P.Stradiņa Klīniskās Universitātes apmeklējums
9.a klases karjeras izglītības mācību ekskursija
2018.gada 11.aprīlī, „Atvērto durvju nedēļas” ietvaros, 9.a klase devās uz Paula Stradiņa Klīnisko
universitātes slimnīcu. Tikai daži no 12 skolēniem kādreiz ir bijuši šajā slimnīcā un arī tikai tāpēc, lai
apciemotu kādu no saviem radiniekiem. Taču šoreiz apmeklējums bija citāds – kā jauniešiempotenciālajiem jaunajiem ārstiem, kuru izvēle būtu - apgūt ārsta profesiju un jau studiju laikā tur strādāt.
Kādas tad ir iespējas?
Lektori Garkalnes skolas 9.klases skolēnus sagaidīja ar prezentāciju, kurā ieklausoties varēja
papildināt savas zināšanas par 20.gs.sākuma vēsturi, par arhitekta Reinholda Šmēlinga devumu Rīgas
arhitektūrā un, protams, par profesora Paula Stradiņa ieguldījumu slimnīcas izveidē un tās attīstībā.
Prezentācijā uzzinājām arī informāciju par pašu slimnīcu un tās darbības apmēriem. Neviens nevarēja pat
iedomāties, ka viena gada laikā slimnīcas stacionārā ārstējas 46 728 pacienti, bet ambulatoro ārstēšanu
saņem 271 817 Latvijas iedzīvotāji; ka slimnīcā ir 45 nodaļas un par pacientu veselību, drošību un komfortu
rūpējas 3 000 darbinieku. P.Stradiņa slimnīca
veic ambulatoro un stacionāro veselības
aprūpi, tajā notiek izglītības ieguves process
un zinātniskā pētniecība, bet katru sekundi uz
izsaukumiem ir gatavi doties slimnīcas
neatliekamās palīdzības nodaļas darbinieki.
9.klases skolēniem bija iespēja tuvāk
iepazīties ar slimnīcas klientu informācijas un
apkalpošanas dienestiem, iejusties slimnīcas
reģistratūrā strādājošo ikdienas situācijā,
izspēlējot pacienta un klientu apkalpošanas daļas darbinieka lomas. Jāsaka, ka skolēni iejutās lieliski, bet
slimnīcas personālu ne tikai kārtīgi izsmīdināja, bet no darbiniekiem saņēma atzinīgus vārdus par situācijas
savdabīgo risinājumu. Skolēni saprata vienu...ja nevari sniegt konkrētu atbildi uz klienta uzdoto jautājumu,
galvenais, iegūsti kontaktinformāciju un sazinies ar klientu, kad būs jautājums pilnībā noskaidrots.
Attēlā – Kaspars Stacevičs iejūtas neapmierināta klienta lomā, bet pretim - Rīgas 40.vsk.11.kl.skolēns,
klientu apkalpošanas darbinieka lomā.
Savukārt klientu apkalpošanas daļas darbinieki pastāstīja par tehnoloģijām, kuras izmanto slimnīcas telpu
uzkopšanā un, piedaloties interesantā stafetē, balvā pat saņēma nano tehnoloģiju putekļu lupatiņas, par
kurām noteikti priecāsies mammas.
Attēlā- stafetes dalībnieki un, kā izrādījās, arī uzvarētāji kopvērtējumā.
Pati interesantākā daļa bija ekskursija pa slimnīcas jauno korpusu. Protams, ka uzņemšana, pieraksts
pie ārsta un kārtībā, kādā pacienti tiek izsaukti pie ārsta, interesēja skolēnus, bet nekas nelīdzinājās
vienreizējai iespējai – izstaigāt -1. stāvu....stāvu, kurā ir tuneļi. Tuneļi savieno slimnīcas jauno korpusu ar

600m attālumā esošo Kardioloģijas nodaļu. Pa šiem tuneļiem var izbraukt ātrās palīdzības mašīnas un
ziemas laikā ir ļoti ērti transportēt smagi slimus pacientus. Jā, un vienu šādu pacientu skolēni redzēja. Tad
gan pieklusa sarunas, un visa ekskursijas kustība apstājās. Šis skats, domāju, skolēniem par daudz ko lika
aizdomāties!
Paldies par iespēju pabūt P.Stradiņa klīniskajā slimnīcā! Gribētos novēlēt visiem slimnīcas darbiniekiem
možu garu un nezaudēt optimismu un dzīves prieku!
Inga Pelcmane, 9.a klases audzinātāja

