Par Veselības inspekcijas veikto kontroli SIA ,, Ogres rajona slimnīca’’
20.03.2020.
Kontrole veikta bez brīdinājuma SIA "Ogres rajona slimnīca" (turpmāk- Slimnīca)
Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, LV-5001, pamatojoties uz nacionālās informācijas
aģentūras „LETA” 2020.gada 20.martā publiskoto informāciju par Slimnīcas valdes
priekšsēdētaja D.Širova sniegto informāciju Ogres novada domes sēdē par veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu Slimnīcā pacientei, kurai bijusi nepieciešama mākslīgā
plaušu ventilācija un iespējams ar COVID-19 vīrusa infekciju, kura vēlāk pārvesta uz SIA
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru „Latvijas Infektoloģijas centrs”,
kur iestājusies pacientes nāve.
Slimnīcas pārstāvji tika iepazīstināti ar Inspekcijas rakstisku Rīkojumu (turpmāk Rīkojums)
veikt kontroli un par Inspekcijas tiesībām, kuras noteiktas Ministru kabineta 2019.gada
9.jūlija noteikumu Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” 5.punktā.
 amatojoties uz Rīkojumu Inspekcija lūdza uzrādīt publiskajā informācijā
P
minētās pacientes medicīnisko dokumentāciju, kā arī sniegt informāciju par viņai
sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Slimnīcā (kad un no kuras vietas paciente
tika stacionēta Slimnīcā, cik ilgi paciente Slimnīcā uzturējusies, kuras ārstniecības personas
veikušas pacientes apskati un izmeklēšanu, kas pieņēmis lēmumu par pacientes stacionēšanu,
ar kurām ārstniecības iestādēm un personām Slimnīca sazinājusies, pieņemot lēmumu par
pacientes nestacionēšanu vai stacionēšanu utml.), ko Slimnīcas valdes priekšsēdētājs
D.Širovs Inspekcijas amatpersonām atteicās uzrādīt, aizbildinoties, ka nav zināmi publiskajā
informācijā minētās pacientes dati.
 tbildot uz Rīkojumu, valdes priekšsēdētājs D.Širovs informēja Inspekcijas
A
pārstāvjus, ka Slimnīca sniegs atbildi uz kontrolē uzdotajiem jautājumiem desmit darba dienu
laikā pēc rakstiska iesnieguma no Inspekcijas saņemšanas.
Kontroles laikā apsekotas telpas uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļās.
Pārbaudes gaitā konstatēts turpmāk minētais:
1.
Slimnīcā ir septiņi mākslīgo plaušu ventilācijas aparāti, no tiem viens iegādāts
2020.gada 19.martā un viens it kā nav darba kārtībā (pēc intensīvās terapijas nodaļas
darbinieku sniegtās informācijas kontroles laikā).
2.
Uzņemšanas nodaļā strādāja divas ārstniecības personas, no kurām viens ir
rezidents un viens ārsts bez sertifikāta, par kurām nav informācijas, ka šīs personas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam strādātu kādas sertificētas ārstniecības personas tiešā
uzraudzībā vai vadībā.
3.
Intensīvās terapijas nodaļā pārbaudes brīdī trīs pacienti. Pie mākslīgo plaušu
ventilācijas aparātiem pieslēgti divi pacienti.
4.
Individuālie aizsardzības līdzekļi uzglabājas Uzņemšanas nodaļas observācijas
palātas skapī. Cimdi, aizsargbrilles, respiratori, spectērps ir paredzēts 4 personām. Cimdi,
maskas, halāti vizuāli pietiekošā daudzumā.
5.
Uzņemšanas nodaļā, kā uzrādīja Slimnīcas pārstāvji ,izolators ir izvietots telpā
vizuāli ~ 2x2 metri bez logiem un bez dabīgā apgaismojuma, kurā atrodas kušete pārklāta ar

vienreizējo pārklāju, galds, uz kura novietots dezinfekcijas līdzeklis, konteiners bīstamajiem
atkritumiem bez vāka (nav noslēgts), bet nav izlietnes un dušas. Tualetes vietā paredzēts
izmantot pārnēsājamu sēdpodu, kuru pēc Inspekcijas uzaicinājuma uzrādīja. Pārnēsājamā
sēdpoda saturu paredzēts izliet kanalizācijā. Telpa ir nodrošināta ar atsevišķu ieeju no
ārtelpas pacientam un atsevišķu ieeju personālam no uzņemšanas nodaļas puses (uz izolatoru
ved trīs pakāpieni). Izolatoram nav nodrošināta telpa izolatora uzkopšanas inventāra
izvietošanai, ka arī nav nodrošināta personāla pārģērbšanās pirms kontakta un pēc kontakta
ar pacientu.
6.
Pacientus ar infekcijas Covid-19 simptomiem vai aizdomām par infekciju
Covid -19 paredzēts izvietot uzņemšanas nodaļas izolatora telpā ar vienu vietu. Slimnīcā nav
paredzētas papildu citas vietas šādu pacientu izvietošanai, novērošanai un ārstēšanai.
7.
Uzņemšanas nodaļā kontroles laikā viens pacients.
8.
Uzņemšanas nodaļā ir observācijas palāta ar trim gultām, kontroles laikā
nebija pacientu.
9.
Paciente, par kuras veselības aprūpi publiski sniedza informāciju valdes
priekšsēdētājs D.Širovs, uzņemšanas nodaļā tika ievietota observācijas palātā, bet nevis
izolatorā .Līdz ar to liedzot saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citiem pacientiem,
kuriem bija nepieciešama novērošana.
10. Slimnīcā veikti trīs COVID-19 eksprestesti (pēc laboratorijas vadītājas
sniegtās informācijas kontroles laikā), lai gan nav zinātnisku pamatojumu, ka šāda
eksprestesta veikšana pēc iespējamas saskares ar Covid-19 pacientu vai atgriešanās no
teritorijas ar augstu Covid-19 izplatību varētu pilnībā izslēgt bažas par saslimšanu ar
Covid-19.
III. Kontroles laikā Inspekcijai netika sniegta pieprasītā informācija par:
1. Pacientu skaits Slimnīcas nodaļās, Intensīvās terapijas nodaļā, Uzņemšanas
nodaļā.
2. Ar Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu stacionēto pacientu skaits
Slimnīcā.
3. Pacientu skaits, kuriem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un pacientu
diagnozes.
4. Mākslīgo plaušu ventilācijas aparātu pārbaudes dokumentācija, inventarizācijas
numuri, instrukcijas.
5. Saraksts ar visām Slimnīcā nodarbinātajām personām Uzņemšanas un Intensīvās
terapijas nodaļās (vārds, uzvārds, amats, norāde par pamatdarbu vai blakusdarbu,
uz kādu darba slodzi tiek nodarbināta).
6. Rīcības plāns, ja Slimnīcā stacionēts pacients ar COVID -19 infekciju.
7. Dokumenti par nesertificētu ārstu uzraudzību.
8. Dokumenti par COVID-19 eksprestestiem (piegādātājs, līgums par piegādi,
instrukcijas, iegādātais skaits).
IV. Apkopojot pārbaudes gaitā konstatēto , Inspekcija secina, ka:
1. Inspekcijai netika sniegta visa pieprasītā informācija par Pacienti.
2. Inspekcijai netika sniegta informācija Slimnīcas gatavības pārbaudei pacientu
ar Covid-19 simptomātiku izmeklēšanai, novērošanai un epidemioloģiski
drošai izvietošanai Slimnīcā.

3. Uzņemšanas nodaļā strādāja divas ārstniecības personas, no kurām viens ir
rezidents un viens ārsts bez sertifikāta, par kurām nav informācijas, ka šīs
personas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam strādātu kādas sertificētas
ārstniecības personas tiešā uzraudzībā vai vadībā.
4. Uzņemšanas nodaļas izolatora telpa neatbilst epidemioloģiskās drošības
prasībām, t.i., nav pietiekama telpas kvadratūra, nav dabīgās ventilācijas, nav
dabīgā apgaismojuma, nav iespējas darbiniekiem un pacientiem nomazgāt
rokas, nav sanitārās telpas ar atbilstošu kanalizācijas risinājumu, nav
nodrošināta bīstamo atkritumu savākšana un uzglabāšana, nav nodrošināta
telpa izolatora uzkopšanas inventāra izvietošanai, pirms kontakta un pēc
kontakta ar pacientu nav nodrošināta personāla pārģērbšanās.
V. Slimnīcai uzdots rakstiski iesniegt Inspekcijā:
1. Pacientes medicīnisko dokumentāciju un informāciju (kad un no kuras vietas
paciente tika stacionēta Slimnīcā, cik ilgi paciente Slimnīcā uzturējusies,
kuras ārstniecības personas veikušas pacientes apskati un izmeklēšanu, kas
pieņēmis lēmumu par pacientes stacionēšanu, ar kurām ārstniecības iestādēm
un personām Slimnīca sazinājusies, pieņemot lēmumu par pacientes
nestacionēšanu vai stacionēšanu utml.).
2. Paskaidrojumus no ārstniecības personām, kas piedalījās pacientes veselības
aprūpē.
3. Informāciju par pacientu skaitu nodaļās Inspekcijas vizītes laikā un par dienu,
kad stacionēta Slimnīcā Paciente.
4. Informāciju par pacientu skaitu intensīvās terapijas nodaļā par dienu, kad
stacionēta Slimnīcā Paciente.
5. Informāciju par pacientu skaitu uzņemšanas nodaļā Inspekcijas vizītes laikā
un par dienu, kad stacionēta Slimnīcā Paciente.
6. Informāciju par pacientu skaitu, kas bija atvesti ar Neatliekamās medicīnas
palīdzības dienestu Inspekcijas vizītes laikā un par dienu, kad stacionēta
Slimnīcā Paciente.
7. Kādi pacienti un ar kādām diagnozēm tajā dienā, kad stacionēta Slimnīcā
Paciente, bija pieslēgti pie mākslīgo plaušu ventilācijas aparātiem.
8. Kādi pacienti un ar kādām diagnozēm bija pieslēgti pie mākslīgo plaušu
ventilācijas aparātiem Inspekcijas vizītes laikā.
9. Informāciju par mākslīgo plaušu ventilācijas aparātiem (pamatlīdzekļu
saraksts, inventarizācijas numuri, instrukcijas, dokumentus par mākslīgo
plaušu ventilācijas aparātu tehniskajām pārbaudēm).
10. Slimnīcas higiēnas plānu.
11. Sarakstu ar visām strādājošajām personām Uzņemšanas un Intensīvās
terapijas nodaļās tajā dienā, kad stacionēta Slimnīcā Paciente (vārds, uzvārds,
amats, norāde pamatdarbā vai blakusdarbā, uz cik lielu darba slodzi strādā).
12. Sarakstu ar visām strādājošajām personām Uzņemšanas un Intensīvās
terapijas nodaļās Inspekcijas vizītes dienā (vārds, uzvārds, amats, norāde
pamatdarbā vai blakusdarbā, uz cik lielu darba slodzi strādā).
13. Rīcības plānu, ja Slimnīcā tiek stacionēts pacients ar COVID -19 infekciju
vai COVID -19 infekcija konstēta Slimnīcā jau stacionētam pacientam.
14. Dokumentus par nesertificētu ārstu uzraudzību vai vadību.

15. Dokumentus par COVID-19 eksprestestu (piegādātājs, līgums par piegādi,
instrukcijas, iegādātais skaits).
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IV. SAŅEMTS:
Inspekcijā 2020.gada 16.aprīlī tika saņemts Slimnīcas paskaidrojums un pieprasītie
dokumenti, tostarp stacionāra higiēniskais un pretepidēmiskais plāns, rīcības plāns, ja
Slimnīcā konstatē Covid-19 infekciju pacientam vai Covid-19 infekcija konstatēta Slimnīcā
jau stacionētam pacientam, u.c. Slimnīca informēja, ka ir gatava sadarboties ar Inspekciju,
saņemt no Inspekcijas ieteikumus un vadlīnijas noteiktu procesu ieviešanā, kā arī vēlas dot
savu ieguldījumu vienota ārstniecības procesa īstenošanā.

