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Par gada slimnīcu atzīta
LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA

S

vinīgajā „Gada balvas medicīnā 2012” ceremonijā, kas notika
8. februārī, par gada slimnīcu atzīta Liepājas Reģionālā
slimnīca. Pasākuma pārstāvji norāda, ka slimnīcā pērn pabeigta
rekonstrukcijas pirmā kārta, iekārtots Eiropas standartiem atbilstošs
Dienas stacionārs un operāciju bloks. Slimnīca strādā finansiāli ļoti
racionāli un taupīgi, rūpīgi izvērtējot katru investīciju aparatūrā vai
remontā. Tā piesaista Lietuvas un arī citu ārvalstu pacientus.
„Mēs esam saņēmuši ļoti nozīmīgu balvu,” atzīst slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Edvīns Striks. „Protams, šī ir tā reize, kad visam
kolektīvam var teikt lielu paldies, jo šī balva pienākas pilnīgi visiem
slimnīcas darbiniekiem, kuri godprātīgi veikuši savu ikdienas darbu – vai
tas ir ārsts, medmāsa, liftnieks vai garderobiste.
Šī balva ir kā apliecinājums tam, ka mēs attīstāmies pareizā virzienā,
un šī balva ir kā atbilde arī tiem skeptiķiem, kas teica, ka nekas nesanāks.
Mēs turpināsim attīstīt jaunus piedāvājumus un piesaistīt arī jaunus
kadrus, lai tiešām Liepājas slimnīca būtu viena no vadošajām veselības
aprūpes iestādēm Latvijā un būtu saistoša ne tikai Latvijas iedzīvotājiem,
bet arī ārvalstu klientiem.
Paldies arī iedzīvotājiem, kuri balsoja par mūsu mediķiem, jo, kā teica
pasākuma organizatori, tieši par mūsu slimnīcas mediķiem kopumā tika
saņemtas visvairāk pateicīgo pacientu vēstules,” tā E. Striks.
„Gada balvas medicīnā 2012” tika pasniegtas trešo reizi. Ceremoniju
organizēja Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
universitāti, Latvijas Slimnīcu biedrību. Pasākumu informatīvi atbalsta
Veselības ministrija.
Valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks uzskata,
ka balva pienākas visiem slimnīcas darbiniekiem,
kuri godprātīgi veikuši savu ikdienas darbu

Godina slimnīcas kardiologus

P

ievēršot sabiedrības uzmanību sirds veselības riska
faktoriem, Veselības ministrija 2013. gadu ir pasludinājusi
par Sirds veselības gadu. Pagājušā
gada 12. decembrī Liepājas
Olimpiskajā centrā notika Sirds
veselības gada svinīgā atklāšana,
kurā tika godināti arī mūsu slimnīcas
mediķi, kas ar savu darbu snieguši
ievērojamu ieguldījumu Latvijas
kardioloģijas attīstībā. Tie ir kardiologi Ojārs Rūja, Iveta Šime, Ausma
Vīva un Alfrēds Lībiņš, medmāsas
Ieva Lāčkoka un Miroslava Lavreņina. Sirds un asinsrites sistēmas
slimības ir nozīmīgākā sabiedrības
veselības problēma Latvijā un viena
no nozīmīgākajām visā pasaulē. Ir
vērojama tendence, ka pirmreizēji
reģistrēto sirds un asinsvadu saslimšanas gadījumu skaits gadu no gada
palielinās un kopumā Latvijā
saslimstība ar tām ir ļoti augsta.
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Paplašina laparaskopisko operāciju klāstu uroloģijā
nozīmē plašu, lielu griezienu pacientam kreisajā vai labajā
sānā. Tehniski ķirurgam nav nekādu problēmu to izdarīt,
bet pacientam tāda veida brūce sāp un ilgi dzīst, kas uz
ilgāku laiku ierobežo arī darba spējas. Šobrīd mums ir
iespēja šo urīnceļu sašaurinājuma korekciju veikt
laparaskopiski. Pacientam tas nozīmē dažas sīkas brūcītes,
kuras pēc tam neprasa lielu kopšanu. Pacients dažas dienas
pavada stacionārā un diezgan agrīni jau var izrakstīties.
Pacientam ātrāk atjaunojas darba spējas, kā arī ir daudz
mazākas pēcoperācijas sāpes, līdz ar to operācija
pacientam ir vieglāk panesama. Savukārt ķirurgam
laparaskopiska operācija, salīdzinot ar vaļēju operāciju, ir
tehniski sarežģītāka, jo tehniski tā ir pilnīgi cita veida
operācija. Parasti sašaurinājums urīnceļos ir iedzimta
patoloģija. Daļai cilvēku šī patoloģija tiek diagnosticēta
jau bērnībā un tad arī operēta, bet daļa cilvēku, kuriem šis
Urologs Igors Carevs pirmo reizi mūsu slimnīcā
sašaurinājums nav tik kritisks un niere var funkcionēt,
veic urīnceļu sašaurinātā segmenta plastikas operāciju
bieži nodzīvo daudzus gadus, par to nemaz nezinot līdz
ar laparaskopisko metodi
brīdim, kad šis sašaurinājums sāk izraisīt problēmas.”
Atgādinām, ka 2010. gada 16. novembrī slimnīcā tika
uzsāktas laparaskopiskās nieru operācijas, un arī toreiz tās
iepājas Reģionālajā slimnīcā sadarbībā ar P. Stradiņa
tika veiktas ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
Klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem – Uroloģijas
kolēģu palīdzību. Līdz tam nieru operācijas tika veiktas ar
centra vadītāju, urologu Dr. Med. Egilu Vjateru un
vaļējo metodi. Bet 2011. gada 6. jūnijā slimnīcā jau notika
urologu Pēteri Vaganovu 21.janvārī tika veiktas urīnceļu
pirmā pašu spēkiem veiktā nieres izņemšanas operācija ar
sašaurinātā segmenta plastikas operācijas, izmantojot
laparaskopisko metodi. Dz. Litavniece norāda, ka ne jau visas
laparaskopisko metodi. Liepāja ir pirmā vieta ārpus Rīgas, kur
nieres var izoperēt laparaskopiski, tam ir zināmi noteikumi.
šāda veida operācijas tika veiktas, pielietojot laparaskopisko
„Pārsvarā tiek operēti nieru audzēji, līdz ar to svarīgs ir audzēja
metodi.
izmērs, lokalizācija un citi faktori, kas ir jāņem vērā izvērtējot,
Uroloģe-onkoloģe Dzintra Litavniece: „Šī ir pirmā reize
kuru no metodēm pielietot. Pagājušajā gadā kopumā mēs esam
slimnīcā, kad tika veikta urīnceļu sašaurinātā segmenta
veikuši 26 nefrektomijas, desmit no tām ir veiktas
plastikas operācija ar laparaskopisko metodi. Līdz šim šāda
laparaskopiski. Uzskatu, ka reģionālai slimnīcai tas ir labs
veida operācijas mēs esam veikuši ar tā saucamo vaļējo
rezultāts,
ņemot vērā, ka mēs salīdzinoši nesen uzsākām veikt
metodi, kad pacientam kreisajā vai labajā sānā tiek izdarīts
nieru operācijas ar laparaskopisko metodi.”
plašs griezums un urīnceļu sašaurinājums tiek izoperēts.”
Indra Grase
Urologs Igors Carevs: „Kāpēc laparaskopiski? Pie vaļējas
operācijas nepieciešama plaša pieeja nieres urīnceļiem – tas
sabiedrisko attiecību speciāliste

L

„Karjeras nedēļā” jaunieši aktīvi apmeklē slimnīcu

K

arjeras nedēļas pasākumos (26.–
30.11.12.) Liepājā kopumā piedalījās
apmēram 2000 jauniešu. Visaktīvāk
jaunieši apmeklēja Liepājas Reģionālo slimnīcu.
Piecās dienās slimnīcā pabija 120 skolēnu no
8.–12. klasei. Skolēni apmeklēja un iepazinās ar
mediķu darbu Neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļā, kur par tās ikdienu pastāstīja
nodaļas vadītājs Uldis Balodis un virsmāsa Antra
Grīnberga. Savukārt ar radiologa specialitāti
iepazīstināja Sarmīte Baumane, bet Ieva Lāčkoka
pastāstīja par mediķu darbu angiogrāfijas kabinetā.
Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inese Flaksa
jauniešiem stāstīja par mediķu darbu gan Dienas
stacionārā, gan Konsultatīvajā nodaļā, bet dakteris
Māris Mežeckis par staru terapeta specialitāti.
Virsmāsa Ilga Kriņķele vidusskolēnus iepazīstināja ar Fizikālās terapijas un rehabilitācijas
nodaļas iespējām. Vēl skolēni apmeklēja
Hemodialīzes nodaļu, kur medmāsas Olga
Kostenko un Daina Ledāja pastāstīja par
medmāsas profesiju un tās apgūšanas iespējām tepat Liepājā,
bet ārste Arta Gertnere stāstīja par nefrologa specialitāti.

Ārste Inese Flaksa jauniešiem stāstīja par mediķu
darbu Dienas stacionārā un Konsultatīvajā nodaļā
Karjeras nedēļas pasākumus rīkoja Valsts izglītības
attīstības aģentūra sadarbībā ar pilsētu izglītības pārvaldēm,
skolām un vietējiem uzņēmumiem.
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Ievieš jaunas operāciju metodes traumatoloģijā
samērā mazs laiks pēc operācijas, lai izvērtētu
visus rezultātus. „Domāju, ka rezultāts būs labs,”
pārliecināts ir U. Ārgalis un piebilst, ka
krustenisko saišu bojājumus galvenokārt gūst
cilvēki, sportojot gan profesionālā, gan amatieru
līmenī.
Sadarbībā ar firmu Johnsons@Johnsons
slimnīcā tika rīkotas seminārs – apmācības, kuru
laikā Klaipēdas Reģionālās slimnīcas ārsts Viktors
Jermolajevs trīs pacientiem – divām sievietēm un
vīrietim – veica sarežģītas, tehniski grūti
izpildāmas artroskopiskas plecu locītavu
operācijas. Uz semināru bija ieradušies vadošie
traumatologi arī no Gaiļezera slimnīcas, Rīgas 2.
slimnīcas un Madonas slimnīcas. Liepājas
slimnīcas traumatologs Uldis Ārgalis skaidro, ka
mūsu slimnīcā šo semināru rīkoja, jo mums jau ir
zināma pieredze šo operāciju veikšanā, un mums ir
viss vajadzīgais aprīkojums, lai šīs operācijas
varētu izdarīt. „Šajā gadījumā operācijas bija vēl
sarežģītākas
par ikdienā jau veiktajām, tāpēc tika
Traumatologs Uldis Ārgalis (no kreisās)
piesaistīts
speciālists
no
Lietuvas, kurš ir vadošais plecu
un ārsta palīgs Jānis Auders veic ceļu locītavas operāciju
ķirurgs Baltijas valstīs,” skaidro U. Ārgalis.
Atgādinām, ka 2010. gada 5. martā kopā ar
V. Jermolajevu mūsu slimnīcā tika izdarītas pirmās trīs
iepājas Reģionālā slimnīca ir viena no tām
artroskopiskas plecu locītavu operācijas. Toreiz, lai šīs
nedaudzajām slimnīcām valstī, kur tiek veiktas ceļu
operācijas Liepājā tiešām uzsāktu, mums trūka vairāki
locītavu priekšējo krustenisko saišu atjaunojošās
aprīkojuma elementi, piemēram, speciālais elektrokoaloperācijas. Traumatologam Uldim Ārgalim bija iespēja Vācijā
gulācijas aparāts, kas tajā laikā nebija pieejams, un līdz ar to
pie Eiropā atzīta un pieredzējuša ķirurga Heinca-Jurgena
pastāvīgi mēs neko nevarējām darīt. Lielu ieguldījumu šo
Eishorna, kurš specializējies ortopēdijā un sporta medicīnā,
operāciju noorganizēšanā toreiz ieguldīja firma Johnsons@
apgūt jaunu ķirurģisku metodi, kuru pielieto, veicot ceļa
Johnsons, kas piegādāja vajadzīgos instrumentus. Uldis
locītavu priekšējo krustenisko saišu atjaunojošās operācijas.
Ārgalis: „Kopš tā laika, šīs operācijas mēs taisām regulāri,
U. Ārgalis skaidro, ka ceļu locītavu priekšējā krusteniskā saite
pakāpeniski palielinot pacientu skaitu. Turklāt tagad, kad
patiesībā sastāv no divām atsevišķām šķiedrām, un ar jaunās
mums ir šīs jaunās un modernās operāciju zāles un uzkrāta
metodes palīdzību tiek atjaunota katra šķiedra atsevišķi. Jaunā
zināma pieredze, mūsu slimnīca veidojas kā plecu ķirurģijas
metode ir daudz precīzāka, kaut gan pati operācija ir
centrs, uz kurieni var braukt mācīties arī no citām
sarežģītāka, saka U. Ārgalis un piebilst, ka tagad šī metode ir
slimnīcām.”
apgūta, un turpmāk mēs ceļa locītavu priekšējo krustenisko
saišu atjaunojošās operācijas veiksim, izmantojot jaunapgūto
Indra Grase
metodi. Pirmais pacients jau ir izoperēts, taču vēl ir pagājis
sabiedrisko attiecību speciāliste

L

Ēnu diena slimnīcā
„Ēnu

Dakteres Diānas Aigares „ēnas” varēja iepazīties
ar darbu gan Ķirurģijas nodaļā, gan operāciju blokā

dienā”, 13. februārī, jaunieši, kuri
interesējas par mediķa profesiju, par vairāku stundu
ēnām kļuva mūsu slimnīcas mediķiem: Viesturam
Rozītim, Uldim Balodim, Uldim Ārgalim, Diānai
Aigarei, Maritai Šteingoldei, Algeram Brūverim,
Lindai Ernei, Egīlam Samedovam, Baibai Trinītei
u.c. Ikgadējā karjeras izglītības akcija „Ēnu diena”
skolu jauniešiem dod iespēju pavadīt vairākas
stundas kopā ar interesējošas profesijas pārstāvi un
praksē iepazīt savas nākotnes nodarbes
visdažādākos aspektus. Tā ir iespēja jaunietim jau
skolas laikā saprast, vai izvēlētā profesija ir viņam
piemērota, un nepastarpināti uzzināt, kas jāapgūst,
lai nākotnē kļūtu par lielisku izvēlētās profesijas
speciālistu. Savukārt darbiniekiem „Ēnu diena” ir
lieliska iespēja iedvesmot savus nākamos kolēģus
mērķtiecīgai karjerai, kā arī iespēja paskatīties uz
savu profesiju un tās ikdienu no malas.
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Iznācis žurnāls „Onkoloģijas Vēstis”

Žurnālu „Onkoloģijas Vēstis” veido Kurzemes ārsti, kas apvienojušies biedrībā,
lai veicinātu sadarbību starp dažādu specialitāšu mediķiem

L

iepājas Olimpiskajā centrā 8. februārī notika
Kurzemes onkoloģijas attīstības biedrības veselības
veicināšanas izdevuma „ Onkoloģijas Vēstis ”
prezentācija. Šī žurnāla mērķis – izglītot iedzīvotājus par
onkoloģiskām saslimšanām, to novēršanu, savlaicīgu
diagnostiku un ārstēšanu. Pasākuma apmeklētājiem bez
maksas tika dalīts gan žurnāls, gan bukleti par priekšdziedzera
un zarnu vēža diagnostiku un ārstēšanu, kā arī vakcināciju pret
dzemdes kakla vēža izraisītāju – cilvēka papillomas vīrusu.
Žurnālu „Onkoloģijas Vēstis” veido Kurzemes ārsti, kas
apvienojušies biedrībā, lai veicinātu sadarbību starp dažādu
specialitāšu mediķiem, savstarpēju zināšanu apmaiņu
sekmīgākai onkoloģisko pacientu diagnostikai un ārstēšanai.
Izdevumu plānots izplatīt Kurzemes medicīnas iestādēs un
iedzīvotāju dzīvesvietās. Izdevuma digitālo versiju var
aplūkot Kurzemes onkoloģijas attīstības biedrības mājas lapā
www.koab.yolasite.com
Pasākuma laikā iedzīvotājus onkoprofilakses un agrīnas
diagnostikas jautājumos izglītoja Liepājas Reģionālās

slimnīcas ārsti – ķirurģe Santa Daukste, uroloģe – onkoloģe
Dzintra Litavniece, radiologs – terapeits Māris Mežeckis un
onkoloģe-ginekoloģe Margarita Vasjutenko. Iedzīvotāji
nelielās grupās tika vesti ekskursijā cauri milzīgam cilvēka
resnās zarnas modelim, kur uzskatāmi tika attēlotas gan
dažādas labdabīgas, gan arī ļaundabīgas resnās zarnas
saslimšanas.
Pēc tam notika preses konference, kuru atklāja veselības
ministre Ingrīda Circene, atzinīgi novērtējot Kurzemes
mediķu iniciatīvu ar izdevuma „Onkoloģijas Vēstis” palīdzību
veicināt iedzīvotāju aktīvāku dalību skrīninga programmās un
agrīnu onkoloģisko slimību diagnostiku.
Ministre uzsvēra, ka tas nav tikai ārstu, bet visas
sabiedrības darbs, jo nu jau vairākus gadus, saņemot
uzaicinājuma vēstuli, sievietēm ir iespēja par valsts līdzekļiem
veikt dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi un krūts vēža
profilaktisko pārbaudi, kā arī zarnu profilaktisko pārbaudi,
sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 gadiem reizi gadā,
vēršoties pie sava ģimenes ārsta. Latvijā, tāpat kā citās
pasaules valstīs, saslimstība un mirstība no
Pasākuma apmeklētājiem ļaundabīgiem audzējiem ir augsta, statistikas
bez maksas tika dalīts žurnāls dati liecina, ka programmas darbības laikā
un dažādi bukleti dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes
veica tikai 20% no uzaicinātām sievietēm,
savukārt krūts vēža profilaktisko pārbaudi
25% no uzaicinātām sievietēm.
I. Circene norādīja, ka šodien, galvenokārt,
mēs runājam par kolorektālo vēzi, jo tā ir tā
sadaļa, kur mums joprojām neveicas. Valsts
apmaksātajā programmā atsaukušies tikai
seši līdz septiņi procenti iedzīvotāju.
Ministre informēja, ka tagad jebkurš
onkoloģiskais pacients, kas ir ārstējies Rīgā,
turpmāko novērošanu un kontroli var saņemt
Liepājā, jo visi dati ir kopējā datu bāzē un tie
ir pieejami ikvienam ārstējošam ārstam.
Māris Mežeckis
Kurzemes onkoloģijas attīstības
biedrības valdes priekšsēdētājs
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Slimnīcas pārbūve turpinās

L

iepājas Reģionālajā slimnīcā
turpinās rekonstrukcija, kas tika
uzsākta 2011. gada 4. janvārī.
Atgādinām, ka rekonstrukcijas pirmās
kārtas laikā vērienīgas pārmaiņas notika
slimnīcas pirmajā un otrajā stāvā. Tika
pārbūvētas jau esošās telpas un uzcelta
pavisam jauna piebūve, kurā tagad izvietota
Konsultatīvā nodaļa ar ērtu uzgaidāmo zāli
un ārstu konsultāciju kabinetiem, plašs
Dienas stacionārs un modernas operāciju
zāles, kā arī Sterilizācijas nodaļa, Kvalitātes
kontroles birojs un vairāki citi palīgkabineti
un telpas. Rekonstrukcijas pirmās kārtas
gaitā veikta arī liftu nomaiņa, uzceltas tā
saucamās slūžas, neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta vajadzībām un
ierīkota jauna autostāvvieta.
Slimnīcas rekonstrukcijas otrā kārta
uzsākta 2012. gada 1. augustā. Tās laikā
pagrabstāvā tiks izbūvētas ģērbtuves
personālam, pirmajā stāvā – Funkcionālās
diagnostikas un Radioloģijas nodaļa, otrajā
stāvā – Reanimācijas un intensīvās terapijas SIA „RBSSKALS būvvadība” būvdarbu vadītājs Edgars Briedis stāsta,
nodaļa, Jaundzimušo patoloģijas un ka darbi rit noteiktajā termiņā un drīzumā varēs uzsākt apdares darbus
intensīvās terapijas nodaļa, kā arī dzemdību
zāles un Angiogrāfijas kabinets.
SIA „RBSSKALS būvvadība”
Pretējā gadījumā slimnīcai var
būvdarbu vadītājs Edgars Briedis
Kopējā rekonstrukcija sākta 4.01.2011.
nākties maksāt soda procentus vai
stāsta, ka patlaban pagrabstāvā ir
ERAF 1. projekta izmaksas
daļu naudas pat zaudēt, norāda E.
izbūvētas visas galvenās inženier(Rekonstrukcijas 1.kārta, slimnīcas liftu nomaiņa
Striks. „Lai iekļautos termiņā un
komunikācijas, un slimnīcas darun NMP transporta slūžu izbūve)
projektu pabeigtu plānotajā laikā,
bība tiek nodrošināta jau pa
Kopējās izmaksas – 4 907 364.03 Ls
mēs esam spiesti uzsākt vairāku
jaunajām caurulēm. Veikti visi
ERAF – 85% ; Valsts budžets –13,21%
būvniecību kārtu īstenošanu viendemontāžas darbi, izbūvētas galvePašvaldība – 1,79%
laicīgi. Līdz ar to rekonstrukcijas
nās inženiertīklu maģistrāles arī
ERAF 2.projekta izmaksas
kārtas pārklājas un īpaša pārtraugalvenās ēkas stāvos, kā arī veikta
(rekonstrukcijas 2., 3., 4.kārta)
kuma
starp tām nav.
metālkonstrukciju nostiprināšana,
Kopējās izmaksas – 9 285 889.82 Ls
Tā kā slimnīcai ir jānodrošina
kas nepieciešama, lai varētu izbūvēt
ERAF – 84,21% ; Valsts budžets – 5,79%
ārstniecības procesa nepārtrauktība,
jaunos inženierkomunikāciju kanāPašvaldība – 10,00%
nedaudz saspringtāki apstākļi ir gan
lus, iebetonēta jauna grīda, veikta
pacientiem un apmeklētājiem, gan
jaunu starpsienu izbūve, drīzumā
pašiem darbiniekiem. Taču mūs iedrošina tas, ka arī pirmās
varēs uzsākt apdares darbus.
kārtas celtniecības laikā, kas ilga 14 mēnešus, mēs nesaņēmām
Slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš norāda, ka otrās
nevienu iedzīvotāju sūdzību saistībā ar remontdarbiem.
kārtas remontdarbi beigsies 2013. gada augustā un pēc tam
Redzot cik veiksmīgi ir īstenota slimnīcas rekonstrukcijas
varēs uzsākt trešo kārtu, kad tiks izbūvētas Dzemdību nodaļas
pirmā kārta, ir pamats domāt, ka arī pārējās kārtas tiks
palātas un ambulatorā daļa.
pabeigtas laikā un labā kvalitātē. Iedzīvotājus un potenciālos
Savukārt no 2012. gada 1. oktobra pakāpeniski tika
klientus aicinām izturēties ar sapratni, būt iecietīgiem un sekot
pārvietotas stacionāra nodaļas, lai jau atbrīvotu telpas
līdzi informācijai Konsultatīvajā nodaļā, kur tiks norādīts kurā
būvniecības ceturtās kārtas darbu uzsākšanai. Šajā kārtā
stāvā atrodama katra no nodaļām,” stāsta E. Striks.
pārbūves darbi notiek slimnīcas galvenā korpusa rietumu
2012. gada 30. martā tika izsludināts būvdarbu iepirkums
spārnā. Līdz ar to pacienti izvietoti šīs ēkas pretējā (austrumu)
„Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 2., 3., 4. kārta”.
spārnā. A. Vistiņš atzina, ka darbu apjoms šajā kārtā ir ļoti liels
Par uzvarētāju konkursā tika atzīta pilnsabiedrība
kopumā paredzēts izremontēt telpas ap 9000 kvadrātmetru
„Piegādātāju apvienība RBSSKALS & RBSSKALS
platībā. „Februārī plānots pabeigt visus demontāžas darbus,”
Būvvadība”. Būvniecības darbi tiek īstenoti ERAF projekta
stāsta A. Vistiņš. Pēc šīs rekonstrukcijas kārtas slimnīca iegūs
„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA
modernas un mūsdienīgas nodaļas ar 28 gultām katrā. Galvenā
„Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības
korpusa rietumu spārna rekonstrukcijas plānotais beigu
pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”
termiņš – 2014. gada septembris.
ietvaros.
Īstenojot slimnīcas rekonstrukcijas otro, trešo un ceturto
kārtu, paredzēts ieguldīt 9, 285 889 miljonus latu. Slimnīcas
Indra Grase
valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks skaidro, ka noteiktā
sabiedrisko attiecību speciāliste
naudas summa ir jāapgūst noteiktā termiņā – 36 mēnešos.
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Turpina neirorehabilitācijas
programmas īstenošanu

L

iepājā viesojās fizioterapeite un
osteopāte Božena BejnarSlwow, kas no 7. līdz 17.
februārim Fontein Royal 2. stāva zāle
vadīja gan jauno ģimeņu apmācību:
ievadkursu tām ģimenēm, kuras vēlējās
uzsākt neirorehabilitācijas programmas
īstenošanu, sniedza individuālās konsultācijas ģimenēm, kuras jau darbojas
„Domann-plus” programmā. Seminārā
tika aicināti piedalīties vecāki un
aprūpētāji, kas strādā ar bērniem, kuriem
ir dažādas neiroloģiskas problēmas;
cilvēki, kuru ģimenē ir bērns vai
pieaugušais ar jebkura veida smadzeņu
bojājumu – arī pēc traumām vai insulta;
profesionāļi, kas strādā ar šādiem
pacientiem – ārsti, vidējais un jaunākais
medicīniskais personāls, pedagogi.
Neirorehabilitācijas programma
mājas apstākļos
Programmas īstenošanas pamatā ir
vecāku izpratne par bērna veselības Programmas īstenošanas pamatā ir vecāku izpratne
stāvokli un motivācija pašiem katru dienu par bērna veselības stāvokli un motivācija pašiem
ar bērnu strādāt, lai to uzlabotu. Bērna katru dienu ar bērnu strādāt, lai to uzlabotu
vecāki tiek izglītoti par bērna nervu
sistēmu, problēmām un iespējām pašiem
metodi kā papildus iespēju bērna attīstības veicināšanā.
veicināt viņa attīstību. Savukārt programmas otrais etaps ir
Tajos aprūpes centros un izglītības iestādēs, kur iespēju
individuālas rehabilitācijas programmas sastādīšana bērnam.
robežās ir ieviesti šīs metodes pamatprincipi, arī paši
Božena Bejnar-Slawow ir poļu izcelsmes amerikāniete,
speciālisti ir atzinuši pozitīvos rezultātus, kurus ir izdevies
kura, izmantojot savas zināšanas un profesionālo pieredzi,
sasniegt, pat ja programma tikusi īstenota tikai daļēji.
kopš 1985. gada regulāri organizē ģimeņu apmācību dažādās
Programmas pārliecinošie rezultāti ir rosinājuši biedrību
Eiropas valstīs. Savā lektores darbā viņa iepazīstina vecākus
„Dižvanagi” mērķtiecīgi strādāt pie tā, lai šī metode būtu
un speciālistus ar Neiroloģiskās attīstības programmu, kuru
maksimāli pieejama arī Liepājas un visas Latvijas bērniem.
vairāk kā pirms 50 gadiem radījis Glens Domans. Apmācību
Pateicoties Liepājas pilsētas domes, Ziedot.lv, Mārtiņa
laikā Božena palīdz vecākiem izprast šīs rehabilitācijas
Freimaņa fonda un privāto ziedotāju atbalstam, speciāliste
metodes pamatprincipus, lai viņi tos varētu pielietot savu
kopš 2011. gada augusta apmeklē Liepāju divas reizes gadā un
bērnu aprūpē. Metode nav invazīva, tā ir droša un loģiska, kas
ir sniegusi palīdzību kopumā 31 ģimenei no Liepājas,
ļauj vecākiem pašiem to ikdienā izmantot, lai veicinātu savu
Kurzemes reģiona un citām Latvijas pilsētām.
bērnu attīstību. Tas atvieglo arī valsts lomu šo bērnu aprūpē, jo
Izmantojot elektroniskās saziņas starpniecību, ģimenēm ir
metodes izmantošana palīdz vecākiem pašiem izprast sava
iespēja regulāri sazināties ar speciālisti, lai programmas gaitā
bērna stāvokli, viņa individuālās vajadzības un nav
saņemtu papildus konsultācijas. Viens no programmas
nepieciešams bērnu ievietot ilgstošas aprūpes iestādēs – bērns
efektivitātes iemesliem ir regularitāte. Nodarbības nenotiek
var augt savā ģimenē, jo vecāki vairs nejūtas tik bezpalīdzīgi
reizi nedēļā vai dažas reizes gadā – šajā gadījumā rehabilitācija
sava bērna ikdienas aprūpē.
kļūst par bērna ikdienu, līdz ar to arī progress ir stabils, ar laiku
Tādēļ seminārs šajā programmā ir obligāts priekšnosaaizstājot pat operācijas un medikamentus. Tomēr ir jārēķinās
cījums turpmākam darbam ar ģimeni – lai pēc lekciju
ar to, ka rezultāts ir atkarīgs no pašas ģimenes gatavības un
apmeklējuma vecāki varētu izvērtēt to, vai konkrētā metode
neatlaidības nopietni strādāt pēc sastādītās programmas.
viņu bērnam ir piemērota un vai ģimene ir gatava intensīvam
Pēc vizītes Liepājā 2011. gadā, kas bija pirmā B. Bejnardarbam pēc šīs metodes. Pēc tam seko bērna attīstības
Slawow viesošanās Baltijas reģionā, speciāliste izteica
izmeklēšana atbilstoši Cilvēka attīstības profilam pēc Domana
gandarījumu par profesionāli organizēto uzņemšanu un
metodes. Tā ir funkcionāla, neinvazīva neiroloģiska
ģimeņu atsaucību, kā arī pauda gatavību turpmāk sadarboties
izmeklēšana, kas sastāv no vecāku izjautāšanas un bērna
ar „Dižvanagiem” un Liepājas pilsētu kā neirorehabilitācijas
novērošanas. Tad bērnam tiek izstrādāta individuāla mājas
programmas konsultāciju un mācību centru Baltijas reģionā.
neirorehabilitācijas programma, pēc kuras ģimenei ir
Esam ļoti gandarīti, ka ir izdevies radīt iespēju Latvijas
patstāvīgi un regulāri ar bērnu jāstrādā.
ģimenēm uzlabot savu bērnu veselību, nemērojot ceļu uz
Taču Božena ir pārliecināta, ka vecākiem un speciālistiem
rehabilitācijas centriem citās valstīs un izvairoties no papildus
ir jābūt kā vienotai komandai, tādēļ viņa ir atvērta sadarbībai
izmaksām.
ne vien ar pašu ģimeni, bet arī ar aprūpes un mācību iestāžu
Jūlija Cīrule-Galuza
speciālistiem, aicinot tos būt atsaucīgiem un izmantot šo
Vispārējās bērnu slimību nodaļas pediatre
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Seminārā papildina zināšanas par kanisterapiju

E

rgoterapeite Kristīne RebukaAmzele pagājušā gada
novembrī devās uz Maskavu,
lai kopā ar biedrības „Dižvanagi”
pārstāvi Ingaru Gudermani piedalītos
kanisterapijas seminārā, ko rīkoja
Maskavas kolēģi no biedrības „Saules
suns”. Kristīne stāsta, ka biedrība,
galvenokārt, darbojas divos virzienos:
nodarbojas ar kanisterapiju un apmāca
suņus – pavadoņus neredzīgiem
cilvēkiem. Maskavieši darbojas tika ar
zelta retriveriem, kuri visi ir sertificēti
un apmācīti. Zelta retriveri ātri iegaumē
komandas un ir apveltīti ar labu atmiņu,
maigu un atsaucīgu raksturu, tādēļ šie
suņi spēj būt gan kanisterapeiti, gan
pavadoņi cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Lai dalītos pieredzē, biedrība
„Saules suns” divas reizes gadā
organizē apmācības. Turpinājums 8.lpp.

Heijā!

Apvieno patīkamo ar lietderīgo

E

Pirmo vietu sacensību kopvērtējumā
izcīnīja „Bruņurupuči”

rgoterapeite
Inta Doncu
pagājušajā gadā
viesojoties Dānijā, pēc
savas iniciatīvas
apmeklēja arī Holstebro
Reģionālo slimnīcu.
Inta uzskata, ja jau
viņai bija iespēja pabūt
Dānijā, tad kāpēc gan
nesavienot patīkamo ar
lietderīgo un
neapmeklēt arī vietējo
medicīnas iestādi, lai
smeltos pieredzi,
jaunas idejas un
saprastu kurā līmenī
esam mēs.

Inta Doncu
Kā tu sameklēji slimnīcu uz kuru doties?
Pirms došanās uz Dāniju, es internetā atradu, kur ir tuvākā
slimnīca un kādas tur ir nodaļas. Tā izrādījās Holstebro
Reģionālā slimnīca. Es aizsūtīju e-pastu, stādījos priekšā, kas
es esmu un kas mani interesē, un ka vēlos pie viņiem ierasties
pieredzes apmaiņā. Patiesībā es domāju, ka cilvēki visās valstīs
ir aizņemti un diezin vai viņus interesē, tas, ko es vēlos. Taču
biju patīkami pārsteigta, ka man atbildēja. Arī tajā dienā, kad
ierados, cilvēki bija ieinteresēti un laipni. Jutu, ka esmu gaidīta.
Dienas plāns man jau bija skaidrs iepriekš. Zināju, kur iešu, ko
darīšu, jo pirms tam e-pastā man jau pajautāja, kas tieši mani
ineteresē.
Kāds ir tavs iespaids par Dānijas kolēģu darbu?
Rīts viņiem sākas pulksten 8.00 ar piecminūti, kurā
piedalās visi, sākot no vecākās māsas, medmāsām,
ergoterapeitiem līdz pat sanitāriem. Sapulcē apspriež katra
pacienta veselības stāvokli, kā arī turpmākās terapijas plānu, jo

gan sanitārs, gan medicīnas māsa ikdienā visvairāk laika
pavada kopā ar pacientu un visbiežāk arī pamana, ko pacients
jau var izdarīt pats. Tad šī informācija tiek nodota
funkcionāliem speciālistiem – ergoterapeitiem, fizioterapeitiem.
Kā pagāja tava diena slimnīcā?
Pusi dienas biju neiroloģijas nodaļā un pēc tam – rokas
terapijas nodaļā. Atšķirībā no mums dāņiem ergoterapeiti ir
specializējušies konkrētās jomās – pediatrijā, rokas terapijā,
neiroloģijā. Un katrs no ergoterapeitiem strādā vai nu tikai
stacionārā, vai ambulatorajā daļā. Savukārt mēs darām visu un
kur vajag, tur pieslēdzamies – gan bērnu nodaļā, gan jebkurā
no pieaugušo nodaļām. Neiroloģijas nodaļā viņu un mūsu
darbs neatšķiras – arī dāņiem ir tādas pašas ikdienas aktivitātes
strādājot, piemēram, ar insulta pacientiem – tās ir pārsēšanās,
pozicionēšana utt. Atšķirībā no mums viņiem ir vairāk
tehnisko palīglīdzekļu un atbilstoši iekārtota vide. Piemēram,
ja cilvēks ratiņkrēslā iebrauc vannas istabā, tad viņš pats var
noregulēt gan spoguli, gan izlietni atbilstošā augstumā.
Man patika, ka viņi cenšas neko nesasteigt un nodarbības
padarīt pēc iespējas pilnvērtīgākas, veltot vienam cilvēkam
aptuveni stundu. Līdz ar to ergoterapeitu viņiem ir vairāk un
pacientu skaits uz katru no tiem ir mazāks. Salīdzinoši mums
pacientu ir vairāk, un līdz ar to mēs katram pacientam varam
veltīt mazāk laika. Vidēji dienā viņiem ir 8 – 10 pacienti, mums
ap 14 – 17 pacientiem. Pēc katra pacienta viņiem ir paredzēts
laiks nelielai atpūtai, līdz ar to diena ir piepildīta, bet
darbinieks nav pārstrādājies.
Bet kā ar zināšanām?
Mēs atšķiramies tikai tehniskā nodrošinājuma un vides
iekārtošanas līmenī, bet zināšanu līmenī mēs neatšķiramies.
Biju patīkami pārsteigta, ka mēs Latvijā esam ļoti varoši.
Negatīvā atziņa varētu būt tā, kā mēs varbūt neesam tik laipni
kā dāņi, jo tur visi mediķi ir smaidīgi un laipni pret pacientu, lai
tas varētu justies gaidīts šajā iestādē.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinājums no 7.lpp.

Šoriez tajās piedalījās cilvēki no
Latvijas, Ukrainas, Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas un, protams, pašas
Krievijas tālajiem apgabaliem. Kristīne
stāsta, ka piedalījušies gan prakstiskajās nodarbībās, gan teorētiskajās
apmācībās. „Tas bija iespadīgi, jo
viņiem ir ļoti daudz palīglīdzekļu,
piemēram, dažādi slidkalniņi, caurules,
kur bērni var izlīst cauri. Ja mēs
nodarbībās paļaujamies galvenokārt uz
savu roku darbu un suni, tad viņi ļoti
plaši izmanto palīglīdzekļus, no kuriem
daudzi ir arī pašu darināti. Biedrību
„Saules suns” valsts neatbalsta, viss ir
tikai no privātiem ziedojumiem,
labdarības, kā arī pašu iniciatīva, tāpat
kā pie mums,” piebilst Kristīne. Taču
viņu priecē tas, ka mēs neesam ne par
matu sliktāki. „Mēs vēl augam, taču
salīdzinoši mēs nevaram sevi vērtēt
zemāk,” saka Kristīne un turpina,
„mums mazliet ir cita specifika, mēs
vairāk strādājam ar bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, viņi – ar
bērniem, kuriem ir garīga rakstura
problēmas. Līdz ar to atšķiras uzstādāmie mērķi un terapijas specifika.”
Biedrībai „Saules suns” šobrīd nav
mediķa, bet komandā ir jābūt cilvēkam
ar medicīnisko izglītību, lai spētu
izvērtēt katra bērna veselības stāvokli
un piemērotu atbilstošu terapiju,
uzskata Kristīne. „Nevar tā – es tagad
nodarbošos ar kanisterapiju, jo man
mājās ir mīļš suns. Tā tas nav, jo visa
pamatā ir adekvāta aktivitāte ar mērķi
sasniegt noteiktus rezultātus,” pārliecināta ir Kristīne. To sapratuši arī
maskavieši, un viens no cilvēkiem, kas
strādā ar suņiem, mācās par defektologu, kas ir savdabīgs fizioterapijas,
ergoterapijas un logopēdijas apvienojums.
Kristīne stāsta, ka viņiem tāpat kā
mums nodarbībās viss tiek protokolēts,
izstrādāti mērķi, un tad strikti pēc plāna
iets uz priekšu. „Neizpaliek arī
rezultāti,” saka Kristīne un paskaidro:
„Piemēram, ar autismu slims puisis,
kurš pirms gada uzsāka nodarbības,
agrāk pilnībā nekontaktējās ar

Maskavieši darbojas tikai ar zelta retriveriem, kas ātri iegaumē
komandas un ir apveltīti ar maigu un atsaucīgu raksturu
apkārtējo pasauli, bet tagad šis bērns
strādāja lielā zālē, kur visi skatījās, kur
viņš darbojās grupā ar citiem bērniem,
izmantoja citas mantas, nevis savas,
kuras ir mājās. Ņemot vērā to, ka ar
autismu sirgstošiem cilvēkiem ir ļoti
grūti komunicēt ar citiem, viņš mācēja
sunim dot arī komandas – gulēt, sēdēt,
balsi, ķepu. To visu viņš gada lakā bija
iemācījies.”
Maskavā Kristīne pastāstīja par
kanisterapijas attīstību Latvijā, par savu
specialitāti, jo biedrībā nezināja, kas ir
ergoterapeits, kā arī par slimnīcu,
pacientiem un par sasniegtajiem
rezultātiem. Taču Kristīne atzīst, ka

galvenais ieguvums ir pārliecība par
saviem spēkiem un darbu, par to, ka
mēs ejam pareizā virzienā, un pēc
brauciena ir atkal stimuls strādāt tālāk.
„Turklāt tagad es zinu, kur var dabūt ļoti
labu kucēnu, ja es izdomātu ņemt sev
suni kanisterapijai. Tas ir ļoti daudz, un
tas ir mans nākošis mērķis, jo, lai mēs
varētu turpināt, mums ir vajadzīgi labi
suņi, kas ir paši galvenie elementi, uz ko
balstās kanisterapija,” apņēmības pilna
ir Kristīne.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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