SIA “LIEPĀJAS

REĢIONĀLĀ

SLIMNĪCA”

I N F O R M AT Ī V S

IZDEVUMS

SLIMNĪCAS AVĪZE
AVĪZE
SLIMNĪCAS

2009.gada novembris (Nr 25)

Esam
vajadzīgi!

Pirmā plaukstas artroskopija
Latvijā veikta Liepājā

K

ā katru gadu, novembris ir
mēnesis, kad par darba
daudzumu varam nesūdzēties.
Tomēr, šķiet, ka šogad, vairāk kā citus
gadus par to ir tikai jāpriecājas, jo tikai
„pilnas” gultas,
noslogotas
operāciju zāles
un ambulatoro
konsultāciju
telpas ir tas, kas
garantē darbu
un regulārus
ienākumus
visiem šeit
strādājošiem.
Daži
Juris Bārzdiņš
iepriekšējie
Liepājas Reģionālās slimnīcas mēneši, kad ne
valdes priekšsēdētājs
tikai mūsu
slimnīca, bet arī
citas ārstniecības iestādes pēkšņi bija
kļuvušas pustukšas, kārtējo reizi lika
saprast to, ka pacients – iestādes klients
– ir vērtība un par to ir jācīnās. Šobrīd,
kad ir dienas pat ar 90 procentiem
noslogotu gultu, darbs ir saspringts, bet
tas nedrīkst ietekmēt pacientu ārstēšanas
un aprūpes kvalitāti. Tas nav viegli, bet ir
jāsaprot, ka turpmāk tikai tā slimnīca būs
augsti vērtējama kā darba vieta, kuru tās
pacienti augstu vērtēs kā vietu, kur
saņemt palīdzību – gan stacionāru, gan
ambulatoru.
Lai iespējami objektīvi vērtētu mūsu
pacientu apmierinājumu ar šeit saņemto
pakalpojumu, vēl šogad decembrī tiks
veikts ikgadējais pacientu novērtējuma
pētījums. Ja atceramies, pagājušajā gadā
ievērojami bija pieaudzis to pacientu
skaits, kas atzina, ka ir apmierināti ar
Liepājas slimnīcā saņemto palīdzību.
Darīsim visu, lai arī šogad varētu teikt
sev un citiem, ka, lai vai kādi laiki,
Liepājas slimnīca ir būvēta uz stipriem
pamatiem – pacientu uzticību! ¨

Laura Logina (no labās) stāsta, ka veicot plaukstas artroskopiju
iegūta informācija, kas palīdzēja veikt precīzu problēmas
diagnostiku un izvēlēties labāko ārstēšanas taktiku.

2.novembrī plastikas ķirurģe Laura Logina Liepājas
Reģionālajā slimnīcā veikusi pirmo plaukstas artroskopiju Latvijas
vēsturē izmantojot šādai procedūrai paredzētu speciālu plaukstas
artroskopu.
L.Logina savas zināšanas plaukstas artroskopijā pēc savas
iniciatīvas un SIA "Zinātniskās iniciatīvas centrs" materiālā atbalsta ir
ieguvusi stažējoties Čehijas klīnikā.
Plaukstas artroskopija ir iespēja ar ļoti maza izmēra kameru optiskā
palielinājumā ielūkoties plaukstas locītavā uz ādas veicot pavisam
nelielus griezienus – kameras un instrumentu ievadīšanai. Pasaulē
šādas procedūras ir ļoti izplatītas un tiek izdarītas jau vairākus gadus un
ir izmantojamas gan diagnostiskos, gan ārstēšanas nolūkos.
L.Logina stāsta, ka pirmā plaukstas artroskopija izdarīta
diagnostiskos nolūkos kādam jaunam cilvēkam, kuram sakarā ar
plaukstas traumu un vairāku plaukstas kaulu lūzumiem, bija
nepieciešams pilnībā noteikt bojājumu apmērus un plaukstas locītavas
stāvokli. Iegūtā informācija palīdzēja veikt precīzu problēmas
diagnostiku un līdz ar to izvēlēties labāko ārstēšanas taktiku, kas
savukārt pacientam sniedz ātrāku atveseļošanos un atgriešanos ikdienas
dzīvē. L.Logina stāsta, ka Latvijā pacientu, kuriem šāda procedūra būtu
nepieciešama varētu būt diezgan daudz.¨
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Logopēdijas studenti praksi veic Reģionālajā slimnīcā

Baiba Trinīte (otrā no kreisās) atzīst, ka tā ir pirmā reize šajos četros
gados, kad studenti apgūst teoriju un veic praktiskos uzdevumus vienlaicīgi.

S

askaņā ar noslēgto sadarbības
līgumu starp Liepājas Universitāti un Liepājas Reģionālo slimnīcu, kas paredz sadarbību
dažādas jomās, tai skaitā arī mācību
procesa organizēšanā, 4. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas
„Logopēdija” piecas studentes apgūst
teorētiskās zināšanas un prakses
uzdevumus veic Reģionālajā slimnīcā
logopēdes Baibas Trinītes vadībā.
No oktobra līdz pat Ziemassvētkiem studenšu – Evitas Sapates,
Lindas Pūces, Aijas Ķelpes, Ingas
Rubenes un Ineses Feldmanes prak-

tiskie uzdevumi saistīti ar logopēdiskā
darba vērošanu gan ar stacionāra, gan
ambulatoriem pacientiem. Studentes
prakses laikā apmeklē Rehabilitācijas,
Neiroloģijas un Sociālās aprūpes nodaļu.
Meitenēm patīk darboties ar bērniem,
bet par skolotājām tā īsti negribējies
strādāt. Tāpēc domājot, ko darīt pēc
vidusskolas, par ko mācīties tālāk izvēle
apstājusies pie logopēda specialitātes.
„Mēs praktiskajās nodarbībās vērojam,
kā pasniedzēja stādā ar pacientiem un
mācāmies. Katrā nodarbībā ir kaut kas
jauns un tas arī piesaista šai profesijai,”

stāsta jaunietes un piebilst, ka tomēr ir
grūti, jo ne visi gadījumi ir aprakstīti
grāmatās un pašām jāizvērtē katra
konkrētā situācija. „Slimnīcā ir iespēja
salīdzināt teoriju ar praksi un top skaidrs
par ko ir runa. Tas ir lielākais šo
nodarbību ieguvums,” uzskata stdentes.
Arī Baiba Trinīte atzīst, ka tā ir pirmā
reize šajos četros gados, kad studenti
apgūst teoriju un veic praktiskos
uzdevumus vienlaicīgi: „Mēs kabinetā
izrunājam teoriju, pēc tam ejam uz
nodaļu un skatāmies kā tas ir praksē.
Šādu mācību procesu nevar realizēt
Universiātē, to var izdarīt tikai slimnīcas
vidē, jo blakus ir gan teorija, gan prakse.
Ieguvēji ir arī slimnīcas pacienti, jo
palielinās nodarbību skaits. Ja man ir
pieci studenti, tad vienas nodarbības
vietā mēs varam izdarīt piecas reizes
vairāk.” Arī meitenes atzīst, ka tas ir ļoti
labi, jo iegūtās zināšanas teorētiskajās
nodarbībās uzreiz var pielietot praksē.
„Lai pilnvērtīgi dzīvotu savu dzīvi
svarīgi ir paust savas domas, uzskatus un
vēlmes, bet, dažkārt, pēc smagām
saslimšanām cilvēki zaudē runas spējas.
Logopēda uzdevums ir nevis iemācīt
runāt no jauna, bet iemācīt komunikācijas prasmes. Ja cilvēkam valoda
slimības dēļ ir traucēta, logopēds māca
sazināties un runāšana ir tikai viens no
saziņas veidiem,” uzskata B. Trinīte. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Attīsta ambulatorās aprūpes pakalpojumus

V

ispārējā ekonomiskā lejupslīde
atstājusi smagu iespaidu arī uz
Latvijas medicīnas sistēmu.
Vissmagāk šajā procesā ir cietušas
slimnīcas. Taču, lai varētu sniegt
pakalpojumus mūsu klientiem, Liepājas
Reģionālā slimnīca paplašinājusi ambulatoro un Dienas stacionārā sniegto
pakalpojumu apjomu. Kā jaunumu
Konsultatīvās nodaļas darbā varētu minēt
regulāras LOR speciālistes dr. Ingūnas
Auptmanes konsultācijas. Tās pieejamas
gan ar ģimenes ārsta nozīmējumu, gan arī
bez. Atsācis konsultācijas arī asinsvadu
ķirurgs – dr. Algers Brūveris. Vēl viens
patīkams jaunums Konsultatīvajā nodaļā
ir iespēja ar ģimenes ārsta norīkojumu
nokļūt pie bērnu neirologa dr. Ilzes
Jostmanes.
Par otro ambulatorās aprūpes modeli Dienas stacionāru – gribētu pastāstīt

plašāk. Ārstēšanās Dienas stacionārā ir
paredzēta šādos gadījumos:
¨ Lai veiktu plānveida, nelielas
ķirurģiskas operācijas (traumatoloģijā,
uroloģijā, ginekoloģijā un arī vispārējā
ķirurģijā). Arī kataraktas operācijas notiek
tikai Dienas stacionārā. Uz šīm operācijām nosūta attiecīgie ārsti – speciālisti,
kuri nosaka operācijas dienu un laiku.
¨ Lai veiktu kādus sarežģītākus
izmeklējumus pacientiem, kuru stāvoklis
nepieļauj pakalpojuma saņemšanu
ambulatori, vai, ja izmeklējuma veikšanai
pacientam nepieciešama īslaicīga
narkoze. Nebūtu lietderīgi sūtīt uz Dienas
stacionāru pacientu, kurš, savas veselības
stāvokļa dēļ, pats var apmeklēt poliklīniku.
¨ Lai ievadītu medikamentus vai
izdarītu kādu ārstniecisku procedūru,
kuras veikšanai nepieciešama mediķu

uzraudzība
¨ Lai veiktu ķīmijterapijas kursu.
Nav pieļaujama tāda situācija, ka
pacientam tiek iedots nosūtījums uz
Dienas stacionāru, nesaskaņojot to ar
ārstējošo ārstu. Dienas stacionārs ir
plānveida ambulatorās palīdzības veids.
Visos gadījumos, kad jums rodas
neskaidrības kādā ar Dienas stacionāru
saistītā jautājumā, lūdzu, zvaniet vai nu
attiecīgā profila ārstam – speciālistam,
vai nosūtiet uz konsultāciju pie attiecīgās
specialitātes ārsta, kurš praktizē Liepājas
Reģionālajā slimnīcā. Nepieciešamības
dēļ varat zvanīt arī man. Cerot uz
turpmāku veiksmīgu sadarbību. ¨
Inese Flaksa
Konsultatīvās nodaļas vadītāja
inese.flaksa@liepajasslimnica.lv
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Liepājas ģimenes ārsti apmeklē slimnīcu
12. novembrī pēc Liepājas
Reģionālās slimnīcas un Liepājas pilsētas
domes Sabiedrības veselības daļas
aicinājuma slimnīcu apmeklēja pilsētas
ģimenes ārsti. Kopumā slimnīcā viesojās 11
ģimenes ārsti un 2 ģimenes ārstu medicīnas
māsas.
Uzaicinājuma mērķis bija iepazīstināt
Liepājas ģimenes ārstus ar aktualitātēm
slimnīcā, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta darbu, Konsultatīvo
nodaļu, Dienas stacionāru, mājas aprūpes un
izmeklēšanas iespējām slimnīcā. Tās ir
nodaļas, ar kurām pacients, nonākot
slimnīcā, sastopas vispirms. Ģimenes ārsti
apskatīja Traumpunktu un Uzņemšanas
nodaļu, kur Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta vadītājs Uldis Balodis
pastāstīja gan par tur sniegtajiem
pakalpojumiem, gan par to, kā tiek
noformēti dokumenti un kur pēc tam ved
pacienta tālākais ceļš. Sarunā piedalījās arī
Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inese Flaksa,
kura informēja par ambulatorajiem
pakalpojumiem, par to pieejamību, par
priekšrocībām, ja pacients ierodas ar
ģimenes ārsta nozīmējumu.
Plaušu un infekciju slimību nodaļas ārste
Ingrīda Strika pastāstīja par situāciju pilsētā
saistībā ar infekciju slimību izplatību,
brīdinot, ka gripa tuvojas Liepājai, taču
paredzēt cik lielā mērā tā būs izplatīta
pilsētā, esot grūti prognozēt. Savukārt
ģimenes ārsti interesējās, kādi drošības
pasākumi būtu jāveic ejot mājas vizītēs pie
pacientiem.
Ģimenes ārsti tikās arī ar slimnīcas
sociālo darbinieci Evitu Ruicēnu, kura
informēja par iespējām kādas slimnīca
piedāvā, ja pacients naudas trūkuma dēļ par
ārstēšanos nevar samaksāt uzreiz – tādā
gadījumā slēdzot vienošanos un naudu
atmaksāt pakāpeniski u.c.
Vizītes noslēgumā ģimenes ārsts Igors
Stoma uzsvēra, ka pozitīvi vērtējams tas, ka
slimnīca sākusi izrādīt lielāku ieinteresētību
par ģimenes ārstu ikdienas darbu, par ko
īpašs paldies jāteic Konsultatīvās nodaļas
vadītājai Inesei Flaksai. Uz aicinājumu
apmeklēt slimnīcu I. Stoma nolēmis
atsaukties, lai gūtu informāciju par
jaunākajām izmaiņām slimnīcas darbā.
„Zinot, kas pacientu sagaida slimnīcā, kāds
ir tā ceļš iestājoties stacionārā, par to var
pastāstīt arī ģimenes ārsti un līdz ar to
pacients slimnīcā nonāk mierīgāks,
līdzsvarotāks, jo jau zina kas viņu šeit
sagaida,” uzskata I. Stoma.
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Radioterapijas ārstēšanas bunkurs tiek sagatavots
nodošanai ekspluatācijā

B

unkura būvniecības darbi ir paveikti un kopš oktobra beigām
aktīvi norit lineārā paātrinātāja uzstādīšana, ko veic SIA
„Tradintek” inženieri. Tā kā lineārais paātrinātājs ir ļoti
specifiska ierīce, tā uzstādīšana un pieslēgšana ir laikietilpīgs process.
Pēc iekārtas uzstādīšanas, tā tiks testēta, veikti nepieciešamie mērījumi
un sniegti atzinumi no attiecīgām sertificēšanas iestādēm, lai ēku varētu
nodot ekspluatācijā. Ēkas nodošana ekspluatācijā plānota šī gada
decembrī.
Papildus darbiem, kas saistīti ar ēkas nodošanu ekspluatācijā, tiek
gatavota iepirkuma dokumentācija savienojošā koridora izbūvei starp
slimnīcas centrālo ēku un jaunuzcelto radioterapijas ārstēšanas bunkuru.
Savienojošās nojumes būvdarbi plānoti 3 mēnešu garumā.
Andris Vistiņš
projektu vadītājs

Noticis pirmais attālinātais onkoloģiskais konsīlijs
starp Liepājas un Stradiņa slimnīcu
11. novembrī Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas un
Liepājas reģionālās slimnīcas speciālisti sadarbības līguma ietvaros video-

konsīlijs, izmantojot telemedicīnas
risinājumus. Videokonferences laikā
abu slimnīcu speciālisti tiešsaistē
prezentēja sadarbības iespējas un

Uroloģijas nodaļas vadītāja Dzintra Litavniece un topošais Staru terapijas nodaļas
darbinieks Māris Mežeckis pirms videokonferences vēlreiz apspriež konsīlijam
izraudzīto pacientu ārstēšanas iespējas

konferencē pārrunāja onkoloģijas
dienesta izveidi Liepājas Reģionālajā
slimnīcā un ārstu konsīlijā apsprieda
trīs retu onkoloģisku slimību gadījumus. Tas bija pirmais Stradiņa slimnīcas un Liepājas slimnīcas ārstu

kopīgi pārrunāja pacientu izmeklējumus, vienojoties par tālāko ārstēšanas
taktiku.
Videokonferencē piedalījās Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Arnolds Atis Veinbergs, Diagnostiskās

radioloģijas institūta vadītāja Zanda
Runkule, Staru un ķīmijterapijas centra
vadītāja Gunta Purkalne, radiologs
terapeits Jānis Kazaks, Liepājas
Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš, valdes loceklis
Edvīns Striks, Uroloģijas nodaļas
vadītāja Dzintra Litavniece, topošais
Staru terapijas nodaļas darbinieks
Māris Mežeckis un citi Liepājas
slimnīcas mediķi. Pēc pasākuma
vairākus tā dalībniekus aicinājām
izteikt viedokli par jauno sadarbības
iespēju.
Dz. Litavniece: „Šī bija pirmā šāda
veida konference. Mēs skatījām
konkrētus gadījumus, ne tāpēc, ka
mums patiktu kaut ko iztirzāt, bet šiem
pacientiem ir vajadzīgs konsīlija
lēmums, lai ietu solīti tālāk viņu
terapijā. Vienā no gadījumiem vajadzēja apstiprināt simptomātisko terapiju, kuru veic ģimenes ārsta uzraudzībā, bet diviem no pacientiem
vajadzēja apstiprināt staru terapiju.
Esmu ļoti apmierināta ar šo jauno
iespēju. Protams, mums būs arī savs
konsīlijs, kurš notiks regulāri šeit mūsu
slimnīcā, kur jebkurš ārsts, kurš
diagnosticējis audzēju, varēs atnākt un
apspriest konkrēto gadījumu, lai
sastādītu ārstēšanas plānu. Bet tajos
gadījumos, kad mūsu konsīlija spēki
būs nepietiekami, vai būs kāds retāk
sastopams vēža gadījums, kā arī šodien
bija, tad mēs organizēsim šādu
videokonferenci un apspriedīsimies ar
kolēģiem no Stradiņa slimnīcas. Taču
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šāda veida videokonsīljii nenotiks katru dienu, bet gan tad, kad
ir saskārušies ar onkoloģiju, tā ir multidisciplināra problēma.
mums būs tāda nepieciešamība. Nākotnē, attīstot šīs
Taču konference var notikt arī par jebkurām citām problēmām
sadarbības iespējas un iesaistot lielāku speciālistu loku, varētu
medicīnā, jo sadarbība nozīmē arī, piemēram, kopīgus
būt arī tādi gadījumi, ka konsīlijs rekomendēs novērošanas
iepirkumus u.c. Turklāt, lai sarīkotu šādas videokonferences
plānu, kuru, savukārt, saņems ģimenes ārsts. Pacients ir
nav nepieciešami lieli finansiāli līdzekļi.
izveseļojies, bet viņš ir
Dz. Litavniece: „No
jānovēro dinamikā. Rekonākošā gada Reģionālajā
mendēt kādi izmeklējumi
slimnīcā sāks darboties
ģimenes ārstam ir jāoronkoloģijas klīnika un mēs
ganizē un kad jāatkārto
tam gatavojamies, jo
speciālistu konsultācijas –
uzsākot darbu jaunajam
tas būtu šī konsīlija
staru terapijas blokam,
uzdevums.
stacionārā onkoloģiskā
E. Striks: „Tas, ka
palīdzība tiks koncentrēta
mums ir sadarbība ar
Liepājas Reģionālajā slimStradiņiem nenozīmē, ka
nīcā.”
slimniekiem būs jābrauc
Gunta Purkalne: „Ja
uz Rīgu. Visi, kuriem tas
agrāk onkoloģiskā slimbūs nepieciešams, staru
nieka likteni noteica ķirurterapiju varēs saņemt šeit
ģiskā palīdzība, tad mūsuz vietas un līdz ar to
dienās jau vairāku gadu
ieguvējs būs pacients.
garumā slimniekam visopĶirurģisko ārstēšanu mūtimālāko diagnostiku un
su slimnīcā jau veic gaārstēšanu nosaka multididiem un augstā līmenī –
sciplināra pieeja – ārstu
gan abdominālajā ķirurkonsīlijs. Tā saucamais,
ģijā, gan uroloģijā, gan Videokonferencē piedalījās gan mūsu slimnīcas,
otrais viedoklis jeb ārstu
ginekoloģijā. Kas ar šiem gan arī Piejūras slimnīcas onkoloģijas klīnikas speciālisti
savstarpējas konsultācijas
pacientiem notiek pēc tam
ir ļoti progresīvs solis, jo
– mums nav nekādas informācijas. Varbūt, ka viņi ir ārstēti
mūsu pacienti kļūst aizvien sarežģītāki, vajadzīga vairāku
pareizi, bet varbūt varēja labāk. Mums nav nekādas uzskaites.
speciālistu palīdzība un to var nodrošināt tikai daudzprofilu
Tad tagad mums būs tāda iespēja.
iestādes ietvaros.”
Dz. Litavniece: „Zināms skaits pacientu paši dodas uz
Juris Bārzdiņš: „Apvienojot Liepājas Reģionālās
Stradiņiem. Ja tur konsīlijs nolems, ka pacientam no Liepājas
slimnīcas ārstu pieredzi un Stradiņa slimnīcas, kā klīniskās
ir vajadzīga staru terapija, tad šo terapiju viņš varēs saņemt
universitātes slimnīcas, speciālistu daudzu gadu gaitā uzkrātās
pietuvinātu savai dzīves vietai. Līdz ar to mēs varēsim izpildīt
zināšanas onkoloģisko pacientu ārstēšanā, uzvarētājs ir
arī viņu konsīliju lēmumu. Gan staru terapija, gan
pacients. Tāpēc ceru uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.”
ķīmijterapija ir ambulators pasākums. Pacientam nav
Kā zināms, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
mēnešiem jāguļ stacionārā. Tas ir svarīgi, lai pacients varētu
un Liepājas Reģionālā slimnīca 2009.gada 27.oktobrī
atbraukt uz slimnīcu, saņemt terapiju un braukt mājās.
noslēdza sadarbības līgumu nolūkā uzlabot medicīniskās
M. Mežeckis: „Jaunas tehnoloģijas paver jaunas iespējas
palīdzības pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.
un tas mums liek pieņemt atbildīgākus, izsvērtākus lēmumus,
Slimnīcas vienojušās par sadarbību diennakts stacionārās un
lai katrs pacients saņemtu vispareizāko ārstēšanu. Ir gadījumi,
ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšanā, nodrošinot
kas ir reti un tad ir iespēja konsultēties ar kolēģiem un tie var no
ārstu-speciālistu pieejamību, īpaši izmantojot Stradiņa
savas pieredzes pastāstīt. „Šāda veida videokonsīlijs ir tas
slimnīcas speciālistu pieredzi onkoloģijā, invazīvajā
efektīvākais un lētākais veids kā nodrošināt šādu pieredzes
kardioloģijā, invazīvajā radioloģijā un citās nozarēs. Pacientu
apmaiņu. Saslimstība ar onkoloģiskām slimībām pieaug un
ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai slimnīcas arī turpmāk
ārstēšana paliek ar katru brīdi arvien sarežģītāka un tāpēc šādas
organizēs ārstu konsīlijus, zinātniski praktiskos seminārus gan
konsultācijas var krietni palīdzēt.
klātienē, gan izmantojot telemedicīnas risinājumus.
E. Striks: „Tā kā mums ir noslēgts sadarbības līgums,
šādas konferences varētu būt par jebkuru slimnieku, ja ir
Indra Grase
sarežģītāki vai neskaidri gadījumi. Vairāk vai mazāk visi ārsti
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalsta kabinets onkoloģijas pacientiem

L

iepājas Reģionālā slimnīca
sadarbībā ar Rozes fondu ir
gatava atvērt atbalsta kabinetu
onkoloģijas pacientiem.
Kabineta izveides mērķis – informācijas nodrošināšana pacientiem un
viņu tuviniekiem, psiholoģisks, garīgs,

sociāls, medicīnisks atbalsts, sabiedrības informēšana, sadarbība ar tiem,
kuri jau sniedz atbalstu onkoloģijas
pacientiem. Tā rezultātā onkoloģijas
pacientiem tiks piedāvāta iespēja
paaugstināt dzīves kvalitāti un sniedzot
psiho-garīgu-sociāli-medicīnisku

atbalstu tiks sniegta palīdzība cīņā ar
slimību, kas ir apdraudējusi viņu dzīves
ilgumu.
Zinot reālo saslimšanas gadījumu
daudzumu ar onkoloģiskām slimībām
Latvijā, ir ļoti svarīgi jau agrīni
nodrošināt diagnostiku, sniegt inforTurpinājums 8.lpp
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Iepazīstina ar Pacientu Ombudu

K

opš rudens Rīgas
Austrumu klīniskajā universitātes
slimnīcā darbojas
pacientu ombuds. Tā ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt pacientu tiesības, kā arī risināt konfliktsituācijas. Pacientu Ombuda
valdes priekšsēdētāja Liene
Šulce un saskarsmes konsultante Marina Fomičeva 16.
novembrī uz tikšanos aicināja
Liepājas slimnīcas mediķus un
amatpersonas, lai sniegtu
informāciju par līdzšinējo
darbību, saņemtajiem pacientu
jautājumiem un sūdzībām,
rastajiem risinājumiem, kā arī
turpmākajiem uzdevumiem.
„Pagaidām pacientu ombuds
sniedz pakalpojumus galvenokārt Austrumu slimnīcas
pacientiem un darbiniekiem.
Taču nākotnē plānots darbību
izvērst arī citviet Latvijā.
Ombuda darbības virziens ir ne
tikai sniegt palīdzību pacien- Par, to kā šāda veida pakalpojums slimniekiem ir nepieciešams, pārliecināta ir gan
slimnīcas kvalitātes vadītāja Līga Pavloviča (no kreisās), gan saskarsmes konsultante
tiem, bet arī ārstniecības
Marina Fomičeva un Pacientu Ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce
personālam saskarsmes, juridiskos, kā arī organizatoriskos
jautājumos un sniegt ieteibieži abām konfliktā iesaistītām pusēm
kiem ir iespēja risināt ar veselības
kumus kā izvairīties noiespējamām
ir aizvainojums. Iespējams, konkrētās
aprūpi saistītos jautājumus pārrunu
konfliktsituācijām un pārpratumiem,”
ārstniecības personas nav bijušas pret
ceļā, jo tiesas darbi prasa daudz laika un
stāsta L. Šulce. „Pacientu ombuda
pacientu pietiekami laipnas un atvērtas,
naudas. Diemžēl šobrīd Pacientu
galvenais mērķis – ar visdažādākajām
bet varbūt tam ir pamatojums, jo arī
ombuds savus pakalpojumus sniedz par
metodēm veicināt veselības aprūpes
pacients no savas puses nav piedalījies,
maksu un pieejams Rīgas iedzīvokvalitātes uzlabošanu. Protams, veselai šī komunikācija noritētu produktīvi.
tājiem. Vairāk mani ieinteresēja
lības aprūpes centrā vienmēr būs
Tad ir vajadzīgs kāds no malas, kas
tikšanās laikā pieminētais mediācijas
pacients, bet tas nenozīmē, ka
nomierina un atgādina par vērtībām,
process, ko noteikti varētu izmantot
nesadarbosimies arī ar ārstniecības
pienākumiem, tiesībām,” uzskata L.
dažos konflikta gadījumos. Bet lielos
personām, kas reāli pacientu ārstē un ar
Šulce. „Sākām mēs ar Austrumu
vilcienos būtiskākās problēmas ir
viņu darbojās,” skaidro L. Šulce.
slimnīcu, tagad mums ir noslēgts
vispārzināmas – savstarpējā komuniPacientu ombuds izstrādājis struksadarbības līgums arī ar Bērnu
kācija – gan starp pacientu un
turētu sūdzību apstrādes mehānismu,
slimnīcu. Mūsu mērķis braucot uz
medicīnas personālu, kad pacientiem
kas atkarībā no sūdzības satura un
Liepāju bija izrunāt iespējamos sadarnetiek izskaidrots viņa ārstēšanās
objekta, paredz vairākus tās izskabības variantus, iepazīties, izstāstīt par
process un tā sekas, gan starp pašiem
tīšanas variantus. Ombuda speciālisti
mums, jo mēs gribam būt noderīgi ne
darbiniekiem. Lai gan nekad nebūs tā,
var tikties ar konfliktā iesaistītajām
tikai Rīgas, bet arī reģionu lielākajās
ka visi pacienti un darbinieki būs
ārstniecības personām, var palīdzēt
slimnīcās un viena no tām ir Liepāja,”
simtprocentīgi apmierināti! Pēc būtības
uzrakstīt ziņojumu slimnīcas vadībai, ja
piebilst L. Šulce.
jau lielu daļu no Pacientu ombudu
pacients vēlas tikai informēt par kādu
Savukārt mūsu slimnīcas kvalitātes
uzdevumiem mēs jau veicam mūsu
problēmu un nevēlas sūdzības tālāku
vadītāja Līga Pavloviča pēc tikšanās
Informācijas un kvalitātes birojā, kur
virzību. Pacientam ir iespēja tikties
pastāstīja, ka par Pacientu ombudu
jebkurā gadījumā cilvēks var vērsties ar
klātienē tikai ar ombuda darbiniekiem,
informāciju jau esot saņēmusi Eiropas
savu jautājumu vai problēmu un mēs
vai arī vēl pieaicināt konfliktā
Pacientu tiesību dienai veltītā konfecenšamies risināt to šeit un tagad uz
iesaistītās ārstniecības personas, u.c.
rencē, kur Liene Šulce prezentēja
vietas,” skaidro L. Pavloviča.¨
„Mēs esam kā vidutāji starp ārstniePacientu ombuda darbību. „Attieksme
cības personu un pacietu,” stāsta L.
ir tikai pozitīva, jo šāda veida pakalIndra Grase
Šulce. „Pie mums pēc palīdzības arvien
pojumi ir nepieciešami gan pacientiem,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
vairāk vēršas arī paši darbinieki, jo ļoti
gan medicīnas darbiniekiem. Cilvē-
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Slimnīcā atvērta
Pacientu viesnīca

Pavada pensijā
ilggadēju darbinieci

T

iem pacientiem, kas Liepājas Reģionālajā slimnīcā
ieradušies no tālienes, lai veiktu izmeklējumus vai
saņemtu citus veselības aprūpes pakalpojumus, kuru
dēļ nav jāuzturas slimnīcā, ir izveidota pacientu viesnīca. To
var izmantot gan tie pacienti, kam nākamajā dienā vēl
nepieciešamas kādas manipulācijas vai ārsta konsultācija, gan
tie, kas vakarā pēc izmeklējumiem nevar nokļūt mājās, jo
nekursē autobusi, gan arī pacienti, kas slimnīcā ierodas uz
fizikālās terapijas un rehabilitācijas procedūrām, arī jebkurā
citā gadījumā.
Pacientu viesnīca atrodas otrajā stāvā. Tajā ir 4 istabiņas –
katrā istabā ir divas vienvietīgas gultas. Kopējā atpūtas telpā ir
elektriskā tējkanna, trauki, galda piederumi, galds, atpūtas
krēsli, televizors. Viesnīcas klientus reģistrē Neatliekamās
medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta klientu un pacientu
reģistratores. Lai reģistrētos viesnīcā, klientam jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja
apliecība). Pie reģistrācijas izsniedz istabiņas, koridora un
nodaļas durvju atslēgas, kas ir attiecīgi numurētas. Klientam
atstājot viesnīcu jānodod atslēgas reģistratūrā! Reģistrēšanās
sākās no plkst.16.00 Izrakstīšanās – līdz 12.00
Maksa par vienu gultasvietu – Ls 5 diennaktī. Personām,
kas atzītas par trūcīgām, uzturēšanās pacientu viesnīcā bez
maksas. Norēķināties var skaidrā naudā vai ar maksājuma
karti NMP dienesta kasē.
Vakariņas viesnīcā var saņemt līdz plkst.18.00,
samaksājot (Ls 1,50 NMP kasē līdz plkst.16.30) un piesakot
NMP klientu un pacientu reģistratorei. Brokastis viesnīcā var
saņemt līdz plkst.11.00, samaksājot (NMP kasē Ls 1,00 līdz
plkst. 10.30 vai iepriekšējā vakarā) un piesakot NMP klientu
un pacientu reģistratorei. ¨
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M

ildas Kučinkas darba gaitas
aizsākušās 1966. gadā, kad
viņa iesākusi strādāt tā
saucamajā vecajā slimnīcā. Pārnākot uz
jauno slimnīcu darbu turpinājusi
Traumpunktā, kur tad arī strādājusi līdz šim
brīdim pār māsas palīdzi un saimniecības
māsu. Uz jautājumu, kas noturējis tik ilgi
šajā vietā, šajā profesijā, Milda domīgi
atbild, ka grūti esot spriest un turpina
stāstīt, ka jaunībā iesākusi mācīties māsu
skolā, pabeigusi divus kursus, bet dzīve
iegrozījusies tā, ka nevarējusi mācības
turpināt un skolu nācies atstāt. Bet
medicīna tomēr sirdij bijusi tuva un
vienmēr patikusi – līdz pat šai dienai. „Ja nebūtu paticis, tad es tik
ilgi nenostrādātu,” saka M. Kučinska un piebilst, ka arī kolektīvs
Traumpunktā esot ļoti labs. „Taumpukts nemaz nav tā vieglākā
vieta kur strādāt,” atzīst M. Kučinka un piebilst, ka brīžos šeit esot
pat ļoti smagi. „Taču es nevaru iedomāties, ka būtu varējusi
strādāt kādā citā vietā. Te tomēr tik daudz gadu nostrādāts. Varbūt
vēl varēju strādāt, bet samazinoties algai un darba intensitātei,
pensionāriem tagad vairs nav izdevīgi strādāt,” nosaka M.
Kučinska. Atceroties pagājušos gadus M. Kučinska saka, kā
visādi laiki bijuši – bijis laiks, kad nemaz tik viegli slimnīcā
nevarēja tikt strādāt, jo darba roku bijis pietiekoši. Pēc tam bijis
laiks, kad trūka darbinieku un tad varējis strādāt kaut vai vairākas
dežūras pēc kārtas un tā arī darījuši. Tagad atkal cilvēku esot par
daudz un kādam jāaiziet. „Viss mūžs te pavadīts. Bet īpaši es
nepārdzīvoju,” nosaka M. Kučinska, jo tagad vairāk varēšot
pievērsties savai ģimenei. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepājas Reģionālās slimnīcas visiem darbiniekam un viņu ģimenēm!
Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks! Šogad gada nogales pasākumu
pavadīsim kopā savādāk nekā iepriekšējos gadus.Dosimies ciemos!
Ziemupes Ziemassvētku vecīša vārdā paziņoju, ka būsiet visi mīļi gaidīti
gan pieaugušie, gan bērni uz Ziemassvētkiem Ziemupē, otrajos
Ziemassvētkos 26.decembrī plkst. 15.00

ZIEMASSVĒTKI ZIEMUPĒ
Tur mazo priedīšu ielokā vējainajā stāvkrastā kursies ugunskurs,
gaisā dejos uz ugunskura vārītās zāļu tējas garaiņi un Pankūku Rūķa
cepto pankūku smarža, kas saldi jauksies ar neatņemamo Ziemassvētku
sastāvdaļu – karsto piparkūku aromātu... Jau no tālienes būs
saklausāmas mūzikas skaņas, kas nepārprotami ziņos, ka svētki ir šeit!
Iesim rotaļās, dziedāsim karaoki, tīsim vaska sveces, zīmēsim un sūtīsim
pa pastu saviem mīļajiem pašgatavotus apsveikumus.
Arī Ziemassvētku Vecīša draugi (ceļojušā leļļu teātra aktieri) vēlas mūs
atkal satikt!
Pasākuma norises vieta: Ziemassvētku ciematiņā Ziemupes stāvlaukumā (Liepājas – Ventspils šoseja,
norāde Ziemupe 2 km) jūras krastā, jābrauc līdz ceļa galam. Ieeja Ziemassvētku ciematiņā: pieaugušajiem
un bērniem 2 lati no personas. Svētku saldumu paciņa: 2 lati, arodbiedrības biedriem paciņa bez maksas.
Līdzi ņemt groziņu, karstvīnu utt. Aktivitātēs ar dziedāšanu un dejošanu tiks iesaistīti arī pieaugušie
ciematiņa apmeklētāji. Tie, kuri ieradīsies maskās, tiks pie balvām.
Pieteikties un veikt priekšapmaksu pie Maritas Šteingoldes (5.nodaļā) līdz 7. decembrim. Ja būs
nepieciešams transports, centīšos to nodrošināt, bet iepriekš ir jāzina braucēju skaits.
Cerot uz atsaucību, Marita
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Turpinājums no 5.lpp.

Tiks atvērts atbalsta kabinets onkoloģijas pacientiem
māciju un atbalstu cilvēkiem ar
onkoloģisku saslimšanu un arī viņu
tuviniekiem. Ļoti bieži pēc diagnozes
uzstādīšanas vai onkoloģiskām operācijām pacientam nav vajadzīga
paliatīva simptomātiska aprūpe, taču
paliek daudz jautājumu un daudz
neskaidrību visās cilvēka dzīves jomās,
kā arī nedrošība par sekām, par savu
identitāti sabiedrībā un savu personīgo
identitāti. Tas ir laiks, kad mainās šī
cilvēka un viņa tuvinieku vērtību
sistēma, un, kad sākas īstā cīņa par
izdzīvošanu, nepadošanos. Tas ir laiks,
kad šiem cilvēkiem visvairāk nepieciešams dažāda veida atbalsts un
palīdzība.
Tāpēc Rozes fonds kopā ar Liepājas

Reģionālo slimnīcu izlolojusi ideju par
atbalsta kabinetu, kura galvenais
mērķis – pirmkārt, ir psiholoģiska,
garīga un sociāla atbalsta sniegšana.
Otrkārt, mobilizējot jau esošos resursus
slimnīcā, arī medicīniska rakstura
atbalsta nodrošināšana. Šo mērķi
nodrošina vispusīga, izsmeļoša informācija par pieejamo palīdzību Latvijā,
speciālistu (psihologs, kapelāns, ārsts,
rehabilitalogs, logopēds, sociālais
darbinieks) konsultācijas pēc pacienta
vēlmes un vajadzības, atbalsta grupas –
kā sociāla terapeitiska vide. Ir iesākta
sadarbība arī ar dažādām nevalstiskām
organizācijām, lai iesaistītu lielāku
sabiedrības daļu un sadarbotos jau ar
tiem, kuri darbojas ar onkoloģijas

pacientiem, piemēram, krūts vēža
atbalsta biedrība VITA.
Rezultātā šī kabineta izveide
nodrošinās pacientus ar iespēju uzlabot
viņu dzīves kvalitāti un integrēties
dzīvē. Nodrošinot pacientus ar psihogarīgu-sociālu-medicīnisku atbalstu
tiks atbildēts uz daudziem jautājumiem,
novērstas neskaidrības, kas palīdzēs
pacientam iekļauties sabiedrībā kā
pilntiesīgam tās loceklim un izbaudīt
dzīves piedāvātās iespējas neskatoties
uz saslimšanu, kas apdraud viņa dzīves
ilgumu.
Tuvāka informācija par šī kabineta
darbību pa tālruni: 27503743.¨
Inita Mazlevska
Reģionālās slimnīcas kapelāne

Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Regīnu Kvaču, telpu apkopes dienesta darbinieci,
Ainu Niedolu, telpu apkopes dienesta darbinieci,
Alīnu Krasovsku, laboratorijas ārsti,
Dainu Gibneri, Perinatālās nodaļas medmāsu!
Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Uzmanību, cienījamie kolēģi!
MASKU BALLĪTE
19. decembrī plkst. 20.00
(ierašanās no plkst. 19.30)
FONTAIEN INTERNATIONAL STEAKHOUSE
2. stāva Zelta zālē
Dalības maksa - Ls 6 no personas
Cenā iekļauts: cūkas gaļas cepetis ar piedevām (viena porcija),
dzēriens, telpu īre, mūzika ballītei - grupa „Duets”, u.c.
Vietu skaits ierobežots - 200 cilvēki. Interesentiem pieteikties vai
veikt samaksu līdz š.g. 1. decembrim pie Maritas Šteingoldes
(5.nodaļa). Līdzi jāņem: groziņš un labs garastāvoklis! Hūtes un
masku brilles!
Cerot uz atsaucību, Marita, 26536841

SLUDINĀJUMS
Tehnisko palīglīdzekļu noma
un tirdzniecība
Interesēties pa tālruni:
29483412

Paldies!
Mīļajai Liepājas zobārstniecības
poliklīnikas zobu dakterītei Verai
Gņedovai un medmāsiņai Viktorijai
sirsnīgi pateicamies par mūsu mazo
dvīnīšu zobiņu ārstēšanu. Viņi pie
Jums pat neraudāja! Un mūsu
bērniem nebūs negatīvu atmiņu un
bail no zobārsta. Vēlam būt
vienmēr tik saprotošām un iecietīgām šajā grūtajā darbā!
Dvīnīšu mamma Solvita un ome
Ārija Liepājā

Izdevējs: SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV 3402
Atbildīgā par izdevumu: Indra Grase Tālr.: 26591363. Informatīvais izdevums ir SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” īpašums. Informācijas pārpublicēšana
atļauta, atsaucoties uz informācijas avotu. Foto: Indra Grase. Iespiests: LPA LiePA. Tirāža: 500 eks.

