SIA "Rīgas 1.slimnīca" atskaite par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi 2020.gadā atbilstoši 2016. gada 14.jūnija Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas līgumam Nr. RD-16-368-lī (Rīgas domes 17.05.2016. lēmums Nr.3762 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām” )
2020.gada izpilde
Noslēgtais līgums

Uzdevumi, mērķis

Pārvaldes uzdevumu
deleģēšanas līgums
(14.06.2018.)

1.1. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
atbilstošas veselības aprūpē izmantojamās medicīniskās
tehnoloģijas un telpu labiekārtojumu, atbilstošas
kvalifikācijas ārstniecības personas, un ambulatorajā daļā
un stacionārā, tai skaitā dienas stacionārā, sniegt
ārstniecības pakalpojumus primārās un sekundārās
veselības aprūpes līmenī
1.1.1. Ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi

1.1.2. Diagnostiskie izmeklējumi, tai skaitā daudzslāņu
datortomogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse,
koronorogrāfija
1.1.3. Rehabilitācijas pakalpojumi un fizikālās medicīnas
pakalpojumi, tai skaitā ūdensdziedniecība
1.1.4.

1.1.5.

Vēža skrīningizmeklējumi

Obligātās veselības pārbaudes un profilaktiskās
apskates

Izpilde

Slimnīca ir 4 ģimenes ārstus prakses.
Slimnīca nodrošina ārstu speciālistu pakalpojumus, tiek
sniegtas vairāk kā 40 specialitāšu ambulatorās
konsultācijas
Slimnīca nodrošina ļoti plašu diagnostisko izmeklējumu
klāstu, tai skaitā kodolmagnētiskā rezonanse,
datortomogrāfija un koronogrāfija
Tiek nodrošināti fizikālās medicīnas un rehabiitācijas
pakalpojumi, tai skaitā dažādi ūdensdziedniecības
pakalpojumi
Slimnīca veic dzemdes kakla vēža profilaktiskās
pārbaudes, izmeklējumu pieejamību “zaļā koridora”
ietvaros
Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi tiek sniegti
Arodveselības nodaļā

Pakalpojuma apjoms
(apmeklējumu / izmeklējumu skaits)

151 351

123 489

61 195

974
8 355

1.1.6.

1.1.7.

Vakcinācija

Medicīniskās komisijas

1.1.8.
1.1.9.

Stomu slimnieku aprūpe
Plānveida dienas stacionāra un stacionāra
pakalpojumi
1.2. Sniegt diennakts īslaicīgās sociālās aprūpes
pakalpojumus un veikt ar to saistīto sociālo darbu;
1.3. veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot
speciālistu pakalpojumu (konsultāciju) pieejamību, tai
skaitā par indivīda iespējām saglabāt un uzlabot
veselību, veselību veicinošu paradumu attīstīšanu,
motivācijas un atbildības attīstīšanu veselīga dzīvesveida
izvēlē, organizējot un atbalstot veselību veicinošus
pasākumus, kas ir vērsti uz cilvēka vispārējās veselības
uzlabošanu un stiprināšanu;

1.4. nodrošināt informācijas pieejamību Sabiedrības tīmekļa
vietnē www.1slimnica.lv, sociālajos medijos, bukletos,
informācijas stendos un publicitātes pasākumos par
Sabiedrības sniegtajiem valsts apmaksātajiem un
maksas veselības aprūpes pakalpojumiem un veselību
veicinošiem jautājumiem

Slimnīca nodrošina vakcināciju gan ģimenes ārstu praksēs,
gan sezonālās vakcīnas: gripas vakcīnas; ērču encefalīta
vakcīnas, gan COVID-19 vakcināciju
Slimnīca nodrošina medicīnas komisijas pakalpojumus autovadītāja tiesību saņemšanai vai pagarināšanai, ieroču
nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas saņemšanai,
pakalpojumu komplekti veselības pārbaudei (Check up)
Tiek nodrošināta stomu slimnieku aprūpe
Nodrošina dienas stacionāra pakalpojumus un
maksas stacionāra pakalpojumus
Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās nodrošina diennakts
īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus un ar to saistīto
sociālo darbu
Slimnīcas speciālisti, sadarbojoties ar masu medijiem,
sniedzot ārstu - speciālistu atbildes uz pacientiem
interesējošiem jautājumiem, kā arī sniedz informāciju par
veselības veicināšanas iespējām. Piemēram, informatīvas
kampaņas par imunitātes stiprināšanu un elpošanas ceļu
slimību profilaksi, par gripas pretepidēmijas pasākumiem,
kā arī sniedza vairāku ārstu speciālistu, fizioterapeitu un
uztura speciālistu ieteikumus veselīgam dzīvesveidam.
Slimnīca iesaistās Veselīgs Rīdzinieks programmā un
piedāvā bezmaksas nodarbības atsevišķām mērķa
grupām.
Vasarā tiek organizēti bezmaksas brīvdabas fizioterapijas
treniņi Slimnīcas Klosterdārzā.
Informācija ir pieejama Slimnīcas mājas lapā. Speciālistu
un izmeklējumu kalendāriem ir iespēja attālināts,
elektronisks pieraksts, gan uz Valsts, gan maksas
pakalpojumiem, kur klients var pats izvēlēties sev ērtu
dienu un laiku.

3 990

894
301
15 081
1423

1.5. Investīciju plāna izpilde

1.6. Izstrādāto un realizēto ERAF projektu skaits (uzskaitīt)
un finansējuma apjoms:

1.7. Saņemto sūdzību skaits saistībā ar uzdevuma izpildi
1.8. Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti

LĪGUMS PAR DELEĢĒTĀ
PĀRVALDES UZDEVUMA
FINANSĒŠANAS
KĀRTĪBU (20.12.2018.)

par diennakts īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu
apmaksu

Aktuālā informācija tiek drukāta bukletos un izvietota pa
sadarbības slimnīcu reģistratūrām un informāciju
birojiem.
Slimnīca ik gadu ņem dalību veselības veicinošajos
pasākumos un izstādēs.
Slimnīca veic ieguldījumus gan pamatlīdzekļu atjaunošanā,
gan kapitālajos remontos, kopējā ieguldījumu summa
2020.g. 1 305 175 EUR.
Izstrādāts projekts “Primārās veselības aprūpes tehniskā
nodrošinājuma uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" ģimenes
ārstu praksēs”, Nr. 9.3.2.0/20/042, kopējās projekta
finansējums 32 000 EUR.
Kopā saņemtas 101 sūdzība (tajā skaitā Veselības
inspekcijā 6 sūdzības, atzītas par pamatotām – 2 sūdzības.
Slimnīca 2020.g. oktobrī uzsāka veikt digitālo pacientu
aptauju, kurā piedalījās vairāk 5000 pacientu, un 91,7%
respondentu, slimnīcas darbu kopumā novērtēja kā izcili
vai ļoti labi
Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās nodrošina diennakts
īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus un ar to saistīto
sociālo darbu
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