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Šodien ar svinīgu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta karoga pacelšanu un labāko darbinieku godināšanu
tiks atzīmēta vienotā dienesta pirmā gadadiena. Kā jau ziņots, tieši gadu atpakaļ, 1.jūlijā, noslēdzās pašvaldību ātrās
palīdzības brigāžu apvienošanās vienotā valsts dienestā un nu jau gadu pirmsslimnīcas neatliekamo medicīnisko
palīdzību visā Latvijā nodrošina NMP dienests.
Vienots dienests tika veidots ar mērķi būtiski uzlabot ātrās palīdzības darbu visā valstī, tostarp izsaukumu pieņemšanu,
brigāžu operativitāti un palīdzības sniegšanu pacientiem vai cietušajiem visā valsts teritorijā.
„Jau šobrīd iedzīvotājiem ir kļuvusi vienkāršāka un ērtāka ātrās palīdzības izsaukšana, jo esam pārgājuši no vairāk kā
30 dažādiem ātrās palīdzības tālruņiem uz vienoto numuru 113. Tāpat vienota dienesta izveide ļauj mums realizēt
principu, ka pie pacienta dodas tuvākā brīvā mediķu brigāde. Tām vairs nav administratīvo robežu un tas saīsina laiku,
kādā pacients saņem mediķu palīdzību. Vienoti koordinējot pacientu hospitalizāciju, nodrošinām arī to, ka pacients
ātrāk nonāk tajā slimnīcā, kur viņam var veikt vajadzīgo izmeklēšanu, operāciju vai uzsākt ārstēšanu. Piemēram, no
izsaukuma vietas operatīvi konsultējoties ar Mikroķirurģijas centra speciālistiem Rīgā uz šo centru vedam pacientus no
jeburas vietas, ja speciālisti atzīst, ka viņam pēc iespējas ātrāk jānonāk mikroķirugu aprūpē,” runājot par pēdējā gada
laikā paveikto uzsver NMP dienesta vadītājs Armands Ploriņš.
A.Ploriņš piebilst: „Vienota dienesta izveidošana Latvijai devusi iespēju piesaistīt arī būtisku Eiropas Savienības
finansējumu* ātrās palīdzības attīstībai un modernizācijai, kas ļaus ātrāk pieņemt un apstrādāt iedzīvotāju izsaukumus,
ātrāk nosūtīt vajadzīgo brigādi pie pacienta, tāpat mūsu mediķiem būs iespēja izmantot modernākās tehnoloģijas un
saziņas veidus, lai sniegtu labāku palīdzību pacientiem. Tāpat plānojam, ka jau nākamajā gadā par Eiropas finansējumu
Latvijas novados nomainīsim daudzus novecojušos operatīvos transportlīdzekļus, un brigādes pie pacientiem dosies
jaunās mašīnās”.
Kā jau ziņots iepriekš, NMP dienests īsteno Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu „Vienotas neatliekamās
medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”. Projekta
finansējums ir 10 miljoni latu. Šie līdzekļi paredzēti dienesta infrastruktūras sakārtošanai, mūsdienu tehnoloģiju un
informācijas sistēmu ieviešanai, kā arī jaunu operatīvo transportlīdzekļu iegādei.
Īsumā par NMP dienestu šodien:
Kopš pagājušā gada 1.jūlija līdz šodienai NMP dienesta brigādes ir izbraukušas uz nepilnu pusmiljonu izsaukumu
(vairāk kā 452 000) jeb vidēji 1242 izsaukumiem katru diennakti. Visas brigādes gada laikā izsaukumos nobraukušas
gandrīz 13 miljonus kilometru. Kopumā ik dienu izsaukumos dodas no 170 līdz pat 190 mediķu brigādes, kuras
izvietotas 99 punktos visā valstī.
Ik dienu 23 dažādu specialitāšu augstas kvalifikācijas ārsti (reanimatologi, neiroķirurgi, asinsvadu ķirurgi, neonatologi
u.c.) no dienesta Operatīvās medicīnas daļas ir gatavi jebkurā laikā pēc slimnīcu pieprasījuma dodies uz tām visā
Latvijā, lai palīdzētu glābt dzīvības īpaši smagi slimiem pacientiem vai cietušajiem. Tāpat šie speciālisti arī ikdienā
konsultē reģiona brigādes par labāko taktiku palīdzības sniegšanā pacientiem, kuri guvuši smagas traumas vai citu
smagu saslimšanu gadījumos.
Tāpat NMP dienests nodrošina ne tikai pirmsslimnīcas un specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet arī plāno,
vada un koordinē katastrofu medicīnas sistēmu valstī, kā arī atbild par valsts medicīnisko ierīču un medikamentu
rezervju veidošanu, uzturēšanu un atjaunošanu.

