
 

Šo pagājušaja vasara man bija tā iespeja strādāt pie P. Stradiņa klinisko slimnīcas asinsvadu 

ķirurģijas nodaļā Rīgā, Latvijā uz astoņas nedēļas. Šī pieredze man deva to iespeja padziļināt mana 

zināšana par kā pētniecības slimnīca strādā ārpus Americā. 

Tas galvenais darbs ar ko es strādāja šovasar bija palīdzēt galvena klīniskajai māsai Ingunai ar 

darbu kas bija saistīt ar dažādiem pētījumiem kas notika slimnīcā. Mans galvenais uzdevums bija izsijāt 

caur pacientu vēsturi un meklēt svarīgu informāciju par pētījumi. Piemēram, viens no lielākajiem darbiem 

ar ko es strādāju prasīja meklēt pacientu medikamentu lapas lai ierakstītu pēdējo dienu kad pirms 

procedūras vini bija lietojuši antikoagulanti, starp citu informācija. Šajā pētījumā piedalījās vairāk nekā 

100 dalībnieki, un darbs aizņēma pār par divas nedēļas. Šī pieredze man parādīja cik dziļi pacienta 

vēsturēm ir jābūt, lai visa būtiskā informācija ir reģistrēta. Otrais lielais uzdevums kas man bija jāpabeidz, 

bija ievadīt pacientu informācija datorā, lai būtu pieejama tiem cilvēkiem kas pārskatija to pētījums. Tas 

prasīja gandrīz visu informāciju par to pacientu, sākot no vecuma, caur cik lieli viniem aneurismam bija, 

līdz nozīmīgi adverse advent kas viniem notika pēc operācijas. Tas bija labs pārboudijums par manas 

medicīniskās zināšanas un manas latviešu lasīšanas prasmes abi. Viens no interesantākajiem darbiem kas 

man vajadzēja izpildīt bija meklēt jebkādus nozīmīgus “adverse events”, kā vini man stāstija, kas notika 

pacientiem pēc viniem procedūrām. Bija interesanti redzēt dažādās veselības problēmas kas var ierasties 

pēc operācijas, vienalgi ja tās ir saistīt ar operācija. Šis man iedeva to iespeja redzēt visas iespējamās 

slimības. 

Kad es nebija pie sava rakstāmgalda, informācijas vākšanas un ierakstīšanas, man bija to iespēja 

novērot dažas ķirurģiskas procedūras. Šī bija mana pirmā iespēja manā dzīvē apskatīt vienu operāciju 

personīgi. Es iesāku lēni un pēc tam sāka vairākas redzēt. Es noskatījos pirmos divus operācijas no 

attāluma, kas man atļauj iegūt idēja kā iskatas pirms stāvot operācijas zālē. Es biju drusku nervozs un 

mazliet baidījos ka es varētu vemt. Bet, tiklīdz es iegāja operācijas zālē un operācija sākās, tas viss izgāja 

pa logu. Man patiešām patika skatīties operācijas un tas ātri kļuva par manas vasaras izcilību. No tā brīža 

uz priekšu katru reizi ka vini man prasīja ja gribēt būt ēna operācijas zālē, es atbildēja “jā!”. Man tika 

salikt kopā ar anesteziologs, kas mani aicināja skatīties kopā ar viņu. Viņš paskaidroja procedūras 

dažādos aspektus. Viņš man mācīja arī dažas vērtīgas prasmes, ko vēlāk es varēju pats izmēģināt. Viņš 

man iemācīja kā pirms operācijas ielikt katetru pacientu rokā. Viņš man iemācīja, kā intubēt pacientu, 

kurš bija gatavs anestēzijā, un ar to saistītos pasākumus. Un viņš man mācīja kā pareizi veikt elpošanu 

tiem pacientiem kas bija zem anestēzija. Tās ir vērtīgas prasmes, ko es var vēlāk lietot darbā, kas būs 

noderīga. Pēc divas nedēļas, es biju uzaicināta uz mana pirmo sirds operāciju. Tā bija visvairāk invazīvā 

operācija ko es jebkad biju redzējis un izrādījies būt man vismiļāka atminu no pagājušajā vasarā. Vini 

man uzlika uz sola pie galda lai varēju apskatīt kur viņi griezi. Katru procesu posma bija vēl interesantāk 

nekā iepriekšējais. Es redzēju kā vini griezi caur krūšu kaulu un strādāja pie sirds. Tad atnāca brīdis, ka es 

nekad neaizmirsīšu. To pirmo reizi ka es redzēju sirdsdarbību. Tā sajūta bija neaprakstāma, lai zinātu ka 

tas ir tas objekts kas atļauj personai darboties. Arī man bija vislabāka skats ko varēja prasīt. Dažas 

operācijās ko es noskatījos nejutās reāli, jo pacients tika segts, un tu nevar redzēt viniem ķermens. Šī 

operācijas gadījumā, tas nebija taisnība. Kur es stāveju, es varēju redzēt gan pacientu sejas, gan sirds. Tā 

bija pirmā reize, kad es tiešām sapratu sirds spēku. Zinot, ka man priekšā bija lieta, kas, iespējams redzēju 

dienas gaismu pirmo reizi, kas vel varēju darboties, ka tā ir pakļauta. Un tad viņi apstādināja pacientam 

sirds man priekšā. Tā bija mana otrā vismīļākā atmiņa no šovasar. Redzot sirdi man priekšā, kas pirms 

dažām minūtēm darbojās un redzot pacienta seju, zinot, ka viņi vel ir dzīvs. Tas bija daudz ko ieņemt 

vienā reizē. Man bija grūti ticēt ka šīs personas sirds tagad bija pirmo reizi apstādināt, un vini nebija 

miris. Šī pieredze patiešām lika man novērtēt cik svarīga šī darbība operācijas zālē ir. Tas kas man viss 

patiešām salika kopā bija zināt ka es biju Latvijā. Tas bija sirreāls, lai būtu tik intensīvā un neticamā 

situācijā un dzirdētu latviešu valoda. Medicīna un latviešu valoda manā dzīvē nekad nebija šķērsojusi 



 

ceļus, un es bija novērtēt kā sanāc kopā. Tas man kļuva par personiskāku pieredzi. Kad mēs uzzinām par 

medicīnu skolā šeit, mēs nekad nemācām par medicīnu ārpus ASV. Šī pieredze man likt to ko es esmu 

iemācījusies malā, un atvērtu prātu. Šajā brīdī man bija lielu lepnums. Es priecājos, ka varēju ieraudzīt 

savu pirmo sirds operācija Latvijā, un tā vienmēr būs mana vismīļākā atmiņa no pagājušajā vasaras. 

Man arī bija to iespeju strādāt kā ēnu cilvēkiem ārpus operāciju telpas lai redzētu kā patīk strādāt 

ar pacientiem kad vini neguļ. Es strādāja kā ēnu vienai māsinai kas pārrauga mainīt pacienta pārsēji. Es 

domāja ka bija interesanti redzēt kā notiek pacientu mijiedarbība un kā tās atšķiras no Amerikas. Šī bija 

arī pirmā reize kad es biju iesaistīts pacientu aprūpē. Es arī varēju palīdzēt vienu resident ar viņas 

pienākumām. Tas bija foršs, jo tas ļāva man redzēt interesantu veidus kā Latvijas iedzīvotaji var pašam 

ievainoties. Arī man bija to iespeja sekot dažiem pacientiem caur viņiem ienākšana, diagnostikas, un 

ārstēšanas fāzēm. Tas ļāva man patiesi atgriezties un novērtēt to procesu, un kas ir nepieciešams lai kādu 

ārstētu. 

Šovasar man deva labu ieskatu par to kas ir nepieciešams lai būtu ārsts, ķirurgs, un māsina. Es 

daudz ko iemācīja, un daudz interesanti cilvēki satiku. Tas noteikti ir devis man noderīgu ieskatu par kur 

es varbūt gribētu strādāt nākotnē, un tur nav cita vieta kā Latvija kur es gribētu to darīt. Diemžēl es nākam 

vasara nevarēšu atkal strādāt Latvijā. Tomēr es ļoti ieteiktu šo pieredzi citiem cilvēkiem. Šo pagājušajā  

vasarā es saņēmu pieredzi, ka es nevarētu nokļūt Amerikā, ne medicīniska, ne kultūras ziņā. Tas bija 

viens no manas vislabākajiem vasariem dzīvē, un es nevar sagaidīt nākamo reizi ka es varēšu atgriezsties 

un atkal Latvija ciemoties.  

 



 

 



 

 



 

 


