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Principiālās prasības

1. Vadlīniju / protokolu adaptācija Latvijā

2. Minimālais standartaprīkojums operāciju zālēs un pamošanās telpās 
pēc anestēzijas

3. Personāla kvantitatīvā/ kvalitatīvā attiecība

4. Pacientu sedācijas standarti

5. Ķirurģiska pacienta drošības kontrolveidlapa

6. Ikgadējs ziņojums par pacientu drošību un rezultātu analīze

7. Pacientu saslimstība un mirstība 

8. Nacionālais audits



Vadlīnijas/metodiskās rekomendācijas

Ieteikumi drošai anestezioloģiskajai

praksei ambulatorajā medicīnā
I. Vanags, A. Sondore, I. Golubovska, V. Grīnbergs, S.

Kazūne, E. Lapiņš, I. Misāne, J. Svaža, H. Rozenfelds, P.

Tomiņš

2004. gada 10. maijā



Ķirurģiska pacienta kontroles lapa
(atbilstoši PVO ieteikumam)



Pasaules veselības organizācijas dati

• Gadā tiek veiktas 234 miljoni ķirurģisko manipulāciju

• Pieaugums paredzams par 45% līdz 2023 (sirdskaites, audzēji, metabolu saslimšanu 
izraisītie bojājumi, traumas)

• 7 milj pacientu ir komplikācijas, bet 1 milj mirst 



Analizēto datu apjoms ITN

Data volume before and after ICU admission

Microbiology, labs, medications, chest X-ray, Nurses flowsheet, 

Clinical notes (history and impression/plan) – VITAL SIGNS DATA NOT INCLUDED

Iesāktā darba pārtraukšana ar jaunu
informāciju

1. 24 h iegūst ap 46 800
2. Viena reize katrās 2 minūtēs
3. 10 sek. trauksme - aizmirst pabeigt

iesākto darbību
4. Neatliekamu situāciju datu apstrādei, 

sintēzei, lēmuma pieņemšanai un 
darbībai - 2 min

B. Pckerings MD, FFAR, Mayo Clinic, USA



,,We need to train how we fight”
Dave Grossman,  Academic Medicine 2009;84(10):S25)

P  120-150 x/min
Apgrūtināta optimāla sarežģītu prasmju izpilde



Drošas sistēmas radīšana

BMJ 2016;353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 2016)

…

Kļūdu atpazīšana

Padarīt kļūdas retākas

Iespējas sniegt netliekamo palīdzību…



Pacienta drošība
«Patient Safety is an activity to mitigate preventable patient harm that may occur during the delivery 
of medical care» (… aktivitātes, kas novērš iespējamā kaitējuma rašanos ārstniecības procesa laikā….)

(UEMS EBA, Training guidelines, 2.1.3, 1996)

Kompetents personāls
(... no 1999 gada veikta rezidentūras programmas pārveide… )



LARA sertifikācijas sistēma

1. Reakreditācija – 5 gadu intervāls 
(250 kredītpunkti)

2. 1 stunda pielīdzināma 1 
kredītpunktam

3. Dienā līdz 8 kredītstundām

4. Iekšējās un ārējās aktivitātes

Obligātās aktivitātes

• Transfuzioloģijas kurss

• KPR kurss



LARA loma mūža izglītības nodrošināšanā

1. CEEA  (Committee for European Education in Anaesthesiology) kursu programmas 
īstenošana (1999. gads)

2. Eiropas anestezioloģijas un IT standartu ieviešana - EDA (European diploma in 
anaestesiology/IC )

3. Akadēmiskās izglītība un pētījumu veicināšana 

4. Rekomendāciju un vadlīniju adptācija 

5. Baltijas reģiona profesionālo asociāciju organizētās apmācības



CEEA
(Committee for European Education in Anaesthesiology)

kursu programmas īstenošana (no 1999 gada)



Simulācija anestezioloģijā un IT
Use of simulation-based education to improve resident learning and patient care in the medical intensive care unit: a 
randomized trial  Wayne DB. J Crit Care. 2012 Apr;27(2):219.e7-13. doi: 10.1016/j.jcrc.2011.08.006. Epub 2011 Oct 26

Mērķis: uzlabot ārstniecības kvalitāti un pāatrināt praktisko iemaņu apgūšanu bez 

papidus riska pacientiem

1. automātiska stresa situāciju pārvaldīšna

2. jaunu metožu treniņš

3. kontrolēta vai simulēta reālā situācija

4. imitēta ārstniecības epizodes norise

5. iemaņu mazināšanās no  3 - 12 mēnešiem
Cook DA, Hatala R, Brydges R, et al. Technology-enhanced simulation for health 
professions education: a systematic review and metaanalysis. JAMA 2011;306:978–88.



Jaunu metožu treniņš



Simulāciju medicīna
….kontrolēta, vai simulēta reālā situācija



Simulāciju medicīna
Imitēta ārstniecības epizodes norise (multidisciplināras komandas veidošana)



Konceptuālais ziņojums 
"Par veselības aprūpes sistēmas reformu" 


