
Atskats uz 
2018. gadā 
paveikto

2018. gada nogalē



Saturs

• Projekti

• Izglītība

• Sadarbība ar RSU

• Slimnīcas iekšējā dzīve



“Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un 

sadarbību pārrobežu reģionā
Zarasi – Daugavpils, Nr. LLI-224” 



Projekta mērķis

Uzlabot kvalitatīvas medicīniskās aprūpes pieejamību, stiprinot 
medicīnas iestāžu kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi -
Daugavpils.



Projekta ieguvumi

• Pārrobežu sadarbības sistēmas izveide starp Zarasu primārās veselības 
aprūpes centru un Daugavpils reģionālo slimnīcu. 

• Projekta ietvaros tika organizētas pārrobežu katastrofu simulācijas 
mācības, sagatavotas katastrofu pārvaldības stratēģija un darbības 
vadlīnijas. 

• Zarasu iedzīvotājiem organizēta ambulatoro pakalpojumu pieejamība 
Centra poliklīnikā.



Projekta finansējums

• Projekta vadošā partnera finansējums 217 495,00 EUR, no tās: ERAF 
85% 184 870,75 EUR un Zarasu primārās veselības aprūpes centra 
līdzfinansējums 15% - 32 624,25 EUR.

• Projekta partnera finansējums 266 170,00 EUR, no tā: ERAF 85%-
226 244,50 EUR un SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca” 
līdzfinansējums 15% - 39 925,50 EUR.

• Projekta īstenošanas laiks: 06/2017- 11/2018



Iegādātās iekārtas



Tromboelastometrijas sistēma 
koagulācijas kontrolei



Portatīvais video laringoskops (3 gab.)



Video laringoskops trahejas intubācijai



Pacientu uzraudzības sistēma intensīvās 
terapijas nodaļai



Portatīvais ventilators (3 gab.)



Pacienta simulators (manekens treniņiem) 
ārkārtas situāciju prasmju apgūšanai medicīnā



Modificējamas darba 
stacijas infūzijas 
veikšanai



Elektrokardiostimulatori (4 gab.)



Izglītojošās lekcijas
• Hemostāzes stāvokļu un traucējumu klīniska izvērtēšana: mūsdienīgi 

koagulācijas sistēmas laboratoriskās diagnostikas interpretācijas 
principi (J. Ptašekas)

• Hemotransfūzijas konsekvences un prakse (P. Tomiņš)

• Politrauma – organizatoriskie un medicīniskie aspekti (A. Višņakovs)

• Palīdzības sniegšanas organizācija ārkārtas situācijās. “ Īpašs pacients” 
ar politraumu (A. Višņakovs)

• Masīvu asiņošanu klīniskā kontrole: Rotem tromboelastometrija un 
agregometrija ķirurģijā, ģinekoloģijā, dzemdniecībā, politraumā un 
citās neatliekamās medicīnas situācijā (J. Ptašekas)



Katastrofu simulācija



Parakstīts sadarbības 
līgums ar Zarasu
primārās veselības 
centru



Uzsākts projekts «Slimnīcu sadarbība, izveidojot 
efektīvo ķirurģisko pakalpojumu vadību pārrobežu 

reģionos» Nr. LLI-396, 
Interreg V-A, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 



Projekta mērķis

Attīstīt Kauņas slimnīcas un Daugavpils reģionālās slimnīcas ķirurģijas 
pakalpojumu efektīvo pārvaldību pārrobežu reģionos, lai paātrinātu 
pakalpojumu sniegšanas attīstību. 



Projekta finansējums

• Projekta vadošais partneris ir Kauņas slimnīca. 

• Projekta partnera finansējums 213 567,33 EUR, no tās: ERAF 85% -
181 531,95 EUR un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
līdzfinansējums 15% – 32 035,38 EUR.

• Projekta īstenošanas laiks: 01/02/2018-31/01/2020



Projekta ieguvumi

Projekta ietvaros Daugavpils reģionālajā slimnīcā:

• tiks izveidots daudzfunkcionālais apmācības centrs ar iespēju veikt 
apraidi, kas aprīkots ar telemedicīnas sistēmu;

• tiek plānots pieredzes apmaiņas braucieni, semināri, konferences.



“SIA  “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana un infrastruktūras attīstība” 



Projekta mērķis

Uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru Daugavpils reģionālajā 
slimnīcā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu: 

• sirds un asinsvadu

• onkoloģijas

• bērnu veselības jomās



Projekta finansējums

• Plānotais projekta īstenošanas ilgums  

- 25.01.2018.– 25.02.2021.

• Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, 
no tiem:

✓Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums –

6 520 112,00 EUR jeb 85%;

✓Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

✓Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.    



Projekta ieguvumi

Projekta ietvaros tiks veicināta:

• iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošana;

• nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus, sekmējot kopējās veselības aprūpes nozares attīstību.



Plānotās projekta galvenās aktivitātes
Būvniecības darbi slimnīcas infrastruktūras uzlabošanai:

• Invazīvās kardioloģijas centra izveide;

• Rehabilitācijas centra izveide;

• Neatliekamās palīdzības un pacientu Uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve ar lifta ierīkošanu un nojumes 
piebūve NMPD transportam;

• Medicīniska skābekļa padeves sistēmas ar rezerves pieslēgumu ierīkošana;

• Saspiesta gaisa padeves sistēmas ierīkošana;

• Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu pārbūve;

• Operāciju bloka mikroklimata uzlabošana;

• Centralizētās sterilizācijas nodaļas telpu atjaunošana ar ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas 
ierīkošanu;

• Perinatālās aprūpes centra telpu atjaunošana un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana;

2. Medicīnisko tehnoloģiju iegāde (50 gab.); 

3. Autoruzraudzība, būvuzraudzības, projekta publicitāte



Iegādātās ierīces
• Medicīniskā skābekļa padeves sistēmas ar rezerves pieslēgumu un saspiesta gaisa 

padeves sistēmas ierīkošana

• Anestēzijas ierīces 

• Mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces

• Transportinkubators jaundzimušo pārvietošanai un jaundzimušo reanimācijas 
galds

• Datortomogrāfs

• Ultrasonogrāfijas ierīces

• Rentgena ierīces 



Dzemdību

nodaļa

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

1.stāva plāns (10.05.2017.)

NMPD

Plān.

Telpas/telpa

Nr. Nosaukums

1. Uzņemšanas nodaļa (plān.)

2. Traumpunkta RTG 

3. Uzņemšanas nodaļa (neatliek.)

4. Endoskopijas kabinets

5. Dzemdību nodaļa

6. Centrāla ieeja, foajē

7. Administrācija

8. Magnētiskā rezonanse (1.5T)

8.A. Magnētiskā rezonanse (0.5T)

9. Ūdensdziedniecība

10. Narkoloģijas nodaļa

11. Fizikālas terapijas nodaļa

12. Laboratorija

11

11

9

8.A.

8
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7

6
3

2
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1
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Strukturālas izmaiņas slimnīcā

SIA „Daugavpils 
reģionālā slimnīca” 
1.stāva plāns (pēc 
rekonstrukcijas)

Dzemdību

nodaļa

Plān.

.

Telpas/telpa

Nr. Nosaukums

1. Konsultatīva poliklīnika

2. RTG

3. Neatliekamās palīdzības un 

pacientu Uzņemšanas nodaļa

4. Endoskopijas kabinets

5. Dzemdību nodaļa

6. Centrāla ieeja, foajē

7. Administrācija

8. Magnētiskā rezonanse (1.5T)

9. Invazīvās kardioloģijas centrs

10. Operāciju zāle

11. Nojume (NMPD transportam)

12. Lifts

13. Narkoloģijas nodaļa

11

5

NMPD



Šķirošanas algoritms



Šķirošanas algoritms



Pārmaiņas esošajā Uzņemšanas nodaļā

• Pacientu identifikācija ar 3 identifikatoriem

• Uzņemšanas nodaļas pacientu šķirošana



Izglītība



Sadarbība ar RSU
• Docētāju lekcijas ar vizītēm nodaļās

• Rezidentu programma

• KPR apmācību pilotprojekts

➢Apmācītas divas pilotgrupas

➢Programmas / metodoloģijas izstrāde procesā 

(RSU TIF  + Doc. O.Sabeļņikovs)

➢Tiek apzināti ārsti kuri vēlas kļūt par KPR 
instuktoriem mūsu slimnīcā



Rezidentu programma

• Šobrīd ar DRS sadarbojas 54 rezidenti

• Ar 46 rezidentiem noslēgti atstrādes līgumi

• Pēc rezidentūras darbu DRS 2018.gadā uzsākuši 7 rezidenti:

➢ginekologs,   infektologs, radiologs-diagnosts,  internists, 2 ķirurgi, 
traumatologs.



RSU rīkotas video translācijas (daži piemēri)

Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā

Starptautisks seminārs pneimonoloģijā: STEP FORWARD IN PNEUMONOLOGY

Translācija "Sāpes vēderā" diagnostiskie, diferenciāldiagnostiskie un rīcības algoritmu aspekti

Latvijas Pediatru asociācijas konference “Bērna ēdināšana I dzīves gadā – aktualitātes”

Konference "Bērnu endokrinoloģijas aktualitātes"

“Gremošanas trakta darbības traucējumi dažādu specialitāšu ārstu skatījumā”

Latvijas Pediatru asociācijas konference “Saruna ar DEAK un VI – ko mēs gribam zināt un ko mums vajadzētu 

zināt. Biežākās kļūdas un jautājumi.”

"HIV infekcija Latvijā - diagnostikas un ārstēšanas jaunumi, multidisciplinārs risinājums"

Cilvēka papilomas vīrusa izraisītu infekciju aktualitātes



Darbs Māszinību jomā

2017./2018. m.g.:

• Bakalaura studiju programmā

➢49 mūsu māsas 

➢ internās -24; ķirurģiskās – 8; ambulatorās 
aprūpes - 17

• Viena maģistra studiju programmas 
grupa 

➢15 māsu grupa, t.sk. 11 māsas, Daugavpils 
pilsētas domes finansējums



DRS kā studiju bāzes infrastruktūras attīstība

• NMC būvniecības plānošana (ERAF)

• Jaunās Angiogrāfijas laboratorijas būvniecība (ERAF, jau tiek 
pabeigta)

• Mācību infrastruktūras uzlabojumi pārrobežu sadarbības projektos 
Zarasi-Daugavpils, Kauņa-Daugavpils (Interreg)

• DRS RSU studējošo kampusa projekts



Izstrādāts DRS RSU 
studējošo kampusa
projekts



Tālākizglītības pasākumi
• Translācija no Latvijas Kardiologu biedrības sēdes;

• Latvijas Neirologu biedrības izbraukuma sēde;

• Uzsākts KPR apmācību pilotprojekts;

• Kardiologa P. Šipačova lekcija;

• Translācija no Latvijas Kardioloģijas centra tiešraides pasākuma un 
citi.



ESF finansētie tālākizglītības pasākumi

• «Medicīnas māsu darba vides stresa faktori, stresa pārvaldība un laika 
menedžments» (medicīnas māsām)

• «Komandas loma pacientu drošības un ārstniecības procesu kvalitātes 
nodrošināšanā» (ārstiem, medicīnas māsām)

• «Transfuzioloģijas pamati» (ārstiem, medicīnas māsām)



17.05.2018. 
pirmo reizi tika rīkota translācija no 
starptautiskās māsu vecmāšu dienai 

veltītās konferences
«Māsu un vecmāšu izglītības un 

prakses vienotība: inovatīvas 
zināšanas, prasmes un 

kompetences»



Daugavpils Medicīnas koledžas kursi 

• «Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna»

• «Cilvēka attīstības psiholoģijas pamati»

• «Pirmā palīdzība»



Vieslektors 

• Vašingtonas Universitātes profesora, Sentluisas Bērnu slimnīcas 
Intensīvās terapijas klīnikas medicīnas direktora Metjū Goldsmita
(Matthew Goldsmith) lekcija un situācijas simulācija



Trīspusēja sadarbība.....

• Uzsāktas trīspusējas pārrunas sadarbības līgumam – memorandumam 
starp RSU,  DU,  DRS

• Veidojas jaunas DU mācību studiju programmas (analogas RSU) ar 
iespējām praktizēties DRS bāzē

• Slimnīcai pavērsies iespēja zinātnes, pētniecības jomā izmantot DU 
jauno tehnoloģiju laboratoriju, institūtu



Slimnīcas iekšējā dzīve



Realizējas kvalitātes vadības sistēma
• MK noteikumu Nr.60 «Noteikumi par obligātajām prasībām

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām» 17.punkta 

ieviešana praksē

• Ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana

• Iekšējie auditi

• Ārējie auditi

• Uzsākta dokumentu vadības sistēma

• Ieviesti obligātie pretkorupcijas pasākumi



Pašaprūpes līmeņu 
ieviešana



Droša zāļu ievadīšana



Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasību 
izpilde slimnīcā 

1. 2018. gadā veikti 65 auditi, veicot pārbaudes strūktūrvienībās (arī 

CP,  PSTC), nodaļās

2.  Strūktūrvienības/nodaļas, kurās nebija konstatētas  neatbilstības:

• operācijas bloks, PSTC radioloģijas diagnostikas kabinets,
stomatoloģiskais un oftalmoloģiskais kabinets

• Asins sagatavošanas nodaļa un laboratorijas imūnhematoloģiskā
daļa



Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna izpilde

3. Veikta 80 jauno darbinieku (māsas, māsas palīgi, sanitāri, apkopēji)
apmācība:

• roku higiēnas kārtība

• individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana

• telpu dalījums tīrības zonās, uzkopšanas principi utt.



Pirmo reizi slimnīcā notika zibakcija
«Drošas rokas slimnīcā»

• Iesaistījās visas nodaļas

• Organizētas interaktīvas 
spēles, seminārs par 
roku higiēnu

• Piešķirtas nozīmītes 
«drošākajām rokām»



Septembrī atklāta Sieviešu klīnika



Jauns logotips

4. decembrī logotips tika apstiprināts Latvijas Republikas patentu valdē 



Jauna mājas lapa



Atvērta Daugavpils 
reģionālās slimnīcas 

Facebook lapa



DRS vizīte Ķīnā un Ķīnas 
delegācijas vizīte DRS



Medicīnas darbinieku dienas koncerts



Pasākums Māsu dienai - 12.05.2018.  Rīgā

• Atzīnības raksta pasniegšana

slimnīcas galvenājai māsai par 

aktīvu dalību Māsu asociācijā



Latvijas māsu vadītāju apvienības dibināšana

Apvienības padomes sastāvā  ievēlētas mūsu māsas:

• Natālija Degtjarjova;

• Kristīne Agafonova.



Dalība Latvijas Māsu asociācijas 
30. gadu jubilejas konferencē



DRS persnāla godināšana Latvijas Simtgadē pilsētas un novada
domēm.

Slimnīcas telpu, vizuālā tēla uzlabošana – sadarbība ar Saules
mākslas koledžu, fotostudiju ’’Ezerzeme’’, u.c..



Vislielākais veikums - esam mēs paši!
Jūs, kas godam 

veicat savus ikdienas darbus, ārstējot pacientus, 
pierādot, ka esam tie labākie!

Pateicoties tam, 2018. gads ir bijis labs!

PALDIES!


