Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes
pilnveidošanas un pacientu drošības
KONCEPCIJA
Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte

21.04.2017., Rīga

Esošās situācijas analīze

1. Latvijas iedzīvotāju un veselības aprūpes
profesionāļu neapmierinātība ar esošo
veselības aprūpes sistēmas stāvokli;
2. Pasaules Bankas un Pasaules Veselības
organizācijas pētījumu rezultāti;
3. Konkrēti indikatori t.sk. iekļautie OECD
2016.gada pārskatā.
4. …
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Veselības aprūpes sistēmas
KVALITĀTES dimensijas
Drošība
Efektivitāte

Pieejamība, savlaicīgums

Tehniskā kompetence
Objektivitāte
Lietderība

Nepārtrauktība

• nenodarīt kaitējumu pacientam!
• ar pieejamiem līdzekļiem/resursiem sasniegt rezultātu
• pakalpojumu pieejamībai nedrīkst būt atkarīgai no
ģeogrāfiskām, ekonomiskām, sociālām, kulturālām vai
valodas barjerām;
• veselības aprūpes profesionāļiem jābūt pieejamiem resursiem

• personāla prasmes, spējas veikt ārstēšanu un aprūpi, kā arī
reaģēt nestandarta situācijās
• vienāda ārstēšana vienādām vajadzībām.
• klīniskās vadlīnijas un standarta pieejas standartizējamām
lietām
• veikt tikai nepieciešamās procedūras vai manipulācijas
• pacients saņem nepārtrauktu un pilnu nepieciešamo
medicīnisko aprūpi, nodrošinot ārstniecības pakalpojumu
pēctecību
• ārstniecības personu un iestāžu savstarpēja sadarbība,
informācijas apmaiņa.
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Pieejas un principi

1. Medicīna nav 100% droša;
2. Veselības aprūpes kvalitātes un drošības līmenis nekad nav
un nevar sasniegt 100%;
3. Pacients un viņa ģimene ir visu procesu centrā!;
4. Visu ieinteresēto pušu iesaistīšana veselības aprūpes
sistēmas pilnveidošanā;
5. Identificēt ES veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanas
Labu praksi un ieviest to Latvijas sistēmā;
6. Procesu vadībā maksimāli standartizēt standartizējamās
lietas un pieejas;
7. Mērīt efektivitāti, lietderīgumu, pieejamību, kvalitātes un
pacientu drošības līmeņus – rezultātus, kā arī monitorēt
rezultātus dinamikā.
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Veselības aprūpes sistēma. Stratēģiskie mērķi

3. Panākt Latvijas iedzīvotāju aktīvas
dzīves gadu skaita palielināšanos un
ar Eiropas labākas prakses valstīm
salīdzināmus kvalitātes un pacientu
drošības rādītājus
2. Sasniegt Eiropas vidējus rādītājus
būtiskajās
veselības
aprūpes
kategorijās
1. Reformēt veselības aprūpes
sistēmu,
lai
panāktu
efektīvu
struktūras un procesu darbību un
noteiktu mērāmus rādītājus
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Veselības aprūpes sistēma
Struktūra taktikas realizācijai

Struktūra – process- rezultāts
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Informācija vienotai izpratnei un metodiskais
atbalsts

1.
2.
3.

SPKC

«Informācijas resursu centrs», t.sk. metodiskais
atbalsts ārstniecības iestādēm, VI, NVD, VM u.c.
Klīnisko vadlīniju, klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu
datu bāzes administrēšana (funkcija no NVD);
Rezultatīvo rādītāju un indikatoru klasifikatora
uzturēšana (ārstniecības pakalpojumu kvalitāte un
pacientu drošība); dati un datu analīze;
rekomendācijas;
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Kompetenču pieeja un cilvēkresursi

RSU, citas
izglītības
iestādes un
Universitātes
sl-cas

1.

Profesionālas
asociācijas

2.

Klīniskās vadlīnijas

SPKC
RSU,
univer.sl-cas,
prof.asociāc.

Klīniskie algoritmi;
Klīniskie ceļi;
Indikatori

3.
4.

5.

Cilvēkresursu
nodrošināšana,
studiju
programmu
papildināšanā
(pacientu
drošības un ārstniecības pakalpojumu
kvalitātes, klīnisko un aprūpes auditu
jautājumos);
Dalība klīnisko vadlīniju identifikācijā,
klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu izstrādē,
aktualizācijā;
Dalība rez.rādītāju, indikatoru noteikšanā;
Dalība
tiesību
aktu
aktualizācijā/
pārskatīšanā, jaunu normu definēšanā (zāļu
riski, ārstniecības personu atbildība utml.);
Tehnisko kompetenču attīstība sadarbībā ar
Universitātes slimnīcām.

Labas Prakses (LP)
vadlīnijas
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Uzraudzības un kontroles funkcija

6.

Ārstniecības personu reģistra datu uzskaites
uzlabošana;
Ārstniecības iestāžu reģistra datu uzskaites
uzlabošana (darbības sfēra,
vadītāju atbildība,
licencēšanas princips);
ārstniecības iestāžu kontrole/uzraudzība (citas
metodes, indikatoru pielietošana, regularitāte,
pievienota
vērtība,
sabiedrībai
publicējama
informācija; EPSO prakses ieviešana);
Sūdzību izskatīšana – domāšanas maiņa;
Pieprasījumu izskatīšana Ārstniecības riska fondam –
pārskatīt sadarbībā ar NVD;
Ar NVD noslēgto līgumu izpildes kontrole

1.

Līgumu izpildes kontrole

1.

Ārstniecības iestāžu sertifikācija/uzraudzība asins, audu,
šūnu un orgānu jomās (uzraudzības metožu pilnveidošana,
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indikatoru pielietošana)

1.

2.

Veselības
inspekcija

3.

4.
5.

NVD
ZVA

Starpnozaru sadarbība

IT/IS sfērā – ierobežoto resursu koncentrācija; atbilstības ISO 27001
nodrošināšana un sistēmas sertifikācija;
2. Ugunsdrošība – plānota un saskaņota rīcība ugunsdrošības
nodrošināšanā: evakuācijas treniņi ārstniecības iestādēs;
3. Pārtikas un ūdens drošība - plānota un saskaņota rīcība sadarbībā ar
PVD
4. Radiācijas un kodoldrošība – klīnisko auditu dati (1x 5 gados),
plānota un saskaņota rīcība sadarbībā ar RDC;
5. Datu drošība – plānota un saskaņota rīcība sadarbībā ar datu valsts
inspekciju;
6. Darba drošība - plānota un saskaņota rīcība sadarbībā ar darba
inspekciju;
7. Starpnozaru treniņi Katastrofu medicīnas scenāriju ietvaros;
Datu vākšana un salīdzinoša analīze pa visām ārstniecības iestādēm
(piem., ugunsdrošības stāvoklis visās slimnīcās)
1.
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ATBALSTA SISTĒMAS

LR Veselības ministrija

RSU

Metodiskais un ekspertu atbalsts:
Klīniskās vadlīnijas; algoritmi;
Indikatori un rez.radītāji;
Eksperti sūdzību gadījumā;
eksperti supervīzijai klātienē

Sadarbība klīnisko vadlīniju;
klīnisko auditu; indikatoru/rezultātu
jautājumos

SPKC

Profesionālās asociācijas
Atbalsts kvalitātes un pacientu drošības jautājumos;
Klīniskās vadlīnijas; algoritmi, klīniskie ceļi; LP

Akreditē,
Uzrauga LAB
(brīvprātīgi)

ZVA

Sertificē,
uzrauga

PVD;
RDC; DI;
VUGD

Uzrauga

Veselības inspekcija

P.Stradiņa
medicīnas vēstures
muzejs

Audu
transplanti

Ievieš standartu prasības, uztur un pilnveido procesus un sistēmas, t.sk. pacientu drošības sistēmu, veic pašnovērtējumu, uzskaita datus, t.sk.
indikatoru un rez.radītāju aprēķināšanai, veic rezultātu analīzi
PACIENTS UN VIŅA ĢIMENE IR VISU PROCESU CENTRĀ!

NMPD (īpašs
deleģējums)
Valsts sporta
medicīnas
centrs

Kapitālsabiedrības, kurās VM
ir valsts kapitāla daļu turētāja

Pašvaldību
ārstniecības
iestādes

Privātas ārstniecības
iestādes, t.sk. ārstu
prakses

ĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

Sadarbība sūdzību analīzē

Izvērtē,
piešķir statusu
Izvērtē,
piešķir statusu

SPKC

VTMEC
(īpašs
deleģējums)

Kontrole datu kvalitāti;
apkopo, analizē

Ārstniecības iestāžu PAŠNOVĒRTĒJUMI (publiski pieejama informācija; ietekmē
valsts pasūtījuma pieškiršanu)

Indikatori un rezultatīvie rādītāji (ārstniecības iestādes uzskaita, analizē un iesniedz
analīzei nacionāl.līmenī; publiski pieejama informācija);
Pacientu drošības ziņojumi (ārstniecības iestādes uzskaita, analizē un noteiktajos
gadījumos/ apkopojumus iesniedz analīzei nacionāl.līmenī; publiski NAVpieejama
informācija);

Datu analīze nacionāl.līmenī un rekomendāciju pacientu drošības uzlabošanai izstrāde
Iesniedz sūdzību

Novēro
ĀI deklarāciju
(pašnovērtējumu)
atbilstību
realitātei

Sabeidrība

Veic
Inspicēšanu/
supervīziju
klātienē

VADC (īpašs
deleģējums)

Izglītība,
tālākizgl
ītība

E-Veselība

Pacientu
biedrības;
Ombuds,
Tiesībsargs
u.c.

LATAK

Sertificē,
uzrauga

Asins
pagatavojumi

Piešķir valsts pasūtījumu;
Uzrauga izpildi

NVD

Sniedz
informāciju
valsts
Pasūtījuma
piešķiršanai

Nosaka stratēģiju;
nodrošina
metodisku
atbalstu

ZVA

Ārstniecības iestādes

Pacients un viņa ģimene visu
procesu centrā! Pacientu
drošība kā filozofija!
Pacientu drošības procedūras
starptautisko mērķu ietvaros:
identifikācija, komunikācija,
ķirurģija un anestēzija,
infekciju
kontrole, zāļu,
….
med.ierīču vadība; iekšējā
ziņošanas-mācīšanās sistēma

Atbalstāms:
 Profesionālo standartu pielietošana;
 E-datu uzskaite par ārstniecības un aprūpes procesu, kas nodrošina: e-medicīniskos
ierakstus ar pietiekamu detalizāciju, viennozīmīgu identifikāciju (pacients, personāls,
medikamenti, med.iekārta u.c.) un datu/ierakstu izsekojamību; datu uzskaiti finanšu
vadības vajadzībām, rezultatīvo rādītāju un indikatoru aprēķināšanai, klīnisko auditu
veikšanai;
 Cilvēkresursu vadības un iekšējās mācību sistēmas veidošana un uzturēšana (kompetenču
pieejas attīstībai, t.sk. tehniskās kompetences);
 Iekšējo novērtēšanas aktivitāšu ieviešana: pašnovērtējumi, iekšējie auditi, t.sk. aprūpes un
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klīniskie auditi u.c.

20.01.2009. MK not.nr.60 20.12.2016.
grozījumi: 17. punkts
17. Lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus, ārstniecības
iestāde veic šādus pasākumus:
17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības procesa
laikā, izmantojot vismaz divus identifikatorus (piemēram, pacienta vārds, uzvārds un personas
kods);
17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām
ārstniecības personām un pacientu, tai skaitā nodrošina:

17.2.1. savlaicīgu kritisko izmeklējumu (tādas diagnostisko izmeklējumu novirzes no normas,
kas visticamāk liecina par nopietnu risku pacienta veselībai) rezultātu paziņošanu attiecīgā
pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām vai pacientam;
17.2.2. nepieciešamos medicīniskos dokumentus saskaņā ar medicīnisko dokumentu
lietvedības kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem attiecīgā pacienta ārstniecībā iesaistītām
ārstniecības personām atsevišķos ārstēšanas posmos vai pacientu nosūtot vai pārvedot starp
struktūrvienībām vienas ārstniecības iestādes ietvaros, vai pacientu nosūtot vai pārvedot uz citu
ārstniecības iestādi;
17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus ķirurģijā un anestēzijā;
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20.01.2009. MK not.nr.60 20.12.2016.
grozījumi: 17. punkts
17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta riska pacientiem vai pacientu grupām, kas
saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc īpašās aprūpes (piemēram,
krišanas risks, pašnāvības risks, veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās risks atkarībā no
manipulācijas vai saslimšanas);
17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās
sistēmu, kas nodrošina informācijas vākšanu un analīzi par gadījumiem, kuru dēļ radies vai varēja
rasties ar veselības aprūpi saistīts kaitējums pacientam (pacientu drošības gadījumiem), un risku
mazināšanas pasākumus, lai samazinātu attiecīgu gadījumu atkārtošanās iespējas un nodrošinātu
atgriezenisku saiti pacienta drošības jautājumos iesaistītajām ārstniecības personām;
17.6. ievieš un uztur drošu zāļu aprites sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādes,
uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes
institūcijās;

17.7. nodrošina ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšanas pasākumus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības
iestādē;
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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Procesa rezultātu mērīšana un novērtēšana

KVALITĀTE

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.

DROŠĪBA

1.

PVO rādītāji

Ārstniecības iestādes darbības rezultatīvie rādītāji;
2. OECD
Procesu rezultatīvie rādītāji; indikatori;
rādītāji
Klīnisko auditu rezultāti;
3. …
Klīnisko gadījumu analīzes rezultāti;
Citu iekšējo pārbaužu rezultāti;
Ārējo pārbaužu/auditu rezultāti;
Sūdzību analīzes rezultāti;
Pacientu apmierinātības mērījumu rezultāti;
Plānu izpildes rezultāti;
1. Ķirurģiskās komplikācijas;
Vigilances dati;
2. U.c.Atkārtotas stacionēšanas rādītāji (24

3.
4.

st.; 72 st.);

Letalitāte;
……
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Pacientu drošība

1. Personāls: Zināšanas un prasmes
2. Ziņošana par pacientu drošības un vigilances gadījumiem
3. Sistēma: gadījumu analīzes secinājumus ieviest praksē kā
aizsargmehanismus
4. Pacientu drošības Kultūra!
1.

VM

2.

aizsargmehānismu iestrāde tiesību aktos, lai
nodrošinātu ziņotāju par pacientu drošības
gadījumiem aizsardzību no sodīšanas vai citām
sankcijām;
aizsargmehānismu iestrāde tiesību aktos, lai
nodrošinātu iekšējās ārstniecības iestādes ziņošanas
sistēmas datu aizsardzību sakarā ar ārējiem
pieprasījumiem
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Pacientu drošības pamatprincipi
DEKLARĀCIJA
o Risku apzināšanās ir būtiska visā, ko mēs darām.
o Vadītājiem ir vislielākā loma drošības kultūras veidošanā un
iedzīvināšanā savās struktūrvienībās, un tāpēc katra vadītāja atbildība
ir motivēt un rosināt personālu līdzdarboties pacientu drošības
pilnveidošanā, tai skaitā, bet ne tikai, ziņojot par pacientu drošības
gadījumiem.
o Jebkāda informācija, kas kļuvusi zināma pacientu drošības sistēmā,
tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju un var tikt izmantota tikai
un vienīgi drošības pilnveidošanas nolūkos.
o Ziņot par pacientu drošības gadījumu vai risku ir katra darbinieka
pienākums un profesionālās ētikas jautājums.
o Slēpt informāciju par kļūdām, kļūmēm un novirzēm no normas un
nevēlamiem gadījumiem ir nepieņemami, un šāda rīcība tiek uzskatīta
par profesionālu bezatbildību.
o Pacients ir mūsu sabiedrotais drošības pilnveidošanā.
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Koncepcijas realizācijas plāni
1.

ESF projekts «Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana

pacientu drošības un kvalitātes vadības jomā»
2. ESF projekts «Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko
algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības
jomās»
3. ESF projekts «Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un
pacientu drošības jomā»
4. Definīciju pārskatīšana, noteikšana;
5. Tiesību aktu pārskatīšana un pārstrāde;
6. SPKC jaunu funkciju ieviešana praksē;
7. VI, NVD, SPKC izmaiņu funkcijās ieviešana praksē;
8. Sadarbības ar prof.asociācijām un izglītības iestādēm aktivizēšana;
9. Sadarbības ar pacientu pārstāvjiem – biedrības, asociācijas, tiesībsargājošas
institūcijas – aktivizēšana;
10. Ārstniecības iestāžu re-reģistrācija;
11. Pārmaiņu ieviešana un vadība visās ārstniecības iestādēs;
12. U.c.
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

Natālija Bolbate
Ministres padomniece
kvalitātes vadības un pacientu drošības jautājumos
Natalija.Bolbate@vm.gov.lv
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