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Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Joint Commission 

International (JCI) piedāvā mācību kursu 2016.gada 14.-15.novembrī 

 

“Pacientu drošības un veselības aprūpes 

kvalitātes vadības sistēmas akreditācija saskaņā 

ar JCI prasībām” 

Kursu pasniedz JCI eksperte Kornelia Fiausch (Austrija) 
 

 

Joint Commission International® akreditācijas programmu ir izstrādājusi 

starptautiska ekspertu grupa. Tā nosaka vienotas prasības veselības aprūpes 

organizāciju struktūrām, procesiem un rezultātiem. Prasības ietver arī starptautiskās 

pacientu drošības mērķus, kas aptver veselības aprūpes riska jomas un apkopo uz 

pierādījumiem balstītus un ekspertu atzītus risinājumus. Akreditācijas process ievēro 

katras valsts specifiskos juridiskos un citus faktorus. JCI akreditācijai ir plaša mērķa 

grupa: slimnīcas, ambulatorie veselības centri, klīniskās laboratorijas, mājas aprūpes 

organizācijas, ilgtermiņa aprūpes iestādes, medicīniskā transporta pakalpojumu 

sniedzēji un primārās aprūpes pakalpojumu sniedzēji.  

JCI akreditācijas ieguvumi:  

 Nodrošina vadošās pasaules pieredzes un standartu  realizāciju  klīnisko un 

biznesa procesu organizācijā;  

 Uzlabo risku vadību un nodrošina risku samazināšanu;  

 Stiprina sabiedrības uzticību sniegto pakalpojumu drošībai un kvalitātei;  

 Nodrošina komunikāciju un saikni ar augstākā līmeņa veselības aprūpes 

kvalitātes  un pacientu drošības ekspertiem. 

 

Mācību pamatkurss  dod iespēju:  

 Noskaidrot, kā JCI’s Gold Seal™ iegūšana var palīdzēt jūsu organizācijai kļūt 

par vienu no atzītākām, drošākām, visaugstāko pakalpojumu kvalitāti 

sniedzošām organizācijām pasaulē; 

 Apgūt JCI standartus un iepazīties, kā standarti palīdz organizācijām veikt 

pastāvīgu  un nepārtrauktu savas darbības uzlabojumu;  

 Apgūt un iemācīties pielietot praksē kritiskos kvalitātes un pacientu drošības 

uzlabošanas instrumentus,  

 Saprast jūsu organizācijas  veicamās darbības, lai saņemtu JCI akreditāciju un 

kādi būt jūsu organizācijas ieguvumi, saņemot Gold Seal™. 

Programmu veido  lekcijas, mazo grupu diskusijas un praktiskās nodarbības.  

Tiekšanās pēc JCI Gold Seal™ ievērojami pārveidoja veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzējus visā pasaulē. JCI akreditācijas pamatkurss nodrošinās jūs ar 
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nepieciešamām  zināšanām, lai izlemtu, vai JCI akreditācija patiešām ir labākā izvēle 

jūsu organizācijai, kā arī nodrošinās jums nepieciešamo zināšanu bāzi, lai jūs varētu 

uzsākt darbu pie starptautiskiem standartiem atbilstošas  kvalitātes sistēmas 

ieviešanas. 

Kursa plāns  

Datums, laiks Tēma 

1.diena 14.11.2016.  

9:00-16:30 

Lekcijas  

 

Iepazīšanas ar JCI, programmas satura 

pārskats 

I.Ievads JCI standartos 

Uz pacientu orientēto standartu pārskats 

Organizācijas vadības standartu pārskats 

JCI akreditācijas process 

II.Izsekošanas novērtēšanas metode 

Prasības akreditācijai 

Politiku, procedūru un procesu veidošana 

Cēloņu un seku analīzes metode 

2.diena 15.11.2016.  

9:00 - 12.00 

Lekcijas  

 

II.Izsekošanas novērtēšanas metode 

(turpinājums) 

Politiku, procedūru un procesu veidošana 

Cēloņu un seku analīzes metode  

13:00 – 16.30 

Praktiskā nodarbība 

konkrētā ārstniecības 

iestādē 

III.Izsekošanas metodes pielietošana praksē 
ārstniecības iestādē (7 dalībniekiem) 

 

Dalības maksa:  

 Dalība lekcijās 2 dienas – 650 EUR vienam dalībniekam; 

 Dalība lekcijās un praktiskajā nodarbībā izsekošanas metodes pielietošanai 

ārstniecības iestādē  – 860 EUR vienam dalībniekam (paredzēts tikai 7 

dalībniekiem).  

Aicinām aizpildītas  pieteikuma anketas nosūtīt  

uz  e-pastu: info@lvea.lv  

Papildus informācija:  

Alina Dūdele (alina.dudele@gmail.com; t. 29211441), 

Daiga Behmane (dgbehmane@gmail.com; t. 29237157)   
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