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Izmaiņas
NMP
nodaļas darbā

P

atlaban Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā tiek
veikts remonts un pārplānotas telpas, jo
paredzēts, ka tuvākajā
laikā saistībā ar darba
organizēšanas kārtību
nodaļā būs vairākas
izmaiņas.
Pirmkārt, bērnu
uzņemšana slimnīcā
Uldis Balodis
tiks nodalīta no pieNMP
augušo pacientu plūsnodaļas virsārsts
mas. Līdz ar to pediatrijas diagnostikas un
uzņemšanas bloks
atradīsies līdzšinējās Traumpunkta telpās, uz
kurām pārvietos arī Bērnu dienas stacionāru.
Tur diennakts režīmā strādās gan pediatrs, gan
medicīnas māsa, bet dienas stacionārs darbosies
no 8.00 līdz 16.00. Savukārt Traumpunkta
rīcībā no vecajām telpām paliek operāciju zāle,
viena no palīgtelpām, kā arī tas darbosies daļā
telpu, kas pārņemtas no Hemodialīzes nodaļas.
Traumpunkta pacienti tiks reģistrēti kopējā
reģistratūrā Uzņemšanas nodaļā. Tas ir
ieguvums, jo atvieglos feldšera darbu
Traumpunktā.
Otrkārt, tiks izveidota Pirmsstacionāra
nodaļa, kur atsevišķā telpā izvietos trīs
intensīvās novērošanas gultas un medmāsas
posteni, bet sešas mazāk intensīvas gultas
atradīsies piecās palātās. Tas vairāk būs domāts
pacientiem, kuri slimnīcā ieradīsies pēc plkst.
20.00 un kuru veselības stāvoklis ir vidēji
smags. Jo, pirmkārt, personāla šajā diennakts
laikā mums ir vairāk nekā nodaļās, un, otrkārt,
šeit ir arī dežūrārsts. Tādejādi tas atvieglos
stacionāra nodaļu personāla darbu, un pacients
atradīsies tuvāk ārsta uzraudzībai, kurš var
uzsākt ārstēšanu jau šeit. Bet nākošajā dienā, ja
tas būs nepieciešams, pacientu varēs pārvests uz
attiecīgo nodaļu vai atlaist mājās. Pirmsstacionāra nodaļā tiks ievietoti ķirurģijas un
terapijas pacienti. Citu profilu pacienti, ja būs
tāda nepieciešamība, tiks ievietoti attiecīgajās
nodaļās uzreiz pēc izmeklēšanas NMP nodaļā. ¨

Uroloģijas skola Liepājā
17. septembrī Liepājas Reģionālajā slimnīcā norisinājās
Uroloģijas skolas kursi, uz kuriem tika aicināti ģimenes ārsti no Kurzemes.
Skola tapusi pēc Latvijas Urologu asociācijas iniciatīvas. Asociācijas valdes
locekle Dz. Litavniece pastāstīja, ka skolas tēmu banka izveidojusies,
pateicoties ģimenes ārstu ieteikumiem. Uroloģijas skolas mērķis ir,
urologiem sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, uzlabot uroloģisko pacientu
aprūpi Latvijā, veicināt pacientu savlaicīgu nokļūšanu pie urologa un
mudināt ārstēšanā iesaistīties arī ģimenes ārstiem. Pirmās Uroloģijas skolas
nodarbības notika šī gada augustā Jelgavā, savukārt septembrī – Liepājā.
Ņemot vērā lielo ģimenes ārstu ieinteresētību un atsaucību, plānots, ka šāda
veida mācības tiks organizētas arī citās lielākajās pilsētās, pārliecināta ir Dz.
Litavniece.

Ārsti Dzintra Litavniece un Egils Vjaters uzskata,
ka nepieciešama cieša sadarbība starp ģimenes ārstiem
un speciālistiem, jo no tā ieguvēji būs gan mediķi, gan pacienti

Uz kursiem Liepājas slimnīcā bija ieradušies 15 ģimenes ārsti ne tikai no
Liepājas, bet arī no Saldus un Skrundas. Mācībās tika apskatīta tēma
„Prostatas vēža patoģenēze, diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas
iespējas, pacientu gadījumu analīze”, par ko runāja Dz. Litavniece. Savukārt
RAKUS, Gaiļezera slimnīcas urologs Andrejs Leiše lasīja lekciju par tēmu:
„Erektilā disfunkcija, diagnostika, diferenciāldiagnostika”. Bet Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas centra vadītājs Egils
Vjaters informēja par laproskopiju uroloģijā, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām. Turklāt ģimenes ārstiem bija iespēja
konsultēt savus pacientus neskaidras klīnikas gadījumos.
Dz. Litavniece: „Domāju, ka apmierināti ir gan lektori, gan klausītāji, jo
esam ieguvuši daudz informācijas, kas ir vajadzīga ikdienā. Mums kā
reģionālai slimnīcai ir jānodarbojas ar izglītošanu un metodisko darbu.
Ņemot vērā, ka mūsu slimnīcā vairākās specialitātes tiek apmācīti rezidenti,
mums ir jātur augsts teorētiskais, akadēmiskais līmenis un ar savām
zināšanām jādalās visā reģionā.”
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas centra
vadītājs Egils Vjaters pauda viedokli, ka Latvijā semināri bieži vien tiek
organizēti ar sponsoru vai medicīnas firmu atbalstu, kas nereti ietekmē
apspriežamo tēmu izvēli.
Turpinājums 3.lpp.
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Insults var piemeklēt negaidīti
Tatjana Krasnopjorova
ka nomierināties nevar, vajag
stāsta, ka mūsu mediķi
izmeklēties. Medicīna attīstās strauji, un
pieņem slimniekus no
jau šodien mūsu slimnīcā varam
visas Kurzemes. Nodaļā
piedāvāt mūsdienām atbilstošas ārstēir 30 gultas, to skaitā arī
šanas metodes – asinsvadu stentēšanu,
četras Insulta vienības
endartektomiju. Uzskatu, ka insulta
gultas, kurās ievieto paārstēšanas komanda, kura strādā mūsu
cientus ar akūtu insultu.
nodaļā, ir ļoti profesionāla un, salīGalvenais, kas pacientu
dzinoši ne tikai ar citu Latvijas
tuviniekiem būtu jāzina –
medicīnas iestāžu attiecīgām nodaļām,
insults ir neatliekama,
bet arī kaimiņvalstīm, tā nodrošina
dzīvībai bīstama situāaugsta līmeņa medicīnisko palīdzību
cija, tāpēc pacients pēc
neiroloģijas pacientiem,” saka T. Krasiespējas ātrāk jānogādā
nopjorova
slimnīcā. No tā, cik ātri
Akūts ārstēšanās periods skaitās 10
insulta pacients nonāk
līdz 14 dienas. Uzreiz pēc diagnozes
mediķu aprūpē, atkarīga
uzstādīšanas sākas rehabilitācija –
gan turpmākā ārstēšana,
iesākumā pacients tiek pozicionēts, lai
gan rehabilitācija. Ļoti
neveidotos izgulējumi. Pēc tam jau
svarīgas ir pirmās četras
strādā visa nodaļas komanda, lai
stundas, kad pamanīti
pacients celtos kājās, lai pēc iespējas
pirmie insulta simptomi,
ātrāk saprastu, ka var pats kustēties un
uzsver T. Krasnopjorova.
arī sevi apkalpot. Līdzko pacients
Insultam raksturīgie
saprot, ka var pats kaut ko izdarīt, viņam
simptomi var izpausties
rodas lielāka vēlēšanās atveseļoties un
dažādi. Visbiežāk novēro
neveidojas depresija. „Tiem pacienvienas ķermeņa puses
tiem, kas uzreiz cēlās kājās, atvesevājumu: rodas nespēks,
ļošanās ir rezultatīvāka nekā tiem, kas
pirmo nedēļu gulēja gultā. Pacients ir
Insulta simptomi var pāriet un pēc kāda laika atkal kustību koordinācijas
traucējumi rokā un kājā,
jāaktivizē, ja kādreiz gultas režīmu
atkārtoties. Tas nozīmē, ka vajag izmeklēties,
mutes kaktiņš kļūst šķībs,
nozīmēja pacientiem ar asinsizplūdumu
uzskata ārste Tatjana Krasnopjorova
rodas līdzsvara traugalvā, tad tagad nē – viņam gultā
cējumi, kas var kombijāpavada pāris dienas, kamēr tiek
nsults ir viena no veselības
nēties ar reiboni, vemnormalizēts spiediens, bet pēc tam
problēmām, kas mūs vai mūsu
šanu. Bieži var būt arī valodas un redzes
pacientam jāsāk staigāt,” skaidro T.
tuviniekus var piemeklēt
traucējumi, pēkšņas stipras galvasKrasnopjorova. Pēc akūtā perioda
negaidīti, mainot ikdienas
sāpes, apziņas traucējumi, sevišķi, ja ir
ārstēšanos var turpināt mājās, kur
ritmu un ierasto kārtību.
asins izplūdums smadzenēs. Nodaļas
pacients saņem rehabilitācijas kursu un
Insulta simptomi parasti rodas pēkšņi,
mediķi ir gatavi ārstēt visus insulta
pēc tam atkārtoti tiek stacionēts nodaļā,
tos nevar paredzēt. Veicot ikdienas
pacientus, arī novēloti atvestos, bet
vai arī rehabilitāciju var saņemt nodaļā
darbus, cilvēkam sareibst galva, tas
akūtie insulti skaitās pirmās 24 stundas,
uz vietas, taču tas paildzina pacienta
pakrīt, reizēm neskaidri runā vai sūdzas
kad jārīkojas ļoti ātri, jo atšķiras
uzturēšanās laiku slimnīcā. „Ja pacients
par redzes pasliktināšanos. Šos simpārstēšanas taktika. Ārste aicina, ja ir
staigā, protams, viņam psiholoģiski ir
tomus nedrīkst neievērot, jo tie var
aizdomas par iespējamu insultu,
labāk, lai viņš būtu ambulatori rehanorādīt uz nopietnu slimību – insultu.
nevajadzētu mājās gaidīt, kad tas pāries,
bilitējams pacients, jo pacients
Insulta cēlonis ir asinsrites traucēizrakstīšanos no slimnīcas zemapjumi smadzenēs. Insulta risks ievēroziņā vienmēr uztver kā uzlabošanos.
Insults ir biežākais invaliditātes iemesls Turklāt rehabilitācija mājas apstākjami pieaug tiem, kas cieš no
un trešā visbiežāk sastopamā
aterosklerozes. Vīriešiem riska veļos norit labāk, nekā stacionārā,
cums, kad var attīstīties ateroskleroze,
īpaši smagiem pacientiem,” pārlieslimība, kas var izraisīt nāvi.
skaitās jau ap 45 gadiem, sievietēm –
cināta ir T. Krasnopjorova un
Pirmo vietu ieņem ļaundabīgi audzēji,
menopauzes periods. Aterosklerozes
piebilst,
ka atveseļošanās periodā
un otrā vietā ir sirds išēmiskās slimības.
attīstību ietekmē stress, smēķēšana,
jābūt savstarpējai sadarbībai ar
alkohola lietošana, augsts holesterīna
pacientu, viņa tuviniekiem un
bet, nezaudējot laiku, nogādāt pacientu
līmenis, palielināts ķermeņa svars,
mediķim, jo pārlieku liela radinieku
Uzņemšanas nodaļā, lai veiktu izmekaugsts asinsspiediens, diabēts. Vismīlestība var aizkavēt atlabšanu.
lēšanu. Gadījumā, ja nebūs insults, bet
biežākais insulta veids ir smadzeņu
„Tādi gadījumi mēdz būt. Varu
būs konstatēti pārojoši asinsrites
infarkts, t.i., smadzeņu bojājums, kas
pastāstīt, ka 13 gadus kāda paciente
traucējumi, pacients varēs doties mājās,
saistīts ar asins piegādes traucējumiem.
gulēja uz gultas, jo meita bija
taču jau ar nozīmētu ārstēšanu, kas
Otrs insulta veids ir saistīts ar smadzeņu
nodrošinājusi tik labu aprūpi, ka
samazinās risku iegūt insultu.
asinsvada plīsumu un asins izplūdumu
mammai nemaz nevajadzēja celties un
„Insulta simptomi var pāriet un pēc
smadzenēs.
kaut ko darīt. Iespējams, ka pacientei
kāda laika atkal atkārtoties. Tas nozīmē,
Neiroloģijas nodaļas vadītāja
pašai nebija vēlēšanās ko mainīt, un arī
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aprūpe bija tik laba, ka to nemaz nevajadzēja darīt. Meitai nebija
pateikts, ka vajag mammu nedaudz piespiest kaut ko darīt.
Pacientes pašas labā būtu bijis, ja meita būtu panākusi, ka māte ir
spiesta piecelties un pārvietoties vismaz dzīvokļa robežās. Tos,
kuriem nesāp un nav lūzumu, jebkurā gadījumā var piecelt kājās
un pārvietoties var visi: pat ar vissmagāko insultu un jebkuras
pakāpes paralīzi, jo tonuss kājās saglabājas un viņi var staigāt.
Sākumā, protams, jāmācās kā mazam bērnam – vispirms sēdēt,
pēc tam arī staigāt. Tam jau rehabilitācija ir domāta, lai atjaunotu
kāju, roku kustības. Arī runāt jāmācās no jauna, tikai tas notiek
ātrākā tempā nekā bērnam,” stāsta mediķe. Daļai no cilvēkiem,
kas pārdzīvo insultu, traucējumi pēc kāda laika var izzust. Daļai
pacientu tie saglabājas.
Insulti ir Eiropas problēma. Pēc statistikas datiem, Latvijā
saslimstības līmenis ir augstāks nekā vidēji Eiropā. Varbūt tas ir
atkarīgs no tā, kāds dzīves veids ir mūsu iedzīvotājiem.
„Mēs gribam panākt, lai pie mums vismaz ir tā kā
kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, kur rādītāji ir labāki, nekā
mums,” saka T. Krasnopjorova. Novērst insulta risku ne vienmēr
ir iespējams, tomēr ikviens var darīt daudz, lai to samazinātu,
sekojot savam asinsspiedienam, koriģējot holesterīna līmeni,
nesmēķējot un pārmērīgu nelietojot alkoholu, veselīgi ēdot un
regulāri nodarbojieties ar fiziskām aktivitātēm. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
Fizioterapeite Santa Āboliņa palīdz pacientam piecelties kājās

Turpinājums no 1.lpp.

Uroloģijas skola
Liepājā
Tāpēc, lai objektīvi atspoguļotu ar uroloģiju
saistītas problēmas, Urologu asociācijas valdei
radās ideja rīkot seminārus, kas nebūtu saistīti ar
šo firmu darbību.
E. Vjaters atzīst, ka ģimenes ārstu atsaucība ir
ļoti liela, tas priecē. „Kā jebkuri speciālisti arī mēs
sadarbojamies ar ģimenes ārstiem – viņi mums
sūta slimniekus, mēs tiem sniedzam specializētu
palīdzību, un pēc tam pacienti atkal turpina
ārstēšanos vai novērojas pie ģimenes ārstiem.
Līdz ar to, jo labāka būs mūsu sadarbība, jo lielāks
ieguvums būs gan mediķiem, gan pacientiem,”
pārliecināts ir E. Vjaters. „Sadarbība ar ģimenes
ārstiem ir laba, un mans ieteikums ir Ģimenes
ārstu asociācijas un Urologu asociācijas valdes
līmenī izstrādāt kritērijus vai vadlīnijas nosūtīšanai pie speciālistiem. Patlaban ir divas
galējības – speciālisti pārspīlē to, cik bieži ir
jāsūta pie viņiem un kādas analīzes pirms tam
jāveic, savukārt ģimenes ārsti tiem pacientiem,
kuriem tiešām vajag veikt analīzes, tās nenozīmē
un pie speciālistiem nenosūta,” norāda E. Vjaters
un piebilst „ja šos jautājumus atrisinātu administratīvā līmenī, būtu ļoti brīnišķīgi.” Urologs
atzīst, ka Liepājas slimnīcā ir ļoti augsts līmenis,
un uroloģija ir viena no spēcīgākajām ārpus
Rīgas, jo daktere Dz. Litavniece izdara visa veida
operācijas un rezultāti ir ļoti labi. ¨
Indra Grase
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slimnīcas mediķi piedalās
starptautiskā forumā

Z

iemeļaustrumu Eiropas valstu urologu forumā, kas šogad no 10.
līdz 11. septembrim notika Rīgā, piedalījās arī Liepājas
Reģionālās slimnīcas mediķi: radiologs – terapeits Māris
Mežeckis, ķirurgs – uroloģijas rezidents Mārtiņš Silenieks un Uroloģijas
nodaļas virsārste, uroloģe – onkoloģe Dzintra Litavniece, kura ir šīs
iniciatīvas autore.
Šādi forumi notiek jau kopš 2007. gada, un to mērķis ir aicināt urologus
uz diskusiju par aktuāliem uroloģijas jautājumiem, kas palīdz uzlabot
mediķu prasmes, aprūpējot pacientus. Forumā lekcijas lasīja vadošie šīs
nozares eksperti no Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas, Krievijas, Polijas, Austrijas, Itālijas u.c. „Svarīgi ir tas, ka šajā
starptautiskajā forumā mūsu slimnīca, kas vienīgā pārstāvēja Latvijas
reģionālās slimnīcas, piedalījās ar diviem referātiem,” uzskata Dz.
Litavniece. Dakteris M. Mežeckis referēja par prostatas vēža staru terapijas
jauno metodi, kur tiek izmantoti zelta implanti prostatā, lai uzlabotu staru
terapijas efektivitāti prostatas vēža pacientiem.
Šī metodika Eiropā jau sen ir izstrādāta, bet mēs, kā pirmie Latvijā, esam
uzsākuši to ieviest dzīvē. Savukārt M. Silenieks, darba vadītājas Dz.
Litavnieces vadībā, referātā „Uroloģijas manipulāciju nozīme paliatīvās
aprūpes pacientiem”, bija apkopojis datus par to kā urologi sadarbojoties ar
paliatīvās aprūpes speciālistiem un veicot dažādas manipulācijas var
atvieglot un pagarināt pacientu dzīvildzi. M. Silenieks patlaban rezidentūrā
mācās uroloģiju un lielāko rezidentūras daļu iziet šeit Dz. Litavnieces
vadībā. „Rezidents mācās un pēc diviem gadiem būs pilntiesīgs urologs,”
stāsta Dz. Litavniece, vienlaikus uzsverot, ka šāda līmeņa klīnikai, kura ir
rezidentu apmācīt tiesīga, ir jāvar piedalīties tādās konferencēs un parādīt
savus darbus, un mēs esam pierādījuši, ka to varam. ¨
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Skrundenieki iepazīstas ar pacientu aprūpi
21. septembrī Liepājas
Reģionālajā slimnīcā viesojās
Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centra darbinieki,
kuri apmeklēja Neiroloģijas
un Paliatīvās aprūpes nodaļu
un tuvāk iepazinās ar Sociālās
aprūpes nodaļas darbu, kur
ergoterapeite Kristīne Rebuka-Amzele demonstrēja, kā
pareizi mainīt pacienta pozu
no guļus stāvokļa uz sēdus vai
stāvus, nenodarot kaitējumu
ne pacienta, ne arī pašu
darbinieku veselībai. Guļošu
pacientu aprūpe ikdienā ir arī
smags fizisks darbs, jo medmāsām un māsu palīdzēm, kas Kolēģi no Skrundas tuvāk iepazinās
parasti ir sievietes, jāvar ar Sociālās aprūpes nodaļas darbu
pacientus gan pacelt, gan
direktore Maruta Brizga pastāstīja, ka,
apvelt no vieniem sāniem uz otriem, lai
braucot uz Liepāju, gribējuši smelties
neveidotos izgulējumi. Lai zinātu, kā
jaunas zināšanas, jo darbinieces ergovieglāk to izdarīt, nepieciešams apgūt
nomiku nav mācījušās, bet ikdienā šīs
speciālus paņēmienus, kurus var
zināšanas ir ļoti nepieciešamas. Skruniemācīt ergoterapeits. Skrundas vesedas Veselības un sociālajā aprūpes
lības un sociālās aprūpes centra

Ergoterapeits – rokas
terapeits piedāvā:

centrā darbojas Dienas stacionārs, kam atvēlētas 20 gultas
vietas un 10 gultas paredzētas
ilglaicīgākai pacientu aprūpei,
kas praktiski darbojas kā pansionāts. Pārsvarā tur tiek aprūpēti
gados vecāki cilvēki. Tādi, kuriem bērni vai tuvinieki ir
aizbraukuši strādāt ārzemēs, jo
Skrundā darba vietu trūkst. Ir arī
vientuļie pensionāri, kuriem nav
tuvinieku, kas varētu nodrošināt
nepieciešamo aprūpi mājās.
Viesus uzņēma virsmāsas
Silvija Raboviča un Maija Bernota, kura pastāstīja, ka kolēģi
bijuši ļoti ieinteresēti. „Mēs
pastāstījām par pacientu aprūpi,
pozicionēšanu, grozīšanu un
vienojāmies, ka tuvākajā laikā
varētu tikt sarīkoti ergoterapeites
Kristīnes Rebukas-Amzeles vadīti
ergoterapijas kursi.” ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!

SEPTEMBRIS

Konsultācijas (bērni, pieaugušie)
Karīnu Jākabsoni,

Rehabilitācijas programmas
Plaušu un infekciju slim. nod. medmāsas palīdzi
sastādīšana
Lidiju Žukovu,
Narkoloģijas nod. medmāsu

Individuāls darbs ar pacientu
Nadeždu Vikarčuku,

Pacientiem pēc rokas traumām, lūzumiem,
Laboratorijas medmāsas palīdzi
cīpslu, nervu bojājumiem, karpālā kanāla sindroms,
Zaigu Cērpu,
amputācijām un neiroloģiskām saslimšanām, kas
Intensīvās terapijas nod. medmāsu
izraisījušas rokas funkciju zudumu.
Ludmilu Princleri,

Terapijā izmantojam jaunākās rehabilitācijas
Bērnu slimību nod. medmāsas palīdzi
metodes – ārstniecisko teipošanu (TAPE), muskuļu,
Kristīnu Liniņu,
nervu stimulāciju, saišu mobilizāciju u.c.
Hemodialīzes nod. medmāsu

Apmācām pacientus patstāvīgām
Karīnu Gavecku,
rehabilitācijas metodēm mājas apstākļos, kā arī
Sociālās aprūpes nod. medmāsu
konsultējam tuviniekus.

Izgatavojam, pielāgojam ortozes.
OKTOBRIS

Novērtējam roku funkcijas.
KONSULTĀCIJĀM PIETEIKTIES:
Sertificēta ergoterapeite
Kristīne Rebuka-Amzele, mob.t. 29418894
Ergoterapeite
Inta Doncu, mob.t. 22316156

Svetlanu Žorovu,
Zobārstniecības poliklīnikas zobārsti
Zinaidu Šarko,
Traumatoloģ. un ortopēd. nod. medmāsas palīdzi
Vladimiru Tenu,
Uzņemšanas nod. ārstu
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