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Uzņēmuma dzīvē katram gadam ir savas iezīmes. Taču tik īpašam gadam, kāds
izvērtās 2021., pat grūti atrast vienu raksturojošo apzīmējumu.
Pandēmijas laiks ar tā ierobežojumiem, pastiprināta epidemioloģisko prasību
ievērošana un neziņa par… . Neskatoties uz to, ar Neiroloģija nodaļas un insulta vienības
pārbūvi veiksmīgi pabeigts līdz šim vērienīgākais ERAF līdzfinansētais projekts, kā arī uzsākti
jauni būvniecības projekti. Svarīgi – ir nodrošināta ambulatoro un stacionāro pakalpojumu
pieejamība un, iespēju robežās, arī plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.
Slimnīcas ierastais darba ritms ir kļuvis sarežģītāks. Bet, pateicoties saliedētam un
motivētam komandas darbam, kur katrs, no ārsta līdz atbalsta personālam, apzinājās un
izpildīja savu pienākumu, pierādījām, ka mūsu kopīgā rūpe ir veselību atguvis cilvēks.
Visu darbinieku vārdā - liels paldies visiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm
un privātpersonām par sniegto emocionālo un praktisko, arī muzikālo un garšīgo atbalstu, kas
uzmundrināja personālu un palīdzēja pārvarēt pandēmijas skarto, saspringto darba ikdienu!

Uģis Muskovs,
Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

C Vidzemes slimnīca, 2022

Mūsu slimnīcai ir noteikta vieta Latvijas
veselības aprūpes sistēmā un pierādīts modernas
ārstniecības iestādes potenciāls. Ir iesākti daudzi
svarīgi projekti, kas stiprinās mūsu organizācijas
ilgtspēju: darbs cilvēkresursu piesaistē un
pacientu drošības uzlabošanā, pakalpojumu
klāsta
paplašināšana,
infrastruktūras
sakārtošana, informācijas tehnoloģiju attīstīšana,
mākslīgā intelekta ieviešana u.c. Ņemot vērā
zinātnes un inovāciju attīstības tempus, mums
jābūt gataviem pārmaiņas pieņemt un pārvaldīt,
jāspēj būt radošiem un izaicinājumus pārvērst
ieguvumos.

Inga Ozoliņa,
ārstniecīskā direktore

Andis Krūmiņš,
valdes loceklis

Ātri mainīgie epidemioloģiskie apstākļi lika
operatīvi pieņemt svarīgus lēmumus darba
organizācijā un pacientu plūsmas loģistikā.
Gads no visiem prasīja lielu fizisko izturību un
psiholoģisko noturību.
Apbrīnojami, bet pat pirmajās frontes līnijās
strādājošie savureiz prata pajokot, saglabāja
vēsu mieru un profesionāli nevainojami atkal un
atkal pielāgojās jaunajiem apstākļiem. Mēs varam
būt pamatoti lepni gan par mūsu ārstniecības
personāla, gan pārējo darbinieku paveikto.
Mēs esam lieliska komanda!

Mūsu ikdienu raksturoja situācijas nenoteiktība,
jauni pienākumi un ātri lēmumi. Esam mācījušies
no kļūdām un uzlabojuši savu darbu. Esam
strādājuši plecu pie pleca, lai, ievērojot jaunās
epidemioloģiskās drošības prasības, nodrošinātu
pacientu aprūpes nepārtrauktību un garantētu
drošu vidi gan pacientiem, gan personālam. Esmu
no sirds visiem pateicīga, ka papildu slodzes un
spriedzes apstākļos esam saglabājuši savstarpējo
sapratni.
Mūsu spēks ir komandā, kurā cits citu sadzird un
atbalsta, kur katrs pilnveido savas kompetences, lai
kopā īstenotu jaunas idejas!

Antra Kupriša,
galvenā māsa
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PAR MUMS
Esam reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca,
kura jau 47 gadus nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona
iedzīvotājiem – kvalitatīvus un drošus stacionāros un ambulatoros veselības
aprūpes pakalpojumus, plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus, medicīnisko
aprūpi mājās un medicīnisko rehabilitāciju.
Veicam arī saimniecisko darbību – iznomājam nekustamo īpašumu, sniedzam
transporta un ēdināšanas pakalpojumus. Un ar mūsu 737 darbinieku kuplo
komandu esam viens no lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem
Vidzemes reģionā.
Mūsu ikdienas darba uzdevums un mērķis - veselību atguvis cilvēks!

Mūsu dalībnieki:
Valmieras novada pašvaldība – 74,07%
Valkas novada dome – 25,03%
Rīgas Stradiņa universitāte – 0,90%

Medicīniskos pakalpojumus nodrošinām:
Valmierā, Jumaras ielā 195 (stacionārs un poliklīnika)
Valkā, Rūjienas ielā 3 (poliklīnika un Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts)
Rūjienā, Valdemāra ielā 26 (rentgena kabinets)

Saziņa:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Vidzemes slimnīca”
Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālr.: 64202600
elektroniski: pasts@vidzemesslimnica.lv
www.vidzemesslimnica.lv
https://www.facebook.com/VidzSlimnica/
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MŪSU MISIJA
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MŪSU VĒRTĪBAS
APMIERINĀTS PACIENTS
ir viena no Vidzemes slimnīcas vērtībām, attīstības projektu dzinulis un daudzo
jaunievedumu un inovāciju mērķis. Tāpēc jo patīkamāk, ja mūsu pacienti novērtē gan
mediķu profesionālo darbu un attieksmi, gan mūsdienīgos ārstēšanās apstākļus.

#1
Terapijas 2 nodaļas personālam – paldies par ļoti labu apkalpošanu un
patīkamu, smaidošu kolektīvu. Prieks par operatīvi veiktajiem izmeklējumiem un
ātriem izmeklējuma rezultātiem. Prieks par izpalīdzību dažādās man nezināmās
situācijās. Ļoti patīk gaišās palātas un tīrība tajās.

#2
Terapijas 1 nodaļai – paldies par laipnību, sirsnību, bija patīkami, no sirds, šeit
uzturēties. Patiesi profesionāli un iejūtīgi darbinieki. Ierados ar sāpēm, bet
uzturoties šeit, viss pārgāja, redzot, ar kādu sirsnību un līdzjūtību tiek aprūpēti
pacienti. Augstākās pakāpes mediķu modrā acs mūs uzrauga un aprūpē.
Milzīgs paldies visiem.

#3
Rehabilitācijas nodaļai, ﬁzioterapeitu kolektīvam – paldies par lielo atsaucību,
sapratni un laipnību. It sevišķi ﬁzioterapeitu kolektīvam par iejūtību, palīdzību un
mūs izturēšanu, kā arī visam nodaļas personālam – liels, liels paldies
paldies! Esiet tikpat
stipras, laipnas, atsaucīgas, izpalīdzīgas arī turpmāk.

#4
Ārstiem, māsiņām un māsas palīgiem traumatoloģijas un rehabilitācijas nodaļā
– paldies par operāciju, par rūpēm pēcoperācijas periodā. Paldies rehabilitācijas
nodaļas kolektīvam par pacietību un sapratni. Paldies par garšīgām brokastīm,
pusdienām un vakariņām. Paldies par regulāri izmazgātām drēbēm.
Paldies par māju sajūtu.

#5
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Vēlos izteikt pateicību traumatologam ortopēdam un noteikti arī visiem palīgiem,
kuri uzņemšanā palīdzēja manai piecgadniecei pārvarēt pirmās nopietnākas
traumas sekas. Draudzīgi, saprotoši, profesionāli! Tas ļoti atvieglo jau tā
satraukto situāciju. Jāpiebilst, ka tas noteikti raisīja mazajā pacientā uzticību,
nebaidīšanos no ārstiem kopumā arī turpmāk...

#6
Visiem covid reanimācijas, reanimācijas, ķirurģijas un rehabilitācijas nodaļu
darbiniekiem – paldies par jūsu sirsnību, atsaucību, vēlmi palīdzēt. Paldies par
Paldies, ka vienmēr atbildējāt un paskaidrojāt manis
uzmundrinošām sarunām! Paldies
uzdoto jautājumus. Paldies par jūsu smaidiem un pozitīvo noskaņojumu!

1
2

1172
110

Ar pamatdiagnozi

Ar blakusdiagnozi

Ārstētie Covid-19 pacienti, kopā 1282

2021

55
61

2020

68

2019

NMP un pacientu uzņemšanas nodaļā
apkalpoto pacientu skaits vidēji diennaktī
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2021
2020
2019

11143
11623
13358

Stacionārā ārstētie pacienti
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2021
2020
2019

39768
38251
42110

Ambulatorie apmeklējumi, t.sk. maksas vizītes
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#7
Liels jo liels paldies par ātro, rūpīgo attieksmi, sniedzot palīdzību manam dēlam.
Mīļš paldies NMP reģistratorei par iejūtību un atbalstu! Esam uz ļoti pozitīvas
atveseļošanās takas!

#8
Ārstējoties uroloģijas nodaļā, saskāros tikai ar pozitīvo attieksmi gan no ārstējošā
ārsta, gan no visas nodaļas personāla. Gribu pateikties par kvalitatīvo ārstēšanu,
uzkoptām telpām, kvalitatīvu ēdināšanu. Izturību jums, darot šo lielo darbu.

#9
Biju uz deguna operāciju ķirurģijas nodaļā. Esmu ļoti pateicīga par sirsnību,
kā mani aprūpēja, ļoti mājīga palāta, sirsnīgas medmāsiņas, sanitārīte, visur:
“Labrīt, kā jūtieties?” un pati daktere kā saulīte.

6

# 10
Covid nodaļas darbiniekiem – liels paldies par izārstēšanu un brīnišķīgo
apkalpošanu, iejūtību! Šajā nodaļā strādā vislabākie ārsti, māsiņas un sanitāri.
Visi laipni, smaidīgi, prot slimniekam uzlabot garastāvokli. Malači arī sanitāri,
mūs ārstē ar savu laipnību un humoru. Novēlu izturību personālam.

# 11
Izsaku vislielāko pateicību poliklīnikas reģistratūras klientu apkalpošanas
speciālistēm par pretimnākšanu, nestandarta jautājuma atrisināšanu un laipnu
apkalpošanu!

5

3394

2021

3412

2020

4008

2019

Dienas stacionārā ārstētie pacienti

6

982

2021

1041

2020

1131

2019

Jaundzimušie

7

9
18
19

2021
2020
2019

Dvīņu pāri
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AUGSTI KVALIFICĒTS PERSONĀLS
ir viena no Vidzemes slimnīcas galvenajām vērtībām, tāpēc turpinās mērķtiecīgs
darbs, lai piesaistītu jaunus ārstus, māsas, vecmātes, māsas palīgus, nodrošinot
veiksmīgu paaudžu nomaiņu.
Stratēģiski plānojot uzņēmuma attīstību, sadarbojamies gan ar Rīgas Stradiņa
universitāti (RSU) un Latvijas Universitāti, gan Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas
koledžu, kur notiek jauno kolēģu sagatavošana.
2021. gadā darbu slimnīcā uzsāk 85 jauni medicīnas speciālisti - 19 ārsti un rezidenti,
11 māsas, 6 vecmātes, 7 ārsta palīgi, 9 medicīnas asistenti, 29 māsas palīgi un 4
funkcionālie speciālisti un asistenti. RSU rezidentu izlaidumā pilntiesīga ārsta diplomu
saņem uzreiz pieci jaunie speciālisti – neatliekamās medicīnas ārste, otolaringoloģe,
reanimatoloģe anestezioloģe, pediatre neonatoloģe un algologs.
Turpinās sadarbības līgumi ar 32 dažādu specialitāšu rezidentiem. Topošie ārsti tiek
iesaistīti arī Covid-19 pacientu ārstēšanā, strādājot NMP un pacientu uzņemšanas
nodaļā un citu profilu nodaļās.

188

1

Ārsti un funkcionālie speciālisti

254
122
68
38

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas
un funkcionālo speciālistu asistenti

Ārstniecības un aprūpes atbalsta personas

Aprūpes procesu atbalsta personāls

Administratīvais personāls

67

Saimnieciskais personāls

Personāls, kopā 737

19

2

33
29
4
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Ārsti un rezidenti
Māsas, vecmātes, ārsta palīgi, medicīnas
asistenti

Māsas palīgi

Pārējie funkcionālie speciālisti, asistenti

Jaunie medicīnas speciālisti, kopā 85

LEPOJAMIES!
PATEICĪBA
TERAPIJAS NODAĻAI 1
– par atsaucību un prasmi iesaistīties Covid-19
pacientu ārstēšanā un aprūpē, par prasmīgu
nodaļas darba organizāciju un darbinieku
mobilizēšanu darbam jaunajos epidemioloģiskajos
apstākļos.

GADA STRUKTŪRVIENĪBA
2021 – TERAPIJAS NODAĻA 2:
drosmīgi pirmie uzņēma Covid-19 pacientus un turpina viņus ārstēt visu
vīrusa izplatības laiku, veiksmīgi organizēja nodaļas darbu, mobilizēja un
motivēja kolēģus jaunajos epidemioloģiskajos apstākļos, atrada laiku un
prasmīgi apmācīja un iedrošināja citu profilu kolēģus Covid-19 pacientu
ārstēšanā un aprūpē, atsaucīgi iesaistījās sabiedrības informēšanā un
izglītošanā par vēlamo uzvedību pandēmijas laikā.
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“LABUMU GROZS”

1

2021

26474

2020

13972

2019 11864
Konkurētspējīgs un motivējošs atalgojums
(vidēji uz 1 darbinieku gadā), EUR

2

2021

1933

2020
2019

976
838

Materiālā stimulēšana atbilstīgi ikgadējās
darbinieku novērtēšanas rezultātiem
(vidēji uz 1 darbinieku gadā), EUR

3

2021

37000

2020

29400

2019 19560
Stipendijas ārstiem, rezidentiem un māsām
(kopā gadā), EUR

4

2021

62777

2020
2019

65940
57260

Mācību, semināru, kursu apmaksa
10

(kopā gadā), EUR

DARBINIEKIEM

5

2021

5416

2020 1699
2019

9066

Apmaksāti komandējumi un profesionālās
konferences ārzemēs (kopā gadā), EUR
Uz mērķiem orientēts atalgojums
Piemaksas, prēmijas, naudas balva par slimnīcas stratēģisko mērķu
izpildi
Darba devēja kompensēta veselības apdrošināšanas polise
Sakārtota darba vide, mūsdienīgas tehnoloģijas, telpas un aprīkojums
Apmaksāts darba apģērbs un apavi
Apmaksāts Valmieras peldbaseina apmeklējums
Citi Darba koplīguma labumi
Iespēja īrēt dzīvokli Valmieras pašvaldības īres namos
Gada kolēģa un Gada struktūrvienības nominēšana
Darbinieku iesaiste slimnīcas attīstībā, labāko ideju un projektu
apbalvošana.
Iespēja pretendēt uz kompensāciju VM īstenotā Eiropas Sociālā fonda
projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības
uzlabošana ārpus Rīgas”.
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DROŠA VIDE
ir viena no slimnīcas vērtībām. Tā ietver gan pacientu drošību, gan ērtu un drošu
darba vidi personālam, kas argumentēti tiek iekļauta telpu pārbūvēs un tehnoloģiju
un iekārtu iepirkumos:
2021. gadā, realizējot vairāk nekā 7 milj. eiro vērto ERAF līdzfinansēto
infrastruktūras uzlabošanas projektu, pabeigta ambulatorās daļas, t.sk.,
endoskopiju nodaļas, un neiroloģijas nodaļas ar insulta vienību pārbūve
Ambulatoro speciālistu apmeklējums kļuvis daudz ērtāks un drošāks gan
apmeklētājiem, gan personālam. Telpu izvietojums nodala ambulatoro pacientu
plūsmu no stacionāra pacientu plūsmas. Rindu regulē mūsdienīga rindu vadības
sistēma, kas nodrošina arī konfidencialitāti attiecībā uz pacienta veselības
problēmu
Pārbūvētā neiroloģijas nodaļa ar insulta vienību ievērojami paplašināta un
ieguvusi mūsdienīgiem ārstēšanās apstākļiem atbilstošu vidi
Slimnīcas vispārējās kapacitātes uzlabošanai iegādāti pacientu novērošanas
monitori, multifunkcionālās gultas, videolaringoskops smagu pacientu
sagatavošanai mākslīgajai elpināšanai, elektrokardiogrāfijas iekārta, mobilais
rentgens, ultrasonogrāfijas iekārta un datortomogrāfijas iekārta, kopumā par
vairāk nekā 2,2 milj. eiro
Turpinot informāciju tehnoloģiju iesaisti drošas vides nostiprināšanā, uzsākta
“mākslīgā intelekta” projekta ieviešana, sākotnēji pacientu izrakstu
sagatavošanā, uzlabojot personas datu drošību
Izstrādātas klīniskās vadlīnijas un rekomendācijas pacientu un darbinieku
drošības uzlabošanai
Nodaļās ierīkota mūsdienīga māsu izsaukumu sistēma
Rūpējoties par pacientu un personāla fizisko drošību, izveidota datu aizsardzības
un iekšējās drošības nodaļa
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FINANŠU IEGULDĪJUMI DROŠĀKAI VIDEI

1

2021
2020

2 681 373
606 503

2019 347 058
Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra
iegāde, EUR

2

2021
2020
2019

3 589 083
1 278 126
3 123 940

Būvniecība un rekonstrukcija, EUR
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STRATĒĢISKO
Uzlabots pakalpojuma klāsts un paplašināts atbilstoši klientu vajadzībām un
valsts politikai
Samazināts vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā – līdz 5,62 gultasdienām
Palielināts diennakts un dienas stacionārā veikto operāciju skaits
Ieviesti jauni pakalpojumi – neiromiogrāfija, psihologa konsultācijas, PEG metode
gastroenteroloģiskajos izmeklējumos, asinsspiediena 24 h monitorēšana, algologa
konsultācijas, nieru biopsija
Piesaistīti 19 jauni ārsti un rezidenti
Uzsākta Covid-19 pacientu medicīniskā rehabilitācija
Kvalitatīva, droša un pieejama veselības aprūpe ar modernu infrastruktūru
Atjaunināta un uzlabota Kvalitātes rokasgrāmata ar atbildīgajiem par
pamatprocesiem un atbalsta procesiem
Izstrādātas vitālo rādītāju noteikšanas instrukcijas māsu palīgiem
Analizējot Sūdzības un Gadījuma ziņojumus, veikti preventīvie pasākumi
precedentu novēršanai
Izstrādāti protokoli augsta riska pacientiem un manipulācijām
Izbūvētas jaunas durvju pieejas kontroles sistēmas, nodrošinot darbinieku
plūsmas efektīvāku kontroli
Pilnveidota elektronisko zāļu ordinēšanas un norakstīšanas sistēma
Pabeigta Neiroloģijas nodaļas ar insulta vienību pārbūve, ambulatorās daļas,
t.sk., funkcionālo speciālistu kabinetu, pagraba un kafejnīcas pārbūve
Uzsākta tehniskā projekta izstrāde NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un
Reanimācijas nodaļas pārbūvei
Pozitīvs tēls un efektīva sadarbība ar darbiniekiem, klientiem, iesaistītajām
organizācijām un sabiedrību kopumā
Atjaunota slimnīcas ārējā mājas lapa
Izdots buklets “Vidzemes slimnīcai 45”
Attīstīti e-veselības pakalpojumi, laboratorijas izmeklējumu elektroniska
nosūtne, digitalizētas insulta pacientu veidlapas, ieviests «mākslīgais intelekts”,
digitalizētas stacionārās kartes
Apmācību izgājuši RSU un LU 40 sestā kursa studenti
Studentu praksi izgājušas 57 māsas un māsas palīgi
Paaugstināta uzņēmuma darbinieku motivācija un uzlabota zināšanu pārvaldība
Notikuši komandas saliedēšanas pasākumi
Atzīmēta Starptautiskā Māsu un Vecmāšu diena, Medicīnas darbinieku diena
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MĒRĶU IZPILDE
Ieviesta mentoriga programma, apmācītas māsas – mentores
Izveidotas darba grupas slimnīcai svarīgu procesu organizēšanai,
reorganizēšanai, pilnveidošanai
Prēmēšanas sistēma piesaistīta ikgadējai mērķu izpildei
Saskaņā ar izstrādātiem kritērijiem darbiniekiem izsniegtas veselības
apdrošināšanas polises ar ļoti nelielu līdzmaksājumu
Izglītota sabiedrība veselības jautājumos
Dalība Zinātniskā konferencē “Atbildīga antibiotiku lietošana un infekciju kontrole
slimnīcās: izaicinājumi, lai novērstu nākamo pandēmiju”
Psihologa informatīvie materiāli, fizioterapeitu tikšanās ar skolēniem ar lekciju
“Garais COVID un rehabilitācija”
Tematiskie TV sižeti par veselības jomu un speciālistu viedokļi
Samazināti izdevumi, efektīvi izmantojot un apsaimniekojot slimnīcas
resursus un nekustamo īpašumu
Veikta tehnoloģiju nomaiņa uz jaudīgākām un efektīvākām, nomainīti 80 %
darbstaciju
Veikta pacientu pašaprūpes līmeņu uzskaites elektronizēšana
Ieviesti telemedicīnas risinājumi – ZOOM attālinātas konsultācijas starp slimnīcu
speciālistiem, endokrinologa konsultācijas
Topošo māmiņu ZOOM nodarbības
Izmaksu samazināšanai likvidēta veļas mazgātava, izvēloties ārpakalpojumu
Pabeigta virtuves fasādes siltināšana, uzsākta A un B korpusa siltināšana
Realizēta esošo ventilācijas agregātu, kā arī A korpusa apkures sistēmas
integrēšana esošajā BMS sistēmā
Pabeigts B korpusa siltummezgla pārbūves un siltumapgādes optimizācijas
projekts, kur uzlikti vadības bloki un integrēti kopējā vadības sistēmā
Uzstādīti jauni ventilācijas agregāti
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FINANŠU RĀDĪTĀJI

1

Neto apgrozījums un tā struktūra, EUR
2 575 303

2 856 596

2 683 206

3 992 294

4 128 092

16 539 666

12 635 333

11 468 699

2021

2020

2019

5 016 669

(24 131 638EUR) (19 484 223EUR) (18 279 997EUR)
Valsts stacionārais un VADC finansējums
Valsts ambulatorais finansējums
Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi

2

Izdevumu struktūra, EUR
1 395 803
1 700 217
4 168 955

1 214 810

3 524 036

3 056 992

1 388 552

1 580 048

19 637 574

13 319 513

11 428 472

2021

2020

2019

1 743 324

(26 945 656EUR) (19 932 318EUR) (17 280 322EUR)
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Atlīdzība
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu iegāde
Pārējie

APBALVOJUMI
Nominācija “Gada slimnīca 2021” Latvijas Ārstu
biedrības rīkotajā sabiedrības balsojumā ”Gada balva
medicīnā”.
Nominācija ”Gada māsas palīgs 2021”
– Traumatoloģijas nodaļas māsas palīgs Anita Baķe
Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā sabiedrības balsojumā
”Gada balva medicīnā”.
Valsts darba inspekcijas Atzinības raksts darba
aizsardzības labās prakses konkursā
“Zelta ķivere 2021” – par darba vides uzlabojumiem
ergonomikas jomā, atvieglojot darbinieku ikdienu un
arī pacientu pavadīto laiku slimnīcā.
Atkārtota ZELTA kategorija Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Darba
devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā Ilgtspējas
indeksā. Šajā uzņēmumu pašnovērtējumā Vidzemes slimnīca piedalījās 11. reizi,
5 reizes iegūstot Bronzas kategoriju, 3 reizes Sudraba kategoriju,
2020. un 2021. gadā – Zelta kategoriju.
Labklājības ministrijas Atzinība par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi,
izvērtējot ERAF līdzfinansēto projektu “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.
Latvijas Darba devēju konfederācijas
Atzinība konkursa “Līdzsvara balva
2021“ – nominācijā «Atbalsta pasākums
darbinieku garīgās un fiziskās veselības un
labsajūtas veicināšanai».
NBS Sauszemes spēku Mehanizētās
kājnieku brigādes 3. Kājnieku bataljona
Atzinības raksts Neiroloģijas nodaļai un
Rehabilitācijas nodaļai un Goda raksts
Neiroloģijas nodaļas virsmāsai Intai Sīkai
“Par īpaši rūpīgu un profesionālu karavīra
J.0. aprūpi, sekmējot viņa ātrāku atlabšanu
no smagi gūtajām traumām”
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GADS - DAŽOS TEIKUMOS

1

JANVĀRIS
Ar ierobežotu vakcīnu daudzumu, bet turpinās 28.12.2020.
uzsāktā darbinieku vakcinācija pret Covid-19
27.01. slimnīcā ārstējas 67 jeb līdz tam lielākais
Covid-19 pacientu skaits vienlaikus

2
3
18

FEBRUĀRIS
Pēc pārbūves atvērti ambulatorās daļas un funkcionālās
diagnostikas nodaļas speciālistu, izmeklējumu un
procedūru kabineti, kā arī kāpņu telpas slimnīcas
B un C korpusā un stacionārās daļas ieeja A korpusā

MARTS
VM Atzinības rakstus saņem ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa,
galvenā māsa Antra Kupriša un māsa Gundega Kreile
Latvijas Asins dienesta 80 gadu jubilejā tiek sveikta Asins
sagatavošanas nodaļa (vienīgā Vidzemē) un asinsdonori
Lieldienu laikā Zemessardzes orķestra mūziķi sniedz koncertu
mediķiem Vidzemes slimnīcas pagalmā

4
5
6

APRĪLIS
Valmieras Kultūras centra telpās atvērts Masu vakcinācijas centrs,
kura darbu nodrošina Vidzemes slimnīcas mediķi
Pakāpeniski tiek atjaunota plānveida izmeklējumu un
ambulatoro pakalpojumu sniegšana
Sākusies Reanimācijas - anestezioloģijas
nodaļas un NMP un pacientu
uzņemšanas nodaļas pārbūves
tehniskā projekta izstrāde

MAIJS
Tiek atzīmēta Starptautiskā
Vecmāšu diena un Starptautiskā Māsu diena
Vidzemes Rehabilitācijas centrs piedāvā
jaunu pakalpojumu – medicīniskā rehabilitācija pēc
pārslimotas Covid-19 vīrusa infekcijas
Notiek darbinieku teorētiskās un praktiskās ugunsdrošības apmācības

JŪNIJS
Atkārtoti saņemta ZELTA kategorija
uzņēmumu pašnovērtējumā Ilgtspējas indekss
Atzīmējot Medicīnas darbinieku dienu, slimnīcas pagalmā ar Pateicības
rakstiem, zemenēm un koncertu tiek sveikti nodaļu un struktūrvienību
kolektīvi un darbinieki
Slēgts Konsultatīvais kabinets Bastionā, Rīgas klīniku speciālisti turpina
konsultēt pacientus poliklīnikā, Jumaras ielā 195

19

7

20

JŪLIJS
Uzsākts A un B korpusu pārbūves projekts – tiks siltinātas ēku ārsienas, jumti
un pārsegumi, remontēti ieejas mezgli, jumti, lieveņi un apmales, nostiprinātas
korpusa un pamata konstrukcijas, atjaunotas inženierkomunikācijas, nomainīti
logi un ārdurvis, nomainīta ventilācijas gaisa ieņemšanas sistēma, pārbūvēts
ieejas mezgls
Pārtraukta Covid-19 pacientu uzņemšana un ārstēšana
Ieviesti karantīnas atvieglojumi – tiek atļauta pacientu apmeklēšana nodaļās

8

AUGUSTS

9

SEPTEMBRIS

Turpinot paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, pieejams jauns
izmeklējums – 24 h asinsspiediena monitorēšana
Klīniskās aprūpes praksi iziet 10 RSU 3. kursa studenti, praksē strādā 30 māsas
no medicīnas koledžām, 4 vecmātes no RSU un LU. Praksi uzsāk 20 RSU 6.
kursa studenti
Darbu beidz Masu vakcinācijas centrs Valmieras Kultūras centrā. Vakcinācija pret
Covid-19 turpmāk pieejama Vidzemes slimnīcas Procedūru kabinetā

Atsākas Covid-19 pacientu uzņemšana stacionārā
Pilntiesīga ārsta diplomu RSU rezidentu izlaidumā saņem 5 speciālisti –
neatliekamās medicīnas ārste, otolaringoloģe, reanimatoloģe anestezioloģe,
pediatre neonatoloģe un algologs
Vidzemes slimnīcā pieejams jauns un Vidzemes reģionā vēl nebijis izmeklējums
– elektromiogrāfija

10
11

12

OKTOBRIS
Ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu, slimnīcā atkal izsludināta
ārkārtas situācija un uz laiku pārtraukta plānveida pakalpojumu sniegšana
stacionārā un dienas stacionārā
Pārbūvētā un paplašinātā neiroloģijas nodaļas ar insulta vienību uzsāk darbu
jaunajās telpās

NOVEMBRIS
Vidzemes slimnīca saņem pirmo starptautiskās palīdzības sūtījumu Covid-19
krīzes pārvarēšanai – četras intensīvās terapijas mākslīgās plaušu ventilācijas
iekārtas
Iegādāta mobilā rentgena iekārta
Atsākti plānveida pakalpojumi dienas stacionārā un stacionārā, t.sk., notiek
locītavu endoprotezēšanas operācijas
Laboratorija saņem Latvijas Nacionālā akreditāciju, apliecinot laboratorijas
darba atbilstību labākajiem starptautiski atzītajiem standartiem
Patriotu nedēļas ietvaros Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes karavīri kolektīvi
ziedo asinis Vidzemes slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā

DECEMBRIS
Iegādāts Latvijā modernākais datortomogrāfs kopā ar četrām radiologu darba
vietām un plašām iespējām uzglabāt, apstrādāt un arhivēt visus izmeklējumus
Iegādāta mūsdienīga attēlu arhivācijas sistēma PACS
Parakstīts līgums par Rehabilitācijas centra pārbūves projekta tehniskās
dokumentācijas un autoruzraudzības izstrādi
Valmieras Kultūras centrs slimnīcas darbiniekiem dāvina koncertu
Ziemassvētku noskaņās

