Darba grupas
"Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanas
un priekšlikumu izstrāde" sanāksme
2014.gada 29.augustā plkst. 12:00 Veselības ministrijā
Darba kārtība
Nr.

Darba kārtība

1.

DG darba plāns

1.1.

Apakšgrupu sēžu laika
grafiks

Ziņotājs

A.Vētra

Apspriežamie
jautājumi

Lēmums(-i)

Lēmuma izpildes
termiņš/ atbildīgie

Organizēt
1.apakšgrupas
Rehabilitācijas iestādes
un
rehabilitācijas
procesa
organizēšana
sanāksmi.

15.09.2014.
plkst.15:00Veselības
ministrijā 424.kab.
Apakšgrupas
vadītājs A.Vētra

Organizēt
2.apakšgrupas
Rehabilitācijas
medicīnas tehnoloģijas,
nepieciešamie resursi
un
personāla
nodrošinājums
sanāksmi.

16.09.2014.
plkst.15:00
Veselības ministrijā
424.kab.
Apakšgrupas
vadītāja Dace
Bērtule

Organizēt
3.apakšgrupas
Medicīniskās
rehabilitācijas
pakalpojumu apmaksas
sistēma sanāksmi.

17.09.2014.
plkst.15:00
Veselības ministrijā
424.kab.
Apakšgrupas
vadītāja Anda Nulle

Komentāri
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1.2.

Apakšgrupu sēžu
organizācija-

A.Vētra

Izziņošana;

darba kārtība;

protokolēšana.
1.3.

Ziņojumu sagatavošana

A.Vētra

Atbildīgais (-ie);

saskaņošana
darba grupu
apakšgrupām;
ziņojuma
noformēšana.

1.4.

Darba grupas nākošā etapa
darba plānošana

A.Vētra/
Ē.Miķītis

VM Veselības aprūpes
departamenta Veselības
aprūpes organizācijas
nodaļas
vecākā
referente D.Roga.
Darba kārtību izstrādā Piecas darba dienas
un saskaņo ar darba pirms apakšgrupas
grupu
apakšgrupas sanāksmes.
vadītājs.
Organizē apakšgrupas
vadītājs.
Darba grupas vadītājs
A.Vētra.
ar Organizēt darba grupas
un un apakšgrupu
sanāksmi.

23.09.2014.
plkst.15:00
Veselības ministrijā
309.kab.

VM Veselības aprūpes
30.09.2014.
departamenta Veselības
aprūpes organizācijas
nodaļas vecākā
referente D.Roga
Normatīvo
aktu Izvērtēt
prasības Līdz
2014.gada
harmonizēšana.
medicīniskās
30.decembrim
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzējiem
un
rehabilitācijas procesa
organizēšanai

3

2.

Apspriežamo dokumentu saraksta apstiprināšana

2.1.

Rehabilitācijas medicīnas,
invaliditātes un darbspēju
ekspertīzes un sociālo
pakalpojumu jomu
regulējošie normatīvie akti

A.Vētra

2.2.

Dokumentu saraksta
izveidošana

A.Vētra

4.

Sabiedrības informēšana par DG darbu

4.1.

VM aktivitātes.
Profesionālo organizāciju un

Rehabilitācija kā
starpdisciplināra
nozare;
invaliditātes un
darbspēju
(pārejošās un
ilgstošās)
ekspertīze kā
ārstniecības
procesa daļa;
valsts apmaksāto
rehabilitācijas
medicīnas
pakalpojumu/
privāto
pakalpojumu
regulējums.
Dokumentu
papildinājumu un
precizējamu
sagatavošana.

Ievietot darba grupas
sanāksmes darba

Apakšgrupas

Par valsts
apmaksāto
medicīniskās
rehabilitācijas
pakalpojumu
saņemšanas un
apmaksas
kārtību.

Apakšgrupas līdz
12.09.2014.

Par valsts
apmaksāto
medicīniskās
rehabilitācijas
pakalpojumu
saņemšanas un
apmaksas
kārtību.

Līdz 01.09.2014.
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Rehabilitācijas iestāžu
informēšana.

kārtību un darba plānu
VM tīmekļa vietnē.

