Veselības inspekcijas 2020.gada darba plāns
Nr.

Uzdevums

1

2
Izvērtēt sociālās aprūpes institūcijās (valsts,
pašvaldību, privātajās) klientiem nodrošinātās
1.
aprūpes kvalitāti (integrētā pārbaude kopā VAD,
SVD, LM).
Izvērtēt gadījumus par augsta riska
jaundzimušajiem, kurus pārved uz perinatālās
2. aprūpes centriem, analizējot indikācijas
pārvešanai, savlaicīgumu, sarežģījumus.

Darbības
virziens
3
Veselības
aprūpe

Rezultatīvais rādītājs (RR)

4
Nodrošināta sociālo aprūpes iestāžu darbības sistēmiskā
analīze integrētajās kontrolēs.
Identificēti pilnveides posmi un sniegti priekšlikumi
nepieciešamajām uzlabojumu aktivitātēm.
Veselības
Izvērtēti gadījumi kad augsta riska jaundzimušie pārvesti
aprūpe
uz perinatālās aprūpes centriem, veicot konkrētu gadījumu
Medicīniskās auditu, kā rezultātā augsta riska pacientiem tiek
ierīces
nodrošināta ārstēšana un aprūpe atbilstoši medicīniskajām
indikācijām.
Veikt padziļinātas pārbaudes stacionārajās
Veselības
Nodrošināta invazīvās kardioloģijas sistēmanalīze.
ārstniecības iestādēs, kas sniedz invazīvās
aprūpe
Projektu plānots realizēt līdz 2021.gada beigām.
3.
kardioloģijas pakalpojumus.
Medicīniskās
ierīces
Veikt padziļinātas pārbaudes stacionāro
Veselības
Mazināts risks iedzīvotājiem saņemt nedrošus un
ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās
(V aprūpe
nekvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.
4 līmeņa slimnīcas - RAKUS un BKUS) droša un Medicīniskās
kvalitatīva pakalpojuma nodrošinājumam.
ierīces

5
Plānveidā kontrolēto sociālās aprūpes
iestāžu skaits

Nodrošināt pacienta līdzmaksājuma
Farmācija
samazināšanu izsniedzot aptiekā zāles ar
mazāko pacienta līdzmaksājumu kompensācijas
5. sistēmas ietvaros, ja kompensējamo zāļu
receptēs izrakstīts zāļu starptautiski
nepatentētais nosaukums (SNN).
Attīstīt pašnovērtējuma sistēmu uzraudzības
procesā, sekmējot uzlabojumu īstenošanu un
uzraudzības objektu atbildības paaugstināšanu.

Veselības
aprūpe
Farmācija
Sabiedrības
veselība

6.

Nodrošināt izglītības iestāžu novērtēšanas
Sabiedrības
aptveri reizi mācību gadā, informējot izglītības veselība
7. iestādes par izglītības iestāžu telpu vides
kvalitātes un drošuma uzlabošanu.
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Darbības rezultāts

Plānotā
RR
vērtība
6
19

Audita ziņojums prezentēts VM un
iesaistītajām pusēm.

1

Izstrādāti pārbaudes kritēriji, saskaņoti
ar VM un iesaistītajām institūcijām.

100%

Plānveidā kontrolēto stacionārās
ārstniecības iestāžu skaits.

2

Nodrošināta starptautiski nepatentētā zāļu aktīvās vielas
nosaukuma (SNN) medikamentu aprites uzraudzību
aptiekās un aptieku filiālēs .

Kontrolēto aptieku skaits.

100

Panākta pozitīva sadarbība uzraudzības procesā, sekmēta
uzlabojumu īstenošana objektos.

Pašnovērtējuma anketa medicīnisko
ierīču ražotāju pārstāvjiem, kas
nodrošina medicīnisko ierīču tehnisko
uzraudzību ārstniecības iestādēs.
Pašnovērtējuma anketa aptiekām un
aptieku filiālēm par recepšu zāļu apriti
un SNN zāļu apriti kompensācijas
sistēmas ietvarā.
Pašvērtējuma anketa peldvietām,
kosmētiskā iedeguma pakalpojumu
sniedzējiem, ūdens apgādes sistēmām,
no jauna paziņojošo skaistumkopšanas
pakalpojuma sniedzējiem, kosmētikas
līdzekļu atbildīgajām personām.

1

1

6

Informētas izglītības iestādes par prasībām un
Informēto izglītības iestāžu īpatsvars no 70%
rekomendācijām atbilstošas skolu vides nodrošināšanai, un uzraudzībā esošajām izglītības iestādēm.
to uzlabošanas iespējām, balstoties uz Pasaules Veselības
organizācijas ieteikumiem un starptautisko praksi.

Nr.

Uzdevums

1

2
Īstenot pētījumu "Izglītības iestāžu vides
kvalitātes un drošuma pētījums" (ESF projekta
8.
"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses" ietvaros).
Pastiprināt atkarību izraisošu ķīmisko
maisījumu uzraudzību, reaģējot uz sabiedrības
veselības ietekmējošiem jaunajiem paradumiem
atkarību jomā.
9.

Iegūt pilnīgu informāciju par produktu
vispārējās atbilstības līmeni tirgū.
10.

Darbības
virziens

Darbības rezultāts

3
4
Vides veselība Izvērtēta situācija − iekštelpu ogļskābās gāzes (CO2)
koncentrācija izglītības iestāžu telpās atbilstoši
2020.gada pētījumu plānam.

14

5
Ziņojumu un ieteikumu skaits.

20

6

Pastiprināti uzraudzīti atkarību izraisošie produkti - ecigaretes un šķīdumi, tabaka un tās izstrādājumi,
kosmētiskais spirts; ierobežota nedrošu produktu
tirdzniecība.

Kontrolēto objektu skaits.

26

Ķīmisko
maisījumu
uzraudzība

Veiktas tematiskās kontroles kopējās ainas par situāciju
tirgū iegūšanai "pilns plaukts" - par rodenticīdiem
(ķīmiskie maisījumi - biocīdi).

Kontrolēto objektu skaits.

6

Kontrolēto objektu skaits.

6

Kosmētikas
līdzekļu
uzraudzība

Veiksmīgi nodrošināts darbs dokumentu 100%
pārvaldības sistēmā NAMEJS,
nodrošināta sasaiste ar VUIS.
Visi stratēģijā noteiktie rezultatīvie
rādītāji tiek aprēķināti/ apkopoti un
monitorēti ne retāk kā reizi gadā.

100%

Organizēt un veikt Valsts kancelejas projekta
"Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu
vienotā platforma" īstenošanu Inspekcijā.

Visi darbības Nodrošināta publiski rādītas informācijas vienkāršāka un
virzieni
saprotamāka pieejamība sabiedrībai.

Nodrošināta datu migrācija un
Inspekcijas tīmekļvietnes darbība
vienotā platformā.

100%

Realizēt cilvēkresursu attīstību, nodrošinot
darbinieku profesionālo izaugsmi.

Visi darbības Realizēta iekšējo apmācību programma.
virzieni

Inspektoru un ekspertu īpatsvars (%),
kuri pilnībā apguvuši Inspekcijas
izstrādāto 2020.gada mācību
programmu.

Vizmaz
50%

Saīsinājumi:
ĀIKN - Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļa
FD- Farmācijas departaments
FGN - Finanšu un grāmatvedības nodaļa
ITSSN- Informācijas tehnoloģiju un sakaru sistēmas nodaļa
LKN- Latgales kontroles nodaļa
KKN- Kurzemes kontroles nodaļa
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Plānotā
RR
vērtība

Tabakas
izstrādājumu
un elektronisko cigarešu
uzraudzība
Kosmētikas
līdzekļu
uzraudzība

Veiktas tematiskās kontroles kopējās ainas par situāciju
tirgū iegūšanai "pilns plaukts" -par līdzekļiem ādas
aizsardzībai pret saules UV starojumu (kosmētikas
līdzekļi).
Paaugstināt Inspekcijas darbības efektivitāti un Visi darbības Nodrošināta pārēja uz jaunu dokumentu pārvaldības
lietot e-vides prasībām atbilstošu dokumentu
virzieni
sistēmu NAMEJS visās Inspekcijas struktūrvienībās.
11.
vadības sistēmu.
Nodrošināta sasaiste ar Vienotās uzraudzības informācijas
sistēmu (VUIS).
Uzlabot datu, tai sk. stratēģijā noteikto
Visi darbības Veikta rezultatīvo rādītāju monitorēšana, nodrošinot
rezultatīvo rādītāju analīzes sistēmu.
virzieni
vienkopus pieejamus datus analīzei struktūrvienību
12.
vadītājiem.

13.

Rezultatīvais rādītājs (RR)

Nr.
1

F414-v3

Uzdevums

Darbības
virziens

2
3
MIUN- medicīnas ierīču uzraudzības nodaļa
PAPVN- Plānošanas, analīzes un projetu vadības nodaļa
PDAN- Personālvadības un darba aizsardzības nodaļa
PKN_produktu kontroles nodaļa
SAKAN- Sabiedrisko attīecību un klientu apkalpošanas nodaļa
SPAD - Stratēģiskās plānošans un attīstības departaments
SVD- Sabiedrības veselības departaments
VAD- veselības aprūpes departaments
VAKKN- Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļa
VKN- Vidzemes kontroles nodaļa
VVN- Vides veselības nodaļa
ZKN- Zemgales kontroles nodaļa

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs (RR)

Plānotā
RR
vērtība

4

5

6

