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Turpinoties rekonstrukcijai,
stacionāra nodaļas atradīsies citās vietās

T

Edvīns Striks
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs

urpinoties Liepājas Reģionālās slimnīcas vērienīgajai
rekonstrukcijai, no 1. oktobra pakāpeniski tiek pārvietotas
stacionāra nodaļas, lai atbrīvotu telpas būvniecības ceturtās kārtas
darbu uzsākšanai. Šajā kārtā pārbūves darbi notiks slimnīcas
galvenā korpusa rietumu spārnā. Līdz ar to pacientus izvietos šīs
ēkas pretējā (austrumu) spārnā. Pēc šīs rekonstrukcijas kārtas slimnīca iegūs
modernas un mūsdienīgas nodaļas ar 28 gultām katrā.
Liepājas Reģionālās slimnīcas vērienīgās pārbūves darbi atsākās 1. augustā,
kad tika uzsākta rekonstrukcijas otrā kārta. Tās laikā pagrabstāvā tiek izbūvētas
ģērbtuves personālam, pirmajā stāvā – Funkcionālās diagnostikas un
Radioloģijas nodaļa, otrajā stāvā – Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa,
Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļa, kā arī dzemdību zāles un
Sirds asinsvadu kateterizācijas laboratorija.
Kopumā projektā paredzēts īstenot slimnīcas rekonstrukcijas otro, trešo un
ceturto kārtu, ieguldot 9,26 miljonus latu. No tiem 85% ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums un 5% valsts finansējums. Noteiktā naudas summa
ir jāapgūst noteiktā termiņā – 36 mēnešos. Pretējā gadījumā slimnīcai var nākties
maksāt soda procentus, vai daļu naudas pat zaudēt.
Lai iekļautos termiņā un projektu pabeigtu plānotajā laikā, mēs esam spiesti
uzsākt vairāku būvniecību kārtu īstenošanu vienlaicīgi. Līdz ar to
rekonstrukcijas kārtas pārklājas un īpaša pārtraukuma starp tām nav.
Tā kā slimnīcai ir jānodrošina ārstniecības procesa nepārtrauktība, nedaudz
saspringtāki apstākļi būs gan pacientiem un apmeklētājiem, gan pašiem
darbiniekiem.
Turpinājums 5.lpp.
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Slimnīcas darbības
finansiālie rādītāji

N

eskatoties uz pasmago finansiālo stāvokli, esam
iemācījušies sabalansēt ieņēmumus ar
izdevumiem un saprotot, ka reģionālās slimnīcas
status uzliek pienākumu attīstīties, esam spējuši investēt
ievērojamus līdzekļus aparatūras un palīglīdzekļu iegādē.

LRS investīcijas 2011-2012
sadalījums

Stacionāra pakalpojumi

! Pārstrāde KOPĀ līdz 2012.g. augustam ieskaitot 4 %

Ambulatorie pakalpojumi

DIAGNOSTIKA/LAB

242 000.00

Urodinamikas sistēmas, t.sk. krēsla iegāde

19 800.00

Uretero-Reno-Fibroskopa iegāde

5 700.00

Kolonoskopi 2 gab

34 500.00

Bronhoskops

9 000.00

Dzesēšanas centrifūga

5 200.00

Histoloģijas laboratorijas aprīkojums (ERAF)

69 800.00

Videoendoskopijas iekārtu komplekts (ERAF)

65 700.00

LOR iekārta (ERAF)

32 300.00

REMONTI

! Pārstrāde KOPĀ līdz 2012.g. augustam ieskaitot 29 %

175 000.00

Operāciju zāles sienu apdare

50 000.00

NMP/17.nod remonts

65 000.00

Fizioterapijas remonts

60 000.00

IT/LICENCES

61 100.00

Servera iegāde

10 800.00

Datori, monitori, printeri

14 000.00

Ārsta Birojs licences - 21 gb (2011)

24 300.00

Ārsta Birojs licences - 10 gb (2012)

12 000.00
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Ārstēšanas ilgums

Ūdens procedūrām izmanto unikālu minerālūdeni
dens ir labs siltuma nesējs un
katra procedūra rada ādas
sasilšanu, apsārtumu un labu
vispārējo sajūtu, mundrumu. Piemēram,
Šarko duša mazina nogurumu, tonizē
nervu, sirds-asinsvadu un elpošanas
sistēmu, uzlabo vielmaiņu.
Savukārt zemūdens masāža ir viena no
procedūrām, kuru var izmantot arī bērni,
sākot no desmit gadu vecuma. Zemūdens
masāža galvenokārt iedarbojas uz nervu
sistēmu. Tā labvēlīgi ietekmē arī sirds un
asinsvadu sistēmu, uzlabo vielmaiņu,
stimulē asinsrades sistēmu, paaugstina
hemoglobīna un eritrocītu līmeni.
Zemūdens masāža iedarbojas arī uz
locītavām un īpaši labvēlīgi ietekmē
muskuļus. „Zemūdens masāžu pielieto
gandrīz pie visām saslimšanām, arī pie
aptaukošanās un celulīta,” stāsta fizikālās
terapijas ārste Ingrīda Jakovicka.
Turpretī minerālūdens vannām nodaļā
izmanto minerālūdeni, kas iegūts no bijušās
Liepājas sanatorijas urbuma. „Tas ir ar tādu
minerālu koncentrāciju, kāda ir reti kur. Renovētajās ūdens procedūru telpās tagad arī jauna Šarko dušas
Šajā ziņā mēs esam unikāli,” ar padošanas konsole, kas ļauj uzlabot pakalpojuma kvalitāti
gandarījumu saka I. Jakovicka.
„Mūsu minerālūdens satur bromu,
līdzinātas sienas un nomainīti griesti, kā arī sakārtota
hlorīdu, jodu, kalciju, magniju un ir vienīgais šāda sastāva un
elektroinstalācija un kanalizācijas sistēma.
koncentrācijas minerālūdens Latvijā, uzsver ārste. Tas ārstē
Rezultātā nodaļa ieguvusi jaunas un skaistas telpas, kurās
locītavu un vielmaiņas saslimšanas, palīdz osteohondrozes un
turpmāk daudz patīkamāk būs uzturēties ikvienam
radikulīta slimniekiem, stiprina nervu sistēmu un palīdz
apmeklētājam. Šarko duša, zemūdens masāža, minerālūdens
atbrīvoties no stresa,” skaidro I. Jakovicka.
vanna ir vienas no iecienītākajām ūdens procedūrām, kuru
Šā gada 9. augustā tika atklātas renovētās Fizikālās
ārstniecisko efektu novērtējuši ne tikai liepājnieki, bet arī
terapijas un rehabilitācijas nodaļas ūdens procedūru telpas.
tuvāku un tālāku novadu iedzīvotāji.
Telpu renovāciju uzsāka š.g. 16. aprīlī. Tās laikā atjaunoti
Renovācijas darbus veica SIA UPTK, kas uzvarēja
koridori un procedūru telpas – pērļu vannas, zemūdens
iepirkuma konkursā. Remontdarbi veikti, izmantojot slimnīcas
masāžu, minerālūdens vannu, Šarko dušas un cirkulārās dušas
finansiālos resursus. Līguma summa ar PVN Ls 59 197.
telpas. Šarko dušas telpā nomainīta arī ūdens padošanas
konsole, kā arī uzlikta jauna cirkulārā duša. Kopējais telpu
Indra Grase
plānojums nav mainījies, bet ieliktas jaunas durvis,
slimnīcas
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
izlīdzinātas grīdas un nomainīts grīdas segums, krāsotas un

Ū
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Rekonstrukcijas aktuālie darbi

Aktīvi demontāžas darbi notiek arī pagrabstāvā,
kur tiks izbūvētas ģērbtuves personālam

1.augustā

uzsākta rekonstrukcijas otrā kārta un
pašlaik notiek demontāžas darbi, kā arī aktīvi tiek risināts
jautājums par jaunās maģistrālās komunikācijas izbūvi, lai,
sākoties apkures sezonai, mēs jau varētu pieslēgties jaunajam
maģistrālajam vadam un nepaliktu aukstumā. Patlaban gan
pacienti, gan darbinieki izjūt zināmas neērtības – vibrāciju,
trokšņus, putekļus u.tml., bet mums jau ir rūdījums no pirmās
kārtas, tāpēc būsim iecietīgi un saprotoši, jo rekonstrukciju
nevar veikt klusi, mierīgi un bez problēmām. Iespēju robežās
nosakām būvniekam ierobežojumus atsevišķās darba zonās
darba laikā. Taču darbs rit savu gaitu, līdz ar to varētu būt arī
kādas tehniska rakstura neērtības, piemēram, ūdens padeves
traucējumi u.c. Par to centīsimies jau iepriekš paziņot intranetā.
Esam uzsākuši arī ceturtās kārtas rekonstrukcijas darbus un
pakāpeniski nododam lielā korpusa rietumu spārnu no 3. –12.
stāvam būvnieku rīcībā, kas ir jāizdara līdz 1.novembrim, lai
varētu iekļauties plānotajā termiņā. Līdz ar to novembrī
demontāžas darbi notiks arī galvenā korpusa rietumu spārnā no
3.–12.stāvam. Pašlaik esam nodevuši celtniekiem daļu no
6., 8., 10., 11. stāva. Vēl jāatbrīvo trešais stāvs, kur
izvietojusies Bērnu nodaļa. To izdarīsim, līdz ko būs
izremontētas telpas šī paša stāva pretējā pusē. Savukārt
Endoskopiju kabinets jau atrodas Dienas stacionārā. Vēl uz
jauno mājvietu jāpārceļas Rehabilitācijas nodaļai, kas
atradīsies Fizioterapijas nodaļā. Pagaidu mājvietā izvietota arī
5. ķirurģijas nodaļa, kas tagad atrodas 12 stāvā, iepriekšējās
Paliatīvās aprūpes nodaļas telpās. Savukārt Paliatīvās aprūpes
nodaļa savu mājvietu radusi trešajā stāvā Infekcijas slimību
nodaļas korpusā. Bet 4. ķirurģijas nodaļa atradīsies turpat
galvenajā korpusā, tikai pārcelsies stāvu augstāk un
izmitināsies ēkas austrumu spārnā. Sociālās aprūpes nodaļa un
Narkoloģijas nodaļa atrodas tajos pašos stāvos, tikai
pārvietotas uz austrumu spārnu. Turpretī Ginekoloģijas nodaļa

no 8. stāva pārcelsies
uz 9. stāva austrumu
spārnu, kur atrodas arī
Dzemdību nodaļa.
Pārcelšanās notiek
pakāpeniski. Taču,
ņemot vērā šīs pārmaiņas ar mājvietām,
iespējams, daļa darbi- Andris Vistiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas
nieku ir nelielā nezi- valdes
loceklis
ņā, bet es ticu, ka ātri
spēsim pielāgoties un
turpināt sniegt kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus, kā līdz
šīm. Aicinu visus būt saprotošiem, ja uzreiz nevaram atrisināt
mazāk nozīmīgas ķibeles, jo jāņem vērā, ka mūsu
remontstrādnieki un elektriķi aktīvi darbojas dažādās vietās,
līdz ar to pieteiktās problēmas tiks novērstas salīdzinoši vēlākā
laika periodā, bet tas nenozīmē, ka tās tiek ignorētas vai
aizmirstas. Informācija par veicamajām saimnieciskām lietām
un nebūšanām tiek saņemta ar intraneta starpniecību,
problēmas ir apkopotas, un tās risinām prioritārā secībā. Tad,
kad nodaļas būs savās pagaidu vietās iekārtojušās, darbs ieies
savās sliedēs, līdz brīdim, kad vajadzēs pārcelties jau uz
rekonstruētajām telpām, bet tās jau būs daudz patīkamākas
klapatas.
Taču pagaidām aicinu darbiniekus būt pacietīgiem un
saprotošiem. Jāsaka, ka lielākoties visi jau arī tādi ir. Nekādas
sūdzības nav manītas, un cilvēki bieži vien paši tiek ar daudz ko
galā. Plānots, ka otrās kārtas remontdarbi beigsies 2013. gada
augustā. Pēc otrās kārtas nodošanas varēsim uzsākt trešo kārtu,
kurā tiks izbūvētas dzemdību nodaļas palātas un ambulatorā
nodaļa, bet galvenā korpusa rietumu spārna rekonstrukcijas
plānotais beigu termiņš – 2014. gada vidus.
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Kanisterapija – terapija ar suņiem
Tā ar suņu palīdzību mēs
motivējam veikt kādas konkrētas
Grobiņas novada „Dižvanagos”
darbības. Mums ir arī puisītis,
notika kanisterapijas nodarbīkurš vēlas ar basām pēdām
bas bērniem ar īpašām vajadzībužināt suņa spalvu. Līdz ar to
bām. Kopumā nodarbībās
viņš ir sācis kustināt pēdas, ko
piedalījās astoņi bērni, kuri
līdz šim mājās nebija darījis. Tā
darbojās pēc individuāli piemēsavā ziņā ir kā spēle, patīkama
rotām programmām, kuras
nodarbošanās, pozitīvas emoizstrādājusi Liepājas Reģionācijas, kas uzlabo ne tikai fizisko
lās slimnīcas ergoterapeite
veselību, bet veicina arī garīgo
Kristīne Rebuka-Amzele, kas
attīstību. Grupā ir arī bērniņš, kas
patlaban ir vienīgā šāda veida
ir ļoti neieinteresēts, viņu grūti
speciāliste Latvijā.
iesaistīt nodarbībās. Tad, lai
„Kanisterapija ir viena no
pievērstu viņa uzmanību, mēs
motivācijas terapijām, kā
spēlējam bumbu ar suni, kas rej,
mākslas terapija, delfīnterapija,
skrien pakaļ bumbai, nes to klāt.
mūzikas terapija, tāpat arī
Pēc neilga laika bērns jau sāk uz
kanisterapija, kur terapeita lomā
šo suni skatīties, pievērst
iejūtas suns. Tā ir sava veida
uzmanību. Kad ir nodibināts
terapija ar suņiem,” saka Kriskontakts, mēs jau sākam darīt ko
tīne. „Kanisterapijas nodarbībās
vairāk,” stāsta Kristīne.
speciāli apmācīti suņi palīdz
Kanisterapijas nodarbības
bērniem ar smagām saslimKristīne vada jau aptuveni
šanām (cerebrālo trieku, autispusgadu. Katram bērnam ir sava
mu, aizkavētu psihoemocionālo
karte, kur viss tiek pierakstīts un
attīstību, uzvedības traucēizvērtēts, kāds ir bijis sākums un
jumiem, u.c.) izzināt pasauli,
kāds stāvoklis ir tagad. „Pozitīva
sazināties ar tuviniekiem, uzladinamika ir vērojama visiem
bot fiziskās spējas. Kaniste- Nodarbības laikā terapeita lomā iejūtas suns,
bērniem,” saka Kristīne. „Nav
rapijas laikā suns ir ne tikai stāsta ergoterapeite Kristīne Rebuka Amzele (attēlā) tādu bērnu, kuriem nebūtu kādu
draugs, bet darbojas arī kā
uzlabojumu. Piemēram: ja
terapeits.”
pirmajā reizē apātiskais puisēns tikai sēdēja, skatījās un neko
Liepājas Reģionālās slimnīcas ergoterapeite Kristīne
nedarīja, tad pēc sestās reizes zēns jau meklēja suni, ņēma
Rebuka-Amzele patlaban Latvijā ir vienīgā mediķe, kas
bumbu un iesaistījās nodarbībās. Tas ir liels sasniegums. Kāds
kanisterapijā izstrādā īpašas programmas vai nodarbību
cits bērns, kurš varēja pateikt tikai vārdu mamma, tagad jau
kompleksu katram bērnam individuāli, ņemot vērā bērna
saka teikumus – arī tas ir liels sasniegums, un šādus pozitīvus
vecumu, spējas un vēlamo rezultātu.
piemērus var minēt par katru no bērniem.
„Pirms sastādīt katru programmu, es novērtēju bērna
Nodarbībās kopā ar suni ir kinologs vai suņa saimnieks, kas
funkcionālās spējas, ko viņš var izdarīt, ko nevar, kādi ir
izgājis speciālu apmācību, jo viņam ir jāzina, kā šādas
resursi, kādas problēmas, kā arī izvirzu mērķus, kurus
situācijās darboties ar suni. Taču nodarbību pamatā ir jābūt
kanisterapijas laikā cenšamies sasniegt,” skaidro Kristīne.
medicīniski izstrādātai programmai, pēc kuras vadīties,
„Patlaban grupā ir astoņi bērni. Vairums no viņiem terapiju
darbojoties ar konkrētu bērnu,” uzskata Kristīne. „Grupā ir
sākuši jau pie fizioterapeites un osteopātes Boženas Bejnaresbērni ar dažādām saslimšanām – autismu, Dauna sindromu,
Slavovas, kura vairākkārt viesojusies slimnīcā. Katram no šiem
cerebrālo trieku, aizkavētu runu vai garīgo attīstību, tāpēc
bērniem ir atšķirīgas diagnozes, un programma tiek sastādīta,
nepieciešams mediķis, kurš pārzina un prot novērtēt katra
ņemot vērā bērna vecumu un funkcionālās spējas. Piemēram:
bērna iespējas veikt konkrētos uzdevumus.”
bērnam ir jāsāk rāpot, bet viņš nevar pastiept rokas uz priekšu.
Indra Grase
Lai to panāktu, mēs iesaistām suņus. Bērns grib paglaudīt suni,
slimnīcas
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
lai to izdarītu, viņam ir jāpapūlas un rokas jāpastiepj uz priekšu.

28. septembrī

Turpinājums no 1.lpp.

Turpinoties rekonstrukcijai, stacionāra nodaļas atradīsies citās vietās
Taču mūs iedrošina tas, ka arī pirmās kārtas celtniecības
laikā, kas ilga 14 mēnešus, mēs nesaņēmām nevienu
iedzīvotāju sūdzību saistībā ar remontdarbiem. Redzot, cik
veiksmīgi ir īstenota slimnīcas rekonstrukcijas pirmā kārta, ir
pamats domāt, ka arī pārējās kārtas tiks pabeigtas laikā un labā
kvalitātē. Iedzīvotājus un potenciālos klientus aicinām
izturēties ar sapratni, būt iecietīgiem un sekot līdzi informācijai
Konsultatīvajā nodaļā, kur tiks norādīts kurā stāvā atrodama
katra no nodaļām.

Šā gada 30. martā tika izsludināts būvdarbu iepirkums
„Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 2., 3., 4. kārta”.
Par uzvarētāju konkursā tika atzīta pilnsabiedrība „Piegādātāju
apvienība RBSSKALS & RBSSKALS Būvvadība”.
Būvniecības darbi tiek īstenoti ERAF projekta „Stacionārās
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Liepājas
reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti
un paaugstinot izmaksu efektivitāti” ietvaros.
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Kompleksā veselības pārbaude –
vienas dienas laikā

Konsultatīvās nodaļas vadītāja
Inese Flaksa uzskata, ka cilvēkiem,
kuriem nav daudz laika domāt par savu veselību,
kompleksās veselības pārbaudes
ir labs veids,
kā maksimāli ātrā laikā
pārbaudīt savu veselību

L

ai noteiktu pacienta vispārējo veselības stāvokli un
savlaicīgi novērstu dažādas saslimšanas, slimnīcas
mediķi izstrādājuši vairākas kompleksās veselības
pārbaudes, kuras var veikt vienas dienas laikā. Piedāvājumā ir
četru veidu kompleksās veselības pārbaudes: veselības
pamatpārbaude, sirds asinsvadu sistēmas kompleksā pārbaude,
„onkoprofilakse” sievietēm, „onkoprofilakse” vīriešiem.
Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inese Flaksa stāsta, ka katra
no programmām nodrošina kompleksu veselības pārbaudi, kas
ļauj identificēt iemeslus nopietnām saslimšanām. „Šis
pakalpojums ir domāts pacientiem, kuri ilgstoši nav vērsušies
pie ārsta, kuri ir aizņemti darbā, kuriem ir bažas par savu
veselību. Šiem pacientiem mēs piedāvājam profesionālu
veselības stāvokļa izmeklēšanu maksimāli īsā un pacientam
izdevīgā laikā. Ja pārbaudes laikā tiek konstatētas veselības
problēmas, piedāvājam kvalitatīvi sagatavotas rekomendācijas
par turpmāko dzīvesveidu, diētu u.tml. un vajadzības gadījumā
ārstēšanas plānu,” skaidro I. Flaksa un turpina „cilvēkiem,
kuriem nav daudz laika, lai domātu par savu veselību, šis ir labs
veids, kā maksimāli ātrā laikā pārbaudīt savu veselību un
saņemt rekomendācijas ārstēšanai, ja tas ir nepieciešams.”
„Kompleksās veselības pārbaudes var izmantot arī tie
cilvēki, kuri gatavojas doties kādā tālākā ceļojumā vai strādāt
ārvalstīs,” saka I. Flaksa un piebilst, ka parasti šādos gadījumos
cilvēki grib pārliecināties, ka ar veselību viss ir labi un viņi var
mierīgu prātu doties kurp vēlas. Veicot komplekso veselības
pārbaudi, iespējams arī savlaicīgi konstatēt kādas veselības
problēmas un uzsākt to ārstēšanu.
Kompleksās veselības pārbaudes Dienas stacionārā:
 Veselības pamatpārbaude: internista konsultāciju pirms
un pēc izmeklēšanas, vēdera dobuma un nieru ultrasonogrāfiju,
elektrokardiogrammu, krūšu kurvja divu projekciju rentgenu,
laboratorijas izmeklējumus, kā arī pusdienas un atrašanos
paaugstināta komforta palātā. Šo pakalpojumu galvenokārt

izvēlēsies tie pacienti, kuri vēlas pārbaudīt savu veselību, lai
mierīgi turpinātu strādat un darboties.
 Sirds asinsvadu sistēmas kompleksā pārbaude:
kardiologa konsultāciju pirms un pēc izmeklēšanas,
elektrokardiogrammu, ehokardiogrammu, doplerogrāfiju
kakla asinsvadiem, veloergometriju, laboratorijas
izmeklējumus, kā arī pusdienas un atrašanos paaugstināta
komforta palātā. Šo pakalpojumu izvēlēsies tie pacienti, kuri
nobažījušies par savas sirds veselību.
 „Onkoprofilakse” sievietēm:internista un ginekologa
konsultācijas, ultrasonogrāfiju krūtīm, vēderam, nierēm un
vairogdziedzerim, krūšu kurvja divu projekciju rentgenu,
laboratorijas izmeklējumus, testu uz slēptām asinīm fēcēs,
laboratorisko onkomarķieri (CA 125), kā arī pusdienas un
atrašanos paaugstināta komforta palātā.
 „Onkoprofilakse” vīriešiem: internista, urologa,
ftiziopneimonologa konsultācijas, krūšu kurvja divu projekciju
rentgenu, spirometriju, ultrasonogrāfiju, laboratorisko
onkomarķieri (PSA), testu uz slēptam asinīm fēcēs,
laboratorijas izmeklējumus, kā arī pusdienas un atrašanos
paaugstināta komforta palātā.
Pēdējās divas programmas ir domātas pacientiem, kuri ir
nobažījušies, vai viņiem nav kāda veida audzēji.
Lai pieteiktos uz kādu no šīm pārbaudēm un vienotos par
piemērotāko laiku, pacientam iepriekš jāzvana pa tālruņiem:
63403221, 63403264. Var pieteikties arī personīgi
Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā, kā arī izmantojot epierakstu slimnīcas mājas lapā www.liepajasslimnica.lv.
Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams, jo tas ir maksas
paklapojums. Pēc pārbaužu veikšanas pacients saņem izrakstu
ar visu izmeklējumu rezultātiem un rekomendācijām.
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izgatavo plaukstas un pirkstu ortozes

L

iepājas Reģionālā slimnīcā izgatavo plaukstas
un pirkstu ortozes pēc individuāla pasūtījuma.
Ar to izgatavošanu nodarbojas ergoterapeites
Kristīne Rebuka-Amzele un Inta Doncu, kas zināšanas
apguvušas dažādos kursos – gan teorētiskās, gan
praktiskās nodarbībās un Kurzemē patlaban ir vienīgās
speciālistes, kas piedāvā šāda veida pakalpojumu. Ortožu
izgatavošana notiek sadarbībā ar traumatologiem,
ķirurgiem, to skaitā arī plastikas un rokas ķirurģi Dr.med.
Lauru Loginu, kura patiesībā ir šīs iniciatīvas ierosinātāja.
Internetā pieejamā informācija vēsta, ka ortoze ir
izstrādājums no cieta vai mīksta materiāla, kuras
lietošanas mērķis ir aizkavēt nevēlamās kustības
locītavās, vienlaicīgi nodrošinot pilnu kustību apjomu
citām locītavām, kuras netiek iekļautas ortozē. Ortozes
nodrošina locītavām komfortu, aizsargā locītavas, uzlabo
kustību koordināciju rokā, līdzsvaro plaukstas muskuļu
darbību, aizkavē un novērš kontraktūru veidošanos,
mazina sāpes un tūsku, aizkavē deformācijas turpmāko
attīstību, konservatīvas ārstēšanas metode (piem, pirksta
fiksācija distāla atliecējcīsplas bojājuma gadījumā).
Kvalitatīvai ortozei ir jāspēj nodrošināt izvirzīto prasību
realizāciju, piemēram, kustību apjoma ierobežojumu
plaukstas locītavā. Tai jābūt iespējami ērtai, vieglai,
viegli
kopjamai,
lasāms Loginas
Mikroķirurģijas un
Pirmo
vietu sacensību
kopvērtējumā
Rehabilitācijas
centra mājas lapā.
izcīnīja „Bruņurupuči”
„Mēs ortozes izgatavojam no speciāla materiāla –
termoplasta, kas temperatūras ietekmē maina formu. Tādējādi
to iespējams piemērot katra pacienta individuālajām
vajadzībām, ko dažkārt nevar izdarīt ar rūpnieciski ražotām
ortozēm, īpaši, ja cilvēkam ir kādas anatomiskas īpatnības.
Piemēram, plaukstai trūkst kāds no pirkstiem u.c. Turklāt
izgatavotās ortozes ir iespējams pēc kāda laika atkal sasildīt un
no jauna piemērot pacienta jau tā brīža konkrētam veselības
stāvoklim, skaidro Kristīne. Savukārt Inta Doncu uzsver, ka
pirms ortozes izgatavošanas ir vajadzīgs individuāls darbs ar
pacientu, lai noskaidrotu, tieši kāda ortoze viņam ir vajadzīga.
„Ir nepieciešama vismaz viena konsultācija, lai mēs
noskaidrotu plaukstas funkcionālo stāvokli un spētu izgatavot
tādu ortozi, kas perfekti pildītu savu funkciju – stabilizētu vai

Heijā!

Speciālā termokatlā, kurā ir silts ūdens,
ortožu materiāls paliek mīksts un plastisks,
skaidro Inta Doncu (attēlā)
koriģētu problemātisko vietu, vienlaicīgi pēc iespējas mazāk
norobežotu tās vietas, kuras pacients drīkst izmantot. Pēc tam
mēs roku nomērām un veidojam atbilstošu piegrieztni, pēc
kuras no termoplasta tiek piegriezta pati ortoze. Tad to
ievietojam speciālā termokatlā, kur noteiktā temperatūrā
izmantojamais materiāls paliek mīksts un plastisks. Un tikai
tad to liekam klāt pie pacienta plaukstas vai pirksta un
veidojam vajadzīgo formu,” klāsta Inta Doncu.
Ortozes tiek izgatavotas gan bērniem, gan pieaugušiem.
Bērniem šis pakalpojums ir bez maksas, nepieciešams tikai
ģimenes ārsta nosūtījums pie rehabilitoloģes Līgas Priedenas
vai fizikālās terapijas ārstes Ingrīdas Jakovickas. Savukārt
pieaugušiem tas ir maksas pakalpojums, iepriekš uz
konsultāciju jāpiesakās pa telefoniem: 29418894, 22316156
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Mediķi mācās sniegt palīdzību lidojuma laikā
2. oktobrī

pie Liepājas Reģionālās slimnīcas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes
reģiona brigāžu mediķi mācījās, kā pacientiem un cietušajiem
sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību glābšanas
helikopterā. Praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas
apguva 25 brigāžu mediķi, tajā skaitā no Liepājas, Priekules,
Aizputes, Alsungas, Ventspils, Dundagas, Rojas un Talsiem.
Mācību laikā tika izmantots Nacionālo bruņoto spēku
Gaisa spēku glābšanas (NBS GS) helikopters. Viens no
mācību mērķiem bija arī pilnveidot Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķu un NBS GS
Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļas sadarbību.
Valsts medicīnisko resursu un rezervju nodaļas vadītājas
vietnieks, ārsta palīgs Juris Raudovs pastāstīja, ka helikopteru
izmanto situācijās, kad pacients jānogādā no reģionāla
stacionāra uz kādu no klīnikām Rīgā papildus izmeklējumu vai
manipulāciju veikšanai, ko nevar izdarīt uz vietas. Šo
helikopteru izmanto arī tajās situācijās, kad neatliekamās

medicīniskās palīdzības mediķiem jāsniedz palīdzība grūti
pieejamās vietās. Tā kā Liepāja ir piejūras pilsēta un daudzi
negadījumi notiek jūrā, tad ir iespējamas situācijas, ka
helikopters tiek izmantots glābšanas darbos jūrā. Līdz ar to uz
borta ir nepieciešama arī mediķu atrašanās, lai pēc pacelšanas
cietušais uzreiz saņemtu medicīnisko palīdzību. Vidēji gadā ir
līdz 15 medicīnisku evakuāciju, kur tiek izmantots helikopters,
piebilda J. Raudovs.
Mācību laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta speciālisti un NBS GS AB Aviācijas eskadriļas
Glābšanas dienesta instruktori mediķiem sniedza teorētiskās
zināšanas par drošības noteikumiem un medicīniskās
palīdzības sniegšanas specifiku gaisa transportā. Tāpat mediķi
veica praktiskus vingrinājumus, darbojoties ar helikopterā
esošo medicīnisko aprīkojumu, mācījās sniegt palīdzību
cietušajiem lidojuma laikā, kā arī nolaisties no helikoptera un
pacelties tajā, izmantojot specifisku aprīkojumu, t.sk. virves
un vinčas.
Turpinājums 8.lpp.
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Turpinājums no 7.lpp.

Mediķi mācās sniegt
palīdzību lidojuma laikā
Mācības novēroja arī Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Operatīvā vadības centra pārstāvji, kā
arī Liepājas Reģionālās slimnīcas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodaļas mediķi.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša pastāstīja, ka
šādas apmācības sadarbībā ar NBS Gaisa spēku Aviācijas
bāzi tiek organizētas jau vairākus gadus. Līdz šim Latvijā
jau apmācīti 173 Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta mediķi, kuri ir gatavi sniegt medicīnisko palīdzību
smagi slimiem vai cietušiem pacientiem lidojuma laikā,
nodrošināt to dzīvības funkciju uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā veikt reanimācijas pasākumus u.c.
neatliekamo palīdzību, līdz brīdim, kad pacients tiek
nogādāts slimnīcā.
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Viens no mācību mērķiem bija pilnveidot Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķu
un Aviācijas eskadriļas sadarbību

Skvošs – mundrumam
un fiziskās formas uzturēšanai

S

kvošs ir viena no aizraujošākajām un intensīvākajām
sporta spēlēm - tā uzskata šī sporta veida piekritēji.
Un viens no viņiem ir arī mūsu slimnīcas ārsts
Romāns Galuza, kas ar skovošu nodarbojas jau piecus gadus.
Romāns Galuza stāsta, ka skvoša dzīve Latvijā ir diezgan
aktīva. Bieži notiek dažāda līmeņa turnīri un sacensības, arī ar
ārvalstu sportistu piedalīšanos. „Katru gadu notiek regulāri
Latvijas čempionāta „Grand Prix” etapi, kā arī amatieru kausa
izcīņa un starptautiskas sacensības, tādas kā „Rīgas kauss”,
„Madonas kauss”, kur tiek pieaicināti skvoša sportisti no
ārvalstīm.” Romāns pats šogad bijis Ungārijā un piedalījies
veterānu skvoša sacensībās, kurās startē sportisti no 35 gadu
vecuma un vecāki. „Ļoti interesantas un aizraujošas
sacensības ar dažādiem interesantiem pasākumiem, ar mūziku
un dejām tautiskā stilā un šoviem,” saka Romāns. Viņš
uzskata, ka sacensības bijušas labi noorganizētas un ungāru
pieredzi centušies pārņemt arī Latvijas skvoša sacensību
organizētāji, līdzīgā līmenī aizvadot „Rīgas kausa” sacensības,
kas notika šā gada augusta sākumā. Vērtējot savu startu
Ungārijā, Romāns uzskata, ka galvenais nav bijis rezultāts, bet
gandarījums un prieks par to, ka var piedalīties un uzspēlēt
šāda līmeņa sacensībās, jo dalībnieku skaits bijis ļoti liels. „Tas
nav noteicošais, ka sacensībās neguvu spīdošus rezultātus, jo
pieci gadi tomēr ir par maz, lai būtu skvoša spicē. Taču azarts
bija un nemaz tik slikti nenospēlēju,” piebilst Romāns.
Romāns ir Latvijas skvoša federācijas biedrs un ikdienā
trenējas sporta kompleksā „H Sports”, kur patlaban ir vienīgie
korti Liepājā. „Mums ir sava grupa, kas regulāri piedalās
dažādās sacensībās un turnīros,” saka Romāns un turpina,
„Treniņi notiek trīs reizes nedēļā, kurus dežūru dēļ ne vienmēr
sanāk apmeklēt regulāri. Taču, ja tuvojas kādas sacensības, tad
gan jācenšas nevienu reizi neizlaist. Pēc katrām sacensībām
tiek skaitīti reitinga punkti. Līdz ar to iespējams gan pakāpties
pa reitinga kāpnēm, gan nokristies zemāk. Protams, līdz
virsotnēm tikt ir nereāli, jo tad ar skvošu bija jāsāk nodarboties
jau daudz agrākā vecumā. Taču arī tagad ir gan azarts, gan
motivācija reitinga tabulā pakāpties augstāk. Spēlēt skvošu ir
interesanti un aizraujoši, un tiem, kas regulāri braukā un

Romāns Galuza (pirmais no labās) uzskata,
ka Ungārijā galvenais nav bijis rezultāts,
bet gandarījums un prieks par to, ka var piedalīties
un uzspēlēt šāda līmeņa sacensībās
piedalās sacensībās, tas jau ir kā dzīves veids un
nepieciešamība.
Treniņos satiekas dažāda līmeņa spēlētāji. Ir cilvēki, kas
nevēlas piedalīties sacensībās, bet trenējas savam priekam, lai
uzturētu fizisko formu. Ieguvums no šādiem treniņiem ir spēja
izturēt slodzi, jo pēc darba dienas, kad esi noguris un šķiet, ka
neesi spējīgs vairs ne uz kādām aktīvām darbībām.
Turpinājums 10.lpp.
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BRUŅURUPUČI –
pieckārtēji sporta spēļu čempioni
Bruņurupuči

31. augustā, pēdējā vasaras mēneša pēdējā dienā,
atpūtas kompleksā Vērbeļnieki norisinājās slimnīcas
darbinieku gadskartējās sporta spēles, kurās kopumā piedalījās
17 komandas.
Komandu kopvērtējumā piekto gadu pēc kārtas nepārspēti
palika un uzvaras laurus plūca Bruņurupuči (198 p.), sīvā cīņā
otro vietu izcīnīja atraktīvie komandas Traumas (171 p.)
dalībnieki, kuri tikai par punktu apsteidza aktīvos komandas
Savam priekam (170 p.) pārstāvjus. Uzreiz aiz godalgoto vietu
pjedestāla palika Narkomafija (165 p.), olimpiskajā sešiniekā
pamanījās iekļūt arī Virtuālās datorpeles (162 p.) un Kustīgās
bites (152 p.). Atlikušās vietas sadalīja: Perinātājas (151 p.),
Putas un vaidziņi (147 p.), Vitamīni (138 p.), Cerība (131 p.),
Bunkurs (125 p.), Stiepēji (124 p.), Baltais ilknis (120 p.),
Asinseņģeli (111 p.), Astoņpadsmit, (99 p.), Ūdeņradīši (89 p.),
Pukstiņi (84 p.).
Šogad sporta spēlēs sacentāmies tikai netradicionālos

sporta veidos, kuros, lai izpildītu doto uzdevumu, nepietika
vien ar lielisku fizisko sagatavotību, bet vajadzēja arī atjautību,
veiklību un erudīciju. Par to, kādās disciplīnās mērojās
spēkiem katra no komandām, liecina to nosaukumi: ferma,
dārzeņu šķirošana, kartupeļu talka, makšķernieks, ogu
vākšana, brauciens uz veikalu, esi čalis vai nē, ūdens nesējs,
vistu lakta, dvieļbols, tautas bumba, kapteiņu trīscīņa. Jebkurā
no spēļu disciplīnām emocijas sita augstu vilni, taču īpaši tas
bija vērojams dvieļbola un tautas bumbas laukumā, kur visi
sacensību dalībnieki – gan komanda, gan līdzjutēji centās
pierādīt savu izturību un cīņas sparu.
Līdz šim ir bijis tā, ka komandas, kas katru gadu piedalās
sporta spēlēs, parasti pārstāv stacionāra un ambulatorās daļas
dažādas struktūrvienības, bet šogad liels prieks par vienu no
jaunpienācēju komandām Baltais ilknis, kas pirmo reizi
pārstāvēja Zobārstniecības poliklīnikas kolektīvu. Laipni lūgti
arī citu gadu! Savukārt citas jaunpienācēju komandas
Asinseņģeļi dalībniece Guna Zeme teica, ja būtu zinājuši, ka
šeit ir tik jautri, būtu saņēmušies un
piedalījušies jau agrāk. Iespējams, šī
atziņa pamudinās arī citu nodaļu
kolektīvus veidot savas komandas, lai
piedalītos šajā sportiskajā pasākumā
nākošajā gadā.
Lai atgūtu spēkus pēc sportiskās
dienas notikumiem, slimnīcas virtuves
darbinieki bija parūpējušies par
maltīti, katram piedāvājot sātīgu
skābeņzupu, bet vakara izskaņā sekoja
tradicionālā lielā balle līdz rīta
gaismai.
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Turpinājums no 8.lpp.

Skvošs – mundrumam un fiziskās formas uzturēšanai
Treniņa laikā viss nogurums pazūd
un atkal esi možs un gatavs darboties.
Tā ir arī lieliska iespēja atslēgties no
ikdienas darba slimnīcā. Varu tikai
savus kolēģus aicināt piedalīties un
droši nākt uz treniņiem.
Par aprīkojumu, vismaz pirmajā
laikā, nav jāuztraucas, jo raketes un
bumbiņas var izīrēt uz vietas. Iesākumā
var atnākt tikai paskatīties, bet pēc tam

arī pašiem pamēģināt. Īpaši to var darīt
ziemā, kad ar riteni vairs nevar braukt
un skriet arī īsti negribas. Skvoša spēlē
ir pietiekoši liela slodze, lai izlādētos un
uzturētu sevi formā.”
Skvoša lietpratēji uzskata, ka tā ir
intelektuāla, azartiska un dinamiska
sporta spēle, kas palīdz uzturēt labu
fizisko formu, attīsta izturību, kustību
koordināciju, kā arī labvēlīgi iedarbojas

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”
organizē kursus medicīnas māsām un māsu
palīgiem, kā arī citiem interesentiem
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
un katastrofu medicīna
Kursus vada: SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas
virsārsts Uldis Balodis.
Orientējošais kursu norises laiks (pēc pilnas grupas
nokomplektēšanas): 2012.gada decembris.
Sekmīgi nokārtojot ieskaiti, tiks izsniegts sertifikāts
(30 KP).
Dalības maksa 1 personai LVL 40,-.
Apmaksa par kursiem jāveic Slimnīcas kasē vai ar
pārskaitījumu: AS Swedbank; Kods (S.W.I.F.T.)
HABALV22; Konta Nr. LV79HABA0551017064193
Maksājuma uzdevumā norādot: Kursi NMP
Pieteikties līdz 15.11.2012. par tālruni 63403222
vai e-pasts: birojs@liepajasslimnica.lv.
Piesakoties uz kursiem, jānorāda personas vārds,
uzvārds, personas kods, kontaktālrunis/e-pasts.

uz kardio- un respiratorajām funkcijām
un ir ideāla spēle tiem, kuri vēlas
samazināt lieko svaru. Turklāt ar
skvošu var sākt nodarboties un turpināt
to darīt jebkurā vecumā.
Indra Grase
slimnīcas sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pateicības
No sirds pateicos slimnīcas 6. Nodaļas ārstiem,
jaukajām māsiņām un pārējiem darbiniekiem
par profesionalitāti, iejūtību un labestību
attieksmē pret slimnieku Voldemāru Orbi un viņa
tuviniekiem.
Ar patiesu cieņu Irēna Orbe
21.06.2012.

Lai Jūsu rokas un sirdis prot mīlot no jauna
rītausmas lappuses šķirt,
Lai jums vienmēr pietiek spēka būt par svecēm,
kas, gaismu atdodot, kūst.
Paldies 3. nodaļas dakterei Dacei Strazdai,
vecākai māsai Maijai Bernotai, visām pārējām
māsiņām un māsu palīdzēm.
Veiksmi Jūsu grūtajā darbā!
V. Pavārs

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Septembris
Ilzi Jostmani, Neiroloģijas nodaļas neiroloģi
Olafu Līci, NMP nodaļas pediatru
Nikolaju Sorokinu, NMP nodaļas ārstu
Oktobris
Inesi Apogu,Fizikālās terapijas nodaļas māsas palīdzi
Jāni Rozentālu, Intensīvās terapijas nod. Anesteziologu-reanimatologu
Helgrīdu Moskovecu, NMP nodaļas māsas palīdzi
Mārīti Kūlu, Epidemioloģiskā dienesta vadītāju
Romānu Galuzu, Narkoloģijas nodaļas ārstu
Raisu Torošinu, Saimniecības nodaļas apkopēju
Daci Geisleri,Dienas stacionāra medicīnas māsu
Edgaru Matuti,Angiogrāfijas kabineta medcīnas māsu
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