Latvijas Māsu asociācija medijos 2017.gadā

2017.gadā Latvijas medijos par Latvijas Māsu asociāciju, māsām vai veselības nozares aktualitātēm, kas ietekmē māsu darbu un/vai par kurām
LMa pārstāvji vai māsas sniedza komentārus, parādījās 98 ziņas (kopā skaitot rakstus, audio un video sižetus). No tām viena ziņa bija angļu
valodā par to, ka Latvijā no visām valstī reģistrētajām māsām savā profesijā nestrādā 10 000 māsas (15.05.2017., ww.latvianews.lv) , viens sižets
televīzijā krievu valodā par protesta akcijas noslēgumu (31.07.2017., Русское вещание kanālā LTV7), visas pārējās 96 ziņas bija latviešu valodā.
Vismazāk - tikai divas reizes - Latvijas Māsu asociācija parādījās radio – 27.07.2017. LR1 raidījumā “Krustpunkti” LMa pārstāvēja asociācijas
valdes locekle Ilze Neparte un 29.12.2017. LR1 raidījuma “Monopols” viesis bija LMa prezidente Dita Raiska. Iespējams, ka radio ir bijis vairāk
ziņu par LMa vai māsām, bet šis medijs netiek monitorēts.
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Virsraksts
Intervija ar LMa prezidenti Ditu Raisku
Ārstu algām būtu jāsasniedz 2,5 tūkstošus; medmāsām – tūkstoti
Pēc palīdzības pie skolas medmāsiņas
Ventspilī atvērta medmāsu skola
Ventspils slimnīcā sāks topošo medicīnas māsu apmācību
Lielajām slimnīcām ir milzīgi parādi: valdībai prasīs vairāk nekā 18 miljonus eiro
Akūta finanšu mazspēja slimnīcām. Lielākā slodze, mazākā alga
Lielajām slimnīcām nepieciešami ap 18 miljoni eiro; Saeimas komisija vērsīsies pie valdības
Slimnīcām kvotas vēl nav beigušās, bet ir milzīgi parādi
Slimnīcās dramatiski trūkst māsu
Čakša: Medmāsu trūkuma risināšanā būtisks ir ne tikai pirmais solis, bet arī nākamie
Kā miljoniem nonākt līdz mediķu naudas makiem
Ārvalstu medicīnas studentu interesēs mīkstinās valodas prasības? (Ineses Budzilas komentārs)
Ārvalstu medicīnas studentu interesēs grib mīkstināt valsts valodas prasības (Ineses Budzilas komentārs)
Медсестры завершают акцию протеста (Ineses Budzilas komentārs)
Mediķi: akcija savu sasniegusi (komentārs no Ineses Budzilas)
Stradiņa slimnīcas mediķi varētu apsvērt iespēju atkal piedalīties protesta akcijā
Kā citi medicīnas darbinieki vērtē ģimenes ārstu protestus? (LMa pārstāv Ilze Neparte)
Kučinskis: Veselības aprūpē ir nozares, kas ir vairāk apdalītas par ģimenes ārstiem
Guntis Belēvičs: Papildu miljoni veselībai nedrīkst pazust melnajā caurumā (viedoklis par finansējumu māsām)
Ģimenes ārste: "Man ir 15 minūtes vienam cilvēkam! Lai nopelnītu labu algu, jābūt 2000 pacientiem" (komentāri par māsu trūkumu)
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Stradiņa slimnīcu varēs slēgt (Neiroķirurģijas blokā ir divas operāciju māsas, bet vajag septiņas)
Tur īkšķus par masveida streiku. Sociālajos tīklos atbalsta mediķu prasības
Keris: Vairāk nekā 800 mediķu pirmajā brīdinājuma akcijas dienā ir pamanāms un jūtams skaitlis
Pēteris Apinis: Par ģimenes ārstu streiku un iespējām no tā izvairīties
P.Stradiņa slimnīca samazina apjomu
Ģimenes ārstu praksēs strādājošie ārstu palīgi nestreikos
Ģimenes ārstu palīgi nestreikos, bet māsas vēl nav izlēmušas
Ģimenes ārstu praksēs strādājošie ārstu palīgi nestreikos, bet māsas vēl nav izlēmušas
Ārsta palīgi atbalsta māsu iesaistīšanu darbā ar e-veselību
Veselības finansējuma krīze: par ko ir nesaskaņas un kādi ir risinājumi
Asociācija vēlas, lai medicīnas māsas ir iekļautas e-veselības lietošanas apmācībās
Arī Latvijas Māsu asociācija pievienosies ģimenes ārstu streikam
Arī Latvijas māsu asociācija pievienosies ģimenes ārstu streikam jūlijā
Arī Latvijas māsu asociācija pievienosies ģimenes ārstu streikam jūlijā
Ģimenes ārsti jūlijā piesaka streiku. Arī Latvijas māsu asociācija pievienosies ģimenes ārstu streikam jūlijā
Medmāsas prasa minimālo darba likmi – 1000 eiro mēnesī
Sāpīgs lēmums – māsu trūkuma dēļ Stradiņa slimnīca uz laiku neuzņems akūtus neiroķirurģijas pacientus
Aleksandrs Vilumsons. Oficiāli medmāsa, bet ikdienā brālītis
Medicīnas māsa: visus varam neizglābt
Reanimācijas māsa par protestu pret pagarināto darba laiku: Visus varam neizglābt
Jaunās māsas cer uz lielāku algu
Jaunās māsas cer uz lielāku algu
Daļa Bērnu slimnīcas māsu atbalsta, citas novēršas no protesta pret pagarināto darba laiku
Bērnu slimnīcas māsas gatavojas protestam
Saeimas komisija izskatīs likumu par mediķu darba dienu
Stradiņa slimnīcas virsmāsa: Medicīnas māsas gatavas radikālām akcijām
Ja Stradiņa slimnīcas vecmātes protestēs, tad medmāsas piebiedrosies
Ārsts: mediķi atkal nolemti paverdzināšanai!
Mediķi vienojas jūlijā nestrādāt pagarināto darba laiku
Mediķi strādās tikai 168 stundas
Māsu trūkuma krīze Stradiņos
Māsu asociācija: No Latvijā reģistrētajām māsām 10 000 nestrādā savā profesijā
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Māsu asociācija: No Latvijā reģistrētajām māsām 10 000 nestrādā savā profesijā
Māsu asociācija: Lielākā daļa māsu Latvijā nestrādā savā profesijā
Māsu skaits Latvijā būtiski samazinās: veselības aprūpē strādā vien 8750 māsu
Asociācija: No Latvijā reģistrētajām māsām 10 000 nestrādā savā profesijā
Māsu skaits Latvijā būtiski samazinās
Valsts prezidenta kanceleja Māsu asociācijai apliecinājusi, ka izmaiņas veselības aprūpes finansēšanā noteikti būs
Association: 10,000 nurses registered in Latvia do not work in their profession
Māsu asociācija: No Latvijā reģistrētajām māsām 10 000 nestrādā savā profesijā
Intervija ar LMa prezidenti Ditu Raisku
Intervija ar Latvijas Māsu asociācijas prezidenti Ditu Raisku (par Starptautisko māsu dienu)
Bērnu slimnīcā balvas un atzinības rakstus saņēmušas priekšzīmīgākās māsas
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“Ak, tu esi “tikai māsiņa”…” Medmāsas dvēseles kliedziens
No 1.6.2017. māsas gatavas atteikties strādāt pagarināto normālo darba laiku
Māsas jūnijā gatavas atteikties strādāt pagarināto normālo darba laiku
Māsas jūnijā gatavas atteikties strādāt pagarināto normālo darba laiku
Medicīnas māsas jūnijā gatavas atteikties strādāt pagarināto normālo darba laiku
Ķirurgi un Dzemdību nama speciālisti vērsušies ST, apstrīdot normas par normālo pagarināto darba laiku
Intervija ar veselības ministri Andu Čakšu par e-veselību, mediķu atalgojumu
Latvijas mediķi var atteikties strādāt pagarināto darba dienu
Skaudrs medmāsas stāsts: Mazo algu dēļ darbu pametušas ap 5000 māsu
Neprate: Veselības aprūpes darbinieki ir spiesti strādāt «pagarināto» darba laiku
Medmāsa: Mazo algu dēļ slimnīcās darbu pametušas ap 5000 māsu
Keris: Mediķu atteikšanās no virsstundu darba ietekmētu neatliekamās palīdzības sniegšanu
No 1. jūnija draud strādāt mazāk
Mediķi mazo algu dēļ no jūnija varētu atteikties strādāt pagarināto darba laiku
Mediķi no jūnija varētu atteikties strādāt pagarināto darba laiku (D.Raiskas un I.Nepartes komentāri)
Medmāsu klusais kliedziens. Bez vairākiem darbiem galus nesavilkt!
Dzemdību speciālistu un vecmāšu algu palielināšanai tērēs septiņus miljonus eiro
Stradiņos dzemdību speciālistiem atalgojums pieaugs par 10%, Dzemdību namā - par 4,5%
Situācija ap mediķu atalgojumu ir kritiska
Rīgas mediķiem pievienojas vidzemnieki (par dzemdību namu ārstu un vecmāšu protestiem)
Gunta Ancāne: Ārstiem, māsām un arī veselības ministrei ir nepieciešama palīdzība un atbalsts
Arī Bērnu slimnīcas ķirurgi un operāciju māsas vēlas lielāku darba samaksu – pašlaik stundas likme ir 5–7 eiro
Tieša runa: Vai dzemdību speciālistu palīgā sauciens būs sadzirdēts?
Ministre: Latvijas slimnīcās trūkst vairāk nekā 1000 māsu
Atalgojuma problēma medicīnā ir aktuāla, atzīst Čakša
Onkoloģijas centrā personāla trūkuma dēļ krietni sarucis darba apjoms (par māsu trūkumu)
Pasniegta "Gada balva medicīnā 2016"
Gada balva medicīnā 2016
Sarunu šovs "Starp mums runājot" Bērnu audzināšana neklātienē: kā būt mammai un medmāsai
Bērnu audzināšana neklātienē: kā būt mammai un medmāsai – divu sieviešu pieredze
Iekopt dārzu un cerēt, ka nesalūzīs veļasmašīna – kā iztikt ar medmāsas algu
Valsts kontrole: ministrija netiek galā ar veselības aprūpes sistēmu (VM viedoklis par māsām ģimenes ārstu praksēs)
Tā ir misija - pat 50 latu alga neatturēja Ditu Raisku no sapņa par māsas profesiju
“Man vairs nav atkāpšanās ceļa”. 20 neērti jautājumi Andai Čakšai (komentāri par māsu darbu)



2017.gada 1.martā Valsts prezidenta kancelejai tika nosūtīta vēstule ar aicinājumu rast iespēju tikties ar Valsts prezidentu Raimondu
Vējoni, lai pārrunātu jautājumus par māsas profesijas nozīmīgumu un attīstību, kā arī par atalgojumu māsām. 15.martā LMa gaidītās
tikšanās vietā par Valsts prezidentu saņēma piedāvājumu rīkot trīspusēju darba tikšanos ar Kanceleju un Veselības ministriju.



2017.gada 27.aprīlī medijiem tika izsūtīta preses relīze par to, ka māsas ir gatavas atteikties strādāt pagarināto darba laiku pēc 2017.gada
1.jūnija.



2017.gada 27.novembrī tika izdots LMa biļetens ar atskatu uz 2017.gadā aizvadītajiem notikumiem, kā arī par tuvākajos gados
plānotajām aktivitātēm.

LMa sociālā tīkla „Facebook” profilam 01.01.2017. bija 733 sekotāju. 31.12.2017. sekotāju skaits bija pieaudzis līdz 1231 – gada laikā par 498
cilvēkiem.
Pavisam kopā 2017.gadā LMa Facebook profilā tika publicēti 373 raksti, no kuriem vispopulārākais bija 26.aprīlī ievietotā preses relīze medijiem
par māsu atteikšanos strādāt pagarināto normālo darba laiku pēc 1.jūnija. Ziņas sasniegtā auditorija – 15 042 cilvēki. Ar šo ziņu dalījās 251 reizi
un uz tā ieguva 1 677 tā sauktos ‘klikšķus’.

No 2014.gada 4.februāra līdz 2017.gadam LMa Twiter kontā nebija veikts neviens ieraksts. Pirmais ieraksts 2017.gadā Twitter kontā tika
publicēts 10.janvārī par izmaiņām māsu atalgojumā: „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”.
Pavisam kopā 2017.gadā Twiter tika tvītoti un retvītoti 408 ieraksti, no kuriem 83 bija darba sludinājumu ar tēmturi #teirdarbs.
No sabiedrībā zināmākajām personām LMa Twiter kontam seko, kā arī retvīto un novērtē ierakstus, LĀB prezidents Pēteris Apinis, bijušais
veselības ministrs Guntis Belēvičs, psiholoģe un psihoterapeite Diāna Zande un veselības ministre Anda Čakša.

