
2018.GADS
SKAITĻOS

UN FAKTOS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VIDZEMES SLIMNĪCA”

2019.

Drošākais atbalsts jūsu veselībai Vidzemē!
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2018. gads mums bijis intensīva 
darba, nozīmīgu jaunievedumu 

un nopietnu investīciju ieguldīšanas 
laiks. Soli pa soli, kopā ar prasmīgu 

un saliedētu komandu esam turpinājuši 
augt un attīstīties, lai vēl labāk, drošāk un 

efektīvāk rūpētos par mums uzticētajām 
dzīvībām. Ar gandarījumu jāatzīst, ka kopīgi 

esam spējuši stiprināt mūsu vērtības: “apmierināts 
pacients”, “augsti kvalificēts personāls” un “droša 

vide” – veicot nozīmīgas investīcijas personāla 
profesionālajā izaugsmē un motivācijas pasākumos, 

infrastruktūrā un jaunās tehnoloģijās, izstrādājot un  ieviešot 
kvalitātes standartus. Kopīgi turpināsim iesākto darbu, lai ar kvalitatīvu saturu 
piepildītu mūsu misiju – būt par drošāko atbalstu cilvēku veselībai Vidzemē!

Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Mūsdienās ārstniecības procesā īpaši svarīga 
ir ārsta un pacienta sadarbība. Abiem ir jāvienojas, 
lai nonāktu pie pozitīva rezultāta. Pacients no 
ārsta sagaida ne tikai zāļu nosaukumu receptē vai 
medicīnisku iejaukšanos, bet arī cerību, drošību 
un mierinājumu. Komunikāciju ietekmē ārsta 
personība un prasme atrast īstos vārdus, bet 
tikpat svarīga ir pacienta atbildība par savu 
veselību. Lai mums visiem izdodas saprasties!

Inga Ozoliņa, ārstnieciskā direktore

Mūsu slimnīcas māsu prakse pacientu 
aprūpē ir dinamiska un mainīga, 
saistīta ar modernām tehnoloģijām un 

jauniem zinātniskiem atklājumiem. 
Šodien māsai vairs nepietiek tikai 
ar specifiskām zināšanām un 

prasmēm pacientu aprūpē. 
Māsai jābūt arī zināšanām 
psiholoģijā, pedagoģijā un 
jāpiemīt pētnieciskām 
prasmēm, lai pēc iespējas 
sekmīgāk         veicinātu 
pacientu pašaprūpi, uzturētu drošu vidi, ievērotu 
holistisku aprūpi, kā arī nodrošinātu savas 
specialitātes un aprūpes darba attīstību. 

Antra Kupriša, galvenā māsa
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PAR MUMS
Mūsu darbības pamatmērķis 
– veselību atguvis cilvēks!
Mēs esam reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās 
palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts 
medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un piedāvā 
kvalitatīvus un drošus stacionāros un ambulatoros veselības 
aprūpes pakalpojumus, plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus,  
medicīnisko aprūpi mājās un medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumus. 

Mūsu papildu saimnieciskā darbība – nekustamā īpašuma iznomāšana, 
transporta un ēdināšanas pakalpojumi.

Mūsu dalībnieki:
Valmieras pilsētas pašvaldība – 74,74%
Valkas novada dome – 25,26 %

Mēs nodrošinām ārstnieciskos pakalpojumus:
Valmierā, Jumaras ielā 195, Bastiona ielā 24
Valkā, Rūjienas ielā 3
Rūjienā, Valdemāra ielā 26

Kontakti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
Adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201
Reģ. Nr: 40003258333
Banka: A/S Luminor Bank
konts: Nr. LV87 RIKO 0002 0107 1435 2
e-pasts: pasts@vidzemesslimnica.lv
Tālr.: 64202600
www.vidzemesslimnica.lv
https://www.facebook.com/VidzSlimnica/
https://twitter.com/Vidzemes_slim
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MŪSU MISIJA
Drošākais atbalsts Jūsu veselībai Vidzemē!

MŪSU VĪZIJA

Vidzemes slimnīca ir moderna ārstniecības iestāde ar labu 
reputāciju, kur iedzīvotāji saņem specializētu un kvalitatīvu 

veselības aprūpi, ko nodrošina augsti kvalificēts, ar savu darbu 
apmierināts ārstniecības personāls, strādājot sakārtotā un 

konkurētspējīgā darba vidē, tādēļ mūsu vīzija ir saglabāt un 
nostiprināt vadošo ārstniecības iestādes pozīciju Vidzemes 

reģionā.

Visilgākā 
operācija 

2018.gadā 
- 5:15h
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MŪSU VĒRTĪBAS
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1. APMIERINĀTS PACIENTS
Pakalpojuma pieejamība ir viens no pacientu apmierinātības iemesliem. 
Tādēļ esam veikuši virkni organizatorisku pasākumu un tehnoloģisku 
jaunievedumu:
 Lai iedzīvotājiem būtu iespējams ātrāk un ērtāk pieteikties uz 
izmeklējumiem un konsultācijām, ieviesta elektroniskā tiešsaistes sistēma 
e-pieraksts. 
   Ņemot vērā pieprasījumu pēc speciālistu pakalpojumiem, piesaistīti vairāki 
jauni speciālisti – endokrinologs, podologs, ķirurgs, traumatologs ortopēds. 
   Rūpējoties par cilvēku veselību saistībā ar slimību profilaksi, 3. stāvā atvērts 
procedūru kabinets vakcinācijas veikšanai.

Kvalitātes vadības nodaļas rīkotajā aptaujā tika pētīta pacientu pieredze 
un apmierinātība divos aspektos – pacientu drošība un līdzestība. 
Aptaujas rezultātā saņemti slimnīcas attīstības priekšlikumi.  
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Visvairāk vienā 
dienā uzņemto 
pacientu skaits 

slimnīcā 
2018.gadā 
15.oktobrī 

- 84

Atbildes uz pacientu aptaujas noslēguma 
jautājumu: «Vai Jūs ieteiktu Vidzemes slimnīcu 
saviem draugiem un tuviniekiem?

 

Jā
Nē
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NMP un pacientu uzņemšanas nodaļā apkalpoto pacientu 
skaits vidēji diennakC
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Stacionārā ārstētie pacienti
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NMP un pacientu uzņemšanas nodaļā 
apkalpoto pacientu skaits vidēji diennaktī

Visvecākais 
pacients 

2018.gadā 
- 103 gadi
(Terapijas
1. nodaļa) 5

Stacionārā un dienas stacionārā
ārstētie pacienti pēc dzīves vietas

!

67

62
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2015 49922
2016 51055
2017 53234
2018 53953

Ambulatorie apmeklējumi pie speciālis>em, t.sk. maksas 
vizītes
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Ambulatorie apmeklējumi pie 
speciālistiem, t.sk. maksas vizītes

2015 3241
2016 3202
2017 3784
2018 3889

Dienas stacionārā ārstē8e pacien8
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Dienas stacionārā ārstētie pacienti
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Katru gadu daudzās ģimenēs ar bērniņiem ienāk divkāršs prieks:

Jaundzimušo skaits

Dvīņu pāru skaits
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2018. gadā 
29.martā 

piedzimst trīnīši - 
valmierieši.

2018. gadā 
18.novembrī 

piedzimst Latvijas 
simtgades bērni

 – 5 meitenes
un 1 puisis



2. AUGSTI KVALIFICĒTS PERSONĀLS

Kvalificēti speciālisti ir Vidzemes slimnīcas 
viena no galvenajām vērtībām.

Personāla struktūra
(uz 2019. gada 1. janvāri ir 683 darbinieki)

 
 
 
 
 

 
 

Ārsti un funkcionālie speciālisti
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas
un funkcionālo speciālistu asistenti
Ārstniecības un aprūpes atbalsta personas:
māsu palīgi, sanitāri
Aprūpes procesu atbalsta personāls
Administratīvais personāls
Saimnieciskais personāls

Ārs$ 11 Ārs$ 11
Māsas 12 Māsas, ārstu palīgi 16
Rediologu asisten$ 4 Pārējais aprūpes personāls 13
Podologi 1
Masieri 1
Vecmātes 2
Ārsta palīgi 4
Fizioterapei$ 4
Medicīnas asisten$ 1

Jaunie speciālis$ 
ārstniecībā

13

16

11

Ārs$ Māsas, ārstu palīgi Pārējais aprūpes personāls

1

Jaunie medicīnas speciālisti

Ārsti 
Māsas, ārstu palīgi
Pārējais aprūpes personāls

Mērķtiecīgi turpinām darbu jaunu speciālistu piesaistei. Esam noslēguši līgumus ar 
28 ārstiem rezidentiem. Veiksmīgi norit sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes 
Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, kur pērn māsas palīga kvalifikāciju ieguva 14 
jaunie māsu palīgi, bet 14 māsas vēl turpina studijas. 
Sadarbībā ar Valmieras pašvaldību jaunuzceltā pašvaldības īres namā jaunajiem 
speciālistiem atvēlēti 6 dzīvokļi. Īpaši nepieciešamajās specialitātēs studentiem 
apmaksājam maksas rezidentūras izdevumus. 
ES projekta ietvaros iespēja saņemt  vienreizēju pārcelšanās kompensāciju 
par darbu reģionos ārpus Rīgas, vienreizēju pārcelšanās kompensāciju arī 
par katru ģimenes locekli, kā arī terminētu ikmēneša uzturēšanās izmaksu 
kompensāciju par darbu reģionos ārpus Rīgas.
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GADA STRUKTŪRVIENĪBA
UN GADA KOLĒĢIS 

Novembrī, brīdi pirms apkopojam aizvadītā 
gada rezultātus, notiek darbinieku aptauja “Gada 

kolēģis” un “Gada struktūrvienība”

Gada struktūrvienība 2018:  
NMP un pacientu uzņemšanas nodaļa

Gada kolēģi 2018 nominācijās:
Gada radošākais kolēģis – Jānis Kaķis, ķirurgs

Gada iejūtīgākais un žēlsirdīgākais kolēģis – Linda Kalniņa, fizioterapeite

Gada izpalīdzīgākais kolēģis – Laine Kīna, anestezioloģe reanimatoloģe

Gada atraktīvākais kolēģis – Dr. Tūta un Dr. Čaukšs (Dr. Klauni)

Gada enerģiskākais kolēģis – Guna Ozola, NMP un pacientu uzņemšanas 
nodaļas virsārste

Gada uzticamākais kolēģis – Ligita Belasova, neiroloģijas nodaļas virsārste

Gada iedvesmotājs/motivētājs – Ilga Mežale, anestezioloģe reanimatoloģe

Gada profesionālākais kolēģis – Anita Ābele, neatliekamās palīdzības ārste

Gada administrācijas kolēģis – Ivita Pūce, grāmatvede

Gada «staigājošā enciklopēdija» – Jānis Zālamans, anesteziologs 
reanimatologs

Gada smaidīgākais kolēģis – Sarmīte Finarte, fizikālās medicīnas māsa
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10

“LABUMU GROZS” 
DARBINIEKIEM 

 

 

 

2017 877
2018 1058

2019 plāns 1232

Materiālā s5mulēšana atbils;gi ikgadējās darbinieku 
novērtēšanas rezultā5em  

(vidēji uz 1 darbinieku gadā),  EUR
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1232

1058

877

1

Konkurētspējīgs un motivējošs atalgojums
(vidēji uz 1 darbinieku gadā), EUR

Materiālā stimulēšana atbilstīgi ikgadējās darbinieku 
novērtēšanas rezultātiem 
(vidēji uz 1 darbinieku gadā), EUR
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Stipendijas ārstiem, rezidentiem 
un māsām (gadā), EUR

 

 

 

 

  

 

 

Apmaksāti komandējumi un profesionālās 
pilnveides konferences ārzemēs (gadā kopā), EUR

 

 

 

 

Mācību, semināru, kursu apmaksa
(vidēji uz 1 darbinieku gadā), EUR

Darba devēja kompensēta veselības apdrošināšanas polise
Apmaksāts peldbaseina apmeklējums un vingrošana grupā 
fizioterapeita vadībā
Apmaksāts darba apģērbs
Kolektīvie pasākumi (sporta spēles, Ziemassvētku balle, 
komandas saliedēšanas pasākumi u.c.) 
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Lai uzlabotu personāla darba apstākļus un veidotu 
drošāku vidi pacientiem, 2018. gadā esam iegādājušies 
jaunas tehnoloģijas un aprīkojumu par gandrīz 1,6 
miljoniem eiro, kas ir viena no lielākajām investīcijām 
viena gada laikā.

Turpinot darbu pie vides sakārtošanas, 2019. gada pirmajā pusē 
tiks pabeigta Terapijas nodaļas 2, Hronisko pacientu aprūpes 
nodaļas un Rehabilitācijas centra stacionārās daļas pārbūve 
un uzsākta Laboratorijas un asins sagatavošanas nodaļas pārbūve. 
Savukārt 2019. gada otrajā pusē plānots uzsākt Ambulatorās daļas, 
Funkcionālās diagnostikas nodaļas, kāpņu telpu un stacionārās daļas 
ieejas mezgla pārbūvi. 

Pabeidzot realizēt ERAF līdzfinansēto projektu, ambulatorās nodaļas 
atradīsies poliklīnikas korpusā, bet stacionāra nodaļas – A un B korpusā.

Uzlabojot kvalitātes prasības un pacientu drošību, apgūstam padziļinātas 
zināšanas pacientu drošībā un kvalitātes vadībā, lai pielietotu tās visu 
nodaļu darbā.

  

Visvairāk
vienā dienā no

slimnīcas 
izrakstīto pacientu 
skaits 2018.gada 

21.decembrī 
- 106

3. DROŠA VIDE
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Lai uzlabotu drošību un izmeklējumu kvalitāti, 
uzstādītas jaunas rentgena iekārtas, kā arī iegādāti jauni 

ultrasonogrāfi. Pret jaunām, daudzfunkcionālām, elektroniski 
regulējamām un pacientiem daudz drošākām nomainītas visas 

diennakts un dienas stacionāra pacientu gultas. 

Balstoties uz gadījumu ziņošanas sistēmā iesūtītajiem gadījumiem, 
esam izstrādājuši klīniskās vadlīnijas un rekomendācijas pacientu 

drošības jomā.

Atbilstoši MK noteikumiem nodrošinām e-veselības pakalpojumu 
pieejamību. Uzsākām medicīniskās dokumentācijas elektronizēšanu, kas 

nodrošina ērti lietojamu un savlaicīgu informācijas arhīva pieejamību, kā arī 
ieviesām elektronisko datu kvalitātes pārbaužu sistēmu. 

Investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju jomā. Turpinām 
darbu pie E-veselības ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošanas pacientu datu un informāciju tehnoloģiju (IT) 
drošībai, kā arī esam izstrādājuši vairākas kārtības datu drošībai 

un, pilnveidojot slimnīcas struktūru, izveidojām atsevišķu Datu 
aizsardzības un iekšējās drošības daļu. 

Rūpējoties par ekonomiskāku un energoefektīvāku slimnīcas 
ēku apsaimniekošanu, esam izstrādājuši energoplānu  

ilgstpējīgai resursu izmantošanai.



2018. gadu uzņēmums noslēdzis ar pozitīvu finanšu rezultātu – gūta peļņa 
673 457eiro apmērā.  

Valsts stacionārais fnansējumsValsts ambulatorais finansējumsUzņēmuma nopelnī:e līdzekļiKOPĀ
2015 6 834 213 2 989 337 2 076 304 11 899 854
2016 7 292 041 2 980 057 2 202 090 12 474 188
2017 7 824 744 3 343 903 2 251 236 13 419 883
2018 9 270 939 3 746 002 2 498 615 15 515 556

2019 plāns 11 104 537 4 311 725 2 749 423 18 165 685
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Valsts stacionārais fnansējums Valsts ambulatorais finansējums Uzņēmuma nopelnī:e līdzekļi

11899854 12474188 13419883 15515556 18165685

1

Valsts stacionārais finansējums          Valsts ambulatorais finansējums          Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi

Neto apgrozījums un tā struktūra, EUR

Atlīdzība Pakalpojumu apmaksaMateriālu iegādePārējie KOPĀ
2015 6332652 1267286 2573891 1693979 11867808
2016 6860227 1270724 2540118 1394419 12065488
2017 7972250 1334336 2706204 1349607 13362397
2018 9899081 1457630 2869898 1168320 15394929
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Atlīdzība Pakalpojumu apmaksa Materiālu iegāde Pārējie

11867808 12065488 13362397
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1

Izdevumu struktūra, EUR

Atlīdzība          Pakalpojumu apmaksa          Materiālu iegāde          Pārējie
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STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

Uzlabots pakalpojuma klāsts un paplašināts atbilstoši klientu 
vajadzībām un valsts politikai. 

    Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu, t.sk. rezidentu piesaiste
    Paplašināts izmeklējumu un pakalpojumu klāsts

    Ieviestas jaunas un efektīvas tehnoloģijas
Kvalitatīva, droša un pieejama veselības aprūpe ar modernu 

infrastruktūru. 
    Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu drošības  
    procesu ieviešana, uzturēšana un  nepārtraukta pilnveidošana;
    Epidemioloģiskā uzraudzība un kontrole;  
    Vidzemes slimnīcas nodaļu pārbūve, nodrošinot ambulatoro nodaļu 
    atrašanos C korpusā un stacionāro nodaļu atrašanos A un B korpusā
Pozitīvs tēls un efektīva sadarbība ar darbiniekiem, klientiem, 
iesaistītajām organizācijām un sabiedrību kopumā
    Aktivizēta sadarbība ar medijiem un interneta portāliem informācijas 
   izplatīšanā
    Aktivitātes sociālajos tīklos

Paaugstināta uzņēmuma darbinieku motivācija un uzlabota 
zināšanu pārvaldība
    Atbilstošs un motivējošs atalgojums 
    Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi  

    Piemaksas un prēmijas 
    Veselības apdrošināšanas polise un pabalsti

    Kolektīvi kultūras un sporta pasākumi 
Izglītota sabiedrība veselības jautājumos

    Sadarbība ar Valmieras ģimnāzijām noslēgto  
    sadarbības līgumu ietvaros
    Sabiedrības atbalsta aktivitātes Pasaules  
    tematisko veselības dienu ietvaros

Samazināti izdevumi, efektīvi izmantojot un 
apsaimniekojot slimnīcas resursus un nekustamo 
īpašumu
    Attīstīta un uzlabota slimnīcas infrastruktūra 
    Samazinātas energoresursu patēriņš
    Ieviestas Energoplānā paredzētās aktivitātes
    Efektivizēti pamatdarbības procesi 
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MŪSU VĒSTURE

1616

1975. gadā atklāta Valmieras rajona centrālā slimnīca    
Jumaras ielā 195 
1984. gadā blakus slimnīcai uzcelta poliklīnika (C korpuss)    
2000. gadā Valmieras slimnīcai piešķirts goda nosaukums  
“Mazulim draudzīga slimnīca”
2004. gadā Valmieras slimnīcai piešķirts reģionālas daudzprofilu 
slimnīcas statuss
2007. gadā Valmieras slimnīcai pievienota Valkas slimnīca (no 2003. 
jau bija Rūjienas slimnīca) un mainīts nosaukums uz “Vidzemes 
slimnīca”
2009./2011. gadā realizēts ERAF līdzfinansēts projekts – renovētas 
A korpusa 2.-6. stāva stacionāra nodaļas un pagrabstāva telpas

2012./2013. gadā  realizēts ERAF līdzfinansēts projekts – izbūvēta 
un iekārtota Centrālās sterilizācijas nodaļa, 
Observācijas nodaļa

2014./2015. gadā realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) līdzfinansēts projekts – renovēti ēkas B un C korpusi

2015. gadā Traumatoloģijas nodaļa izcīna Latvijas 
ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvu

2016. gadā uzsākts darbs pie ERAF līdzfinansēta projekta, 
kura ietvaros pārbūvēta Bērnu slimību nodaļa (2017) 
un Terapijas nodaļa 2 (2019), turpinās Rehabilitācijas 
nodaļas stacionāra daļas un hronisko pacientu aprūpes 
nodaļas pārbūve (2019), uzsākta laboratorijas, asins 
sagatavošanas nodaļas, endoskopiju nodaļas un 
ambulatorās daļas pārbūve

2018. gadā uzsākta ERAF III kārtas projektu 
realizācija sadarbības partnera statusā. Projektu 
ietvaros tiek veikta medicīnisko iekārtu iegāde.
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ĒTIKAS KODEKSS
Mūsu Ētikas kodekss ietver profesionālās ētikas 
principus, uzvedības normas un ieteikumus, kuri 

darbiniekiem jāievēro, pildot darba pienākumus, attieksmē 
pret pacientiem un klientiem, savstarpējā saziņā, kā arī

attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.

Ētikas pamatprincipi:
   Objektivitāte, taisnīgums un laba pārvaldība

      Profesionālā kompetence
   Informācijas aizsardzība, konfidencialitāte

   Lojalitāte un uzticība
   Izvairīšanās no interešu konflikta

Darbinieka attieksme pret kolēģiem, pacientiem, pacientu tuviniekiem 
un klientiem balstīta uz taisnīgumu un labvēlību, kas nepieļauj nekādu 

diskriminējošu rīcību atkarībā no tautības, dzimuma, vecuma, atšķirīgām 
fiziskajām spējām, seksuālās orientācijas, politiskās, filozofiskās vai reliģiskās 

pārliecības.

Darbinieka uzvedības normas komunikācijā:
   Sasveicinās

   Ievēro darba laiku
   Sniedz padomu, ja to prasa kolēģis un dalās ar savu labāko darba pieredzi

   Jautā par problēmu, bet netraucē par sīkumiem
   Paveic savu darbu līdz galam

   Pieklājīgi aizrāda, ja pamana, ka kolēģis rīkojas nepareizi
   Atzīst savas kļūdas un cenšas tās novērst; informē, ja uzdoto nevarēs 

 paveikt
   Ievēro noteiktos termiņus
   Sakārto savu darba vietu

   Ievēro konfidencialitāti
   Ir pieklājīgs un lojāls. Paslavē darbavietu, kurā strādā



Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros Vidzemes 
slimnīca pirmoreiz saņem Labklājības 
ministrijas apliecinājumu “Ģimenei draudzīgs 
komersants” kā uzņēmums, kurš savā darbā 
realizē ģimenei draudzīgas uzņēmējdarbības 
principus.

Gadskārtējā pasākumā “Ilgstpējas indekss 2018” Vidzemes slimnīca 
atkārtoti saņem novērtējumu Sudraba kategorija. Šajā uzņēmumu 
pašnovērtējumā Vidzemes slimnīca piedalās astoto gadu, apliecinot 
labus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, 
sabiedrība, darba attiecības, tirgus attiecības un vide.  

Vidzemes slimnīcas Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Jolanta 
Suipe izvēlēta par “Gada iepirkuma speciālistu pasūtītājiem” 
žurnāla “Iepirkumi”, Finanšu ministrijas un Iepirkumu uzraudzības 
biroja organizētajā pasākumā.
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Ļoti pateicos īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas darbiniekiem par rūpīgo 
un laipno palīdzību veselības aprūpē. Lai Dievs jūs vada, svētī, sargā un 

palīdz dzīvē un turpmākajā darbā līdzcilvēku labā! 
(no pacientu labajiem vārdiem)

Paldies Rehabilitācijas centra fizioterapeitēm par viņu zināšanu bagāžu un to 
profesionālu pielietošanu, par viņu sirdsdarbu – palīdzēt, atvieglināt. Man reāli 
kļuva vieglāk elpot, līdz ar to galva skaidrāka un vieglāk dzīvot. Simts reižu – 
paldies!  

(no pacientu labajiem vārdiem)

Nācās griezties pēc palīdzības uzņemšanā, kad bērnam gadījās sporta trauma. 
Bijām nobijušās un uztrauktas, jo pirmoreiz trauma un pirmoreiz slimnīcā. 

Bet ļoti patīkami viss pārsteidza. Gan 
reģistratūra, gan abi dakteri. Viss mierīgi, 
saprotoši, laipni, iejūtīgi, profesionāli. 

(no pacientu labajiem vārdiem)

Milzīgs paldies bērnu slimību nodaļas 
dakterēm un māsiņām par laipno un 
draudzīgo attieksmi, un prieks par vieglo 
saprašanos ar bērniem, kas palīdzēja viņiem 
justies kā mājās. Paldies arī jaukajām 
dāmām no Rotaļu istabas. Vēl milzīgs paldies 
dakteriem KLAUNIEM, kas iepriecināja 
bērnus un palīdzēja pārdzīvot sāpīgās 
procedūras (katetru ielikšanu), veiksmīgi 
novēršot uzmanību. 

(no pacientu labajiem vārdiem)
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DALĪBA ASOCIĀCIJĀS,
BIEDRĪBĀS, SADARBĪBA
Latvijas Slimnīcu biedrība - Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs 
U. Muskovs ir LSB valdes loceklis
Latvijas personāla vadīšanas asociācija – Vidzemes slimnīca ir LPVA 
asociācijas biedrs
Latvijas Vecmāšu asociācija – galvenā māsa Antra Kupriša ir LVA 
sertifikācijas komisijas locekle
Biznesa efektivitātes asociācija – Vidzemes slimnīca ir asociācijas biedrs
Sadarbības līgums ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu  
par sadarbību pacientu ārstēšanā un konsultēšanā, onkoloģiskā profila attīstībā 
Vidzemes slimnīcā, rezidentu apmācībā un klīnisko pētījumu veikšanā.
Sadarbības līgumi ar Vidzemes reģiona ārstniecības iestādēm – Cēsu klīniku, 
Limbažu slimnīcu, Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcu un Alūksnes slimnīcu.
Sadarbības līgums ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par 
iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā “Profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē 
uzņēmumā”.
Sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta 
medicīnas koledžu par praktisko nodarbību un prakses organizēšanu 
māsas un māsas palīga profesijas studentiem, kā arī sadarbību profesionālās 
pilnveides un kvalifikācijas celšanas programmu organizēšanā.
Sadarbības līgums ar Valmieras Valsts ģimnāziju par iesaistīšanos 
Rīgas Stradiņa universitātes Jauno mediķu akadēmijas filiāles darbā.
Sadarbības līgumi starp Vidzemes slimnīcu, Valkas 
novadpētniecības muzeju un Valkas novada Tūrisma un 
informācijas biroju par vēstures ekspozīcijas „Valkas slimnīca laika 
griežos” popularizēšanu.



Turpināsim iesākto darbu, lai ar 
kvalitatīvu saturu piepildītu mūsu 
misiju – būt par drošāko atbalstu

Jūsu  veselībai Vidzemē! 

Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs



2018.GADS
SKAITĻOS

UN FAKTOS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VIDZEMES SLIMNĪCA”

2019.

Drošākais atbalsts jūsu veselībai Vidzemē!


