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Nodaļu noslogojuma risināšanai
vairāki varianti

Juris Bārzdiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs

ogad padevusies visādā
nozīmē karsta vasara. Atšķirībā no pagājušā gada,
sezonālais pacientu skaita
samazinājums nav tik liels.

Š

Acīmredzams ir tas, ka plānveida
medicīnas ierobežošana, hronisko
pacientu, veco cilvēku ārpus slimnīcas
ārstēšanas iespēju samazināšanās –
pieaudzis līdzmaksājums par zālēm,
ambulatoru izmeklēšanu un ārstēšanu
kopā ar vispārējas nabadzības pieaugumu, rada aizvien vairāk jau vairs tikai
slimnīcā ārstējamus (diemžēl aizvien
biežāk arī vairs neizārstējamus) pacientus. Varētu būt lieki atgādināt, ka
slimnīcai šogad paredzētie līdzekļi
neatbilst tam pacientu skaitam, kuriem
mēs esam vajadzīgi. Mums ir jāspēj
izdzīvot ar esošajiem resursiem un
varam šobrīd tikai cerēt, ka valsts kaut
ko atradīs papildus veselības aprūpei un
tātad arī mums. Līdz ar to mēs nevaram
atļauties atvērt papildus nodaļas neskatoties uz to, ka dažu brīdi esošo gultu
piepildījums pārsniedz 90 un vairāk
procentus.

Nodaļas ir noslogotas, bet ir vairāki
ceļi kā to mazināt. Pirmkārt, tiek darīts
viss, lai samazinātu ārstēšanas ilgumu
un, salīdzinot ar šī gada sākumu, mums
to ir izdevies izdarīt. Ja gada sākumā
mēs pacientus ārstējām vidēji nedēļu,
tad tagad mēs to pašu varam izdarīt 5,5
dienās.
Otrkārt, turpinām attīstīt ambulatoro aprūpi, lai pacients pēc ātras
izrakstīšanās no slimnīcas varētu
atgriezties pie speciālista jau kā
ambulators pacients, vai arī vispār
„nenodzīvoties” līdz slimnīcai. Strādājot šajā virzienā ambulatoro pacientu
plūsma, salīdzinot ar pagājušā gada
tādu pašu laika periodu, ir gandrīz
dubultojusies – esošās šaubas vai vispār
ir tik daudz iedzīvotāju, kam vajadzētu
mūsu ārstu ambulatoru konsultāciju, ir
zudušas.
Turpinājums 4.lpp.

Pacienti vērtē slimnīcas darbu

P

acientu apkalpošanas
uzlabošana ir viens no
veselības aprūpes uzdevumiem. Konkrētu
uzlabojumu pasākumu izstrādi var
atvieglot informācija par to, kā
pacienti vērtē veselības aprūpes
iestāžu darbu: kas viņus apmierina,
pret ko viņiem ir pretenzijas.
Liepājas Reģionālā slimnīca jau
2007. gadā Liepājas Universitātes
Socioloģisko pētījumu centram
pasūtīja veikt pacientu aptauju, lai
noskaidrotu pacientu viedokļus par
slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, ārstēšanas gaitu, par mediķu
attieksmi. Lai pacientu apmierinātību ar slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti varētu vērtēt dinamikā, konkrētais pētījums ir veikts
atkārtoti – arī 2008. un 2009. gadā.
Turpinājums 4.lpp.
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Iepazīstas ar veselības aprūpes
organizēšanas kārtību Dānijā

S

limnīcas Rehabilitācijas
nodaļas vadītāja Līga
Priedena, Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes federācijas (HOPE) programmas
ietvaros, devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Dāniju, kur kopā ar citu
valstu medicīnas darbiniekiem tikās
ar veselības aprūpes un dažādu
atbalsta dienestu pārstāvjiem, lai
iepazītu veselības aprūpes profesionāļu darbu šajā ziemeļvalstī. 2010.
gada pieredzes apmaiņas vadošā
tēma ir hronisks pacients: medicīnisks un administratīvs izaicinājums.
L. Priedena stāsta, ka pieredzes
apmaiņas programma paredzēta
veselības aprūpes jomā strādājošiem
dažādu līmeņu vadītājiem. „Šeit
runa nav par profesionālo izaugsmi,
bet par veselības aprūpes organizēšanas iespējām un metodēm. Tas
nozīmē, ka es redzēju veselības
aprūpes organizēšanas kārtību, nevis
mācījos kādas jaunas ārstniecības Lai uzklātu parafīna cimdiņu daudz laika nevajag, jo tiek izmantota speciāla ierīce,
metodes,” skaidro L. Priedena. kas parafīnu uzsilda vajadzīgajā temperatūrā un iegremdējot roku cimdiņš ir gatavs,
Kopumā L. Priedena Dānijā pava- saka L. Priedena
dīja četras nedēļas – no 16. maija līdz
spēs par sevi parūpēties, skaidro L.
valsts līmenī. Turklāt Dānijā tas, kas
17. jūnijam.
Priedena.
tiek nolemts valsts līmenī, pēc tam
Vizītes sākumā Kopenhāgenā
Pēc vispārīgās iepazīšanās Kotiek arī īstenots hospitāļu līmenī.
Iekšlietu un veselības ministrijas un
penhāgenā, apmaiņas programmas
Viņiem ļoti labi ir sakārtota arī
reģiona veselības aprūpes pārstāvji
dalībnieki
sadalījušies
vairākās
grupipēctecība
pacienta ārstēšanas procesā.
programmas dalībniekus iepazīstināja
ņas
un
devušies
jau
uz
konkrētiem
Atšķirībā
no Dānijas, mūsu pacienti
ar Dānijas veselības nozari kopumā
hospitāļiem. L. Priedena: „Mēs
bieži vien klīst no viena speciālista pie
stāstot par finansējumu, par dažādu
nokļuvām Dienvidu hospitālī Nestotra vai arī paliek neziņā mājās. Mums
ārstniecības iestāžu un dienestu
vedā, kur iepazināmies gan ar
nav šīs pēctecības, kas būtu attēlota
pakļautību un savstarpējo sadarbību
stacionāra, gan Konsultatīvās poliklīshematiski. Piemēram, onkoloģija un
valsts, reģionālā un pašvaldību
nikas darbu. Tikāmies arī ar ģimenes
rehabilitācija ir tās, kurām būtu
līmenī. Apspriesti arī jautājumi, kas
ārstiem un pabijām vietējā pašvalvisgarākā pēctecība – kamēr tiek
saistīti ar pacientu datu aizsardzības
dībā. Varējām pārliecināties, ka
uzstādīta diagnoze, pēc tam seko garš
sistēmu. Savukārt maz runāts par
funkcijas, par kurām mums tika
ārstēšanās periods. Ja cilvēks pēc
tādām tēmām kā sociālās garantijās,
stāstīts iepriekš, tiešām īstenojas
apendicīta operācijas salīdzinoši īsā
sociālā aprūpe, jo šīs jomas nav
dzīvē. Piemēram, ja ministrijas
laka posmā atveseļojas un vairs nav
iekļautas veselības aprūpes sistēmā.
pārstāvji mums stāstīja par pētījumediķu uzmanības loka, tad hroniski
L. Priedena pastāstīja, ka Dānijā
miem kādi tikuši veikti, tad esot jau
slimie pacienti ir tie, kas ilgstoši
slimnīcās nav jāmaksā pacientu
konkrētajā
hospitālī,
mums
apstipmaļas
starp dažādiem speciālistiem.”
iemaksa, jo viņiem veselības aprūpe ir
rināja, ka tiešām tādu aptauju viņi ir
Dānijā L. Priedena bijusi vairākās
nodokļu maksātāju aprūpe. Nodokļos
veikuši paši nemaz tā īsti neapzislimnīcās: „Vispirms bijām valsts
dāņi maksājot vidēji 50% no ienānoties,
ka
tas
bijis
pētījums.
dienvidos,
kur ir lielāks iedzīvotāju
kumiem. Veselības aprūpes nozarē ir
Piemēram,
nedēļu
pēc
pacienta
blīvums,
pēc
tam – tālu ziemeļos, kur
iekļauti arī pansionāti. Piemēram, ja
izrakstīšanās viņam piezvana un
koki pat neaug taisni, bet tikai slīpi un
pacients pēc pārciesta insulta nespēj
apjautājas kā ar veselību, vai
iedzīvotāju blīvums daudz mazāks.
atgriezties mājās un iztikt tikai ar
turpmākā ārstēšanās, ja tāda ir
Kā pēdējo apmeklējām hospitāli
mājas aprūpes dienesta sniegtajiem
nepieciešama, norit pēc plāna vai viss
„Sygehus Thu-Mors”, kura darbinieki
pakalpojumiem, tad viņš uzturas
ir tā kā iecerēts. Pēc tam iegūtie dati
bija ļoti lepni par to, ka ir izveidojuši
hospitālī līdz atbrīvojas vieta tā
tiek apkopoti, apstrādāti, izdarīti
ambulatoro paliatīvās aprūpes kosaucamajā aprūpes namā, kur
secinājumi un pieņemti lēmumi jau
mandu, kurā ir medmāsa, ārsts,
uzturēsies līdz brīdim, kamēr pats

3
fizioterapeits un priesteris. Tā bija
paliatīvā mājas aprūpe. Pacientam
atrodoties stacionārā, paliatīvās komandas medmāsa aiziet viņu apraudzīt
un noskaidro vai viņam ir vajadzīga
mājas aprūpe un kāda konkrēti. Ja
pacients jau ir izrakstīts no slimnīcas,
tad medmāsa aizbrauc pie pacienta un
jau mājas vidē novērtē kas viņam ir
vajadzīgs. Ja neko nevajag, iedod
lapiņu ar telefonu numuriem un
kontaktpersonām, kas sasniedzamas
jebkurā diennakts laikā. Paliatīvās
komandas mērķis ir nodrošināt, lai
pacients maksimāli pavadītu laiku
mājas un arī no dzīves aizietu turpat
tuvinieku vidū. Interesanti bija tas, ka
tāda maza lokāla slimnīca, kurā ir tikai
150 gultasvietas ir izveidojusi savu
paliatīvās aprūpes shēmu, kuru pēc
pusgada darbības un rezultātu apkopošanas nolemts ieviest visā reģionā, jo
izdevās pierādīt, ka tas pacientam ir
izdevīgāk, labāk un lētāk. Dānijā ļoti
liela lemšana ir reģioniem. Ja kaut kas ir
labi, to cenšas ieviest visā reģionā.”
L. Priedena stāsta, ka Dānijā ļoti
lielu vērību pievērš darba kvalitātei:
„Viņi ļoti daudz runā par negadījumiem, kuru pamatā ir sistēmas
nesakārtotība. Lai atpazītu šādus
negadījumus ir izveidota īpaša ziņošanas sistēma. Bieži vien tiek ziņots ne
tikai tad, kad negadījums jau ir noticis,
bet arī tad, kad negadījums tikai varēja
notikt. Lai noskaidrotu kā varēja rasties
situācija, kad negadījums bija iespējams, kaut arī reāli tas nemaz nenotika.
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Dāņi nonākuši
pie secinājuma, ka
dažādās slimnīcās
vienu un to pašu lietu
dara dažādi, un tas
nav īsti labi. Tāpēc
tagad viņiem ir
izstrādāts kvalitātes
modelis, kas jāievieš
katrā slimnīcā. Tas
prasa ļoti daudz
papīra darbu. Taču
tas viņiem pilnībā
ļāvis sakārtot gan
struktūru, gan pašu
ārstēšanas procesu
līdz pat sīkumiem.
Pēc tam ir lielā
sertifikācija sākot no
krāvējiem un beidzot ar administrāciju. Tas ir līdzīgi
ISO kvalitātes sistēmas ieviešanai pie
mums. Piemēram,
mums slimnīcā katras nodaļas procedūru istaba ir iekārtota atšķirīgi. Ja man
ir vajadzīga pirmās
palīdzības kastīte, Sygehus Thu-Mors hospitāļa tehnisko
tad es nemaz nezinu palīglīdzekļu noliktavā var sameklēt visas
kur tā atrodas, jo pacientiem nepieciešamās lietas
katrā nodaļā tā atroIr lietas, kuras mēs varam pārņemt
das citā vietā. Tas ir sīkums, bet
no
Dāņiem,
pārliecināta ir L. Priedena.
sakārtota, zināma darba vide atvieglo
„Piemēram,
pacients Uzņemšanas
dzīvi.”
nodaļā varētu uzturēties līdz pat 48
stundām, jo ne jau visos gadījumos
pacients jāievieto stacionārā. Tāpat
būtu labi, ja funkcionālie speciālisti –
fizioterapeiti, ergoterapeiti – strādātu
sešas dienas nedēļā. Būtu labi, ja
pacientiem, kuriem nepieciešams
rehabilitologs, jau stacionārā nozīmētu konkrētu datumu, kad saņemt
speciālista konsultāciju. Patlaban
pacients pēc ārstēšanās stacionārā
pierakstās pie manis uz pieņemšanu
un tas jau ir ar mēneša nobīdi utt.
Tāpat pašiem vajag aktīvi atkārtoti
uzaicināt pacientus uz konsultācijām
un veidot sadarbību ar pašvaldībām –
Priekuli, Grobiņu, Durbi u.c., lai
mūsu darbinieks būtu motivēts
aizbraukt pie pacienta un pielāgot tam
mājas vidi dzīvošanai.”
L. Priedena uzskata, ka ir vērts
piedalīties šādās pieredzes apmaiņas
programmās, jo iepazīstot citas valsts
veselības aprūpes sistēmu, iespējams
gūt vērtīgas atziņas, pieredzi un
paskatīties uz mūsu darbu no malas.¨

Speciāli aprīkotā virtuvē viss ir piemērots invalīdam ratiņkrēslā –
plauktu un galda virsmas augstumu var mehāniski regulēt atbilstoši vajadzībām

Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Nodaļu noslogojuma
risināšanai
vairāki varianti
Turpinājums no 1.lpp.

Treškārt, gadījumos, kad
pacientiem vairs nav nepieciešama intensīva ārstēšana, bet
vajadzīga aprūpe, tos ir iespējams izrakstīt mūsu pašu nodrošinātajai medicīniskai aprūpei
mājās, vai izvietot valsts apmaksātās tā saucamajās aprūpes
gultās. Šim nolūkam Sociālās
aprūpes nodaļā vēl papildus ir
atvērtas 15 gultas. Savukārt tajās
telpās, kuras aizejot no slimnīcas
atbrīvoja ātrā palīdzība, tiek
atvērtas papildus gultas vietas
Uzņemšanas nodaļā – arī
situācijām, kad stacionāra
nodaļā pacientam vajadzīgā
vieta vēl nav atbrīvojusies.
Pēc vienotā NMP dienesta
izveides slimnīcā darbs norit kā
ierasts, bet ja agrāk NMP,
izvērtējot pacientu veselības
stāvokli, daļu no pacientu skaita
tomēr uz slimnīcu neveda, tad
tagad vairāk vai mazāk uz
slimnīcu tiek vesti visi. Tā notiek
ne tikai Liepājā, tā ir visā Latvijā.
Līdz ar to Uzņemšanas nodaļas
kapacitāte nākotnē būs vēl
jāpalielina, jo ne visiem, kas tiek
atvesti uz slimnīcu, šeit arī
jāpaliek. Pietiek ar dažām
stundām, dienu vai nākotnē
divām Uzņemšanas nodaļā
pavadītām dienām, kad pacients
jau varēs doties mājās. Jau tagad
Uzņemšanas nodaļai tiešā
pakļautībā ir nodoti atlikušie
slimnīcas transporta nodaļas
resursi – divas „Ātrās palīdzības”, cits slimnīcas transports un
šoferi – viena no Uzņemšanas
nodaļas funkcijām tagad būs arī
to pacientu transportēšana mājās, kuriem ārstēšana slimnīcā
vairs nav nepieciešama.
Visus šos virzienus ejot
mums tomēr jāspēj tradicionālajās stacionāra gultās ārstēt
pēc iespējas īsāku laiku un pēc
iespējas mazāk pacientu, bet pie
nosacījuma, ka palīdzību varam
nodrošināt citos etapos – tas
pamatā ir labāk pacientam, bet
šoreiz arī mums visiem – gan
valstij, gan uzņēmumam šādi
strādājot par esošo finansējumu
varam izdarīt vairāk. ¨
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Pacienti vērtē slimnīcas darbu
Turpinājums no 1.lpp.

Socioloģisko pētījumu centra vadītājs
Arturs Medveckis stāsta, ka arī pēdējā
pētījuma, kas notika pagājušā gada
decembrī, mērķis bija fiksēt tā brīža
situāciju – pacientu viedokļus par
slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, lai
salīdzinājumā ar divu
iepriekšējo gadu pētījumu rezultātiem, izvērtētu uzrādīto pretenziju iemeslus, konstatētu nepilnības pacientu apkalpošanā un
nepieciešamības gadījumā varētu izstrādāt pasākumu plānu
slimnīcas darba tālākai pilnveidošanai.
Komentējot pētījuma rezultātus
A. Medveckis uzsver,
ka empīriskie dati, kas
tika iegūti, tikai nedaudz atšķiras no
iepriekšējo gadu pacientu vērtējuma dažādās pozīcijās.
Vērtējums ir pietiekami emocionāls un
ne katrreiz saistīts ar apkalpošanas
kvalitāti un ārstēšanas vidi, bet nereti tas
saistīts ar fonu, kas ir apkārt, norāda
A. Medveckis. Cilvēku apmierinātība un
neapmierinātība bieži vien ir atkarīga arī
no katra cilvēka sadzīves apstākļiem –
viņam ir vai nav darbs utt., uzskata
A. Medveckis, vienlaikus norādot, ka arī
personāls ir dzīvas būtnes un emocionālo
fonu nevar izslēgt arī darbinieku vidū.
„Patiesībā uz šo dažādo ekonomisko
satricinājumu fona gaidījām, ka pētījuma
rezultāti būs skarbāki, bet izrādījās, ka
nobīdes no iepriekšējo gadu pētījumiem ir
minimālas. Svārstības ir vērojamas, taču
nebūtiskas”
Aptaujas datu salīdzinājums atsevišķās
pozīcijās apstiprina bažas, ko bieži vien
masu medijos izsaka eksperti, ka šī brīža
veselības aprūpes pieejamība valstī var
kavēt iedzīvotājus savlaicīgi izmantot
veselības aprūpes iestāžu sniegtos pakalpojumus. Pieaug to pacientu skaits, kuri
slimnīcā ierodas gan ar ātro palīdzību vai
paši, nevis ar ģimenes ārsta nosūtījumu,
līdz ar to veselības problēmas jau vairāk ir
ielaistas, sasniegušas kritisko robežu un
ārstēšana slimnīcā norit vairs ne tik
efektīvi. Arī tas var būt iemesls kāpēc
atsevišķās pozīcijās kopumā ir kritusies
pacientu apmierinātība ar slimnīcas
apkalpošanas kultūru.
Pacientu subjektīvo viedokļu analīze
un salīdzinošā analīze ar 2007. gadu un

2008. gadu, neskatoties uz kritumu
atsevišķās pozīcijās, rāda, ka Liepājas
Reģionālā slimnīca joprojām sekmīgi veic
savus uzdevumus iedzīvotāju veselības
aprūpē, neskatoties uz nopietnām
finansiālām problēmām un spēj joprojām

noturēt augstus pacientu apmierinātības
rādītājus, un atsevišķās pozīcijās spēj pat
panākt apmierinātības pieaugums ņemot
vērā pacientu vajadzības un vēlmes, veicot
slimnīcas pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus. Turklāt, ja būtu jāārstējas atkārtoti,
joprojām liels respondentu skaits būtu
gatavi atkal izvēlēties Liepājas Reģionālo
slimnīcu, vai labprāt ieteiktu to arī
draugiem un radiem.
Sabiedrībā pastāvošie uzskati un
vērtējumi ir svarīgi ikvienai organizācijai,
arī veselības aprūpes jomā, jo tas ietekmē
organizācijas tēla veidošanas procesu, līdz
ar to tiek veidota organizācijas reputācija.
Ikvienai organizācijai ir svarīga tās
reputācija, jo no tās ir atkarīga organizācijas pastāvēšana un attīstība. Kopumā
Liepājas Reģionālās slimnīcas reputācija
sabiedrībā veidojas kā pozitīvs tēls,
neskatoties uz to, ka atsevišķos gadījumos
apmierinātības radītājs nedaudz ir krities.
Savukārt attīstot slimnīcas un Socioloģisko pētījumu centra sadarbību, tuvākajā nākotnē plānots katru mēnesi veikt
slimnīcas pacientu apmierinātības monitoringu, aptaujājot tos pacientus, kuri
izrakstījušies iepriekšējā mēnesī. „Tādā
veidā mēs varētu skatīties dinamikā kā
situācija mainās pa mēnešiem. Līdz ar to
process būtu ātrāks un būtu lielākas
iespējas operatīvāk reaģēt uz kādām
nepilnībām, lai tās novērstu vai mēģinātu
situāciju uzlabot,” uzskata A. Medveckis.¨
Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pateicas par ieguldīto darbu

L

abu vārdu un atzinības par
padarīto darbu nekad nav par
daudz. Tāpēc slimnīcas valde
izteikusi īpašu pateicību 64
slimnīcas darbiniekiem par apzinīgu
darba pienākumu pildīšanu. Novēlam
arī turpmāk nenogurt ikdienas darbā un
ar tikpat lielu dedzību turpināt sniegt
iedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību
viņiem grūtā brīdī. Izvērtējot pacientu
aptaujas datus un ņemot vērā Personāla
vadības daļas ierosinājumus pateicība
izteikta sekojošiem darbiniekiem:
Internās medicīnas bloks: 3. nod.
medmāsai Ingai Sekačai un medmāsas
pal. Mārai Voinarovskai. 8. nod.
medmāsai Miroslavai Lavriņivai un
medmāsas pal. Rasmai Strautiņai. Soc.
aprūpes un paliatīvās nod. medmāsām
Gaļinai Teļepņevai, Karīnai Gaveckai
un Vinetai Kopštālei, medmāsas pal.
Onai Dīlei, Rigondai Vecvagarei un
Skaidrītei Rozei. 13. nod. medmāsām
Sanitai Pīrāgai un Mairitai Gorbačovai. 15. nod. medmāsai Lienai
Liniņai, medmāsas pal. Dainai Vējai
un Svetlanai Saveļjevai, apkopējai

Sarmītei Drēviņai.
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļa: saimniecības māsai
Valdai Šneiderei, virsmāsai Jekaterinai Berezovskai, medmāsām Lilitai
Jurkēvičai un Marinai Tatiņai.
Pediatrijas bloks: Bērnu terapijas
nod. medmāsai Baibai Ozoliņai,
medmāsas pal. Ludmilai Princlerei.
Perinatālās nod. medmāsai Kristīnei
Kalniņai, medmāsas pal. Sandrai
Mednei.
Ķirurģijas bloks: Operāciju bloka
medmāsām Aijai Līnei un Ingunai
Lūsei. 4. nod. medmāsai Olgai
Samedovai un medmāsas pal.
Margaritai Petrovai. 5. nod. virsmāsai
Maritai Šteingoldei, saimn. māsai
Lilijai Lukaševicai. 6. nod. medmāsai
Skaidrītei Feldmanei un medmāsas
pal. Intai Šteinbergai. 7. nod. virsmāsai
Ludmilai Ponkai un medmāsas pal.
Brigitai Radionovai.
Dzemdību un ginekoloģijas bloks:
vecmātēm Sandrai Ābomai, Lailai
Kalniņai, Olgai Valentjukēvičai,
medmāsai Dacei Geislerei, medmāsas

pal. Vinetai Mūrniecei un Ingai
Blūmai.
Klīniskā atbalsta dienests: klientu
un pacientu reģistratorei Ainai Dimmei,
medmāsām Liānai Kobļanskai,
Kristīnei Zudavai, Kristīnei Liniņai,
Ramonai Dirvēnai un Marikai
Zabītei, farmaceitei Tatjanai Vlasovai,
medmāsas pal. Inesei Apogai, radiologa
asist. Lāsmai Eglinskai un Gaļinai
Aleksējevai, Klīniskā atbalsta dienesta
vad. Irēnai Tūbelei.
NMP dienests: ārsta pal. Mārim
Auderam, virsmāsai Mārītei
Jankovskai, sanitāram Ivo Mežam,
medmāsas pal. Helgridai Moskovecai.
Saimniecības bloks: virtuves
strādniecēm Lienei Bērziņai un Vinetai
Kaļķertei, ēdienu dalītājām Irinai
Antonovai un Ludmilai Moršudovai,
sanitārtehniķim Edgaram Amzelim,
apkopējām Olgai Jonušai un Mārai
Šteinai, dezinfektoram Vitālijam
Moskuļenko, noliktavas pārzinei
Mārītei Jončauskai, veļas mazgāšanas
operatorei Ērikai Šukulejai. ¨

Pabeigta darba vides risku novērtēšana
nodrošināt tā-dus
darba apstākļus, kas
līdz minimumam
samazinātu iespēju
notikt nelaimes gadījumam darbā un
novērstu arodslimību rašanās iespēju. Katrā darba vietā
ir pareizi jānovērtē
darba vides riska
faktori, ir jāapzinās
ne tikai kaitējumi,
bet arī šo kaitējumu
cēloņi. Izmantojot
iespēju bez maksas
veikt darba vides
risku novērtēšanu,
A.Bičeks un I. Tūbele apkopojot pārbaudes rezultātus
secina, ka galvenokārt slimnīcā ir problēmas ar ventilāciju slimnīcā tika apsekotas slimnīcas noun apgaismojumu
daļas un izvērtēts
darba vietu iekārarba vidē cilvēki pavada
tojums.
Šīs
pārbaudes
mērķis bija atklāt
lielāko daļu no sava mūža
darba vidē pastāvošos riska faktorus,
un tā var ietekmēt darkuri var radīt risku nodarbināto drošībai
binieka drošību, veselību
un veselībai un izstrādāt darba vides
un darbaspējas. Darba vide ir katra
risku novērtējumu darba telpām. Darba
darbinieka darba vieta ar visiem tajā un
vides riskus novērtēja SIA „Leilands un
ap to esošajiem apstākļiem un riska
Putnis” darba aizsardzības projektu
faktoriem. Ir svarīgi katrā darba vietā

D

vadītājs Aigars Bičeks, iesaistot
slimnīcas darbiniekus, kuri strādāja
attiecīgajā darba vietā un to pārzināja,
kā arī Klīniskā atbalsta dienesta vadītāju
Irēnu Tūbeli un citu struktūrvienību
vadītājus. Risku novērtējums sastāv no
šādiem posmiem:
¨ darba vides izvērtēšana, dokumentēšana, apzinot visus darba vides riskus
telpām;
¨ indikatīvo mērījumu veikšana;
¨ konstatēto darba vides riska
faktoru analīze, novērtējot 5 ballu
sistēmā;
¨ prioritāšu noteikšana darba vides
risku novēršanā;
¨ preventīvo pasākumu plāna
izstrāde, kur noteikti atbildīgie par
pasākuma izpildi, izpildes termiņi,
nepieciešamie plānojamie līdzekļi;
Plānots, ka darbinieku iepazīstināšana ar konstatētajiem darba vides
riska faktoriem notiks septembrī, kad
slimnīcā būs beidzies atvaļinājumu
laiks un visas nodaļas strādās ierastā
darba ritmā. ¨
Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Gatavojamies slimnīcas sporta svētkiem

N

o 6. līdz 7. augustam Nīcas
novada „Vērbeļniekos”
notiks Liepājas Reģionālās
slimnīcas ikgadējie sporta svētki.
Sacensību nosacījumi komandām
nemainās un tāpat kā iepriekšējos gados
katrai komandai (minimālais skaits – 8
cilvēki) ir nepieciešams savs nosaukums, karogs un devīze. Pasākuma
laikā tiks dibināts slimnīcas koris
„BaStriBu zvaigznes”. Organizatori
sola, ka vokālā pedagoga pakalpojumi
būs pieejami uz vietas. Lai varētu kļūt
par kora dalībniekiem, būs jāiztur

konkurss. Pretendentiem jāsagatavo
viena tautas dziesma, jāmāk nodziedāt
vismaz divas oktāvas toņos un pustoņos
gan uz augšu, gan uz leju un jāspēj
atpazīt skaņdarbs (vēlams sadzirdēt
vismaz primas, sekundas, sextas un
kvintas), kā arī ļoti svarīgs būs
pretendenta vizuālais tēls. Dziedāt
varēs duetā, trio, kvartetā, sextetā, utt.,
kā arī individuāli. Bet tie, kuri pratīs
uzspēlēt kādu līdzi paņemto mūzikas
instrumentu, korī tiks uzņemti ārpus
konkursa. Pirmā jaundibinātā slimnīcas
kora „BaStriBu zvaigznes” kop-

dziesma „Virs galvas piena ceļš” ar
I. Kalniņa mūziku un M. Zālītes
vārdiem tiks atskaņota plkst 22.00
virsdiriģenta K. Vikmaņa vadībā.
Katrās sacensībās ne mazāk svarīgs
ir līdzjutēju atbalsts. Tāpēc ikviens
slimnīcas darbinieks tiek aicināts doties
uz „Vērbeļniekiem” un atbalstīt
savējos. Sporta spēļu sākums plkst.
12.00. Līdzi jāņem labs noskaņojums
un sportisks gars. Tiksimies „Vērbeļniekos”! ¨
Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jānis Auza
no darba brīvajā laikā raksta
dzejoļus. Piedāvājam dažus no
viņa jaunākiem darbiem.
Nošu juceklis vijoles futlārī.
Man vajag Tevi
tagad un šeit
saprātam izzūdot
ikdienas murgā.
Sirdis kausējot
bet savu pārdodot
saņēmu ordeni
Mīlmetalurgā.
Man vajag sevi
tad un nekad
aizmiegot tūlīt
bet mostoties toreiz.
Es biju suns
kas ņaudēja reiz
nu būšu žurka
kas tevi nories.
Es sevi nemīlu
tevi vēl mazāk
bet arī tur
maza taisnība bija.
Man vajag divus –
nemani un mani
rasties lai spētu
mēma simfonija.
***
Es iepilēju Tavās rokās,
Melns, izplūdis un mazs.
Tavā priekā augšu un mokās
Palikšu pilnīgs Nekas.

palDie's
Sabirza Tavi vārdi manā rupjajā plaukstā,
Un rokā sažnaugts guļ bezmaksas paldies.
Sastinga skatieni jo palika aukstāk
Tomēr Tu neklabini zobus, bet valdies.
...
Par Tavu neatbildi vēlreiz PALDIES!
PieskārViens
Kaut kas atkal izgājis no sliedēm,
Kāda roka atkal palaista vaļā.
Tomēr vientulība joprojām biedēs
Klusējot pat par kliedzienu skaļāk.

Sapņotājs
Tavs vakardienas bruņinieks
Šodien – bāli sarkans klauns,
Bet sapņu princis šorīt
Pagalmā jāja uz slotas.
Par pasakām pasakas pasaka –
Pat zelta zivtiņas vietā –
Vien bronzas asaka.
***
Mana sirds vēl pēdējo reizi
Analogi nopukstēja.
Lattelecom atkal nolaida greizi
Un mīlestību digitalizēja.

Gribu pateikties slimnīcas Sirds kateterizācijas laboratorijas komandai
par man veiktajām operācijām 13. aprīlī un 14.maijā. Liels paldies
dakteriem Alfrēdam Lībiņam un Rabih Hama, kā arī Ievai Lāčkokai,
Marikai Kalniņai, Nataļjai Kreicnerei par profesionalitāti, iejūtību un
sapratni. Liels paldies arī dakterei Ivetai Šimei par sekmīgu ārstēšanu un
visam 8. nodaļas kolektīvam, kurš strādā ar milzīgu atbildības sajūtu pret
slimniekiem.
Paldies par veselību!
Jūsu paciente Vizma Korecka

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Inesi Siliņu, Plaušu un infek. slim. nod.
medmāsas palīdzi
Ļudmilu Logunovu, Bērnu slimību nod. medmāsu
Sandru Pāvilu, Dzemdību nod. vecmāti
Ināru Ābolu, Dzemdību nod. vecmāti
Inetu Vērdiņu, Soc. Ap. un rehab. nod. medmāsas palīdzi
Agri Mertenu, Traumatoloģijas un ortopēdijas nod. ārstu
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