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Priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas “Drošais apmetnis”

Iveta Vējones kundze paudusi atbalstu priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmai“Drošais apmetnis”, kļūstot par šīs
iniciatīvas patronesi.
Programmu “Drošais apmetnis” Iveta Vējones kundze kopā ar citiem sadarbības partneriem atklāja 2015. gada 8. oktobrī Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas Saulaino dienu bibliotēkā.
Iveta Vējone arī 2015. gada 18. septembrī viesojās Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, lai iepazītos ar priekšlaikus dzimušo
bērnu ārstēšanu un aprūpi.
2017. gada 9. novembrī Iveta Vējone piedalījās priekšlaikus dzimušo bērnu ambulatorās uzraudzības programmas preses
konferencē, kurā tika sveikti pirmie programmas absolventi – dvīņu māsas Dārta un Rūta un Paulis Roberts, kā arī sniegta
informācija par programmas īstenošanu, iekļauto pacientu skaitu un bērnu vecāku un speciālistu aptaujas rezultātiem par
programmas pirmo darbības gadu.
“Ir ļoti svarīgi, lai priekšlaikus dzimušo bērniņu vecākiem līdzās uztraukumam un neziņai būtu arī pārliecība un drošība. Lai šeit
Latvijā būtu sakārtota sistēma, kas nodrošinātu bērnu agrīnu medicīnisko aprūpi, kas veicinātu šo priekšlaicīgi dzimušo bērniņu
attīstību un uzraudzību arī turpmākās dzīves laikā,” norādīja Iveta Vējone.
Programma “Drošais apmetnis” ietver bērnu veselības uzraudzības procesu pēc izrakstīšanās no slimnīcas līdz divu gadu
vecumam, agrīni atpazīstot veselības traucējumus un savlaicīgi tos koriģējot.

Iniciatīva “Meklējam sirdsmāsiņu”
Iniciatīvas “Meklējam sirdsmāsiņu” mērķis ir pievērst uzmanību medicīnas māsu darbam, celt māsas profesijas prestižu,
neaizmirstot, ka no viņām ir atkarīga pacienta aprūpe un veiksmīga izveseļošanās. Iveta Vējone ir uzņēmusies akcijas patroneses
pienākumus.

2015. gads

2015. gada akcijā piedalījās māsas no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas. 10. septembrī pirms atklāšanas pasākuma,
iepazīstoties ar slimnīcas nodaļām akcijas patronese Iveta Vējone centās pateikties ikvienai sastaptajai māsai, un arī svinīgajā
atklāšanas pasākumā viņa neslēpa, ka šajā projektā iesaistīties ir patiess prieks.
“Izsaku vislielāko atbalstu, cieņu un paldies par māsu darbu. Mēs katrs gribam būt vesels, enerģisks un aktīvs, bet dažkārt dzīvē tā
nenotiek. Tad ir ļoti patīkami, ja pretī ir saprotoši un izpalīdzīgi medicīnas darbinieki. Es apbrīnoju medicīnas māsu nesavtīgo
darbu, neizsīkstošo enerģiju un viņu prasmi rast drošības sajūtu. Ceru, ka šī akcija cels māsu profesijas prestižu, kā arī topošie
medicīnas darbinieki izvēlēsies šo tik ļoti vajadzīgo profesiju,” sacīja Iveta Vējone.
Akcijas noslēgumā 25 sirdsmāsiņas tika apbalvotas svinīgā pasākumā.
Sveicot pacientu lielāko atzinību ieguvušās medmāsas no Stradiņa slimnīcas, Iveta Vējone uzteica viņu profesionālo darbu, kā arī
īpaši atzīmēja pacientu veltītos atzinīgos vārdus par sirsmāsiņu labajām īpašībām un sirdssiltumu. Viņa aicināja pacientus un viņu
tuviniekus arī ikdienā biežāk teikt paldies par māsu nesavtīgo darbu.
2018. gada 19. septembrī Iveta Vējones kundze piedalījās akcijas “Meklējam sirdsmāsiņu” atklāšanas preses konferencē. 2018.
gada akcijas laikā tika meklētas atsaucīgākās un iejūtīgākās māsas trīs Latvijas lielākajās slimnīcās – Rīgas Austrumu klīniskajā
universitātes slimnīcā, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Savukārt 30.
novembrī Rīgas pilī notika divdesmit Latvijas sirdsmāsiņu godināšanas ceremonija, kurā piedalījās Valsts prezidents un Iveta
Vējones kundze.

Akcijas pirmsākumi
Akcija “Meklējam sirdsmāsiņu” tika sākta 2008. gadā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, izraugoties bērnu sirdsmāsiņu. Ar šo
akciju bija vēlme izcelt gaismā medicīnas māsas profesiju, parādot, cik šī profesija ir smaga, cik bieži nākas saskarties ar cilvēkiem,
kuriem kaut kas sāp, taču, neskatoties uz to, medicīnas māsas tiek galā, pie tam vēl atalgojums nav tik augsts, kā gribētos.
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