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2011.gada 29.jūnijā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra telpās
Valmierā uz semināru „Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījums pirmsslimnīcas neatliekamās
medicīniskās palīdzības sistēmas attīstībā. NMP dienesta un slimnīcu sadarbības iespēju pilnveidošana
palīdzības sniegšanā pacientiem” tika aicināti Vidzemes pašvaldību un slimnīcu vadītāji, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta u.c. citu sadarbības iestāžu pārstāvji no šī reģiona.
Seminārā tā dalībnieki tika plašāk iepazīstināti ar NMP dienesta īstenoto Eiropas reģionālā attīstības fonda
(ERAF) projektu „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības
informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” un jau paveikto līdz šim dienesta infrastruktūras izveidē,
kā arī informācijas tehnoloģiju un sistēmu ieviešanā dispečercentru un brigāžu darbības uzlabošanai.
Kā jau ziņots, ERAF projekta ietvaros tuvojas noslēgumam NMP dienesta Vidzemes reģionālā centra
Valmierā rekonstrukcija. Vidzemes reģionālā centra ēku rekonstrukcijā plānots ieguldīt vairāk kā 293
tūkstošus latu no kopējā ERAF projekta finansējuma (šobrīd lielākā daļa finansējuma jau ir apgūts),
izveidojot Valmierā dispečeru un diennakts dežūrpersonāla darba specifikai atbilstošas telpas, lai no šejienes
veiksmīgi vadītu visa reģiona ātrās palīdzības brigāžu darbu. Tāpat ir 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.
Projekta mērķis ir būtiski uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu ikdienā un ārkārtas
situācijās iedzīvotājiem visā Latvijā, centralizējot NMP un katastrofu medicīnas sistēmas vadību ar
mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju palīdzību, pabeidzot vienotā NMP dienesta infrastruktūras izveidi. Tā
ietvaros tiek veidota atbilstoša dienesta infrastruktūra ar vienu vadības un dispečeru centru un pieciem
reģionālajiem vadības un dispečeru centriem (Rīgā, Valmierā, Kuldīgā, Jelgavā un Daugavpilī).
Tāpat projekta ietvaros tiek izstrādāta vienota neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības informācijas
sistēma; jau ir iegādātas un uzstādītas nepieciešamās mūsdienīgās tehnoloģijas un aprīkojums visās brigāžu
mašīnās un dispečercentros. Tas kopumā dos iespējas uzlabot izsaukumu pieņemšanu un brigāžu vadību, kā
arī sniegtās palīdzības kvalitāti pacientiem – dispečeriem un brigāžu mediķi varēs labāk atrast izsaukuma
vietas, saņemt izsaukumu elektroniski tieši mašīnā, nosūtīt smagāk cietušo un slimo pacientu dzīvības un
veselības rādītājus no brigādes mašīnas uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu u.c. Tāpat būs iespēja operatīvāk
vadīt brigādes un nodrošināt palīdzību ikdienā vai ārkārtas situācijās, kā arī situācijās, kad ir vairāk cietušo
vienlaicīgi u.c.
Par NMP dienesta Vidzemes reģionālo centru
NMP dienesta Vidzemes reģionālais centrs izveidots uz bijušās Valmieras rajona pašvaldības NMP stacijas
bāzes.
Šodien NMP dienesta Vidzemes reģionālā centra darbība aptver 8 bijušo rajonu teritorijas (Limbažu,
Valmieras, Valkas, Cēsu, Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Balvu), kur darbojas 33 ātrās palīdzības brigādes.
Vidzemē diennaktī tiek saņemti līdz pat 200 iedzīvotāju zvanu pēc palīdzības no visa reģiona un brigādes
nodrošina 12,5% no visiem ātrās palīdzības izsaukumiem valstī. Līdz ar vienota NMP dienesta darbības
uzsākšanu, šajā reģionā tika izveidoti arī četri jauni ātrās palīdzības brigāžu punkti (Plācī, Taurenē, Tilžā,
Strenčos), pietuvinot mediķu palīdzību iedzīvotājiem.

