Projekta nosaukums:
Ceļā uz e-veselību Zemgalē
Īstenošanas laiks:
05.01.2009. – 30.09.2009.
Projekts tiks īstenots 9 mēnešus.
Projekta partneri:
Jēkabpils rajona padome, Bauskas pilsētas dome, Dobeles rajona padome
Mērķa grupa:
Apakšprojekta tiešā mērķauditorija ir Zemgales reģionālo un lokālo daudzprofila slimnīcu vadība un personāls.
Projekta netiešā mērķauditorija ir jebkurš iedzīvotājs, kas izmantos veselības aprūpes pakalpojumus un
veselības aprūpes iestādēs strādājošie, tai skaitā ambulatorajā sektorā.
Esošās problēmas apraksts:
Projekts „E-veselība Latvijā” pašlaik ir Veselības ministrijas darba kārtībā. Ir izstrādāti nepieciešamie politikas
plānošanas dokumenti un 2007.g. oktobrī apstiprināts „Pamatnostādņu „E-veselība Latvijā” īstenošanas plāns
2008.-2010. gadam. Plāna īstenošana pilnībā nodrošinās vienotu platformu izstrādi un ieiešanu visā valstī, lai
indivīdam būtu pieejama informācija par savu veselības stāvokli, lai veselības aprūpes sniedzējiem nodrošinātu
ātrāku pieeju nepieciešamajiem pacienta veselības aprūpes datiem un nodrošinātu augsti kvalificētu ārstu
konsultāciju pieejamību visā Latvijas teritorijā. Taču diemžēl plāna izpilde neparedz vietēja rakstura problēmu
risināšanu saistībā ar e-veselības ieviešanu. Tā ir bijusi un būs katras slimnīcas iniciatīva risināt e-veselības
ieviešanas jautājumus uz vietām, piesaistot finansējumu no projektiem vai pašvaldības. Līdz ar to attīstības
līmenis valstī ir ļoti dažāds un kopējais informatizācija līmenis Latvijas slimnīcās ir vēl ļoti zems. Pirms gada
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca bija pirmā, kas ieviesa slimnīcas informatizācijas sistēmu (SIS).
Nevienā no Zemgales plānošanas reģiona slimnīcām nav uzsākts e-veselības projekts, daudzās slimnīcās pat
pastāv tehniski šķēršļi e-veselības ieviešanai, proti, nav izbūvēts pat elementārs iekšējais datortīkls, kas ir pats
pamats jebkādas SIS ieviešanai.
Projekta mērķis:
Apakšprojekta specifiskais mērķis ir radīt priekšnoteikumus e-veselības ieviešanai Zemgalē, identificējot un
daļēji novēršot šķēršļus „E-veselības īstenošanas plāna Latvijā 2008.-2010” realizācijai uz vietām Zemgales
reģionālās un lokālās daudzprofila slimnīcās un it īpaši Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī.
Plānotās aktivitātes:
Plānots veikt pētījumu par šķēršļiem e-veselības ieviešanā
dokumentāciju trijām slimnīcām, apgūt Norvēģijas pieredzi
priekšrocībām, šādi mainot Zemgales slimnīcu vadības un
veselības projekta lietderību. Projektā tiks organizētas darba
prakses izplatīšanai.

Zemgalē, izstrādāt iekšējo datortīklu tehnisko
par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
personāla negatīvo attieksmi par nacionālā egrupas un seminārs projekta rezultātu un labās

Paredzamie rezultāti:
1) pētījums par Zemgales veselības aprūpes iestāžu gatavību ieviest e-veselību, identificējot iespējamos šķēršļus
katrā konkrētā veselības aprūpes iestādē, skatoties uz slimnīcas servisa teritoriju, ietverot arī poliklīnikas
piedāvājumu, kā arī nonākot pie darbības plāna situācijas uzlabošanai uz vietām. Ieguvums ir izpētīta situācija
reģionā un nospraustas rīcības nākotnē.
2) tiks izstrādāta iekšējo datortīklu tehniskā dokumentācija trijām slimnīcām- Bauskai, Dobelei un Jēkabpilij un
tiks radīts reāls pamats tehnisko šķēršu novēršanai ceļā uz e-veselību.
3) tiks noorganizēta apakšprojekta iesniedzēja un sadarbības partneru no Latvijas darba vizīte uz Norvēģiju,
apgūstot ārzemju pieredzi e-veselības un telemedicīnas jautājumu risināšanā. Kā ieguvums būs tas, ka 8
pārstāvji gūs pozitīvu motivāciju e-veselības projekta ieviešanai.
4) plašāka sabiedrība tiks informēta par pētījuma rezultātiem un latviešu gūtajām atziņām pēc Norvēģijas
vizītes, izglītojot nozares profesionāļus par e-veselības projekta priekšrocībām. Kā darba formāts ir izvēlēts
seminārs vismaz 30 dalībniekiem un preses relīzes
Finansējums:
Projekta kopējās izmaksas - 35140 LVL.

