
LVEA sadarbība  ar  Joint  Commission  International  ekspertiem  veido  brīvprātīgu 
ārstniecības  iestāžu  kvalitātes  sistēmas  akreditācijas  sistēmu  Latvijā.  Akreditācijas 
sistēmas pamatā tiks izmantota 

Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēma
Tās galvenās priekšrocības ir: 
• sistēma ir izveidota specifiski ārstniecības iestādēm;
• sistēma  ir  vērsta  uz  medicīnisko  pakalpojumu  kvalitāti,  pacientu  drošību, 

pacientu un personāla apmierinātību; 
• sistēma  integrē  secīgus  ārstēšanas  procesus  iestādē:  pacienta  reģistrācija, 

izmeklējumi, ārstēšana, pacienta izrakstīšana un turpmāka pacienta veselības 
stāvokļa uzraudzība;

• sistēma ir starptautiski atzīta ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības sistēma un 
tās ieviešana palielina iestādes sniegto ārstniecisko pakalpojumu starptautisku 
atpazīstamību un eksportspēju; 

• tas  ir  viens  no  veidiem,  kā  izpildīt  normatīvajos  aktos  noteiktās  prasības 
ārstniecības iestādes kvalitātes vadības sistēmai. 

LVEA ir  izveidojusi  2  līmeņu apmācību kursus  ar  mērķi  iepazīstināt  pēc  iespējas 
plašāku veselības  aprūpes  organizatoru,  ārstniecības iestāžu vadītāju un speciālistu 
loku  ar  Veselības  aprūpes  kvalitātes  un  pacientu  drošības  novērtēšanas  sistēmas 
pamatiem,  iespējām  to  pielietot  ārstniecības  iestāžu  darbības  sistemātiskā 
pilnveidošanā,  informēt  par  organizācijas  un  pacientu  ieguvumiem  sistēmas 
ieviešanas rezultātā, kā arī apgūt zināšanas par sistēmas ieviešanu un pārraudzību savā 
organizācijā.    

1. Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas pamati 
Mērķa  auditorija:  visi  interesenti,  kuri  vēlas  gūt  ieskatu  vai  plāno  ieviest  savā 
organizācijā Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmu un pārraudzīs 
pašvērtējuma organizēšanu.  Mācību  laikā  Jūs  iegūsiet  nepieciešamās  zināšanas  un 
iemaņas, lai: 

- Spētu radīt vienotu izpratni par kvalitāti savā organizācijā;
- Apzinātos līderības un vienotas misijas nozīmi kvalitātes kultūras veidošanā;
- Izprastu  sistēmas  saistību  ar  starptautiski  atzītām  sistēmām  un 

starptautiskajiem standartiem;
- Izprastu sistēmas izveidošanas un novērtēšanas kritērijus; 
- Izprastu, kā organizēt pašvērtējuma veikšanu organizācijā

Mācību kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas
Mācību kursa cena vienam dalībniekam: Ls 59, ieskaitot PVN, 
Īpaša cena 2013. gada Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas dalībniekiem: Ls 
49, ieskaitot PVN
2.  Padziļināta  iepazīstināšana  ar  Veselības  aprūpes  kvalitātes  un  pacientu 
drošības sistēmu



Mērķa  auditorija:  visi  interesenti,  kuri  plāno  ieviest  savā  organizācijā  Veselības 
aprūpes  kvalitātes  un  pacientu  drošības  sistēmu,  piedalīsies  sistēmas  attīstībā  un 
pašvērtējuma  veikšanā.  Mācību  laikā  Jūs  iegūsiet  nepieciešamās  zināšanas  un 
iemaņas, lai: 

- Spētu radīt vienotu izpratni par kvalitāti savā organizācijā;
- Apzinātos līderības un vienotas misijas nozīmi kvalitātes kultūras veidošanā;
- Izprastu  sistēmas  saistību  ar  starptautiski  atzītām  sistēmām  un 

starptautiskajiem standartiem;
- Izprastu sistēmas izveidošanas un novērtēšanas kritērijus; 
- Izprastu, kā organizēt pašvērtējuma veikšanu organizācijā;
- Gūtu  praktiskas  iemaņas  pašvērtējuma  veikšanai  ar  situāciju  uzdevumu 

palīdzību;
- Gūtu ekspertu padomus par savu iemaņu uzlabošanu novērtēšanas metodikas 

izmantošanā. 
Mācību kursa apjoms: 16 akadēmiskās stundas
Mācību kursa cena vienam dalībniekam: Ls 149, ieskaitot PVN, 
Īpaša cena 2013. gada Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas dalībniekiem: Ls 
129, ieskaitot PVN
Atlaide 10% - piedaloties trīs vai vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma 

Mācību  norises  vieta  un  laiks  tiks  precizēti  ar  katru  semināra  dalībnieku 
personīgi.



Mācību kursu pasniedzēji: 
Alina Dūdele MSc Sabiedrības veselība (specializācija: veselības aprūpes 

vadība) (Londonas Universitāte; Londonas higiēnas un 
tropiskās medicīnas skola) 
LVEA brīvprātīgas ārstniecības iestāžu kvalitātes sistēmas 
akreditācijas sistēmas, kas tiek veidota sadarbībā ar Joint 
Commission International ekspertiem, projekta koordinatore; 
SIA „Biznesa konsultantu grupa” valdes priekšsēdētāja; 
sertificēta biznesa vērtētāja;. 
Veselības aprūpes uzņēmumu attīstības konsultante;  vairāku 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un reģionālo 
attīstības plānu izstrādes konsultante; 

Igors Trofimovs Ārsts, apguvis maģistratūras programmas sabiedrības veselībā 
Rīgas Stradiņa universitātē, sabiedrības veselības zinātnē 
Ziemeļvalstu sabiedrības veselības skolā (Gēteborga, Zviedrija) 
un veselības tehnoloģiju novērtēšanā un vadībā Barselonas 
universitātē (sadarbībā ar MakGīla, Monreālas un Otavas 
universitātēm Kanādā un Romas Katoļu universitāti Itālijā), 
ekonomikas zinātņu doktorants. 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Attīstības 
direktors, atbildīgs par slimnīcas stratēģisko plānošanu, 
projektu koordinēšanu, medicīnas tehnoloģiju vadību un 
kvalitātes vadību.
No 1998. līdz 2008.gadam Veselības statistikas un medicīnas 
tehnoloģiju valsts aģentūras direktora vietnieks kvalitātes 
nodrošināšanas jautājumos, atbildīgs par ārstniecības iestāžu 
obligāto atbilstības novērtēšanu, klīniski diagnostisko 
laboratoriju kompetences novērtēšanas komisijas vadītājs.
Eksperts Pasaules bankas, Phare, ES fondu atbalstītajos 
projektos veselības aprūpes plānošanas un kvalitātes 
nodrošināšanas jautājumos.
Lektors kvalitātes vadības jautājumos veselības aprūpē LU, 
RSU pirmsdiploma un pēcdiploma izglītības programmās, 
HOPE projektā „Vidējā līmeņa veselības aprūpes vadītāju 
apmācība” u.c.
ES projekta „EU Network for Patient Safety and Quality of  
Care, PaSQ” vadītājs Latvijā.
International Society for Quality in Healthcare, ISQua biedrs 
kopš 2000.gada.



Dzintars Putnis 

 

Konsultants 
~ 40 konsultētas organizācijas stratēģiskajā plānošanā un 
vadības sistēmu ieviešanā (Latvijas Balzams, LTRK, Ventspils 
Nafta, SPRK, Latvijas Vēstnesis, Latvijas Gaisa satiksme, 
Lexel fabrika, Ignalinas AES, Lattelekom u.c.) 
Auditors 
Kopš 1998. kvalitātes sistēmu auditors (veikti vairāk nekā 450 
auditi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, ASV) 
Kopš 1999. gada – IRCA reģistrēts vadošais auditors 
Pasniedzējs 
IRCA reģistrēto auditoru kursu pasniedzējs 
Kursu izveidošana un pasniegšana (Bureau Veritas, Mercury 
Int., RBI, speciāli uzņēmumiem Aldaris, Gutta, Coca Cola, 
Grindeks, Latvijas Balzams, KONE, Ignalinas AES u.c.

Vanda Vaščenkova
Visaptverošās kvalitātes vadības speciāliste
Vairāk kā 4 gadu pieredze visaptverošajā kvalitātes vadībā. 
Sertificēta EFQM IAT – Internal Assessor Training (Prague 
2013). 
Apmācītas un konsultētas vairāk kā 150 organizācijas 
visaptverošajā kvalitātes vadībā. 

Lektores pieredze
Kursu izveidošana un pasniegšana par tēmām Visaptverošā 
kvalitātes vadība, pašnovērtēšana un kompetenču attīstīšana.
Kursi un semināri organizēti sadarbībā ar Latvijas Universitāti, 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministriju, RPIVA 
(Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija), u.c.

Adela Vitkovska
Visaptverošās kvalitātes vadības speciāliste
Vairāk kā 4 gadu pieredze visaptverošajā kvalitātes vadībā. 
Sertificēta SAETO Assessor Training (Dortmund 2009).
Sertificēta  EFQM  IAT –  Internal  Assessor  Training  (Prague 
2013). 
Apmācītas  un  konsultētas  vairāk  kā  150  organizācijas 
visaptverošajā kvalitātes vadībā. 

Lektores pieredze
Kursu izveidošana un pasniegšana par tēmām EFQM modelis, 
kritēriji un apakš kritēriji, RADAR loģika, pašnovērtēšana.
Kursi un semināri organizēti sadarbībā ar Latvijas Universitāti, 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministriju,  RPIVA 
(Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija), u.c.

LVEA apliecina, ka dalībnieku dati tiks izmantoti tirgus izpētei un nekādā 
veidā netiks nodoti trešajām personām.

Ja turpmāk nevēlaties saņemt šāda komerciāla rakstura informāciju, lūdzam atsūtīt 
e-pastu ar tekstu „unsubscribe” uz e-pasta adresi info@lvea.lv.

mailto:info@lvea.lv

