
                       

 

Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva 2014 

 

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību 
aicina ārstniecības iestādes piedalīties Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2014 

izcīņā. Balvas tiks pasniegtas šādās nominācijās: 

1. Internā profila nodaļa 

2. Ķirurģiskā profila nodaļa 

3. Dzemdību nodaļa 

4. Psihiatriskā profila nodaļa 

5. Veselības centrs 

 

Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pirmo reizi tika pasniegtas 2013. gadā. 
Kvalitātes balvas izcīņas dalībnieki atzinīgi novērtēja sistēmisku pieeju kvalitātes un 

drošības vadības sistēmas vērtēšanai ārstniecības iestādē.  

Kvalitātes balvas izcīņā izmantotie pacientu drošības un kvalitātes vadības 

novērtēšanas kritēriji ir:  

• Paredzēti tieši ārstniecības iestādēm 

• Saprotami medicīnas personālam 

• Aptver visas galvenās ārstniecības iestādes darbības riska jomas 

• Var tikt izmantoti par pamatu kvalitātes un drošības vadības sistēmai 

ārstniecības iestādē, vai papildināt citu sistēmu. 

Līdzdalība Kvalitātes balvas izcīņā dod iespēju: 

• Apgūt svarīgāko riska jomu kritērijus un to pašnovērtēšanas metodiku 

• Panākt vienotāku izpratni par kritēriju būtību un izpildījuma esošo līmeni 

• Novērtēt pacienta veselības aprūpes kvalitāti un  riskus ārstniecības iestādē  
• Nekavējoties izmantot iegūtos novērtēšanas rezultātus pilnveidojamo jomu 

noteikšanai un pilnveidošanas plānu izstrādei, t.sk. procesu pilnveidošanai un 

risku mazināšanai  

• Attīstīt iestādes konkurētspēju nacionālā un starptautiskā līmenī; aktīvāk 

sadarboties ar citām ārstniecības iestādēm kvalitātes un pacientu drošības 

pilnveidošanā 
 

Kvalitātes balvas tiks pasniegtas pēc iestāžu pašnovērtējuma un ekspertu novērtēšanas 

rezultātiem. Katras iestādes darbība tiks vērtēta piecās jomās:  

o Vadības procesi un atbildība 

o Darbinieku kompetence 

o Pacientiem un darbiniekiem droša vide 

o Pacientu klīniskā aprūpe 

o Kvalitātes un drošības pilnveidošana 



Latvijas Veselības ekonomikas asociācija, Brīvības iela 85-7, Rīga, LV- 1001 

Latvijas Kvalitātes biedrība, Brīvības iela 155/4, Rīga, LV-1012 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2014 laika plāns:  

1. Iestāžu pieteikšanās dalībai – līdz 2014. gada 1. jūlijam 

2. Informatīvais seminārs Kvalitātes balvas dalībniekiem – 2014. gada jūlijs  

3. Ekspertu novērtējums – 2014. gada augusts - septembris 

4. Balvas pasniegšana – 2014. gada oktobris (Nacionālā Veselības aprūpes kvalitātes 

konference, 2.-3. oktobris) 

Dalības maksa:  

• Organizācijai (struktūrvienībai) ar kopējo darbinieku skaitu līdz 50 cilvēkiem – 260 

Eiro (bez PVN).;  

• Organizācijai (struktūrvienībai) ar kopējo darbinieku skaitu virs 50 cilvēkiem – 580 

Eiro (bez PVN).  

Papildus informācija par Kvalitātes balvas norisi, vērtēšanas metodiku, pašnovērtējuma 

anketa un pieteikuma anketa ir pieejama LVEA mājas lapā www.lvea.lv.  

 

 

Daiga Behmane 

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja 

 

Dzintars Putnis 

Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs 

 

Pieteikumus un jautājumus lūdzu sūtīt elektroniski 

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija:  info@lvea.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


