
Ieguvumi pacientiem/darbiniekiem.
NMC b lokā  t i ks  nodroš inātas  pap i ldus  20  gu l tas  v ie tas  NMC
observāc i jas  pac ient iem un  pap i ldus  20  i zo lāc i j as  pac ientu
gu l tasv ie tas ,  kā  a r ī  a tb i l s tošas  te lpas  NMC personā la  darb ību
nodroš ināšana i .  T iks  i zve idots  operāc i ju  b loks  a r  3  jaunām
operāc i ju  zā lēm,  pac ientu  sagatavošanas  te lpu  un
pēcoperāc i ju  uzraudz ības  te lpu ,  kā  a r ī  a r  operāc i ju  ve ikšana i
nep iec iešama jām pa l īg te lpām.  Operāc i ju  b loks  ēr t i
sav ienos ies  a r  15 .  korpusu  un  NMC modu ļu  b loku .
B lokos  paredzētas  a r ī  ā rs tu  un  aprūpes  personā la  
a tpūtas  te lpas  un  ģērbtuves .   

Piegādājamas un uzstādāmas medicīnas tehnoloģiju
aprīkojums: 
Datortomogrāfs, 40 konsoles medicīnas komunikācijām un aprīkojumam,
portatīvā rtg c-loka iekārta, endoskopiju izmeklēšanas sistēma, 20
pacientu gultas, 20 guļrati, 40 monitori pacienta vitālo funkciju
novērtēšanai, 3 operāciju un 4 procedūru lampas, 50 perfūzijas sūkņi, 2
portatīvas un 2 stacionāras mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtas, 2
asins gāzu analizatori, 2 defibrilatori, šīberu mazgāšanas iekārtas, US
iekārta un citas iekārtas atbilstoši izvietoto nodaļu specifikai.

Projekts:
Moduļu uzstādīšana. Neatliekamās medicīnas centra papildus gultas
vietas un 3 jaunas modulārās operāciju zāles un pēcoperāciju palātas.
Projekta mērķis/funkcionalitāte:
Modulāro būvju mērķis ir iespējami īsākā laikā nodrošināt
epidemioloģiskajam prasībām atbilstošu medicīnisko aprūpi NMC
telpās, kā arī paplašināt operāciju zāļu skaitu. Moduļu būves plānotas
vienā stāvā - 15. korpusa 1.stāva līmenī. Tās paredzētas divos nodalītos
blokos – NMC bloks (1167 m2) un Operāciju bloks (644 m2), kas caur
savienojošo gaiteni (52 m2) savienoti ar 15. korpusu. Moduļu būves
atradīsies 15. korpusa Liepājas ielas pusē.
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Projekta platība: 1864,2m2

Projekta izmaksas: 7 087 657 EUR 

Finansējuma avots:  Valsts budžets 

Projekta realizācijas periods: 2021-2022

Projekta Statuss: Moduļu rūpnieciskā
izgatavošana un komplektēšana ražotnes
telpās. 

Projekta vadītājs: Miks Krūmiņš


