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Laiks, kad novērtēt
katru labo darbu

T

uvojas Ziemassvētki, klusuma,
miera un prieka
laiks, bet arī piedošanas, mīlestības un
cerību laiks. Iespējams, ka pasaule ap
mums nenes šobrīd
nedz klusumu, nedz
prieku, nedz cerīburodas jautājums, kā
tālāk? Kas būs tālāk
manā dzīvē, mājās,
Inita Mazlevska
darbā... Tik tuvu nākas
Liepājas Reģionālās
dzirdēt un arī pašiem
slimnīcas kapelāne
pieredzēt samazināšanu, atlaišanu, neziņu, tas rada bailes, nedrošību – vai tiešām atkārtosies
90.-tie gadi? Šie jautājumi atbalsojas daudzos no mums
Ziemassvētku priekšvakarā, ar šādiem jautājumiem
daudzi skatīsies nākamajā 2009. gadā.
Grūtības nenorūda cilvēkus, grūtībās tikai varam
ieraudzīt vai tas, uz ko esam paļāvušies, tas, ko esam
krājuši, tas, uz ko esam likuši savas cerības, vai tas ir
patiesi vērtīgs. Uz ko tu esi paļāvies, ko esi krājis – gan
materiālā ziņā, gan garīgajā? Vai materiālās lietas spēj
pastāvēt arī grūtajos laikos? Katrs kaut kam tic, teica
kāds mūsu ārsts, tikai jautājums kam? Vai ir vērts ticēt
kaut kam, kas nespēj tev dot cerību tad, kad ir pavisam
grūti? Pat ja tā ir ticība pašam sev, saviem spēkiem un
spējām?
Tuvojas 24. decembra vakars, kad mēs Ziemassvētku svecīšu gaismas ietverti sagaidīsim svētku
vakaru, cits mājās, cits – dievkalpojumā, varbūt vairāki
nekā parasts, un varbūt, ka šoreiz ir vērts baznīcu
apmeklēt. Tikai nevis, lai es justos labi, lai man būtu
svētku sajūta, bet lai meklētu Cerību. Cerību, kas spēj
nest mani cauri grūtībām, kas būtu kā rezerve, uz ko
paļauties, kas padarītu mani atvērtāku pret līdzcilvēkiem, kas palīdzētu man piedot un lūgt piedošanu, kas
man palīdzētu smaidīt un pasveicināt savus kolēģus, par
spīti tam kā es jūtos.
Pārfrāzējot savas kolēģes teikto: „Šis ir laiks, kad
uzvarēs nevis tie, kas dzīvos labi, bet tie, kas par spīti
šim laikam izdzīvos savu aicinājumu, paliks cilvēcīgi
un atradīs spēku patiesās vērtībās.” Šis ir laiks, kad mēs
par spīti visam esam aicināti priecāties par katru jaunu
dienu, par katru sev tuvu cilvēku – ģimenē, darbā,
draugu lokā. Laiks, kad novērtēt katru labo darbu, kad
darīt labus darbus, laiks kad atrast svētku prieku arī tad,
ja tā nav, bet tā ir tikai un vienīgi mūsu pašu izvēle.
Lai šie svētki katram no jums ir Svētki – skaisti, balti
un tādi, kas nes cerību! ¨

Tik balts un kluss... tie gaidot aiztur elpu...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakavs
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno gadu !
Slimnīcas valde

Slimnīcas mediķi saņem
Atzinības rakstus

Veselības ministrijas Atzinības rakstus saņēma vecmāte
Sandra Pēka (pirmā no kreisās), fizioterapeite Daiga Plostniece,
Internās medicīnas bloka virsārsts Jānis Ceika,
Ķirurģijas bloka un Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta virsmāsa Mārīte Jankovska

V

eselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rinalds
Muciņš saistībā ar Latvijas 90. dzimšanas dienu, 12.
decembrī vairākiem slimnīcas darbiniekiem pasniedza
Atzinības rakstus par ieguldījumu nozares attīstībā. Atzinības rakstu
saņēma slimnīcas Ginekoloģijas un dzemdību bloka vecmāte Sandra
Pēka, Ķirurģijas bloka un Neatliekamās medicīniskās palīdzības
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Slimnīcas mediķi saņem Atzinības rakstus
dienesta virsmāsa Mārīte Jankovska,
Internās medicīnas bloka virsārsts Jānis
Ceika, savukārt fizioterapeite Daiga
Plostniece Atzinības rakstu jau saņēmusi Rīgā.
Jānis Ceika absolvējis Rīgas medicīnas institūtu 1980. gadā. No 1986. gada
strādā SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”. Šajā laika periodā veicis nodaļas
vadītāja, galvenā ārsta vietnieka ārstniecības jautājumos pienākumus. Vadījis
terapijas internatūru 20 ārstiem, no
kuriem trīs strādā slimnīcā. „Savulaik,
sākot strādāt nebiju domājis kļūt par
vadītāju, gribēju strādāt tikai kā terapeits.
Taču viss iegrozījās savādāk, pabeidzu
veselības organizatora kursus un lielāko
daļu no slimnīcā pavadītā laika esmu
bijis galvenā ārsta vietnieks ārstniecības
jautājumos,” stāsta J.Ceika. „Medicīnā
vadītājam ir jāsaprot abas puses gan
pacients, gan mediķis un jāatrod
vidusceļš. Taču neskatoties uz to, ka ārsta
profesija ir psiholoģiski smaga profesija,
tomēr to pret citu nemainītu nekad. Ārsta
darbs ir ļoti interesants, tas dod
gandarījumu, smaidu no pacientu puses,”
pārliecināts ir J.Ceika. Patlaban J.Ceika
ir Internās medicīnas bloka virsārsts.
Savienojot ar tiešiem darba pienāku-

miem, veic kvalitātes kontroles sistēmas
pilnveidošanu slimnīcā, balstoties uz
pieredzi un veselības reformas vadības
zinībām. Strādā ar rezidentiem. J.Ceika
piedalījies klīniskos pētījumos jaunu
zāļu aprobācijā.
Mārīte Jankovska strādā SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca” no
1970.gada. Absolvējusi Liepājas medicīnas skolu 1970. gadā. Pēc medicīnas
skolas absolvēšanas ir strādājusi par
medicīnas māsu, vecāko māsu bērnu un
ķirurģijas nodaļā, slimnīcas galveno
māsu. M.Jankovsa uzskata, ka Atzinības
raksts nav tikai viņas nopelns, bet visa
kolektīva darbs. Jo bez kolēģu savstarpējā atbalsta un sadarbības labus
rezultātus nevar sasniegt. Pašreiz
M.Jankovska veic Ķirurģijas bloka un
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta virsmāsas pienākumus. Savus
darbus veic apzinīgi, ar augstu atbildības sajūtu. Apmāca jaunos kolēģus.
Savienojot darbu ar mācībām ieguvusi
profesionālo augstākās izglītības māsas
grādu.
Daiga Plostniece strādā SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” no 1991. gada.
Absolvējusi Latvijas Valsts fiziskās
kultūras institūtu 1991. gadā. Darbu
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uzsākusi kā masiere un ārstnieciskās
fizkultūras instruktore. 2006. gadā
ieguva fizioterapeita sertifikātu un
pašreiz turpina darbu kā sertificēts
fizioterapeits. Kolēģi D.Plostnieci
raksturo, ka cilvēku ar augstu atbildības
sajūtu, pret pacientiem vienmēr ir
iejūtīga un saprotoša.
Sandra Pēka Liepājas slimnīcā
strādā kopš 1995. gada, bet par vecmāti
sākusi strādāt 1984. gadā Jūrmalā.
Sandra Pēka saka, ka nekad nav
nožēlojusi, ka kļuvusi par vecmāti. „Es
droši vien nevarētu strādāt par kasieri,
kur ir sausi skaitļi. Man ir vienalga, vai
tur trūkst divu vai desmit santīmu.
Gandarījumu sagādā darbs ar cilvēkiem, ar jaunu dzīvībiņu. Nedomāju, ka
es līdz šim kā īpašāk esmu strādājusi, lai
saņemtu šo apbalvojumu un citādāk
strādāšu pēc tā saņemšanas. Nē tā nav.
Tas ir tas, ka strādājot pa naktīm,
brīvdienās tu esi sevi izlicis visu un
māmiņas ir apmierinātas, tad arī rodas
gandarījums. Arī tad, kad viņas meklē
vēl nākošajā reizē un grib, lai mēs atkal
satiekamies dzemdībās vai grūtniecības
lakā. Tātad uzticas,” saka S.Pēka.
Apbalvojumiem izvirzītie mediķi ir
ilggadēji slimnīcas darbinieki, kas visu
savu darba mūžu ir veltījuši pacientu
aprūpei. ¨

INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Vēstule ģimenes ārstiem
CIENĪJAMIE ĢIMENES ĀRSTI!

V

ispirms gribu visiem novēlēt priecīgus Ziemassvētkus
un veiksmīgu Jauno gadu! Pateicos visiem ārstiem, kuri
šajā gadā sadarbojušies ar Liepājas Reģionālās
slimnīcas Ambulatoro nodaļu. No sirds cenšamies paplašināt mūsu
pakalpojumu klāstu un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Mūsu mērķis jaunajā gadā ir paplašināt ambulatoro pakalpojumu
apjomu gan piesaistot jaunus speciālistus konsultatīvajam
dienestam, gan vairāk piedāvāt kompleksos pacientu
izmeklējumus. Ko tas nozīmē? Liepājas Reģionālās slimnīcas
Ambulatorajā daļā ir iespējams dažu stundu laikā nodot visas
klīniskās analīzes, izdarīt EKG, plaušu rentgenu un saņemt atbildes
tajā pašā dienā. Tāpat pacientus var sūtīt uz konsultācijām pie
speciālistiem. Pie mums strādā slimnīcas pieredzējušākie
ginekologi – dr. H. Treimane, dr. I. Leitāne, dr. I. Ramane, dr.
M.Vasjutenko. Kvalificētu palīdzību sniegs kardiologi – dr. I.Šime,
dr. A. Apinis (Rīga). Arī ķirurgi dr. V. Rozītis, dr. M. Ozoliņš, dr.
A.Brūveris, dr. J. Veļickis konsultē pie mums. Pašreiz ambulatori
var saņemt arī neirologu dr. D. Strazdas, dr. T. Krasnopjorovas un
dr. V. Lukjančika konsultācijas. Pulmonologa padomu var lūgt dr.
S.Auderei un dr. M. Kristonam (JPVAC). Pie abiem plaušu slimību
speciālistiem iespējams arī spirogrāfijas izmeklējums. Mēs varam
ambulatori piedāvāt plastikas ķirurga, gastroenterologa,
infekcionistu, urologu, rehabilitācijas ārsta, anesteziologa,
pediatru un neonatologu konsultācijas. Gribu atzīmēt arī mūsu
slimnīcas endoskopijas kabineta darbu. Nākošajā gadā

fibrogastroskopijas izmeklēsanu veiks jau trīs augsti kvalificēti
endoskopisti – dr. A. Gulbe, dr. J. Veļickis un dr. K. Funka.
Lai uzlabotu mūsu visu sadarbību un varētu ātrāk noformēt
dokumentus pacientiem, būtu ļoti labi, ja pacienti nāktu sagatavoti
konsultācijai vai izmeklējumam. Mēs priecātos, ja uz nosūtījuma uz
slimnīcu ģimenes ārsts uzrakstītu slimības šifru, lai nerastos lieks
laika patēriņš.
Lai precīzāk varētu veikt radioloģisko(CT) diagnostiku:
1. Nosūtot uz mugurkaula CT, jānorāda precīzi izmeklējamais
līmenis un pacientam jābūt līdzi iepriekš veiktajam mugurkaula
rentgenam.
2. Ja pacientam plānots ievadīt i/v kontrastvielu, tad
nepieciešams iepriekš veikt kreatinīna noteikšanas analīzi.
3. Ja nepieciešama kuņģa-zarnu trakta pārbaude ar kontrastvielu,
būtu labi, ja šo izmeklējumu pacienta vietā pieteiktu ārsts, jo
cilvēkam nepieciešama ilgstošāka sagatavošanās.
4. Galvas CT izmeklējumam būtu nepieciešams norādīt precīzāk
rajonu vai asinsvada baseinu, kuru paredzēts izmeklēt.
Ja jums, cienījamie kolēģi, ir kādas idejas, priekšlikumi vai
sūdzības par ambulatorajiem pakalpojumiem, lūdzu, informējiet
mani pa e-pastu inese.flaksa@liepajasslimnica.lv vai zvaniet. Īpaši
gaidīšu jūsu ierosinājumus, kā uzlabot mūsu savstarpējo
komunikāciju. Ceru uz vēl veiksmīgāku un produktīvāku sadarbību
nākošajā gadā! Priecīgus Ziemassvētkus! ¨

Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inese Flaksa
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Pacientu vērtējumā
slimnīcas darbs uzlabojies

Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra vadītājs Arturs Medveckis un projektu koordinatore
Liene Romaņuka, kura strādāja pie datu apkopošanas un to analīzes, slimnīcas kolektīvu iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem

P

acientu apkalpošanas uzlabošana ir viens no
veselības aprūpes uzdevumiem, konkrētu
pasākumu izstrādi var atvieglot informācija
par to, kā pacienti vērtē veselības aprūpes
iestāžu darbu: kas viņus apmierina, pret ko
viņiem ir pretenzijas. Tāpēc, Liepājas Reģionālā slimnīca
2007. gadā pasūtīja Liepājas Universitātes Socioloģisko
pētījuma centram veikt aptauju, lai noskaidrotu pacientu
viedokļus par slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem,
ārstēšanas gaitu, par mediķu attieksmi, lai, izmantojot
iegūtos pētījuma analīzes rezultātus, izvērtētu uzrādīto
pretenziju iemeslus, konstatētu nepilnības pacientu
apkalpošanā un varētu izstrādāt pasākumu sistēmu slimnīcas
darba pilnveidošanai.
Lai pacientu apmierinātību ar slimnīcas sniegto
pakalpojumu kvalitāti varētu vērtēt dinamikā, 2008. gada
septembrī Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu
cents veica atkārtotu pētījumu „SIA „Liepājas reģionālā
slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu, un

personāla komunikācijas kultūru”.
Pētījumā tika izmantota aptaujas metode anketēšana. Tā
aptvēra pacientus, kuri izrakstījās no slimnīcas. Aptauja
notika laikā no 2008. gada 22. septembra līdz 24. oktobrim.
Kopumā tika aptaujāti 462 pacienti.
Pacientu apmierinātība ar Uzņemšanas nodaļas
sniegtajiem pakalpojumiem
Lai noskaidrotu apmierinātību ar Uzņemšanas nodaļas
apkalpošanas kvalitāti, aptaujas laikā pacientiem tika lūgts
sniegt informāciju par tajā pavadīto laiku un novērtēt
palīdzības sniegšanas savlaicīgumu.
Nedaudz vairāk par ¼ daļu (25,5%) no aptaujātajiem
pacientiem Uzņemšanas nodaļā pavadīja līdz 10 min., līdz
20min. Uzņemšanas nodaļā pavadīja 16% respondentu, līdz
30 min. 14,7%, bet līdz 1h uzņemšanas nodaļā pavadīja
15,2% respondentu. Ilgāk par 1h Uzņemšanas nodaļā tika
aprūpēti 16,5% respondentu. Savukārt 12,1% uz šo
jautājumu neatbildēja, iespējam, ka šie pacienti vai nu

4
neatceras pavadīto laiku uzņemšanas nodaļā, vai arī tika
atvesti bezsamaņā.
Neskatoties uz to, ka salīdzinoši liela daļa ir to pacientu,
kuri Uzņemšanas nodaļā pavadīja ilgāk nekā pusstundu,
kopumā lielāka daļa 78,4% no aptaujātajiem respondentiem
izteica apmierinātību ar Uzņemšanas nodaļas palīdzības
sniegšanas savlaicīgumu.
Neapmierināti ar Uzņemšanas nodaļas palīdzības
sniegšanas savlaicīgumu izteica 18,8% respondentu.

Pacientu apmierinātība ar slimnīcas sniegtajiem
pakalpojumiem
Lielākā daļa (87,2%) no aptaujātajiem pacientiem
slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti vērtē pozitīvi. Gada
laikā pacientu apmierinātība ir pieaugusi par 9,9%, kas
varētu liecināt par to, ka ir uzlabojusies pacientu
apkalpošana, piemērojot to pacientu vēlmēm un vajadzībām.
Salīdzinot pa gadiem, nedaudz ir pieaudzis to pacientu
skaits, kuri sniegto pakalpojumu kvalitāti kopumā nevērtēja
ne slikti nelabi, atdzīstot, ka atsevišķas lietas, situācijas
varēja būt labākas, taču kopumā kritiski neapmierināto
skaits ir samazinājies no 4,7% uz 1,3%, kas varētu būt
slimnīcas vadības un personāla darba ieguldījums, ko
pacienti ir ievērojuši un spējuši pozitīvi novērtēt.
Tāpat kā pērn arī šogad visbiežāk pacienti
neapmierinātību izteikuši saistībā ar ēdienu
40,4%.
Noskaidrojot, cik bieži pacientus neapmierināja ēdiena
kvalitāte, atklājās, ka vairāk nekā puse, jeb 61% pacientus
ēdiena kvalitāte apmierināja vienmēr, bet 31,4% ēdiena
kvalitāte neapmierināja tikai dažreiz. Būtiski ir samazinājies
to pacientu skaits, kuri nekad nav apmierināti ar slimnīcas
ēdiena kvalitāti, ja 2007.gadā neapmierināto bija 13,7, tad
2008.gadā neapmierināto skaits sarucis līdz 5%. Taču
kopumā ēdiena neapmierinātība ir diskutējams jautājums, jo
iemesls var būt nevis ēdiena kvalitāte, bet gan, piemēram,
pieradums, ēst savādāku ēdienu ikdienā, nekā tas kāds tas
tiek pasniegts slimnīcā, vai cik bieži tas tiek pasniegts.
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Kā otrs augstākais neapmierinātības iemesls pacientu
vidū tika atdzītas slimnīcas telpas, neapmierināja – 11,9%
pacientus, pamatā tās ir tualetes, mazāk palātas. Taču
salīdzinot ar 2007.gada radītājiem, neapmierināto skaits
samazinājies par 23,7% (2007. gadā: 35,65), kas varētu
liecināt par to, ka slimnīcā pēdējā gada laikā daudz kas tika
darīts, lai uzlabotu telpu vizuālo izskatu. Vai arī, pieaugot
pacientu apmierinātības līmenim ar apkalpošanas kultūru
(medmāsu, ārstu un pārējā personāla attieksmi) mazāk
nozīmīgas pacientiem kļūst telpas.
Pacientu vērtējums par ārstu darbību
Tāpat kā 2007.gada aptaujā arī šajā atklājās augsta
pacientu apmierinātība ar ārstu darbību. Salīdzinoši pat
nedaudz pieaudzis pacientu apmierinātības līmenis. 95,2%
respondenti apliecināja, ka ārsti vienmēr laipni pret viņiem
izturējās, kas ir pieaudzis par 5,6%, nekā 2007.gada aptaujā.
Arī lielākā daļa (94,8%) no aptaujātajiem pacientiem
atdzina, ka ārsti vienmēr viņus uzklausīja, kas ir nedaudz
zemāks rādītājs nekā 2007.gadā, taču pieaudzis to pacientu
skaits, kuri atbildi komentējuši ar citu atbildi, nevēloties
atklāt patieso situāciju.
86,1% pacientu uzskata ka viņiem ārstēšanās gaitu ārsts
saprotamā veidā vienmēr izskaidroja, bet 10% uzskatīja, ka
tas tika izskaidrots saprotamā veidā tikai dažreiz. Savukārt
pirms jaunu medikamentu došanas izskaidroti iespējamie
blakus efekti tika 66,5% respondentu, bet 8,7% iespējamie
blakus efekti tika izskaidroti tikai dažreiz, savukārt 8,2%
respondenti atbildi komentēja ar citu atbildi, paskaidrojot, ka
jauni medikamenti doti netika, nebija nepieciešams
izskaidrot.

Pacientu vērtējums par medmāsu darbību
Tāpat kā 2007.gada aptaujā arī šogad pacienti medmāsu
darbu kopumā vērtē ļoti pozitīvi: lielākā daļa - 90,7%
pacienti atdzina, ka medmāsas pret viņiem vienmēr
izturējās laipni, 90,3% atdzina, ka medmāsas vienmēr
viņus uzmanīgi uzklausīja, bet 85,3% respondentu
uzskatīja, ka medmāsas vienmēr saprotamā veidā
izskaidroja veicamās procedūras.
Savukārt palīdzība pēc signālpogas signāla vienmēr
laikus tika sniegta 61% respondentu. 36,4% respondentu
komentēja šo jautājumu ar citu atbildi, pamatā skaidrojot,
ka nebija nepieciešamība izmantot signālpogu, vai arī
signālpogas vispār nebija.
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Pēc respondentu vērtējuma slimnīcas
personāls gandrīz vienmēr ir bijis izpalīdzīgs un
pildījis savus pienākumus lielākā daļa pacientu
(85,1%) vienmēr tika pavadīti uz procedūrām, bet
8,8% respondentu tas nebija nepieciešams,
uzsverot, ka viņiem procedūras netika veiktas,
daži (6) respondenti uzsvēra, ka pavadīt nekur
nebija vajadzības, jo visas procedūras veica uz
vietas. Arī uz izmeklēšanām/analīzēm lielākā daļa
(83,8%) pacientu pavadīti tika vienmēr, savukārt
9,5% respondenti komentēja, ka šāda veida
palīdzība nebija nepieciešama.

Pacientu vērtējums par slimnīcas vidi
Lai noskaidrotu pacientu viedokli par slimnīcas vidi,
respondentiem bija jāizvērtē, cik bieži dažādās situācijās
slimnīcas personāls efektīvi rīkojas.
No visiem aptaujātajiem pacientiem uz jautājumu: „Cik
bieži jūsu istaba tika uzkopta?” ar atbildi vienmēr atbildējuši
lielākā daļa pacientu 93,9%, kas ir nedaudz samazinājies
salīdzinot ar 2007.gada datiem. 46,3% pacienti vienmēr tika
pavadīti uz vannas istabu/tualeti, kad tas bija nepieciešams,
bet 42,8% pacientiem šāda veida palīdzība nebija
nepieciešama.
Būtiski ir samazinājies to pacientu skaits, kuri izteikuši
neapmierinātību ar gultas veļas mainīšanas biežumu, ja
2007.gadā neapmierinātību pauda 41,9% respondentu
uzskatot, ka viņiem gultas veļa mainīta netika nekad, tad
2008. gadā neapmierināto skaits sarucis līdz 26,2%,
pieaugot pozitīvi noskaņoto pacientu skaitam.
Sāpes vienmēr laikus kontrolētas/uzmanītas tika
lielākajai daļai aptaujāto pacientu. Ja 2007.gadā 77%
pacientu atzina ka viņiem sāpes kontrolētas/uzmanītas tika
vienmēr, tad 2008.gada dati parāda vēl pozitīvāku ainu –
apmierināto pacientu skaits sasniedzis jau 90%.

Pēc pētījuma prezentācijas Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra vadītājs
Arturs Medveckis atzina, ka analizējot iegūtos datus var
secināt, ka salīdzinot ar pagājušo gadu šogad palielinājies to
pacientu skaits, kas bijuši apmierināti ar slimnīcas
sniegtajiem pakalpojumiem. Tas varētu liecināt par to, ka tik
tiešām pacienti saņem labākas, iecietīgākas, izskaidrojošākas atbildes uz saviem jautājumiem. Pozitīvi tiek
novērtēta ne tikai savstarpējā saskarsme, bet arī vide
kopumā, jo atsevišķās telpās ir veikts remonts, stāsta
A.Medveskis. Taču pārlieku optimistiem nevajadzētu būt, jo
iedzīvotāju sastāvs laika gaitā mainās un šogad, salīdzinoši
ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju vecuma struktūra ir
atšķirīga. Līdz ar to pieļaujama doma, ka gados vecāki
cilvēki, iespējams, nav tik izvēlīgi un savās prasībās ir
pieticīgāki, skaidro A.Medveckis un piebilst, ka analizējot
pacientu apmierinātības līmeni, jāņem vērā arī to vecums.
„To, kādas izmaiņas varētu būt sabiedriskajā apziņā kopumā,
jaušamas būs tikai pēc kāda noteikta laika. Tās tendences,
kas vērojamas šobrīd ir pozitīvas. Taču, ja arī ir kāds
neapmierināts, untumains cilvēks, jāsaprot, ka tas ir cilvēka
dabā un būtu jāvērtē šīs neapmierinātības patiesie cēloņi.
„Savukārt, ja ir vēlme noskaidrot kāda ir situācija veselības
aprūpēs sistēmā pilsētā kopumā, tad ir jāveic cits pētījums, jo
slimnīca ir tikai viena no medicīnas iestādēm
pilsētā,” piedāvā A.Medveckis. „Paldies
slimnīcas administrācijai, kas nodrošināja
intervētājiem optimālus darba apstākļus,
respektējot gan pacientu intereses, gan mediķu
darba laiku. Taču sagādātās neērtības no
intervētāju puses ir kopīgu mērķu vārdā –
slimnīca iegūst objektīvu informāciju par to
kāda situācija, vai kāds noskaņojums ir
pacientiem. Savukārt mēs varam realizēt savas
pētnieciskās ambīcijas. Tas ir abpusēji
interesanti un galvenais arī vajadzīgi,” norāda
A. Medveckis.
Savukārt Veselības ministrijas valsts
sekretāra vietnieks, Liepājas Reģionālās
slimnīcas padomes loceklis Rinalds Muciņš
atzina, ka šāda veida pētījumi tiek veikti arī
citās slimnīcās, taču atšķirībā no tām, Liepājas
slimnīcā tas tiek veikts regulāri, kas atļauj
iegūtos rezultātus vērtēt dinamikā – kā attīstās
slimnīca, ko par to domā pacienti, klienti, kuri
izmanto šīs slimnīcas pakalpojumus. Domāju,
ka tā ir ļoti laba prakse, kas būtu pārņemama arī
citām slimnīcām valstī.¨
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Veselības atgūšana
Veselības
atgūšana
Kļūs arvien
dārgāka
kļūs
arvien
dārgāka

R

inaldam Muciņam, viesojoties slimnīcā, izmantojām izdevību, lai
pajautāju Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam par to,
kā viņš vērtē slimnīcas gada laikā paveikto un kāds varētu būt
nākošais gads veselības aprūpes sistēmā
valstī kopumā un ko tas varētu nest mūsu
slimnīcai.
Liepājas Reģionālā slimnīca attīstās ļoti
strauji, pateicoties slimnīcas vadības un visa
kolektīva labajam darbam. Tas arī katram
apmeklētajam ir redzams – gan izremontētās
nodaļas, gan ieviesti jauni pakalpojumi.
Uzskatu, ka Liepājas slimnīca uzņēmusi
strauju kursu uz reģionālās slimnīcas, šo
vārdu patiesā nozīmē, statusu, lai pacienti
varētu saņemt plaša profila kvalitatīvus
medicīniskos pakalpojumus. Gribu akcentēt,
ka slimnīca ļoti daudz strādā pie personāla
politikas, tas ir jaunu speciālistu piesaistes.
Slimnīca – tas nav tikai ērtas telpas un
aparatūra, bet arī personāls, rezidentu
apmācība. Ja slimnīca vēlas tiešām strādāt kā reģionāls centrs, tad šeit jābūt
apmācībai, zinātnei, pētījumiem un jauninājuniem, kas domāti pacientiem.
Tuberkulozes slimnīcas pievienošana devusi jaunu impulsu reģionālā statusa
nostiprināšanai. Tālāk jārunā arī par onkoloģijas attīstību šajā slimnīcā, ko
gribētos, protams, ātrāk.
Saeima š.g. 12. decembrī pieņēma grozījumus 2009.gada valsts
budžetā, kas paredz Veselības ministrijas budžetu samazināt par 44,6
miljoniem latu. Jūs stāstījāt par atīstību, cilvēkresursu piesaisti, jūsuprāt
kā tas būs iespējams nākošajā gadā?
Tas mums visiem ir nepatīkams fakts un, protams, tas ietekmēs arī
Liepājas slimnīcu, jo šis samazinājums Veselības ministrijas budžetā skars
ikvienu. Taču tas var būt arī kā stimuls daudz straujākai attīstībai. Tas ir
iespējams un Liepājas slimnīca pie tā strādā, attīstītot gan ambulatoros
pakalpojumus, gan efektīvākus ārstēšanas veidus. Tas nozīmē, ka jāsamazina
slimnīcā pavadītais laiks uz ambulatorās attīstības rēķina. Cilvēku var izārstēt
gan konsultējot ambulatori, gan ārstējot stacionārā. Taču ārstēšanas izmaksas
abos gadījumos var atšķirties desmitiem reižu, kamēr rezultāts būs viens un
tas pats. Budžeta samazinājums pašreizējajā ekonomikā situācijā liks straujāk
meklēt efektīvākus veidus kā ieviest jaunas tehnoloģijas un attīstīt jaunus
pakalpojumus.
Attīstot ambulatoros pakalpojumus jebkurā gadījumā jāpiesaista
jauni speciālisti. Vai tiešām nākošajā gadā naudas būs pietiekami, lai šos
ambulatoros pakalpojumus varētu attīstīt?
Es domāju, kad jāizdara viss, lai šie līdzekļi būtu pietiekamā daudzumā un
lai ambulatorie pakalpojumi attīstītos. Diemžēl pie šādas situācijas budžetā
pieaugs arī pacienta līdzmaksājamā daļa par veselības aprūpes
pakalpojumiem. Tai skaitā arī maksa par slimnīcu. Līdz ar to, ambulatorie
pakalpojumi būs lētāki, pieejamāki un arī pacientam būs lielāka motivācija
vairāk izmantot tieši ambulatoros pakalpojumus. Patlaban ļoti daudz
speciālistu strādā slimnīcās, un viņiem nav laika nokļūt pie ambulatoriem
pacientiem. Ja slimnīcas nebūs tik noslogotas, tad attiecīgi daļa no šiem
speciālistiem varēs strādāt ambulatorajā daļā.
Mēs plānojam noteikt prioritātes, kur līdzekļi netiks samazināti, kur tie
tiks samazināti minimāli un kur tiks samazināsti visvairāk. Varu pateikt, ka
finansējums netiks samazināts primārai aprūpei, jo ģimenes ārstu pieejamība
ir pirmais posms, lai cilvēks vispār nokļūtu pie ārsta. Pēc tam sekos
ambulatorie pakalpojumie, kuriem arī jābūt pieejamākiem. Tad izmeklējumi,
speciālistu konsultācijas un visbeidzot – stacionārs. Protams, valsts rūpēsies
par neaizsargātajām iedzīvotāju grupām meklēsim risinājumus, lai nauda
nebūtu šķērslis ārstēties. Taču es gribu uzsvērt, ka veselību nodrošina ne tikai
dakteris vai medikamenti, bet arī mūsu attieksme pret savu veselību. Protams,
valsts jebkurā gadījumā minimālos pakalpojumus nodrošinās un visiem tiks
sniegta gan ģimenes ārstu aprūpe, gan nepieciešamie speciālistu pakalpojumi
slimnīcās, bet jāapzinās, ka veselības atgūšana, ja viņa jau ir pazaudēta kļūs
arvien dārgāka. ¨
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Ivara Krastiņa raksts
lasāms žurnālā
„Latvijas Ārsts”

L

atvijas ārstu biedrības žurnāla „Latvijas Ārsts” š.g.
novembra numurā publicēts anesteziologa –
reanimatologa, Anestezioloģijas un intensīvās
terapijas nodaļas vadītāja Ivara
Krastiņa raksts „Par antimikrobiskajiem līdzekļiem, to lietošanu un nelietošanu...”. Ivars
Krastiņš: „Mūsdienās antimikrobiskie līdzekļi tiek lietoti
pārāk plaši un ārstējot slimības,
kur tie nemaz nebūtu vajadzīgi,
līdz ar to veicinot mikroorganismu rezistenci.
Svarīgs ir jautājums par to,
kurš – mediķi un zinātnieki vai
mikrobi pašlaik gūst virsroku
un cik nomācošs ir pārsvars?
Lai gan domas dalās, tomēr maz būs tādu, kas šaubītos
par mikrobu pārsvaru. Par to liecina vairākas pazīmes,
no kurām vērts minēt vismaz četras: 1. antimikrobiskie
līdzekļi (AML) tiek lietoti nevietā un pārāk plaši,
sekmējot rezistences izplatīšanos; 2. patogēni kļūst
aizvien rezistentāki pret aizvien lielāku skaitu AML; 3.
jo plašāk lieto kādu AML, jo izplatītāka kļūst rezistence
pret to (turklāt rezistence attīstās pārsteidzoši strauji); 4.
sarūk jaunu AML klašu skaits, un uzkrītoši maz
farmaceitisko kompāniju pasaulē nodarbojas ar jaunu
AML izstrādi.” ¨

Jauna aparatūra
Perinatālajai nodaļai

L

abdarības organizācija “NATO Wives
Basaar” ir atbalstījusi nodibinājuma
“Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta
fonds” projektu par neinvazīvā bilirubīna
analizatora aparatūras iegādi slimnīcas Perinatālajai
nodaļai. Šādas aparatūras iegāde ļaus samazināt
perinatālo mirstību Liepājā, uzlabos neiznēsāto
jaundzimušo aprūpi, samazinot inficēšanās risku un
atvieglojot lēmumu pieņemšanu par nepieciešamo
ārstēšanu.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā ik gadus aprūpē ap
2500 bērnu no visas Kurzemes. Apmēram puse (48%)
jaundzimušo ir neiznēsāti un tiem nepieciešama
Perinatālās nodaļas pakalpojumi. Katram intensīvajā
terapijā nonākušajam bērnam ir nepieciešama bilirubīna
(Bi) kontrole, lai novērstu centrālās nervu sistēmas
hiperbilirubēmiju. Pašlaik Bi kontrole ir invazīva
procedūra, līdz ar to sāpīga un infekciozi riskanta, jo tās
veikšanai nepieciešamas asins analīzes. Neinvazīvais
bilirubīna analizētājs ļauj noteikt bilirubīna līmeni
neatkarīgi no dzimuma, svara, gestācijas laika un, pats
svarīgākais – neņemot asins paraugu. Jaundzimušā
galviņai pieskaras tikai aparāta vienreiz lietojamais
plastmasas uzgalītis. Iegūtie rezultāti ļauj nekavējoties
pieņemt lēmumu par nepieciešamo ārstēšanu.
Aparatūras cena ir 4000 EUR.¨
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Pēc pieredzes uz Darmštati

P

ēc Darmštates pašinformācijas, aktualitāšu avots.
valdības uzaicinājuma
Savukārt krāsains izvietojuma
mūsu slimnīcas darbiplāns un norādes ārpusē un
nieku grupa 11.decemiekšpusē palīdz orientēties lielajā
brī devās pieredzes
ēku kopumā.
apmaiņas braucienā uz DarmKvalitātes vadītāja apkopo
štates pilsētas klīniku, kur uztupacientu papīrformātā/elektrorējās līdz 15.decembrim. Brauniski iesniegto anketu datus par
cienā piedalījās slimnīcas valdes
katru atbildi, katru atbildes variprekšsēdētājs Juris Bārzdiņš,
antu. Datus salīdzina. Līdz ar to
valdes loceklis Edvīns Striks,
iegūtie dati ļauj secināt, pie kā
Anestezioloģijas un reanimācijas
jāpiesatrādā un kas ir vai nav un
nodaļas virsārsts Ivars Krastiņš,
cik lielā mērā uzlabojies.
Saimniecības bloka direktors
Reizi gadā katras struktūrEdvīns Rūja, Operāciju bloka
vienības (piem, statistikas nod.)
virsmāsa Solvita Virga, Kvalitātes
vadītājs aicina uz pārrunām
vadības grupas locekle Mārīte
divatā katru darbinieku, lai
Jankovska, galvenā epidemiapspriestu ikdienas darba ritmu,
Slimnīcas delegācija kopā ar Vācijas kolēģiem
oloģe Mārīte Kūla un projektu
apmierinātību, noslogojumu,
vadītaja Ieva Vera.
paveikto un sastrādāšanās iespējas
„Pirms brauciena tika
ar kolēģiem, lai apzinātu vajasagatavota vizītes programma, lai
dzības pēc papildus apmācības vai
pēc iespējas mērķtiecīgāk varētu
dažādiem kursiem un definētu
iepazīt tās jomas, par kurām mūsu
galvenos tuvākajā gadā paveicilvēki ir atbildīgi,” stāsta J.Bārzcamos darbus.
diņš. „Apguvām tādas lietas, kā
Virtuve ēdienu pārvadā traukvalitātes vadības sistēmas izveikos ar vāciņiem, paplāšu konteidi, intensīvās terapijas nodaļas
neros, izmantojot pagrabstāva
darbību, aplūkojām uzņemšans
koridorus vai vietējās tranprocesus, mācījāmies operāciju
sportdaļas elektrobusiņus/minizāļu menedžmentu, tāpat apspriebusiņus. Pacientam ir iespēja
dām ēku uzturēšanas un loģistikas
uzzināt nedēļas ēdienkarti un
jautājumus, kā arī infekciju
izvēlēties ēdienkartes tipu brokaskontroles un nodrošināšanas
tīm, pusdienām, vakariņām,
jautājumus.
nozīmēto ierobežojumu gadījumā
Pēc atgiešanās slimnīcas
konsultējoties ar „ēdienkartes
Operāciju bloka virsmāsa Solvita
padomdevēju”. Darbinieki par
Virga pastāstīja: „Darmštates
puscenu pusdieno vietējā ēdnīcā.
Darmštates klīnikas operāciju blokā
operāciju blokā notiek dažāda
Darba laiku darbiniekiem uzskaita
profila operācijas – abdomiar elektroniskām kontrolkartēm,
nālas, traumatoloģiskas, ortopēdiskas, ginekoloģiskas, uroloģiskas,
pieļaujama agrāka/vēlāka ierašanās darbā, nemainot visiem vienādo
kā arī akūtās operācijas. Gadā darmštatieši veic ap 8000 operāciju. Lai
obligāto uzturēšanās laiku no plkst. 9.00 līdz 15.00.
nodrošinātu augstu operāciju plāna stabilitāti, samazinātu laiku starp
Katra kvalitātes pasākumu projekta komandā darbojas 6-7
operācijām un samazinātu operāciju zāļu dīkstāvi līdz minimumam,
darbinieki KV vadībā, savukārt celtniecības projektus – būvdarbus
stingri tiek ievērots plāns, kas ir visas komandas darbs un balstīts uz
īsteno atsevišķi no KV nodaļas – būvniecības nodaļas vadībā,
slimnīcas izstrādātiem un pieņemtiem noteikumiem. Drošība, ērtums,
pārraudzībā. Medicīnas aprīkojuma iegādi (iepirkumu, specifikācijas,
pārskatāmība ir visa Darmštates slimnīcas Operāciju bloka
projekta pamatojumu) koordinē mediekārtu nodaļa. Attiecīgās
pamatprincips. Tas, viennozīmīgi, atvieglo personāla darbu un
projekta tēmas koordinējošie nodaļas darbinieki apkopoto
neaizkavē operāciju gaitu. Visas operāciju medmāsas ir sertificētas
informāciju par iepirkuma priekšmeta specifikācijām, izmaksām,
izejot operāciju m/m specializācijas kursus. Daudz darba atvieglo
situācijas/vajadzību priekšizpēti nodod juridiskajai daļai līguma
apmācīti māsu palīgi, tehniskie palīgi, ārsti rezidenti (asistenti),
sagatavošanai. Visaptverošu tēmu projektu sagatavošanā un ieviešanā
jaunāko kursu studenti. Nākošā gada sakumā plānots atvērt jauno
atsevišķās savstarpēji sadarbojas kvalitātes vadības nodaļa,
Ķirurģijas bloku, kurā būs astoņas operāciju zāles, pirmsoperāciju
būvniecības nodaļa, mediekārtu nodaļa u.tml.
sagatavošanas telpas un četrpadsmit pēcoperāciju gultas vietas. Lai
Ir izveidots saraksts ar oficiālajām kontaktpersonām KV
uzsāktu operācijas, vēl ir daudz sīku tehnisku neskaidrību, bet
jautājumos, norādot pa 2 personām (no tām 1 ārsts) katrā
personāls ir elastīgs un darba gaitā nepilnības tiek likvidētas.
klīnikā/struktūrvienībā, šo KV kontaktpersonu amata pienākumos
Nepārprotama prioritāte operāciju zālēs ir pacients, padomāts par
ietilpst dalība projektu komandu darbā, piedalīšanās komandu
drošību un komfortu.
sapulcēs, viedokļa paušana, līdzdalība specifikāciju gatavošanā. Tas
Par saviem novērojumiem pastāstīja arī projektu koordinatore
nozīmē, ka pat mazo projektu ieviešanā, piedalās komanda, nevis tikai
Ieva Vera, kura galvenokārt iepazinās ar finanšu-grāmatvedības gada
viens cilvēks.
atskaites, statistikas datu ievadīšanas, ārstēšanas apmaksas procesu,
Norēķinus ar slimnīcu par ārstēšanu veic ap 150 dažādas
kvalitātes vadības procesu, projektu vadības norišu, publicitātes
slimokases, kas sīkāko neskaidrību gadījumā pieprasa pamatojošu
pasākumu, intraneta, darba aizsardzības un citiem jautājumiem:
dokumentus un bieži apstrīd maksājamās summas apjomu. Ik gadu
„Slimnīcā ieviestas atpazīstamības krāsas – violeta, dzeltena, pelēka,
tiek saņemti 5000 protesti no slimokasēm par veiktajiem 4000 stac.
ko izmanto arī infožurnālā „Klinikum Darmstadt”. Definēts arī moto
ārst. gadījumiem. Pacienta iestāšanās dienā online datu bāzē tiek
visai slimnīcai „Mit Sicherheit gut versorgt” („Pavisam drošipārbaudīts, vai slimnieks ir reģistrēts slimokasē, ko viņš nosaucis.
vislabākā aprūpe”). „Četras reizes gadā tiek izdots neliels žurnāls, kas
Pacients no savas kabatas piemaksā tikai par īpašu servisu, piemēram,
domāts ģimenes ārstiem, kā arī nelielas brošūras par katru bloku.
ja viņš par operējošo/ārstējošo ārstu vēlas galveno ārstu. Rēķinus
Informatīvo materiālu izdošana ir ataisnojusies, jo tie ir noderīgs
slimokasēm sagatavo un nosūta elektroniski. ¨
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Grāmatvedība strādā jaunās telpās

Patlaban grāmatvedībā darba tiešām ir ļoti daudz,
bet labi tas, ka mēs esam visas kopā, atzīsts Danute Bikše
(pirmā no kreisās) un Inga Jurjāne

K

opš novembra beigām (28.11. 08.) slimnīcas
grāmatvedība strādā jaunās, plašās telpās, kas izveidotas
apvienojot vairākus mazus kabinetiņus vienā. Slimnīcas
galvenā grāmavede Inga Jurjāne stāsta, ka darba patlaban ir ļoti
daudz, jo tuvojas gada beigas, kad visām astītēm jābūt pabeigtām,
turklāt pievienojoties Tuberkulozes slimnīcai gāmatvežiem javeic
arī dažādas inventarizācijas. Kā grāmatvedības darbinieki jūtas
jaunajās telpās jautājām Ingai Jurjānei.
Man patīk, ir mājīgāk, jo ir jauns kabinets, jaunas mēbeles. Es
domāju, ka arī kolektīva garam tas nāk tikai par labu. Priecē tas, ka
jaunajās telpās mēs ievācāmies jau šogad, ka tas nav atlikts uz
nākošo gadu. Kaut kādi mazi darbiņi vēl palikuši, bet jācer, ka līdz
Jaunajam gadam visu pabeigs. Patlaban darba mums tiešām ir ļoti
daudz, bet labi tas, ka mēs esam visas kopā. Nav nekāda staigāšana
un dokumentu pārnēsāšana no viena kabineta uz otru. Taču
neskatoties uz to, ka mēs atrodamies visas vienā telpā, mūsu darba
vietas tomēr ir nodalītas ar stikla sienu. Atsevišķi norobežotas ir
algu grāmatvedes. Tas ir tāpēc, ja atnāk kāds slimnīcas darbinieks,
lai noskaidrotu kādu jautājumu, kas skar tikai viņu personīgi, var
aizvērt durvis un visu izrunāt. Tāpat arī mana darba vieta ir nodalīta
ar stikla sienu, kas ir ļoti ērti, ja atnācis kāds apmeklētājs.
Kas mūsu darbiniekiem būtu jāzina saistībā ar
grāmatvedības pārcelšanos uz jaunām telpām, vai ir kādas
izmaiņas?
Būtībā izmaiņu nav. Ieguvums ir tas, ka nākot uz grāmatvedību
pie jebkura speciālista visus var sastapt vienā telpā un, ja ir
kārtojami vairāki jautājumi, tad to vienlaikus var arī izdarīt.
Savukārt, ja ir vajadzīga mana palīdzība, arī es esmu tepat uz vietas
– nav nekur jāiet un jāmeklē. Vienlaikus arī es esmu informēta par
visām ķibelēm vai neskaidrībām, ja tādas ir. Lai sekmīgi veiktu
darbu, grāmatvedes ir apguvušas jauno datorprogrammu, ir
ieviesta pavadzīmju numerācija, un, ja kādu no tām nepieciešams
atrast, tad tagad tas ir viegli izdarāms.
Ar kādām domām sagaidāt Ziemassvētkus un Jauno gadu!
Mums ir Adventa vainadziņš, kas rada svētku nosakņojumu.
Pārvācoties uz jaunajām telpām, mūs apsveica kolēģi, tā kā kāds
prieciņš jau bija arī pirms Jaunā gada. Slimnīcas darbiniekiem
novēlu gaišus un mierīgus Ziemassvētkus un, lai Jaunajā gadā
mazliet sāk iet uz augšu, jo šī gada beigas ir padrūmas. Visiem
izturību. ¨
Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV 3402
Atbildīgā par izdevumu: Indra Grase
Tālr.: 3403281
Informatīvais izdevums ir SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” īpašums.
Informācijas pārpublicēšana atļauta, atsaucoties uz informācijas avotu.
Foto: Indra Grase
Iespiests: LPA LiePA
Tirāža: 500 eks.
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Sveicam
slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Pataloģijas nodaļas feldšeri laboranti Ligitu Lībeku
Uroloģijas nodaļas medicīnas
māsu Skaidrīti Feldmani
Funkcionālās diagnostikas nodaļas
māsas palīdzi Viju Šenkevicu
Funkcionālās diagnostikas nodaļas
virsmāsu Lāsmu Ozolu
Neonatoloģijas nodaļas māsas
palīdzi Janinu Bartkuti
Dzemdību nodaļas vecmāti
Gitu Iesalnieci
Telpu apkopes dienesta darbinieci
Lailu Grospiņu
Fizikālās terapijas nodaļas māsas
palīdzi Zitu Salmu

Sludinājumi
Aicinām pieteikties māsas, kas vēlās veikt papildus darbu
jaunveidojamā mājas medicīniskās aprūpes dienestā.
Paredzamie darbības virzieni – pēcoperācijas pacientu
aprūpe, hronisku brūču aprūpe, paliatīvu pacientu aprūpe,
jaundzimušo patronāžas vizītes u.c. Prasības – autovadītāja
apliecība, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, augsta
atbildības sajūta. Pieteikties personīgi personāldaļā, vai
nosūtot e-pastu uz inta.rebuka@liepajasslimnica.lv
***
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
nepieciešams otrais dispečers (03). Darbs dienā, 12 stundas.
Nepieciešamas iemaņas darbā ar datoru. Aicinām
piebiedroties mūsu kolektīvam. Pieteikties personīgi pie
nodaļas vadītājas Ingrīdas Jakovickas.

