Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība ar Rīgas reģiona pašvaldību un slimnīcu pārstāvjiem
runās par ātrās palīdzības darbību šajā reģionā
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Ceturtdien, 24.novembrī, Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta vadība aicināja uz semināru Rīgas
reģiona pašvaldību un slimnīcu pārstāvjus, lai runātu par ātrās palīdzības darbību un attīstību šajā reģionā. Semināra
dalībniekus uzrunāja arī veselības ministre Ingrīda Circene.
Dienesta vadība informēja pašvaldību un slimnīcu pārstāvjus par aktualitātēm dienesta darbībā, būtiskākajiem darba
rādītājiem Rīgas reģionā un turpmākajām prioritātēm. Tāpat semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar paveikto un
turpmāko dienesta attīstībā, īstenojot Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu* ātrās palīdzības darbības
pilnveidošanai. Semināra dalībniekiem tika prezentēts dienesta vienotais Operatīvās vadības centrs (113 zvanu
dispečercentrs), kur tiek saņemta lielākā daļa visas valsts ātrās palīdzības izsaukumu, tāpat bija iespēja aplūkot ERAF
projekta ietvaros uzstādīto brigāžu aprīkojumu efektīvākai izsaukumu izpildei. Semināra laikā tika pārrunāti arī
jautājumi par NMP dienesta, pašvaldību un slimnīcu sadarbību un tās pilnveidošanu labākai pacientu aprūpei.
Kopumā ik dienu Rīgas reģionā izsaukumos pie pacientiem vai cietušajiem dodas no 60 līdz pat 70 dienesta mediķu
brigādēm, kuras izvietotas 32 punktos. Apkalpojot teritoriju ar vairāk kā vienu miljonu iedzīvotāju, ātrās palīdzības
brigādes Rīgas reģionā diennaktī izbrauc 600-800 izsaukumos.
NMP dienesta, Rīgas reģiona pašvaldību un slimnīcu seminārs notika NMP dienesta Rīgas reģionālā centra telpās.
*Līdz ar vienota NMP dienesta izveidi, kopš 2009.gada dienesta attīstībā četru gadu laikā tiek ieguldīti 10,6 milj.latu,
īstenojot ERAF projektu „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas
sistēmas un dispečeru centru izveide”. Tā ietvaros jau veikta Vidzemes un Latgales reģionālo centru ēku rekonstrukcija,
visās NMP dienesta brigāžu mašīnas ir uzstādīts nepieciešamais aprīkojums efektīvākai brigāžu vadībai. Savukārt
šobrīd turpinās nepieciešamo informācijas sistēmu un programmu izstrāde, kuru ieviešana kopumā ļaus nodrošināt
ātrāku brigāžu nokļūšanu pie pacientiem izsaukuma vietās, labākas iespējas palīdzēt pacientiem un cietušajiem, kā arī
papildus drošību brigāžu personālam un pacientiem. Projekta ietvaros pakāpeniski tiek ieviesta vienota brigāžu
vadības informācijas sistēma un pabeigta dienesta infrastruktūras izveide ar vienu vadības centru un pieciem
reģionālajiem vadības un dispečeru centriem, kā arī nākamā gada laikā plānots iegādāties jaunus operatīvos
medicīniskos transportlīdzekļus.

