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Jaunumi

17.novembris – Priekšlaicīgi dzimušo bērnu diena. Šiem bērniņiem ir nepieciešama ļoti īpaša aprūpe un palīdzība jau no
piedzimšanas pirmajām minūtēm – gan esot slimnīcā, gan nepieciešamības gadījumā pārvedot uz citu, augstāka līmeņa slimnīcu.
Mūsu dienestā ir divas ļoti īpašas brigādes. To ikdienas darbs ir palīdzēt izdzīvot mazuļiem, kuri piedzimstot dažkārt sver mazāk kā
cukurpaciņa. NMPD Specializētās medicīnas centra neonatologu brigādēm katrs izsaukums, dodoties palīgā ārstiem uz kādu no
slimnīcām vai pārvedot bērniņu uz citu slimnīcu, var būt cīņa par mazuļa trauslo dzīvību.
Mēs priecājamies par katru bērniņu, kas nepadodas un dzīvo. Par katru, kura dzīvību mediķiem izdevies glābt un saglabāt.
Specializētā centra neonatologu brigāde jebkurā diennakts laikā ir gatava steigties uz Latvijas slimnīcām glābt tikko dzimušus
mazuļus un pārvest viņus uz specializētajām neonatoloģijas nodaļām Rīgā. Šīs mūsu brigādes palīdzību sniedz ne tikai priekšlaikus
dzimušajiem, bet arī jaundzimušiem bērniņiem līdz viena mēneša vecumam ar smagām iedzimtām slimībām, infekcijām vai citām
dzīvību apdraudošām saslimšanām. Ik gadu tie ir ap 600 izsaukumi. Paši mazākie pacienti ir vien 500 gramus smagi.
Šīs abas brigādes atšķiras no citām mūsu dienesta mediķu brigādēm:
tajās strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti ārsti neonatologi, kuru ikdienas darbs rit arī Rīgas specializētājās klīnikās.
Komandā ir bērnu māsa ar īpašām prasmēm jaundzimušo aprūpē un pieredzējis operatīvā transportlīdzekļa vadītājs, kurš
pārzina mašīnā esošo specifisko aprīkojumu. Līdz pat 40 cilvēku ir iesaistīti, lai nodrošinātu abu neonatologu brigāžu darbu
nepārtrauktā 24 stundu režīmā.

brigādes mašīnā atrodas uz speciālām nestuvēm pārvietojams inkubators, kurā transportēšanas laikā atrodas bērniņš. Tajā var
nodrošināt gan plaušu mākslīgo ventilāciju, gan citas dzīvību uzturošas manipulācijas. Specializētajā auto ir arī īpaša
hipotermijas iekārta, kas dod iespēju samazināt bērna ķermeņa temperatūru, lai nodrošinātu dzīvībai svarīgu funkciju
uzturēšanu. Auto ir paredzēts tikai jaundzimušo transportēšanai, lai tajā saglabātu bakterioloģiski drošu vidi mazuļiem.
Ja mums, pieaugušajiem, saspringtajā ikdienā reizēm nākas meklēt spēka avotu, kas palīdzētu būt stipriem, tad stāsti par šo
trauslo mazuļu dzīvotgribu un viņu vecāku spēku un mīlestību var iedvesmot un dot pārliecību tam, cik daudz varam, ja
nepadodamies, ja ticam un saglabājam cerību.
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