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Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirdsTas nezūd. Tas paliek un mirdz.

Spēku un veselību Jaunajā gadā!
Liepājas Reģionālās slimnīcas valde

Kāds bijis aizvadītais gads?

P

Edvīns Striks
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs

ar aizvadīto gadu gribas teikt,
ka tas bijis visai „interesants”,
gan vērtējot valstī notiekošo,
gan arī to kādu iespaidu tas atstāja uz
mūsu slimnīcu. Ja valstī gads sākās ar
zināmu stabilitāti un izaugsmes pazīmēm, tad pēc tam sekoja „pilnmēness
diktēti” lēmumi, rīkojumi un notikumi.
Taču neņemot to vērā, varam teikt, ka
attiecībā uz mūsu slimnīcu, gads bijis
gana darbīgs.
Pagājušajā gadā esam ļoti labi
strādājuši, jo pacientiem esam snieguši
liela apjoma medicīnisko palīdzību.
Turpinājām attīstīt ambulatoro aprūpi,
lai pacients tiktu izārstēts jau šajā etapā
un līdz stacionāram nenonāktu vispār.
Varam teikt, ka kopumā aizvadītajā
gadā slimnīca ir strādājusi sava budžeta
ietvaros. Stacionārā daļā pārstrāde ir
2% apjomā (1. tab.), kas liecina par to,

ka nav lieku izdevumu, ko gan nevar
teikt par ambulatoro daļu. Neskatoties
uz to, ka gada otrajā pusē mums tika
piešķirts papildus finansējums, ambulatorajā daļā pārstrāde ir 33% apjomā
(2. tab.). Skaidrs ir viens, ka pacientu
nav un arī nebūs mazāk – vai mēs tos
ārstējam ambulatori vai stacionārā.
Varam rēķināt kā gribam, bet vienalga
kaut kur parādās vājais posms, kur
finansējums tiek izlietots vairāk nekā
tas tiek piešķirts.
Salīdzinot slimnīcas budžetu pēdējos trīs gados (3. tab.), varam secināt, ka
Ls 5,5 milj. ir summa, kas vajadzīga, lai
spētu nodrošināt reģionālās slimnīcas
statusam atbilstošu medicīnisko aprūpi.
Savukārt šogad mums paredzēti tikai Ls
4,7 milj., kurā mēs iekļauties nevaram.
Līdz ar to jau tagad varam paredzēt, ka
šogad varētu būt aptuveni 800 tūkstošu
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1. Stacionārie pakalpojumi

korpusa nodošana ekspluatācijā
paredzēta februāra beigās.
Turpinām strādāt arī pie rekonstrukcijas otrās un trešās kārtas
īstenošanas. Pie labvēlīgas situācijas
tehniskā projekta pieņemšana varētu
būt jau februārī. Pēc tam tiks izsludināts konkurss par būvdarbu veikšanu, un jūnija vidū jau jābūt zināmiem
celtniecības darbu veicējiem. Tas
nozīmē, ka pēc visu formalitāšu
nokārtošanas reālie būvdarbi varētu
sākties jūlijā. Īstenojot rekonstrukcijas
otro kārtu, būtiskas izmaiņas skars
daudzas nodaļas. Lai pēc iespējas
mazāk tiktu traucēts slimnīcas ikdienas
darbs, plānotie būvdarbi sadalīti
vairākos etapos.
Vispirms Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa tiks pārcelta uz
līdzšinējām operāciju zālēm, pēc tam
sekos Radioloģijas nodaļas pārvietošana uz tagadējās Konsultatīvās
nodaļas telpām, kā arī angiogrāfijas
pārcelšana uz tagadējo Lietvedības
biroju, lai šie pakalpojumi būtu tuvāk
Dienas stacionāram. Savukārt līdzšinējās Reanimācijas un Radioloģijas
nodaļas telpās pēc remonta tiks
izvietota Jaundzimušo patoloģijas un
intensīvās terapijas nodaļa, kā arī
Dzemdību nodaļa. Līdz ar lielā torņa
atbrīvošanu, sāksim renovēt tā rietumu
spārnu no 3 līdz 12 stāvam, kā rezultātā
iegūsim modernas un mūsdienīgas
nodaļas ar 28 gultām katrā. Uzsākot
rekonstrukcijas otro kārtu un pārceļot
nodaļas, lielām ķibelēm nevajadzētu
rasties, bet, protams, aiztaisot ēkas
vienu pusi nāksies pamatīgāk
piestrādāt pie iekšējās loģistikas. Taču
tās jau galvenokārt ir patīkamas
problēmas. Plānots, ka februārī līdz ar
jaunbūves nodošanu ekspluatācijā,
pabeigsim arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas pārbūvi, bet
liftu rekonstrukcija beigsies jau janvāra
beigās.

*dati uz 20.12.2011.

2. Ambulatorie pakalpojumi

3. Slimnīcas budžets

latu liels iztrūkums. Taču izskatot visas
iespējas, kur vēl varētu ietaupīt, mēs
neplānojam nepamatotu darbinieku
atlaišanu, piespiedu bezalgas atvaļinājumus, vai algu samazinājumu, bet
gribētos vērst uzmanību uz to, kur
tomēr varam ietaupīt bez sevišķas
piepūles – tās ir sadzīviskas lietas, kaut
vai elektrība, u.c.
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Pagājušajā gadā intensīvi esam
strādājuši arī pie jaunās piebūves
celtniecības, kaut arī dažkārt nemaz tik
viegli negāja ar finansējuma nodrošināšanu, bet ieguldīto pūliņu attaisnojums varētu būt labi padarīts darbs – uz
ko mēs arī ceram. Patlaban pirmās
kārtas rekonstrukcijas darbi norit
saskaņā ar plānoto grafiku un jaunā

Darbiniekiem un viņu tuviniekiem Jaunajā gadā novēlu
izcilu veselību un izturību!
Patīkami strādāt kopā ar
kolektīvu, kas ir saprotošs, kas
spēj pārvarēt grūtības, ne tikai
tās, kas saistītas ar remontu, bet
ir bijuši brīži, kad jāsavelk josta
ciešām un pārsvarā visi pret to
attiekušies ar sapratni. Paldies
par darbu!
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Iegādātas iekārtas un remontētas nodaļas
1. Iepirkumi 2011.

Andris Vistiņš
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes loceklis

K

as attiecas uz iepirkumiem,
gads visnotaļ bijis ražīgs.
Esam iegādājušies nepieciešamās medicīniskās iekārtas (tab.
Nr.4) – uroloģijai, rehabilitācijai,
anestezioloģijai, sterilizācijai u.c. par ~
177 000 latu.
Paralēli medicīnas vajadzībām
investēts tika arī informācijas
tehnoloģijās un saimniecības jomā. Lai
nodrošinātu esošo informāciju sistēmu
funkcionēšanu un turpinātu datorizēt
darba vietas, esam iegādājušies gan
datorus, serverus, gan licences un šo
procesu turpināsim arī šogad. Saimniecības vajadzībām iegādāta jauna
veļas mašīna, virtuves katli, gultasveļa

tajās telpās, kas nav ietvertas rekonstrukcijas plānos. Galvenā korpusa
austrumu spārnā šogad paredzēts
nomainīt stāvvadus, kas varētu sākties
jau tuvākajā laikā. Plānojam veikt
kosmētisko remontu arī Fizikālās
terapijas nodaļas telpās, lai nodrošinātu
adekvātu vidi apmeklētājiem un
darbiniekiem. Savukārt par Eiropas
naudu (5. tab.) esam iegādājušies
aprīkojumu histoloģijas laboratorijas
vajadzībām, videoendoskopijas iekārtu, loka rentgenu un pavisam nesen
atvesta arī LOR iekārta, kuru paredzēts
izvietot jaunajā piebūvē. Savukārt
iepirkumi, kas saistīti ar jaunā korpusa
aprīkošanu gandrīz visi jau noslēgušies.
Vēl tiks precizētas atsevišķas pozīcijas
operāciju zāļu aprīkojumā.
2. Iepirkumi ERAF un jaunbūve

un operāciju veļa, kā arī nomainītas
mēbeles. Salīdzinoši nozīmīgi līdzekļi
izlietoti nodaļu remontiem, kas šajā
gadā samazināsies, jo sāksies rekonstrukcijas otrā un trešā kārta. Līdz ar to
līdzekļi remontiem tiks izlietoti tikai

Uzsāktas vairogdziedzera operācijas

P

Diāna Aigare
Liepājas Reģionālās slimnīcas
ķirurģe

agājušā gada nogalē mūsu
slimnīcā uzsāktas vairogdziedzera operācijas, kuras
pirms tam šeit netika veiktas. Līdz ar to
liepājniekiem vairs nav jādodas uz
Rīgu, bet vajadzīgo operāciju var
saņemt tepat uz vietas.
Vairogdziedzeris ir vislielākais no
iekšējās sekrēcijas dziedzeriem, kurš
atrodas kakla priekšējā virsmā. Vairogdziedzera izdalītie hormoni – tiroksīns
un trijodtironīns – piedalās vielmaiņā,
regulē vielmaiņas ātrumu, ķermeņa
temperatūru, sirds ritmu, menstruālo
ciklu, muskulatūras stiprumu, kaulu
attīstību, centrālās nervu sistēmas
funkcijas, zarnu darbību.
Vairogdziedzera slimību pamatā ir
vai nu hormonu darbības traucējumi,
vai vairogdziedzera struktūras izmaiņas ar mezgliem. Ja vairogdziedzeris
izdala pārāk daudz hormonus, tad šo
stāvokli sauc par hipertireozi, kuras

gadījumā paātrinās organisma vielmaiņa. Hipertireozes galvenās sūdzības
ir pastiprināts nogurums, nemotivēta
nervozitāte un uzbudināmība, pastiprināta svīšana, sirds ritma traucējumi,
paātrinātu sirdsdarbību, roku trīce,
pastiprināta apetīte ar vienlaicīgu
ķermeņa masas zudumu, menstruālā
cikla traucējumi.
Savukārt, stāvokli, kad vairogdziedzera hormonu izdalīšana ir samazināta, sauc par hipotireozi. Pacienti var
sūdzēties par nogurumu, miegainību,
tūsku, svara pieaugumu, ādas sausumu,
matu izkrišanu, palēninātu sirdsdarbību, aizcietējumi, menstruālā cikla
traucējumiem.
Abos gadījumos vairogdziedzeris
var būt vairāk vai mazāk palielināts ar
vai bez mezgliem. Vairogdziedzera
palielināšanos sauc par strumu jeb
kāksli.
Turpinājums 6.lpp.
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Meklē risinājumus
kardioloģijas pacientu aprūpē

P

agājušā gada nogalē satraukumu
kardiologu vidū radīja Veselības
ministrijas iecerētās izmaiņas
veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas noteikumos. Proti, šogad
valsts apmaksājamo pakalpojumu
grozā vairs neiekļaut ar zālēm pildītu
stentu operācijas. Kardiologi uzskata,
ka tas ir neprāts un var nopietni
apdraudēt pacientu veselību un dzīvību.
Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs
Andrejs Ērglis viesošanās laikā Liepājā
norādīja, ka tad tiktu zaudēta ne tikai
svarīga ārstēšanas metode, bet arī
Latvijas kardioloģija līdz ar to būtu
atsviesta pagātnē. Arī ārsts Alfrēds
Lībiņš uzskata, ka tās ir sliktas un
neizprotamas ziņas, jo starpība starp
parasto un ar zālēm pildīto stentu ir 700
latu un grūti ir iedomāties, ka mūsu
cilvēki varētu šo starpību samaksāt.
Līdz ar ārstu sacelto trauksmi
ministrija piekrita meklēt risinājumu,
lai nebūtu apdraudēti sirds slimnieki.
2011.gada 27.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas
noteikumos, kas paredz, ka no šā gada
1.aprīļa valsts pacientiem apmaksās
koronāro angioplastiju ar stenta, kas
nav pildīts ar zālēm, implantāciju.
Savukārt sadarbībā ar kardioloģijas
speciālistiem tiks definētas tās pacientu
grupas, kurām medicīnisku indikāciju
dēļ obligāti nepieciešams implantēt ar
zālēm pildītu stentu.
Runājot par mūsu slimnīcu, Andrejs
Ērglis saka, ka salīdzinot to, kas tiek
veikts Stradiņos un Liepājā, ir daudzas
lietas, kas neatšķiras. „Stradiņos varbūt
strādā vairāk cilvēku, ir vairāk un
dažādāku tehnoloģiju, bet īstenībā ar
pilnu pārliecību varu teikt, ka Liepāja,
ja mēs salīdzinām ar attīstītās pasaules
reģioniem, ir tieši tādā pat līmenī kā
Rīga. Protams, ka katru reizi mēs
mēģinām iet mazliet uz priekšu.”
Vairākās Eiropas klīnikās jau
izmanto cilvēka organismam draudzīgākos pašuzsūcoša polimēra stentus,
kas arī pārklāti ar zālēm. Alfrēds Lībiņš
skaidro, ka pašuzsūcošā stenta priekšrocība ir tā, ka tas viena līdz divu gadu
laikā pats uzsūcas organismā un pazūd.
„Respektīvi, parastais metāla stents
paliek pacientam uz visu mūžu, tas
tomēr ir svešķermenis un metāls nav tik

Kardiologi Alfrēds Lībiņš (no kreisās) un Andrejs Ērglis pacientam
veic manipulāciju sirds asinsvadu ārstēšanā
elastīgs kā dabīgs asinsvads. Savukārt
pašuzsūcošais stents pazūd it kā nekas
nebūtu bijis pilnībā atjaunojot asinsvadu. Tie neveicina trombu veidošanos,
turklāt netraucē asinsvadiem paplašināties un sašaurināties.” „Cerams, ka
nākamgad tie būs pieejami arī pie
mums,” turpina A. Ērglis uzsverot, ka
tam ir jāatvēl zināmi līdzekļi. „Lielos
un mazos infarktus Latvijā piecu gadu
laikā mēs esam samazinājuši no 9,0
tūkst. uz 5,5 tūkst. – gandrīz par 40%,
kas ir milzīgs cipars un tas nav tikai
kardiologu nopelns. Tas ir arī ģimenes
ārstu, industrijas un mediju nopelns, jo
tautas apzinīgums par savu veselību
mainās,” pārliecināts ir A. Ērglis.

Jāpiebilst, ka apstiprinātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas noteikumos šogad paredz
turpināt pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensēšanu trūcīgām personām. Bet pacientu iemaksu un
līdzmaksājumu kompensācija netiks
attiecināta uz iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 150 latiem.
Grozījumi paredz paplašināt mājas
aprūpē sniegto pakalpojumu klāstu.
Tādējādi pacientiem pēc insulta
veselības aprūpes mājās ietvaros būs
iespējams saņemt arī medicīnisko
rehabilitāciju savā dzīvesvietā. Savukārt mājas aprūpes pakalpojuma
saņemšanas gadījumā, pacientam nav
jāmaksā pacientu iemaksa.
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Slimnīcā atklāta modernākā Runas
un balss izpētes laboratorija Baltijā
2011.gada 16. janvārī slimnīcā
atklāja „Runas un balss izpētes
laboratoriju”, kas piedāvā Latvijā
unikālu iespēju dziedātājiem, aktieriem, diktoriem, lektoriem un citiem
interesentiem profesionāli novērtēt
balss funkciju un izveidot individuālo
balss karti, kas varētu kalpot kā
objektīvs atskaites punkts balss attīstības darbā. Tas ir Liepājas Universitātes īstenots projekts un pateicoties
veiksmīgai universitātes un slimnīcas
sadarbībai, Runas un balss izpētes
laboratorija atrodas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā, kur tās pakalpojumus,
iepriekš saskaņojot ar laboratorijas
vadītāju, logopēdi Baibu Trinīti, var
izmantot arī pacienti. Baiba Trinīte
daudzus gadus aktīvi darbojas balss
izpētes jomā, ir mācību grāmatas „Balss
un tās traucējumi” autore. Stažējoties
iepazinusies ar balss izpētes darbu arī
Beļģijā, Francijā, Vācijā un citās
Eiropas valstīs.
Baiba Trinīte „Tā ir vienīgā tik
augsta līmeņa runas un balss izpētes
laboratorija Latvijā, kurā ir pieejams
visjaunākais ASV kompānijas Kay
Pentax balss funkcijas novērtēšanas un
attīstīšanas aprīkojums. Voice Range
Profile jeb fonotogramma ļauj izveidot
balss diapazona karti, kurā ar
matemātisku precizitāti ir aprēķinātas
balss toņa augstuma un intensitātes

Laboratorijā piedāvā Latvijā unikālu iespēju dziedātājiem, aktieriem,
diktoriem, lektoriem un citiem interesentiem profesionāli novērtēt balss funkciju
un izveidot individuālo balss karti

galējās robežas, redzama pāreja no
viena balss reģistra uz otru. Multidimensionāla balss programma MDVP
analizē balss skanējuma kvalitāti,
sasaistot kopā skanējumu ar fizioloģiskajām norisēm balss aparātā. Elektroglotogrāfijas (EGG) metode dod
iespēju objektīvi novērtēt balss saišu
slēgšanās kvalitāti krūšu/ galvas reģis-

trā, dot slēdzienu par balss rezonējošo
īpašību uzlabošanu. Laboratorijas
aprīkojums dod iespēju strādāt ar balss
funkcijas attīstīšanu, izmantojot
vizuālo un akustisko atgriezenisko
saiti. Laboratorijā ir pieejams arī
dzirdes funkcijas novērtējums ar toņa
audiometrijas metodi.”

Slimnīcā atklāta mūsdienīga
telekonferenču iekārta
2011. gada 30. novembrī
Liepājas Reģionālajā slimnīcā un
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes
slimnīcā atklāja mūsdienīgu telekonferenču iekārtu, kas jaunā kvalitātē ļauj
organizēt Liepājas slimnīcas un
Stradiņa slimnīcas ārstu konsīliju
darbu, izmantojot modernu telemedicīnas aparatūru. Atklāšanas pasākuma dalībniekiem bija iespēja vērot kā
Liepājas un Stradiņu ārsti telekonsīlija
laikā vienojās par turpmāko terapiju
kādam 53 gadus vecam pacientam ar
sarežģītu onkoloģisku gadījumu uroloģijā. Viena telemedicīnas konsultācija aizņem aptuveni 45–60 minūtes,
un tajā piedalās ārstu konsīlijs no viena
speciālista līdz pat sešiem ārstiem
sarežģītākos gadījumos.
Jaunais aprīkojums uzlabos speciālistu sadarbību un pieredzes apmaiņu

Liepājas un Stradiņa slimnīcas mediķi konsīlijā spriež par pacienta ārstēšanas taktiku
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abās slimnīcās, kā arī nodrošinās ātru
un efektīvu attālinātās medicīniskās
palīdzības un konsultāciju pieejamību
Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.
Tehnoloģijas var izmantot arī starptautisku konferenču rīkošanā, kā arī
rezidentu un ārstu attālinātā apmācībā.
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks:
„Uzskatu, ka mums jābūt lepniem par
to, ka Liepājas slimnīca ir izvēlēta kā
otrā vieta šīs aparatūras izvietošanai
pēc Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas, kuru mēs varam
uzskatīt par medicīnas flagmani valstī.
Mūsu slimnīcas darbinieki to uzskata
kā augstu novērtējumu savam darbam,

kas uzliek arī papildus pienākumu –
visu laiku būt līmenī un tiekties pēc
jauniem sasniegumiem.”
Savukārt Stradiņa slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Modris Dzenītis norāda:
„Galvenie ieguvēji būs pacienti, jo šī
telemedicīnas sistēma ir orientēta uz
pacientu efektīvu ārstēšanu. Tas nozīmē, ka nav darba kavējumu un ceļa
izdevumu. Slimnīca plāno uzsākt
sadarbību ārstu-rezidentu praktiskajā
apmācībā, kā arī attīstīt zinātnisko
pētniecību. Tehnoloģijas paver arī
starptautiskas sadarbības iespējas,
piesaistot ārzemju ekspertus."
Telekonferenču iekārta ir dāvinā-
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jums Latvijas Republikai no pasaulē
vadošā Ķīnas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmuma „Huawei Technologies”. Tas ir Baltijas
valstīs pirmais tik augsta līmeņa
aprīkojums, ko slimnīcās izmanto
telemedicīnas pakalpojumiem. Iekārtai
ir trīs 65 collas lieli ekrāni, kuros
redzams video 1080p un 720p HD
kvalitātē, panorāmas videokameras,
AAC-LD audio standarts un skārienjutīgs vadības panelis. Telekonfereču
risinājums piedāvā reāla izmēra video
un skaņas lokalizāciju, nodrošinot
klātbūtnes sajūtu ar cilvēkiem otrpus
ekrānam.

Uzsāktas vairogdziedzera operācijas
Turpinājums no 3.lpp.

Vairogdziedzera mezgli sastopami
pusei pasaules iedzīvotāju, kuri vecāki
par 60 gadiem un kuriem nav sūdzības
par vairogdziedzera funkcijas traucējumiem. Bieži mezglus konstatē nejauši
ultrasonogrāfijas laikā un biežāk
sievietēm. 5–10 % populācijas dzīves
laikā izveidojas taustāmi mezgli.
Vairogdziedzerī var būt viens vai
vairāki mezgli. Visbiežāk sastopami
labdabīgi mezgli (koloīdi mezgli,
cistas, tireoidīti). Vairogdziedzera vēzis
sastāda 5–24 % no vairogdziedzera
mezgliem. Latvijā vairogdziedzera
vēzis ir 1% no visiem ļaundabīgajiem
audzējiem un saslimstība ar vairogdziedzera vēzi pakāpeniski pieaug,
piemēram, laika posmā 2001. –2003.
gadam pirmreizēji reģistrēti apmēram
90 vēža gadījumi, 2006. gadā –131 un
2007. gadā 167.
Ir vairāki riska faktori, kuri paaugstina vairogdziedzera vēža attīstību. Tie
ir galvas un kakla apstarošana,
vairogdziedzera vēzis radiniekiem,
vecums līdz 14 gadiem vai vecākiem
par 70 gadiem, vīriešiem, strauji augošs
mezgls, cietas konsis-tences vai fiksēts
mezgls, palielināti kakla limfmezgli,
balss aizsmakums, rīšanas traucējumi.
Pie ģimenes ārsta, endokrinologa
vai ķirurga visbiežāk pēc palīdzības
griežas dažāda vecuma sievietes, retāk
vīrieši. Lai noteiktu konkrētu vairogdziedzera slimību, izmeklēšana ir
kompleksa. Tā sākas ar vairogdziedzera
hormonu noteikšanu asinīs. Paralēli
pacientam tiek veikta ultrasonogrāfija
vairogdziedzerim, vairogdziedzera
scintigrāfija un pēc noteiktām indikācijām arī punkcijas biopsija.
Ultrasonogrāfija tiek izmantota gan
kā skrīninga metode, gan kā diagnostiska metode, jo tā ir neinvazīva,

salīdzinoši lēta, viegli pieejama, ātri
veicama un nav saistīta ar jonizējošā
starojuma ietekmi. Ar šo metodi var
atklāt pat ļoti mazas vairogdziedzera
audu izmaiņas, piemēram, 1–3 mm
lielus mezglus, kā arī apskatīt kakla
limfmezglus.
Lai izvērtētu vairogdziedzera vielmaiņas aktivitāti, izmanto scintigrāfiju, kas papildina ultrasonogrāfijas
laikā iegūto informāciju. Scintigrāfija
ļauj izvērtēt vairogdziedzera audu spēju
aizturēt un uzkrāt jodu. Ja mezgls
neaiztur un neuzkrāj jodu, tad redzami
tā saucamie „aukstie” mezgli. Bet, ja
mezgls aiztur un uzkrāj jodu, tad šos
mezglus dēvē par „karstajiem”
mezgliem.
Ja ultrasonogrāfijas un scintigrāfijas laikā konstatē aizdomīgu
mezglu, pacientu nosūta uz punkcijas
biopsiju, kuras laikā paņem šūnu
materiālu mikroskopiskai izmeklēšanai.
Pēc izmeklēšanas rezultātiem
pacientam tiek izvērtēta operācijas
nepieciešamība. Indikācijas operācijai
ir lielas strumas, strumas, kuras rada
balss izmaiņas, elpas trūkumu, rīšanas
traucējumus, mezgli ar augstu malignitātes risku, strauji augoši mezgli, viens
„auksts” mezgls kādā no vairogdziedzera daivām.
Operācijas tiek veiktas vispārējā
narkozē. Operācijas laikā atkarībā no
patoloģijas tiek izņemta vai nu viena
vairogdziedzera daiva, vai viss izmainītais vairogdziedzeris. Vairogdziedzera vēža gadījumā operācijas laikā
tiek izņemts viss vairogdziedzeris.
Pacients pēc operācijas slimnīcā
uzturas 1–2 dienas, darba spējas
atjaunojas drīzumā pēc operācijas.
Vairogdziedzera vēža gadījumā operā-

cija ir ārstēšanas posma pirmais etaps,
tālākā ārstēšana norit Latvijas Onkoloģijas centrā, saņemot radioaktīvo jodu,
kurš darbojas sabrūkoši uz audiem, kuri
uzkrāj jodu, neskarot blakusesošos
audus.
Pacienti, kuriem izoperēts viss
vairogdziedzeris, neesošā vairogdziedzera hormonu saņem levotiroksīna veidā visu atlikušo dzīvi,
individuāli pielāgojot devu. Līdz ar to
svarīga pacienta sadarbība ar endokrinologu un ģimenes ārstu.

Lekcija ārstiem
23. janvārī Liepājas Reģionālās slimnīcas
Konferenču zālē (3. stāvā)
Plkst. 14.00 – Trans-arteriālas
ķīmijembolizācijas iespējas aknu audzēju
ārstēšanā,
lektors Andris Veiss, P. Stradiņa KUS
Plkst. 14.40 – manipulācijas demonstrācija
(slimnīcas angiogrāfijas kabinetā 2.stāvā),
Andris Veiss, P. Stradiņa KUS,
Lelde Kulmane, LRS
Trans-arteriāla ķīmijembolizācija (TACE)
ir audzēja paliatīvas terapijas veids, kas ietver
selektīvu aknu artērijas bloķēšanu un
ķīmijpreparāta nogādāšanu tieši audzēja
masā. Audzēju barojošās aknu artērijas
obstrukciju veic angiogrāfijas laikā un to sauc
par trans-arteriālu embolizāciju.
Dz. Litavniece mob.tel.: 29486228
L. Kulmane mob.tel.: 26346455
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„Heijā!” labo rekordu
un izcīna kārtējo uzvaru
A

izvadīts kārtējais slimnīcas
boulinga turnīrs, kas norisinājās no
21. novembra līdz 12. decembrim,
pulcējot rekordlielu komandu skaitu.
Sacensībās kopumā piedalījās 31 komanda,
no kurām astoņas iekļuva finālā. Lielajā
astotniekā šogad spēkiem mērojās un
punktus izcīnīja: „Heijā! (1213.p),
„Biztaliņas” (1126 p.), „Bruņurupuči”
(1064 p.), „Stiepēji 1” (1063.p.),
„R.T.F.M.” (1047 p.), „Bunkurs” (1009
p.), „Draiskules” (994.), „Cāļi” (937 p.).
Taču nepārspēts turnīra līderis joprojām ir
komanda „Heijā!”, kas nu jau ceturto reizi
pēc kārtas izcīnīja godpilno pirmo vietu aiz
sevis atstājot „Birztaliņas” un
„Bruņurupučus”.
Savukārt šogad visražīgākā komandu
skaita
ziņāvietu
bija Neatliekamās
medicīniskās
Pirmo
sacensību kopvērtējumā
palīdzības
kuru pārstāvēja trīs
izcīnījanodaļa,
„Bruņurupuči”
komandas. Varbūt tā bija jauna taktika,
lai šogad beidzot
uzvarētu „Heijā!”, ņemot
pretinieku „uz masu”?
Taču izvēlētā taktika
tomēr neattaisnojās.
„Birztaliņas” izcīnīja
godpilno otro vietu, tomēr
spēlētāji solīja neapstāties
pie sasniegtā un to līderis
Uldis Balodis solīja, ka šī
bija pēdējā reize, kad
„Heijā!” uzarēja, jo nākošajās
sacensībās NMP jau startēs ar
nodaļas izlasi, un tas būs
varens spēks. Varam novēlēt –
lai izdodas, taču tas nebūs
viegli. Ja iepriekšējā reizē
„Heijā!” finālā kopsummā
ieguva 1106 punktus, tad šoreiz
labojot savu rekordu saripināja
1213, tādējādi pretiniekiem
pārliecinoši nodemonstrējot savu spēku un
arī izaugsmi.
Sacensībās tika noskaidroti arī
rezultatīvākie individuālie spēlētāji gan
dāmu, gan vīru konkurencē. Apkopojot
turnīra individuālos rezultātus dāmu
konkurencē pirmo vietu ieguva Santa Vilne
(257 p.) otro – Marika Kalniņa (246 p.),
bet trešajā vietā ierindojās Antra Orlova
(233 p.). Kungu konkurencē nepārspēts
palika un pirmo vietu izcīnīja Andris Kalns
(294 p.), aiz sevis atstājot attiecīgi otrajā un
trešajā vietā Ivo Mežu (291 p.) un Tomu
Pildavu (275 p.).

Heijā!

Bruņurupuči
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Pašiem savs
kalendārs
J

au trešo gadu pēc kārtas izdots mediķu fotodarbu
kalendārs 2012. gadam. Ja iepriekšējos divus gadus tā
tapšanā piedalījās tikai mūsu slimnīcas ārsti Ivars
Krastiņš, Jānis Rozentāls un Solvita Buša -Krampe, tad šogad
to pulkam pievienojušies arī citi autori gan no mūsu slimnīcas,
gan citām Kurzemes medicīnas iestādēm. Bez jau minētajiem
autoriem, kalendārā aplūkojamas tādu mūsu slimnīcas
mediķu kā Dinas Keišas, Jeļenas Bogomolovas, Diānas
Aigares, Solvitas Liniņas un Ingas Vigules, kā arī Kuldīgas
slimnīcas ārsta Ivara Eglīša, un Ziemeļkurzemes mediķu
Aigara Brencēna un Guntas Brencēnas forogrāfijas.
„Pateicoties viņiem mūsu kalendārs ir kļuvis bagātāks un
krāsaināks,” uzskata radošās idejas un arī īstenošanas autors
Ivars Krastiņš un novēl, „lai kalendārs palīdz mums saglabāt
skaidru saprātu, spēju atšķirt graudus no pelavām un ticību
savai un savas valsts nākotnei!”

PATEICĪBAS
No sirds pateicamies ārstam Andrejam
Rimšam par augsto profesionalitāti un
patieso ieinteresētību mūsu ārstēšanā.
Liels paldies Plaušu un infekciju slimību
nodaļas medicīnas māsām un
apkalpojošam personālam par atsaucību,
iejūtību un rūpēm.
Ģimene, kura ārstējās 3. palātā
no 22. līdz 1. dec.
***
Sirsnīgi pateicos ārstam Oskaram
Gāliņam, medicīnas māsām Ievai
Lāčkokai un Natālijai Kreicnerei par
pagājušā gada 20. oktobrī man veikto sirds
koronarogrāfiju.

Sveicam
slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Brigitu Siliņu,
radiologa asistenti
Birutu Mikloviču,
medmāsas palīdzi
Dzintru Atkalnu,
Medmāsas palīdzi
Valentīnu Kļecu,
medicīnas māsu
Svetlanu Korjakinu,
virtuves darbinieci
Gaļinu Berezinu,
medicīnas māsu
Santu Vilni,
statistiķi
Agritu Balodi,
medmāsas palīdzi

Patiesā cieņā Vija Bunce
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