Veselība uzlīmes vērtībā

Biedrība „Droša medicīna” rūpīgi seko veselības nozarē pastāvošajām problēmām, līdz ar to
Biedrības uzmanību ir saistījuši jautājumi par Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā
veicamo medicīnas iekārtu tehnisko uzraudzību. Minētajā nozarē pastāvošās problēmas īpaši
spilgti tika atspoguļotas 2014.gada 28.jūlija raidījumā „Bez Tabu”: http://www.tvplay.lv/parraide
s/bez-tabu/419847
(skat. no
4.min.).
Ņemot vērā nozarē pastāvošo situāciju, Biedrība vēršas pie Latvijas medicīnas iestādēm,
piedāvājot iespēju pārliecināties par veiktās medicīnisko ierīču tehniskās uzraudzības kvalitāti.
Medicīnas iestādes, veicot iepirkumus, ir spiestas izvēlēties lētākos pakalpojumu sniedzējus.
Diemžēl lētākais ne vienmēr nozīmē arī labāko.
No Latvijas medicīnas iestāžu darbiniekiem, protams, vienmēr vēlamies sagaidīt profesionālu
darbu, sniedzot pacientiem augstākās kvalitātes medicīnisko aprūpi, taču esam pārliecināti, ka
arī
medicīnas
iestādei
tāpat kā
tās pacientiem ir
tiesības saņemt kvalitatīvu pakalpojumu
!
Biedrība ir saņēmusi satraucošu informāciju par gadījumiem, kad medicīnas iestādes iepirktais
medicīnas ierīču tehniskās uzraudzības pakalpojums patiesībā netiek veikts – pārbaudes tiek
veiktas formāli („uz papīra”). Pārrunājot pastāvošās problēmas ar medicīnas iestāžu
darbiniekiem, Biedrība ir konstatējusi, ka formālas pārbaudes ir izplatījušās tik lielā mērogā, ka
dažkārt medicīnas iestāžu personāls pat nav informēts par to, kā patiesībā būtu jānotiek
medicīnas ierīču tehniskajai uzraudzībai – vērojams informācijas trūkums. Šādas situācijas
medicīnas iestādēs pārsvarā ir saistāmas ar attiecīgo speciālistu trūkumu, jo esošais personāls
pārsvarā ir pārslogots.
Nedrīkst pieļaut šādas situācijas turpmāku attīstību, tādēļ Biedrība aicina Latvijas medicīnas
iestādes izmantot iespēju novērtēt veiktās medicīnisko ierīču tehniskās uzraudzības
kvalitāti
, pārliecinoties par izsniegto funkcionālo parametru
atbilstības un elektrodrošības pārbaužu sertifikātu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
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Veikto pakalpojumu kvalitātes noteikšanā ieinteresētās medicīnas iestādes sertifikātu/pārskatu
kopijas lūdzam iesūtīt Biedrībai ar pasta starpniecību vai uz e-pasta adresi. Biedrības
pieaicinātie eksperti apņemas bez atlīdzības izvērtēt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā.
Biedrība piedāvā medicīnas iestādēm arī ekspertu konsultācijas par medicīnas iekārtu
profesionālu tehniskās uzraudzības norisi. Savukārt šī gada rudenī Biedrība plāno organizēt arī
izglītojošu semināru medicīnas iestāžu pārstāvjiem par medicīnas iekārtu tehnisko uzraudzību
un ar to saistītiem jautājumiem, informācija par šo semināru tiks publicēta atsevišķi.
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