. Ja nu gluži ne
katrs no mums, tad daudzi
noteikti, jo Jānis ikdienā pa slimnīcu
nostaigā vairākus kilometrus dodoties
palīgā tiem, kurus piemeklējusi ķibele
ar datoru un pašu spēkiem to piedabūt
pie klausības neizdodas. Jānis slimnīcā
strādā par datorspeciālistu, bet no
darba brīvajā laikā vai brīžos, kad ir
īpašs dvēseles noskaņojums raksta
dzeju. Tā, lūk, 2009. gada decembrī
Jānim ir iznākusi pirmā dzejoļu
grāmatiņa „Kartona tramvajs”. Autors
pats saka ka, dzejoļi ir par mīlestību,
kas, manuprāt, viņa vecumā nemaz nav
pārsteidzoši, jo tieši šomēnes Jānim
palika pilni 20 gadi. Krājumā ir
apkopoti dzejoļi, kas tapuši no 2007.
līdz 2009. gada beigām.

Jānis Auza uzskata, ka vārds „dzeja”
pats par sevi ir stiprs, bet vārds,
kas, izteikts dzejā,
iegūst vēl lielāku spēku

Kāpēc grāmatai dots nosaukums
„Kartona tramvajs”?
Kartona tramvajs ir viena dzejoļa
nosaukums, kurā ir tādas rindas:
Kartona tramvajs sadega klusi,
Pilsētas trauslajā asinsritē,
Tu manus darbus velc uz savu pusi
Un tos kā savus vēlāk citē...
Dzejolis radās pēc tam, kad mūsu
pilsētā tiešām nodega tramvajs, tas bija
kā impulss un radās tāds pagarš darbiņš,

viens no garākajiem dzejoļiem kādi
man ir. Tāds – visai abstrakts. Bija
vairākas domas, kā nosaukt grāmatu,
bet redaktorei Dzintrai Šulcei visvairāk
iepatikās tieši šī ideja. Sadarbība ar Dz.
Šulci sākās pēc tam, kad viņa interneta
portālā „draugiem.lv” sadaļā „Parunāsim” atrada pāris manus darbus un
viņai radās interese par tiem. Tad
sagadījās tā, ka izdevniecībai gada
beigās vēl bija palikuši līdzekļi un viņa
nolēma tos piešķirt manai grāmatiņai.
Dz. Šulcei pieder izdevniecība UNDA,
viņa ir arī iknedēļas avīzes „Pavards”
redaktore. Praktiski viņa šo avīzi
lielākoties veido viena pati – būtībā
cilvēks – komanda. Viņa ir arī prozaiķe.
Kādreiz kā jaunais autors, tāpat kā es
izgājusi cauri ellei, kā jau ar jaunajiem
autoriem tas dažkārt gadās.
Tu biji pārsteigs, kad viņa tevi
uzrunāja? Es saprotu, ka tā bija viņas
iniciatīva?
Jā, es biju pat ļoti pārsteigts, jo
neuzskatu, ka esmu starp tiem pašiem
labākajiem jaunajiem autoriem.
Redaktore tā arī teica, ka ir redzēts šis
tas mazliet spēcīgāks, bet tur zūdot
autora izjūtas, jo vairāk rakstīts ar
skaistiem vārdiem bez dziļām jūtām.
Manos darbos esot jūtamas emocijas un
arī vārdi savirknēti īpatnējās frāzēs.
Kā tu nonāci līdz dzejošanai? Tas
sākās jau skolā, kā tas vispār notiek?
Vārds „dzeja” pats par sevi ir stiprs,
bet vārds, kas izteikts dzejā iegūst vēl
lielāku spēku. Es meklēju veidu kā
izpaust savas emocijas, pārdomas. Man
arī bija kāds no kura mācīties, jo man
māsa Vivita ar dzejošanu nodarbojās
mācoties akadēmijā. Es gan tad vēl biju
pavisam mazs. Kādu desmit gadu
vecumā bija pirmie mēģinājumi un
kādu 14 gadu vecumā radās pirmais
īstais darbs – dzejolis mātei. Vēlāk mani
uzaicināja uz žurnāla „Helikons”
kārtējā numura atvēršanas pasākumu,
kur es nolasīju šo dzejoli, izpelnoties
atzinību no redaktora Edvīna Tauriņa
kunga. Protams, to lasot bija liels lampu
drudzis, kājas tā trīcēja, ka meklēju
tuvāko atbalsta punktu, kas izrādījās
klavieres. Tā arī lasīju ar vienu roku
atspiedies, lai klausītāji nepamanītu
manas trīcošās kājas.
Tu mūsu slimnīcā jau otro gadu
strādā par datorspeciālistu. Kā

datorspeciālists var sadzīvot ar
dzejnieku? Vai tās nav pilnīgi pretējas nodarbošanās? Bet varbūt tās
viena otru papildina?
Tās ir monētas divas puses. Varētu
teikt, ka mana dzīve arī ir šī monēta.
Caur vienu tās pusi es dzīvoju un izjūtu
ar sirdi un otrā puse – tā ir mana
profesija, tie ir datori, kas saistīti ar
dziļu loģiku un tādu dziļāku izpratni
tieši smadzeņošanas ziņā. Dzeja, tas ir
veids kā domā sirds.
Tu mācies ?
Aizrit pēdējais gads Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles
profesionālajā vidusskolā. Mācos par
datorsistēmu tehniķi. Tagad gan te
slimnīcā jau esmu aizkalpojies mazliet
augstāk.
Tava profesionālā darbība mazliet apstiedz mācības?
Jā. Tieši darbs šeit man ir ļoti daudz
palīdzējis praktiskajos priekšmetos un
dažkārt konsultējoties ar pasniedzējiem
par kāda darba veikšanu arī viņi neko
prātīgāku nevar ieteikt. Tad jāmeklē
palīdzība pie Skaitļošanas centra
datoriķa Gunta Lazdupa, kas ir viens no
zinošākajiem cilvēkiem šajā jomā
Liepājā. Arī no vairākiem mācību
priekšmetiem zināšanu dēļ tiku atbrīvots, tā es varēju būt gan darbā, gan
skolā un to visu labi apvienot. Atlika
tikai reizi mēnesī uzrakstīt kontroldarbu
un, pateicoties slimnīcā iegūtajai
pieredzei un zināšanām, atzīmes
vienmēr bija teicamas.
Forši, patiesībā?
Jā, sāku strādāt, lai labāk izprastu
skolu, tagad saprotu daudz labāk, nekā
skolā to māca.
Tu esi nolēmis arī mācības
turpināt?
Šobrīd te uz vietas darba ir ļoti
daudz un nākotnes plāni saistīti ar
pašreizējā darba pilnveidošanu, lai
vieglāk būtu strādāt mūsu darbiniekiem,
lai būtu ērtāk apkalpot pacientus. Tas
aizņem diezgan daudz laika, daudz
plānošanas un domāšanas. Tāpēc kādu
gadu paņemšu pauzīti un tad, visticamāk, mācības turpināšu neklātienē, jo
augstāko izglītību vairs nebūs tik viegli
apvienot ar darbu.
Kādas nākotnes ieceres ir saistībā
ar rakstīšanu, dzejošanu?
Pagaidām ar dzejošanu es tā mazliet
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piebremzēju, jo arvien vairāk manī sitās
laukā prozaiķis. Tādi cilvēki kā Sandra
Alksne jeb Vensko, kā Jana Egle jeb
Rūce, ir teikušas, ka dzejnieks es esot
tāds..., bet kā prozaiķis esot tiešām labs.
Protams, ir vēl kur iet uz priekšu, bet
rakstīt prozu man padodoties labāk nekā
dzejot.
Tu ļoti pragmatiski vērtē savas
iespējas un spēkus katrā no šiem
literatūras žanriem – dzejā un prozā.
Jā, tā tas ir. Tiecoties pēc
oriģinalitātes, var pateikt „sirds” un var
pateikt „pukstekle”, bet arī „pukstekle”

ir jāmāk pateikt tā, lai tas saistītos ar
emocijām nevis tikai tukšs vārds kā
aizvietot vārdu „sirds”. Es vairāk
pieturos pie vārdiem, kas izsaka manas
sajūtas, lai cilvēks, kas lasa saprot - tas ir
bijis rakstīts, tad kad ir justs, nevis bijis
rakstīts vienkārši, lai kaut ko uzrakstītu
un parādītu „re kā man labi sanāca!”
Man ir doma pašam nākotnē veidot
neformālu jauno dzejnieku apvienību.
Izveidot ko tādu, kas Latvijas mērogā
spētu vienot dažādu stila autorus,
palīdzētu saprast pašam sevi, savas
domas un izteikt to vārdos, nevis
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vienkārši pateikt -tu neko nejēdz, ej
mājās! Tā kā tas tagad dažkārt notiek.
Un tāpēc es nejūtos tādām organizācijām piederīgs, kas tā pasaka. Es arī
neesmu tas pats labākais un tieši tāpēc,
ja es dzirdu, ka kādam citam tā pasaka es
uzreiz to attiecinu arī uz sevi. Būtībā
galvenais jau ir nevis tas, cik ar pirmo
piegājienu tu to labi izdari, bet galvenais
ir tas, ka tevī tas iekšā ir, tu to sajūti un tu
centies to izdarīt. Neviens meistars no
debesīm nav nokritis. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam
slimnīcas
darbiniekus
apaļajā jubilejā!

Agitu Poguli,
Protezēšanas nodaļas zobu
tehniķi,
Ilzi Jurati Zaharovu,
Bērnu rotaļu grupas auklīti,
Inesi Medvecku,
Pediatrijas bloka virsārsti,
Andu Falkenburgu,
Protezēšanas nodaļas zobu
tehniķi,
Inesi Jurkovsku,
Intensīvās terapijas un
anestezioloģijas nodaļas medicīnas
māsu,
Ingu Jurjāni,
galveno grāmatvedi,
Jāni Auzu,
Informāciju tehnoloģiju daļas
informācijas tīklā pārzini!

Pateicība
Liels paldies
4. nodaļas medicīnas māsai Irinai Korodiņuk par profesionālo
darbu, sirsnīgo un iejūtīgo attieksmi sniedzot man palīdzību laikā no
13. līdz 17. februārim. Novēlu saglabāt sirds degsmi un enerģiju arī
turpmāk!
Paciente Mirdza Tūbele
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