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APSTIPRINĀTS 

ar SIA "Rīgas 1.slimnīca" valdes 

2021.gada 18.jūnija  lēmumu Nr.8, prot. Nr.26/2021. 
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2021.gada 18.jūnija. valdes  lēmumu Nr. 8, prot. Nr.26/2021 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2022.gada 31.marta  valdes  lēmumu Nr.2, prot. Nr.10/2022 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2022.gada 6.jūnija  valdes  lēmumu Nr.3, prot. Nr.15/2022 

 

KVALITĀTES ROKASGRĀMATA 

Kvalitātes politika un mērķi 

                                                                                                            KR-5/04 

 

SIA „Rīgas 1. slimnīca" ir ārstniecības iestāde, kas sniedz ambulatoros un plānveida 

stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus.  

Slimnīcas prioritāte ir pacientu drošība un kvalitatīvi ārstniecības pakalpojumi.  

Pacientu drošība un nemainīga pakalpojumu kvalitāte tiks sasniegta : 

 izstradājot un ieviešot kvalitātes vadības un pacientu drošības sistēmu  atbilstoši 

ISO 9001:2015 un DNV GL Standard for Hospitals  prasībām;  

 ievērojot Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz ārstniecības un 

aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu;  

 ieviešot modernas medicīnas tehnoloģijas, attīstot mazinvazīvas ārstēšanas 

metodes; 

 pielietojot pacientu ārstēšanai un diagnostikai jaunākās paaudzes medicīniskās 

iekārtas, attīstot informācijas  tehnoloģijas; 

 nodarbinot augsti kvalificētu un kompetentu personālu, kam rūp katrs pacients; 

 ievērojot ētiskās un morālās normas,  ņemot vērā pacientu kultūras un reliģiskās 

tradīcijas, pacientiem izrādot cieņpilnu un humānu attieksmi; 

 iesaistot pacientus un viņu tuviniekus ārstēšanas un aprūpes procesā; 

 analizējot pacientu atsauksmes;  

 nodrošinot pastāvīgu darbinieku apmācību plānošanu un īstenošanu; 

 uzturot slimnīcas infrastruktūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

nodrošinot ērtu un drošu pacientu uzturēšanos un iespēju saņemt kvalitatīvus 

nepieciešamos pakalpojumus; 

 nodrošinot  personas datu apstrādi saskaņā ar normatīviem aktiem datu 

apstrādes jomā; 

 stingri ievērojot medicīnas ētikas, deontoloģijas un konfidencialitātes principus; 

 analizējot sasniegtos rezultātus  un veicot darbības pilnveidošanu. 
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            Slimnīcas darbinieki ir motivēti un atbildīgi par viņiem uzticēto darba pienākumu 

izpildes rezultātu ietekmi uz pacientu drošību un sniegto ārstniecības un aprūpes pakalpojumu 

kvalitāti. 

     Slimnīcas vadība uzņemas atbildību par kvalitātes politikas ieviešanu un apņemas 

nodrošināt tās izpratni visiem Slimnīcas darbiniekiem, kā arī tās pastāvīgu uzlabošanu. 

 

Kvalitātes mērķi 2022.gadā: 

 

1. Lai paplašinātu piedāvāto ārstniecības pakalpojumu klāstu un lai centralizētu esošos 

pakalpojumus, izveidot jaunu centru mazā iegurņa slimībām līdz 2022. gada 1.jūlijam.    

2. Lai uzlabotu pieejamību mūsdienīgiem, kvalitatīviem diagnostiskiem pakalpojumiem,                   

iegādāties un uzstādīt vēl vienu magnētiskās rezonanses iekārtu līdz 2022. gada 

20.decembrim. 

3. Lai turpinātu uz pacientu vērstu pakalpojumu attīstību, izveidot jaunu muguras sāpju 

centru  Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā līdz 2022. gada 1.decembrim.  

4. Lai nodrošinātu klientu apkalpošanu 24/7 režīmā un lai samazinātu gaidīšanas laiku uz 

telefona  līnijas, līdz 01.09.2022. ieviest mākslīgā intelekta robotu-virtuālo sarunu 

asistentu. 

 

Dokumenta izstrādātājs/izstrādātāju            

grupas pārstāvis:    

     L.Ančeva     Kvalitātes un risku vadības                               

nodaļas vadītājs 

 

Grozījumu kopsavilkums 

Versija Izmaiņas  
Izmaiņu pamatojums  Grozījumi 

apstiprināti  

01 

 

Pārskatīta politika , uzstādīti kvalitātes 

mērķi 2021.gadam 

 

ISO 9001  prasības  22.02.2021. 

02 
Pievienots pielikums Nr.1  

 

Noteikti termiņi un 

uzdevumi 2021.gada 

kvalitātes mērķu 

sasniegšanai 

18.06.2021. 

03 

Pārskatīta politika , uzstādīti kvalitātes 

mērķi 2022.gadam 

 

ISO 9001  prasības  

 

31.03.2022. 

04 
Pielikums Nr.1 jaunā redakcijā  

 

Noteikti termiņi un 

uzdevumi 2022.gada 

kvalitātes mērķu 

sasniegšanai 

06.06.2022. 
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1.pielikums 

SIA Rīgas 1.slimnīcas kvalitātes rokasgrāmatas sadaļai KR-5/04 

 

Uzdevumi 2022.gada kvalitātes mērķu sasniegšanai: 

 

1. Lai paplašinātu piedāvāto ārstniecības pakalpojumu klāstu un lai centralizētu esošos pakalpojumus, izveidot jaunu centru mazā iegurņa slimībām 

līdz 2022. gada 1.jūlijam.    

Nr. Uzdevums Nepieciešamie resursi Atbildīgais Termiņš Kā tiks novērtēti rezultāti 

1.  Izstrādāt tehnisko 

specifikāciju medicīnas 

instrumentiem, ierīcēm un 

sadzīves mēbelēm.                     

Izsludināt iepirkumus. 

Tirgus izpētes 

apkopojums 

A.Molčanovs 

K.Baltacis 

A.Šanca 

M.Pukinskis 

29.04.2022. Tehniskās specifikācijas un iepirkums 

ir izsludināts vismaz 75 dienas pirms 

objekta plānotās nodošanas 

2.  Medicīnas instrumentu, ierīču 

un sadzīves mēbeļu 

uzstādīšana                     

Nodrošina piegādātājs A.Molčanovs 

K.Baltacis 

A.Šanca 

 

01.07.2022. Medicīnas instrumenti, ierīces un 

sadzīves mēbeles ir darba kārtībā                     
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2. Lai nodrošinātu klientu apkalpošanu 24/7 režīmā un lai samazinātu gaidīšanas laiku uz telefona  līnijas, līdz 01.09. 2022. ieviest mākslīgā intelekta 

robotu-virtuālo sarunu asistentu. 

Nr. Uzdevums Nepieciešamie resursi Atbildīgais Termiņš Kā tiks novērtēti rezultāti 

1.  Izstrādāt tehnisko 

specifikāciju mākslīgā 

intelekta robota virtuālo 

sarunu asistenta darbībai.                           

Izsludināt iepirkumus. 

Izpratne par virtuālā 

sarunu asistenta darbību 

un mākslīgā intelekta 

algoritmu atbilstoši 

mūsdienu tendencēm 

A.Molčanovs 28.03.2022. Tehniskais uzdevums ir saprotams, iepirkuma 

rezultātā nav papildus jautājumu. Iepirkums 

noslēdzas ar rezultātu 

2.  Apmācīt divus virtuālā sarunu 

asistenta trenerus no PAKA 

nodaļas un uzsākt virtuālā 

sarunu asistenta treniņus  

Darbinieki ar 

plašākajām zināšanām 

par slimnīcas 

pakalpojumiem 

A. Molčanovs 05.05.2022. Virtuālā sarunu asistenta treneri var patstāvīgi 

strādāt, regulāri papildinot informāciju par 

slimnīcas pakalpojumiem  

3.  Virtuālā sarunu asistenta  

integrācija slimnīcas 

mājaslapā  

Pamatdatubāze mākslīgā 

intelekta darbībai 

A. Molčanovs 20.05.2022. Virtuālā sarunu asistenta rīks integrēts 

slimnīcas mājaslapā un ir pieejams ikvienam 

apmeklētājam  

4.  Virtuālā sarunu asistenta 

algoritma pilnveidošana  

Virtuālā sarunu asistenta  

treneri,                                 

klientu jautājumu 

datubāze   

A. Molčanovs 01.09.2022. Virtuālā sarunu asistenta algoritms spēj 

autonomi reaģēt uz nestandarta jautājumiem 

atbilstoši virtuālā sarunu asistenta treneru 

uzstādījumiem  

3. Lai turpinātu uz pacientu vērstu pakalpojumu attīstību, izveidot jaunu muguras sāpju centru  Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā līdz 2022. 

gada 1.decembrim.  

Nr. Uzdevums Nepieciešamie resursi Atbildīgais Termiņš Kā tiks novērtēti rezultāti 

1.  Sadarbības plāna izstrāde un 

centra nolikuma papildināšana 

  

Sadarbības plāns E. Zālīte 05.2022. Papildināts centra nolikums 

2.  Jaunā centra mārketinga 

stratēģijas izstrāde                                         

Reklāmas aktivitāšu 

izplānošana  

Budžets google ads; 

Budžets Facebook ads; 

Budžets TV reklāmai 

A. Molčanovs 06.2022. Uz centra atklāšanu ir skaidri saprotama 

mārketinga stratēģija, izplānoti mēdiji un 

reklāmas politika 
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4. Lai uzlabotu pieejamību mūsdienīgiem, kvalitatīviem diagnostiskiem pakalpojumiem, iegādāties un uzstādīt vēl vienu magnētiskās rezonanses 

iekārtu līdz 2022. gada 20.decembrim. 

Nr. Uzdevums Nepieciešamie resursi Atbildīgais Termiņš Kā tiks novērtēti rezultāti 

1.  Tehniskās specifikācijas 

izstrāde iepirkumam 

Tirgus izpētes 

apkopojums 

K. Baltacis,             

A. Platkājis 

05.06.2022. Sagatavota tehniskā specifikācija atbilstoši 

Slimnīcas vajadzībām, kuru var izmantot 

iepirkumam 

2.  Iepirkuma procedūra 

(konkurss, vērtēšana, lēmums) 

Pretendentu 

piedāvājumi 

Iepirkumu komisija, 

M. Pukinskis 

Pēc iepirkuma 

izsludināšanas 

līdz 3 mēnešiem 

Iepirkums noslēgts ar rezultātu un tiek noslēgts 

līgums 

3.  Projektēšana Finanšu līdzekļi 

atbilstoši gada budžeta 

plānam 

Līgumā noteiktā 

atbildīgā persona, 

Slimnīcas projektu 

vadītājs, Piegādātājs 

Pēc līguma 

noslēgšanas līdz 2 

mēnešiem 

Ir sagatavots projekts telpu pielāgošanai 

4.  Būvniecība Finanšu līdzekļi 

atbilstoši gada budžeta 

plānam 

Līgumā noteiktā 

atbildīgā persona, 

Slimnīcas projektu 

vadītājs, Piegādātājs 

Pēc projekta 

sagatavošanas līdz 

3 mēnešiem 

Ir iespējams uzstādīt iekārtu 

5.  Sistēmas instalācija, 

kalibrēšana, pārbaudes, 

palaišana 

Apakšuzņēmēju 

personāls 

Līgumā noteiktā 

atbildīgā persona, 

Slimnīcas, 

Piegādātājs 

Pēc būvniecības 

pabeigšanas līdz 1 

mēnesim 

Sistēma strādā bez kļūdām 

6.  Radiologu asistentu un 

radiologu apmācība 

Apakšuzņēmēju 

personāls 

Līgumā noteiktā 

atbildīgā persona,  

A. Platkājis 

Pēc iekārtas 

uzstādīšanas  

Par apmācībām tiks izsniegti apliecinājumi 

 


