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Sanita Kalna –
Gada liepājniece medicīnā

T

as ir arī sirds darbs, tā nav
tikai veikta injekcija vai
sakārtota dokumentācija, –
tā par savu darbu saka
Paliatīvās aprūpes un Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas virsmāsa Sanita Kalna. Jau strādājot
Sociālās aprūpes nodaļā, Sanita
loloja sapni par kvalitatīvu paliatīvo
aprūpi Liepājā. Šis sapnis realizējās.
Pēc Sanitas Kalnas iniciatīvas
izveidota un veiksmīgi darbojas
Paliatīvās aprūpes nodaļa, kur
pieejama kvalitatīva uz pacientu
orientēta paliatīvā aprūpe.
Medicīna Sanitu interesējusi jau
agrā bērnībā, un nekad nav tikusi
apsvērta doma izvēlēties ko citu kā
tikai ar medicīnu saistītu profesiju.
Sanita atzīst, ka mīl cilvēkus un
priecājas, ka var viņiem palīdzēt. Uz
jautājumu, vai tā ir profesija, kurā
cilvēkmīlestība izpaužas visspilgtāk,
Sanita atbild, ka katrs no mums mīl
atšķirīgi. „Piemēram, aktieris savu
skatītāju arī mīl, bet savādāk.
Mediķis savu pacientu mīl, palīdzot
tam medicīniski. Mans princips ir
tāds – vajag izdarīt visu, ko mēs
varam izdarīt, lai palīdzētu smagi
slimam cilvēkam, līdz tas atstāj šo
pasauli. Ja mēs cilvēkam, kurš cieš
lielas sāpes, spējam tās kaut daļēji
atvieglot, tad tas ir daudz. Pasaulē
Sanita Kalna atzīst, ka gada liepājnieces tituls bijis liels pārsteigums
paliatīvā aprūpe attīstījusies jau gadu
un arī gandarījums par padarīto
desmitiem. Rīgā tā tiek veikta kopš
1997. gada. Savukārt Liepājā tā ir
novēlu redzēt mērķi, uz ko mēs ejam, kā
Sanita ar savu darbu un personīgo piemēru
tikai gadu. Taču var teikt arī savādāk –
dēļ mēs šeit strādājam – tas ir pacients.
panākusi augstu aprūpes līmeni abās viņas
paliatīvā aprūpe Liepājā ir jau gadu, un šajā
Daudzi jautā, vai ir gandarījums par
vadītajās nodaļās. Viņas darba centrā
laikā ir daudz kas izdarīts.” Sanita atzīst, ka
paveikto. Protams, ir gandarījums par to,
vienmēr ir pacientu labsajūta un augsta
šīs nodaļas izveide nav tikai un vienīgi
ka cilvēkam ir palīdzēts un atvieglotas viņa
dzīves kvalitāte. Sanita darbam nodaļā
viņas nopelns. Liela nozīme bijusi
ciešanas. Vai tas ir maz? Es domāju, ka nē,”
regulāri piesaistījusi arī brīvprātīgos, kas
administrācijas atbalstam, kā arī tam, ka
pārliecināta Sanita.
sniedz koncertus, pavada pastaigā, tādējādi
slimnīcā ir pieejami gan kapelānes, gan
Atzinīgi Sanitas darbu vērtē arī kolēģi.
dažādojot pacientu vienmuļo ikdienu.
sociālās darbinieces, gan psiholoģes
Kapelāne Inita Mazlevska saka, ka Sanita
Sanita Kalna 1995. gadā sāka strādāt
pakalpojumi, jo paliatīvā aprūpe ir
savu darbu vienmēr veic apzinīgi, ar
Liepājas Reģionālās slimnīcas (tolaik
komandas darbs, un katram ir savi
godīgu attieksmi pret to. Viņa izveidojusi
Centrālās slimnīcas) Neiroloģijas nodaļā
uzdevumi tā veikšanai, atzīst Sanita.
profesionālu komandu, kura prot palīdzēt,
par medicīnas māsu. 2003. gadā pārcelta
Kolēģiem, tai skaitā arī sev Sanita
cenšas uzklausīt un nomierināt, kā arī
darbā Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā
novēl turpināt pilnveidoties un apgūt
sniegt tik ļoti nepieciešamos padomus
par medicīnas māsu. Kopš 2006. gada veic
jaunas zināšanas. „Mēs cenšamies izmanpacientiem un arī viņu tuviniekiem. Sanita
Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas
tot visas iespējas mācīties un kāpjam pa
rūpējas, lai katrs pacients viņas vadītajās
virsmāsas pienākumus, bet kopš 2008.
pakāpienam augstāk. Gribu novēlēt iztunodaļās justos labi, palīdz ikvienam
gada pilda arī Paliatīvās aprūpes nodaļas
rību un prast atbalstīt vienam otru, tad, kad
pārvarēt adaptācijas grūtības pēc ievietovirsmāsas pienākumus. ¨
tas ir vajadzīgs, jo viegli šeit nav. Ne visi
šanas šajās specifiskajās nodaļās. Arī
Indra Grase, slimnīcas
var strādāt šajā nodaļā. Bet pats galvenais –
sociālā darbiniece Evita Ruicēna atzīst, ka
sabiedrisko attiecību speciāiste
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Pirmo reizi slimnīcā veic
plecu locītavas artroskopiskas operācijas

Lietuviešu daktera V. Jermolajevas vadībā pirmo reizi mūsu slimnīcā
tika veiktas plecu locītavas artroskopiskas operācijas, kurās piedalījās
arī mūsu slimnīcas ārsts U. Ārgalis

5. martā Klaipēdas Reģionālās slimnīcas daktera Viktoras Jermolajevas vadībā, kurš ir vadošais šī tipa
operāciju veicējs Baltijas valstīs, pirmo
reizi mūsu slimnīcā tika veiktas trīs
plecu locītavas artroskopiskas operācijas. Tajās piedalījās arī mūsu slimnīcas ārsts Uldis Ārgalis, kuru aicinājām pastāstīt par šīs metodes priekšrocībām, ārstējot plecu traumas, kā arī
par turpmāko sadarbību ar lietuviešu
kolēģi.
„Divas no operācijām bija plecu
locītavas stabilizācijas operācijas, kas
tika veiktas diviem vīriešiem ar tā
saucamajiem ieradumu mežģījumiem

plecu locītavā. Viena operācija bija
plecu locītavas rotatoru cīpslu sašūšana,
kas ir viena no biežākajām patoloģijām
plecā. Ieraduma mežģījumi biežāk ir
vīriešiem. Parasti tas ir traumas
rezultātā. Sievietei bija rotatoru cīpslas
plīsums. Operācijas tika veiktas
artroskopiski, kas ir maz invazīvi, maz
traumatiski. Pacienti pēc operācijām
jutās labi. Divi no viņiem devās mājās
jau tajā pašā dienā pēc operācijas un
viens – nākošajā dienā. Tā ir maz
invazīvās ķirurģijas viena no priekšrocībām – īslaicīgs stacionēšanās laiks.
Kaut gan nelielās ādas brūcītes ir
sadzijušas, viņi tomēr vēl nevar pilnībā
baudīt šīs operācijas rezultātus, jo laika

ir pagājis salīdzinoši maz, un audi
iekšpusē vēl nav sadzijuši. Taču tādēļ
slimnīcā viņiem nav jāuzturas, bet
jāievēro saudzējošs režīms līdz
pilnīgai atlabšanai.
Par situāciju mūsu slimnīcā
V. Jermolajevas īpaši neko nekomentēja. Slimnīcā, kurā strādā viņš, šajā
jomā ir labāka situācija, bet izejas
stāvoklis ir bijis līdzīgs. Lietuvieši,
piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, jau
ir pārbūvējuši operāciju zāles. Ja arī
pie mums tas tiks izdarīts, tad mēs
būsim vienā līmenī. Pirms operācijām
mani mazliet uztrauca tas, vai
operāciju zāles aprīkojums būs
piemērots šīm operācijām, bet par
laimi, viss bija kārtībā. Taču, lai šīs
operācijas Liepājā tiešām uzsāktu,
mums trūkst vairāki aprīkojuma
elementi, piemēram, speciālais
elektrokoalgulācijas aparāts, kas
nemaksā īpaši dārgi, bet, kamēr tas
netiks iegādāts, pastāvīgi mēs neko
darīt nevarēsim. Lielu lomu šajās
paraugoperācijās bija firmai
Johnsons@Johnsons, kas
noorganizēja un atrisināja dažas
finansiālas problēmas, apmaksājot
lietuviešu speciālista darbu un
piegādājot vajadzīgos instrumentus, arī
jau pieminēto elektrokoalgulācijas
aparātu. Tas, ko esam sākuši, ir ļoti
vajadzīgs mūsu pacientiem. Mēs
neizgudrojam neko jaunu. Ar nokavēšanos ejam to pašu ceļu, ko veica
tuvākie kaimiņi, nerunājot nemaz par
Eiropas valstīm. Mēs vienkārši cenšamies tos panākt. Patlaban mums
jānodrošina aprīkojums šo operāciju
veikšanai, bet nākošais solis ir informēt
arī ģimenes ārstus par šo iespēju mūsu
slimnīcā.” ¨
Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāiste

Pilnveido Dzemdību nodaļas darbu

N

o 1. marta Dzemdību nodaļa
piedāvā jaunu pakalpojumu –
māmiņu un jaundzimušo
ambulatoro aprūpi. Līdz šim jaunā
māmiņa pēc dzemdībām slimnīcā
uzturējās 3 – 4 dienas, bet tagad, ja pati
to vēlas un arī mediķi neiebilst, viņa var
doties mājās jau nākošajā dienā pēc
dzemdībām. Par šo iespēju sievietēm
tiek pastāstīts pirms dzemdībām vai
grūtnieču nodarbībās. Dzemdību
nodaļas virsvecmāte Ingūna Ķuda,

stāsta, ka sievietēm jāpierod pie šīs
domas, jo ne jau katra mamma saka, ka
otrā dienā ies mājās. „Tas ir atkarīgs no
sievietes pašsajūtas un mazuļa veselības stāvokļa. Vienu diennakti pēc
dzemdībām jaunā māmiņa pavada
stacionārā un tad, kad ir gatava doties
mājās, jūtas labi, pašai nav kādas
neskaidrības un arī bērniņš ir vesels,
viņa var iet mājās ar nosacījumu, ka
turpmākās trīs, četras dienas ieradīsies
slimnīcā, lai veiktu izmeklējumus un

saņemtu konsultācijas, kuras līdz šim
veica stacionārā, bet tagad to iespējams
veikt arī ambulatori. Katrs gadījums,
kad sieviete izvēlas doties mājās, ir
individuāls, jo jāņem vērā, kur viņa
dzīvo, vai ir personīgais transports, vai
varēs ierasties uz pārbaudēm,” skaidro
I. Ķuda. Šī pakalpojuma nodrošināšanai izremontēti divi aprūpes
kabineti – viens – māmiņām, otrs –
jaundzimušajiem. Kabineti atrodas
devītajā stāvā turpat, kur Dzemdību

3
nodaļa. „Sievietes atnāk un viņām tiek
noorganizēti visi izmeklējumi. Pašai
sievietei nav pa slimnīcu jāstaigā un
jāmeklē, kur kāds speciālists pieņem.
Mēs reģistrējam, kad sieviete atnāks,
pierakstām, kas viņai jāveic. Dežūrvecmāte veic visus savus darbus, bērnu
ārste atnāk un apskata zīdainīt,” piebilst
I. Ķuda.
Sievietēm šis pakalpojums ir bez
maksas, jo, tāpat kā līdz šim, visu ar
grūtniecību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu saistīto aprūpi apmaksā
valsts, un sievietei nav jāveic arī
pacienta iemaksas. Kā zināms, valsts
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finansējums stacionārajai veselības
aprūpei šogad ir mazāks nekā pērn.
Savukārt ambulatorajam sektoram
finansējums netika būtiski samazināts,
līdz ar to māmiņu un jaundzimušo
ambulatorā aprūpe ir izdevīga arī
slimnīcai.
Liepājas Reģionālā slimnīca bērnu
veselības aprūpi izvirzījusi kā prioritāti,
īpaši šajā ekonomiski sarežģītajā laikā.
Lai sasniegtu šo mērķi, slimnīcā pirms
kāda laika jau izveidots Bērnu dienas
stacionārs, tagad māmiņu un jaundzimušo ērtībām tiek piedāvāta ambulatorā aprūpe. Turklāt, neņemot vērā to,
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ka valstī apsīkusi Mazulim draudzīgās
slimnīcas iniciatīva, Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļa strādā,
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. Nākotnē
slimnīca plāno veikt arī citus
uzlabojumus bērnu veselības aprūpē. ¨
Indra Grase,slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāiste

Plāno ieviest modernas informācijas
sistēmas

F

ebruāra beigās un marta sākumā
slimnīcas Infor-māciju
tehnoloģiju daļas va-dītājs Andris
Jansons un Finanšu daļas analītiķe Gita
Birstiņa pēc SIA „Baltik IT”
uzaicinājuma devās uz Itāliju, kur
Bazilikatas (Basilicata) reģiona pilsētā
Potenzā iepazinās ar kompānijas
piedāvātajiem pakalpojumiem, kas
saistīti ar slimnīcu elektronisko informācijas sistēmu izstrādi un ieviešanu.
Savukārt pirms tam itāļi pabija arī mūsu
slimnīcā, lai iepazīstinātu ar kompānijas izstrādātajām elektroniskajām
informācijas sistēmām, uzzinātu mūsu
vajadzības šajā jomā un iepazītos ar jau
slimnīcā ieviestajām informācijas sistēmām, kā arī piedāvātu iespējamos
sadarbības variantus.
Pēc atgriešanās no Itālijas G.
Birstiņa un A. Jansons pastāstīja, ka
bijuši vienā no reģiona slimnīcām, kur
jau strādā ar šo sistēmu. Tur ir izveidota
sasaiste: slimnīca – pacients – ģimenes
ārsts. Tas nozīmē, ka visā reģionā
izveidota vienota veselības aprūpes
datu informācijas sistēma, kuras
centrālais elements ir pacienta elektroniskā veselības karte, kas saistīta ar
dažādām slimnīcu, poliklīniku, laboratoriju u.tml. informācijas sistēmām, kur
atrodas dati par katru pacientu, un tie ir
pieejami gan ģimenes ārstam, gan
pašam pacientam un, izmantojot
dažādas pakāpes autorizācijas iespējas,
ātri var piekļūt pie tiem vai citiem
pacienta datiem. Tā kā kompānija ir
ieinteresēta jaunu tirgu apgūšanā un
viens no tiem varētu būt arī Baltijas
tirgus, tad itāļu uzņēmēji piedāvāja
izstrādāt pilotprojektu un sākotnēji
vienā no struktūrvienībām izmēģināt
jauno informācijas sistēmu. Ja tā mūs
apmierinātu, to varētu ieviest arī citās

Potenzas klīnikā mūsu speciālisti viesojās gan uzņemšanas un konsultatīvajā
nodaļā, gan stacionārā un administrācijā, kur klātienē varēja vērot,
kā darbojas itāļu piedāvātā informācijas sistēma

nodaļās.
Bazilikatas reģiona medicīnas
iestādēs darbs IT jomā norit līdzīgi kā
pie mums, bet ir arī atšķirības, stāsta A.
Jansons. Piemēram, slimnīcas datu
apmaiņa nenotiek ar mums ierastā
interneta starpniecību, kur viss atkarīgs
no tā ātruma. Itālijā ārstniecības
iestādes izmanto optisko internetu, kas
ir nākamais solis interneta tehnoloģiju
attīstībā. Vara vads aizstāts ar ļoti plānu
šķiedras kabeli, kas interneta signālu
spēj pārraidīt ar ļoti lielu ātrumu.
Savukārt G. Birstiņa piebilst, ka
atšķirībā no mums viņiem reģionā
izveidota arī vienota pierakstu sistēma.
Ar tās palīdzību tiek koordinēta
pacientu rinda pie speciālistiem visā
reģionā. Tāpēc speciāli šim nolūkam
izveidots centrs, uz kuru pacientam
piezvanot, viņam tiek piedāvātas

iespējas, kurā medicīnas iestādē un
laikā viņš var saņemt pakalpojumu.
Rindas uz izmeklējumiem ir arī Itālijā,
bet atšķirībā no mūsu cilvēkiem,
itāļiem aizbraukt kādus 300 km uz citu
slimnīcu un tur veikt izmeklējumu, tāds
nieks vien ir, ar smaidu piebilst G.
Birstiņa.
Informācijas tehnoloģijas mūsdienās tiek izmantotas ik uz soļa. Tās
paātrina komunikāciju un nodrošina
straujāku informācijas apriti ikvienā
uzņēmumā. Informācijas tehnoloģiju
izmantošana nenoliedzami sniedz
būtiskus ieguvumus, tāpēc slimnīcai,
plānojot savas IT infrastruktūras
attīstību, finansiāli un tehnoloģiski
jāizvērtē lietderīgāko risinājumu ieviešanu un izmantošanu. ¨
Indra Grase, slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāiste
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Jaundzimušo aprūpes nodaļai
15 gadu jubileja

A

pritējuši 15 gadi, kopš
jaundzimušo aprūpes
uzlabošanai 1995. ga-da
15. martā Liepājas
Reģionālajā slimnīcā
(tolaik Centrālajā slimnīcā) tika
izveidots Kurzemes perinatālās aprūpes
centrs, kurš nodrošina gan konsultatīvo,
gan ārstniecisko palīdzību augsta riska
pacientiem. Laika gaitā centra
nosaukums ir mainījies, un tas iekļāvies
slimnīcā kā Jaundzimušo patoloģijas un
intensīvās terapijas nodaļa, taču
iesāktais darbs turpinās. Par šīs
nodaļas pirmsākumiem un tagadējo
darbu aicinājām pastāstīt nodaļas
vadītāju Inesi Medvecku.
– Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas jaundzimušo perinatālā aprūpe
bija viens no vājākajiem posmiem.
Salīdzinot ar tuvējiem kaimiņiem,
nerunājot nemaz par attīstītām valstīm,
jaundzimušo mirstības rādītāji bija ļoti
augsti, jo valstī nebija izveidota kārtība,
kā vajadzētu aprūpēt jaundzimušos.
Deviņdesmito gadu vidū ar Šveices
valdības finansiālo atbalstu tika izveidoti jaundzimušo aprūpes centri arī
vairākos Latvijas reģionos. Par tā
atrašanās vietu šķēpi tika lauzti gluži
tāpat, kā mēs to darām tagad par
iespējamo apvienību veidošanu, jo
pirmsākumos Liepāja nebūt nebija tā

Ne aparatūra, ne miljoni nepalīdzēs,
ja nebūs darbinieku, kas mācēs
darbu darīt, kam tas būs sirdslieta,
pārliecināta ir I. Medvecka

vieta, kur bija paredzēts veidot šo
centru. Tas varēja būt gan Kuldīgā, gan
Saldū. Taču veselais saprāts uzvarēja,
un šķiet, ka tajā reizē arī politiskās
spēles netika spēlētas, bet tika vērtēts,
kur ir lielākais iedzīvotāju skaits,
salīdzinoši lielākā dzemdību nodaļa,
kur jau ir iestrādes iepriekšējos gados un
kas šo darbu varētu veikt. Līdz ar to
izvēlēta tika Liepājas slimnīca, kurā
izveidoja sešas jaundzimušo reanimācijas vietas.

Tā mēs sākām, saka nodaļas ārste G. Līce,
norādot uz vienu no nodaļā izveidotās fotoizstādes plakātiem

Veidojot šo centru, mēs domājām –
kas notiks ar bērniem tad, kad viņi būs
saņēmuši intensīvo terapiju, ko darīsim
tālāk. Vest tādus maziņus uz Rīgu būtu
traumatiski bērnam, jo viņa veselības
stāvoklis vēl ir nestabils un viņš nav
gatavs transportēšanai. Tad mēs
iesniedzām savus priekšlikumus
ministrijai, ka vēlamies veidot šo centru
plašāku un, reorganizējot Bērnu
slimnīcu, uz šejieni pārvietot jaundzimušo nodaļu. Mūsu ierosinājumi
tika ņemti vērā, un izveidota nodaļa,
kurā kopumā tagad ir 20 gultas. Sešas
no tām ir valsts apmaksātas reanimācijas un intensīvās terapijas gultas. Par
pārējām 14 valsts apmaksā daļu no
izdevumiem. Ja nepieciešama ilgstoša
uzturēšanās nodaļā, tad jāizmanto
iekšējās rezerves.
Ar ko mūsu slimnīcas Perinatālās
aprūpes centrs atšķiras no pārējiem
reģionos izvietotajiem centriem?
– Perinatālās aprūpes centri vēl ir
Paula Stradiņa klīniskajā universitātes
slimnīcā, Jēkabpils un Valmieras
slimnīcā. Taču mums ir atšķirīgs
darbības modelis nekā citos reģionos.
Jēkabpilī un Valmierā jaundzimušie
uzturas tikai pirmās septiņas dienas. Pēc
tam tie tiek pārvesti uz Rīgu. Mēs esam
vienīgie, kuri pārved uz Rīgu tikai
medicīnisku indikāciju dēļ – tā ir bērnu
ķirurģija, bērnu kardioloģija, tās ir
saslimšanas, kuru ārstēšanai nepieciešama kāda specifiska medicīniska
iekārta. Vai arī ir kādas neskaidras
situācijas, kad mēs lūdzam palīdzību.
Gadā mēs ārstējam ap 350 bērnu, un
apmēram 8% no to skaita tiek nogādāti
Rīgas ārstniecības iestādēs. Salīdzinoši
mūsu kolēģi 80% – 90% no bērnu skaita
nogādā Rīgā. Tā ir lielākā atšķirība no
pārējiem centriem. Mēs tiekam paši
galā, un arī kolēģi mūs ir novērtējuši.
Gadījumi, kad jaundzimušie
nonāk nodaļā parasti ir smagi?
– Jā, nodaļā nonāk visi priekšlaicīgi
dzimušie bērni, bērni ar dažādiem
elpošanas traucējumiem, centrālās
nervu sistēmas problēmām, smagas
skābekļa nepietiekamības seku dēļ vai
patoloģisku dzemdību rezultātā cietis
jaundzimušais un citās situācijās.
Protams, mums nāk arī bērniņi ar
ģimenes ārsta nosūtījumu, kuriem ir
problēmas ar ēšanu vai ar izteiktām
alerģiskām problēmām. Nodaļā bērniņa
veselības stāvoklis tiek stabilizēts un
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koriģēta tālākā ārstēšana. Taču mums ir
fiziski vairs nevaram izdarīt. Taču
protams, līdzētu, strādājot arī citviet,
daudz tādu bērnu, kuriem nepieciešama
neņemot to vērā, darbs nodaļā notiek,
bet vai no kādas citas nodaļas varētu
rehabilitācija, un stāvoklis šajā jomā ir
un, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
strādāt šeit, tas ir apšaubāmi.
bēdīgs, jo tas ir atstāts tikai pašu vecāku
mūsu darba apjomā nav ne milzīgi
Jūsu nodaļā ir izteikts kolekziņā – cik viņi aktīvi meklē rehabilikritumi, ne kāpumi. Nav tā, ka mēs būtu
tīvisms, to var manīt.
tācijas iespējas, tik arī ir. Krīzes laikā tas
kādu gadu daudz ārstējuši, bet kādu
– Mēs paši to esam veidojuši. Ja mēs
varētu būt pieļaujams, bet, ja mēs
maz, visi rādītāji mums ir diezgan
nevarētu nolasīt vēlēšanos no acīm, jo
ilgstoši nedomājam par nākotni, tad
stabili.
situācijas brīžam ir tik ātras un
faktiski arī mūsu darbam nav nekādas
Kā jūs raksturotu nodaļas
dramatiskas, ka nav pat laika vārdiski to
vērības, jo mēs nevaram tālāk cīnīties
kolektīvu?
izstāstīt, tad arī darbu kā nākas mēs
par bērnu, lai uzlabotu viņa dzīves
– Nodaļas kolektīvs – ideāls!
nevarētu padarīt. Tam otrajam ir jājūt
kvalitāti.
Nekāda cita vārda nav, kā tikai ideāls.
un jāsaprot, ko es gribu tajā brīdi, ko
Vai izveidojot perinatālās aprūCilvēki ir mūsu lielākā vērtība. Mēs
man padot, bet tas nāk tikai ar gadiem.
pes centrus izdevās īstenot tos
varam daudz ko pieciest un arī
Brīžiem ir tā, ka māsiņa tik veikli
mērķus kā dēļ tie
strādā, ka pat ārsts nespēj
tika izveidoti?
tikt līdzi, viss jau ir
– Salīdzinot ar
izdarīts, pirms paspēts
1995. gadu, jaupateikt. Tā ir ļoti liela
ndzimušo mirstība ir
drošības sajūta. Tā ir
samazinājusies, bet
zelta vērtība un skumsituācija nav tik laba,
jākais ir tas, ka es pat
kā bija plānota, jo pēc
nezinu, kāda ir motišo centru izveides
vācija, kas liek tā darnetika sperti tālākie
boties. Ko tagad vispār
soļi. Veidojot perivarētu saukt par motinatāls aprūpes cenvāciju? Visās smukajās
trus, bija iecerēts
grāmatiņās par personāla
vienā vietā veikt gan
vadību nav rakstīts, kā
topošo māmiņu
tādā situācijā, kāda patpirmsdzemdību un
laban valda medicīnā,
dzemdību aprūpi, gan
varētu vēl kolektīvu
arī jaundzimušo ārsmotivēt darbam. Taču
tēšanu. Bija paredzēts
kolektīvs joprojām ir
īstenot atbilstošu
darbam motivēts – tas
pirmsdzemdību
darbojas un nekurn,
programmu, kur bija
neizrāda savas emocijas
plānota gan apara- Jautras ēverģēlības un kolektīvi pasākumi nodaļā nav retums.
uz āru, bet normāli
tūras iegāde, gan per- Nodaļas virsmāsa L. Melķe darbiniecēm pasniedz Atzinības rakstu
strādā. Protams, ir dienas,
sonāla apmācība. Taču par piedalīšanos pasākumos bez viltus, maldiem un spaidiem
kad noskaņojums ir
valsts no tās atteicās.
labāks vai sliktāks, jo
pieciešam, jo zinām, kā vārdā to darām.
Mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši uzlika
cilvēki ir tikai cilvēki, bet kopumā
Ne aparatūra, ne miljoni nepalīdzēs, ja
uzsvaru uz grūtnieces aprūpi, un viņiem
tiešām jābrīnās, kas viņus motivē. Ne tā
nebūs darbinieku, kuri mācēs darbu
tā lieta aizgāja labāk. Viņi sistēmu
ir alga, ne kādi citi bonusi. Atliek vien
darīt un kuriem tā būs sirdslieta. Mums
sakārtoja, bet mēs praktiski nē. Kā nu
kolektīvs – mēs paši viens otram
ir bijušas dažādas situācijas. Arī no
katrs ir mācējis, tā ir attīstījies, bet
palīdzam. Protams, arī prieks un
tiem, kuri te strādā, ir aizgājuši ar domu,
noteiktas virsvadības no valsts puses tā
gandarījums par katru izārstēto
ka kaut kur citur būs labāk, bet nepaiet
arī nav. Tā ir tikai asociāciju līmenī.
pacientu. Kad tu redzi, ka viss ir labi,
daži gadi un viņi nāk atpakaļ. Ir vairāki,
Vai šajos laikos ir pamats runāt
bet zini, cik situācija bija dramatiska.
kuri objektīvu iemeslu dēļ kaut kur citur
par progresu?
Kopš mēs darbojamies arī ambulatori,
aizbraukuši, citi no jauna atnākuši, bet
– Tā kā naudas ir tik, cik ir, tad runāt
mums jau ir liela daļa bērnu, kurus mēs
teikt, ka mums būtu liela kadru mainība
par progresu šobrīd nav pamata, jo
redzam, kā tie izaug. Varam redzēt sava
– tā nav. Tie ir īpaši cilvēki, to nevar
aparatūra nevar būt 1995. gadā nopirkta
darba augļus, un, protams, tas ir
izskaidrot, tā ir tāda iekšēja nepiecieun kalpot mūžīgi. Tā sistemātiski ir
patīkami. Mēs gadu gadiem vēl
šamība šeit strādāt. Esmu pārliecināta,
jāatjauno. Labi, ka mēs varējām ar
atceramies, kādas situācijas ir bijušas.
ka ne visi šeit var strādāt, kaut gan
Liepājas domes atbalstu pirms dažiem
Var teikt, ka tās ir arī atmiņas, kas mūs
viņiem ir atbilstoša izglītība. Mūsu
gadiem tomēr vienu reanimācijas vietu
vieno.
māsiņas spēj strādāt gan intensīvajā,
pilnībā atjaunot, iegādājoties arī
Ko jūs šajā jubilejas reizē gribētu
gan otrajā etapā un tāpat arī ārsti. Līdz
modernu aparatūru. Taču mēs nevaram
novēlēt kolektīvam?
ar to mums visi var izdarīt visu. Mums
izvērst milzīgas darbības un nevaram
– Kolektīvam gribu novēlēt – saules
nav ne vienu brīdi jādomā par to, kas
veikt arī tās lietas, kuras darījām
mūžu! Un vēl – lai visiem gudriem
notiks, ja, piemēram, es nebūšu vai kāds
kādreiz – organizējām zinātniskas
prātiem pietiktu prāta neiznīcināt, to,
cits te nebūs, jo katrs var tajā vietā nākt
konferences un veicām pētījumus. Ja
kas ir izveidots un kas vēl darbojas. ¨
un strādāt, bet šeit ir īpaša vieta. Mūsu
iepriekš katru gadu bija viena nopietna
Indra Grase,slimnīcas
darbinieki varētu strādāt arī citās
zinātniska konference, uz kuru mēs
sabiedrisko
attiecību speciāiste
nodaļās, jo rutīnas iemaņas – ātri,
aicinājām kolēģus no visas Latvijas, tad
veikli, saprātīgi darboties – tās,
tagad ierobežoto resursu dēļ, mēs to
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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 74 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.
nodaļas medmāsai Madarai Pavlovskai, saimniecības māsai Antrai
Orlovai. 8. nodaļas medmāsai Irinai
Ivaņņikovai, medmāsas palīdzei Unai
Muižniecei. Sociālās aprūpes un
paliatīvās aprūpes nodaļas medmāsām
Valentīnai Kļecai, Ļubovai Prokopenko, Svetlanai Kalkutinai, medmāsas palīdzēm Lindai Alpiņai, Ivetai
Freimanei, medmāsas palīgam Heino
Virbulim, 13. nodaļas medmāsai
Simonai Tīdei, medmāsas palīdzei
Sandrai Millerei. 15. nodaļas
medmāsām Indrai Robatei, Ievai
Birzei, apkopes dienesta darbiniecēm
Dianai Kemai, Inārai Čīmai.
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļa: medmāsām Ingai

Vējkājai, Sintijai Mockai, Indrai
Šleierei, medmāsas palīdzei Zanei
Gricjus.
Pediatrijas bloks: Bērnu terapijas
nodaļas medmāsai Lienei Drekslerei,
saimniecības māsai Ilonai Jēgerei.
Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās
terapijas nodaļas medmāsai Viktorijai
Suncovai, medmāsas palīdzei Ingrīdai
Kalnai.
Ķirurģijas bloks: Operāciju bloka
medmāsai Intai Daizei, medmāsas
palīdzei Agritai Balodei. 4. nodaļas
medmāsai Irinai Korobeņukai,
medmāsas palīgam Jānim Krūziņam.
5. nodaļas medmāsai Ļubovai
Kotrovskai, medmāsas palīdzei
Vēsmai Lozovai. 6. nodaļas medmāsai
Meldrai Kaļiņičenko, medmāsas
palīdzei Ingai Gedvilai. 7.nodaļas
medmāsai Jolandai Bieriņai, medmāsas palīdzei Gitai Vecbaštikai.
Dzemdību un ginekoloģijas
bloks: virsvecmātei Ingūnai Ķudai,
vec-mātēm Inetai Vītolai, Sandrai
Ābomai, Ingai Volodjko.
Klīniskā atbalsta dienests:
Fizikālās terapijas nodaļas virsmāsai
Ilgai Kriņķelei, saimniecības māsai
Inesei Plācenei, medmāsām Janai
Kreicbergai, Maijai Vigulei, Selgai
Blaubārdei, Lienei Smiltniecei,

medmāsas palīdzēm Initai Reinholdei,
Inesei Rūjai, Jeļenai Tjuļukinai,
Natalijai Kreicnerei, farmaceita
palīdzei Ingrīdai Tomasei.
Klīniski diagnostiskā laboratorija: medicīnas laborantēm Zanei
Zemturei, Solvitai Liniņai, Jūlijai
Ļedņevai.
NMP dienesta ātrā palīdzība:
ārsta palīgiem Agrai Šneiderei,
Egilam Dzintaram, Inesei Freidenfeldei, Anitai Daņiļevičai.
NMP dienests: sanitāram Gvido
Āronam, ārsta palīdzei Guntai Uldihsonei, medmāsai Maijai Verbelei,
medmāsas palīdzei Paulīnai Vaseiko.
Saimniecības bloks: automobiļa
vadītājiem Arnim Gūtmanim,
Aivaram Fēlavam, galvenai saimniecības māsai Silvijai Geistautei,
apkopes dienesta darbiniecēm Irēnai
Pūķei, Zaigai Poškus, krāvējam
Kārlim Šlampem, dezinfektorei
Daigai Moskaļenko, Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Mārim
Šnipkem, elektriķim Jurijam Bogdanam, veļas mazgāšanas operatorei
Ilonai Jurutei, ēdienu dalītājām
Jeļenai Repinai, Ausmai Kosarevai,
Vinetai Molkei, Dainai Jugbārdei. ¨

Iepazīstas ar slimnīcu
vadības metodēm Holandē

P

ateicoties Liepājas slimnīcas
dalībai Eiropas slimnīcu un
veselības aprūpes iestāžu
federācijā (HOPE), marta otrajā nedēļā
administrācijas pārstāvjiem bija iespēja
doties pieredzes apmaiņas braucienā uz
Holandes pilsētu Zwolli un apmeklēt
Isalas klīniku. Pieredzes apmaiņas
programma ir viena no HOPE aktivitātēm, kas paredzēta galvenokārt
veselības aprūpes jomā strādājošiem
vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem.
Braucienā piedalījās slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš, valdes
loceklis Edvīns Striks, finanšu analītiķi
Gita Birstiņa, Jānis Džeriņš, Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Līga
Priedena, kā arī Liepājas domes Vides
un veselības daļas pārstāvis Andris
Vistiņš. Pirms tam slimnīca iesniedza
pieteikumu Leonardo da Vinči programmā, lai piedalītos konkursā par

finansējuma piešķiršanu pieredzes
apmaiņas braucienam.
Pamatinformācija
par Isalas slimnīcu
Budžets: 365 miljoni EUR
Gultu skaits: 964
Specialitātes (profili): 36
Ambulatorās vizītes: 502 294
Stacionēšanās gadījumi: 44 464
Gultas dienas: 267 078
J. Bārzdiņš: „Mēs iepazinām
vairākas būtiskas Isalas klīnikas
darbības jomas. Piemēram, cilvēku
resursu izmaksu un kvalitātes kontroles
jomas, operāciju zāļu darbību un
operāciju plānošanu, informācijas
tehnoloģiju izmatošanu procesu sakārtošanā, kā arī iepazinām procesu
modelēšanas pamatmetodes, kuras

izmantojot, iespējams modulēt jebkuru
sarežģītu darbību slimnīcā, noteikt
vājās vietas un plānot darbu tā, lai,
padarot vairāk, paši darbinieki būtu
mazāk noguruši. Tas, protams, prasa
lielu darbu un arī daudzu darbinieku,
kuri nav tieši saistīti ar ārstniecības
procesu, iesaistīšanos. Bet sapratām arī
to, ka ar daudz mazākiem cilvēku
resursiem, kādi ir mūsu slimnīcas rīcībā,
spējam paveikt vērā ņemamu darba
apjomu un panākt kvalitatīvu un ātru
ārstēšanas. Pārliecinājāmies, ka daudzas lietas darām pareizi, bet dažādu
procesu sakārtošana objektīvu iemeslu
dēļ nevar noritēt straujāk, jo to ieviešana
bieži vien gulstas uz esošo darbinieku
pleciem.Taču esmu pārliecināts, ka
visvieglāk saprast, kā darbu izdarīt pēc
iespējas labāk, ir tad, ja maksimāli tiek
ievērotas pacienta intereses, ja tās tiek
liktas pirmajā vietā.” Turpinājums 8.lpp.
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„Heijā!” uzvaras
laurus neatdod

N

o 3. līdz 18. martam
Dzintara boulingā
norisinājās slimnīcas
turnīrs boulingā - 2010.
Pavisam turnīrā
piedalījās 27 komandas, no kurām,
summējot divu labāko spēļu
rezultātus, astoņas iekļuva finālā.
Sacensībās tika noskaidroti arī
rezultatīvākie individuālie spēlētāji
gan dāmu, gan vīru konkurencē.
Atšķirībā no iepriekšējā gada, ņemot
vērā sacensību dalībnieku
ierosinājumus, nedaudz tika mainīti
turnīra noteikumi. Fināla „Lielajā
astotniekā” iekļuva spēcīgākās
komandas, ņemot vērā visa turnīra
rezultātus. Līdz ar to var teikt, ka
finālā tiešām sacentās pašas stiprākās
komandas, un tas izvērtās patiesi
spraigs un interesants. Arī šogad
vismeistarīgākā bija komanda
„Heijā!”, kas godam aizstāvēja līdera
titulu un atkārtoti izcīnīja godpilno
pirmo vietu, kopumā savācot 1174
Arī šogad vismeistarīgākā bija komanda „Heijā!”,
punktus. Otrajā vietā palika
kas godam aizstāvēja līdera titulu un atkārtoti izcīnīja godpilno pirmo vietu
„PROcesori” (1134), aiz sevis
atstājot „Birztaliņas” (1106). Savukārt apkopojot turnīra
individuālos rezultātus, dāmu konkurencē pirmo vietu
ieguva Liene Gūtmane (292), otro - Lolita Čižauska (259),
bet trešajā vietā ierindojās Lāsma Ozola (252). Kungu
konkurencē nepārspēts palika un pirmo vietu izcīnīja Māris
Mežeckis (286), aiz sevis atstājot attiecīgi otrajā un trešajā
vietā Andri Vistiņu (269) un Janeku Gūtmani (267). ¨
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Turpinājums no 6.lpp.

Iepazīstas ar slimnīcu
vadības metodēm Holandē
Līga Priedena: „Isalas klīnika ir
aptuveni divas reizes lielāka par
mūsējo, un, ja salīdzina administratīvo
aparātu, tad tas ir ievērojami lielāks.
Isalas klīnikā izveidota īpaša struktūra,
kas nodarbojas ar darbinieku pārkvalifikāciju, lai gadījumos, ja darbinieks
jūtas neapmierināts ar savu līdzšinējo
darbu, viņam varētu piedāvāt strādāt
citviet. Viņi uzskata, ka jādara viss , lai
medicīnas darbiniekiem un ārstiem būtu
labi un viegli strādāt, jo ārsts piesaista
pacientu. Jāpiebilst, ka medmāsām ir
ļoti liels darba apjoms un liela atbildība.
Viņām ir ļoti daudz tā saucamo papīra
darbu, jo katrai slimnīcai ir vajadzīgi
pēc iespējas augstāki kvalitātes rādītāji,
kuri jāpierāda, un tāpēc slimnīcas
apkopo visāda veida datus daudz vairāk,
nekā tas ir pieņemts pie mums. Tā kā
maksātājas ir apdrošināšanas kompānijas, tad tās sadarbojas ar tām
ārstniecības iestādēm, kurām šie
kvalitātes radītāji ir augstāki.”
Gita Birstiņa: „Isalas klīnikas
nodaļu vadītāji nodarbojas ne tikai ar
ārstniecību, bet arī ar nodaļas finanšu un
administratīviem jautājumiem, veltot
tam daļu no daba laika. Savukārt
jebkurš darbinieks par vissīkāko
problēmu var uzrakstīt ziņojumu nevis, lai pasūdzētos un kāds tiktu
sodīts, bet, lai uzlabotu pacientu
apkalpošanas kvalitāti un līdzīgas

Mūsu slimnīcas delegācija apskatīja arī Isalas klīnikas
operāciju zāles un iepazinās ar to darbību

kļūdas neatkārtotos.”
Jānis Džeriņš: „Vērtīgākais ir tas,
ka guvām pārliecību – tas, pie kā
strādājam, nav tikai mūsu izdomājums,
bet līdzīgi strādā arī citur pasaulē.
Piemēram, par budžeta plānošanu,
resursu sadalījumu, iekšējiem tirgiem.
Holandieši slimnīcas attīstībā ieguldījuši ievērojamas investīcijas, tādā
līmenī mēs nevaram salīdzināties, ne arī
ko plānot. Mums jāpārņem kāda daļa no
tā visa, ko varētu ieviest ar mazākiem
resursiem. Isalas klīnikā ir ļoti laba

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Martā
Lieni Sokurovu, Ātrās pal. apkopes dienesta darbinieci
Gunu Heidemani, Bērnu nodaļas vadītāju
Ivetu Miči, Dzemdību nodaļas vecmāti
Sandru Žimanti, Zobārstniecības poliklīnikas zobārsti
Veltu Razmu, grāmatvedi
Airu Brikmani, Intensīvās terap. un anest. nod. medmāsu
Aprīlī
Maiju Šuberti, Konsultatīvās nodaļas ārsti
Silviju Elviņu, Radioloģijas nodaļas radiologa asistenti
Maritu Vasari, Ēdināšanas bloka ēdienu dalītāju
Ilonu Juruti, Veļas mazgāšanas dienesta operatori
Aigu Antani, Sociālās aprūpes nodaļas māsas palīdzi
Inesi Rudovsku, Sociālās aprūpes nodaļas medmāsu

loģistika, kas atbild par pacientu iekšējo
plūsmu un seko līdzi, lai nebūtu cikla
pārrāvumu, lai viss darbotos kā
pulksteņa mehānisms. Protams, dzīvē
ne jau viss ir tik perfekts, bet, ja ir
zināma sistēma un tu redzi savu vietu
tajā, tad tu zini, uz ko tiekties. Viņiem
100% uzsvars likts uz pacientu
apmierinātību, un viņi cenšas darīt tā, lai
pacients būtu pēc iespējas apmierinātāks.” ¨
Indra Grase,slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāiste

Aprīlis –
spodrības mēnesis!
Mostas daba un klāt ir arī
pilsētas teritorijas sakopšanas
laiks.
Visi, kam rūp mūsu
slimnīcas apkārtnes
sakopšana, tiek aicināti

24.aprīlī uz
LIELO TALKU!
Pulcēšanās pie Infekciju
slimību nodaļas (meža pusē)
plkst.9.00.
Pēc talkošanas baudīsim
karstu zupu!
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