
Projekta mērķis:
Jaunas Slimnīcas infrastruktūras izveide ar mērķi uzlabot un paplašināt
Slimnīcas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Kas tur atradīsies: 
Ambulatoro pakalpojumu centrs ,  ietverot  ar ī  tās ārstn iec iskās
disc ip l īnas,  kas šobr īd izv ietotas 38.k . ,  D iagnost ikas nodaļa ,
Onkoloģi jas  nodaļa  ( izņemot staru terapi ju) ,  Neat l iekamās
medic īnas centrs  kardio loģi jas  pacient iem,  Kardio loģi ja ,  tostarp
neat l iekamā kardio loģiskā pal īdz ība,  As insvadu ķ i rurģ i ja ,  S i rds,
as insvadu un torakālās ķ i rurģ i jas  operāci ju  b loks ,  H ibr īda
operāci ju  zā le ,  Hroniskā hemodia l īze,  he l ikoptera nosēšanās
laukums.  Atbalsta te lpas:  apt ieka,  ēdināšanas b loks (pacient iem
un darbin iek iem),  centra l izētā nol iktava un darbin ieku ģērbtuves.

B KORPUSS

Uz pac ientu  or ientēta  aprūpe
Pac ientu  p ieder īgo  a tba ls ts  un  iesa is te  pac ientu  aprūpē
Pac ientu  aprūpe  a tb i l s toš i  ep idemio loģ iska jām vad l īn i j ām
Vad l īn i j ām atb i l s toša  temperatūras  rež īma un  te lpu  k l imata
nodroš inā jums ķ i ru rģ isko  man ipu lāc i ju  un  pēc  operāc i ju
per iodā  
Pac ientu  droš ība ,  in t rahosp i tā lo  in fekc i ju  r i sku
samaz ināšana

Ieguvumi pacientiem/darbiniekiem.

Novērs ta  nep iec iešamība  ve ik t  pac ienta
pārv ie tošanu  ārpus  te lpām ārs tn iec ības  un
aprūpes  procesā
Pac ientu  ā t rāka  a tgr iešanās  i kd ienas  dz īvē
P ieaug  med ic īn isko  paka lpo jumu p iee jamība
pac ient iem
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PROJEKTA PASE

Projekta platība: ~ 35 000 m2

Projekta izmaksas: 151 185 240 EUR

Finansējuma avots:  ERAF 

Projekta realizācijas periods: 2021-2029

Projekta Statuss: Informatīvais ziņojums
iesniegts VM tālākai virzībai. Būvniecības
ieceres dokumentācijas izstrāde

Projekta vadītājs: Gundars Vārna


