Plānotais slimnīcu dalījums līmeņos un
veselības aprūpes pakalpojumu
plānošana slimnīcu sadarbības teritorijās

2019. gada 24.aprīlis
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Slimnīcu dalījums
līmeņos
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Principi
Lai turpinātu reformu un nodrošinātu turpmāku kvalitatīvu, drošu un
ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmu, nodrošinot pakalpojumu vienlīdzīgu
pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, tika pārskatīti slimnīcu aprūpes
līmeņi
Slimnīcu līmeņu noteikšanas kritēriji, kas balstīti uz PB
ieteikumiem
• augsta līmeņa specializētas veselības aprūpes pakalpojumu centralizācija
(terciārā aprūpe);
• paplašināta piekļuve specializētai veselības aprūpei;
• optimāls resursu nodrošinājums, atbilstoši sasniedzamajiem pakalpojumiem
(cilvēkresursu plānojums);
• hronisku pacientu atbilstošas aprūpes nodrošināšana (slimnīcas, kur
nodrošinās hronisku pacientu veselības aprūpi);
• palielināts ambulatoro pakalpojumu klāsts un apjoms (atbilstošs ģimenes
ārstu, dienas stacionāru, sekundāro ambulatoro pakalpojumu nodrošinājums);
• ģeogrāfiska veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (visos veselības
aprūpes pakalpojuma līmeņos).
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Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili
I līmeņa slimnīca II līmeņa slimnīca III līmeņa slimnīca IV līmeņa slimnīca V līmeņa slimnīca
Terapija
Hronisko pacientu aprūpe
Aprūpe
Ķirurģija
Ginekoloģija
Grūtniecības un dzemdību
Pediatrija
Traumatoloģija
Neiroloģija
Uroloģija
Otorinolaringoloģija
Insulta vienība
Infekcijas
Grūtniecības pataloģija
Psihiatrija
Rehabilitācija
Kardioloģija
Nefroloģija
Invazīvā kardioloģija
Onkoloģija
Paliatīvā aprūpe
Pulmonoloģija
Gastroenteroloģija
Neiroķirurģija
Asinsvadu ķirurģija
Endokrinoloģija
Torakālā ķirurģija
Oftalmoloģija
Narkoloģija
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Plānotais stacionāro ārstniecības iestāžu dalījums pa pakalpojumu līmeņiem

I līmeņa slimnīca II līmeņa slimnīca
Līvānu slimnīca

Alūksnes slimnīca

Aizkraukles slimnīca Preiļu slimnīca

Bauskas slimnīca

Tukuma slimnīca

Limbažu slimnīca

Krāslavas slimnīca

Ludzas medicīnas
centrs

III līmeņa
slimnīca
Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība

IV līmeņa
slimnīca
Liepājas reģionālā
slimnīca

Kuldīgas slimnīca

Daugavpils
reģionālā slimnīca

Madonas slimnīca
Cēsu klīnika

Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca

Dobeles un
apkārtnes slimnīca

Jelgavas pilsētas
slimnīca

Jūrmalas slimnīca

Vidzemes slimnīca

Ogres rajona
slimnīca

Jēkabpils reģionālā
slimnīca

V līmeņa slimnīca
Paula Stradiņa
klīniskā
universitātes
slimnīca
Rīgas Austrumu
klīniskā
universitātes
slimnīca
Bērnu klīniskā
universitātes
slimnīca

Rēzeknes slimnīca
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Plānotais stacionāro ārstniecības iestāžu dalījums pa pakalpojumu līmeņiem (turp.)

V līmenis (specializētās)

Specializētās ārstniecības
iestādes

VSIA “Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca”

VSIA "Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs«

SIA “Rīgas Dzemdību nams”

SIA "Rīgas 2. slimnīca«

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas
centrs “Vaivari””

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīcā "Ainaži"«

Pārējās slimnīcas
SIA "Saldus medicīnas centrs"
SIA "Priekules slimnīca"

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca«
VSIA "Piejūras slimnīca«
VSIA "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca«
VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"«
VSIA atbildību "Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca«
SIA "Siguldas slimnīca"
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Izmaiņas normatīvajā regulējumā

Izmaiņas normatīvajā regulējuma attiecībā uz
slimnīcu līmeņu noteikšanu ir iekļautas Ministru
kabineta noteikumu projektā «Grozījumi Ministru
kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos
Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība»
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Slimnīcu sadarbības teritorijas

Sadarbības teritorijas
nosaukums
Daugavpils sadarbības teritorija

Sadarbības teritorijas vadošā ārstniecības
iestāde
Daugavpils reģionālā slimnīca

Jelgavas sadarbības teritorija

Jelgavas pilsētas slimnīca

Jēkabpils sadarbības teritorija

Jēkabpils reģionālā slimnīca

Liepājas sadarbības teritorija

Liepājas reģionālā slimnīca

Rēzeknes sadarbības teritorija
Rīgas un Pierīgas sadarbības
teritorijas
Valmieras sadarbības teritorija

Rēzeknes slimnīca

Ventspils sadarbības teritorija

"Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Vidzemes slimnīca

8

Slimnīcu sadarbība
✓ Noslēgti 12 sadarbības līgumi starp SMPP, I, II, un III līmeņa
slimnīcām un sadarbības teritorijas vadošajām ārstniecības
iestādēm pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un
efektivitātes nodrošināšanai.
✓ Katru gadu līdz 1.aprīlim sadarbības slimnīcas jāiesniedz
pārskatus par iepriekšējā periodā veikto sadarbību. Pārskati
kopš sadarbības izveides ir iesniegti pirmo reizi un ir
uzsākta iesniegto pārskatu par sadarbību izvērtēšana.

✓ Lai ieviestu reformas, no ES fondiem ir paredzēts atbalsts
gan slimnīcu infrastruktūrai, gan cilvēkresursiem
(tālākizglītība un speciālistu piesaiste reģioniem) un
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
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SRSS projekts
Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienests ir atbalstījis Veselības
ministrijas iesniegto projektu “Slimnīcu sadarbības modelis” (Hospital
collaboration model)

Projekta galvenais mērķis ir IZSTRĀDĀT EFEKTĪVU, LABI
FUNKCIONĒJOŠU SLIMNĪCU SADARBĪBAS MODELI
Paredzētie projekta rezultāti:
1. Ir definēts slimnīcu sadarbības modelis;
2. Sadarbības principi un metodoloģija tiek izplatīta
veselības aprūpes speciālistiem, politikas veidotājiem un
īstenotājiem, ārstniecības iestādēm, pašvaldībām utt.
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Projekta aktivitātes un nodevumi

Maksimālais projekta
(~2020.gada aprīlis)

ilgums

mērķu

sasniegšanai

ir

22

mēneši
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Paldies par uzmanību!
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