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Par konferencēm,
sevis cienīšanu un attīstību
B

ūdams par ½ kurzemnieks, gribētu apgalvot, ka
stereotipam atbilstošs tipisks kurzemnieks uz dzīvi
skatās atturīgā mierā, vēsi
sekojot, viņaprāt, negatīvajai notikumu attīstībai,
ko viņš iepriekš samērā
precīzi paredzējis. Šāda
kurzemnieka pasaules
uztveres pamatā ir visai
vienkārši principi, un īpaši
svarīgi no tiem ir divi:
Ivars Krastiņš
1) nekad nav tik slikti, lai
Liepājas Reģionālās slimnīcas nevarētu būt vēl sliktāk,
izglītības un zinātnes virsārsts 2) lai kas arī nenotiktu, gala
rezultātā būs vēl sliktāk.
Tas, protams, nav īstais sīkstais kurzemnieks, tas ir tāds
vaimanātājs un nelaimju piesaucējs, kas tā pieradis gaidīt
slikto, ka vairs nespēj saskatīt labo, un, ja labais ir tik acīs
krītošs, ka nevar izlikties to neredzam, tad tas jānosauc par
etniskas vai citas grupas sazvērestību, kas vienalga novedīs
pie alus cenas pieauguma un citām drausmīgām
kataklizmām. Jūs vaicāsiet, kāds tam sakars ar virsrakstā
minētajām slimnīcas rīkotajām konferencēm? Vistiešākais
– Liepājas Reģionālā slimnīca pēdējo pāris gadu laikā
mainās, un izmaiņas ir tik acīmredzamas, ka grūti tās
ignorēt. Spilgts izmaiņu piemērs ir slimnīcas konferencesgada laikā esam dzirdējuši patiešām izcilus, rūpīgi
sagatavotus un spoži pasniegtus priekšlasījumus. Mūsu
vidū ir gan mediķi ar zinātnisku ievirzi, gan labi pedagogi,

Godātie kolēģi!
is avīzes numurs ir īpašs, jo tas tiek izplatīts ne
tikai Liepājas Reģionālajā slimnīcā, bet arī
mūsu reģiona ģimenes ārstiem. Mēs ceram,
ka ģimenes ārstiem interesēs norises Reģionālajā
slimnīcā. Tiem, kas nepiedalījās konferencē
„Primārās un sekundārās veselības aprūpes
nepārtrauktība – priekšnosacījums veselības aprūpes

Š

gan izcili oratori. Tas, ko mēs darām ikdienā, ir lielākoties
ļoti augstā līmenī, un reizēm mums pa spēkam arī tas, ko
nevar citur Kurzemē un pat Latvijā. Liepāja pirmā runā par
problēmām, ko citi nupat tikai pamanījuši. Lai kāds arī
nebūtu vērtējums par pēdējo konferenci 19.septembrī,
tomēr problēma ieskicēta pārliecinoši – sadarbība starp
ģimenes ārstiem un slimnīcu kā institūciju ir tālu no
pilnības daudzās ziņās, arī informācijas apmaiņas,
cilvēcisko attiecību un pēctecības ziņā. Te vainīgi gan
abpusēji pastāvošie iesīkstējušie stereotipi, gan
ģeogrāfiskais attālums no pilsētas, gan tradīcijas. Vai nav
pienācis brīdis lauzt stereotipus un aicināt ģimenes ārstus
uz sadarbību – nāciet, kolēģi, apmaināmies ar informāciju,
palīdzam viens otram un ārstējam kopā mūsu pacientus?
Organizējam konferences ar nopietnu klīnisko gadījumu
izskatīšanu un runājām par ārstēšanas un aprūpes
problēmās gan ģimenes ārsta, gan slimnīcas etapā! Bet tūlīt
ierunājas stereotipiskais kurzemnieks – ne nu nāks, nekā.
Šie jau tādi, šiem nevajag. Un, protams, vienmēr jau gadās
pa kādam „labvēlim”, kas brīdina pārāk nesapriecāties, jo –
atcerieties – būs tikai sliktāk!
Kāpēc „labvēļu” biedēšana atrod tik dzirdīgas ausis?
Domāju, ka vaina ir neticībā saviem spēkiem, pašapziņas
trūkumā un sevis necienīšanā. Sak, ko nu mēs, mēs jau tādi
vārgi un nespēcīgi, lai jau nāk tie lielie dūšīgie no Rīgas un
citām dižpilsētām. Mēs te pastāvēsim un palūkosimies, kas
iznāks, un, ja neiznāks nekas, mēs priecīgi varēsim
konstatēt, ka jau pašā sākumā teicām, ka tā būs, tikai mūs
neuzklausīja. Vai nevajadzētu sākt domāt pozitīvi? Vai nav
laiks sākt sevi cienīt, cienīt darbu, ko mēs darām, cienīt
kolēģus un beigu beigās panākt, lai arī pārējā pasaule mūs
ciena? Mēs to patiešām esam pelnījuši! ¨

izmaksu efektivitātei.” būs iespēja iepazīties ar tajā
runāto. Slimnīcas vadība veiksmīgu sadarbību ar
ģimenes ārstiem ir izvirzījusi par vienu no
prioritātēm, tāpēc turpmāk kolēģus aicinām regulāri
ielūkoties slimnīcas mājas lapā:
www.liepajasslimnica.lv, kurā turpmāk būs pieejama
vienu reizi mēnesī iznākošās SLIMNĪCAS AVĪZES
elektroniskā versija. ¨
Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš
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Slimnīcā konsultācijas sniedz psiholoģe

K

opš š.g. 18.jūlija slimnīcā pieejams jauns
vēlas stāstīt. Taču ir vairāki jautājumi, ar kuriem
nevajadzētu vērsties pie psihologa. Pirmkārt, nedrīkst nākt
pakalpojums – gan pacientiem, gan personālam
pie psihologa ar domu saņemt gatavu recepti problēmas
konsultācijas sniedz psiholoģe Diāna Oļukalne.
atrisināšanai. Es nepieņemu lēmumu cilvēka vietā, to viņš
Konsultācijas ir bez maksas un tās var izmantot ikviens,
dara pats. Es varu palīdzēt izprast problēmas būtību un
kuram nepieciešams saņemt atbalstu, lai pārvarētu
saredzēt iespējamos tās risinājumus, sniegt
dažādas dzīves situācijas, vai rastu izeju no tām. Vai
rekomendācijas. Otrkārt, nevajadzētu pie manis nākt ar
slimnīcā ir nepieciešams psihologs un cik pieprasītas ir
domu uzvelt man atbildību par
psihologa konsultācijas,
jautājām D. Oļukalnei.
savu dzīvi, tātad – ņem burvju
Manuprāt, slimnīcā
nūjiņu un izdari ar manu dzīvi
psihologs, pirmkārt, un
kaut ko. Un, treškārt,
galvenokārt, ir vajadzīgs
nevajadzētu pie psihologa nākt
tāpēc, ka šeit satek kopā tik
ar domu, lai tas risina cilvēka
daudz problēmu, kā nekur
tuvinieku problēmas, jo to es
citviet. Šeit cilvēki nokļūst
nevaru izdarīt.
ļoti dažādu iemeslu dēļ.
Jūs teicāt, ka psihologs
Dažkārt veselības problēmas
nevar iedot gatavus padorodas no tā, ka organisms
mus. Ko tad dara psihologs?
tādā veidā protestē pret kaut
Patiesībā cilvēkiem vēl
ko. Piemēram, pret pārslodzi
joprojām bieži vien ir neskaiddarbā vai sadzīvē, un, gala
rības kas ir psihiatrs, kas –
rezultātā cilvēks nonāk slimpsihoterapeits un kas – psihonīcā. Līdz ar to problēmu
logs. Ko tad psihologs dara –
spektrs šeit ir ļoti plašs.
visbiežāk psihologs palīdz
Nodaļās esmu izplatījusi
risināt vienu konkrētu probinformācijas lapas, lai mani
lēmu. Galvenā psihologa komvarētu uzmeklēt tie pacienti
petence, protams, ir konsulun arī darbinieki, kuriem
tēšana. Pie psihologa cilvēkam
nepieciešama psihologa
vajadzētu nākt jau ar konkrētu
konsultācija. Pacientus pa- Manuprāt, slimnīcā psihologs, pirmkārt, un galvenokārt,
domu par to, ko viņš vēlas
rasti piesaka vai nu nodaļas ir vajadzīgs tāpēc, ka šeit satek kopā tik daudz problēmu,
atrisināt. Jo risināt jau var ļoti
virsmāsa, iespējams, dežū- kā nekur citviet, uzskata Diāna Oļukalne.
daudz problēmu – tās var būt
rējošā māsa, vai arī ārsts. Ir
saistībā ar savstarpējām attiegadījumi, kad mediķi izlemj
cībām ģimenē, ar stresu, vai tā saucamo izdegšanu
pieaicināt psihologu un ir
Psiholoģe Diāna Oļukalne pieņem darbā, tās var būt saistībā ar kādu zaudējumu vai
gadījumi, kad cilvēks pats
pārdzīvotām psiholoģiskām traumām, krīzēm.
223. kabinetā (2. stāvā)
vēlas nokļūt pie manis.
Kā pašam cilvēkam zināt, kura ir tā diena vai
pirmdienās no 8.00-12.00
Vai psihologa pakalkādam jābūt tam notikumam, lai saprastu, ka
otrdienās no 8.00 -16.30
pojumi slimnīcā ir pieprašodien, vēlākais rīt man jāmeklē psihologa
ceturtdienās no 8.00 -16.30
sīti?
palīdzība?
Jā, protams. Taču katra
Uz to būs ļoti grūti atbildēt. Cilvēkam pašam
diena var būt atšķirīga. Kādā
vairāk vai mazāk būtu jāsaprot, cik samilzušas ir viņa
no dienām cilvēku ir vairāk, kādā mazāk. Ir arī tādas reizes,
problēmas, vai viņš saviem spēkiem tās spēs atrisināt, vai
kad ir ļoti daudz cilvēku, un ar visiem tajā dienā man nemaz
arī vajadzīga palīdzība. Varu pateikt, ka es, iespējams, pie
neizdodas satikties. Tad nākas atlikt konsultāciju uz nākošo
psihologa vērstos tad, ja nekādi netiktu galā ar kādu savu
dienu. Gadās arī, ka, aizejot pie klienta, jāsecina, ka drīzāk
problēmu. Varbūt arī tad, ja secinātu, ka esmu izmainījusies
nepieciešama kapelānes klātbūtne. Savukārt citreiz bez
attiecībā pret apkārtējiem un ne uz to labo pusi. Bet šajā
manis tiek piesaistīta gan kapelāne, gan sociālā darbiniece.
gadījumā tas ir pilnīgi subjektīvi, jo būs cilvēki, kas nāks
Manuprāt, šī sadarbība norit veiksmīgi, jo manā
pie psihologa ne jau tāpēc, ka viņiem ir kāda ļoti smaga
kompetencē nav ne sociālo jautājumu risināšana, ne
problēma, nāks tāpēc, lai mēģinātu uzlabot savas attiecības
reliģisko lietu kārtošana. Mans uzdevums ir sniegt
ar bērniem, un varbūt tāpēc, ka netiek galā ar domu, ka tērē
klientiem atbalstu, konsultēt dažādu problēmu, neskaidru
pārāk daudz naudas. Un būs cilvēki, kas nāks uz
jautājumu, dažādu dzīves grūtību gadījumos,
konsultāciju pēc smagām psiholoģiskām traumām.
nepieciešamības gadījumā veikt psiholoģisko izpēti.
Patiesībā viss atkarīgs no tā, vai cilvēks vēlas ar sevi strādāt
Galvenais mērķis ir palīdzēt klientam saprast to, kas ir viņa
un cik dziļi.
problēmas pamatā. Kādi ir viņa resursi, kurus viņš var
Vai bez sevis paša apzināšanās par savu emocionālo
izmanot, šo problēmu risinot. Pie psihologa nevajadzētu
veselību, nozīme ir arī apkārtējo cilvēku vērtējumam
nāk piespiedu kārtā. Tas ir jādara brīvprātīgi, un
par mums?
konsultācijas laikā cilvēks pats arī izlemj ko un cik daudz
Protams, liela nozīme ir tam, vai apkārtējie cilvēki

