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Atskats vēsturē

• 1998.-2002. gadā starptautiska organizācija American 
International Health Alliance (AIHA) Latvijā organizēja 
pirmos multidisciplināros kursus dzemdību palīdzības 
sniedzējiem:

– Neonatologiem

– Jaundzimušo māsām

– Ginekologiem

– Vecmātēm

• Pirmo reizi mācījāmies veikt jaundzimušo primāro 
reanimāciju pielietojot manekēnu

• Kopš tā laikā speciālistiem ir skaidrs, ka, lai mācītos 
jaundzimušo reanimāciju, ir nepieciešama ne tikai 
teorētiska, bet arī praktiska apmācība





Dod katram bērnam labāko iespējamo dzīves 
sākumu – nepārtraukti uzlabojot zināšanas un 
prasmes jaundzimušo reanimācijā

• Notikums, kad jāpielieto zināšanas un prasmes jaundzimušā 
reanimācijā ir pietiekoši rets, lai uzturētu kompetenci 
kvalitatīvas un savlaicīgas palīdzības sniegšanā mācoties no 
prakses

• Jo retāks ir iespējamais notikums, jo būtiskāka loma ir 
iemaņu atkārtošanai simulētā vidē
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Jaundzimušo primārā reanimācija

• Apmācība reizi 5 gados ir iekļauta resertifikācijas
programmās ginekologiem, dzemdību speciālistiem un 
vecmātēm, kuri atskaites periodā ir strādājuši dzemdību 
palīdzībā

• Apmācība ir iekļauta NMPD speciālistu apmācībās

• Obligāta prasme, kas jāapgūst RSU MF IV kursa studentiem

– Prasme tiek pārbaudīta OSCE eksāmena laikā visiem studentiem 
no 2012.gada

• Obligāta prasme, kas jāapgūst rezidentiem, iekļauta 
nacionālajā rezidentūras programmā

– Simulāciju apmācības nedēļas mācību gadu sākumos



Pacientu aprūpes drošības=kvalitātes aspekti 
Latvijas medicīnā

• Rīgas Dzemdību namā kvalitātes vadības sistēma 
ieviesta no 2011.gadā

• Kad Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja 
I.Lietuviete vērsa VM uzmanību uz pacientu aprūpes 
drošības un kvalitātes aspektiem, valsts sekretāra 
viedoklis 2012. gadā bija: «Kam tā jūsu kvalitāte ir 
vajadzīga, tas tikai sadārdzina jūsu sniegto 
pakalpojumu»



Pacientu aprūpes drošības=kvalitātes aspekti 
Latvijas medicīnā

• Kvalitātes gada balva medicīnā 2013. gadā lika 
paskatīties no Joint Commission kvalitāts
standartu redzes punkta uz pacientu aprūpes 
drošības aspektiem

• Rīgas Dzemdību nama piedalīšanās Gada balvas 
novērtēšanas procesā bija izaicinājums un 
apliecinājums, kas esam uz pareizā ceļa 
Pacientu drošības sistēmas izveidošanā



Pacientu aprūpes drošības=kvalitātes aspekti 
Latvijas medicīnā

• Tikai 2015.gadā VM izvirzīja drošības prasības 
dzemdību nodaļām, no 2018.gada izvirzīta prasība 
īstenotiem komandas darba treniņiem simulētā 
situācijā neatliekamām situācijām dzemdniecībā

• Droši un kvalitatīvi pakalpojumi ir slimnīcas vadības 
atbildība

• Asociāciju atbildība – vadlīnijas, prasības 
resertifikācijai

• Mācību iestāžu atbildība – piedāvāt iespējas apgūt 
zināšanas, prasmes, iemaņas
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Biežākie neatliekamo stāvokļu scenāriji 
dzemdniecībā kad pastāv tūlītēji draudi mātes vai 
bērna veselībai

• Asiņošana

• Smaga preeklampsija / eklampsija

• Mātes kollapss / grūtnieces kardiopulmonālā reanimācija/ 
peri mortem ķeizargrieziena operācija

• Nabassaites izkrišana

• Pleciņu distocija

• Grūta intubācija
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Mātes mirstības rādītājs Latvijā (uz 100 000 
dzīvi dzimušiem bērniem)
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VM «Mātes un bērna veselības plāns»  
2012.-2014.

• Mātes mirstība identificēta kā problēma

• Organizētas PVO atbalstītas apmācības 
2012.gadā un 2013.gadā par instrumentiem 
mātes mirstības samazināšanā

Mātes mirstības 
konfidenciālā analīze 



Mātes mirstības iemesli 2013. – 2015. (N=20)
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Mātes mirstības gadījumi Latvijā sakarā ar 
asiņošanu (N21)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asiņošana Cits iemesls



Asins zuduma ātrums pie 
iznestas grūtniecības 

dzemdes atonijas
gadījumā pēc dzemdībām:

500-800 ml/min

Nepieciešamie resursi
Nacionālās vadlīnijas
Rīcības algoritms slimnīcā

Asiņošanas profilakse
Augsta asiņošanas riska pacientu identificēšana, savlaicīga asins grupas un Rh
faktora noteikšana
Stabila venoza pieeja dzemdību laikā
Aktīva 3.dzemdību perioda vadīšana
Tehnoloģiju/laboratorijas pieejamība
Citu dienestu iesaistīšana
Papildspēku iesaistīšana
O (I) rh negatīvu asiņu pieejamība pārliešanai 15 minūšu laikā
Analogas eritrocītu masas pieejamība 60 minūšu laikā
Zināšanas transfuzioloģijā, kardiopulmonālajā reanimācijā

• Rīcībspējīga komanda stresa pilnajā 
situācijā

• Komandas darba trenēšana ir atzīta kā labs 
instruments klīniskās prakses uzlabošanā un 
dažādās apmācību  programmās jau no 
1996. gada UK, ASV, Kanādā ir iekļautas 
apmācības simulētā vidē

• Izmaksas viena dalībnieka apmācībai 
svārstās robežās 260-650 £.



A systematic review of training in acute obstetric 
emergencies
Black R, Brocklehurst P. BJOG, 2003; 110(9):837-41

• Neatliekamas situācijas dzemdniecībā tādas kā augļa pleciņu 
distocija un asiņošana, var sarežģīt jebkuras dzemdības, 
tāpēc visiem dzemdību palīdzības sniegšanā iesaistītajiem 
jāprot diagnosticēt patoloģiju un adekvāti sniegt palīdzību. 

• Neprofesionāla rīcība var novest pie katastrofālām sekām –
mātes un jaundzimušā saslimstības un mirstības. 

• Pieredze stāsta, ka bieži pacienta vadīšanas process šādās 
neatliekamās situācijās bieži ir nekvalitatīvs. 

• Skatoties no tiesiskiem aspektiem, tiesvedību skaits 
medicīnā pieaug un pirmajā vietā ir par gadījumiem 
dzemdniecībā. 



16.Nodaļa Kritiski slimu sieviešu aprūpe
- Smagas pēcdzemdību asiņošanas 

ārstēšana ir kompleksa un 
multidisciplināra

- Ir jāievieš visaptveroši simulācijas 
treniņi kā iespēja uzlabot komandas 
sniegumu

- Slimnīcu vadītājiem: nodrošināt komandas 
darba treniņus dzemdību palīdzības 
sniegšanās iesaistītajiem speciālistiem 

- Ginekologiem, vecmātēm, anesteziologiem, 
anestēzijas māsām ar 2018.gadu 
resertifikācijas programmā obligāti paredzēt 
kompetences celšanu komandas darba 
treniņos neatliekamām situācijām 
dzemdniecībā

2/3 substandarta
aprūpe

60% iespējami 
aprūpes 
uzlabojumi



Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety

“Prasme strādāt komandā nav 
iedzimta, to var iemācīties.” 



Darba iemaņu bieža atkārtošana («drills») – izmanto mulāžas, uzlabo 
individuālo sniegumu 

Komandas darba treniņi aktieru simulēti scenāriji, gadījumu simulācija 
reālā slimnīcas vidē izmantojot mulāžus praktsiko darbību veikšanai

• Efektīva komunikācija

• Lēmumu pieņemšana

• Komandas dalībnieku rīcības koordinēšana

• Izvērtēšana / atgriezeniskā saite
Desire ON et al. Teamwork Assessment Tools in Obstetric Emergencies: A Systematic
Review. Journal of the Society for Simulation in Healthcare: 2017;12(3):165-176.doi: 
10.1097/SIH.0000000000000210

Norises vieta un forma

• Simulēta vide simulāciju centrs vai in situ darba vidē
– Rezultāti nav atšķirīgi

Crofts JF et al. BJOG, 2007;114:1534-41

Kā uzlabot zināšanas un prasmes sniegt 
neatliekamo palīdzību dzemdniecībā?



Kāpēc multidisciplināra simulācija?

• Uzlabo darbinieku sazināšanos

• Uzlabo darba kvalitāti

• Samazina medicīniskās kļūdas (cilvēciskais faktors, 
medikamenti)

• Palielina pacientu drošību

• Palielina ārsta drošību

1. Mann, S, Marcus, R, Sachs, B. Lessons from the cockpit: How team training can reduce errors on L&D (Grand Rounds) Contemporary OB/Gyn v51 i1:34(8), January  2006.

2. Pronovost, P, Berenholtz, S, Dorman, T, Lipsett, PA., Simmonds, T, Haraden, C. Improving communication in the ICU using daily goals. J Cri Care 18(2):71-5, Jun 2003.



Izmaiņas veicot apmācības simulētā vidē 
Rotundas hospitālī 2013.gadā (Dublinā) 

Zināšanas/ 
prasmes

Augsts 
līmenis

Vidējs 
līmenis

Zems 
līmenis

Pirms 
apmācībām

8% 82% 10%

Pēc 
apmācībām

91% 9% 0%



Kopsavilkumā:

Neatliekamas situācijas dzemdniecībā ir:

• Neparedzamas un pēkšņas

• Nepieciešama ātra koordinēta reaģēšana

• Nepieciešama multidisciplināra prasmīga komanda 
veiksmīgai problēmu risināšanai 

Komandas efektīvu darbu  var nodrošināt tikai veicot 
komandas darba treniņus

Paldies!


