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 Š.g. 18.augustā PSKUS uzņēma partnerus no Āhenes 

universitātes slimnīcas un Vīnes universitātes.  PSKUS pārstāvji - 

galvenā ārste prof.E.Strīķe, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas 

klīnikas vadītāja vietnieks  prof.O.Sabeļņikovs, ārsti 

anesteziologi-reanimatologi no 39. Sirds ķirurģijas 

anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas – Dr. I.Sprice un 

Dr. J.Berķis-Bergs – iepazīstināja projekta partnerus ar PSKUS 

darbību un pieredzi pacientu aprūpē un moderno tehnoloģiju 

izmantošanā. Lai novērtētu telemedicīnas potenciālu PSKUS un 

Latvijas reģionālajās slimnīcās, partneri devās vizītē uz Kuldīgas 

slimnīcu.  

Lai gan projekts ir izstrādāts un apstiprināts Covid-19 

kontrolēšanas iniciatīvas ietvaros, projekta ideja ir ilgtspējīga un 

iet pāri pandēmijas kontekstam. Projekta ietvaros aprobētā 

telemedīcinas ierīce MONA, kas šobrīd ļauj pārraidīt attēlu un 

skaņu no pacienta palātas (un nākotnē uzglabās un pārraidīs arī 

datus), izmantojama intensīvajā terapijā atbilstoši katras 

slimnīcas ieskatiem un vajadzībām.  
Projekta ICU4COVID plāni ir ambiciozi: telemedicīnas iekārtu 

ieviešana vairākos slimnīcu centros visā Eiropā diezgan īsā laikā, 

lai ātri reaģētu uz Covid-19 pandēmiju. Lai gan tas rada vairākas 

tehniskas problēmas, piemēram, vajadzību integrēt šīs jaunās 

tehnoloģijas ar atšķirīgām esošajām IT infrastruktūrām, 

galvenais mērķis ir nodrošināt labāku veselības aprūpi 

pacientiem, kuri tiek uzņemti intensīvās terapijas nodaļās, 

neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Var teikt, ka ICU4COVID ir 

gan sociāls, gan tehnoloģisks projekts, kura mērķis ir stiprināt 

veselības aprūpes nodrošināšanu pacientiem visā Eiropā. Uz doto brīdi MONA pilnā vai daļējā 

funkcionalitātē ir uzstādīta Madeirā un Porto Santo (Portugāle), kā arī Āhenes reģionā (Vācija), 

Kluž-Napokā (Rumānija), Salonikos un Aleksandropolē (Grieķija). Dažās iesaistītajās slimnīcās 

iekārta tikusi izmantota jau pirms projekta,  savukārt citas ir tikko saņēmušas telemedicīnas 

konsoles vai plāno instalēšanu.  Projekta mājaslapa: https://www.icu4covid.eu/ 
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