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PAR UZŅĒMUMU

• SIA “Vidzemes slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca) ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās
palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina ne tikai diennakts medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona
iedzīvotājiem, bet arī piedāvā kvalitatīvus, inovatīvus un pieejamus medicīnas pakalpojumus ikvienam
Latvijas iedzīvotājam.

• Lai nodrošinātu neatliekamu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, slimnīca nodarbina vairāk kā 700
darbinieku, no kuriem 175 darbinieki uzņēmumā strādā jau vairāk nekā 20 gadus, bet 34 no tiem visu savu
darba mūžu (t.i. 40-55 gadus). Ir darbinieki, kuru ģimenes Vidzemes slimnīcā strādā arī vairākās paaudzēs.

• Slimnīca ir atvērta jaunajiem speciālistiem – aktīvi piedalāmies jauno speciālistu sagatavošanā un piesaistē,
nodrošinot tiem prakses, rezidentūras un darba vietas slimnīcā.

Slimnīca ir ilgtspējīgs un sociāli atbildīgs darba devējs, kam

rūp ikviena sava darbinieka veselība un labklājība. Tiek

novērtēts katrs darbinieks, nodrošinot labus darba apstākļus,

stabilu un konkurētspējīgu darba samaksu, plašas sociālās

garantijas, veselības veicināšanas pasākumus un “Labumu

grozu”, kas paredz finansiālu atbalstu dažādās dzīves

situācijās.



PSIHOEMOCIONĀLIE RISKA FAKTORI SLIMNĪCĀ 

Pie psiholoģiskiem un emocionāliem riska faktoriem slimnīcā var nosaukt:

• Nakts darbs – Medicīniskā palīdzība tiek sniegta nepārtrauktā, arī nakts režīmā. Strādāšana naktīs ne tikai izjauc

normālu cilvēka bioritmu, bet negatīvi ietekmē darbinieka sociālo un ģimenes dzīvi, uzliek slogu attiecībām ar partneri un

bērniem. Nodarbinātie ne vienmēr prot plānot savu darba un atpūtas laiku tā, lai pēc nakts dežūras izgulētos un

pietiekami ilgu laiku veltītu atpūtai.

• Garas darba stundas un virsstundas, nemaināms darba grafiks u. c. - Neplānota kolēģu neierašanās darbā, pēkšņa

pacientu skaita būtiska palielināšanās (sezonālie vīrusi, gripa, Covid-19, u.c.) var radīt darba grafiku izmaiņas un

virsstundu darbu, atsaukšanu no ikgadējā atvaļinājuma, brīvdienām un tml.

• Pārslodze – Lai nopelnītu vairāk, medicīnas darbinieki strādā vairākās darba vietās, laiku pavadot arī ceļā no vienas

darba vietas uz otru. Strādā bez atpūtas ar diennaktīm. Šī ir valsts mēroga problēma – darba stundas dažādās darba

vietās netiek skaitītas kopā. Lai arī Darba likums nosaka maksimālo virsstundu skaitu, teorētiski dažādās darba vietās var

strādāt 24/7.



• Nespēja ietekmēt darba procesu un rezultātu - Neizdevušās operācijas, nespēja izārstēt pacientu, vai glābt viņa

dzīvību, rada nomāktības un vilšanās sajūtu, sarūgtinājumu, neveiksmes izjūtas, bezcerību un bezspēcību, neticību

sev. Šo sajūtu pastiprina pacienta vai viņa radinieku neapmierinātība ar rezultātu, konfliktsituācijas, negatīvas

atsauksmes un sūdzības vadībai vai sociālajos tīklos.

• Paaugstināta atbildība darbā - Bieža tādu svarīgu un atbildīgu lēmumu pieņemšana, kas var būtiski ietekmēt

cilvēka dzīvību vai veselību (riskantas operācijas, procedūras, smagu izvēļu izdarīšana kritiskās situācijās, piem.

glābt māti vai bērnu, u.tml);



• Līdzjūtības nogurums - Negatīvas pazīmes un simptomi, kas attīstās kā sekas aprūpējot cilvēkus kas pārdzīvo

sāpes vai cieš. Empātiskākie darbinieki var "absorbēt" traumatisko stresu no pacientiem, kurus aprūpē. Darbinieks

personiski pārdzīvo arī smagu diagnožu vai pacienta nāves paziņošanu pacienta tuviniekiem. Līdz ar to darbinieks

jūtas hroniski noguris, ir viegli aizkaitināms, nesavaldīgs, var parādīties dažādi psihosomatiski simptomi.



• Iespējama psihoemocionālā, fiziskā un seksuālā vardarbība – Pēc medicīniskās palīdzības
griežas un veselības aprūpes darbinieki nedrīkst atteikt palīdzību arī psihiski slimām un garīgi
nelīdzsvarotām personām, kā arī personām alkoholisko un narkotisko vielu reibumā. Pēc narkozē
veiktajām operācijām un manipulācijām pacienti var rīkoties neadekvāti. Arī dažāda rakstura traumas
var izraisīt neprognozējamu pacientu rīcību. Smagu diagnožu vai pacienta nāves paziņošanu pacienta
tuviniekiem var būt par vardarbības cēloni pret medicīnas darbinieku. Arī sliktas attiecības ar kolēģiem
un vadību var būt emocionālās vardarbības cēlonis (mobings, bosings).

Ilgstošākā laika periodā psiheomocionālā pārslodze nodarbinātajam var radīt centrālās perifēriskās vai
veģetatīvās nervu sistēmas slimības, izdegšanas sindromu, arteriālo hipertenziju ar krīzēm, stenokardiju
un sirds ritma traucējumus, kā arī citas psihiskas slimības, kas rada apdraudējumu pašam darbiniekam
un apkārtējiem. Ilgstoši strādājot paaugstinātas spriedzes apstākļos paaugstinās risks saslimt ar vēzi,
diabētu, aptaukošanos un depresiju.

Liela problēma ir arī tā, ka nodarbinātie kautrējas runāt un vēsties pēc palīdzības psihisku slimību
atklāšanai un ārstēšanai, baidoties no tuvinieku un sabiedrības nosodījuma vai darba zaudēšanas.
Netiekot galā ar situāciju, nodarbinātie mēģina aizmirsties lietojot alkoholu un citas apreibinošas vielas,
kas var novest pie narkomānijas vai alkoholisma.



COVID-19 ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS STRESORI

• Bailes no jauna un nezināma vīrusa.

• Bailes par savu un tuvinieku dzīvību.

• Pretrunīga informācija masu medijos un sociālajos tīklos gan par infekcijas slimību, gan vakcinēšanos.

• Pārmērīga darba slodze.

• Pretrunīgas prasības un neskaidri noteikti darba pienākumi.

• Nespēja uzveikt slimību un pacientu mirstība arī pēc šķietamiem uzlabojumiem.

• Sarežģīta individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas tajā brīdī liekas par ilgu un par garu.

• Lēmumu pieņemšana attiecībā uz darbiniekiem, neiesaistot viņus šajā procesā, kā arī norāžu nesniegšana par

to, kā darbs ir jāveic.

• Nepārdomāta organizatorisko pārmaiņu pārvaldība, nedrošība par savu darba vietu.

• Neefektīva komunikācija, atbalsta trūkums no vadības un kolēģu puses.

• Atsevišķās struktūrvienībās iespējamā dīkstāve un ar to saistītā pārprofilēšanās.

• Pārceltie un atsauktie atvaļinājumi.

• Nespēja pilnvērtīgi atpūsties – attālinātās mācības, slēgtās atpūtas vietas,

problēmas ģimenē (dīkstāve, mazāki ienākumi, u.t.t. )



DARBINIEKU UZVEDĪBAS IZPAUSMES UN RĪCĪBAS PSIHOEMOCIONĀLĀ 

STRESA APSTĀKĻOS

• Bailes.

• Aizdomīgums.

• Neuzticēšanās vadības lēmumiem.

• Aprunāšana.

• Vainīgo meklēšana.

• Nepamatotas darba nespējas lapas, lai izvairītos no iespējamās saslimšanas.

• Samazinās vai izzūd emocionālā reaktivitāte (naids, prieks), to aizvieto apātija.

• Vienaldzība, jūtu atrofija –tai raksturīga ciniska attieksme pret visu, neiecietība.

• Muskuļu saspringums, trauksme, zūd spēja koncentrēties un domāt.

• Organisms pastiprināti izdala stresa hormonus. Nav psiholoģiskas un fiziskas relaksācijas.

• Smagākos gadījumos anonīmas sūdzības kontrolējošām institūcijām.

• Konflikti ģimenē un sociālajā vidē.

• Nogurums un izsīkums asociējas ar pieaugošām medicīnas darbinieku kļūdām.



KĀ RĪKOJAS UN ATBALSTA DARBINIEKUS SIA «VIDZEMES SLIMNĪCA», LAI 

MAZINĀTU PSIHOEMOCIONĀLO STRESU UN RADĪTU DROŠĪBAS SAJŪTU?

• Psihoemocionālo darba vides risku apzināšana un novērtēšana visās struktūrvienībās, visos amatos.

• Risku novērtēšanā tiek iesaistīti nodarbinātie.

• Lai rezultāti būtu objektīvi, papildus tiek veiktas anonīmas anketēšanas.

• Preventīvo pasākumu izstrāde un darbinieku iepazīstināšana ar tiem.

• Nodarbināto informēšana un izglītošana par stresa vadīšanu un padomi, kā tikt galā ar stresu (informatīvie

materiāli, apmācības).

• Darbinieku informēšana par atbalsta iespējām un to, ka nevienā situācijā viņš nav viens.

• Drošības sajūtas radīšana, informējot par katra nozīmību un spējot pateikties un uzslavēt par labu darbu.

• Iedrošināšana runāt un dalīties ar savām sajūtām, bailēm un satraukumu.

• Regulāra informācijas nodrošināšana par jaunumiem un iespējām Covid-19 sakarā.

• Informēšana par uzņēmumā notiekošo un nākotnes plāniem.

• Darba laika organizācijas sakārtošana (ērtākas darba stundas, piemērotāks darba grafiks, dīkstāvju

izskaušana).

• Administrācijas darbiniekiem iespēja veikt darbu attālināti.

• Apsardzes darbinieku pieejamība 24/7 - agresīvu vai reibumā esošu personu gadījumos, vardarbības risku

mazināšanai.

• Veselības apdrošināšanas polises.

• Nodarbināto nodrošināšana ar atpūtas telpām, kurās nodarbinātie var uzturēties un atpūsties darba

pārtraukumos.



PROFILAKTISKIE PASĀKUMI, KO IESAKĀM DARBINIEKIEM

Lai izvairītos no psihosomatiskiem un adaptācijas traucējumiem un izdegšanas

sindroma, lai varētu efektīvi strādāt, saglabājot savu psihisko un fizisko veselību ievēro

šādus profilaktiskos pasākumus:

▪ apzinies savas darba vides radītos psihoemocionālos riska faktorus;

▪ mācies atpazīt stresa un izdegšanas pazīmes un, ja nepieciešams, meklē palīdzību;

▪ esi empātisks un dalies ar emocijām, runā par to, kas Tevi satrauc, vai sāp;

▪ izkop pozitīvu attieksmi, ievēro to gan darbā, gan privātajā dzīvē;

▪ pareizi plāno darba laiku, ievēro pietiekamus pārtraukumus, izgulies, pat ja nejūties 

noguris;

▪ ja esi vadošs darbinieks, deleģē uzdevumus (nedari visu viens);

▪ atzīsti un respektē savas vajadzības (mīli sevi!) un reāli novērtē savas īpašības un 

spējas saistībā ar veicamo darbu; 

▪ esi spējīgs dažreiz pateikt «nē»;

▪ svarīgi ir saprast savu iespēju robežas un veltīt sev laiku – savai izaugsmei un 

attīstībai;

▪ meklē līdzsvaru starp darbu, ģimeni un citām ārpusdarba aktivitātēm;

▪ uzturi labas attiecības ar kolēģiem un mēģini iekļauties un strādāt komandā; 



▪ atrodi veidus, kā gūt prieku, gandarījumu un relaksēties;

▪ būtiska ir spēja attīstīt un uzturēt attiecības, kas sekmē sociālo atbalstu, piem., pavadi laiku ar draugiem;

▪ velti laiku intelektuāliem fiziskiem vingrinājumiem;

▪ ēd veselīgu un sabalansētu uzturu;

▪ pavadi laiku arī viens, spējot izbaudīt laiku arī vienatnē.



Arī darbiniekiem pieejama Kapela lūgšanām un
klusumam, vai sarunām ar profesionālu garīgās
aprūpes speciālisti Daci Soldāni. Kapelāne piedāvā
un nodrošina sarunu konfidencialitāti, atbalstu un
klātbūtni uztraukuma, sēru un zaudējumu gadījumos.

Projekts, kura ietvaros tiek sniegts 
psihoemocionālais atbalsts
nodarbinātajiem. Atbalstu nodrošina psiholoģe 
Kaiva Pēča -Pēlmane.  Atbalsts ir darba 
devēja apmaksāts un anonīms. 

VĒL…



Valsts atbalsts medicīnas 
darbiniekiem, piedāvājot iespēju 
bezmaksas psiholoģiskā atbalsta 
konsultācijas krīžu un konsultāciju 
centrā “Skalbes”.



Iespēja izmantot mūsu Rehabilitācijas 
centra pakalpojumus.

Darba devēja apmaksāti Vidzemes peldbaseina 

apmeklējumi



BŪTISKA DARBA VIDES UZLABOŠANA



Materiāls pabalsts darbiniekiem, kuri ir saslimuši 

ar COVID-19, kā arī saldumu un dezinfekcijas 

līdzekļu piegāde mājās.

Vietējo uzņēmēju iesaistīšana pusdienu piegādē, 

saldumu, našķu piegādē.

VĒL…



Aicinām piedalīties dažādos darba pasākumos



Bezmaksas koncerti ar populāru 

mākslinieku uzstāšanos slimnīcas 

pagalmā



Paldies no ministrijas, vadības, kolēģiem 

un citiem. 



PALDIES, PAR UZMANĪBU!


