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Veselības aprūpes politika un sistēmas Eiropā un 
pasaulē kļūst arvien ciešākas 

 Mobili pacienti: pārrobežu veselības aprūpe

EP DIREKTĪVA 2011/24/ES 09.03.2011 par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

 Mobils darbaspēks: mediķi vienlaicīgi var strādāt dažādās pasaules vietās

 Pieaug medicīnas  tehnoloģiju sarežģītība un izmaksas

 Pacienti kļūst zinošāki, pieaug iedzīvotāju ekspektācijas un prasības

Arvien augstākas starptautiskās prasības 

Arvien aktuālāka sistēmas izmaksu efektivitāte

Starptautiski salīdzina snieguma rādītājus

Sistēmas kvalitātes un drošības rādītāji ieņem arvien nozīmīgāku vietu
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Medicīnas kļūdas  - empīrisko pētījumu rezultāti

Pētījums Gads Datu avots Medicīnas 
kļūdas

Mirstība
no kļūdām

Rādītājs

Wilson et.al 1995 14000 pacienti,  
Austrālija

16,6% 4,9% Zāļu terapija 
un ķirurģiskas 
procedūras

Vincent et.al 2000 1014 pacientu kartes, 
slimnīcas, Londonas 
reģions

10,8% 8% Ķirurģiskas 
procedūras

Forster et.al 2004 620 pacienti, slimnīca,
Kanāda 

12,7% 4,8% Terapijas 
komplikācijas

Baker et.al 2004 25 slimnīcas, 3745 
pacientu kartes, Kanāda

7,5% 20,8% Diagnostiskās 
un ķirurģiskās 
procedūras

Avots: Kaira J. Errors and Patient Safety : Strategies to Reduce and Disclose Medical Errors and Improve Patient Safety , eBook Academic Collection (EBSCOhost), 2011
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 
2011/24/ES 09.03.2011
par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

Sistemātiski un nepārtraukti jāīsteno centieni, lai nodrošinātu kvalitātes un drošības 
standartu uzlabošanu atbilstoši Padomes secinājumiem, ņemot vērā progresu 
starptautiskajā medicīnas zinātnē un vispāratzītu paraugpraksi medicīnas nozarē, kā arī 
veselības aprūpes jaunākās tehnoloģijas.

4. pants. Ārstniecības dalībvalsts pienākumi

1. ....  pārrobežu veselības aprūpi sniedz saskaņā ar:

a) ārstniecības dalībvalsts tiesību aktiem;

b) ārstniecības dalībvalsts noteiktajiem kvalitātes un drošības standartiem un 
pamatnostādnēm; 

c) Savienības tiesību aktiem drošības standartu jomā.

VA Kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma D.Behmane, LVEA
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Veselības aprūpes kvalitātes sistēmas 
starptautiskā kontekstā

Politikas virzītāji – Eiropas Padome, Eiropas Komisija, PVO

Politikas realizētāji – sadarbības tīkli (HTA network, European Society for 

Quality in Health Care ESQH, European Organization for Quality , PaSQ project u.c.) 

 Vispārējie administratīvā procesa standarti – ISO, EFQM u.c.

 Veselības aprūpes kvalitātes stratēģijas, sistēmas un standarti (starptautiski / nacionāli)

 ISQua Akreditācijas programma kopš 1984., aptver  ap 100 pasaules valstu sistēmas

http://www.isqua.org/accreditation/accreditation

Nacionālās stratēģijas identificē kopējās intereses (pacienti, VA pakalpojumu sniedzēji, valsts, politiķi, 
maksātāji u.c.):

 Vērtības un prioritātes

 Organizācijas, struktūras

 Metodes, standarti, tehniskās prasības  (nacionālā izvēle) 

 Resursi (personāls, medicīnas tehnoloģijas u.c.)
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Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas izstrādāta 
Visaptveroša kvalitātes vadības un pacientu drošības sistēmas 

metodika
sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību un Austrijas veselības zinātņu institūtu

Kvalitātes balvas iniciatīva, kopš 2013.-2015.g.
Ārstniecības iestādes 5 riska jomu (x 10 indikatori) novērtēšana

1. Vadības procesi un atbildība

2. Kompetents un  spējīgs personāls

3. Personālam un pacientam droša vide

4. Pacientu klīniskā aprūpe

5. Kvalitātes un drošības pilnveidošana

Līmeņi, 0-3:

» 0.līmenis –aktivitātes iztrūkst vai ir gadījuma rakstura

» 1.līmenis – sāk veidoties struktūra

» 2.līmenis – ir izveidots process

» 3.līmenis – ir dati, kas apstiprina veiksmīgu riska samazināšanu

Novērtēšanas veikta 2 līmeņos

1.- pašnovērtēšana

2.- Kvalitātes balvas pretendentu ārējā novērtēšana
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Pašnovērtēšanas rezultāti, piemērs, 0-3
KOPVĒRTĒJUMS
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NOVĒRTĒŠANAS REZULTĀTI
Visaptverošas kvalitātes vadības un pacientu drošības metodikas aprobācija

LVEA, 2013.-2015.
2013.g.
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Labās ziņas, virs 2015

 Atbilstība likumdošanai un 

normatīvajiem aktiem, 3.00

 Ārstu kvalifikācijas uzraudzība, 3.00

 Māsu kvalifikācijas uzraudzība, 3.00

 Transfuzioloģija, 2.92

 Personāla izglītošana, 2.89

 Komunikācija starp aprūpes 

sniedzējiem, 2.89

 Aizsarglīdzekļu lietošana, 2.89

 Plānotās un sniegtās aprūpes 

dokumentēšana, 2.89

 Studentu un praktikantu darbības 

uzraudzība, 2.88

Pilnveidojamās jomas, zem 2,5

 Ziņošanas sistēma par 
negadījumiem, 2.11

 Pacientu korekta identifikācija, 
2,22

 Augsta riska procedūru un 
augsta riska pacientu 
uzraudzība, 2.22

 Personāla apmierinātības 
monitorings, 2.22
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Kvalitātes balvas novērtējums, iestāžu argumenti 
par dalību

• Visi respondentu atzina, ka 
kvalitātes vadības sistēma 
uzlabo ārstēšanas rezultātu un 
pacienta pieredzi ārstniecības 
iestādē

Svarīgākie argumenti dalībai 

• iespēja iegūt ārējo ekspertu 
novērtējumu pēc noteikta 
standarta prasībām 

• iespēja vērtēt sniegumu pēc 
starptautiski atzītiem 
kritērijiem
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5.1. Iespēja salīdzināt savu un citu 
ārstniecības iestāžu sniegumu pēc 

vienotiem kritērijiem 

5.2. Iespēja iegūt ārējo novērtējumu pēc 
noteikta standarta prasībām no 

pieredzējušiem speciālistiem un …

5.3. Iespēja ieskatīties citu ārstniecības 
iestāžu praktiskā darba KVS ieviešanā un 

uzturēšanā

5.4. Pozitīva publicitāte (pasākuma laikā 
un ilgtermiņa on-line informācija)

5.5. Iespēja uzvarēt un iegūt balvu 
(iespēja iekļaut šo ziņu publicējamā 

informācijā) 

5.6. Iespēja iegūt KVS novērtējumu pēc 
starptautiski atzītiem kritērijiem 

ārstniecības iestādēm 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5. Kas ietekmē jūsu lēmumu piedalīties 
Kvalitātes balvas izcīņā? 

nav svarīgi ir mazsvarīgi svarīgi ļoti svarīgi
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Pozitīvais  piemērs: ārstniecības iestāžu pašiniciatīva
Pirmie Kvalitātes Balvas 2013 saņēmēji

Nominācijā «Dzemdību nodaļa» 
RP SIA ‘Rīgas dzemdību nams”

Nominācijā „Internā profila nodaļa” 

RAKUS Hematoloģijas centrs

Nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa”

„Veselības centrs 4”, Baltijas vēnu klīnika

Nominācijā „Psihiatriskā profila nodaļa” 
VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā 
slimnīca”

Nominācijā „Veselības centrs” 

AS Veselības centru apvienības Veselības 
centrs „Pļavnieki”

VA Kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma D.Behmane, LVEA
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Kvalitātes balvas dalībnieki 2013.-
2015.

 VSIA "Paula Stradiņa klīniskā 
universitātes slimnīca"

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca”

 Valsts SIA „Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca”

 VSIA „Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca”

 VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā 
slimnīca „Ainaži”

 VSIA „Rīgas psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs”

 VSIA „Traumatoloģijas un 
ortopēdijas slimnīca”

 SIA „Rīgas Dzemdību nams”

 SIA „Jūrmalas slimnīca”

 SIA „Rīgas 1.slimnīca”

 SIA „Cēsu klīnika”

 SIA “Vidzemes slimnīca”

 SIA "Veselības centrs 4"

 Klīnika ”iVF Riga”

 SIA “I. Vasaraudzes privātklīnika”

 SIA „Rīgas veselības centrs”

 AS „Veselības centru apvienība””

 AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs”
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Paldies par 

uzmanību!

Pateicība projekta ekspertiem

Igoram Trofimovam un 

Dzintaram Putnim

un 

ārtsniecības iestāžu 

vadītājiem un 

kvalitātes vadītājiem!


