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JĀMĀCĀS EFEKTĪVĀK IZMANTOT
PIEEJAMOS RESURSUS

I

r pienākuši mūsu valsts
svētki. Sveicu tajos visus
slimnīcas darbiniekus, vēlu
veiksmi un izturību un spēju
saglabāt optimismu šajā
sarežģītajā laikā.
Attīstība reti kad notiek
vienmērīgi un makroekonomikas zinību eksperti pat
atzīst, ka krīzes ir neizbēgamas
un patiesībā arī nepieciešamas,
lai uzņēmumi, kas vēlās
izdzīvot, būtu spiesti iemācīties strādāt efektīvāk – tas ir
Juris Bārzdiņš
izdarīt vairāk ar mazākām
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” izmaksām, kas, savukārt, ir
valdes priekšsēdētājs
priekšnoteikums nākamajam
attīstības posmam. Slimnīca,
protams, ir specifisks uzņēmums un mēs daudz taupīt uz
pacientu rēķina nevarēsim, savukārt vairāk izdarīt mēs varam,
bet, nākošgad nav īpašu cerību, ka valsts mums par to vairāk
samaksās. Tāpēc vienīgais variants kā slimnīcai pārdzīvot
paredzamo grūto nākošo gadu, ir iemācīties vēl efektīvāk
izmantot pieejamos resursus, tajā skaitā arī savu darba laiku.
Viens no uzņēmuma un struktūrvienību vadītāju uzdevumiem
šobrīd ir identificēt tās darba vietas, kurās noslogojums ir
neliels, tās funkcijas, kuras var apvienot, tos procesus, kurus
var automatizēt izmantojot tehnoloģijas. Ekonomiskā krīze
skar mūsu slimnīcu, tomēr pagaidām vadībai rūpes vairāk

sagādā nevis situācija šogad, bet neziņa par spēles
noteikumiem nākošajā gadā. Organizācijas finanšu stāvoklis
šajā gadā ir stabils, gada gaitā esam varējuši atļauties arī
investēt nākotnes attīstībai – ir iegādāta aparatūra un
aprīkojums, remontētas telpas, komunikācijas, uzlaboti darba
apstākļi, atvēlēti līdzekļi darbinieku tālākizglītībai, ir
notikušas sporta spēles un neatteiksimies arī no gada
noslēguma balles. Visi kopā esam labi strādājuši, ir bijis daudz
pacientu, operāciju, invazīvo kardioloģiju un angioloģijas
procedūru, esam centušies pareizi aizpildīt medicīnisko
dokumentāciju un jau otro reizi šogad, pamatojoties uz sava
darba rezultātiem, varējām pierādīt VOAVA, ka valsts
pasūtījuma, jeb kvotas apjoms mums ir jāpalielina. Tas
nozīmē, ka par darbu gada beigās mums samaksās un varēsim
atļauties apmierināt vēl kādu no daudzajām vajadzībām, tikai
mums noteikti ir jāpadara darbi atļautās kvotas pilnā apmērā.
Tas ir īpaši svarīgi, jo nākošā gada finansējums būs atkarīgs no
šajā gada padarītā. Tāpēc lūdzu visus darbiniekus un it īpaši
ārstus saprast, ka mums ir svarīgs katrs pacients, katra
operācija un nedrīkst tikt pieļauta situācija, kad pacientam vai
ģimenes ārstam ir jāatsaka it kā vietu trūkuma dēļ. Vizītēs
nodaļās mēs redzam, ka lielākoties personāls dara visu, kas ir
viņu spēkos, lai pacienti tiktu veiksmīgi ārstēti un paliktu
apmierināti ar mūsu slimnīcu un tas ir ļoti svarīgi, lai šajā
grūtajā laikā mūs atbalsta tie, kas ir pie mums ārstējušies.
Domājot par plānu, kvotām, naudu mēs nedrīkstam aizmirst,
ka mūsu vislielākā vērtība ir cilvēki, kas mums ir pateicīgi par
atgūto veselību un šeit saņemto atbalstu grūtā brīdī. ¨

Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļa iekārtojas

K

opš 3. novembra, kad uz
mūsu slimnīcu tika pārvesti
Tuberkulozes slimnīcas pacienti, ievērojamas izmaiņas notikušas
visā bijušajā Infekciju slimību nodaļā.
Par izmaiņām jautājām jaunizveidotās
Plaušu un infekciju slimību nodaļas
virsmāsai Valentīnai Grincēvičai,
kurai nu būs jāuzņemas rūpēs gan par
jaunpienācējiem – daktera Mārča
Kristona un dakteres Sandras Auderes
pacientiem, gan arī par līdz šim nodaļā
ārstētiem pacientiem.
Nodaļa izvietota divos stāvos un
tajā kopumā ir 78 gultas vietas. Ar
tuberkulozi sirgstošiem pacientiem ir
34 gultas, kuras atrodas trešajā stāvā,
bijušajā Infekciju slimību nodaļā.

Dakteres S. Auderes pacientiem ir 14
gultas, kas atrodas otrā stāva četrās
palātās. Turpat atrodas arī 20 gultas
bijušās Infekciju slimību nodaļas
pieaugušajiem pacientiem. Savukārt
bērnu palātas atrodas pilnīgi atsevišķi
no citiem šīs nodaļas pacientiem. Tās
atrodas trešajā stāvā bijušajās Infekciju
nodaļas telpās, kas ar sienu nodalītas no
pārējām telpām. Izveidotas arī atsevišķas ieejas gan ar tuberkulozi
slimiem pacientiem gan bērniem.
Bērnu ārstēšanai ir iekārtotas astoņas
palātas un divi boksi. Šajās telpās vēl
turpinās remonts piemērojot tās
infekciju slimību pacientiem. Sakarā ar
nodaļas reorganizāciju ir izveidoti trīs
medicīnas māsu posteņi. Viens no tiem

ir otrajā stāvā, pārējie divi izvietoti
trešajā stāvā
viens tuberkulozes
pacientiem un otrs – bērniem.
Kas šobrīd ir pats aktuālākais
nodaļā saistībā ar organizatoriskām
lietām?
Pirmās divas dienas mēs uzņēmām
tuberkulozes pacientus – izvietojām tos
pa palātām. Pēc tam sākām uzņemt arī
dakteres S.Auderes pacientus. Jaunajiem darbiniekiem stāstu kur, kas
slimnīcā atrodas, iepazīstinu ar mūsu
noteikumiem – līdz cikiem strādā
laboratorija, kāda ir kārtība sūtot
analīzes vai vedot pacientus uz
izmeklējumiem, jo tuberkulozes
pacientiem būs savs laiks, kad veikt
izmeklējumus. Personāls jāapmāca
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Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļa iekārtojas

Viens no trim māsu posteņiem atrodas otrajā stāvā,
kur todien strādāja Tamāra Ķeizare un Valentīna Grincēviča

cenšos atvieglot jauno kolēģu pielāgošanos, lai arī
viņiem būtu labi. Pēc dežūras pajautāju vienai
māsas palīdzei – kā nostrādāji – un viņa atbildēja –
man ļoti patika. Tad es domāju, ka būs labi, tikai
mazliet vajag laiku, lai pielāgotos. Tad arī būs citas
idejas, kā mēs varam darbu sakārtot un uzlabot.
Gribu pateikt lielu paldies, pirmkārt, nu jau
bijušās 15. nodaļas māsiņām, māsu palīgiem,
dakterīšiem par izturību un sapratni, lai arī gāja
visādi. Liels paldies, ka viņi to izturēja. Otrkārt,
gribu lielu paldies pateikt arī mūsu celtniekiem,
krāsotājiem, elektriķiem, galdniekiem, Edvīnam
Rūjam un Mārim Šnipkem, kurus mēs pēdējās divas
nedēļas nepārtraukti tramdījām. Gribu atvainoties
par to, ka mēs savas domas un idejas dienā mainījām
desmit reižu, bet es uzskatu, ka rezultāts ir un es
domāju, ka to rezultātu mēs vēl uzlabosim.
Bijušās Tuberkulozes slimnīcas ārsts internists –
ftiziopneimonologs Mārcis Kristons, kurš tuberkulozes pacientus turpinās ārstēt mūsu slimnīcā,
pastāstīja, ka ar tuberkulozi slimu pacientu
ārstēšana parasti ir ļoti ilgstoša, sākot no sešiem
mēnešiem līdz pat diviem gadiem. „Stacionārā tie
parasti ārstējas aptuveni divus mēnešus, pēc tam
turpina ārstēšanos ambulatori. Ir arī tādi, kas visu šo
laiku pavada slimnīcā, tiem, kuriem nav kur dzīvot,
vai nav kas nodrošina ārstēšanos. Jaunliepājas
primārās veselības aprūpes centrā ir ierīkota
ambulatorā daļa, kur pieņem pacientus, kas nāk ar
sūdzībām, kā arī, kas nāk uz kontrolēm. Tas nozīmē,
ka tiem slimniekiem, kuri tiek izrakstīti no nodaļas, neņemot
vērā to, vai ir veseli vai turpina ārstēšanos, noteikti jāveic
kontroles pārbaudes. Vai nu tas ir vienu reizi mēnesī, vai nu kā

strādāt jaunos apstākļos, jo daudzkas mainās, nāk klāt
terapeitiskie pacienti un tas ir savādāk – cita specifika, citas
prasības. Iesākumā, kādas divas nedēļas būs ļoti grūti, lai
ieietu ritmā. Turklāt nodaļā vēl turpinās
remontdarbi un bieži rodas mazākas vai lielākas
problēmas. Nodaļa ir liela, pacientu ir daudz, taču
mums ir jātiek ar visu galā. Patlaban nodaļā strādā
piecpadsmit medicīnas māsas un es kā sešpadsmitā.
Ceru, ka nākotnē mēs varēsim prasīt arī kādus
papildspēkus, jo darba te ir ļoti daudz.
Kāds noskaņojums valda pacientu vidu? Vai
pacienti jau ir mazliet adaptējušies un
iejutušies?
Mēs savas problēmas cenšamies neizrādīt. Visi
pacienti tiek uzņemti un izvietoti pa palātām.
Pirmajā vakarā, kad mēs pārvietojām infekciju
nodaļas pacientus uz jaunajām, izremontētajām
palātām ar dušu, ar jaunu gultu un gultas veļu, es
iegāju katrā palātā un pajautāju, kāda ir pašsajūta.
Viena paciente man teica, ka viņa jau vienā naktī
būs vesela guļot tik skaistā palātā.
Ar tuberkulozi sirgstošie pacienti nodaļā dzīvo
ilgu laiku un tās viņiem ir kā otrās mājas. Tāpēc
laika gaitā mēģināsim uzlabot sadzīves apstākļus
arī trešajā stāvā – papildus novietojot mēbeles,
televizoru. Savukārt māsiņas cenšas strādāt kā
bitītes, jo arī pašām jāpierod pie telpu un palātu
izvietojuma.
Vai jaunais personāls iekļāvies kolektīvā?
Es viņus gribu paslavēt, ja es pastāstu,
piemēram, kāda ir kārtība sūtot uz kardiogrammu,
man divreiz nav jāsaka, viņiem viss ir skaidrs un Natālija Ogorodņika saimnieko trešajā stāvā,
problēmu nav. Ļoti daudz jautā un ļoti daudz man kur izvietotas palātas bērniem
palīdz, jo arī man tas ir kaut kas jauns, nezināms. Es
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noteicis ārsts. Savukārt stacionārā pacienti nonāk ar
nosūtījumiem no ambulatorās daļas vai caur
uzņemšanas nodaļu, kur tiek nogādāti ar neatliekamo
palīdzību. Mēs ārstējam pacientus no visas Kurzemes,
jo tuvākā slimnīca, kur ārstē ar tuberkulozi slimus
pacientus ir Rīga.
Kā jūs esat iekārtojušies?
Pagaidām tā pa īstam vēl neesam iekārtojušies,
taču tas ir laika jautājums. Visas mantas ir atvestas.
Tagad tās jāsaliek pa vietām. Tas attiecas gan uz
pacientu, gan personāla mantām. Nodaļā dažviet
nedeg lampiņas, trūkst pakabināmo, izsaukuma poga
jāpārvelk, ir arī citas ķibeles, ar kurām savlaicīgi jātiek
galā. Tāpat jāsaraksta pacientu ārstēšanas vēstures,
nozīmējumi, jo visas analīzes jātaisa no jauna. Nodaļā
ir 30 cilvēku un visiem vienlaicīgi to izdarīt ir ļoti
grūti. Attiecīgi šeit ir arī savādāka kārtība kā bija līdz
šim. Savukārt nodaļas personāls gandrīz ir tas pats,
līdz ar to problēmu šajā jautājumā nav.
Sintija Bitaite ir viena no tām medicīnas māsām,
kura pēc Tuberkulozes slimnīcas pievienošanās Sintijai Bitaitei strādājot ar tuberkulozes slimniekiem
Liepājas Reģionālajai slimnīcai darbu turpinās aizrit jau astoņpadsmitais gads
Infekciju un plaušu slimību nodaļā. Sintijai strādājot
ar tuberkulozes slimniekiem aizrit jau
palīgi ar telpu uzkopšanas noteikumiem un kārtību. Protams,
astoņpadsmitais gads.
tas bija jāveic ļoti ātri un īsā laikā periodā un jaunos
Kādi ir pirmie iespaidi, kādas domas?
darbiniekus māca bažas, ka nevarēs atrast kādu no
Šeit viss ir jauns un neierasts. Es domāju, ka ar laiku viss
struktūrvienībām,
bet tas iestrādāsies laika gaitā. Mēs
noregulēsies, pieradīsim. Nākam katru dienu, lai palīdzētu
pārrunājām
darba
specifiku
tuberkulozes pacientu aprūpē, jo
iekārtot nodaļu. Jāizdomā kur liksim vēstures, kur rentgena
šo pacientu aprūpe atšķiras no terapeitisku vai ķirurģisku
bildes – tas ir pats sākums. Tie, kas turpinām darbu šeit, ar
pacientu aprūpes. Pārrunājām māsu aprūpes dokumentācijas
tuberkulozi slimiem pacientiem strādājam ilgstoši – cits
aizpildīšanas
kārtību, kā arī higiēnas un pretepidēmiskā
desmit, cits vairāk gadu. Savas zināšanas nododam arī
režīma
ievērošanas
kārtību. Interesējās arī par to, kā pacientus
jaunajiem kolēģiem, jo apvienojušies esam nu ir jāstrādā.
nogādāt uz diagnostikas nodaļu, rentgenu. Viņus interesēja arī
„Lai iepazīstinātu jaunos darbiniekus ar mūsu slimnīcu un
vai mēs personālu nodrošinām ar darba apģērbu. Vai notiek
atvieglotu to iekļaušanos kolektīvā, pirms pārcelšanās kolēģi
darbinieku
ēdināšana.
no Tuberkulozes slimnīcas apskatīja jaunās daba vietas.
Manā
skatījumā jaunie darbinieki noskaņoti pozitīvi.
Māsas, māsas palīgi, apkopējas iepazinās ar nodaļu, tās
Protams,
ka
viņi ir pārmaiņu priekšā, kas rada neziņu.
telpām, slimnīcu kopumā – kur atrodas sterilizācijas nodaļa,
Jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Domāju, ka visi neskaidrie
rentgena nodaļa, diagnostiskā laboratorija, funkcionālā
jautājumi atrisināsies, ja jaunie darbinieki būs informēti par
diagnostika, u.c.” stāsta slimnīcas galvenā māsa Dzintra
noteikto
kārtību.” ¨
Vecbaštika. „Tā bija iepazīšanās vizīte. Jaunie darbinieki
iepazinās ar procedūru telpām, palātu izvietojumu. Māsu

IERĪKOS ASINS KABINETU

S

Dace Zemīte
Asins kabineta vadītāja

limnīcā tiks izveidots Asins
kabinets, kas turpmāk rūpēsies par
asins komponentu apriti slimnīcā.
Līdz šim to darīja Asins sagatavošanas
nodaļa. Asins kabineta vadītāja, ārste Dace
Zemīte pastāstīja, ka pēc Ministru kabineta
noteikumiem, Asins sagatavošanas nodaļa
nedrīkst izsniegt asinis, jo nonāk interešu
konfliktā – Asins sagatavošanas nodaļa ir
ražotāji un slimnīca patērētāji. Tāpēc asins
komponentu izsniegšanas funkcijas jāuzņemas Asins kabinetam, kurš tiks izvietots
Klīniski diagnostiskās laboratorijas telpās.
Nakts laikā kabinetā strādās laboratorijas
dežūrpersonāls. Bet dienas laikā – tā būšu es,
piebilst D. Zemīte. „Asins kabinetam tiek
uzticēta arī konsultēšana un visu transfūziju

reakciju uzskaite slimnīcā, kas nepieciešama
statistikai. Patlaban slimnīcas valde lemj par
nepieciešamo iekārtu iegādi un arī par darba
samaksu personālam, jo pagaidām Asins
kabinetā strādāju tikai es. Savukārt, tiem
laborantiem, kas strādās naktī, būs papildus
samaksa par darbu. Asins kabinets darbosies
visu diennakti un bez brīvdienām, jo asins
preparātus var ievajadzēties jebkurā brīdī. Ja
kādā no nodaļām tie būs nepieciešami, tos
varēs saņemt līdzīgi kā tas notiek pašlaik –
tikai nevajadzēs iet uz Asins sagatavošanas
nodaļu pirmajā stāvā, bet visu varēs saņemt
otrā stāva laboratorijā. 20. novembrī es
uzstāšos ar lekciju transfuzioloģijā. Stāstīšu
par asins komponentu pareizu izlietojumu. ¨
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Rīko seminārus par alkohola lietošanas
riska izvērtēšanu

L

iepājas Reģionālā slimnīca sadarbībā ar Medicīnas
riskantā veidā. Ko tas nozīmē? Latvijā novērots, ka pārsvarā
profesionālās izglītības centru organizēja semināru
cilvēki tieši tādā veidā lieto alkoholu – dzer, lai piedzertos.
ārstiem un medicīnas māsām, kuriem ikdienā ir
Lieto to pietiekami reti, bet ļoti lielos daudzumos, kā arī lieto
nepieciešamas padziļinātas zināšanas darbā ar cilvēkiem,
stipros spirtotos dzērienus, kas ātri dod reibumu. Tā viņš
kuriem raksturīga riskanta un kaitīga alkohola lietošana.
praktiski saindējas ar alkoholu. Līdz ar to cilvēki sev rada
Semināri notika no 13. oktobra līdz 3.
konkrētus veselības kaitējumus – var
novembrim vairākās Kurzemes
būt gan toksiskas iedarbības sekas, gan
pilsētās – Liepājā, Aizputē, Priekulē
hepatīts, gan depresija. Ar laiku var
un Ventspilī. Seminārus vadīja mūsu
attīstīties arī alkohola atkarība. Mēs
slimnīcas Narkoloģijas nodaļas
seminārā izskatījām ļoti daudz un
vadītāja, ārste – narkoloģe Jeļena
dažādas citas slimības, kuras veicina
Sorokina, kuru aicinājām pastāstīt
regulāra, kaitīga alkohola lietošana. Ir
par semināra norisi un tajā aplūarī tāds alkohola lietošanas paveids kā
kotajām tēmām.
riskanta alkohola lietošana. Tas ir
Seminārs bija par alkohola
gadījumos, kad cilvēks tiešām ļoti reti
lietošanas riska izvērtēšanu, tā
un pat nedaudz lieto alkoholu, bet
kaitīgumu un kādus padomus ārsts
iedzēris mēdz braukt ar automašīnu. Tā
var sniegt šajos gadījumos. Kādu
viņš apdraud ne tikai pats sevi, bet arī
metodiku pielietot novērtējot paciensabiedrību. Kā arī iedzēris kļūst
tus, kuri ļaunprātīgi lieto alkoholu un
agresīvs, kaujās, trau-mējot gan pats
ko darīt pēc tam. Cilvēki bija ļoti
sevi gan citus. Tas ir riskantais alkohola
atsaucīgi, jo arī tēma bija interesanta.
lietošanas veids, kas ir jānovērš –
Turklāt semināra dalībnieki saņēma
attiecīgi ar šiem cilvēkiem runājot un
apliecības un astoņus kredītpunktus,
dodot medicīniska rakstura padomus.
kas mums ir ļoti svarīgi.
Sabiedrībā pastāv diezgan izplaPacientu izmeklējot ar speciāla
tīts uzskats, ka izdzert trīs, četras
testa palīdzību var diagnosticēt vai Smadzenēm pilnīgi vienalga kādā veidā cilvēks alus pudeles vakarā, tas jau nekas
uzņem alkoholu – vai tas ir alus, šņabis vai
viņš riskanti lieto alkoholu, lieto to
slikts nav?
šampanietis, stāsta Narkoloģijas nodaļas
jau kaitīgā veidā, vai viņam ir
Alus ir alkoholiskais dzēriens, kas
vadītāja Jeļena Sorokina
alkohola atkarība. Ir cilvēki, kuri
tāpat var izraisīt tās pašas problēmas,
lietojot alkoholu kaitē paši savai
kā jebkurš cits spirtots dzēriens.
veselībai, bet nav vēl atkarīgi. Seminārā šiem jautājumiem
Smadzenēm pilnīgi vienalga kādā veidā cilvēks uzņem
mēs pievērsāmies gan teorētiski, gan veicot praktiskas
alkoholu vai narkotisko vielu – vai tas ir alus, šņabis vai
nodarbības.
šampanietis. Tiem, kas uzskata, ka alus ir nekaitīgs, jāsaka, ka
Ārstu vai medicīnas darbinieku uzdevums, protams, ir
ir arī tāds termins kā alus alkoholisms, kas ļoti izplatīts
norādīt, ka cilvēkam ir alkohola problēmas. Taču arī pašam
daudzās valstīs, kur plaši lieto alu. Izdzerot, piemēram, piecas
jāpievērš uzmanība savam alkohola lietošanas stilam, vai tas
pudeles alus, tas ir ekvivalents pēc alkohola satura puspudelei
nesagādā viņam problēmas. Es nedaudz paplašināju semināra
šņabja. Zema riska līmeņa lietošanas standartā rakstīts, ka ir
programmu tādā aspektā, ka mēs mazliet ieskatījāmies arī
atļauts lietot divas devas dienā, piecas dienas nedēļā.
alkohola lietošanas vēsturē gan pasaulē, gan Latvijā. Izvērtējot
Kas ir viena deva?
statistikas datus, runājām par alkohola lietošanas kaitīgajām
Tas ir tāds standartizēts formulējums. Testā aprakstīts, ka
sekām Latvijā. Diemžēl alkohola patēriņš sabiedrībā pieaug.
viena deva, piemēram, ir 330 mililitri alus. Tā ir mazā pudelīte
2005. gadā viens cilvēks izdzēra vidēji 8,7 litrus absolūtā
alus, viena glāze vīna vai mazā glāzīte šņabja. Apmēram sanāk
alkohola gadā, bet turpmāk patēriņš ik gadu pieaudzis par
tā, ja dzer katru dienu divas mazas pudelītes alus, piecas dienas
apmēram puslitru, līdz pērn viens iedzīvotājs Latvijā patērēja
nedēļā un nekad nedzer vairāk, tad it kā cilvēks nesaslimst. Bet
vidēji jau 10 litrus legālā alkohola. Pieaug arī saslimstība ar
tā ir ļoti nosacīta lieta. Seminārā es arī akcentēju to, ka katram
alkoholismu vai alkohola psihozēm. Vienīgais, ko mēs
mums tomēr jādomā pašiem. Tā ir Pasaules Veselības
secinājām pozitīvu 2006. gadā sarucis alkohola reibumā
organizācijas standartizēta pieeja, bet diemžēl mūsu valstī
izraisīto transportlīdzekļu avāriju skaits, tomēr pērn tas atkal
ģenētiskā un bioloģiskā situācija nav nemaz tik labvēlīga.
nedaudz palielinājies. Pieaug arī alkohola ražošana. 2006.
Eiropā varbūt tas būtu normāli, bet mūsu valstī tas var būt
gadā salīdzinot ar 2005. gadu Latvijā saražots par 25% vairāk
riskanti, jo mums gadsimtiem ilgi bija pavisam citādas
alkoholisko dzērienu un arī patērēts vairāk.
alkohola lietošanas tradīcijas, kā, piemēram, Spānijā vai
Jūs teicāt, ka jāpievērš uzmanība savam alkohola
Francijā. Mums ir ļoti slikts ģenētiskais fons, jo ļoti daudz ir
lietošanas stilam? Kad vajadzētu sākt tam pievērst
atkarīgo cilvēku un mēs nevaram zināt vai mūsu gēnos
uzmanību? Kad alkohola lietošana jau paliek bīstama?
neeksistē šis alkoholisma gēns, kas var tikt pārmantots no
Kā būtu jālieto alkohols, tiem, kuri var to atļauties? Ņemot
paaudzes paaudzē. Ja mēs sāktu katru dienu dzert divas glāzes
vērā testu, ir tāds zema riska pakāpes līmenis, kad mēs varam
vīna, es godīgi sakot, nezinu ar ko tas beigtos. Katram ļoti reāli
lietot alkoholu – tas ir, nelietot alkoholu vairāk nekā desmit
jāpieiet pie šīs situācijas, tas nekur nav teikts, ka tā obligāti ir
devas nedēļā. Ir cilvēki, kuri lieto alkoholu kaitīgā veidā un
jādara.
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Televīzijā arī citos masu medijos
nereti parādās jautras un dzīvespriecīgas jauniešiem domātas reklāmas par fīziņiem.
Mūsu valstī aizliegts lietot alkoholu
personām jaunākām par 18 gadiem.
Diemžēl šo aizliegumu neievēro un
jaunieši ļoti bieži lieto alkoholu. Pēdējā
laikā reklāmu ir mazāk, bet tās ik pa
brīdim tomēr parādās. Kā, piemēram,
reklāma par skaistu mīlestību, kur
jaunietis atzīstās savās jūtās un beigās
tas nezin kāpēc beidzās ar fīzu. Es
domāju, ka tā, protams, ir negatīva
parādība, jo veicina alkohola lietošanu
jauniešu vidū. Jaunieši, atbildot uz
jautājumu, kāpēc viņi lieto alkoholu,
atbild – bet visi taču tā dara. Ja kādam no
bērna vecākiem vai radiniekiem
iepriekšējās paaudzēs ir bijušas
problēmas ar alkoholu arī bērns var sākt
ļoti agrīni lietot to. Mūsu valstī ir
pieņemta alkohola kaitīguma mazināšanas programma, kurā ietverti dažādi
pasākumi, bet kuri, godīgi sakot, reāli
nedarbojas. Pastāv gan reāla lietošana,
gan milzīgs piedāvājums. Un nerunāsim
tikai par bērniem, arī sievietes ļoti bieži
lieto fīzus un kokteilīšus un uzskata, ka
tas nav nekas, ka tas ir kaut kāds
limonādes paveids un, regulāri to
lietojot, rodas problēmas. Alkohola
piedāvājums ir milzīgs. Tas ir visur –
parastos veikalos, benzīna uzpildes
stacijās un cilvēkiem ir stimuls dzert.
Nav jābrīnās, ka mūsu nodaļa ir pilna ar
pacientiem, kuri tērē valsts naudu. Bet
valsts jau arī nodzirda savu tautu. Es
uzskatu, ka tas ir politisks jautājums.
Nodzērušos tautu ir vieglāk vadīt.
Cilvēkiem pašiem jābūt par sevi
atbildīgiem. Diemžēl daudzi jaunieši
nav tik psiholoģiski noturīgi un stipri, lai
pateiktu es to nedarīšu, jo man tas kaitēs.
Nevar arī nevienos rāmjos cilvēku ielikt
un pateikt, ka ir standarti un tu drīksti
dzert tik un tik un nekas nebūs. Katram
jāizvērtē, kas esmu es, kas ir mani
radinieki un ko es varu atļauties un ko es
nevaru atļauties darīt. Runājot par
jauniešiem, esmu dzirdējusi tādas runas
– labāk, lai jaunieši dzer nekā lieto
narkotikas. Diemžēl tas iet roku rokā. Ja
bērns jau sāk lietot apreibinošas vielas,
vienalga kādas, tas var beigties ar
narkotikām. Manuprāt, tas nav godīgi –
rādīt skaistas reklāmas, lai iedarbojas uz
jauno cilvēku zemapziņu. Brīžiem
skatoties reklāmu nevar saprast par ko
iet runa – salūts, mīlestība, skūpsti un
beigās fīzs vai alus. Tad sanāk tā, ka tikai
tad, ja dzer alkoholu var būt priecīgs un
laimīgs? Cilvēkiem jācenšas būt
laimīgiem bez alkohola un arī valstij ir
jādod iespēja cilvēkiem būt laimīgiem
skaidrā prātā. ¨
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OMA var nogalināt

I

evadā varu nomierināt, ka šai
mandeles vai adenoīdi.
OMAi nav nekāda sakara ar mūsu
Kādas ir iespējas izvairīties no OMAs?
vecmāmiņām. Runa šoreiz ir par
Pirmais un pats vienkāršākais ir mēģināt
obstruktīvu miega apnoe (saīsināti
mainīt gulēšanas pozīciju – gulēt uz
OMA). OMA bieži sauc par kluso
sāniem, jo tā samazinās rīkles nosprosslepkavu, jo tā var piezagties klusām,
tošanās risks. Rīkles muskulatūras atslāmiegā. Obstruktīvas miega apnoe ir gaisa
bšanu un tādējādi rīkles nosprostošanos
plūsmas apstāšanās lēkmes miegā, kā
veicina alkohols un miega līdzekļu
rezultātā viņa plaušās neieplūst gaiss
lietošana pirms miega. Nākamais solis, kas
(apnoe). Tas notiek, jo muskuļi, kas
jau ir sarežģītāks, ir ķermeņa svara
nomodā notur rīkli atvērtu, miega laikā
samazināšana.
atslābst un ir iespējama rīkles nosprosObstruktīvo miega apnoe diagnozi
tošanās (obstrukcija). Šāda
rīkles noslēgšanās var ilgt
pat līdz 2 minūtēm un līdz Daži fakti par miega apnoe:
pat 100 reizēm naktī. Tā kā ¨ Šoferiem ar neārstētiem elpošanas
traucējumiem miegā ir 7 reizes lielāks risks
rīklē gaisa plūsma ir
apstājusies, tad samazinās
iekļūt ceļu satiksmes negadījumos
arī skābekļa daudzums ¨ Miegainība ir cēlonis 20% ceļu satiksmes
plaušās un asinīs, kas,
negadījumu
savukārt, daļēji pamodina
¨
Miegains šoferis statistiski ir tikpat bīstams
cilvēku un rīkles muskuļi
kā dzēris šoferis
atkal atgriežas tonusā.
OMA epizodes ar sama- ¨ Vairāk kā 50 % amerikāņu pēc 65 gadu
zināto skābekļa daudzumu
vecuma ir miega problēmas
asinīs rada skābekļa badu ¨ Miega problēmas ASV veselības aprūpei
arī sirdij un traucējumus
izmaksā 15,9 mlj.$ gadā
nervu sistēmā, kas ilgstošā
¨
73% infarkta slimnieku ir elpošanas
laika periodā var izpausties
traucējumi
miegā
ar sirds infarktu, paaugstinātu asinsspiedienu, sirds ¨ 89% neārstētu miega traucējumu
ritma traucējumiem vai pat
slimnieku ir koncentrēšanās, atmiņas un
sirds apstāšanos miega
problēmu risināšanas traucējumi
laikā. Galvenais faktori, kas
predisponē obstruktīvas
pierāda ar izmeklējumu – polisomiega apnoe attīstību, ir aptaukošanās,
kā arī dažādas anatomiskas deguna,
mnogrāfiju, kur miega laikā novērtē
mutes dobuma īpatnības.
pacienta sirds darbību, mēra skābekļa
Galvenās OMA pacientu sūdzības ir
daudzumu asinīs, skaita, cik bieži nakts
par ilgstošu nogurumu un izteiktu mielaikā pacientam apstājas gaisa plūsma
gainību dienas laikā, kā arī skaļu
elpošanas ceļos. Bez tam izmeklējuma
krākšanu un elpas trūkuma lēkmēm
laikā var arī jau noteikt ārstēšanas taktiku.
miegā. Retāki simptomi ir bezmiegs,
Ja pacientam nav anatomiskas īpatnības
koncentrēšanās grūtības, atmiņas traucēdeguna, mutes dobumos, kas prasa
jumi, bieža vajadzība urinēt nakts laikā,
ķirurģisko iejaukšanos, tad visefektīgākā
impotence. Jāpiebilst, ka OMA ir
ārstēšana ir izmantot speciālu iekārtu
apgrūtinoša ne tikai slimniekam, bet arī
(CPAP) miega laikā, kas notur atvērtus
viņa tuvākajiem cilvēkiem, jo arī viņi
elpošanas ceļus. Pacientam nakts laikā
nespēj kvalitatīvi izgulēties. Slimnieki
jāguļ ar masku, caur kuru ierīce elpošanas
neiesaistās nekādos kopīgos pasākumos,
ceļos pūš nelielu vējiņu, tādējādi nodrojo viņi ļoti ātri var aizmigt, aizejot ciemos
šinot skābekļa nokļūšanu plaušās, asinīs un
pie galda vai apmeklējot teātri, koncertu.
neradot skābekļa badu sirdij un nervu
Sevišķi bīstama obstruktīva miega apnoe
sistēmai.
ir šoferiem, īpaši, ja jābrauc tāli ceļa
Tāpēc skaļa krākšana ne vienmēr ir
gabali. Pēc pētījumiem, kas veikti
tikai dzimtas īpatnība – „mans vectētiņš
Apvienotajā Karalistē, miegainība ir
bija liels krācējs, mans tēvs skaļi krāca un
cēlonis 20% ceļu satiksmes negadītāpēc arī es skaļi krācu”. Krākšana var būt
jumiem.
viena pirmajām pazīmēm, kas liecina par
Obstruktīva miega apnoe var skart
miega apnoe un var novest līdz smagām
jebkura vecuma un dzimuma cilvēkus,
sirds slimībām.
bet pēc ārzemēs veiktajiem pētījumiem,
Tuvākajā laikā slimnīcā plānots atvērt
visbiežāk ar to slimo vecumā no 30 – 65
Miega laboratoriju. Pagaidām tiek
gadu vecumam. Ir izpētīts, ka ar OMA
izraudzītas telpas un plānots to remonts. ¨
cilvēku populācijā slimo 4% vīriešu un
Dace Zemīte
2% sieviešu. Ar šo slimību var slimot arī
Miega
laboratorijas
vadītāja
bērni, biežāk tie, kuriem ir palielinātas
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Konsultatīvā nodaļa –
starpnieks starp ģimenes ārstiem un slimnīcas speciālistiem

L

ai paaugstinātu slimnīcas ambulatorās daļas darba
efektivitāti no Klīniskā atbalsta dienesta atsevišķi
atdalīta Konsultatīvā poliklīnika, kas turpmāk būs
patstāvīga struktūrvienība. Tās vadītāja Inese Flaksa uzskata,
ka, attīstot ambulatoros pakalpojumus, slimnīcai ir iespēja
nopelnīt, par ko
liecina arī citu
Latvijas slimnīcu pieredze.
„Ar to tiešām
slimnīca var
npelnīt nākotnes
attīstībai. Ja mēs
gribam veikt kādus remontus vai
ko citu, tad Konsultatīvā poliklīnika ir tā vieta,
kur var nopelnīt,
pretēji stacionāram, kur mēs
ļoti daudz tērējam. Protams,
mēs
izmantosim
Slimnīcai būtu jāzina, kā iet ģimenes
visus
slimnīcas
ārstiem un otrādi, ģimenes ārstiem
jābūt informētiem par notiekošo slimnīcā, resursus gan laboratorijas, gan
uzskata Inese Flaksa
dažādus palīgkabinetus, gan funkcionālas diagnostikas iespējas.
Iepazīstot Konsultatīvās poliklīnikas darbu, kāds ir
jūsu pirmais iespaids un vērtējums?
Manuprāt, šī nodaļa jāsāk veidot pilnīgi no jauna. Pirmkārt,
nepieciešams uzlabot pakalpojumu sniegšanas servisu un,
otrkārt, jāpalielina speciālistu pieejamība jau ambulatorajā
etapā, lai pacientiem būtu iespēja ārstēties, pirms nokļūšanas
stacionārā. Līdz ar to arī stacionāra mediķiem būs mazāk tā
saucamo smago pacientu. Ja cilvēki saņemtu kvalificētu
palīdzību jau Konsultatīvajā poliklīnikā, iespējams, tie pat
nenonāktu stacionārā. Arī ārstiem būtu vieglāk strādāt, ja būtu
šis buferis – speciālistu konsultācija. Tad tik daudz smagu
gadījumu nebūtu nodaļās. Tas nozīmē, ka maksimāli
jāpiesaista gan vietējie speciālisti, kuri būtu ar mieru šeit
strādāt, gan, protams, pieaicinot kādu no ārpuses, kas tuvākā
laikā varētu arī realizēties. Otrs, kas būtu jāizdara, bet kas
prasīs ilgāku laiku – jāievieš pakalpojums tā saucamajam
steidzīgajam cilvēkam – cilvēkam, kuram laiks ir nauda. Šeit
viņš vienā vietā, zem viena jumta, noteiktā laikā posmā varētu
saņemt visus izmeklējumus un speciālistu konsultācijas, kas
viņam nepieciešamas gan profilaktiskais apskatei gan arī
kādas saslimšanas gadījumā. Lielākais ieguvums šādiem
cilvēkiem, būtu tas, ka visas pārbaudes notiktu salīdzinoši ātri
un vienā vietā. Bet, kā jau teicu, tas prasa ļoti saskaņotu dažādu
struktūrvienību rīcību un tas nenotiks tik ātri.
Kādi ir jūsu paši pirmie veicamie darbi?
Vispirms ir jāsakārto personāla darbs reģistratūrā. Lai būtu
skaidri darba pienākumi katram darbiniekam, lai nav tā, ka
dublējas kaut kādi pieraksti, kā arī, lai no pilsētas būtu
iespējams sazvanīt reģistratūru un saņemt kvalificētu atbildi.

Cilvēkam sāp vai viņam ir kāda problēma, kuru viņš pats nevar
atrisināt, turklāt ne visiem ir labs kontakts ar ģimenes ārstu un
varbūt mūsu slimnīca tam cilvēkam var palīdzēt. Es pirmās trīs
dienas nostrādāju pie telefona, lai saprastu ko cilvēki prasa, ko
viņi vēlas un tad ir vieglāk dot to, ko viņi grib. Otrais,
nepieciešams sakārtot plāna pacientu uzņemšanu slimnīcā, lai
tas notiktu pēc iespējas raitāk. Drīzumā būs sakārtota to
pacientu uzņemšana, kas stājas slimnīcā uz locītavu
endoprotezēšanu. Process jānoorganizē tā, lai pacientam
nebūtu jāmeklē laboratorija vai rentgens vairākas dienas, jo
viņam ir grūti pārvietoties, bet atbraucot uz slimnīcu viņš
varētu atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar pirmsoperācijas periodu. Tāpat nepieciešams apmācīt personālu, lai
tas spētu orientēties cilvēku sūdzībās un saklausīt, ko vēl
pacientam vajag papildus bez prasītā un ieteikt kur viņam
vērsties, kā risināt konkrēto problēmu. Cilvēks sūdzas par
savu veselību, iedomājas, ka viņam vajag pie ārsta, bet varbūt
viņam pie ārsta nemaz nevajag. Varbūt viņam vajag pavisam
ko citu. Nav noslēpums, ka abpusējas komunikācijas trūkuma
dēļ, mums ir tādas divas pretīmstāvošas nometnes – ģimenes
ārsti un stacionāra speciālisti. Slimnīcai būtu jāzina, kā iet
ģimenes ārstiem un otrādi, ģimenes ārstiem jābūt informētiem
par notiekošo slimnīcā. Konsultatīvā nodaļa varētu būt kā
starpnieks. Esmu iecerējusi ģimenes ārstiem elektroniski sūtīt
informāciju par to, kādi jauni pakalpojumi un speciālisti mums
ir pieejami slimnīcā.
Dažkārt ir tā, ka ģimenes ārsts varbūt nav tik
ieinteresēts, un tad cilvēkam pašam jāmeklē speciālists.
Ir divi varianti vai nu viņš izmanto ģimenes ārsta
nozīmējumu vai nu viņš pats izdomā pie kura speciālista
viņam vajadzētu iet un veikt izmeklējumus jau par maksu.
Tomēr es ieteiktu meklēt savu ģimenes ārstu.
Tas nav tā, ka jūs esat pielaulāts kādam konkrētam ģimenes
ārstam uz mūžu. Īstenībā ir tā, ka ģimenes ārsts ir tas ārsts,
kuram var piezvanīt un paprasīt, bet ja ir bailes no ģimenes
ārsta, tad jāmeklē cits. Ģimenes ārsts var ļoti daudz iemācīt
pacientam pašam sev palīdzēt pastāstot kādam zālēm jābūt
mājās, kādos gadījumos tās jālieto utt. Ambulatorā daļa nav
akūtā palīdzība, tā ir plānveida palīdzība, kuru cilvēks iet
lēnām, lai noskaidrotu savu diagnozi vai, teiksim, tiktu pie
plānveida operācijas un tml.
Šeit varētu veidoties sadarbība starp mūsu slimnīcas
Konsultatīvās nodaļas speciālistiem un ģimenes ārstiem
diagnozes noteikšanā.
Protams, es domāju, ka pie tā arī nonāks, visi jau mēs esam
beiguši vienas skolas un nav kāds muļķāks vai kāds gudrāks.
Speciālistam ir padziļinātas zināšanas kādā noteiktā
specialitātē. Savukārt ģimenes ārstam zināšanas ir ļoti plašas,
bet viņš nevar dziļi pārzināt katru specialitāti. Ģimenes ārstam
jāskaidro pacientam kā rīkoties katrā konkrētā situācijā. Mēs
paši atbildam par savu veselību, nevis ģimenes ārsts, valsts vai
kāds cits un mums arī pašiem jārūpējas par to. Ārsts nav aukle,
viņš ir kā konsultants. Cilvēkam ir tiesības vai nu ievērot to, ko
saka ārsts vai nu neievērot. Bet ja viņš neievēro -nedzer zāles,
neievēro noteikto režīmu, utt. viņam nav tiesību sūdzēties, jo
viņš pats ir vainīgs.
Pastāstiet mazliet par sevi?
Esmu liepājniece. Protams, klasiskais variants vidusskola, institūts un pēc tam bērni un medicīna palika otrā
plānā. Taču pirms vairākiem gadiem izdomāju, ka gribu
atgriezties medicīnā. Bet tā kā visa sistēma pa šiem gadiem
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Slimnīcā darbu uzsākusi
Paliatīvās aprūpes nodaļa
21.novembrī

plkst. 12.00 slimnīcas
konferenču zālē notiks paliatīvās aprūpes problēmām
veltīta konference. Pēc tam plkst. 14.00 sekos oficiāla
Paliatīvās aprūpes nodaļas atklāšana. Konferencē
piedalīsies Latvijas Onkoloģijas centra paliatīvās
aprūpes speciālisti, sniedzot īsus ziņojumus par
paliatīvās aprūpes organizēšanu (I.Albina), sāpju
terapijas pamatprincipiem (V.Sosārs), depresiju
paliatīvajā praksē (M.Kārkliņa).
Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša tādu
pacientu aprūpe, kuriem radikālas terapijas iespējas ir
izsmeltas. Tās mērķis ir nodrošināt pacientiem un viņu
ģimenēm labu dzīves kvalitāti. Sāpju un citu simptomu
noņemšana, psiholoģisku, sociālu un garīgu problēmu
risināšana veic vienotas aprūpes sistēmas ietvaros.
Nodaļā strādā speciāli sagatavots aprūpes personāls,
kuru vada medicīnas māsa Sanita Kalna, ir pieejama
kapelāna, sociālā darbinieka un psihologa palīdzība.
Ārsts Ivars Krastiņš tiek piesaistīts specifiskās
simptomātiskās ārstēšanas nozīmēšanai un kontrolei.
Paliatīvās aprūpes nodaļā nav "sociālo gultu", jeb
tur netiek stacionēti pacienti, kuriem nepieciešama tikai
kopšana, vai atrašanās pēc sociālām indikācijām.
Galvenās indikācijas onkoloģiska pacienta nosūtīšanai
uz paliatīvās aprūpes nodaļu: klīniski un/vai
morfoloģiski noteikta ielaista audzēja diagnoze ar
biežākajām klīniskajām izpausmēm, piemēram, grūti
kupējamu sāpju sindromu, anoreksiju, sliktu dūšu,
izteiktu vemšana, un citiem grūti novēršamiem ar
audzējiem saistītiem stāvokļiem, simptomiem un
sindromiem. Paliatīvās aprūpes nodaļā pacienti tiek
uzņemti tikai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ģimenes
ārstam un nodaļas speciālistiem vienojoties par šādas
aprūpes nepieciešamību un iespējamo stacionēšanas
laiku. Šobrīd slimnīca ir izsūtījusi vēstuli ģimenes

Konsultatīvā nodaļa –
starpnieks starp ģimenes ārstiem
un slimnīcas speciālistiem
bija mainījusies un man līdz ar to bija jāsāk viss no
nulles, tad es nebiju gatava, lai sāktu studentu dzīvi.
Kādus pāris gadus nostrādāju farmācijas kompānijā par
medicīnisko pārstāvi. Līdz slimnīca piedāvāja šo darbu
un es domāju, ka tas ir labs variants kā atgriezties
pavisam tur, kur es gribu. Tā nu es esmu te. Man ir vīrs
Ainārs un divas meitas Marta un Laura. Abas meitas ir
lielas un tāpēc es varu tagad sevi vairāk veltīt darbam.
Man ir hobijs – ceļot. Man patīk neorganizētais tūrisms,
es pati plānoju savas brīvdienas. Man patīk vērot citas
zemes, kā cilvēki citur dzīvo, ja nokļūstu dziļos laukos,
tad tas ir vēl labāk, nekā staigāt pa tūristu iemītām
takām. ¨

ārstiem, kurā ir izskaidrota stacionēšanas kārtība, vēstule arī tiek lūgts
ārstus informēt pacientus un tuviniekus par paliatīvās aprūpes būtību
un ierobežoto maksimālās ārstēšanās laiku slimnīcā. Liepājas
reģionālā slimnīca šobrīd piedalās VOAVA izsludinātā atlases
konkursā par medicīniskās mājas aprūpes nodrošināšanu – tuvākajā
perspektīvā paredzam sniegt atbalstu paliatīviem pacientiem arī pēc
izrakstīšanas no stacionāra. ¨

Topošo ārstu karjeras
diena slimnīcā

Slimnīcā jaunie ārsti iepazinās ar tās vadību, attīstības plāniem,
ēku, aprīkojumu, darba iespējām

P

agājušajā mēnesī (17. oktobrī) vairāki topošie ārsti pēc
pašvaldības uzaicinājuma ieradās Liepājā, lai iepazītu
pilsētu kā iespējamo darba un dzīves vietu pēc studiju
beigšanas. Šī bija jau trešā jauno ārstu karjeras diena ar mērķi
ieinteresēt topošos mediķus savu turpmāko karjeru saistīt ar kādu no
Liepājas pilsētas medicīnas iestādēm. Jauno ārstu karjeras dienu
organizēja Liepājas pārstāvniecība Rīgā sadarbībā ar Domes
Sabiedrības veselības daļu. Liepājas pārstāvniecība Rīgā jau iepriekš
sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu vairākkārt organizējusi
Rīgā medicīnas studentu tikšanos ar Liepājas slimnīcas vadību, lai
informētu par darba un prakses iespējām šajā iestādē. Liepājas
Reģionālajai slimnīcai šobrīd visvairāk nepieciešami ārsti, kuru
specializācija ir internists, kardiologs, nefrologs, traumatologs,
ķirurgs, anesteziologs. Šoreiz Liepāju apmeklēja topošie
anesteziologi-reanimatologi, internisti, neiroķirurgi un psihiatrs. Visi
topošie mediķi šobrīd studē pēcdiploma profesionālajā studiju
programmā rezidentūrā. Liepājas Reģionālajā slimnīcā jaunie ārsti
iepazinās ar slimnīcas vadību, attīstības plāniem, ēku, aprīkojumu,
darba iespējām, pilsētu kopumā. Pēcpusdienā viesi devās ekskursijā
pa pilsētu un apmeklēs Piejūras slimnīcu.
Dienas noslēgumā jaunie ārsti apmeklēja Liepājas teātri, kur
noskatījās pirmizrādi „Pāris – nepāris”, tādējādi iepazīstot arī brīvā
laika pavadīšanas iespējas Liepājā. ¨

SLIMNĪCAS AVĪZE
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Remontē trauku mazgāšanas telpu
dināšanas blokā norit centralizētās trauku mazgāšanas telpas remonts.
Šeit tiks mazgāti
pacientu ēdināšanas trauki, izņemot Tuberkulozes nodaļas traukus,
kā arī darbinieku ēdināšanas trauki. Ēdināšanas
bloka vadītāja Iveta Rutka:
„Patlaban noticis trauku
mazgājamās mašīnas iepirkuma process. Plānojam, ka
novembrī mašīna tiks piegādāta un uzstādīta telpā,
kurā šobrīd notiek remonts.
Pirms tam tur atradās piena
virtuve, kurā gatavojām
ēdienu zīdainīšu uzturam.
Šeit notika ražošanas process, tika gatavots biezpiens
un piena maisījums. Aptuveni pirms desmit gadiem šī
virtuve ir beigusi savu darbu, līdz ar to telpa bija
tukša, neizmantota. Tādēļ
radās doma ierīkot centralizētu trauku mazgātavu. Saimniecības bloka darbinieks Edvīns Karlsons
Patlaban traukus mazgā stāsta, ka darba šeit vēl ir daudz
katrā nodaļā atsevišķi. ¨
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Smejies vesels!
***
Sieviete ārstam: – Man nav bērnu.
Ārsts: – Varbūt tas Jums ir iedzimts? Vai
jūsu mātei bija bērni?

***
Slimnieks: – Ārst, es mirstu!
Ārsts: – Neuztraucieties, es Jums palīdzēšu!

***
Saruna ārsta kabinetā.
Dakteris: – Tā kā Jūs esat pie mums pirmo
reizi, izstāstiet visu no sākuma!
Pacients: – Tā, dakter...Iesākumā Dievs radīja
debesis un zemi...

***
Acu Ārstam uz apaļu jubileju poliklīnikas
vadītājs dāvina profesijas simbolu – lielu,
dekoratīvu stikla aci. Piepeši dāvanas
pasniegšanas svinīgumu pārtrauc histēriski
smiekli. Izbrīnītie kolēģi jautā smējējam par
viņa reakcijas iemeslu.
– Ai, nu nevarēju noturēties. Es atcerējos,
ka pēc nedēļas apaļa jubileja gaidāma mūsu
ginekologam...

***
Ārsts pacientam:
– Man jums ir divas ziņas – laba un slikta.
– Sakiet labo!
– Ļoti iespējams, ka slimību nosauks Jūsu
vārdā...

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Ēdināšanas bloka darbinieci
Irinu Antonovu
Narkoloģijas nodaļas māsas palīdzi
Irinu Lagoikinu
Ātrās palīdzības ārsti
Diānu Rutkovsku
Dzemdību nodaļas vecmāti
Lailu Kalniņu
Infekciju nodaļas māsas palīdzi
Aneti Elsberģi
Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV 3402
Atbildīgā par izdevumu: Indra Grase
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Informācijas pārpublicēšana atļauta, atsaucoties uz informācijas avotu.
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***
Pacients: – Dakter, man sāp kakls.
Ārsts: – Pieejiet pie loga un parādiet garu
mēli.
– Kāpēc? Man no tā kļūs labāk?
– Nemaz. Vienkārši man nepatīk mani
kaimiņi.

***
Pacients ārstam: – Dakter, jau kuro reizi
jums skaidroju – es tiešam esmu slims.
– Bet es jums saku, ka tās ir tikai jūsu
iedomas. Jūs esat vesels.
– Bet es ļoti slikti jūtos…
– Jūs to sev esat iestāstījis. Došu jums
padomu: atkārtojiet pie sevis:
“Esmu vesels, esmu vesels!” un jutīsities
lieliski!
– Nu, paldies.
Pacients pieceļas un iet prom.
Ārsts: – Pagaidiet, bet honorārs?
– Atkārtojiet pie sevis: “Man jau samaksāja,
man jau samaksāja!” un būsiet lieliskā
noskaņojumā.

