
dzemdību nodaļa





SIA ‘’Ogres rajona slimnīca’’ pēdējos 19 
gados piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas.

2011. gadā slimnīcai izbūvēts jauns piec-
stāvu korpuss, kurā izvietojās daļa no Am-
bulatorās, Rehabilitācijas, Ķirurģijas, In-
ternās nodaļas un Administrācija. Savukārt 
vecajā divstāvu korpusā mājīgi iekārtojās 
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa un mo-
derns operāciju bloks.

Ogres rajona slimnīcā Dzemdību un gi-
nekoloģijas nodaļā jaunajām māmiņām 
sniedz daudzveidīgu ambulatoro un stacio-
nāro medicīnisko palīdzību. Slimnīcā strādā 

profesionālu un zinošu speciālistu koman-
da, ko veido ginekologi – dzemdību speciā-
listi, vecmātes, neonatologi, bērnu māsiņas 
un māsu palīgi, kas dienu un nakti rūpējas 
par to, lai šajā nozīmīgajā laikā ikviena jau-
nā ģimene justos droši, mierīgi un pienācīgi 
aprūpēti.

Jaunie vecāki var būt droši – Ogres ra-
jona slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas 
nodaļa ar lielu atbildības sajūtu un ar mūs-
dienīgu medicīnas tehnoloģiju palīdzību 
uzņemas rūpes par mazuļa, kā arī māmiņas 
veselību un drošību. 

OGRES RAJONA SLIMNĪCAS
DZEMDĪBU NODAĻA



Dzemdību zāle



KĀDUS PAKALPOJUMUS JAUNAJĀM 
MĀMIŅĀM PIEDĀVĀ?

Dzemdību nodaļā visu diennakti dežūrē 
sertificēts ginekologs-dzemdību speciālists, 
neonatologs, vecmāte, bērnu māsiņa un 
māsas palīgs. Visu diennakti pieejams arī 
operāciju bloks un brigāde.

Gan pēc sievietes vēlēšanās, gan pēc 
medicīniskām indikācijām iespējama epi-
durālā atsāpināšana dzemdību laikā.

Ķeizargrieziens pārsvarā tiek veikts pēc 
medicīniskām indikācijām, bet iespējams 
arī pēc sievietes vēlēšanās par maksu.

Grūtniecēm tiek piedāvāta iespēja noslēgt 
arī individuālu līgumu ar vecmāti vai ārstu 
par dzemdību vadīšanu.

Vienā stāvā ar stacionāru atrodas arī Am-
bulatorā nodaļa, kurā tiek veikta grūtnieču 
aprūpe līdz dzemdībām un pēc tām. Aprūpi 
veic ārsts, zema riska grūtniecēm – vecmāte.

Nodaļas vecmātes topošajām māmiņām 
un tētiem laipni izrādīs Dzemdību nodaļu, 
lai ierodoties uz dzemdībām, apkārtne un 
vide būtu pazīstama.



DZEMDĪBU NODAĻA NODROšiNA
PIRMSDZEMDĪBU, DZEMDĪBU UN 
PĒCDZEMDĪBU APRŪPI

 Ja ir paredzētas ģimenes dzemdības, jau 
iepriekš vajadzētu noskaidrot, kāda būs vīra 
loma – vai viņš būs vairāk atbalsts vai arī 
aktīvi iesaistīsies. Ja ģimene ir sagatavota 
un informēta, tad dzemdības arī stacionārā 
notiek mierīgi un dabiski. Jo mierīgāka ir 
māmiņa, jo lielāka iespējamība, ka dzemdī-
bas noritēs dabiski, bet, protams, nedrīkst 
aizmirst par neparedzētiem gadījumiem. 
Šādos gadījumos ir pieejams medicīniskais 
aprīkojums, operācijas zāle un kvalificēti 
speciālisti. 

Palīgrīki: bumba, dzemdību soliņš, iespē-
jams klausīties mūziku.

Pirmsdzemdību aprūpi nodrošina gine-
kologi – dzemdību speciālisti un ambula-
torā vecmāte: tiek sniegtas konsultācijas un 
veikti nepieciešamie izmeklējumi, vecmāte 
sniedz konsultācijas grūtniecības saglabāša-
nas un grūtniecības patoloģiju gadījumos.

 Fizioloģiskās dzemdības pieņem gineko-
logs – dzemdību speciālists un vecmāte, kā 
arī tiek veiktas ķeizargrieziena operācijas.

Pēcdzemdību aprūpē iesaistās ārsts ne-
onatologs un bērnu māsas. Nepieciešamības 
gadījumā tiek piesaistīts arī fizioterapeits.





Jauno vecāku skolas nodarbība



Ogres rajona slimnīca sadarbībā arī Ogres 
pašvaldības “O veselības’’ nodaļu rīko bez-
maksas jauno vecāku skolas četru nodarbī-
bu ciklu - “Mazuļa gaidīšana un dzemdības. 
Ogres rajona slimnīca kā īpaša vieta bērniņa 
nākšanai pasaulē”, “Dzemdības. Pozas, el-
pošana, atbalsts”, “Bērna zīdīšanas teorija 
un prakse” un “Mazuļa aprūpe”. Par ve-
cāku skolas laikiem interesēties Dzemdī-
bu nodaļā pie ginekologiem vai rakstot uz 
oveseliba@ogresnovads.lv. Pieteikties var 
nodaļā vai rakstot uz ‘’O veselība’’ epastu 
oveseliba@ogresnovads.lv. Tie, kuri ap-
meklēs vismaz četras nodarbības, izvēloties 
ģimenes palātu, vienu dienu tajā varēs uztu-
rēties bez maksas.



Paaugstināta komforta ģimenes palāta



PAAUGSTINĀTA
KOMFORTA
ĢIMENES PALĀTAS

Lai uzlabotu topošo vecāku komfortu un 
bērniņa sagaidīšanu Ogres rajona slimnīcā, 
2016. gadā Dzemdību nodaļā izveidotas 
divas paaugstināta komforta palātas, kas 
paredzēta jaunajai ģimenei, lai apstākļi, 
uzturoties dzemdību pirmo periodu un 
arī dažas dienas pēc dzemdībām, būtu pēc 
iespējas pietuvinātāki mājas videi.

Šādā palātā ir divguļamā gulta, televizors, 
bērnā šūpulītis, pārtinamais galdiņš un in-
dividuāla duša ar tualeti. Joprojām slimnīcā 
jaunās māmiņas var izmantot arī  kopējās 
palātas. Tajās 2016. gadā iepriekšējās gultas 
ir nomainītas uz platākām, tādējādi jaunās 
māmiņas un mazuļa uzturēšanos slimnīcā 
padarot ērtāku un omulīgāku.



Jaundzimušo kalendārs



KAM JĀBŪT SOMĀ, DODOTIES UZ 
SLIMNĪCU?

Lai šajās skaistajās un svarīgajās dzīves dienās jaunajai māmiņai un mazulim nekas 
netrūktu, atgādinām, ko noteikti vajadzētu paņemt līdzi uz slimnīcu gan mammai, gan 
tētim, gan jaundzimušajam.

MAMMAI:
• Pase, mātes pase, ultrasonogrāfijas rezultāti;
• Halāts;
• Tīri istabas apavi (vēlams, lai būtu viegli notīrāmi);
• Pēcdzemdību paketes 7-10 gab.;
• Pieaugušo autiņbiksītes 2 gab.;
• Krūšturis bērna barošanai 2 gab.;
• Krūšturu ieliktnīši 1 komplekts;
• Īsās zeķītes;
• Personīgās higiēnas piederumi (zobu suka, zobu
 pasta, ziepes);
• Minerālūdens (uz dzemdībām vēlams 0,5 l pudele ar 
 uzgali);
• Lielais dvielis dušai;
• Mikrolax (klizma pirms dzemdībām);
• Kopjošs krēms krūšu galiem.

BĒRNA REĢISTRĒŠANAI NEPIECIEŠAMS
(pēc bērniņa piedzimšanas interesēties pie personāla):

• Laulības apliecība;
• Abu vecāku pases.

TĒTIM: (ja piedalās ģimenes dzemdībās):

• Sporta bikses vai šorti un T-krekls (tīri);
• Tīri istabas apavi (vēlams, lai būtu viegli notīrāmi);
• RTG (plaušu RTG).

MAZULIM:
• Plānā cepurīte 1-2 gab;
• Plāns krekliņš  3-5 gab;
• Jaciņa 3-5 gab;
• Bikses (rāpuļi) 3-5 gab;
• Autiņbiksītes (3-6 kg);
• Zeķītes, cimdiņi;
• Autiņi 5 gab;
• Bērnu ziepes;
• Drēbītes mājās vešanai;
• Autosēdeklītis.



PERSONĀLS

DACE ČAKOVA
Vecmāte

NATALJA
AVRAMENKO-
VASILJEVA
Ginekoloģe

JURIS
BELEVICS
Ginekologs

INETA
JASONE
Neonatoloģe

ANITA
JAKOVLEVA
Neonatoloģe

IVETA BĀLIŅA
Ginekoloģijas-dzemdību 
nodaļas valdītāja, 
dzemdību speciāliste – 
ginekoloģe



VINETA APSĪTE
Vecmāte

GERDA 
ČERNISKOVA
Vecmāte

NADJA
BABAHINA
Medmāsa - bērnu māsa

INGA
VOVCENKO
Vecmāte

ILZE NEIMANE
Vecmāte

• KARLĪNA ELKSNE
Ginekoloģe

• LUDMILA GRĪNVALDE
Ginekoloģe

• AGITA ABERBERGA - AUGŠKALNE 
Ginekoloģe

• BIRUTA VOVČENKO
Māsas palīdze



www.ogresslimnica.lv
dzemdību nodaļas telefons: 27089903


