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PAŠVALDĪBA

VESELĪBAS APRŪPE

?



Daugavpils novads

18 primārās veselības 

pakalpojumu sniegšanas 

vietas (ģimenes ārstu 

prakses vietas, feldšeru 

punkti utml.)

DAUGAVPILS NOVADS

3 aptiekas

SIA «Grīvas poliklīnika»

3 ārstu prakses 

zobārstniecībā



EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN 
PARTNERĪBAS INSTRUMENTS 

2007-2013 PĀRROBEŽU 
SADARBĪBAS PROGRAMMA 

LATVIJA-LIETUVA-
BALTKRIEVIJA



Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, 
profilakses, agrīnas diagnostikas un 

ārstēšanas pasākumu attīstība 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

pierobežā 

KOPĒJAIS BUDŽETS – 1 653 187 EUR

2 PROJEKTI



Apstākļu nodrošināšana pārrobežu 
primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Daugavpils novada un 

Braslavas rajona teritorijā

KOPĒJAIS BUDŽETS – 682 713 EUR

2 PROJEKTI



DAUGAVPILS NOVADA DOME

2 PROJEKTI

Vadošais partneris



PROJEKTA PARTNERI

Vadošais partneris: Daugavpils novada dome (Latvija)

Partneri:

Daugavpils reģionālā slimnīca             (Latvija)

Grodņas reģionālā klīniskā slimnīca  (Baltkrievija)

Lazdijai slimnīca (Lietuva)

Asociētais partneris:
Paula Stradiņa Universitāte (Latvija)

http://www.gocb.by/
http://www.gocb.by/
http://gocb.by/
http://gocb.by/


PROJEKTA PARTNERI

Vadošais partneris: Daugavpils novada dome 
(Latvija)

Partneri:

Braslavas centrālā rajona slimnīca (Baltkrievija)

Asociētais partneris:
Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa 
(Latvija)

http://www.gocb.by/
http://www.gocb.by/
http://gocb.by/
http://gocb.by/


Veselības infrastruktūra !!!



Apstākļu nodrošināšana pārrobežu 
primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Daugavpils novada un 

Braslavas rajona teritorijā

Projekta saīsinātais nosaukums: 

PĀRROBEŽU PACIENTS

2 PROJEKTI



PROJEKTA MĒRĶIS

PĀRROBEŽU PACIENTS

Nodrošināt apstākļus pārrobežu 
primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas 
pierobežas zonā, kā arī sadarbību 
starp šo pakalpojumu 
sniedzējinstitūcijām



PROJEKTA 
APAKŠMĒRĶIS

PĀRROBEŽU PACIENTS

Veicināt pacientu pārrobežu 
mobilitāti, piemērojot Daugavpils 
novada un Braslavas centrālās rajona 
slimnīcas primāro medicīnisko 
pakalpojumu infrastruktūru 
personām ar kustības traucējumiem 
un attīstot uz IT tehnoloģijām balstīto 
sadarbības tīklu. 



GALVENIE PROJEKTA AKTIVITĀŠU VIRZIENI

PĀRROBEŽU PACIENTS

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas vietu pielāgošana 
nacionālajiem standartiem un pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanas iespējām 



• Ministru kabineta noteikumi Nr.60 
“Noteikumi par obligātajām 
prasībām ārstniecības iestādēm un 
to struktūrvienībām” (20.01.2009)

• Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 
"Publiskas būves" 

Latvijā:

nacionālajiem standarti



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

11 primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas vietās – 10 
Latvijā (Daugavpils novadā) un 1 
Baltkrievijā (Braslava)



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Esošā pakalpojumu sniegšanas vieta
• Jauna vieta

Telpu veidi

• Telpas pagasta pārvaldes ēka
• Telpas kultūras namā
• Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā
• Vēsturiskā tipa ēka – pils, muiža 

(kultūras piemineklis)



PĀRROBEŽU PACIENTS



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Blīvi apdzīvota teritorija
• Vietējais attīstības centrs
• Laba sasniedzamība vismaz 10 km 

rādiusā (ceļu tīkls, ceļu kvalitāte, 
sabiedriskais transports)

• Jau esošās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas tradīcijas

• Attālums no pilsētas un citām 
publisko pakalpojumu sniegšanas 
vietām

• Publisko inženierkomunikāciju 
pieejamība (centralizētā 
ūdensapgāde, internets, u.c.)

Telpu izvēles 
prioritātes



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Vides pieejamības 
nodrošināšana personām ar 
kustību traucējumiem, 
riteņkrēslu un ratiņu 
lietotājiem (durvis, tualetes, 
ieejas mezgls, u.c.) 





REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Ūdensapgāde kabinetos



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Ugunsdzēsības un drošības 
signalizācija



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Interneta pieslēgums



REMONTDARBI

PĀRROBEŽU PACIENTS

• Ventilācija



APRĪKOJUMS

PĀRROBEŽU PACIENTS

Ofisa mēbeles, medicīnas 
mēbeles, datori, ofisa 
iekārtas 12 primārās 

veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas 

vietās 





GALVENIE PROJEKTA AKTIVITĀŠU VIRZIENI

PĀRROBEŽU PACIENTS

Izveidot kopējo uz IT tehnoloģijām 
balstītu primārās veselības aprūpes 
sadarbības tīklu starp primārās 
veselības aprūpes medicīnas 
personālu vietu Daugavpils novadā un 
Braslavas rajonā



semināri

PĀRROBEŽU PACIENTS



PĀRROBEŽU PACIENTS

Datu bāze Virtuālā 
kontaktvide



PĀRROBEŽU PACIENTS



Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, 
profilakses, agrīnas diagnostikas un 

ārstēšanas pasākumu attīstība 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

pierobežā 

Projekta saīsinātais nosaukums: 

Krūts vēža profilakse un 
agrīna diagnostika 

2 PROJEKTI



PROJEKTA MĒRĶIS

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA

Projekta ilgtermiņa mērķis ir krasi 
samazināt krūts vēža slimnieku mirstības 
koeficientu un palielināt profilakses 
līdzekļu izmantošanu uzlabojot krūts vēža 
agrīnās diagnostikas un ārstēšanas 
sistēmas un uzlabojot zināšanas par krūts 
vēža ārstēšanu un novēršanu profesionāļu 
un Baltkrievijas, Lietuvas un Latgales 
pierobežas iedzīvotāju vidū.



GALVENIE PROJEKTA AKTIVITĀŠU VIRZIENI

Mobilās mammogrāfijas un pārmantotā vēža 
diagnostikas programmu testēšana un attīstība 

Kabinetu aprīkošana ambulatoriem pacientiem ar 
pārmantoto vēzi (pārmantotā vēža kabineti)

Apzināšanās un izpratnes veicināšanas pasākumi 
(informatīvi bukleti, informatīvās kampaņas), lai uzlabotu 
piekļuvi veselības aprūpei un popularizētu veselīgu 
dzīvesveidu un laicīgu ārstu apmeklējuma nozīmi

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA



CITAS PROJEKTA AKTIVITĀTES

• Izstrādāta kopīga Krūts centru attīstības stratēģija 
visiem partneriem saskaņā ar Eiropas Vadlīnijām

• Pārmantotā vēža ārstēšanas metodoloģija
• Politiskās rekomendācijas
• Pacientu datu bāžu izveide
• Datorprogrammas izstrāde pārmantotā vēža riska 

noteikšanai (BY)
• Mājaslapas izveide (BY)
• Krūts vēža speciālistu apmācības

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA







Kabinetu aprīkošana ambulatoriem pacientiem ar 
pārmantoto vēzi (pārmantotā vēža kabineti)

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA







Polimēru ķēdes reakcijas 
iekārta (BY)



BRCA un DNS reaģenti (BY)



Kabinetu aprīkošana ambulatoriem 
pacientiem ar pārmantoto vēzi 
(pārmantotā vēža kabineti)

Lazdijai slimnīca (LT)
• 2 palātu remonts
• Ultrasonogrāfa iegāde
• Mēbeles, biroja tehnikas 

iegāde

Grodņas slimnīca (BY)
• 2 kabinetu remonts
• Ultrasonogrāfa iegāde
• 22 datoru и 22 printeru, 

servera, faksa iekārtas iegāde

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA







Mobilās mammogrāfijas un pārmantotā vēža 
diagnostikas programmu testēšana un attīstība 

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA











veiktas 27 325 mammogrāfijas Latvijā, Lietuvā un 
Baltkrievijā= izmeklētas 14 677 sievietes

Veikti 12 120 pārmantotā vēža mutāciju BRCA 1 и BRCA2 
noteikšanas testi (asins analīzes)

PROJEKTA STATISTIKA

KRŪTS VĒŽA PROFILAKSE UN 
AGRĪNA DIAGNOSTIKA

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C-WAA4m3rB-vTM&tbnid=RygIQZdW7GI1XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://execucarearc.com/category/prevention/&ei=DsGoUvr2C6b_ygPiuoCYBQ&bvm=bv.57799294,d.bGQ&psig=AFQjCNGPcH9-tt3lsBml5MoqePast860Vg&ust=1386875581034245
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C-WAA4m3rB-vTM&tbnid=RygIQZdW7GI1XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://execucarearc.com/category/prevention/&ei=DsGoUvr2C6b_ygPiuoCYBQ&bvm=bv.57799294,d.bGQ&psig=AFQjCNGPcH9-tt3lsBml5MoqePast860Vg&ust=1386875581034245


Paldies par uzmanību!

Daugavpils novada dome

tālr. +371 65476810

dome@daugavpilsnovads.lv

www.daugavpilsnovads.lv

http://www.dnd.lv/

