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Liepājas Reģionālai slimnīcai 25 gadu jubileja
o gadu laikā Liepājas
Reģionālā slimnīca
kļuvusi par lielāko stacionāru un diagnostikas
centru Kurzemē, kurš spēj nodrošināt augsta līmeņa neatliekamo,
plānveida un ambulatoro palīdzību. Slimnīcas 17 specializētu
nodaļu palātās ar modernu
aprīkojumu izvietotas 411 gultas.
Medicīnas iestādē strādā vairāk
nekā 700 darbinieku, to skaitā 82
ārsti un 295 medmāsas, nodrošinot medicīnisko pakalpojumu
pieejamību visiem Kurzemes
reģiona iedzīvotājiem
Vidēji gadā slimnīcā ārstējas
18 000 tūkstoši pacientu, tiek
veiktas 4,5 tūkstoši operāciju un 1000
dzemdību. Liepājas Reģionālā slimnīca
ir vienīgā iestāde ārpus Rīgas, kas bez
tādām programmām kā invazīvā
kardioloģija, jaundzimušo reanimācija
u.c., ko piedāvā arī dažas citas
reģionālās slimnīcas, spēj piedāvāt vēl
tādas unikālas programmas kā mugurkaula ķirurģija, asinsvadu ķirurģija,
mikroķirurģija.
Šajos 25 gados slimnīca gājusi līdzi
laikam un piesaistot finansējumu no
Eiropas Savienības struktūrfondiem,

Š

valsts, pašvaldības, kā arī ieguldot savus
līdzekļus, spējusi iegādāties gan
modernu aparatūru un ieviest jaunas
tehnoloģijas. Turklāt šo jubileju
slimnīca sagaidīs arī ar vērienīgu
būvniecību, kas ļaus uzlabot iedzīvotāju
veselības aprūpi un medicīnisko
pakalpojumu pieejamību.
Vēstures dati
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”,
tolaik Liepājas pilsētas Centrālā
slimnīca atrodas Slimnīcas ielā 25.
1986. gada 19. februārī notika jaun-

celtnes svinīgā atklāšana, bet
pēdējo un galīgo aktu par
jaunās slimnīcas nodošanu
ekspluatācijā tā laika atbildīgās
amatpersonas parakstīja 1986.
gada 30. septembrī. Tolaik, kad
pašvaldībā lēma par jaunas
slimnīcas celtniecības nepieciešamību, pirmā tās atrašanās
vieta bija noteikta Tankistu ielā
37. Bija paredzēts celt medicīnas iestādi ar 300 gultasvietām. Aptuveni pēc gada
Izpildkomitejas vadība tomēr
par labāku atzina citu vietu to,
kur slimnīca atrodas patlaban,
un ar 1971. gada 21. maija
lēmumu to šeit arī sāka celt.
Laikam ejot slimnīcai ir bijuši
vairāki galvenie ārsti: Oļegs Timofejevs
(1983–1986), Miervaldis Vītoliņš
(1986 –1990), Egils Freidenfelds (1991
– 2006). Pēc reorganizācijas 2007. gadā
slimnīcā tika izveidota valde un par tās
priekšsēdētāju iecelts Juris Bārzdiņš
(2007–2010), bet kopš 2010. gada 29.
novembra valdes priekšsēdētāja
pienākumus pilda Edvīns Striks.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zobārstniecības kabinets
jaunā vietā

S

Medmāsa Līga Indriksone un zobārste Anita
Birbele (pirmā no labās) stāsta, ka pie jaunās
vietas jāpierod arī kabineta apmeklētājiem

limnīcas zobārstniecības kabinets pārcelts uz citām telpām un
aprīkots arī ar jaunu zobu
ārstēšanas aparatūru. Kopš 10.
februāra tagad tas atrodas otrajā stāvā
līdzās Radioloģijas nodaļai. Šeit
strādā medmāsa Līga Indriksone un
zobārste Anita Birbele, kura stāsta, ka
jaunajās telpās jūtoties labāk, jo,
salīdzinot ar iepriekšējām, šīs ir
gaišākas, saulainākas un arī plašākas.
Nomainīta arī vecā 1986. gadā ražotā
zobārstniecības aparatūra pret jaunāku, kas ražota 2004. gadā. Stomatoloģisko palīdzību šeit saņem gan
stacionāra slimnieki, gan Liepājas un
rajona iedzīvotāji. Kabineta darba

laikā ikdienas to apmeklē ap 10
pacientu. Lielu daļu no darba laika
aizņem arī stacionāra pacientu
konsultēšana, jo arī pirms operācijām
obligāti jāsalabo visi zobi un zobārstam jādod atzinums, ka ar tiem viss ir
kārtībā. Zobārstniecības kabinetā veic
zobu plombēšanu, zobu ekstrakciju,
mutes dobuma higiēnu u.c. Ārstē
iekaisumus sejas – žokļu rajonā un
šinē lauztus žokļus. Zobārstniecības
kabinetā zobu ārstēšanai izmanto
jaunākās paaudzes plombējamos
materiālus.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pateicoties komandas darbam,
pacientu izdevās izglābt

A

p desmitiem vakarā Liepājas
Reģionālajā slimnīcā tika
nogādāts kāds 70 gadus vecs
vīrietis ar stipram sāpēm vēderā. Veicot
papildus izmeklēšanu, apstiprinājās
dežūrķirurga Vladimira Teņa sākotnēji
uzstādītā diagnoze – vēdera aortas
aneirismas (asinsvadu paplašinājuma)
plīsums. No mājām tika izsaukts
asinsvadu ķirurgs Algers Brūveris, kurš
ieradās nekavējoties, un, pateicoties
ārstu un medicīnas personāla ātrai un
precīzai rīcībai, pacienta dzīvību izdevās glābt. Vīrietim tika veikta vēdera
aortas rekonstrukcijas operācija, kas
noritēja aptuveni trīs stundas. Tās gaitā
bojātā aortas posma vietā iešuva
sintētisku protēzi, kas vīrietim tagad
nodrošina normālu asinsriti organismā.
Veicot gan neatliekamu, gan jebkuru
cita veida operāciju, ļoti svarīga ir
medicīnas personāla spēja darboties
vienotā komandā, kā arī ļoti liela loma ir
pieredzei un profesionalitātei, uzskata
A. Brūveris un piebilst, ka pateicoties
anesteziologu un ķirurgu kopējam
darbam pacientu izdevās glābt. „Par šī
vīra dzīvību ir jāpateicas anesteziologam Agrim Auderam, jo ne jau tikai
ķirurģiskā puse ir būtiska, bet ļoti
svarīgi kā tiek novadīts narkozes etaps.
Neatliekama operācija, atšķirībā no
plānveida operācijas, neļauj iepriekš
sagatavoties, paredzēt visus sīkumus,
rūpīgi izmeklēt un sagatavot pacientu,
tāpēc anesteziologam jāspēj nekavējoties novērtēt pacienta veselības
stāvokli un izvēlēties atbilstošāko
narkozes ievadīšanas taktiku. Viņam
jāizdomā kā saglabāt cilvēka dzīvību,
nodrošinot sirds darbību un elpošanu.
Tam ir nepieciešama ļoti augsta
profesionalitāte. Jāpateicas arī Mārtiņam Sileniekam un Vladimiram Tenim,
kurš uzreiz nekļūdīgi uzstādīja diagnozi, kas ir ļoti būtiski pie šādas
saslimšanas. Tā ir varonība, ko ikdienā
veic mediķi, bet kas bieži iedzīvotāju
acīm paliek apslēpta,” saka A. Brūveris.

Algers Brūveris aicina ikvienu
pēc 40 – 50 gadu vecuma veikt vēdera
dobuma ultrasonogrāfiju,
jo tā var diagnosticēt lielāko daļu
aortas aneirismu

ietekmē izveidojas asinsvada paplašinājums, ko sauc par aneirismu,” skaidro
A.Brūveris un piebilst, ka vēdera aortas
aneirismas plīsumi nav bieži sastopami,
bet daudzi pacienti mirst, nesasniedzot
operāciju zāli. Cilvēki parasti neizjūt

Kas ir vēdera aortas
aneirisma?
„Cilvēkiem, sevišķi smēķētājiem,
pēc 50 gadu vecuma artērijas sieniņās
sāk izgulsnēties kaļķis, izveidojas kaļķa
plātnīte, kas saēd sieniņu, kā rezultātā tā
vairs nav tik izturīga un spiediena

izteiktus simptomus vai arī nepievērš
tiem pienācīgu uzmanību. Viens no
simptomiem var būt pulsēšanas sajūta
vēderā. Taču bieži asinsvada paplašinājums izveidojas lēni un nepamanāmi,

tā arī nesasniedzot plīšanas stadiju.
Savukārt citkārt tas var paplašināties
ātri un plīst bez brīdinājuma. Tas
izpaužas kā skaudras sāpes vēderā,
šoks, samaņas zaudēšana. Tādos
gadījumos noteikti jāsauc ātrā palīdzība un nevajag gaidīt ar domu –
varbūt pāries. Tas nepāries. „Ja ir stipras
sāpes, cilvēkam vienmēr ir jānonāk
slimnīcā. Sāpju cēlonis var nebūt aortas
aneirisma, bet vienalga jānoskaidro, kas
ir sāpju iemesls. Tāpēc nevajag ciesties
stipru vēdera sāpju gadījumā, bet
izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai pašiem doties uz slimnīcu,”
pārliecināts ir A. Brūveris.
Neatliekama aortas aneirismas
ķirurģiskā ārstēšana ir sarežģīta, liela
apjoma operācija. 30% gadījumu tā var
beigties letāli. Savukārt, ja operāciju
neveic, mirstība ir 99.5% gadījumu. A.
Brūveris stāsta, ka šī patoloģija
galvenokārt ir novērojama pacientiem
pēc 65 gadu vecuma un ļoti reti tas
notiek jaunākiem. No riska faktoriem
pirmajā vietā ir smēķēšana, kas var
izraisīt aterosklerozi. Nākošais riska
faktors ir augsts asinsspiediens – jo
lielāks spiediens asinsvados, jo lielāks
risks, ka tas var pārplīst. Kā arī augsts
holesterīna līmenis un cukura diabēts.
Diagnosticēt šo patoloģiju ir ļoti
vienkārši, jo lielāko daļu aortas
aneirismu var atklāt, veicot vēdera
dobuma ultrasonogrāfiju. Lai nenonāktu līdz akūtam stāvoklim, ikvienam
cilvēkam pēc 40 – 50 gadu vecuma
vismaz reizi trijos, četros gados noteikti
vajadzētu profilaktiski veikt vēdera
dobuma ultrasonogrāfiju. „Tā ir ātri
veicama diagnostikas metode, kas šo
patoloģiju atklāj vienā mirklī,” skaidro
A. Brūveris un piebilst, ka mūsu
slimnīcā vidēji gadā tiek veiktas 16
plānveida aortas aneirismas operācijas.
„Pacients pēc operācijas parasti jūtas
apmierinoši un aizmirst par to, līdz ko
sadzīst brūces. Arī darba spējas var
atjaunoties tādā pašā līmenī, kādas ir
bijušas pirms operācijas,” saka
A.Brūveris. Taču smaga fiziska darba
strādniekam mediķi iesaka tomēr pāriet
pie mierīgākiem darbiem.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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jauna aparatūra
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Vislielākie ieguvēji ir stacionāra ārsti,
jo iespējams ātri saņemt analīžu
rezultātus, lai noteiktu diagnozi, kā arī
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodaļas pacienti, kuri tāpat gaida
analīžu rezultātus. Jaunā aparatūra ļauj
neatliekamās analīzes veikt steidzamības kārtā, nepārtraucot citu analīžu
testēšanas procesu. Turklāt no pacienta
tiek paņemts tikai viens stobriņš asins
parauga, no kura tiek veikts ļoti daudz
un dažādu analīžu.”
Savukārt firmas Abbott Diagnostikas nodaļas vadītāja Baltijas valstīs
Ineta Mežbārde pastāstīja, ka patlaban
šāda integrēta diagnostikas sistēma ir
vienīgā šāda veida aparatūra Baltijā.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

ĪSZIŅAS

Nodibināta
Onkoloģijas
attīstības
biedrība

L

Laboratorijas speciāliste Marina Gaļevska ikdienā strādā ar jauno aparatūru

S

limnīcas Klīniski-diagnostiskajā laboratorijā uzstādīta
jauna aparatūra – analizators
Architect ci4100, kas, integrējot imunoloģisko un bioķīmisko analīžu
testēšanu uz vienas platformas, ievērojami uzlabo gan stacionāra, gan
ambulatorajiem pacientiem sniegto
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu.
Jaunais Architect ci4100 ir integrēta
diagnostikas sistēma, kurā ir apvienoti
divi analizatori. Viens veic bioķīmisko
un otrs imunoloģisko analīžu testēšanu.
Laboratorijas vadītāja Inese Rozīte
stāsta, ka ieguvēji ir gan pacienti, gan

mediķi, jo abas savstarpēji integrētās
analīžu testēšanas sistēmas sniedz ātru
un precīzu rezultātu. Arhitekts ci4100
caurlaides spējas ir līdz 800 bioķīmijas
testiem un 100 imūnanalīzes testiem
stundā, kas apmierina slimnīcas laboratorijas analīžu testēšanas vajadzības. I.
Rozīte: „Jaunais analizators darbojas
krietni ātrāk, jo aparatūra ir daudz
jaudīgāka un arī iespēju ir daudz, daudz
vairāk nekā iepriekšējai. Šis analizators
ir aprīkots ar vairākām speciālām
tehnoloģijām, kas izslēdz rezultātu
atkārtošanos, manuālu atšķaidīšanu,
līdz ar to paātrinot rezultātu saņemšanu.

iepājas Reģionālajā slimnīcā
notikusi Kurzemes Onkoloģijas attīstības biedrības dibināšanas sēde. Tās valdē ievēlēta
uroloģe-onkoloģe, Uroloģijas nodaļas
vadītāja Dzintra Litavniece, ķirurgs
Viesturs Rozītis, radiologs-terapeits,
Staru bloka vadītājs Māris Mežeckis,
ginekoloģe Margarita Vasjutenko un
citoloģe, ultrasonogrāfijas speciāliste
Natālija Daškina. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Māri Mežecki, bet
viceprezidenti – Dzintru Litavnieci,
biedrības sekretāre būs Līga Pavloviča.
M. Mežeckis informējis "Kurzemes
Vārdu", ka jaunā biedrība izveidota, lai
veicinātu visu onkoloģijas jomā
strādājošo mediķu sadarbību un
profesionālo pilnveidošanos, kā arī lai
izglītotu sabiedrību par veselīgu
dzīvesveidu un onkoloģisko slimību
agrīnu atklāšanu un ārstēšanu. Biedrība
plāno organizēt periodiskus seminārus
un lekcijas medicīnas speciālistiem,
informatīvas kampaņas sabiedrībai un
citus pasākumus.
"Kurzemes Vārds"
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Pēc pieredzes uz Līgatni un Siguldu

S

limnīcas Fizikālās terapijas un
rehabilitācijas nodaļas virsārste, rehabilitoloģe Līga
Priedena, kā arī Fizikālās medicīnas
ārste Ingrīda Jakovicka, virsmāsa Ilga
Kriņķele un citi nodaļas darbinieki
pabijuši gan Līgatnes rehabilitācijas
centrā, gan Siguldas slimnīcā un
iepazinušies ar šo ārstniecības iestāžu
fizikālās terapijas un rehabilitācijas
nodaļu darbu. Salīdzinot mūsu slimnīcas Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļu ar Līgatnes un Siguldas
tāda paša profila nodaļām, I. Jakovicka
un I. Kriņķele uzskata, ka pie mums ir
daudz plašāks piedāvāto pakalpojumu
klāsts, taču atpaliekam telpu iekārtojuma ziņā.
I. Jakovicka atzīmē, ka Siguldā ir
ļoti skaisti izremontētas telpas un daudz
tiek domāts, lai nodrošinātu atbilstošu
servisa līmeni. „Uzsvars likts uz
rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājumu, kas ir ļoti labi izstrādāts,” stāsta I.
Jakovicka un piebilst, ka nekas cits
viņiem arī neatliek, jo tur nav tādas
dabas veltes, kādas ir mums. „Piemēram, dūņas viņi taisa pa vienam
spainītim, bet mums atved ar automašīnas kravu. Siguldā minerālūdens
vannas vispār nepiedāvā, jo nav pašiem
arī sava minerālūdens. Turpretī mēs
izmantojam minerālūdeni, kas iegūts no
bijušās Liepājas sanatorijas urbuma. Arī
viņu fizikālās terapijas kabinets
darbojas daudz mazākā apjomā nekā
mūsējais: gan cilvēku aprites, gan arī
aparatūras ziņā. Taču no ūdens
procedūrām viņi izmanto nelielu
baseinu, kurā notiek ārstnieciskā
vingrošana. Baseinā iebūvētas pretstraumes, kaskāde, velotrenažieris. Ir
arī neliels baseiniņš zīdaiņiem, kur
mammas fizioterapeita uzraudzībā
peldina savus mazuļus,” klāsta I.
Jakovicka un piebilst, ka dienā viņi

Līgatnē ūdens procedūrām izmanto nelielu baseinu,
kurā notiek ārstnieciskā vingrošana

apkalpo ap 50 pacientiem un uzskata, ka
ir ļoti noslogoti. Savukārt pie mums
vidēji dienā tiek apkalpoti 140 – 150
cilvēku: tās ir elektroprocedūras,
masāžas, ūdensprocedūras, dūņas,
vingrošana u.c.
Arī Līgatnē ir ļoti labi izstrādāts
procedūru telpu dizains un pacienti
uzturas komfortablās divvietīgās
palātās ar atsevišķiem sanitāriem
mezgliem, atzīmē I. Kriņķele. Ūdens
procedūras norit mūzikas pavadībā un
sveču gaismā, bet aprite tomēr ir uz pusi
mazāka nekā mums, saka I. Kriņķele un
piebilst, ka arī aparatūra mums ir
saglabāta tehniski labākā līmenī, nekā
viņiem. „Ja mums būtu izremontētas
telpas, tad pie mums būtu daudz labāk
un viņiem būtu jābrauc uz Liepāju
pieredzes apmaiņā, bet no līgatniešiem
mēs varam pārņemt telpu dizainu un
aparatūras komplektējumu, jo viss bija

ĪSZIŅAS

Izstrādā jaunu mājas lapas un
logotipa dizainu

S

agaidot slimnīcas 25 gadu jubileju, tiek veidots jauns
slimnīcas interneta mājas lapas un logotipa dizains,
kuru izstrādā māksliniece Inga Done. Vēl šonedēļ
ikviens slimnīcas darbinieks var nobalsot par vienu no trim
piedāvātiem slimnīcas logotipu variantiem, kurus var apskatīt
slimnīcas intranetā. Tas variants, kurš būs saņēmis vislielāko
balsu skaitu, būs mūsu slimnīcas oficiālais logotips. Visi kopā
izlemsim, kurš logotipa variants būtu piemērotākais mūsu
slimnīcai! Lūgums katram nobalsot tikai vienu reizi!

saskaņots un gaumīgi iekārtots. Mēs
varam pārņemt arī personāla ģērbšanās
stilu – viņiem neviens nebija baltā.
Rehabilitācijā visi bija ģērbušies
sportiskā stilā, bet fizikālajā nodaļā,
līdzīgi kā pie mums – krāsainās darba
drēbēs,” piebilst I. Kriņkele. Lai piesaistītu pacientus, līgatnieši izstrādā piedāvājumus gan konkrētām vecuma
grupām, gan ģimenēm, gan piedāvā
iespēju rehabilitāciju saņemt brīvdienās
utt.. Ārstniecībai un relaksācijai ejot
roku rokā, bez tradicionālās terapijas
tiek piedāvātas arī pastaigas parkā, kas
arī pie mums ir iespējamas, saka I.
Kriņķele un piebilst, ka viņiem ir ļoti
draudzīga attieksme pret pacientiem un
katru no tiem viņi sagaida ar smaidu.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Asins sagatavošanas nodaļa
pievienota intranetam

P

ēc apsveicamām Informācijas tehnoloģiju nodaļas
darbinieku pūlēm arī slimnīcas Asins sagatavošanas
nodaļa pievienota kopējam slimnīcas informācijas
tīklam – intranetam. Tagad arī šīs nodaļas kolektīvam ir pieejama
visa jaunākā informācija, kas tiek ievietota vietējā tīklā – gan tā,
kas attiecas uz konkrētās nodaļas ikdienas darbu, gan
informācija par valdes lēmumiem, rīkojumiem un paziņojumiem, gan arī atvieglota pieteikšanās pusdienām un iespēja
ielūkoties slimnīcas foto galerijā un aplūkot fotogrāfijas no
slimnīcas kopējiem sporta pasākumiem.
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Latvijas vecmātes apgūst Liepājas
kolēģu pieredzi
sagaidot arī būtu jāizvēlas plāna ķeizargrieziena operācija, jo daudzām sievietēm vislielākā vēlēšanās tomēr ir
dzemdēt savu mazuli
pašām. I. Baumgarte
stāsta, ka pēc ķeizargrieziena dzemdē paliek rēta, kas daļai
sieviešu var radīt zināmu risku turpmāk izvēloties dabiskās dzemdības. Līdz ar to daudzi
mediķi nejūtas tik spēcīgi un pēc pirmā ķeizargrieziena arī otrajās
dzemdībās iesaka izvēlēties plāna ķeizargrieziena operāciju.
Liepājas dzemdību
speciālisti uzskata, ka
dabiskās dzemdības pēc
ķeizargrieziena ir iespējamas, taču katrs gadījums jāizvērtē individuāli. Liepājas slimnīcā
apkoptie dati liecina, ka
28%
– 31% (viena
Latvijas Vecmāšu asociācijas prezidente Kristīne Embure- Zapoļska (pirmā no kreisās)
trešdaļa)
sieviešu pēc
slimnīcas vecmāte Iveta Baumgarte un Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsvecmāte Ingūna Ķuda
ķeizargrieziena bija
dabiskās dzemdības. I.
ūsu slimnīcā 12.
dzemdībām slimnīcā uzturējās 3 – 4
Baumgarte skaidro, ka daļai sieviešu
janvārī notika Latdienas, bet tagad, ja pati to vēlas un arī
ķeizargrieziena operācija ir jāizvēlas arī
vijas vecmāšu asociāmediķi neiebilst, viņa var doties mājās
otrajās dzemdībās, bet daļai var ieteikt
cijas izbraukuma
jau nākošajā dienā pēc dzemdībām ar
dabiskās dzemdības. Tas ir atkarīgs no
sēde, uz kuru bija ieradušās aptuveni 60
nosacījumu, ka turpmākās trīs, četras
katras konkrētās sievietes veselības
vecmātes no Rīgas, Valmieras, Kuldienas ieradīsies slimnīcā, lai veiktu
stāvokļa, piebilst. I. Baumgarte un
dīgas, Ventspils.
izmeklējumus un saņemtu konsulturpina, dabiskās dzemdības ir fizioloLatvijas Vecmāšu asociācijas prezitācijas, kuras līdz šim veica stacionārā,
ģisks process, bet ķeizargrieziens ir
dente Kristīne Embure-Zapoļska atzina,
bet tagad to pašu izdarot ambulatori.
operācija ar visu no tā izrietošām sekām
ka šī ir pirmā asociācijas izbraukuma
Sievietēm šis pakalpojums ir bez
– paliek rētaudi, infekciju risks, utt.
sēde ārpus Rīgas. Līdz šim tās notika
maksas, jo, tāpat kā līdz šim, visu ar
Dabiskām dzemdībām ir vairākas
tikai galvaspilsētā. K. Emburegrūtniecību, dzemdībām un pēcdzempriekšrocības: iespējams izvairīties no
Zapoļska: „Šoreiz esam nolēmušas
dību periodu saistīto aprūpi apmaksā
vēl
vienas rētas uz dzemdes, samazinās
doties ciemos un paskatīties, kas notiek
valsts. Taču katrs gadījums, kad sieviete
infekcijas iespējas, kā arī iespējams
reģionos. Liepāju izvēlējāmies tāpēc, ka
izvēlas doties mājās ir individuāls, jo
izvairīties no anestēzijas iedarbības gan
šeit vecmātes ir patstāvīgākas attiecībā
jāņem vērā gan attālums, gan transporta
mātei, gan bērnam. I. Baumgarte:
uz savām praktiskajām darbībām nekā
pieejamība, lai varētu nokļūt līdz
„Šādas dzemdības prasa gan augstu
tas ir pierasts Rīgā. Turklāt šeit ir arī
slimnīcai.
profesionalitāti, gan pacietību. Mūsu
vairākas interesantas lietas, kur jūs esat
Otrkārt, LRS Dzemdību nodaļa ir
dzemdību speciālisti ir uzkrājuši lielu
soli priekšā un kuras ir vērts redzēt.
vienīgā nodaļa Latvijā, kas sievietēm
pieredzi un ir spēcīgi šajā jomā, tāpēc
Tāpēc mēs nolēmām braukt uz
piedāvā iespēju pēc ķeizargrieziena
var uzņemties atbildību šādu dzemdību
Liepāju.”
operācijas, ja apstākļi to atļauj,
vadīšanā un dalīties arī pieredzē ar
Viesi iepazinās ar vairākiem
izvelēties dabiskās dzemdības. Latvijas
kolēģiem.”
pakalpojumiem, ko piedāvā LRS
vecmāšu asociācijas valdes locekle,
Dzemdību nodaļas speciālisti, bet kas
LRS vecmāte Iveta Baumgarte stāsta,
Indra Grase
citviet Latvijā netiek realizēti. Pirmkārt
ka gadījumā, ja pirmajās dzemdībās
sabiedrisko attiecību speciāliste
– māmiņu un jaundzimušo ambulatorā
bērniņš pasaulē nāca ar ķeizargrieziena
aprūpe. Līdz šim sievietes pēc
palīdzību, tas nenozīmē, ka otro bērniņu
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Drīzumā darbu sāks Vispārējā profila nodaļa

P

Remonts jau ir pabeigts un nodaļa aprīkota gan ar gultām, gan
nepieciešamo medicīnisko aparatūru, lai varētu uzņemt pacientus

NMP nodaļā pacientus sagaida (no kreisās) medmāsa Inta Kārkliņa,
klientu reģistratores Santa Vilne un Liene Gūtmane

Ārsta palīdze Tatjana Jozepa pacientus apkalpo
jaunajās Traumpunkta telpās

lānots, ka martā slimnīcā darbu sāks
jaunizveidotā 17. Vispārējā profila
nodaļa. Tā iekļauta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sastāvā un atrodas
slimnīcas pirmajā stāvā līdzās NMP nodaļai.
Pirms tam nodaļas vajadzībām tika pārplānotas
un remontētas vairākas telpas. Taču šobrīd remonts
jau ir pabeigts un nodaļa aprīkota gan ar gultām,
gan nepieciešamo medicīnisko aparatūru, lai
varētu uzņemt pacientus. NMP dienesta virsārsts
Uldis Balodis stāsta, ka patlaban tiek strādāts pie
tai, lai noteiktu kuros gadījumos pacientu vajadzēs
ievietot Vispārējā profila nodaļā, kuros –
reanimācijā vai kādā no citām slimnīcas nodaļām.
U. Balodis prognozē, ka cilvēkiem, iespējams,
visgrūtāk būs saprast to, ka NMP nodaļa un
Vispārējā profila nodaļa ir divas atsevišķas
struktūrvienības, kaut arī atrodas viena otrai blakus
un ir savstarpēji saistītas. Raksturojot katras
nodaļas darbu, U. Balodis stāsta, ka NMP nodaļu
var uzskatīt kā pirmo etapu, kurā tiek stabilizēts,
diagnosticēts un izvērtēts pacienta veselības
stāvoklis un pieņemts lēmums: ievietot to kādā no
stacionāra nodaļām vai jaunizveidotajā Vispārējā
profila nodaļā, vai arī pacients var turpināt
ārstēšanos ambulatori. Tā kā ārstēšanās stacionārā
valstij izmaksā visdārgāk, nepieciešami risinājumi,
kā samazināt pacientu skaitu slimnīcās vienlaikus
nepasliktinot iedzīvotāju veselības aprūpi un
medicīnisko pakalpojumu pieejamību. Līdz ar to
Vispārējā profila nodaļu var uzskatīt kā otro etapu
pirms pacients nonāk stacionārā, skaidro U.
Balodis. Plānots, ka šajā nodaļā galvenokārt
uzturēsies tie pacienti, kuru veselības stāvoklis ir
vidēji smags un kuriem nepieciešama papildus
izmeklēšana un novērošana diagnozes uzstādīšanai. Līdz ar to dežūrārsts varēs uzsākt
novērošanu un ārstēšanu jau šeit. Bet nākošajā
dienā pacientu varēs pārvest uz attiecīgo nodaļu, ja
būs nepieciešama ilgstošāka ārstēšana, vai atlaist
mājās, ja veselības stāvokli izdevies stabilizēt un
ārstēšanu var turpināt ambulatori. Jaunajā nodaļā
vienā palātā atrodas trīs intensīvās novērošanas
gultas, bet piecas mazāk intensīvas gultas atrodas
četrās citās palātās.
U. Balodis saka, ka pēdējā laikā NMP dienestā
notikušas vairākas pārmaiņas. Kopš šā gada
janvāra Traumpunkts pacientus pieņem citās
telpās. Nodaļā izveidota arī vienota reģistratūra
gan Traumpunkta, gan NMP nodaļas pacientiem.
Ienākot nodaļā, pacientu vispirms sagaida
koordinators, kurš rūpējas gan par dokumentāciju,
gan palīdz nokļūt vajadzīgajā vietā palīdzības
saņemšanai. Tāpat dienestā kopumā ir izveidoti trīs
māsu posteņi, līdzšinējā viena vietā. Viens no tiem
atrodas NMP nodaļā, otrs stabilizācijas zālē, bet
trešais jaunizveidotajā Vispārējā profila nodaļā. Kā
arī iegādāti vairāki pacientu guļamrati ar kuriem
ērti pārvadāt pacientus gan uz izmeklējumiem, gan
nogādāt citā nodaļā.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Remontē telpas
Bērnu dienas stacionāram
obrīd bijušā Traumpunkta telpās notiek remonts, lai izveidotu
palātas Bērnu dienas stacionāra vajadzībām. Plānots, ka šeit
būs četras palātas. Vienā no tām būs divas gultasvietas, pārējās
pa vienai. Bērnu dienas stacionārā no plkst. 8.00 līdz 18.00 strādās gan
pediatrs, gan medicīnas māsa. Bērnu nodaļas virsmāsa Gundega
Blizņeca atzina, ka Dienas stacionāra izveidei ir liela nozīme, jo tas
atvieglo Bērnu nodaļas darbu un palielina ārstēšanas procesa
efektivitāti, jo bērniem, kuriem visu diennakti nav nepieciešama ārsta
uzraudzība, nebūs pastāvīgi jāuzturas citu slimnieku vidū. Dienas
stacionārā bērni varēs iziet rehabilitācijas periodu pēc nopietnākas
ārstēšanās, kā arī saņemt visas procedūras, kas nepieciešamas
ambulatorai ārstēšanai. Visa dienas stacionārā sniegtā palīdzība un
izmeklējumi bērniem ir bez maksas. Bērnu Dienas stacionārs tika
izveidots pagājušā gada martā un līdz šim atrodas slimnīcas otrajā
strāvā.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Š

Slimnīcā maina liftus

Uzņēmuma darbinieki patlaban veic veco liftu demontāžas
un šahtu pārbūves darbus

T

urpinot īstenot slimnīcas rekonstrukcijas pirmo kārtu, šā
gada janvārī sāka nomainīt vecos, savu laiku
nokalpojušos liftus. Savukārt to priekštelpu veco durvju

vietā tiks uzstādītas ugunsdrošības noteikumiem
atbilstošas automātiskās durvis un izremontētas arī pašas
liftu halles.
Darbus veic a/s „Latvijas lifts – Šindlers”, kas uzvarēja
iepriekš rīkotā iepirkumu konkursā, un ar kuru 2010. gada
20. decembrī noslēgts līgums par šo darbu veikšanu. Liftu
nomaiņas kopējās izmaksas ir Ls 462 350,74.
Liftu nomaiņa tiks veikta divos etapos. Pirmajā etapā no
2011. gada janvāra līdz jūnijam tiks nomainīti pirmie seši
lifti. Tie ir trīs mazie pasažieru lifti, divi lielie kravas lifti un
virtuves lifts. Šajā laikā posmā tiks veikta veco liftu
demontāžas un šahtu pārbūves darbi, jauno liftu montāža,
apdares darbi, kā arī liftu sertifikācija un nodošana
ekspluatācijā. Lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām vienu no lielajiem liftiem paredzēts
aprīkot ar speciālām pogām braila rakstā un skaņas signālu
atbilstoši vājredzīgu un vājdzirdīgu cilvēku vajadzībām. Tā
kā lielajiem liftiem ir plašākas durvis un tajā ērtāk ir iekļūt
ar ratiņkrēsliem, to varēs izmantot cilvēki ar kustību
traucējumiem. Savukārt otrs lielais lifts saglabās savas
funkcijas un ar to tiks pārvadāti gulošie pacienti.
Tā kā slimnīca ir daudzstāvu ēkā, tad atbilstoši
ugunsdzēsības prasībām nepieciešams arī ugunsdzēsēju
lifts, kas attiecīgi darbosies ugunsgrēka gadījumā. Līdz ar
to no diviem virtuves vajadzībām esošajiem liftiem tiks
izbūvēts viens liels, kas turpmāk kalpos gan virtuves
vajadzībām, gan ugunsgrēka gadījumā to varēs izmantot
ugunsdzēsēji.
Protams, būvniecība ienesusi pārmaiņas slimnīcas
dzīvē. Gan pacientiem, gan darbiniekiem jāsadzīvo ar
vairākām neērtībām – troksni, nedaudz ilgāk jāgaida lifti
u.tml. Taču, lai turpmāk mēs varētu braukt ar atbilstošiem
liftiem, nedaudz jāpiecieš neērtības, tāpēc ikvienu aicinām
uz sapratni. Savukārt otrajā etapā, kas norisināsies no jūnija
līdz novembrim tiks nomainīti atlikušie pieci lifti.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pateicības
Sirsnīgi pateicos 6. uroloģijas nodaļas vadītājai Dzintrai Litavniecei
un visai nodaļas komandai. Piecu dienu laikā esmu ticis pie labas
veselības un dzīvesprieka. Liels paldies!
Kārlis Ronītis (94 gadi)

Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājam
Edvīnam Strika kungam
Godātais valdes priekšsēdētāj, vēlos teikt, ka Jūs varat lepoties ar savas
vadītās iestādes darbiniekiem. Izsaku vislielāko pateicību dakterim
Viesturam Rozītim par manu veiksmīgu, iejūtīgu ārstēšanu. Paldies!
Pateicos arī mīļajām māsiņām un māsiņu palīdzēm, kā arī tam ļoti
palīdzīgajam puisim Jānim, kas mani vizināja no procedūras uz
procedūru. Īpaši mīļu, sirsnīgu pateicību izsaku māsiņai Irēnai. Paldies!
Uzskatu, ka daktera V. Rozīša vadītā nodaļa būtu pelnījusi nosaukumu
ne tikai Liepājas, bet „Latvijas lepnums”. Lai Dievs Jūsu mīļās rokas un
zināšanas bagātīgi svētī Jēzus Kristus vārdā un spēkā!
Dziļā pateicībā Malvīne Kažmire

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Janvārī
Mirdzu Božieni, medicīnas māsas
palīdzi
Dianu Kemu, apkopēju
Vinetu Legzdiņu, medicīnas māsu
Daci Iesalnieci, grāmatvedi
Sandru Milleri, medicīnas māsas
palīdzi
Karīnu Terentičevu, virsmāsu
Viktoriju Škrobu, medicīnas māsu
Juri Zoni, krāvēju
Viktoriju Uskovu, zobu ārsti

Februārī
Brigitu Ostnieci, galveno māsu
Gaļinu Golovinu, medicīnas māsas palīdzi
Jeļenu Ņikitinu, laboranti
Mairu Ivanovu, apkopēju
Sandru Piķeli, apkopēju
Baibu Šneideri, ārsti anestezioloģireanimatoloģi
Ziedoni Kļaviņu, krāvēju
Sarmīti Knausi, medicīnas māsu
Sintiju Bitaiti, medicīnas māsu
Ingu Lapiņu, medicīnas māsu
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