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Veselības inspekcija
• ir valsts pārvaldes iestāde Veselības ministrijas padotībā
• ir vienīgā kontroles un uzraudzības iestāde valstī
veselības aprūpes jomā

DARBĪBAS MĒRĶIS
Pildīt valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares
uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu normatīvo aktu
prasību ievērošanu un izpildi
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Veselības inspekcija Latvijā

Vidzemes KN

Centrālais birojs

Kurzemes KN

Zemgales KN

Latgales KN

Reģionu centri
Reģionālie biroji/ klientu konsultēšanas punkti
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No normatīvajiem aktiem izrietošie
Veselības inspekcijas darbības virzieni
veselības aprūpē
Ārstniecības iestāžu kontrole

obligātās prasības, medicīnas ierīču lietošana, zāļu
un recepšu veidlapu aprite, infekcijas slimību
profilakse un pretepidēmijas pasākumi, u.c.

Veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības un pakalpojumu
apmaksas kontrole

valsts apmaksāto pakalpojumu organizēšana ĀI,
maksājumu iekasēšana, pakalpojumu uzskaite
apmaksai, u.c.

Veselības aprūpes kvalitātes un
darbspējas ekspertīzes kontrole

ārstniecības personas profesionālā rīcība,
atbildība, DNL izsniegšanas pamatotība, veselības
aprūpes kaitējuma noteikšana

Ārstniecības iestāžu, ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistra uzturēšana

Ārstniecības iestāžu reģistrācija, Ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta personu
reģistrācija, informācijas uzturēšana uzraudzības
funkcijas veikšanai

Medicīnisko ierīču izplatīšanas un
tirgus uzraudzība

veic izplatītāju, importētāju, kas tirgū piedāvā
medicīniskās ierīces uzraudzību, pārbauda
atbilstību normatīvo aktu prasībām
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Ārstniecības iestāde
Sniedz veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām

Veic plānveida
pārbaudes, lai
savlaicīgi novērstu
riskus

Pacients

Veic ārpusplāna
pārbaudes, lai
savlaicīgi novērstu
riskus

Veselības inspekcija
Uzrauga veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām

Visi normatīvie akti ir vērsti tikai uz pacientam drošu, pieejamu
un kvalitatīvu veselības aprūpi
5

Ārstniecības iestāžu reģistrācija
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2016.gada uzraudzības plāna izpilde
2016

Darbības
virzieni

Rezultatīvie rādītāji

1.DV

Plānveidā kontrolēto objektu skaits

2.DV

Veikto pārbaužu skaits

3.DV

Ekspertīžu skaits
Izskatīti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu iesniegumi un pieņemti lēmumi

4.DV

Izskatīti ārstniecības iestāžu iesniegumi, reģistrētas un
izslēgtas iestādes

Izskatīti dokumenti profesionālās kvalifikācijas atzīšanai
ārvalstīs un Latvijā

5.DV

Plānveidā kontrolēto objektu skaits

2014

2015

Plānveidā kontrolēto medicīnisko ierīču tirdzniecības
uzņēmumu skaits

izpilde

724

827

783

903

254

312

275

367

634

504

600

566

100%
100%
(9259) (10130)

100%

100%
(13784)

100%
(976)

100%
(1436)

100%

100%
(975)

100%
(135)

100%
(134)

100%

100%
(82)

483

421

436

425

63

83

76

83

29

25

25

23

Plānveidā kontrolēto ārstniecības iestāžu skaits
9.DV

plāns
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Inspekcijas veikto ekspertīžu
(t.sk. Ārstniecības riska fonda)
skaits dinamikā

2014. gadā 29% no veiktajām ekspertīzēm, iesniegumos norādītā
informācija ir apstiprinājusies,
2015. gadā -36% un 2016. gadā - 32%.
21.04.2017.

8

Izskatītie iesniegumi pēc biežāk
sastopamiem profiliem
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Inspekcijas izskatītie Ārstniecības riska
fonda iesniegumi dinamikā
2014.g.-2016.g.

2014.gadā 25% gadījumos noteikta kaitējuma esība, 2015.gadā -54%,
2016.gadā -43%.
21.04.2017.
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Inspekcijas izskatīto Ārstniecības
riska fonda iesniegumu profili
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Dzemdību nodaļu un perinatālās
aprūpes centru darbības izvērtējums
VM uzdevums: izvērtēt faktisko situāciju par Līgumā ar
NVD noteikto kvalitātes un pacientu drošības kritēriju
izpildi 19 stacionāro ĀI dzemdību nodaļās un perinatālās
aprūpes centros:
Tukuma slimnīca, Balvu (Gulbenes) slimnīca, Madonas
slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Siguldas slimnīca,
Rēzeknes slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca,
Kuldīgas slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jelgavas
pilsētas slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Cēsu klīnika, Preiļu
slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Vidzemes
slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā
slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, P.Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca.
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Galvenie secinājumi:
• kvalitātes vadības sistēma iestādēs ir izstrādāta un apstiprināta,
bet lielai daļai slimnīcu konstatētas nepilnības tās ieviešanā;
• 8 slimnīcām konstatētas atsevišķu prasību neatbilstības obligātajām
prasībām;
• vairākās ārstniecības iestādēs konstatētas problēmas ar ginekologu
un dzemdību speciālistu, anesteziologu, neonatologu un pediatru
nodrošinājumu klātienē, diennakti dzemdību nodaļās;
• liels noslogojums dzemdību speciālistiem, anesteziologiem,
neonatologiem un pediatriem, kas rodas dežurējot vairākas dežūras
pēc kārtas, kā arī dežūras divās specialitātēs vienlaicīgi;
• vairākās ārstniecības iestādēs nav uzrādīti apliecinājumi par
dzemdību nodaļu ārstniecības personu apmācību kardiotokogrāfijā,
pieaugušo un jaundzimušo primārajā reanimācijā, transfuzioloģijā,
jaundzimušo stabilizācijā;
• dažām ārstniecības iestādēm ir nepilnības kardiotokogrāfisko
izmeklējumu nodrošināšanā, diennakts neatliekamo laboratorisko
izmeklējumu veikšanā, O (I) rh negatīvas eritrocītu masas un
saderīgas asins pārliešanas uzsākšanai noteiktajā laikā;
• lielai daļai kontrolēto slimnīcu nav dokumentēta pacientu
identifikācijas kārtība vai tā ir nodrošināta tikai pie bērna gultas.
21.04.2017.
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Biežākās obligāto prasību neatbilstības
stacionārajās ārstniecības iestādēs

Par 1.un 2.drošības grupas medicīnisko ierīču iegādi
vai īpašnieka maiņu nav paziņots ZVA

80%

Nav ievēroti medicīnisko ierīču elektrodrošības un
funkcionālo pārbaužu termiņi
Augsta iespējamā inficēšanas riska medicīnas ierīču
apstrāde un iepakošana nav atbilstoša
Nav ievērotas prasības bīstamo atkritumu
apsaimniekošanai.
Netiek nodrošināta sterilizācijas iekārtu pārbaude
Netiek ievērota un pieejama roku apstrādes
metodika
Netiek ievērotas telpu iekārtošanas, uzturēšanas un
tīrīšanas prasības
Nav izstrādāta, vadītāja apstiprināta un ieviesta
kvalitātes vadības sistēma
Pacientiem nav nodrošināta tehniska iespēja no
jebkuras palātas un tualetes telpas izsaukt…

48%
20%
17%
22%
15%
21%
33%
62%
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Biežākās obligāto prasību
neatbilstības ārstniecības iestādēs
32%
35%

nav ievēroti metroloģisko pārbaužu termiņi
medicīniskajām ierīcēm ar mērīšanas funkciju

23%
25%
28%

nav ievēroti medicīnisko ierīču elektrodrošības un
funkcionālo pārbaužu termiņi

18%
18%
19%
18%

nav nodrošināta recepšu veidlapas atbilstoša
uzglabāšana
7%

nav nodrošināta psihotropo un narkotisko
analgētiķu atbilstoša uzglabāšana

13%
10%
7%
10%

nav nodrošināta atbilstoša medicīnisko dokumentu
uzglabāšana

20%
56%
60%

nav nodrošināta vides pieejamība atbilstoši
prasībām

87%
29%
32%

nav izstrādāta/ ieviesta kvalitātes vadības sistēma

42%
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Pārbaudēs konstatētās nepilnības

Pacientu diagnostiska izmeklēšana (FGS, USG brīvdienās,
svētku dienās, naktīs) diagnozes noteikšanas laiks atbilstoši
MK60 – 99.punkta prasībām:
99.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā – stundas
laikā;
99.2. steidzamās medicīniskās palīdzības gadījumā – 24 stundu
laikā;
99.3. plānveida medicīniskās palīdzības gadījumā – 72 stundu
laikā.

Kvalitātes vadības sistēma – medicīnisko ierakstu analīze,
pieraksti, secinājumi, apmācības. Izmaiņas MK noteikumos
Nr.60 – 17.punktā – būs spēkā ar 01.10.2017.
Iespēja satikt ārstu, Nodaļas vadītāju, pieņemšanas laiks
Komunikācijas un saskarsmes nepilnības:
medicīnas darbinieku starpā, nododot pacientu no viena posma
uz otru
Starp ārstu un pacientu/ radiniekiem
21.04.2017.
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Izmaiņas MK noteikumos Nr.60 –
17.punktā:
Spēkā no 01.10.2017.:

Spēkā esošā
redakcija:
17.1. regulāra sniegto
ārstniecības
pakalpojumu
kvalitātes kontrole;
17.2. pacientu sūdzību
un ieteikumu
izskatīšana;
17.3. ārstniecības
rezultātu analīze;
17.4. ārstniecības
pakalpojumu
kvalitātes
pilnveidošana.

17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu
identifikāciju;
17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp
pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām
ārstniecības personām un pacientu;
17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus
ķirurģijā un anestēzijā;
17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta
riska pacientiem vai pacientu grupām;
17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu
iekšējo pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās
sistēmu;
17.6. ievieš un uztur drošu zāļu aprites sistēmu;
17.7. nodrošina ar pacienta veselības aprūpi saistīto
infekcijas slimību risku mazināšanas
pasākumus;
17.8. ievieš un uztur pacientu sūdzību un
ierosinājumu analīzes sistēmu;
17.9. nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu
rezultātu analīzi;
17.10. regulāri veic pacientu aptauju par
sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.;
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Paldies par uzmanību!
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja
Dace Roze
63323799
29406716

