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NMPD reģionālais izvietojums



NMP dienesta resursu nodrošinājums
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NMP brigāžu skaits 191*

Brigāžu izvietojuma 
punkti

104

NMP ārstu brigādes 14, tai skaitā 2 RAN

Ārstu speciālistu brigādes 4

Ārstu palīgu brigādes 172
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4 RAN brigādes

Vairāk kā 23 specialitāšu augsti kvalificēti ārsti

*Maksimālais iespējamais NMP brigāžu skaits 



Brigādes aprīkojums



Ārsta – speciālista brigāde

• Izveidota 2015. gadā

• UZDEVUMS – atbalsta sniegšana NMP brigādēm, lai 
stabilizētu un uzturētu pacienta vitālās funkcjas



NMPD rādītāji, 2017

APKALPOŠANAS TERITORIJA, km2 64 589 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS 1 950 116

NMP BRIGĀŽU SKAITS
Max. 195 (1 UZ 10 001 IEDZĪVOTĀJIEM)

191 – PIRMSSLIMNĪCAS, 4 – SMC

IZPILDĪTO IZSAUKUMU SKAITS 440 501

AIZVESTI UZ SLIMNĪCU, % 48,9 

PACIENTU PĀRVEŠANAS, % 5,7 

VID. IERAŠANĀS LAIKS, min.
LAUKOS 17,1

PILSĒTĀS 9,2



Teritoriju sasniedzamība, 2017

Savlaicīgi izpildītie augstas prioritātes 
izsaukumi 2017.gadā

pilsētās 15 min. laikā 90,8 %

lauku teritorijās 25 min. laikā 83,6 %

Vidējais ierašanās laiks augstas  
prioritātes izsaukumos 2017.gadā

pilsētās 9,2 min.

lauku teritorijās 17,1 min.



Ārstniecības iestāžu un NMP brigāžu izvietojums



Veselības ministrijas rekomendētās ārstniecības
iestāžu sadarbības teritorijas



Pakalpojumu nodrošinājums pa slimnīcu 
līmeņiem (I)

Steidzamās medicīnas palīdzības punkti:

• SMPP sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību 
iedzīvotājiem vismaz 12 stundas diennaktī. Tajā ir iespējams 
veikt rentgena diagnostiku, elektrokardiogrammu, analīzes. 
Šo palīdzību nodrošina viens ārsts (speciālists) un ārsta 
palīgs. Uz SMPP pacienti ierodas paši neatliekamās un 
akūtās medicīniskās palīdzība saņemšanai. 

• NMPD brigādes pacientus neved uz SMPP hospitalizācijas 
plāna ietvaros.



Pakalpojumu nodrošinājums pa slimnīcu 
līmeņiem (II)

I līmeņa slimnīcas:

• tiks nodrošināti pamata profili – terapija un hronisku 
pacientu aprūpe, nodrošināta neatliekamā medicīniskā 
palīdzība 24 stundas diennaktī gadījumos, kad nav 
apdraudēta pacienta dzīvība;

II līmeņa slimnīcas:

• tiks nodrošināta darbība 7 obligātajos profilos (terapija, 
hronisku pacientu aprūpe, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, 
grūtniecības un dzemdību profils, pediatrija), kā arī tiks 
sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. II līmeņa 
slimnīcas sasniedzamība plānota līdz 60 minūtēm.



Pakalpojumu nodrošinājums pa slimnīcu 
līmeņiem (III)

III līmeņa slimnīcas (reģionālajās slimnīcas) :

• tiks nodrošināta darbība 13 obligātajos profilos un, atbilstoši 
katras slimnīcas specializācijai, papildus profili (tajā skaitā 
Liepājas reģionālā slimnīca un Daugavpils reģionālā slimnīca 
ir specializējušas onkoloģijas profila un invazīvās 
kardioloģijas profila pacientu ārstēšanā).

IV līmeņa slimnīcas:

• tiks nodrošināta darbība 22 obligātajos profilos un atbilstoši 
katras slimnīcas specializācijai papildus profili (piemēram 
infekciju profils, grūtniecības un dzemdību profils u.c.) IV 
līmeņa slimnīcās tiks nodrošināti terciārā līmeņa veselības 
aprūpes pakalpojumi.



Pakalpojumu nodrošinājums pa slimnīcu 
līmeņiem (IV)

• IV līmeņa slimnīcas ar specializāciju pediatrijā, 
traumatoloģijas un ortopēdijas profilā, grūtnieču aprūpē un 
dzemdību palīdzības profilā, rehabilitācijas profilā nodrošina 
terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši 
specializācijai.



NMP dienesta ierosinājumi sadarbībai ar 
pašvaldībām

– Cilvēkresursu piesaiste NMP pirmsslimnīcas
etapā;

– Informācijas apmaiņa par izsaukumiem pie
pacientiem, kas NMP redzeslokā nonāk sociālu
problēmu rezultātā;

– Informācijas apmaiņa ar NMP pakalpojuma
sniedzējiem pašvaldību teritorijās (ģimenes ārsti,
ārstu palīgi, māsas);



NMP dienesta ierosinājumi sadarbībai ar 
pašvaldībām

- Pacienti alkohola reibumā – nepieciešamas 
atskurbtuves

Izsaukumu izmaiņas pa gadiem pie alkohola apreibumā vai abstinences 
stāvoklī esošiem iedzīvotājiem, kuriem netika konstatēts dzīvībai un 

veselībai kritiskais stāvoklis

2014.g. 
2015.g. 
2016.g.

12 186 
10 991 
11 749

2,8 % 
2,5 % 
2,7 %



Paldies par uzmanību!


