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redakTora sleja
Iestājies silts un patīkams pavasaris. Priekšā
vasara ar atvaļinājumiem, dārza darbiem un
neskaitāmiem brīvdabas pasākumiem. SIA “Preiļu
slimnīca” ir noslēdzies periods, kad vērtējam
pagājušā gada sasniegtos mērķus un finanšu
rādītājus. Šobrīd plānojam remontdarbus vasaras
sezonai. Daudz ir izdarīts, bet ļoti daudzi remontu
projekti vēl tikai sāksies. Līdz ar to, visus Preiļu
iedzīvotājus un mūsu pacientus lūdzam būt
iejūtīgiem un saprotošiem, jo šodienas neērtības
atmaksāsies sakārtotā un skaistā vidē jau pēc
dažiem mēnešiem. Ne tikai telpas piedzīvo
pārmaiņas, arī uzņēmuma darbinieki - ir
noslēdzies “Laba servisa mēnesis”, kura laikā tika
ieviests “Klientu apkalpošanas standarts” un SIA
“Preiļu slimnīca” “Ētikas kodekss”. Mūsu
kolektīvam un uzņēmuma sniegtajiem medicīnas
un rehabilitācijas pakalpojumiem ir ļoti nozīmīgi,
sen gaidīti papildinājumi – turpmāk SIA “Preiļu
slimnīca” pieņems tehniskais ortopēds un
dermatologs.
Nedrīkst aizmirst, ka vasarā, kad daudz vairāk
uzturamies brīvā dabā un esam aktīvi, rūpīgi
jāseko līdzi gan savai, gan bērnu drošībai –
sadarbībā ar ģimenes ārsti Zitu Laizāni esam
izveidojuši pārskatu par veselības draudiem
vasarā un, to kā no tiem izvairīties vai mazināt
sekas, ja nelaime mūs ir skārusi.
Pavasarī, kad dabā mostas jauna dzīvība,
vēlamies ar saviem lasītājiem runāt par cilvēka
piedzimšanas tēmu – šajā avīzes numurā esam
sagatavojuši interviju ar vienu no Latgales reģiona
labākajām un pazīstamākajām ginekoloģēm
Svetlanu Morozovu, kā arī rakstu, kurā stāstam
par grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību
perioda palīgiem – vecmātēm, dūlām, PEP
mammām un zīdīšanas konsultantiem. Sagaidot
vasaru rūpēsimies par sevi un sev tuvajiem,
sakārtosim iekšējo pasauli, ķermeni un vidi, kurā
dzīvojam un strādājam!
Anete Urka
SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko
attiecību speciāliste

2017. gads sia „preiļu slimnīca“

Tikai pateicoties mērķiem, mēs esam spējīgi pareizi novērtēt savus sasniegumus. Ja mūsu darbam nav mērauklas,
nav virziena, mēs nevaram zināt, vai darbu veicam slikti
vai labi. Lai tos sasniegtu, mēs kaut ko nolemjam un to realizējam. Pretējā gadijumā tie nav mērķi, bet tikai plāni vai
nodomi. SIA „Preiļu slimnīca’’ 2017.gada mērķi bija:
jaunu(arī gados jaunu) mediķu piesaiste- priecājamies, ka
mūsu komandai ir pievienojies ķirurgs, audiologopēds, ergoterapeits un fizioterapeits, nopietns izaicinājums bija
slimnīcas līmeņa un Dzemdību nodaļas saglabāšana, Hemodialīzes nodaļas atvēršana, Rehabilitācijas dienas stacionāra izveide- tajā visā ir ieguldīts liels darbs un ir
rezultāts, kas ļoti nepieciešams un būtiski svarīgs mūsu pacientiem. Ne mazāks izaicinājums bija arī maksas pakalpojumu skaita pieaugums, pateicoties kuram spējam
nodrošināt darbu un ienākumus visiem uzņēmuma speciālistiem. Peļņa ir galvenais uzņēmuma darbības efektivitātes
rādītājs. Peļņa ir atlīdzība par iniciatīvu un drosmi darboties
pastāvīgā riska un ekonomiskās nenoteiktības apstākļos.
SIA „Preiļu slimnīca” 2017. gadu noslēdza ar EUR 44 617
peļņu, salīdzinājumam 2016. gadā zaudējumi EUR 37 988,
2015. gadā zaudējumi EUR 195 742 . Tas, protams, ir pateicoties gan valsts finansējuma palielinājumam, gan mak-

sas pakalpojumu un nomas maksu pieaugumam, kā arī konsekventai un mērķtiecīgai ieņēmumu un izdevumu analīzei
un pozitīvai(sabalansētai) naudas plūsmai. Izaicinājumu
pilns ir un būs arī 2018. gads- uzņēmuma mērķus esam iedalījuši 5 stratēģiskajos virzienos: kvalitāte- nodrošināt
augstas kvalitātes ambulatoros un stacionāros pakalpojumus, ieviest apkalpošanas kvalitātes standartus, nodrošināt
telpu un vides sakārtotību, unikalitāte- veidot medicīnas
praksi, kas kompleksi risina pacienta veselības problēmas,
nevis koncentrējas uz vienu no saslimšanas aspektiem, stabilitāte- radīt darbiniekiem drošu un uz attīstību vērstu
darba vidi, iespējas- izmantot jaunas un inovatīvas pieejas
īstenojot uzņēmuma mērķus, piesaistot jaunus speciālistus
un veidojot jaunus pakalpojumus, peļņa- peļņa, peļņas
reinvestēšana pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanai.
Veiksmīgs uzņēmums tie ir veiksmīgi cilvēki. Veiksmīgs
cilvēks saprot, ka viņš pats būvē savu dzīvi ar savām
domām un darbiem. Viņš apzinās, ka enerģija rodas tikai
tur, kur ir aktīva darbība, tāpēc viņš darbojas. Novēlu visiem SIA „Preiļu slimnīca” darbiniekiem būt pozitīvi darbīgiem un veiksmīgiem!
Iveta Stare,
SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja

Tiesas process krimināllieTā
par sia "preiļu slimnīca" izzagšanu

2017.gada 13.septembrī Latgales apgabaltiesa slēgtā tiesas
sēdē izskatīja krimināllietu un cietušā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” pārstāves iesniegto apelācijas sūdzību par Daugavpils tiesas 2016.gada 9.novembra
lēmumu. Izskatot krimināllietu un sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Preiļu slimnīca” pārstāves iesniegto apelācijas sūdzību, Latgales apgabaltiesa nolēma atstāt negrozītu Daugavpils tiesas 2016.gada 9.novembra lēmumu.
Par Latgales Apgabaltiesas nolēmumu kasācijas sūdzības
iesniedza prokurors un sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Preiļu slimnīca”. Iesniegtās kasācijas sūdzības tika pieņemtas un lieta tika nosūtīta izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu departamentam. 2018.gada 22.februārī Augstākās
tiesas Krimināllietu departaments izskatīja prokurora un

Preiļu slimnīcas iesniegtās kasācijas sūdzības un ar savu lēmumu atcēla Latgales apgabaltiesas lēmumu pilnīgi un nosūtīja lietu jaunai iztiesāšanai apelācijas instances tiesā.
Tādējādi krimināllieta jau trešo reizi visa procesa ietvaros
tiks izskatīta apelācijas instancē. Šobrīd lieta atkal atrodas
Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā, kur tā tika nosūtīta piekritības noteikšanai sakarā ar to, ka Latgales apgabaltiesā nav iespējams trešo reizi nodrošināt tiesas sastāvu
lietas iztiesāšanai.
Precīzāku informāciju sniegt neesam tiesīgi, jo krimināllieta tiek iztiesāta slēgtās tiesas sēdēs.
Andra Jarbuša
SIA “Preiļu slimnīca” pārstāvošā advokāte

remonTi sia “preiļu slimnīca” un vides labiekārTošana
kabinets (turpmāk dermatologs pieņems
306. kabinetā) , tagad telpas ir labiekārtotas tā, lai tajās būtu ērti pārvietoties ar ratiņkrēslu, galdu augstumi ir pielāgojami arī
bērniem.
3.
Rentgena kabinets – remonts
šajās telpās nebija veikts jau pēdējos 20
gadus. Šobrīd telpas ir izremontētas, un
tām iegādātas arī jaunas mēbeles.
4.
Pāreja/gaitenis starp slimnīcas
ēkām – lielākās pārvērtības piedzīvojusi
pāreja no poliklīnikas uz stacionāru. Šobrīd jau pabeigts sienu remonts, nomainīts
Jau no paša gada sākuma uzņēmumā rit
vairāki telpu labiekārtošanas un remontu
darbi. Vides un infrastruktūras sakārtošana
šobrīd uzstādīta, kā viena no uzņēmuma
prioritātēm.
Jau pabeigtie projekti:
1.
Rehabilitācijas nodaļas reģistratūra – SIA “Preiļu slimnīca” Poliklīnikas
otrajā stāvā Klientu ērtībai izveidota atsevišķa Reģistratūra. Šeit būs iespējams
veikt pierakstu pie nodaļas speciālistiem,
un samaksāt par rehabilitācijas nodaļas pakalpojumiem. Reģistratūra strādās katru
darba dienu no 8:00 - 17:00.
2.
Rehabilitācijas nodaļas Ergoterapeita un Audiologopēda kabinets – šajā kabinetā iepriekš atradās Dermatologa

arī grīdas segums un griesti, uzstādīti jauni
radiatori. Gaitenis tiks mākslinieciski noformēts, tajā izvietosim soliņus sēdēšanai.
Blakus Ginekoloģijas un Dzemdību nodaļai tiks izveidota arī dekoratīva siena, uz
kuras fona jaunie vecāki varēs iemūžināt
sevi un mazos pirms došanās uz mājām.
Projekti, kas ir procesā:
1.
Ginekoloģijas un Dzemdību nodaļas foajē
2.
Ģinekoloģijas un Dzemdību nodaļas ārstu istaba – kabinets, garderobe un
dušas telpa
3.
Vienā no SIA “Preiļu slimnīca”
korpusiem turpmāk atradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu dienests. Arī šajās telpās šobrīd notiek
remontdarbi. Ārpusē izbūvējam stāvlaukumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam.
4.
Notiek SIA “Preiļu slimnīca” teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde.
Tiek plānota stāvvietas, gājēju celiņi, apgaismojums, atpūtas vietas un lietus ūdeņu
novadīšana no teritorijas.
Vasarā tiks uzsākti:
1.
Slimnīcas jaunā korpusa ceturtā
stāva – Dienas stacionāra projektēšanas
darbi.

2.
Poliklīnikas jauna lifta ierīkošana.
3.
Ginekoloģijas nodaļas dušas
telpu un labierīcību remonts.
4.
Terapijas nodaļas dušas telpu un
labierīcību remonts.
5.
Terapijas nodaļas ārstu darba
telpu remonts.
Aleksandrs Poplavskis
SIA “Preiļu slimnīca”
Saimniecības daļas vadītājs

preiļu slimnīcas vēsTis

2018.gada aprīlis

ginekologs – godīgi, ar emocijām un mīlesTību preT darbu
Svetlana Morozova ir pieredzējusi un sertificēta ginekoloģe,
dzemdību speciāliste, ultrasonogrāfijas metodes ārste, SIA „Preiļu
slimnīca“ valdes locekle, mamma,
sieva, iedvesmojoša sieviete ar
stingru nostāju visos jautājumos.
Kāpēc Jūs izvēlējāties kļūt
par ginekologu?
Mani interesēja medicīna, bet
es nevēlējos ikdienā „tikties“ ar
nāvi. Tādēļ par profesionālo
virzienu izlēmu jau ļoti sen. Šķiet,
vienmēr esmu bijusi pārliecināta,
ka būšu cilvēks, kurš strādās
Dzemdību nodaļā. Vērtējot visas
profesijas, kas saistītas ar šo nozari, ginekoloģija šķita
vispilnīgākā. Tā bija iespēja redzēt kopējo procesu no dzīvības
rašanās brīža līdz pat piedzimšanai. Ir patiess gandarījums
pieņemt dzemdības sievietēm, un pēc vairākiem darba gadiem
sagaidīt, kad viņu meitas stājas grūtnieču uzskaitē...
Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu.
Mana mamma vienmēr mācīja darīt lietas „tā, lai nav
kauns“ – darīt to, kas izdodas vislabāk, ja kaut kas nesanāk
perfekti, tad tas nav jādara. Bērnībā ļoti daudz slimoju. Biju
viens no tiem bērniem, kuri lielu mācību gada daļu pavada
sanatorijās, mācoties sanatoriju skolās. Beidzu skolu Viļakā
ar ļoti labu atestātu un iesniedzu dokumentus Medicīnas
institūtā. Baidījos par to, ka vecāki, pateicoties labajām
sekmēm, liks iet mācīties Latvijas Universitātē. Pirmajā gadā
institūtā netiku un sāku strādāt par sanitāru. Nākamajā gadā
izturēju konkursu un uzsāku mācības Medicīnas institūtā. Jau
otrajā kursā sāku strādāt Dzemdību namā. Tad man pašai
piedzima mazais, bet akadēmisko gadu neņēmu. Nedaudz
vēlāk radās izdevība Maskavā apgūt sonoskopijas kursus –
Latvijā šai laikā sonoskopija nebija brīvi pieejama.
Manu studiju maksu sedza Jēkabpils slimnīca, bet pēc institūta
baigām viņi darbā pieņēma citu ginekologu, savukārt, es atradu
darbu Preiļos.
Kādam jābūt cilvēkam, lai varētu strādāt šādā profesijā?
Ginekologam noteikti jābūt godīgam. Godīgam pret sevi un
pacientiem. Bez godīguma ārstam nav drosmes pieņemt pareizos

lēmumus. Emocijas ir svarīgas, bet jābūt objektīvam un jāievēro
vadlīnijas.
Vai izjūtat jauno kolēģu trūkumu?
Jauno kolēģu trūkums reģionos ir jūtams. Es un citi mediķi
atbalstām jaunos kolēģus. Es nebaidos no konkurences.
Konkurence palīdz ārstiem kļūt labākiem, liek vienmēr izglītoties,
apgūt jaunas metodes un iet līdzi laikam.
Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz
Jūsu pārstāvēto medicīnas uzņēmumu?
Mani ļoti iepriecina uzņēmuma attīstība un tas, ka uzņēmums
rūpējas par to, lai darbinieki justos komfortabli, lai mums būtu
labi darba apstākļi. Iepriecina jaunās tehnoloģijas - SIA „Preiļu
slimnīca“ tikko iegādājās Histeroskopu (iekārta ar ko veic
endoskopisku dzemdes un olvadu izmeklēšanu) – kādu izmanto
visā pasaulē. Iespēja pielietot šādas tehnoloģijas atvieglo mūsu
darbu, un nodrošina augstu izmeklējumu kvalitāti pacientiem.
Esmu pateicīga kolēģiem, ar kuriem strādāju Preiļos, jo viens
nekad nav cīnītājs – spēks ir komandas darbā.
Apbēdina tas, ka cilvēki zaudē degsmi darbā, zaudē dzirkesteli.
Nevar strādāt tikai no pozīcijām darbs – nauda – darbs.
Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz
Latviju kopumā?
Es Latvijā vienmēr esmu jutusies ļoti labi.
Vienīgais, kas mani apbēdina, ir tas, ka valsts pārvaldes
sistēmā trūkst godīguma.
Mūsu uzņēmums šobrīd spēj uzplaukt un attīstīties, jo ikviens
no darbiniekiem necenšas sagrābt visu sev, bet strādā kopīga
mērķa labā. Arī valstī tas būtu nepieciešams – godīgi izturēties
pret visiem, nevis tiekties pēc pašlabuma... Valsts pārvaldei jāspēj
saredzēt kopīgie mērķi un prioritātes.
Kādi ir Jūsu tuvākie un tālākie mērķi?
Šobrīd ļoti vēlos vairāk laika veltīt savai ģimenei. Jau ilgstoši
esmu bijusi pārlieku noslogota darbā. Mana ģimene ir dzīvojusi
ar mani, bet, patiesībā, bez manis...
Profesionālā ziņā – tikko esmu atgriezusies no mācībām
Sanktpeterburgā, kur izglītojos jautājumos, kas saistīti ar
grūtnieču cukura diabētu. Vēlos kopā ar SIA „Preiļu
slimnīca“kolēģiem veidot centru, kurā ikviena sieviete un topošās
māmiņas varētu mācīties par pareizu uzturu, par insulīna nozīmi
sievietēm, kurām konstatēts grūtnieču cukura diabēts. Statistikas
dati par cukura diabēta izplatību ir graujoši. Tiek spriests par to,
ka tuvāko gadu laikā līdz pat ceturtdaļai pasaules sabiedrības būs

cukura diabēts. Grūtniece ar cukura diabētu rada paaugstinātu
risku mazulim turpmākajā dzīvē saskarties ar šo slimību, mēs
nododam saviem bērniem neveselīgus ēšanas paradumus, katra
nākamā paaudze kļūst arvien slimāka.
Vēl viens no profesionāliem mērķiem ir izmantot visus man
pieejamos resursus, lai runātu par dzemdes kakla vēzi. Nav
pieļaujams, ka 25 gadus vecas meitenes mirst no šīs diagnozes.
Pētījumi ir apstiprinājuši, ka dzemdes kakla vēzi izraisa HP
vīruss, pret kuru iespējams vakcinēties. Es tiešām no sirds iesaku
regulāri izmeklēties, veikt obligātos valsts apmaksātos skrīningus
un lūgt ārstam papildus analīzes starplaikos starp valts
apmaksātajiem izmeklējumiem, pat ja šie izmeklējumi ir par
maksu. Pētījumos konstatēts, ka smēķēšana uz HP vīrusu
iedarbojas kā mēslojums augiem. Ikvienai sievietei jārūpējas par
sevi, jo mēs esam tās, kas tiešā veidā nodod veselības kodu
nākamajām paaudzēm.
Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi
vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?
Nesen izlasīju grāmatu, kuras nosaukums, manuprāt, bija
„Sarunas par mīlestību“. Ļoti pārsteidza tas, ka šajā grāmatā
rakstītais pilnībā sakrīt ar manu dzīves uztveri. Es dzirdu un
pieņemu ikdienas rūgto pusi, bet neielaižu to dziļi sevī. Es negribu
iztērēt savu dzīvi uz skumjiem un negatīviem notikumiem. Es
izvēlos labo un skaisto, kas palīdz arī apkārtējiem. Ikvienam
iesaku – netērējiet savu dzīvi sīkumiem.
Kur un kā vislabāk atpūsties pēc darba un smelties
enerģiju?
Es enerģiju visvairāk smeļos ceļojumos. Viens no maniem
mērķiem strādājot – nopelnīt, lai varētu atļauties pēc iespējas
biežāk apmeklēt citas valstis, iepazīt citas kultūras, apskatīt
neredzētas dabas un pilsētu ainavas. Ceļojumos es smeļos
dzīvības spēkus. Piedaloties starptautiskās konferencēs vai
mācībās, vienmēr cenšos atrast mirkli, lai apskatītu kādu parku
vai muzeju. Tas man ir ļoti svarīgi. Tas mani iedvesmo iet uz
priekšu, strādāt un pilnveidoties.
Jūsu novēlējums topošajiem mediķiem un topošajiem
vecākiem?
Es noteikti novēlu pozitīvu noskaņojumu un optimismu. Uz
visu negatīvo reaģēt mierīgi – pieņemt to par pieredzi, nevis
ieslīgt tajā. Veselību, mīlestību...
Ja līst lietus, iziet ārā, priecāties par lietu, staigāt lietū, jo arī
lietus var būt skaists. Viss atkarīgs no mūsu attieksmes!

vecmāTe, dūla, zīdīšanas konsulTanTs, pep mamma – ko kaTrs dara?
Vecmāte
„Vecmāte“ no franču valodas tiek tulkots
kā „stāvējuša pie gultas.“ Mūsdienās
vecmātes profesijā jāapgūst ļoti plašs
zināšanu loks, kas palīdz atvieglot
dzemdības, sniegt kompetentu aprūpi
jaundzimušajam un ļauj pieņemt pareizus
lēmumus ārkārtas situācijās. Vecmātei
nepieciešamas zināšanās par grūtniecības
procesu, dzemdībām, jaundzimušā aprūpi un
zīdīšanu, kā arī par sarežģījumiem, kas
iespējami ikvienā no šiem bērna pasaulē
ienākšanas posmiem. Vecmāte var novērot
sievieti arī grūtniecības laikā un kļūt par
viņas sabiedroto, kura izpēta savu klienti, lai
atvieglotu dzemdības. Vecmāte pieņem
fizioloģiskās dzemdības un piedalās
vienkāršās ginekoloģiskās operācijās.
Vecmāte arī novēro attīstību bērniem līdz
vienam gadam. Šī profesija noteikti nav
piemērota jebkuram cilvēkam. Ir daudzi,
kuri sāk apgūt šo profesiju, bet galu galā
tomēr izvēlas citu darbības sfēru.
Vecmātes uzdevums ir, ne vien pārzināt
grūtniecības norisi un dzemdību mehānismu
jeb fizioloģiju, bet arī atbalstīt, iedrošināt
sievieti, radīt pārliecību, ka viņa var skaisti,
dabiski dzemdēt. Dot gan fizisko, gan morālo
atbalstu. Sievietēm, kuras dzemdē, nereti
šķiet, ka dzemdībās atbalstu vislabāk spēj
sniegt vecmāte ar lielu pieredzi, kura pati ir
dzemdējusi. Par spīti šim stereotipam ir
pietiekami daudz vecmāšu, kuras vēl nav
dzemdējušas un kurām ir ļoti laba izpratne
par to, kā palīdzēt sievietei. Ļoti svarīgs ir
kontakts starp sievieti un vecmāti dzemdībās.
Ja sieviete jau grūtniecības laikā ir
kontaktējusies ar vecmāti, ja vecmāte ir
palīdzējusi novērot grūtniecību un ja abu
sadarbība turpinās arī dzemdībās, tad
sievietei ir lielāka pārliecība pašai par saviem
spēkiem, lielāka drošības sajūta. Šādā
situācijā vecmāte pazīst sievieti un zina, kurā
brīdī viņu vajag paslavēt, kurā brīdī vajag tīri
fiziski atbalstīt, iedrošināt vai ieteikt kaut ko,
ko sieviete tobrīd varbūt negrib, bet, ko viņai
būtu vērts pamēģināt. Katrai sievietei jāatrod
sava pieeja.
Bieži vien jāsaka tas, ko topošā māmiņa
varbūt nevēlas dzirdēt un darīt. Vecmāte ir
cilvēks, kas nav cieši saistīts ar dzemdētājas
ģimeni, ir mierīgs un stabils, izskaidro un
pasaka, ka viss ir kārtībā, viss būs labi,
dzemdības rit uz priekšu, tagad tev ir jāelpo,
tagad ir jāatpūšas. Tās ir rutīnas frāzes, kas
tiek atgādinātas katrai dzemdētājai, bet
vienmēr piemeklējot citus vārdus un
intonāciju. Gadās, ka vajadzīgs konkrēts,
stingrs vārds. Bieži vien ir jāatkārto viens un
tas pats. Vecmātes uzdevums ir likt sievietei
saņemties, bet dažreiz pietiek ar to, ka
vienkārši vecmāte ir blakus un neko nesaka
- lai sieviete justu mieru. Vai jāpamasē
sievietes mugura, jāparāda viņas vīram, kā to
darīt. Meksikāņu vecmāte Anhelika ir teikusi

- “Vecmātei katra dzemdētāja jāuztver kā
sava māsa.” Būtiski, lai sievietei paliktu labas
atmiņas par dzemdībām.
Tā ir ļoti skaista un vērtīga nodarbošanās,
jo tiek piedzīvots viens no skaistākajiem
brīžiem - pasaulē ienāk bērns. Vecmātei ir
ļoti liela atbildība ne tikai par bērna un
mammas veselību, bet arī par pirmo
emocionālo kontaktu, kas notiek, bērniņam
ienākot pilnīgi svešā pasaulē, kur viss ir tik
liels, skaļš, trokšņains, gaišs un svešs. Rokas,
kas pirmās saņem bērniņu, kuru pieskārienu
bērns sajūt pirmo, visbiežāk ir vecmātes
rokas. Ir svarīgi, kādas izjūtas bērnam dos
pirmais pieskāriens. Tam ir jānes informācija,
ka šajā pasaulē ir droši. Ir dzemdības, kurās
emocijas sit augstu vilni un asaras saskrien
acīs no prieka un laimes, ka bērniņš ir
piedzimis. Vecmāte ir emocionāli atgriezeniska profesija, jo ļoti daudz labas enerģijas
nāk atpakaļ. Katra bērniņa piedzimšana arī
vecmātei ir svētki.
Dūla
Vārds doula cēlies Senajā Grieķijā (izrunā
Doo-lah), kas nozīmē pieredzējušu sievieti,
kura palīdz citai sievietei. Sākotnēji terminu
doula vairāk lietoja pēcdzemdību kontekstā par
pieredzējušām mātēm, kas palīdz jaunajām
māmiņām krūts barošanas jomā un
jaundzimušo aprūpē. Mūsdienās šim terminam
jau ir plašāka nozīme, to lieto par sievietēm,
kas sniedz informāciju, kā arī emocionālo un
fizisko atbalstu mātei grūtniecības laikā,
dzemdībās un pēcdzemdību periodā.
Parasti par dūlām kļūst nākamās vecmātes
vai sievietes ar psihologa izglītību. Tomēr par
dūlu var kļūt arī sieviete bez speciālas
izglītības, bet ar zināšanām par normālu
grūtniecības fizioloģiju, dabīgām dzemdībām
un jaundzimušo aprūpi. Atšķirībā no
vecmātēm dūlām parasti nav medicīniskas
izglītības, līdz ar to dūla ir atbalsta persona,
kas nenes tiešu atbildību par dzemdību
procesa sarežģījumiem.
Dzemdību dūla gādās par nepārtrauktu
uzmanību daudzās darbības vietās, palīdzot
dzemdētājai mājās, pa ceļam no mājām uz
dzemdību iestādi un dzemdību iestādē. Jau
pirms dzemdībām dūla tiekas ar sievieti
vairākas reizes, lai detalizēti apspriestu
dzemdību plānu. Nākamā māmiņa dalās
savos nodomos un vēlmēs, kādas dzemdības
viņa gribētu un kopā ar savu dzemdību palīgu
viņas izstrādā optimālu dzemdību stratēģiju.
Dūla savukārt izstāsta, kas notiek dažādos
dzemdību periodos, kā sevi noskaņot
veiksmīgām,
vieglām
un
skaistām
dzemdībām, kad braukt uz dzemdību namu
un kam pievērst uzmanību sarunā ar ārstu.
Pie pirmajām dzemdību pazīmēm
dzemdību dūla brauc pie dzemdētājas uz
mājām, kur tiek pavadīts pirmais dzemdību
periods. Dūlas uzdevums ir nemanāmi vērot
dzemdību dinamiku un palīdzēt šo periodu
izdzīvot mierīgi un dabīgi. Vadoties pēc

sievietes sajūtām un vēlmes, dūla palīdz
izvēlēties piemērotāko brīdi, kad doties uz
dzemdību iestādi. Arī dzemdību nodaļā dūla
ir visu laiku blakus dzemdētājai, pat ja tas
ilgst ilgāk par 24 h, palīdz atrast labākās
dzemdību
pozas
kontrakciju
sāpju
atvieglošanai, dod padzerties un ēst, ja tas
nepieciešams, veic masāžu, uzmundrina,
stiprina viņas garu, seko tam, lai sieviete
justos komfortabli. Paralēli vispārpieņemtām
pretsāpju metodēm, viņas arsenālā ir
pietiekoši daudz resursu dzemdību sāpju
mazināšanā bez medikamentu iejaukšanās.
Tā ir gan elpošana, gan dažādas dzemdību
pozas, masāžas, manuālās terapijas
paņēmieni, homeopātija, aromterapija, īstajā
brīdi pateikts spēcinošs vārds. Protams, ka
pie jebkurām aizdomām par sarežģījumiem,
kas radušies dzemdību sākuma periodā,
dzemdētāja kopā ar dūlu nekavējoties dodas
uz dzemdību nodaļu pie speciālistiem.
Dūla zina, kādas zāles un medicīniskās
procedūras dzemdību laikā var nozīmēt ārsts,
un var dzemdētājai pastāstīt par to
priekšrocībām un trūkumiem. Neskatoties uz
to, ka dūlas vairāk ir orientētās uz dabīgām
dzemdībām, viņas atbalstīs sievietes izvēli
nepieciešamajām medicīniskajām procedūrām, ko iesaka ārsts. Dūla atgādinās
dzemdētājai un ārstam par izstrādāto
dzemdību plānu, izskaidros dzemdētājai, kas
notiek, ja apstākļi būs mainījušies un kāpēc
ārsts piedāvā medicīnisko iejaukšanos. Šajā
gadījumā dūla ārstu papildinās, izskaidros
dzemdētajai iejaukšanās iemeslus un
rūpēsies, lai dzemdību process jebkurā
gadījumā būtu īpašs un personīgs.
Pēcdzemdību dūla nāk uz mājām un
palīdz ģimenei noorientēties preču klāstā, kas
būs nepieciešamas mazuļa ienākšanai
ģimenē, pēc atgriešanās no slimnīcas
praktiski palīdz gatavot ēdienu mātei, palīdz
krūts zīdīšanas jautājumos, izrunā jaunās
barojošās mātes ēdienkarti, praktiski apmāca
jaunos vecākus zīdaiņa aprūpē, stiprina
ģimenes saites dažādos līmeņos, pirmkārt jau
mātes – bērna saites. Dūla jaunajiem
vecākiem un dažkārt arī vecākajiem bērniem
palīdz aprast ar jaunākā ienākšanu ģimenē,
atbild uz visiem neskaidrajiem jautājumiem
un palīdz praktiski pirmajās 6 nedēļās un
dažreiz arī līdz gada vecumam, it sevišķi ja
sievietei ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības
vai vienlaicīgi ir vairāki zīdaiņi, vai bijušas
problēmas dzemdībās un bērniņam vajadzīga
īpaša uzmanība un speciāla aprūpe.
Pirmās emocionālās palīdzības mamma
(PEP mamma)
Profesionāla atbalsta persona māmiņām ar
mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam
- PEP mamma var būt pirmā izvēle
gadījumos, kad māmiņai nepieciešama
praktiska informācija vai arī emocionāls
atbalsts, lai veidotu miera un prieka pilnas
attiecības ar savu mazuli.
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PEP mammas parasti dodas mājvizītēs pie
mammas vai visas ģimenes, bet pēc mammas
vēlēšanās satikšanās var notikt arī kur citur.
Palīdzība tiek sniegta sekojošā veidā:
* Atbalstot, informējot un iedrošinot
pirmajās dienās un nedēļās kopā ar mazuli,
palīdzot apgūt vecākiem savu jauno lomu kā
mammai vai tētim;
* Iedrošinot vecākus atpazīt mazuļa
“signālus” un sekot tiem;
* Pastāstot, kā palīdzēt mazulim
adaptēties pasaulē pēc piedzimšanas,- stresa
mazināšanu, atbalstīšanu viņa vajadzībās,
komunikāciju, nēsāšanu;
* Konsultējot zīdīšanas un zīdīšanas
problēmu jautājumos;
* Palīdzot risināt grūtības, kas saistītas ar
bērna pārmērīgu raudulīgumu, nemieru un
miegu;
* Pārrunājot ar vecākiem jautājumus, kas
saistīti ar mazuļa ikdienas aprūpi, kā arī
ikdienišķus audzināšanas jautājumus (kādas
ir vecumam atbilstošas rotaļas un rotaļlietas?
kāpēc bērns man kož? ko darīt, lai bērns
klausa? vai tiešām mans bērns nedrīkst gulēt
manā gultā? utt.);
* Palīdzot atšķirt grūtības, kas saistītas ar
bērna augšanas un attīstības krīzēm, no
grūtībām, kuras būtu vēlams risināt,
piesaistot kādu profesionāli (ārstu, psihologu,
psihoterapeitu);
* Atbalstot gan vesela, gan slima bērna
aprūpē (stacionārā).
Zīdīšanas konsultants
Pēc bērniņa nākšanas pasaulē, kad
mamma ir apskatījusi, sasmaržojusi,
samīļojusi savu bērniņu, nākamais lielais
notikums – bērniņa likšana pie krūts. Jau
grūtniecības laikā sievietes izsapņotais
notikums, kā tas būs, kādas sajūtas pārņems,
iztēlojas to kā ļoti patīkamu, priecīgu procesu,
kuru izbauda gan mamma, gan bērniņš.
Tomēr, nereti viss nenotiek kā plānots.
Vecākiem šajā laikā ir ļoti nepieciešams, gan
emocionāls, gan prakstisks un informatīvs
atbalsts, kuru spēj sniegt zīdīšanas
konsultants. Zīdīšanas konsultants izskaidros:
l Vai man ir piens?
l Cik bieži jāzīda bērniņš, cik ilgi?
l Vai pareizi lieku bērniņu pie krūts?
l Kādās pozās var zīdīt bērniņu?
l Ja bērniņš ir neiznēsāts, vai var barot ar
krūti, kādas ir iespējas, lai saņemtu mammas
pienu?
l Sāpīgi, saplaisājuši krūtsgali.
l Bērniņš nepieņemas svarā.
l Krūšu kopšana.
l Krūšu galu formas dēļ nesanāk zīdīt.
l Zīdīt dvīņus, pozas.
l Kad uzsākt piebarot?
l Ja dots piena maisījums vai var
atgriesties pie ekskluzīvas zīdīšanas?
l Bērniņš neņem krūti, raud, ēdot aizrijas.
l Pieniņa atslaukšana.
l Zīdīšanas pārtraukšana.

preiļu slimnīcas vēsTis

bērniem
droša vasara
Tuvojas vasara – laiks, kad bērni lielu
laika daļu pavadīs ārā un viņu nodarbes būs
daudz aktīvākas nekā tas ir mācību periodā.
Vecākiem šajā laikā jāpievērš papildus
uzmanība bērna drošībai, tādēļ sadarbībā ar
Preiļu novada ģimenes ārstu Zitu Laizāni
esam izveidojuši sarakstu ar padomiem, kā
labāk un visefektīvāk parūpēties par savām
atvasēm, kā novērst biežākās traumas un kā
rīkoties, ja tomēr gadījusies nelaime. Pats
svarīgākais, protams, ir nodrošināt bērna
pieskatīšanu un pārrunāt ar bērnu
iespējamos drošības draudus, kā arī noteikt
skaidras robežas un konkrētus aizliegumus.
Saules apdegumi
1. Bērni paši nespēj pasargāt sevi no saules
apdegumiem, tāpēc par to ir jārūpējas
pieaugušajiem. Mazi bērni līdz 12 mēnešu
vecumam drīkst atrasties tikai ēnā, diendusa
ratos, kas atstāti saulē vai tiešos saules staros nav
pieļaujama. Gan rotaļas, gan gulēšana
pieļaujama ēnā, izmantojot saules aizsardzības
līdzekļus (SPF koeficientu vismaz 25-35), tomēr
atceraties, ka neviens sauļošanās aizsarglīdzeklis
nenodrošina pilnīgu Ultravioletā starojuma
filtru. Svarīgi ir sauļošanās līdzekli izmantot
pareizi: Saules aizsardzības līdzekli ir jāuzklāj
30 minūtes pirms došanās ārā. Ja Jūs bērnam
saules aizsardzības līdzekli uzklāsiet tikai tad,
kad esat ārā, viņš 30 minūtes būs bez aizsardzības. Saules aizsardzības līdzeklis ir
jāuzklāj atkārtoti pēc dažām stundām, īpaši ja
bērns peldas. Pārliecinieties, lai ar saules
aizsarglīdzekli ir noklātas visas bērna ķermeņa
daļas.
2. Dienās kad ir ļoti karsti ierobežojat bērna
rotaļas ārā laikā no 10:00 līdz 16:00, kad saules
intensitāte ir visizteiktākā. Karstā laikā
pastaigājoties un rotaļājoties, bērniem
nepieciešams piemērots (elpojošs, gaišs)
apģērbs un galvassega aizsardzībai no saules.
3. Nodrošiniet bērnu acu aizsardzību ar
saulesbrillēm. Pareizai saulesbriļļu izvēlei
pārliecinieties, kas UV starojuma aizsardzība ir
100%. Saules aizsardzībai nav nozīmes
saulesbriļļu stiklu tumšumam (jo tumšāki stikli,
jo labāka aizsardzība), nozīme ir tikai
ultravioletā starojuma aizsardzības filtram.
Nelietojat bērnam rotaļu saulesbrilles bez
ultravioletās aizsardzības filtra.
4. Bērnu nekad vienu neatstājiet automašīnā.
Karstā vasaras dienā automašīna sakarst ļoti īsā
laikā. Vienmēr turat automašīnu noslēgtu, lai
bērns patvaļīgi nevar tajā iekļūt. Nodrošinieties
pret risku, ka automašīnas durvis automātiski
noslēdzas un bērns paliek viens tajā. Rūpējaties,
lai bērns saņemtu pietiekamā daudzumā
šķidrumu. Ik pēc 20 minūtēm piedāvājat uzņemt
šķidrumu. Nodrošiniet, lai dzēriens bērnam ir
brīvi pieejams.
Rīcība pie pārkāršanas – Cietušais jānogulda
vēsā vietā un jāatģērbj. Cietušā kājas jānovieto
augstāk par galvu, jādzesē pieri, kaklu, krūtis ar
vēsām, mitrām kompresēm. Dod lēni dzert
aukstu, vāji sāļu ūdeni (tējkarote sāls uz litru
ūdens), kamēr cietušā pašsajūta uzlabojas
nepieciešamības gadījumā jāizsauc ārsts.
Rīcība pie saules apdegumiem - saules
apdegušas ādas kopšanai pirmā palīdzība ir
mitrinošs krēms vai gēls. Vislabāk, ja tas iepriekš
turēts vēsumā. Nekādā gadījumā nedrīkst
izmantot ziedes, kuru sastāvā ir vazelīns. Uzklāts
uz ādas, tas aizkavē ūdens Izgarošanu, kas
dabiskā veidā palīdz ādai atdzesēties.
Ķermeni var dzesēt zem aukstas dušas.
Viegla saules apdeguma gadījumā uz ādas var
smērēt jogurtu vai krējumu. Nopietnāka saules
apdeguma gadījumā centies saglabāt neskartus
pūšļus, un ja saules apdegums ir nopietns, lūdz
ārsta palīdzību.
Bērna drošība pie ūdens
Lai bērnam pelde būtu droša, ir svarīga tā
uzraudzība un bērna vecumam, peldēt prasmei
atbilstošs un drošs peldlīdzeklis. Svarīgi, lai
pelde notiktu piemērotā peldvietā, kas ir
atbilstoši iekārtota un, kur tiek veikta ūdens
kvalitātes uzraudzība. Ieteikumi:
1. Bērnus peldvietā un viņu peldēšanās laikā
vienmēr pieskatiet. Pusaudži pirms došanās
peldēt, lai par to informē un nepieļaujiet, lai tie
dotos peldēties vienatnē.
2. Peldēties atļauts tikai zināmās peldvietās.
3. Bērniem, kuru peldētprasme nav
pietiekama, atļaujat uzturēties ūdenī tikai ar
drošiem un peldēšanai paredzētiem palīglīdzekļiem (peldriņķi, drošības vestes).
4. Bērniem aizliedzat rotaļāties ceļmalas
grāvjos un tamlīdzīgās vietās, kur mēdz
uzkrāties lietus vai palu ūdeņi, kā arī vietās ar
lielu ūdens straumi.
5. Neatļaujiet lēkt ūdenī vietās, kur tas nav
paredzēts.
6. Ja Jūsu mājās ir baseins, dīķis vai
tamlīdzīga mākslīgā ūdens krātuve, nodrošiniet
to ar aizsardzības žogu, vārtiņiem. Ja Jūs esat
ciemos, kur šāda aprīkojuma nav, uzraugat
bērnu, lai viņš nerotaļātos pie ūdens krātuves.
7. Rūpējaties, lai bērns pēc četru gadu
vecuma apgūtu peldēt prasmi.
8. Iemācat bērnam personīgās higiēnas
normas peldvietā (peldoties nenorīt ūdeni;
9. Pēc iespējas nomazgāties pirms un pēc
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pienākumus un nosakiet atbildīgās personas
grila un bērnu uzraudzībai. Ja Jums nav
pārliecības, ka Jūsu rīcībā ir pietiekami liela
teritorija, lai bērni uzturētos pietiekami drošā
attālumā no grilēšanas vietas, labāk no šāda
pasākuma atteikties, piemēram, grilēšana
pludmalē vai sabiedriskos pasākumos.
3. Vasara ir arī ugunskuru laiks. Pārrunājiet
ar bērnu par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka
gadījumā. Nodrošiniet, lai bērns atrastos drošā
attālumā no ugunskura, ņemat vērā, vēja
virzienu un dzirksteļu izplatīšanās risku.
Rūpējaties, lai ugunskurs atrastos pietiekamā
attālumā no viegli uzliesmojošiem objektiem un
priekšmetiem. Ugunskura aizdedzināšanai
nelietojiet viegli uzliesmojošus šķīdumus kā
benzīnu, petroleju u.tml.
4. Pārrunājiet ar bērnu par grila radītajiem
riskiem, degšķidruma bīstamību un ugunsdrošību.
Ja apdedzināts pirksts vai iegūta cita
apdeguma brūce, traumētā vieta pēc iespējas
ātrāk jāpaliek zem vēsa, tekoša ūdens strūklas.
Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ziedes,
kuru sastāvā ir vazelīns. Uzklāts uz ādas, tas
aizkavē ūdens izgarošanu, kas nepieciešama,
lai dabiskā veidā palīdzētu ādai atdzesēties.
Sporta drošība un velodrošība
1. Neatstājiet bērnu braucam vienu ar
divriteni, kamēr neesat pārliecināts par bērna
braukšanas prasmi. Ņemiet vērā bērna
koordinācijas spējas. Lietojiet ceļu un roku
aizsargus, lai izvairītos no lūzumiem, kamēr
bērns nav pilnībā apguvis riteņbraukšanas
prasmi.
2. Iegādājoties velosipēdu, ņemiet bērnu
līdzi, lai pārliecinātos, ka velosipēda svars ir
bērnam atbilstošs, kā arī iegādājieties
velosipēdu atbilstošu bērna augumam.
3. Iegādājoties velosipēdu, nodrošiniet
bērnu ar ķiveri, ceļu un roku sargiem un
paliecinieties, ka tie atbilst drošības
standartiem. Vienmēr lietojiet aizsardzības
līdzekļus, jo bērnam tiek izstrādāts
pieradums tos lietot un tā būs garantija, ka arī
nākotnē bērns vienmēr tos lietos.
4. Braucot ar velosipēdu, vienmēr bērnam
lietojiet ķiveri un citus aizsargus, neatkarīgi
no tā, cik tālu no mājas Jūs atrodaties. Kā
rāda pieredze mazi bērni velo traumas gūst
tieši savas mājas pagalmā.
5. Ķiverei ir labi jāpieguļ galvai, tā
nedrīkst būt nobīdīta uz priekšu vai atpakaļ.
Ķiverei jābūt cieši piesprādzētai tā, lai to
nevarētu nobīdīt nevienā virzienā.
6. Rūpējaties, lai bērni nelietotu skrituļslidas, skrituļdēļus un citus līdzekļus, tur,
kur pārvietojas autotransports. Lietojot sporta
inventāru rūpējaties, lai tiktu lietoti arī
aizsardzības līdzekļi. Nodrošiniet, lai bērni ar
skrituļslidām, skrituļdēļiem u.tml. braukātu
tikai tam piemērotās vietās, piemēram,
atbilstoši aprīkotos un uzraudzītos parkos.
Ja iegūta brūce - pirmkārt brūce ir jāattīra,
īpaši tas attiecas uz brūcēm, kas iegūtas, krītot
uz zemes vai asfalta - brūcē var būt iekļuvušas
smiltis un netīrumi. Brūci noskalo zem vēsa,
tekoša ūdens. Brūci apstrādā ar 3% ūdeņraža
pārskābi un nepieciešamības gadījumā uzliek
sterilu pārsēju. Ja apkārt brūcei parādās
izteikts pietūkums, sāpīgums, šī vieta kļūst
karsta, nevajag ilgi gaidīt - ir jāgriežas pie
ārsta. Šīs pazīmes liecina par to, ka brūcē ir
iekļuvusi infekcija un nepieciešams mediķa
padoms, kā pareizi rīkoties tālāk.
Spēļu (rotaļu) drošība
1. Iegādājoties rotaļu inventāru pārliecināties, ka tas atbilst drošības standartiem
un bērna vecumam.
2. Ierīkojot spēļu laukumu, tas nedrīkst
būt no slīdošiem vai viegli plīstošiem
materiāliem. Spēļu laukuma ierīkošanai var
izmantot gumijotus materiālus, smiltis, koka
skaidas vai mizas.
3. Spēļu laukuma aprīkojumā nedrīkst būt
brīvu āķu, atklātu naglu vai skrūvju galvu un
citu bīstamu faktoru.
4. Pārliecināties, ka spēļu laukumā bērns
nevar aizsniegt tādas detaļas, kas varētu
savainot (iedurties, iesist) bērna ķermeni.
5. Šūpoļu sēdeklis jāapdarina ar
mīkstu materiālu - gumiju, plastikātu
vai brezenta audumu.
6. Ieteikumi bērna drošībai vasarā
7. Nodrošiniet, lai bērns nevar aizsniegt
virves vai siksnas, kas varētu būt par iemeslu
nožņaugšanai.
8. Pārliecinieties, ka metāla daļas nevar
radīt apdegumu. Nekādā ziņa neizmantojiet
pašdarinātus tramplīnus. Batutus izmantojiet
tikai ar drošības tīklu.
Asiņošana no deguna - aizspied cietušajam
asiņojošo nāsi, galvu noliec uz priekšu un
apsēdiniet cietušo. Pie deguna un pakauša
jāpieliek aukstums. Ja asiņošana turpinās ilgāk
par 20 minūtēm, nekavējoties jāgriežas pie ārsta.
Krišana no augstuma
Īpaši svarīgi ieteikumus ievērot pirmskolas
vecuma bērnu vecākiem: Norobežojiet kāpnes,
novērsiet iespēju bērnam piekļūt pieslienamām
kāpnēm. Novērsiet iespēju bērniem piekļūt un
uzrāpties uz citiem augstiem objektiem
(jaunceltnes, šķūnīšu jumti).
Galvas traumas - ir bīstamas, jo var izraisīt
bezsamaņu. Nepieciešams novieto cietušo
pusguļus vai cietušajam ērtākajā pozā. Ja
cietušais piēc traumas zaudējis samaņu vienmēr
izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja
cietušais vemj, pagriez to uz sāniem.
Ja kritiena rezultātā veidojusies brūce, uzliec

peldes; personīgās vajadzības nekārtot ūdenī vai
ūdens tuvumā, bet tikai tam paredzētajās vietās).
Bērna aizsardzība pret insektiem
Kukaiņu kodumi bērnam var izraisīt
nepatīkamus, niezošus izsitumus vai
nopietnu alerģisku reakciju. Atcerieties,
uzturoties ar bērnu ārā:
1. Nodrošiniet, lai maksimāli viņa ķermeni
pasargātu apģērbs, garas bikses, zeķes, krekls,
cepure un iespējams arī cimdi. Bērna
aizsardzībai ieteicams izmantot moskīta tīklu.
2. Izvairieties no vietām, kur ir kukaiņu
perēkļi.
3. Nodrošiniet, lai apģērbs būtu gaišs un
vienkrāsains, lai uz tā labi būtu redzamas,
piemēram, ērces.
4. Lai pasargātu no ērču kodumiem,
izvairieties no bērnu rotaļām nekoptās,
aizaugušās teritorijās. Ja bērns dodas uz mežu
vai aizaugušu teritoriju, jābūt augumu
nosedzošam apģērbam un galvassegai.
5. Vakcinējat bērnu pret ērču encefalītu
atbilstoši ārsta rekomendācijām. Atceraties,
ka smaržīgu ziepju un citas kosmētikas
izmantošana var pievilināt kukaiņus.
6. Ieteikumi bērna aizsardzībai, izmantojot
pretodu līdzekļus:
• Lietojiet tikai tādus pretodu aizsardzības
līdzekļus, kas ir paredzēti izmantošanai bērniem.
• Pārliecinieties, ka bērnam nav alerģiskas
vai iekaisuma reakcijas pret odu līdzekli.
Nelietojiet pretodu līdzekļus uz savainotas
vai iekaisušas ādas.
• Atcerieties, ka parasti pretodu aizsardzības līdzekļi ir efektīvi vairākas stundas. Ir
pretodu līdzekļi, kurus bērniem var lietot
tikai vienu reizi dienā.
• Lietojiet pretodu līdzekli tikai tik daudz, lai
nosegtu atklātās ķermeņa daļas un
nepieciešamos apģērba rajonus. Pretodu
līdzekļus lietojiet tikai saskaņā ar instrukciju,
nepārdozējat to daudzumu. Atcerieties, ka
pretodu līdzeklis labi iesūcas caur bērna ādu.
• Nodrošiniet, lai pretodu līdzeklis bērnam
nenokļūtu mutē, elpceļos un acīs.
• Neatstājiet pretodu līdzekli bez
uzraudzības.
• Neizsmidziniet pretodu līdzekli blakus
ēdienam.Neizsmidziniet pretodu līdzekli
noslēgtās telpās.
• Atcerieties, ka pretodu līdzeklis
nepasargā pret citiem kukaiņiem – lapsenēm,
bitēm, iršiem, ērcēm.
• Atgriežoties telpās, nomazgājiet pretodu
līdzekli ar ziepēm un ūdeni, cik vien ātri tas
ir iespējams, īpaši gadījumos, ja pretodu
līdzeklis ir izmantots atkārtoti. Izmazgājat arī
izmantotās drēbes.
Pie kukaiņu kodumiem:
• Atvēsini! Visiem insektu kodumiem pirmā
palīdzība ir atvēsināšana. Uz sakostās vietas var
paturēt ledus gabaliņus, var tecināt aukstu ūdeni,
var arī iemērkt aukstā ūdenī – aukstums apmāna
ādas receptorus un mazina niezi.
• Uz aptieku. Otra lieta, kas nereti vēlama, ir
viegla pretiekaisuma darbība – smēre ar
atvēsinošu, pretniezes un antialerģiska darbību.
• Dezinfekcija. Sakosto vietu ieteicams arī
dezinficēt.
• Antihistamīna preparāti. Ja ļoti sāp un
alerģiskā reakcija ir ļoti izteikta, var lietot arī
iekšķigi lietojamos medikamentus, par kuriem
jākonsultējas ar ģimenes ārstu vai farmaceitu.
• Pie daktera. Ja kukaiņi sakoduši tiešām
spēcīgi, vai novērojama alegģiska reakcija.
Ko labāk nedarīt?
• Ziedes un smēres lielākoties nav
ieteicamas, jo ziedēm parasti piemīt sildošs
efekts, kas pietūkumu un niezi var pat palielināt.
• Uz sakostās vietas nevajag līmēt plāksterus,
jo arī tie veicina lokāli sildošu efektu.
Pareiza ērces izvilkšana
1.Ērcei, kura piesūkusies, nevajag pilināt
virsū eļļu, sviestu, terpentīnu, petroleju utt., ar
domu kukaini smacēt. Visas šīs vielas ērcei
izraisa vemšanas refleksu un kukaiņa siekalās
(iespējams) esošās infekcijas nokļūs tieši asinīs.
2.Pareizākais, dodoties pie dabas, ir ņemt līdzi
aptiekā iegādātas speciālas cilpiņas vai
vienreizlietojamās pincetes drošai ērces
izvilkšanai. Piemēram, ar pinceti, kuru novieto
maksimāli tuvu ādai, jāsatver ērces galva un
akurāti pret pulksteņrādītāja virzienu jāveic 2-3
apgriezieni ap asi, lai ērce smuki izgrieztos ārā pati.
Bites dzelonis no koduma vietas jāizņem,
citādi tas var sākt pūžņot, var izveidoties arī
furunkuls. Pēc tam sadzelto vietu var
nodezinficēt ar kādu spirtotu līdzekli.
Čūskas (mūsu platuma grādos bīstamākā ir
odze) kodumi ir īpašs gadījums. Šādā situācijā
neko nedrīkst spaidīt vai kustināt! Nekavējoties
gādodas pie ārsta, vai pēc iespējas ātrāt jāzvana
112 un jānoskaidro pareizais rīcības plāns.
Ugunsdrošība
1. Vasara ir arī grilēšanas laiks. Atcerieties,
ka grila degšķidrumi ir ugunsbīstami un ātri
uzliesmojoši un to lietošana saistīta ar apdedzināšanās risku. Šo degšķidrumu iedzeršana,
nokļūšana uz gļotādām vai acīs var radīt
nopietnus draudus veselībai gan pieaugušajiem,
gan bērniem. Nodrošiniet, lai degšķidrums
nenonāktu bērna rokās un grilēšanas laikā bērns
nerotaļātos grila tuvumā. Grils izraisa īpašu
bērna interesi, interesanti ir grila piederumi un
darbības, kas notiek ap grilu, tādēļ ir svarīgi
novērst bērna uzmanību un interesi uz citām
nodarbēm.
2. Rīkojot pasākumus ar grilēšanu, vienmēr
pārliecinieties vai būs iespējams nodrošināt
bērna uzraudzību grilēšanas laikā. Sadaliet
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tīru, vēlams sterilu, marles salveti vai tīru drēbes
gabalu, neļauj atdzist cietušajam/pasargā to no
apkārtējās vides iedarbības.
Saindēšanās risks
1. Bīstamas ķīmiskas vielas (minerālmēslus,
kaitēkļu iznīcināšanas un citus augu
aizsardzības līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus,
eļļas, degvielu) turēt tikai noslēgtās, bērniem
nepieejamās vietās.
2. Neveikt darbības ar bīstamām ķīmiskām
vielām bērna klātbūtnē, kā arī pēc darbošanās ar
bīstamajām vielām, uzmanīt, lai bērns netuvotos
apstrādātajiem augiem.
3. Uzmaniet, lai bērns nenonāktu saskarē ar
apģērbu, kurā Jūs strādājāt ar ķimikālijām.
4. Ņemiet vērā, ka dažādām ķimikālijām ir
pievilcīgs izskats, kas var piesaistīt bērna
uzmanību.
5. Ja Jūs dodaties viesos, pārrunājiet ar mājas
saimniekiem, lai bīstamās ķīmiskās vielas, arī
medikamenti tiktu novietoti bērnam nepieejamā
vietā. Nodrošiniet papildus uzraudzību bērnam.
6. Ņemiet vērā, ka indīgas vielas var saturēt
arī augi. Pārrunājiet ar bērnu par indīgo augu un
sēņu radītajiem riskiem, informējiet, kādus
augus un sēnes nedrīkst aiztikt. Aizliedziet
bērnam pieskarties un bāzt mutē, degunā, ausīs
u.tml. jebkuru nezināma auga daļu.
Palīdzība saindēšanās gadījumā - izsauc
ātro palīdzību vai nogādā cietušo slimnīcā, cik
ātri vien iespējams. Savāciet no cietušā vai
apkārtējiem cilvēkiem informāciju par ķīmiskās
vielas nosaukumu un laiku, kad tā iedzerta.
• Nedrīkst izraisīt vemšanu, ja ir saindēšanās
ar skābēm, sārmiem, mazgāšanas līdzekļiem,
benzīnu, šķīdinātājiem.
• Tikai gadījumos, ja esat pārliecināts, ka tas
ir pilnībā droši var izraisīt vemšanu dodot dzert
siltu ūdeni 0,5 — 1,0 1 un kairinot vietu pie
mēles saknes, atkārto līdz 10 reizēm.
•¨Netērē laiku, meklējot pretindes!
Saindēšanās ar pārtiku
1. Mazgājiet rokas pirms sākat darboties ar
pārtiku;
2. Mazgājiet rokas pēc jēlas gaļas apstrādes;
3. Nodrošiniet, lai jēlie produkti (gaļa)
nenonāktu saskarē ar gataviem produktiem,
piemēram, maizi, dārzeņiem, tai skaitā virsmas,
kas saskārušas ar jēlu gaļu;
4. Nelieciet izcepto gaļu uz traukiem, kas
bijuši saskarē ar jēlo gaļu;
5. Pārliecinieties, ka gaļa ir labi termiski
apstrādāta.
Saskare ar dzīvniekiem
Ņemiet vērā, ka dzīvnieka rīcība ir
neprognozējama un tas var būt par iemeslu
bīstamiem savainojumiem, tādēļ nodrošiniet
uzraudzību laikā, kamēr bērns ir dzīvnieka
tuvumā.
Dārza darbu drošība
1. Nodrošiniet, lai bērns nebūtu klāt, pieaugušajiem veicot darbus ar bīstamām iekārtām
(zāles pļaušana, koku zāģēšana, zaru smalcināšana).
2. Rūpējaties, lai darba rīki atrastos bērnam
nepieejamā vietā. Pabeidzot darbu, neaizmirstiet
rīkus nolikt bērnam nepieejamā vietā.
3. Nodrošiniet, lai bērns nevarētu iedarbināt
iekārtas. Bērniem līdz 12 gadu vecumam
neļaujiet lietot stumjamo zāles pļāvēju, bet līdz
16 gadu vecumam – pašgājēju.
4. Izvairieties no zāles pļāvēja saskares ar
lidojošiem priekšmetiem, piemēram, akmeņiem.
Satiksmes drošība
1. Dodoties izbraucienā ar auto pa lauku
ceļiem, ievērot satiksmes noteikumus, lietot
bērnu sēdeklīšus un drošības jostas!
2. Pārrunājiet ar bērnu ceļu satiksmes
drošības noteikumus.
3. Vietās ar dzīvu satiksim, nekad neatstājiet
bērnu bez uzraudzības.
4. Iespēju robežās izvairieties no tā, ka bērni
bez pieaugušo uzraudzības rotaļājas māju
iekšpagalmos, kur atļauta arī auto transporta
kustība.
Negaisa laikā
Līdzās tam vasaras mēnešos bieži arī tiek
novērots zibens, kas nav tikai skaista dabas
parādība, bet var nopietni apdraudēt dzīvību un
veselību. Svarīgi ir bērniem atgādināt, kāda ir
pareiza rīcība negaisa laikā, īpaši tiem, kuri
dosies uz laukiem un varbūt vēlēsies negaisu
vērot klajā laukā vai ūdenstilpnes tuvumā:
1. Meklējiet patvērumu mājā vai mašīnā un
aizver logus un durvis.
2. Atvienojiet datoru, radio un televizoru no
elektriskā tīkla. Neizmantojiet sadzīves
elektrotehniku un tālruni.
3. Sevišķi bīstams zibens ir klajā laukā.
Atrodiet ēku, kur patverties. Ja nav iespējams
patverties ēkā, neizmantojiet nelielus šķūņus vai
atsevišķi augošus kokus. Piemērots patvērums
ir biezs mežs bez atsevišķiem augstiem kokiem.
4. Neuzturieties atklātās augstienēs, blakus
metāla vai metāla stiepļu žogam un zibensnovedējam.
5. Ja klajā laukā nav kur patverties, tad
nogulieties zemē. Negaisa laikā nedrīkst ātri iet,
skriet vai izslieties pilnā augumā.
6. Atcerieties, ka pērkona negaisa laikā
nedrīkst atrasties uz ezera vai citas
ūdenskrātuves, peldēties, makšķerēt zivis.
Nepieciešams attālināties no ūdenskrātuves
drošā attālumā.
Raksts tapis izmantojot Lavijas Republikas
Veselības ministrijas izstrādāto materiālu
"Ieteikumi bērnu drošībai vasarā" 28.05.2014.
un sadarbībā ar Ģimenes ārstu Zitu Laizāni.
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SIA “PREIĻU SLIMNĪCA” AICINA DARBĀ SPECIĀLISTUS UZ NENOTEIKTU LAIKU:
ĶIRURGU,
FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS
ĀRSTU (REHABILITOLOGU)
TRAUMATOLOGU-ORTOPĒDU,
GINEKOLOGU, DZEMDĪBU SPECIĀLISTU,
ENDOSKOPISTU (gastrointestinālā endoskopija),
PEDIATRU.
Radioloģijas kabinetā RADIOLOGA ASISTENTU
Pieteikšanās un informācija:
Viktorija Šmukste,
SIA “Preiļu slimnīca” Galvenā ārste
Mob. +371 28234495,
E-pasts: viktorija.smukste@preiluslimnica.lv
Klientu ērtībai Rehabilitācijas nodaļā izveidota atsevišķa
Reģistratūra. Šeit būs iespējams veikt pierakstu pie nodaļas speciālistiem un samaksāt par rehabilitācijas nodaļas pakalpojumiem. Reģistratūra strādās katru darba dienu no 8:00 - 17:00.
Reģistratūras tālruņa numuri - 65307748 un mob. 26413288.
SIA “Preiļu slimnīca” darbu uzsāk jauns ārsts speciālists dermatologs Anželika Bule-Kairiša.
Uz vizīti var pieteikties zvanot uz Reģistratūru –
65307750; 65307757, mob. 26409980. Dermatoloģe pieņems
divas reizes mēnesī SIA „Preiļu slimnīca“ Poliklīnikas trešajā
stāvā 306. kabinetā.
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacienta iemaksa 4,27eur.
Bez ģimenes ārsta nosūtījuma maksa saskaņā ar SIA
„Preiļu slimnīca“ cenrādi15eur.
Taizemes masāža
SIA „Preiļu slimnīca“ masāžas speciālisti piedāvā īpašu un
relaksējošu masāzas veidu „Taizemes masāža“, kas tiek veikta
uz grīdas, uz speciāla paklājiņa, caur apģērbu. Skan
nomierinoša mūzika, un masieris uzsāk masāžu – uzspiež uz
bioaktīvajiem punktiem, kas atrodas uz enerģijas līnijām,
izstiepj un saspiež muskuļus. Tas atgādina gan jogas, gan
reflektoro zonu masāžas seansu.
Eļļas un krēmi netiek izmantoti.
Tradicionālās Taizemes masāžas laikā mugurkauls
izstiepjas, iztaisnojas, zūd saspringums un palielinās locekļu
kustīgums. Ievērojami palielinās asins šūnu tonuss,
normalizējas vielmaiņa, uzlabojas locītavu elastība un stāja.
Pēc masāžas ir patīkami relaksējoša sajūta.
Maksa par īso seansu (60 min.) 15 Eur, maksa par pilno
seansu (90 min.) 27 Eur.
Masāžai var peteikties pa tālruni - tālruni +371 26413288,
vai rakstot uz e-pastu – rehabilitacija@preiluslimnica.lv

dakTeri marTu veiTu
mūžībā aizvadoT
Gausi, kā negribot, pāri Preiļu
mazpilsētas ielām
skaidra un skaņa
ausa pavasara diena, sengaidīti stari
glāstīja vēl kailos
un stingros liepu
zarus, riesās pirmie
pumpuri ābelēs, un
agrīns strazdu pāris
uzsāka aizrautīgu
dziesmu jaunajam
ziedonim,
kad
skaudri un sāpīgi
pāršalca ziņa par
dakteres Veitas aiziešanu. Mūs atstāja draugs, kas
gadu desmitos bija dāvājis cilvēkiem veselību, ticību
dzīvei un atstājis šeit daļu no savas dāsnās sirds.
Rīdziniece, cēlusies no elitāras ārstu dinastijas,
spīdoši izglītota – viņu gaidīja izcilas perspektīvas
vadošajās galvaspilsētas klīnikās, bet nē – viņa
atrada savas dzīves piepildījumu šeit , Preiļos. Var
ilgi un farizejiski spriest par ētiku, tikumiem un
profesionalitāti, “patiesām vērtībām”, bet tas viss
būs tukša skaņa, bez miesas asinīm, ja neiemiesos
dzīvē Svēto Rakstu aicinājumu: “Mīli savu tuvāko,
kā sevi pašu!” Un daktere Veita bezgalīgi mīlēja
cilvēkus, ārsta darbā atdodot sevi visu, neskaitot
vakara, nakts vai brīvdienu stundas. Dievs viņai bija
devis gaišu sirdsprātu, neizsmeļamu dvēseles
bagātību un šai praktiskajā pasaulē tik neierasto
dāvināšanas prieku.
Veldzējot savu zinātkāri teju visos izglītības
pasākumos, daktere vienmēr no Rīgas atveda kolēģiem
kaut ko sirdij un vaļaspriekam tuvu. Tāpat vien.
Neprasot neko pretim. Visas viņas cilvēciskās ciešanas,
nepiepildītās cerības, paguruma raizes, neskāra
nevienu, jo bija noslēptas aiz bezbēdīga smaida,
asprātībām un rūpēm par līdzcilvēkiem. Zaudējums
grūti aptverams un pieņemams. Jūs aizejat, Dakter, bet
aizejat, lai paliktu, un mūs mūžam neatstās sajūta, ka

noslēdzies “laba servisa mēnesis” sia “preiļu slimnīca”
SIA “Preiļu slimnīca” noslēdzies “Laba servisa
mēnesis”. Jau iepriekš informējām, ka uzņēmumā šajā
mēnesī tiks ieviesti un apstiprināti divi nozīmīgi saistošie
dokumenti - “Klientu apkalpošanas standarts” un “Ētikas
kodekss”. Uzņēmuma nodaļās pacientiem tika izplatītas
aptaujas anketas, kuras ļāva vērtēt uzņēmuma darbību,
sniegto pakalpojumu kvalitāti un klientu servisu. Tika
organizēti semināri darbiniekiem par tēmām ,,Emocionālā
inteliģence, pamats darbā un personīgajās attiecībās” un
,,Psiholoģijas māksla medicīnas darbinieku ikdienā”.
Aptauju rezultāti ir ļoti pozitīvi, cilvēki rakstījuši gan
ieteikumus, gan pateicības konkrētiem speciālistiem. Kopumā
saņemta atgriezeniskā saite no 71 pacienta - 40 respondenti
Rehabilitācijas nodaļā, 18 Ginekoloģijas un Dzemdību nodaļā
un 13 anketas aizpildītas Terapijas nodaļā. Lielākais
respondentu īpatsvars bija sievietes. Vidējais aptaujas
aizpildītāja vecums bija 42 gadi, jāņem vērā, ka Dzemdību
nodaļas klientu vecums lielākoties ir zem 30 gadiem, bet
Terapijas nodaļā parasti ne mazāks kā 50 gadi.
Pacienti ļoti labi novērtējuši Terapijas nodaļas personāla
attieksmi un komunikāciju. Kopumā pacienti atzīmējuši ļoti
maz trūkumus nodaļas darbībā. Pēc anketām var secināt, ka
uzlabojumi, kas būtu nepieciešami ir - visu veicamo
procedūru skaidrojums un iekšējās kārtības noteikumu
skaidrojums, kā arī ārstu konsultācijas. Pacienti izsaka vēlmi
būt biežāk uzklausītiem un saņemt atbildes uz jautājumiem.
Ginekoloģijas un Dzemdību nodaļā saņemts liels skaits
pateicību par personisku un sirsnīgu attieksmi. Anketas
aizpildījušas gan māmiņas, kuras pasaulē sagaidījušas pirmos
mazuļus – viņas atzīmē, ka vienmēr bijis iespējams saņemt
atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, gan māmiņas kuras
dzemdēja jau otro vai trešo bērniņu, un par savu dzemdību
vietu atkārtoti ir izvēlējušās tieši SIA “Preiļu slimnīca”
Dzemdību nodaļu. Tikai 6 no 18 aptaujātajām mammām bija
apmeklējušas “Māmiņu skolas” nodarbības. ‘Dzemdību
speciālisti uzsver, ka, gatavojoties dzemdībām, šīs nodarbības
ir ļoti nepieciešamas, jo ievada jauno māmiņu visos procesos,

kas saistīti ar dzemdniecību. Pirmkārt - mammām ir iespēja
uzzināt informāciju no ginekologiem, vecmātēm, pediatriem,
bērnu māsām, fizioterapeitiem, otrkārt - speciālistiem ir
iespēja, balstoties uz pieredzi, brīdināt mammas par
nozīmīgiem jautājumiem, kas jāņem vērā gatavojoties lielajam
notikumam. Svarīgi būtu kursus apmeklēt ne tikai gaidot
pirmo bērniņu, bet atkārtot zināšanas arī gatavojoties otrajām,
trešajām un nākamajām dzemdībām. Kā galvenos kritērijus,
izvēloties SIA “Preiļu slimnīca”, jaunās māmiņas atzīmē kvalificētus speciālistus, attieksmi pret pacientiem, ieteikumus
no draugiem un uzņēmuma reputāciju, retāk – uzņēmuma
atrašanās vietu vai maksas pakalpojumu cenas. Jautājumā par
papildus pakalpojumiem, kas interesētu jaunās ģimenes,
visbiežāk atzīmētie pakalpojumi bija – zīdīšanas konsultācija,
psihologa konsultācija, retāk tika atzīmētas dzemdības ar dūlu,
ūdensdzemdības un dzemdību pozu maiņa.
Lielākā respondentu atsaucība bijusi Rehabilitācijas nodaļā.
Izvēloties SIA “Preiļu slimnīca” Rehabilitācijas nodaļu cilvēki
visbiežāk pozitīvi novērtējuši atrašanās vietu, kvalificētus
speciālistus un pozitīvu attieksmi. Gandrīz visās anketās
pacienti ir atzīmējuši, ka ir ļoti apmierināti ar speciālistu
attieksmi un komunikāciju. Runājot par jauniem
pakalpojumiem, ko cilvēki vēlētos, atzīmēti – relaksējošās
masāžas un trenažieri. Nedaudz retāk atzīmēta
parafīna/ozekorīta aplikācija un slingu terapija. Pacienti
komentāros ir interesējušies par iespējām attīstīt ūdens
procedūras un paplašināt nodarbību telpas.
SIA “Preiļu slimnīca” darbinieki noteikti ņems vērā visus
ieteikumus un komentārus, kas ir saņemti šī mēneša laikā. Arī
turpmāk ikviens ir laipni aicināts uzdot sevi interesējošus
jautājumus, uzrakstot tos un atstājot Poliklīnikas pirmajā stāvā
pastkastē vai ziņojumu kastītēs visās nodaļās, kā arī rakstot
elektroniski mūsu Facebook kontā un mājas lapā
www.preluslimnica.lv Kontaktu sadaļas apakšā zem norādes
- “Jautājiet mums”.
Anete Urka
SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpmāk reizi mēnesī SIA “Preiļu slimnīca” pacientus pieņems tehniskais ortopēds Agris Briedis, kurš
pārstāv uzņēmumu SIA “Tehniskā ortopēdija”. Speciālists konsultēs pacientus par to, kādi tehniskie palīglīdzekļi
pacientam būtu nepieciešami, kādus palīglīdzekļus iespējams iegādāties un kādus iespējams saņemt bez maksas, kā
valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Pie speciālista varēs veikt podometrijas mērījumus un pasūtīt
speciāli piemērotas apavu iekšzolītes. Pieteikšanās pa tālruni 67333023; 27767170.

atkal pavasarī uzplauks sniegpulkstenītes Jūsu koptajā
puķu dārzā pie kabineta loga, cēli uzziedēs japāņu
lilijas, un atkal spirgts rītenis spēlēsies Veitas bērza
lapotnē. Atkal Preiļu slimnīcas gaiteņos neaizmirstami
un aizrautīgi atskanēs dakteres Martas Veitas
dzirkstošie smiekli.
/Dr. J. Petrāns/
Ārste. Dzimusi 1941. gada 11. martā Cēsīs.
Absolvējusi Rīgas Medicīnas institūtu. Darba gaitas
kopā ar dzīvesbiedru Juri „pēc Vissavienības sadales”
uzsāka kā ārste Riebiņos 1962. gadā, kur toreizējais
kolhoza priekšsēdētājs Romualds Kavinskis jaunos
speciālistus apgādāja ar visu labāko. No 1964. gada
līdz 2013. gada 29. janvārim strādāja Preiļu slimnīcā.
Bija Preiļu slimnīcas Terapijas nodaļas vadītāja no
1967. gada līdz 2000. gadam. No 2000. gada līdz 2009.
gadam strādāja Terapijas nodaļā par ārsti internisti, bet
kopš 2009. gada Martai Veitai bija sava ģimenes ārsta
prakse.
2010. gadā saņēmusi Latvijas ārstu biedrības
apbalvojumu - II pakāpes Goda Zīmi Tempus hominis
/ Cilvēka laiks/ par izciliem sasniegumiem medicīnā
un mūža ieguldījumu profilaktiskajā medicīnā,
pacientu ārstēšanā un jauno kolēģu audzināšanā. Marta
Veita ir Preiļu novada goda pilsone.
Martu Veitu raksturo ass prāts, erudīcija, smalka
inteliģence, spēja izvērtēt pacientu veselības problēmas
kopumā – tās ir īpašības, kas lika kolēģiem griezties
pie savas skolotājas Martas Veitas sarežģītas
diagnostikas krustcelēs. Martu Veitu raksturoja
enciklopēdiskas zināšanas medicīnā, literatūrā,
politoloģijā un saskarsmes mākslā.
Marta Veita 1941.gada 11.marts - 2018.gada 24.
marts.

vilma koķe
7.02.1942. - 9.04.2018.
Vilma Koķe dzimusi 1942. gada 7. februārī. Valkas rajona Kārķu
ciema “Ceriņos”. Mācījusies Jaunkārķu 7-gadīgajā skolā, vēlāk
Rūjienas vidusskolā, kuru absolvējusi ar sudraba medaļu, un
studējusi Rīgas Medicīnas institūtā, kur ieguvusi pediatra
specialitāti. 1966. gadā sākusi darbu Preiļu slimnīcā kā ārsts
pediatrs un jau 1967. gadā kļuvusi par Bērnu nodaļas vadītāju. No
1971. – 1973. gadam Vilma Koķe mācījās PSRS MZA Pediatrijas
institūtā specialitātē – bērnu pulmanoloģija. 1976. gadā Maskavā
saņēmusi Medicīnas zinātņu kandidāta diplomu pulmanoloģijā.
Kopš 1977. gada bijusi rajona galvenais pediatrs. 1991. gadā Preiļu
slimnīcā V.Koķe kļūst par galvenā ārsta vietnieku pediatrijā un
dzemdniecībā. 1999. gadā aizgājusi pensijā.
Vilma Koķe ir devusi lielu ieguldījumu visa Latgales reģiona
bērnu veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā un rūpējusies arī par
bērnu veselības profilaksi. Kolēģi viņu atceras, kā labsirdīgu un
atsaucīgu cilvēku. Ārstu vidū viņa bija autoritāte un izcēlās ar ļoti
rūpīgu un principiālu attieksmi pret darbu. Vilma Koķe bijusi
atbildīga un iniciatīvas bagāta.
Daktere Koķe bijusi ārste ģimenēm vairākās paaudzēs.
Daudziem Preiļu iedzīvotājiem ziņas par dakteres aiziešanu mūžībā
ir patiesas sēras, jo gadiem ilgajā pašaizliedzīgajā darbā viņa
iemantojusi visu līdzcilvēku cieņu un apbrīnu.
Vilma Koķe bijusi ļoti pieprasīta un ārkārtīgi augstu vērtēta
pediatre. Visi Preiļu rajona bērnu vecāki priecājās, ka par viņu mazo
veselību rūpējas tik profesionāls ārsts. Tā kā V.Koķe bija rajona
galvenais pediatrs, viņas pārziņā bija pediatriskā dienesta darba
uzraudzība un arī feldšeru punktu darba organizācija. Viņa bija ļoti
zinoša, nepārtraukti mācījās un papildināja savas zināšanas,
interesējās par zinātniskajiem sasniegumiem, iespēju robežās tos
ieviesa arī praksē. Viņu raksturo stingri uzskati un principi. Viņa
vienmēr ļoti akurāti un pedantiski pievērsās ikvienam pacientam.
/SIA “Preiļu slimnīca” galvenā ārste Viktorija Šmukste/

Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
/Z. Purvs/

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem tuviniekiem.
Esam pateicīgi par kopā pavadītajiem gadiem.
SIA „Preiļu slimnīca“ darbinieku kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Vilmu Koķi mūžībā pavadot.
SIA “Preiļu slimnīca” kolektīvs

preiļu slimnīcas vēstis. sia “preiļu slimnīca” informatīvais izdevums latviešu valodā. izdod sia “preiļu slimnīca”, raiņa bulvārī 13, preiļos, lv-5301.
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