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LABDARI
Nepērk ziedus 

skolotājai, 
bet ziedo.
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NĀKAMAJĀ NUMURĀ PIELIKUMS “AUTO” VIESOJAS PIE “TESLU” FANIEM GROBIŅĀ.  
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l LIENE KUPIČA

Augustā Liepājas Reģio-
nālā slimnīca (LRS) kļuva 
par pirmo Baltijā, kas ieviesa 
inovatīvu operāciju tehno-
loģiju, izmantojot 3D prin-
tētus starpskriemeļu disku 
implantus jostas daļā. 82 
gadus vecās pacientes Ritas 
Irbes tuvinieki ir gandarīti 
par operācijas rezultātu, kas 
ļoti būtiski mainījis sievietes 
veselību, pašsajūtu un arī 
izskatu.

3D printētu implantu izman-
tošana medicīnā pakāpeniski 
kļūst par ikdienu, un arī Latvi-
jas medicīnas iestādes nav iz-
ņēmums. “Liepājas Reģionālā 
slimnīca savā darbā un pakalpo-

jumos vienmēr centusies ieviest 
pasaules jaunākās tehnoloģijas, 
un jau līdz šim 3D printētie im-
planti izmantoti kakla daļas 
operācijās. Ņemot vērā veikto 
manipulāciju labos rezultātus 
un pacientu augsto novērtēju-
mu, radām iespēju šādus im-
plantus iegādāties arī jostas 
daļai. Pirmā operācija aizvadīta 
veiksmīgi,” saka LRS mugurkau-
la ķirurgs Agris Mertens. 

Ceļš līdz pirmās operācijas 
norisei gan nebija ātrs, jo jebku-
ras jaunas tehnoloģijas ieviešana 
prasa laiku. Instrumentu kom-
plekti, kas daudzuma ziņā ietilpi-
nāmi vairākās kastēs, operācijai 
piegādāja speciāli no Polijas. 

“Gan jau ome uz kādu balli aizies!” 
Liepājas slimnīcā veic pirmo jauna veida operāciju Baltijā

Mugurkaula ķirurga Agra 
Mertena (pa kreisi) pacien-
te Rita Irbe, kuru gadiem 
mocīja muguras sāpes un 
nespēja pilnībā iztais-
noties, pēc operācijas 
atguvās strauji un varēja 
brīvi pārvietoties jau pēc 
pavisam neilga laika. EGONA ZĪVERTA FOTO

l ILZE OZOLIŅA 

Kurzemes rajona tiesa 
Liepājā pagājušās nedēļas 
nogalē sāka skatīt krimināl-
lietu, kurā par tramvaja va-
dītāja slepkavību apsūdzēts 
62 gadus vecais Sajats Aba-
sovs – bijušais policijas ie-
cirkņa inspektors. Tiesā viņš 
vairākkārt lūdza piedošanu, 
sakot, ka ļoti nožēlo izdarīto, 
taču slepkavībā vainu tomēr 
neatzina. “Vaļsirdīgi atzīstos 
smagu miesas bojājumu no-
darīšanā, kuru dēļ iestāju-
sies cietušā nāve,” teica apsū-
dzētais, kurš savās liecībās 
sapinās ne vienu reizi vien. 

Kompensāciju  
samaksāt nevarēšot 

S. Abasovs tiesā piedalījās 
videokonferences režīmā no Rī-
gas centrālcietuma. Saskaņā ar 
apsūdzību, S. Abasovs šā gada 
1. aprīlī pulksten 15.05 tramvaja 
pieturā iepretim bijušā uzņēmu-
ma “Liepājas metalurgs” admi-
nistrācijas ēkai, atrazdamies 
tramvaja vagonā un būdams 
alkohola ietekmē, dusmās par to, 
ka pieturā neatvērās tās tram-
vaja durvis, pie kurām viņš stā-
vēja, lai pa tām izkāptu, uzsāka 
konfliktu ar tramvaja vadītāju. 

Notīrīja asiņaino nazi 
un devās prom

IZNĀCIS 
ŽURNĀLS 
“LIEPĀJAS 
VĒSTULES” 

PLUDMALĒ
Atpūtai pie jūras 

vieta jāatrod 
starp gružiem.


