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Ivaram Krastiņam Ārstu biedrība piešķir
pirmās pakāpes goda zīmi

Ivars Krastiņš, atskatoties uz 25 aizvadītiem gadiem kopš dibināta Ārstu biedrība, pozitīvi vērtē to,
ka biedrība vēl joprojām pastāv un veic ārstu izglītošanas darbu

L

iepājas Reģionālās slimnīcas
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsārstam, Latvijas Ārstu biedrības pirmajam prezidentam Ivaram Krastiņam
piešķirts augstākais Latvijas Ārstu
biedrības atzinības apliecinājums –
pirmās pakāpes goda zīme Tempus
Hominis jeb Cilvēka laiks.
Pēc pašreizējā Latvijas Ārstu
biedrības prezidenta Pētera Āpiņa
teiktā, Ārstu biedrību izloloja Aigars
Migals un Guntis Brežinskis, to virzīja
Ivars Krastiņš un Ilmārs Lazovskis, tās
radīšanā 1988. gada jūnijā sanāca kopā
ducis jaunu un mazāk jaunu Latvijas
ārstu, bet pati biedrība dibināta 1988.
gada 16. septembrī Rīgas Latviešu
biedrības namā, tolaik vēl Baltijas kara
apgabala virsnieku namā.
Šogad Latvijas Ārstu biedrība

atzīmēja 25 gadu jubileju. Ivars
Krastiņš ir viens no biedrības
dibinātajiem un tās pirmais prezidents.
Atskatoties uz aizvadīto laiku,
I. Krastiņš uzsver, ka Ārstu biedrība
vēl joprojām pastāv, un tas ir pozitīvi:
„Pirms 25 gadiem daudzi dibināja
dažādas biedrības, radās kādas piecas
dienā. Taču lielākā daļa no tām
patlaban ir pazudušas bez pēdām.
Ārstu biedrība nē – tas, protams, ir
labi. Otra labā lieta, ko dara Ārstu
biedrība, ir izglītošana, tās ir
satrpdisciplinārās ārstu konferences
un līdzīgi pasākumi. Tas ir ļoti svarīgi.
Taču cik daudz, par ko un kāds ir
mācību mērķis – par to var diskutēt.
Piemēram, Pēteris Apinis raksta
izglītojošus rakstus, cik slikti ir ēst
čipšus un dzert kolu, bet, manuprāt, to
ārstiem nevajadzētu darīt. Par šādiem

jautājumiem iedzīvotājus vajadzētu
izglītot Veselības ministrijas atbilstošām struktūrvienībām. Domāju, ka
Ārstu biedrībai vajadzētu domāt par
ārstu izglītošanu, par ārstu profesijas
prestiža paaugstināšanu un tamlīdzīgām lietām.” Sākotnēji jau tā ideja bija
ļoti vienkārša, skaidro I. Krastiņš:
„Ārstu biedrība aizstāv ārstu intereses,
Veselības ministrija – pacientu
intereses. Tad savstarpējās sarunās
vienojas par abām pusēm pieņemamu
sistēmu, kad apmierināti ir gan ārsti,
gan pacienti.” Patlaban Ārstu biedrība
no sākotnējās ieceres ir mazliet
novirzījusies, un tagad tā ir citādāka,
atzīsts I. Krastiņš: „Nevar teikt, ka
labāka vai sliktāka, bet citādāka.” •

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pabeigta slimnīcas
rekonstrukcijas otrā kārta

Jaunās telpas atklāj Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks (no kreisās),
veselības ministre Ingrīda Circene un slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks

Nodaļas uzsākušas darbu
renovētajās telpās
5. septembrī svinīgi tika atklātas
slimnīcas rekonstrukcijas 2. kārtas laikā
renovētās telpas, kur darbu nu jau
sākušas Reanimācijas nodaļa, Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa,
Angiogrāfijas nodaļa un Radioloģijas
nodaļa.
Slimnīcas pirmajā stāvā, bijušajā
Konsultatīvās nodaļas vietā tagad
atrodas radioloģiskās diagnostikas
kabineti, kur tiek veikti datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas, ehokardiogrāfijas un rentgena izmeklējumi.
Ņemot vērā Konsultatīvās nodaļas
intensīvo noslogojumu, papildus jau
esošajiem 10 ārstu kabinetiem izbūvēti
vēl trīs, tādējādi paplašinot ambulatoro
pakalpojumu sadaļu un speciālistu
pieejamību. Paralēli telpu remontam un

renovācijai iepirkta jauna un moderna
aparatūra. Piemēram, par Eiropas
naudu iegādāts jauns 128 projekciju
datortomogrāfs, kas patlaban ir modernākais Latvijā. Tas ir aprīkots ar
speciālu programmu, kas ļauj līdz
minimumam samazināt starojuma devu
pacientam. Iegādāts arī Kurzemē
modernākais rentgena aparāts, kā arī
sonogrāfs, ehokardiogrāfs u.c.
Šajā rekonstrukcijas kārtā izbūvētas
arī darbinieku ģērbtuves un rekonstruētas dzemdību zāles. „Taču tās uzsāks
darbu tad, kad būs pabeigta rekonstrukcijas trešā un cetrurtā kārta, tas ir 2014.
gada vidū,” norāda slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Edvīns Striks. „Turpinot
rekonstrukciju, trešajā kārtā tiek remontētas Dzemdību nodaļas pēcdzemdību palātas un ambulatorā daļa.
Savukārt, ceturtajā kārtā notiks slimnīcas viena spārna trešā līdz 12 stāva
renovācija, kur būs tipveida nodaļas ar

28 – 30 gultām katrā no tām. Šīs
struktūras sāks darboties nākošā gada
vidū, kad projekts tiks īstenots pilnībā,”
skaidro E. Striks un turpina: „Papildus
tam Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā esam iesnieguši
visus nepieciešamos dokumentus ēkas
ārsienu siltināšanai. Tā kā ļoti ceram, ka
arī šajā projektā gūsim atbalstu.
Siltināšanas darbi būs jāpaveic līdz
nākošā gada augusta beigām. Tas
nozīmē, ka nākošās vasaras beigās
slimnīca būs izmanījusies ne tikai no
iekšpuse, bet arī no ārpuses. Slimnīca
turpina darbu arī pie jaunu speciālistu
piesaistes, un no oktobra darbu sāks
jauns radiologs, ginekologs un
ginekologs-onkologs. Jau zināms, ka
rudenī mūsu kolektīvam pievienosies
jauns kardiologs. Savukārt no nākošā
gada – ķīmijterapeits un internistskardiologs. ”
Atgādinām, ka 2011. gada februārī
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uzsākta slimnīcas rekonstrukcijas
pirmā kārta, kuras gaitā vērienīgas
pārmaiņas notika slimnīcas pirmajā un
otrajā stāvā, pārbūvējot ne tikai esošās
telpas, bet uzceļot arī jaunu piebūvi,
kas tika atklāta 2013. gada 31. maijā.
Kopumā slimnīcas rekonstrukcijā
paredzēts ieguldīt aptuveni 13 miljonus
latu un trīs gadu laikā pārvērst šo
ārstniecības iestādi par Kurzemes
reģionā mūsdienīgāko veselības aprūpes centru, kurā apvienotas jaunāko
medicīnas tehnoloģiju un pakalpojuma
servisa iespējas.
Atklāšanas pasākumā viesu vidū
bija arī Latvijas Kardioloģijas centra
vadītājs Prof. Andrejs Ērglis, kurš izjūt
zināmu piederību šai slimnīcai, jo uz
Liepāju ļoti bieži brauc savas profesionālās darbības dēļ. Viņš ir pārliecināts,
ka sakārtotai videi ir ļoti liela nozīme,
pat simboliska, jo cilvēkiem sakārtotā
vidē mainās attieksme arī pret savu
veselību. A. Ērglis atzīst, ka ļoti labi
zina, kādas grūtības rekonstrukcija var
sagādāt darbiniekiem: „Tas nav viegli
paralēli būvdarbiem sniegt nepārtrauktu kvalitatīvu medicīnisko aprūpi.
Darbiniekiem jāmaina arī stereotipi –
jāpāriet uz jaunām telpām, un nekad
nevar zināt, vai būs tik labi kā solīts. Tas
nav vienkārši. Taču šobrīd ne tikai
liepājnieki, bet arī viss Kurzemes
reģions var būt lepns par paveikto. Es
esmu no sirds priecīgs, un slimnīcas
sakārtošanu uzskatu par vienu no
Latvijas sakārtošanas piemēriem,”
atzīsts A. Ērglis.
SIA „RBSSKALS Būvvadība”
būvdarbu vadītājs Edgars Briedis,
salīdzinot pirmās kārtas rekonstrukcijas darbus ar otrajā kārtā
veicamajiem, atzīst, ka darbi bijuši
līdzīgi un kā atšķirību min tikai to, ka
otrajā kārtā tika veikta esošo telpu
rekonstrukcija, bet pirmajā kārta bija
jāuzceļ jaunbūve. Turpinot sarunu,
E. Briedis skaidro, ka sākums otrajā
kārtā tomēr bijis samērā grūts, jo darbi
uzsākti augustā un līdz ziemai slimnīca
bija jānodrošina ar silto un auksto
ūdeni, kā arī apkuri. Tas nozīmē, ka
divu mēnešu laikā celtniekiem bija
jāieliek visas komunikācijas, lai,
iestājoties ziemai, slimnīca varētu
funkcionēt. E. Briedis uzskata, ka šie
darbi tikuši paveikti labi un pat mazliet
ātrāk, nekā tas bijis nepieciešams.
„Uzsākot apkures sezonu, visas sistēmas strādāja, bija gan siltais, gan
aukstais ūdens. Pārējie darbi jau
aptuveni tie paši, kas pirmajā kārtā,”
saka E. Briedis un piebilst, ka tikuši
galā labi, iekļāvušies noteiktajos termiņos. Kā interesantu niansi būvniecības gaitā E. Briedis atzīmē savie-
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nojošās galerijas izbūvi iekšpagalmā. „Lai arī apjoms nebija
liels, taču diezgan piņķerīgs, bet
iznācis, manuprāt, ļoti labi,”
saka E. Briedis.
Savukārt veselības ministre
Ingrīda Circene uzskata, ka
slimnīca ir izdarījusi milzu
darbu. „Kaut arī vērienīgās
pārmaiņas veiktas ar Eiropas
struktūrfondu naudas palīdzību,
taču nauda viena pati bez
cilvēku darba nedod rezultus,
un pēdējo gadu laikā Liepājas
slimnīca ir kā Feniks, kas
atdzimusi no pelniem,” saka
I. Circene.

Būvvalde veiktos
darbus novērtē
atzinīgi
Liepājas Būvvaldes pieņemšanas komisija 29. augustā
ekspluatācijā pieņēma slimnīcas
rekonstrukcijas otrās kārtas
būvdarbus un būvprojekta īstenošanas dokumentāciju. Ir
saņemti visi pasūtītāja un būvētāja apliecinājumi par būves
gatavību ekspluatācijai un
valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumi par veikuma
atbilstību projektam un normatīvo aktu prasībām.
Otrās kārtas būvdarbi norisinājās no 2012. gada jūlija. To
laikā ir rekonstruēti trīs slimnīcas stāvi un pagrabs –
pārveidoto telpu kopējā platība
5200 kvadrātmetri. Otrās kārtas
būvdarbu zonā ir pabeigta visu
slimnīcai nepieciešamo komunikāciju izbūve (ūdens apgādes,
kanalizācijas, ventilācijas sistēmas, uguns aizsardzības iekārtas
utt.), uzstādīta santehnika, veikti
telpu apdares un daudzi citi
darbi, lai mediķi turpmāk varētu
sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un apmeklētājiem un
slimniekiem būtu nodrošināti
mūsdienīgi ārstēšanās apstākļi.
Rekonstrukcijā izmantotas jaunākās būvniecības tehnoloģijas
un materiāli, kas īpaši paredzēti
šādu telpu izveidošanai. Būvdarbu garantijas laiks ir pieci
gadi. Būvprojekta autors ir arhitektu
birojs SIA „NAMS”, galvenais
būvuzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju sabiedrība RBSSKALS &
RBSSKALS Būvvadība”, būvuzraudzību veica SIA „Būvuzraugi LV”. •

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aigars Štāls
Būvvaldes sabiedrisko
attiecību speciālists
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Latvijas mugurkaula ķirurgi apmeklē slimnīcu

Valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks Latvijas mugurkaula ķirurgus iepazīstināja
ar slimnīcas attīstības plāniem un izrādīja jau rekonstruētās telpas

S

eptembra sākumā Liepājā
notika Latvijas Mugurkaula
ķirurģijas asociācijas izbraukuma sēde. Liepājas slimnīcas traumatologs Agris Mertens atzina, ka
asociācija formāli pastāvēja, bet ilgāku
laiku aktīvi nefunkcionēja. Tāpēc šogad
mugurkaula ķirurgi vienojušies, ka
situāciju nepieciešams mainīt un asociācijas praktsiskā darbība jāatjauno.
Tāpēc tagad ik pēc trim mēnešiem
notiek asociācijas sēdes, kur notiek gan
informācijas, gan pieredzes apmaiņa,
Liepājā bijušas arī vairākas mūsu
speciālistu sagatavotas prezentācijas,
kas saistītas ar mugurkaula kakla daļas
problēmām. „Liepājā izdarītas arī līdz
šim Latvijā neveiktas operācijas, kas
saistītas ar laminoplastijām. Mums ir
astoņi izoperēti pacienti, un sēdē
parādījām pirmos rezultātus, kādi ir pēc
šīm operācijām. Pasaules mērogā tas,
protams, nav daudz, jo pasaulē šī
metode tiek plaši izmantota, bet Latvijā
tas ir jaunums,” skaidro A. Mertens.
Savukārt 7. septembrī ducis
mugurkaula ķirurgu apmeklēja arī
Liepājas Reģionālo slimnīcu.

A. Mertens pastāstīja, ka apmeklējuma
mērķis bija parādīt kolēģiem ne tikai tos
darbus, kas darīti un kuri tika prezentēti
sēdē, bet parādīt arī vidi, kurā strādā
mūsu mediķi, kādas mums ir operāciju
zāles un instrumenti, lai apliecinātu, ka
arī reģionos iespējams strādāt ļoti
augstā līmenī.
Tikšanās laikā valdes priekšsēdētājs
Edvīns Striks un valdes loceklis Andris
Vistiņš 12 mugurkaula ķirurgus no
P. Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas, Taumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas iepazīstināja ar
attīstības plāniem un izrādīja jau
rekonstruētās telpas.
Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīcas ķirurgs Andris Pūce atzinīgi
novērtēja paveikto un atklāja, ka ar
Liepāju viņam saistās senas atmiņas.
Kā jaunais dakteris, strādājot Katastrofu medicīnas centrā, viņš savu pirmo
pastāvīgo operāciju izbraukumā veicis
tieši Liepājā. „Tas bija 1997. gada
1. martā, kad vēl vecajās operāciju zālēs
man nācās kādam kungam operēt
muguru,” saka A. Pūce un piebilst, ka

līdz ar to viņš var salīdzināt, kā bija tad
un kā ir tagad.
Savukārt P. Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas mugurkaula
ķirurgs Aivars Olmanis saka, ka pirms
16 gadiem šeit beidzis strādāt, bet
kontakts vēl joprojām ir gan ar ārstiem,
gan pacientiem: „Jūsu Slimnīcas avīzi
es internetā lasu regulāri, tā kā zinu, kas
te notiek un ko jūs dariet. Protams,
pirms 16 gadiem viss bija stipri
savādāk, bet arī tajos laikos ārsti
strādāja. Taču viss iet uz priekšu un
attīstās – uzlabojas tehnoloģijas,
ārstēšanas iespējas un telpas. Cik
cilvēks komfortabli jūtas, atrodoties
slimnīcā, tam ir būtiska nozīme. Tas ir
apsveicami, ka ar to budžetu, ko
piedāvā Veselības ministrija, šeit ir
izdarīts tik daudz, un var redzēt, ka
nauda ir ielikta kārtīgā lietā. Un, ja
naudu ieliek kārtīgā lietā, tad pilnīgi
noteikti būs atdeve. Te var būt tikai, kā
saka, baltā skaudība.” •
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Veiksmīga sadarbība, īstenojot
rehabilitācijas programmu

dinamiku un ātrāk sasniegt iecerēto
rezultātu, jo pacients jūt, ka ar viņu
nodarbojas, risina viņa veselības
problēmas. Turklāt ar komplekso
rehabilitāciju tiek panākta ne tikai
pacienta veselības stāvokļa uzlabošanās, bet arī emocionālā noskaņojuma
uzlabošanos. Par to, protams, jāpateicas
visam šajā rehabilitācijas programmā
iesaistītajam kolektīvam, saka L.
Priedena: „Ļoti labi mācējām pārstrukturizēt nodaļu darbu, nodrošinot grupu
un individuālās nodarbības. Visiem –
gan Dienas stacionāra, gan Fizikālās
terapijas un rehabilitācijas nodaļas
kolektīvam gan datoriķiem jāsaka liels
paldies par sadarbību un atbalstu
īstenojot šo ideju.” •
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S

ākot no š. g. aprīļa slimnīcā
tiek īstenota programma
„Rehabilitācija Dienas stacionārā”, kas paredzēta gan bērniem, gan
pieaugušiem ar dažādām kompleksām
saslimšanām. Fizikālās terapijas un
rehabilitācijas nodaļas vadītāja Līga
Priedena stāsta, ka pacientiem tā ir
iespēja divu nedēļu garumā apmeklēt
gan individuālas, gan grupu terapijas
nodarbības. Kompleksās rehabilitācijas programmas dalībnieki grupās
tiek iekļauti pēc Fizikālās terapijas un
rehabilitācijas nodaļas ārstu Līgas
Priedenas un Ingrīdas Jakovickas
nosūtījuma.
Katrā grupā ir aptuveni 8 – 10
pacienti, kuri nedēļas sākumā saņem
rehabilitācijas plānu katrai dienai.
Piemēram, grupu nodarbībās pirmdien
paredzēta ārstnieciskā vingrošana,
nākošajā dienā – nūjošanas nodarbības
un lekcijas par ergonomisku smagumu
pārvietošanu un tehnisko palīglīdzekļu
izmantošanas iespējām. Savukārt,
trešdien turpinās ārstnieciskā vingrošana grupās un lekcijas par tādām
tēmām kā ergonomija un dators, pēdas
veselība. Ceturtdien atkal kārtējā
nūjošanas nodarbība tepat slimnīcas
iekšpagalmā, kā arī ārstnieciskā
vingrošana grupā. Piektdien turpinās
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības
un lekcijas par ergonomiku mājas vidē

un sakārtotu ergonomisku darba vidi.
Jāpiebilst, ka bērnu rehabilitācijā tika
iekļautas arī kanisterapijas nodarbības.

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līga Priedena uzskata,
ka īstenojot programmu,
nodaļas ļoti labi prata
pārstrukturizēt
savu ikdienas darbu
L. Priedena uzskata, ka pacientiem
tā ir samērā liela slodze – gan
nodarbības grupā, gan individuālas
procedūras un konsultācijas pie
fizioterapeita, ergoterapeita vai logopēda. Taču intensīvi strādājot, pēc
divām nedēļām var vērot jau pozitīvu

Kārtējā nūjošanas nodarbība, instruktores Līnas Heinackas
(trešā no labās) vadībā notiek slimnīcas iekšpagalmā

Dzemdību
nodaļas
jaundzimušie
saņems
dāvinājumu

T

urpmāk ikviens Dzemdību
nodaļas jaundzimušais kā
dāvinājumu saņems Lielbātas
dzidravota ūdeni. SIA „Bātas avots”
direktors Jānis Meniķis pastāstīja, ka
uzņēmums vēlas ikvienam Liepājas un
tuvākās apkārtnes mazulim sarūpēt
nelielu sagaidīšanas dāvanu – dabīgā
avota ūdeni „Lielbāta”. Avota ūdens
iegūts dabīgā veidā no Lielbātas
dzidravota un pildīts tā ieguves vietā
Lielbātas pils telpās.” •

Turpmāk Lielbātas dzidravota
ūdeni saņems ikviena jaunā
māmiņa, saka SIA "Bātas avots"
direktors Jānis Meniķis
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Slimnīcā pieņem uztura terapijas speciāliste

L

iepājas Reģionālās slimnīcas
Konsultatīvajā nodaļā iedzīvotājus konsultē uztura speciāliste Līga Ausekle. Pie speciālistes var
pieteikties Konsultatīvajā nodaļā personīgi vai zvanot pa tālruņiem:
634 03231, 634 03264, vai izmantojot
e-pierakstu slimnīcas mājas lapā
www.liepajasslimnica.lv
Līga Ausekle apguvusi Rīgas
Stradiņa universitātes Rehabilitācijas
fakultātes bakalaura studiju programmu „Uzturs”, iegūstot uztura
speciālista kvalifikāciju.
Uztura speciālista konsultācijas var
saņemt ikviens – gan bērni, to skaitā arī
pusaudži, gan pieaugušie. Uztura
speciālista darbs ietver cilvēka ēšanas
paradumu pārskatīšanu, palīdzot
izvēlēties pareizāko un atbilstošāko
pārtiku saskaņā ar katra klienta uztura
prasībām. Uztura konsultācijas var
būt vajadzīgas, ja ir nepieciešama
svara korekcija, piemēram, palielināt
vai samazināt ķermeņa masu. Tās var
būt nepieciešamas arī cukura diabēta

Līga Ausekle ir pārliecināta,
ka cilvēkiem, kuriem būtu
vajadzīgas profesionālas uztura
konsultācijas, bieži vien nav
sistēmiskas pieejas
uztura jautājumam
pacientiem, kā arī ja ir paaugstināts

asinsspiediens vai holesterīna līmenis
asinīs. Tāpat uztura speciālista konsultācijas ieteicamas, ja ir gremošanas
sistēmas slimības vai diskomforta
sajūta, piemēram, dedzināšanas sajūta,
vēdera uzpūšanās, aizcietējumi u.c., kā
arī palielināta fiziskā slodze, piemēram,
sportistiem, u.c. citos gadījumos, kur
uzturam ir būtiska nozīme. „Cilvēki jau
arī paši iegūst informāciju par
veselīgiem ēšanas paradumiem, tikai
cik viņi to pielieto ikdienā? Īpaši tad, ja
viņus neviens nekontrolē, nevienam
nav jāatskaitās,” saka Līga Ausekle un
piebilst, ka cilvēkiem, kuriem būtu
vajadzīgas profesionālas uztura konsultācijas, bieži vien nav sistēmiskas
pieejas uztura jautājumam. „Līdz ar to
uztura speciālists ir tā atbalsta persona,
kas varētu šo sistēmiskumu ieviest katra
konkrētā cilvēka ēdienkartē atbilstoši tā
individuālajām vajadzībām un
vēlmēm.” •
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Akcija „Meklējam sirdsmāsiņu”turpinās

N

o 12. septembra līdz
12. decembrim
norisināsies akcija
„Meklējam sirdsmāsiņu”.
Akcijas mērķis ir pievērst
uzmanību bērnu māsu darbam,
celt bērnu māsas profesijas
prestižu neaizmirstot, ka no
viņām ir atkarīga pacienta
aprūpe un veiksmīga izveseļošanās.
Nekad nav par vēlu pateikt
labus vārdus, tāpēc, ja tava
sirdsmāsiņa joprojām strādā tajā
pašā slimnīcā, viņai iespējams
pateikties pat pēc vairākiem gadiem.
Akcijā piedalās bērnu māsas no
Alūksnes slimnīcas, Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības, Bauskas slimnīcas, Bērnu Klīniskās universitātes
slimnīcas (BKUS), Cēsu klīnikas,
Daugavpils Reģionālās slimnīcas,
Dobeles un apkārtnes slimnīcas,
Jelgavas pilsētas slimnīcas, Jēkabpils
rajona centrālās slimnīcas, Jūrmalas
slimnīcas, Kuldīgas slimnīcas, Liepājas
Reģionālās slimnīcas, Madonas
slimnīcas, Nacionālā rehabilitācijas
centra „Vaivari”, Ogres rajona slimnīcas, Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas, Rēzeknes
slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās

universitātes slimnīcas Bērnu dzirdes
centra nodaļas, Rīgas Dzemdību nama,
Tukuma slimnīcas, Vidzemes slimnīcas
(Valmierā) un Ziemeļkurzemes
reģionālās slimnīcas (Ventspilī).
Balsot par savu sirdsmāsiņu ir
aicināts ikviens bijušais vai pašreizējais šo slimnīcu pacients, viņa
radinieki, tuvinieki, kā arī visi citi,
kas ciena un novērtē bērnu māsu
pašaizliedzīgo un nozīmīgo darbu.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā
balsot var, aizpildot pieteikuma anketu
internetā www.diena.lv/sirdsmasina
vai slimnīcas Bērnu nodaļā, Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas
nodaļā un Konsultatīvajā nodaļā, kur
izvietoti akcijas informatīvie plakāti,
pieteikuma anketas un balsošanas

kastītes.
Akcija „Meklējam sirdsmāsiņu” norisinās jau ceturto reizi,
2008. un 2012. gadā tika noteiktas
Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas (BKUS) atsaucīgākās
bērnu māsiņas, bet 2009. gadā –
Latvijas reģionālo slimnīcu sirdsmāsiņas.
Akcijas rezultātā tiks atrastas
30 sirdsmāsiņas: četras katrā no
Latvijas reģioniem – Latgalē,
Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un
14 – Rīgā. Sirdsmāsiņas tiks
apbalvotas ar Ls 500 naudas prēmijām
un saņēma atzinības rakstus no Valsts
prezidenta kundzes Daces Seisumas,
kura ir akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu”
patronese.
Akcijas iniciators un atbalstītājs ir
Rietumu Bankas labdarības fonds,
informatīvi akciju atbalsta laikraksts
„Diena”.
Balsot par savu sirdsmāsiņu aicina
arī uzņēmums „Rimi Latvia”, akcijas
noslēgumā 2014. gada janvārī
balsotājiem tiks izlozētas 20 „Rimi”
dāvanu kartes 30 eiro vērtībā – pa
četrām katrā Latvijas reģionā un Rīgā.
Balso par savu sirdsmāsiņu – pasaki
viņai paldies par sirsnību un rūpēm! •
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Gūst pieredzi urologu kongresā Vankūverā

s

limnīcas Uroloģijas nodaļas
vadītāja Dzintra Litavniece
no 8. – 12. septembrim
piedalījās 33. Internacionālajā urologu
kongresā, kas šoreiz notika Kanādas
pilsētā Vankūverā, kur tradicionāli bija
pulcējušies šīs jomas profesionāļi no
daudzām pasaules valstīm.
Kongress notiek katru gadu, un
šoreiz to apmeklēja arī četri urologi no
Latvijas, pastāstīja Dz. Litavniece:
„Tā kā informācija par uroloģisko
saslimšanu ārstēšanas taktiku un
metodēm ik pēc brīža mainās, tad,

manuprāt, visinteresantākās šajos
kongresos ir apaļā galda diskusijas,
kur dažādu kontinentu pārstāvji,
vadošie šīs jomas speciālisti diskutē
par konkrētām tēmām. Pēdējos gados
daudz diskusiju rosinoša tēma ir
prostatas vēzis, sevišķi tā hormonu
rezistentās formas. Kā tās labāk ārstēt?
Cik plaši veikt skrīningu, iepriekš
atlasot noteiktu cilvēku grupu, kurai ir
paaugstināts risks saslimt ar prostatas
vēzi, lai jau agrīnās stadijās
diagnosticētu šo saslimšanu. Diemžēl
pasaulē ir atšķirīgi uzskati par skrīniga

Pēc darba kongresā
Dzintrai Litavniecei bija iespēja
netālu esošajā Vistlerā apskatīt
arī Kanādas skaisto dabu

Viens no iecienītākajiem apskates objektiem Vankūverā ir vieta,
kur savulaik spoži dega 2010. gada Ziemas olimpisko spēļu uguns

Vankūvera ir labi pazīstama ar dažādiem kultūras objektiem.
Viens no tādiem ir arī iespaidīgās skulptūras pilsētas centrā,
kuras pauž cilvēku emocijas

veikšanas laiku un apjomu, tas ir –
kādam vajadzētu būt skrīningā
iekļauto cilvēku vecumam un cik lielai
vajadzētu būt šo cilvēku grupai. Taču
šī atšķirība galvenokārt izriet no
finansiālām iespējām, ko attiecīgās
valstis vai valstu grupas spēj
nodrošināt medicīnai. Latvijā mēs
vadāmies pēc Eiropas vadlīnijām, bet
nevaram teikt, ka šodien Latvijas
uroloģija, sevišķi, kas saistīts ar
onkoloģiskām saslimšanām, var
pilnībā izpildīt visas vadlīnijās
noteiktās lietas, jo tas saistīts ar
finansēm – kādus pakalpojumus un
medikamentus šajā valstī apmaksā un
kādus nē.
Tomēr, salīdzinot ar citu valstu
kolēģu stāstīto, mēs neizskatāmies
slikti. Mēs darām ļoti daudz, un mums
ir arī labi rezultāti, sevišķi, ja runājam
par prostatas vēzi, bet vienmēr jau ir
uz ko tiekties. Tāpēc arī Latvijas
urologu asociācijā mēs diskutējām,
kas būtu jādara nākotnē. Viens no
jautājumiem, par kuru asociācija
diskutēs ar valsts institūcijām, ir
hormonu rezistentā prostatas vēža
ārstēšanas uzlabošana. Šīs slimības
ārstēšanai nepieciešams panākt arvien
modernāku preparātu iekļaušanu
valsts apmaksāto medikamentu
sarakstā, lai pēc iespējas vairāk mēs
varētu tuvināties Eiropas
standartiem.”•
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pateicības vēstule adresēta valdes
priekšsēdētājam Edvīnam Strikam

B

iedrības „Zelta rudens” 15 pensionētie
Liepājas skolotāji no 02.09.13. izmantoja
Fizikālās terapijas nodaļas pakalpojumus. Mūsu
organizācija pēc projekta apstiprināšanas
saņēma no „Borisa un Ināras Teterovu” fonda
naudu veselības uzlabošanai. Lūdzu Jūs izteikt
pateicību Fizikālās terapijas nodaļas vadītājai
dakterei Līgai Priedenai un dakterei Ingrīdai
Jakovickai, kuras ir lieliskas un zinošas ārstes.
Lūdzu Jūs propogandēt viņu pieredzi citu ārstu
vidū un izteikt pateicību par augstu
profesionalitāti, iejūtību, humānismu un
cilvēcību. Daudzi skolotāji uzlaboja savu veselību
un atguva dzīvesprieku.
NVO „Zelta rudens”

V

ēlos pateikties Fizikālās terapijas nodaļas
ārstei Ingrīdai Jakovickai, virsmāsai
Ilgai Kriņķelei un visam kolektīvam par
sirsnīgu aprūpi man esot slimnīcā. Es, kā
paciente gados, baidījos no tā, kā apkalpos, bet
satikos ar ļoti jauku, rūpīgu, mīlestības pilnu
kolektīvu. Liels paldies visam kolektīvam par
laipnību, sirsnību, aprūpi, atsaucību. Vēlu visam
kolektīvam palikt tādam pašam kā līdz šim.
Pateicībā ar dziļu cieņu Ārija Dīcmane

I

zsaku vislielāko pateicību ārstam Arturam
Rupajam, par palīdzību, kuru saņēmu viņa
dežūras laikā uzņemšanas nodaļā 19.09.13.
Pateicos par operatīvu, rūpīgu un iejūtīgu
attieksmi, noskaidrojot diagnozi un sniedzot man
profesionālu medicīnisko palīdzību. Pateicos arī
dežurējošai medmāsiņai.
Ar cieņu, paciente Egita Kļujeva

S

irsnīgs paldies Paliatīvās aprūpes nodaļas medmāsu
palīdzēm par uzmanīgo un laipno attieksmi, par sirsnību
un iejūtību sniedzot man palīdzību. Mīļš paldies!
Velta Kalupe

SVEICAM SLIMNĪCAS DARBINIEKUS APAĻAJĀ JUBILEJĀ!
Jūlijs
Zaigu Poškus, Paliatīvās nodaļas apkopēju
Irēnu Pūķi, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas
apkopēju
Agnesi Bērziņu, Sociālās aprūpes nodaļas
medmāsas palīdzi
Velgu Loginova, Sociālās aprūpes nodaļas
medmāsas palīdzi
Rūdi Vamzi, Transporta nodaļas autovadītāju
Dainu Kāpostu, Radioloģijas nodaļas ārsti
Ivetu Magoni, Klīniski-diagnostiskās laboratorijas
laboranti
Ingu Kairo, Perinatālās nodaļas medmāsu
Inu Balodi, Operāciju bloka medmāsu
Augusts
Ludmilu Čerepanovu, Saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļas sētnieci
Ritu Kuplēnu, Dzemdību nodaļas vecmāti
Ainaru Udarski, NMP nodaļas sanitāru
Rasu Romanovsku, Zobārstniecības poliklīnikas
medmāsu
Marinu Klaucāni, Traumatoloģijas nodaļas

apkopēju
Ievu Birzi, Infekciju un plaušu slimību nodaļas
medmāsu
Māru Džeriņu, NMP nodaļas pacientu reģistratori
Septembris
Ludmilu Putrovu, Sociālās aprūpes nodaļas medmāsu
Māru Voinarovsku, Neiroloģijas nodaļas medmāsas
palīdzi
Alimpiadu Jerjominu, Sociālās aprūpes nodaļas
medmāsu
Elīnu Bondarenko, Sociālās aprūpes nodaļas
medmāsas palīdzi
Tatjanu Petrovu, Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas
ārsti
Inesi Kravcovu, Dienas stacionāra medmāsu
Oktobris
Īrisu Zilteku, Ķirurģijas nodaļas medmāsas palīdzi
Dainu Rancāni, Reanimācijas medmāsu
Līgu Pavloviču, Informācijas un kvalitātes biroja
vadītāju
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