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NMP dienests turpina Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta* īstenošanu. Šī gada pirmajos
mēnešos projekta ietvaros veikti vairāki nozīmīgi sagatavošanās darbi, kas paredz nostiprināt dienesta reģionālo
dispečeru centru darbību un, izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, ieviest arī vienotu neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāžu vadības sistēmu valstī. Tas palīdzēs labāk koordinēt un vadīt mediķu brigādes uz
izsaukumiem viena reģiona ietvaros, kā arī starp reģioniem gan ikdienas, gan ārkārtas situācijās.
Projekta ietvaros ir izsludināti iepirkumi par NMP dienesta reģionālo vadības un dispečeru centru rekonstrukciju
Vidzemē (Valmierā) un Latgalē (Daugavpilī). Reģionālo centru darbam netiks būvētas jaunas ēkas, bet gan daļēji
rekonstruēs līdz šim izmantotās telpas, kurās iepriekš atradās šo pašvaldību NMP sniedzēji – Valmieras un
Daugavpils NMP stacijas. Jāuzsver, ka šīs pašvaldības pagājušā gadā nodeva vienotajam dienestam ne
tikai NMP funkciju, bet vienlaicīgi arī nodeva valstij visu tai piederošo NMP funkcijas izpildei izmantoto kustamo un
nekustamo īpašumu. Pateicoties tam, šo reģionālo centru attīstībai projekta ietvaros ir iespējams novirzīt Eiropas
finansējumu.
Eiropas finansējuma ietvaros reģionālo centru ēkas tiks pielāgotas tam, lai tajās turpmāk veiksmīgi nodrošinātu visu
reģiona brigāžu operatīvo vadību, medicīniskā aprīkojuma un saimniecisko nodrošinājumu, kā arī medicīniskā darba un
kvalitātes pārraudzību u.c. Rekonstrukcijas gaitā plānots izveidot atbilstošas telpas dispečeru un diennakts dežūrārstu
darbam, atbilstošas nojumes un telpas operatīvā medicīniskā transporta uzturēšanai tehniskā kārtībā, tāpat atbilstoši
aprīkotas noliktavas medicīniskā aprīkojuma, inventāra un medikamentu uzglabāšanai un telpas mediķu ikdienas darba
nodrošināšanai.
Vidzemē šobrīd ir apvienojušās un NMP dienestā strādā visas pašvaldību ātrās palīdzības brigādes. Un plānots, ka
nākotnē no Vidzemes reģionālā dispečeru centra tiks vadīts visu šī reģiona NMP brigāžu operatīvais darbs – kopumā 33
brigādes, kas apkalpo 13% no visiem izsaukumiem valstī. Savukārt NMP dienesta Latgales reģionālais dispečeru centrs
šobrīd apkalpo 15% no visiem izsaukumiem valstī, nodrošinot 26 NMP brigāžu darbu, tai skaitā Daugavpils, Krāslavas,
Ilūkstes, Višķu, Aglonas, Līvānu, Preiļu, Dagdas, Rundēnu, Zilupes, Ludzas un Krāslavas brigāžu darbu. Līdz ar
gaidāmo Rēzeknes ātrās palīdzības pievienošanos NMP dienestam, Latgales reģionālais dispečeru centrs nodrošinās jau
līdz 18% no visiem izsaukumiem valstī.
*2009.gada aprīlī NMP dienests uzsāka īstenot ERAF projektu „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un
katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”. Tā kopējais finansējums ir 7 678
406 lati, no kuriem ERAF finansējums ir 6 526 645 lati, bet valsts budžeta līdzfinansējums - 1 151 760 lati. Projekta
īstenošanas laiks ir no 2009.gada 6.aprīļa līdz 2012.gada 31.jūlijam. Projekta mērķis ir būtiski uzlabot neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.
Tā ietvaros plānots izveidot NMP dienesta infrastruktūru, nostiprinot reģionālo vadības un dispečeru centru darbību.
Tāpat plānots arī ieviest mūsdienu tehnoloģijas un vienotu brigāžu vadības sistēmu visā valstī, kas nodrošinās iespējas
dispečeriem un brigāžu mediķiem precīzi noteikt un atrast izsaukuma vietu, nosūtīt datus par smagāk slimiem
pacientiem un viņa dzīvības, veselības rādītājiem uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu brigādei vēl esot ceļā. Tāpat tas ļaus
operatīvāk vadīt brigādes un nodrošināt palīdzību situācijās, kad ir vairāk cietušo vienlaicīgi utt.

