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Piektdien, 8.aprīlī plkst. 12:00 tiks atklāts Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta Latgales
reģionālais centrs Daugavpilī pēc tā rekonstrukcijas, kas veikta Eiropas reģionālā attīstības fonda finansēta
projekta ietvaros*. Atklāšanas pasākumā piedalīsies LR Saeimas deputāti no Latgales reģiona, Veselības
ministrijas un Latgales reģiona pašvaldību un ārstniecības iestāžu pārstāvji. Aicinām arī mediju pārstāvjus uz
Latgales reģionālā centra pēcrekonstrukcijas atklāšanu piektdien, 8.aprīlī plkst. 12:00 Daugavpilī, Siguldas
ielā 16a.
NMP dienesta Latgales reģionālais centrs izveidots uz bijušās Daugavpils NMP stacijas bāzes, 2009.gadā
pārņemot NMP sniegšanas funkciju un ēkas no Daugavpils domes. Latgales reģionālā centra ēku
rekonstrukcijā ieguldīti 107 556 lati no kopējā ERAF projekta finansējuma, izveidojot dispečeru un
diennakts dežūrpersonāla darba specifikai atbilstošas telpas, lai no šejienes veiksmīgi vadītu visa reģiona
ātrās palīdzības brigāžu darbu un nodrošinātu iedzīvotāju zvanu pieņemšanu. Tāpat izveidotas telpas
operatīvā medicīniskā transporta uzturēšanai tehniskā kārtībā un apkopei, atbilstošas noliktavas brigāžu
medicīniskā aprīkojuma, inventāra un medikamentu uzglabāšanai visa reģiona vajadzībām, kā arī citas telpas
mediķu ikdienas darba nodrošināšanai. Rekonstrukcijas gaitā pārbūvēta arī ieeja reģionālajā centrā, lai
nodrošinātu iespēju telpās nokļūt cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
Latgales reģionālais centrs Daugavpilī ir stratēģiski nozīmīgs NMP dienesta darbībā – tas tiek veidots kā otrs
valsts nozīmes dispečercentrs, kuram nepieciešamības gadījumā jānodrošina gatavība ārkārtas situācijās
pieņemt izsaukumus un vadīt brigādes arī visā valstī.
NMP dienesta Latgales reģionālā centra darbība aptver piecu līdzšinējo rajonu teritoriju - Daugavpils,
Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Preiļu, kuros darbojas 32 ātrās palīdzības brigādes. Daugavpilī diennaktī
tiek saņemti līdz pat 250 iedzīvotāju zvani pēc palīdzības no visa Latgales reģiona un šī reģiona brigādes
nodrošina 15% no visiem ātrās palīdzības izsaukumiem valstī. Līdz ar vienota NMP dienesta darbības
uzsākšanu, šajā reģionā tika izveidoti divi jauni ātrās palīdzības brigāžu punkti (Aglonā un Rundēnos),
pietuvinot brigādes iedzīvotājiem, lai pacienti mediķu palīdzību saņemtu ātrāk.
*Papildus informācija par NMP dienesta īstenoto ERAF projektu.
NMP dienests īsteno 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 uzlabot
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem visā Latvijā. ERAF projekta ietvaros tiks
pabeigta NMP dienesta infrastruktūras izveide un ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas un vienota brigāžu
vadības sistēma 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 no
brigādes mašīnas uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Tāpat tas ļaus operatīvāk vadīt brigādes un nodrošināt
palīdzību situācijās gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās, kad ir vairāk cietušo vienlaicīgi u.c.

