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SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN ILGTSPĒJAS POLITIKA
Politikas mērķis
Sociālās atbildības un ilgtspējas politikas mērķis ir definēt VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes
slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) sociālās atbildības pamatprincipus ar nolūku sekmēt Slimnīcas sociālo
atbildību un ilgtspējīgu attīstību.
Pamatprincipi
• Slimnīca sociālās atbildības un ilgtspējas politiku īsteno saskaņā ar tās misiju, vīziju, vērtībām un
stratēģiskajiem mērķiem, kā arī saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1999.gadā izveidotā Globālā
līguma kustības pamatprincipiem1, kas paredz cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanu darba vietā,
apkārtējās vides saudzēšanu, kā arī korupcijas un citu prettiesisku darbību novēršanu;
• Sociālās atbildības un ilgtspējas politika ir saistoša visai Slimnīcas saimei un attiecas uz visām Slimnīcas
darbības jomām;
• Sociālās atbildības un ilgtspējas politika tiek īstenota, pamatojoties ieinteresēto pušu vajadzību apzināšanā,
ētiskā attieksmē un uzvedībā, dažādības un cilvēktiesību ievērošanā;
• Sociālās atbildības un ilgtspējas politikas īstenošanā tiek iesaistīti Slimnīcas darbinieki un sabiedrība;
• Slimnīcas darbība tiek īstenota atbildīgi pret cilvēkiem, apkārtējo vidi, darbiniekiem un sabiedrību;
• Slimnīca veicina, lai arī tās sadarbības partneri ievērotu šos sociālas atbildības un ilgtspējīgas attīstības
pamatprincipus.
Politikas īstenošanas virzieni
Slimnīca sociālo atbildību definē kā atbildību par cilvēkiem un apkārtējo vidi, brīvprātīgu sociālās, vides un
cilvēktiesību vērtību iekļaušanu savā ikdienas darbībā un attiecībās ar iesaistītajam pusēm – darbiniekiem,
klientiem, partneriem, sabiedrību.
Nodoms
Īstenojot sociālās atbildības un ilgtspējas politiku:
• nodrošināt Slimnīcā vienotu izpratni par sociālo atbildību un ilgtspēju;
• uz zināšanām un prioritātēm balstītu mērķtiecīgu un efektīvu rīcību, lai nodrošinātu sociālās atbildības un
ilgtspējas principu ievērošanu Slimnīcas darbā;
• lietderīgu un efektīvu sociālās atbildības un ilgtspējas pasākumu īstenošanu Slimnīcā.
Slimnīca sociālo atbildību un ilgtspēju īsteno šādos virzienos:
• Atbildība pret pacientiem un viņu tuviniekiem:
− Ētiska, cieņpilna un atbildīga attieksme pret pacientiem, to vajadzībām, tuviniekiem;
− Fiziski un emocionāli drošas vides pieejamības nodrošināšana saņemot pakalpojumus;
− Pacienta un tā datu privātuma nodrošināšana;
− Pacientu un to tuvinieku viedokļa izzināšana par sniegtajiem pakalpojumiem;
− Atvērtība jauninājumiem un mūsdienu tehnoloģijām, kas uzlabo ārstēšanas kvalitāti un pacientu
pieredzi.
• Atbildība pret darbiniekiem:
− veicina sabiedrības dzīves kvalitātes celšanu sociāli mazaizsargātām personām;
− darbinieku atlases, karjeras virzības un atlīdzības principi Slimnīcā ir caurskatāmi, skaidri, strukturēti
un pamatoti uz dažādu prasmju, kompetenču un pieredzes novērtējumu, nodrošinot Slimnīcas
vajadzībām atbilstošo kompetenču dažādību un novēršot prettiesisku diskrimināciju;
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Slimnīca ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas atbalsta un veido drošu darba vidi, rosina darbinieku
līdzdalību darba vides veidošanā;
− Slimnīca iespēju robežās nodrošina papildus atbalstu darbiniekiem, kas nav noteikts Darba likumā un
ir darba devēja iniciatīva;
− Slimnīca novērtē darbinieku pienesumu, darbinieku sasniegumi tiek ievēroti, bet kļūdu iemesli rūpīgi
analizēti;
− Slimnīca veic profilaktiskus pasākumus, lai panāktu ilgtermiņa stabilu attīstību un veicinātu darbinieku
veselību;
− Slimnīca nodrošina nepārtrauktu darbinieku izglītošanu un viņukompetences celšanu;
− Slimnīca rūpējas par darbinieku psiholoemocionālo labsajūtu darba vietā, piedāvājot psihologa
palīdzību.
Sabiedrības izglītošana un skaidrojošais darbs:
− Slimnīca nodrošina regulāru skaidrojošo darbu par dažādām saslimstībām, profilaktiskiem
pasākumiem, saslimstību diagnostiku, ārstēšanu (informācija mājas lapā, dažāda formāta informatīvie
materiāli u.c.);
− Slimnīca organizē tematiskus pasākumus, kas vērsti uz dažādu saslimšanu atpazīšanu un prevenciju;
− Slimnīca sniedz ekspertu viedokli konkrētos ar ārstniecību un aprūpi saistītos jautājumos, kas ir
pieejami plašākai sabiedrībai;
− Slimnīca informē sabiedrību par pieejamajiem pakalpojumiem un to izmaiņām;
− Slimnīca piedalās diskusijās, forumos, darba grupās un citos pasākumos, kas ir vērsti uz sabiedrības
izglītošanu slimību profilakses un ārstniecības jautājumos;
− Slimnīca veic aktivitātes mediķu profesijas prestiža celšanai;
− Tiek piedāvātas konsultācijas reģionālajām slimnīcām un ģimenes ārstiem dažādās specializācijas
jomās.
Izglītība un zinātne:
− Slimnīca nodrošina nepārtrauktību izglītības, zinātnes un pētniecības procesos veselības aprūpē;
− Slimnīca organizē izglītojošus seminārus, konferences, lekcijas, apmācības, kuros ārstniecības
personāls visā Latvijā iegūst nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālās pilnveides
uzlabošanai;
− Slimnīca sadarbojas ar akadēmisko vidi, zinātniskajiem institūtiem, augstskolām un medicīnas
koledžām un industriju;
− Slimnīca nodrošina jaunradīto zināšanu izplatīšanu akadēmiskajā vidē un izglītības jomā;
− Slimnīca veido pētniecības projektus, piesaistot plašu sadarbības partneru klāstu no Latvijas un
ārvalstīm;
− Tiek īstenota sadarbības ar komersantiem jaunu medikamentu un/vai produktu izstrādei.
Vēsture, kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums:
− Slimnīcas kultūrvēsturiskas nozīmes saglabāšana un popularizēšana, piedāvājot sabiedrībai
informāciju par Slimnīcas vēsturisko izcelsmi un attīstību;
− Slimnīca nes Stradiņu dzimtas vārdu, pieturas tās vērtībām, dzīvesziņai un principiem, kas mantoti
vairākās paaudzēs;
− Slimnīcas vēsturiskās nozīmes saglabāšana, nodrošinot vēsturisko būvju atjaunošanu un integrēšanu
Slimnīcas funkciju īstenošanā.
Vide un darba aizsardzība:
− Jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana un izmantošana;
− Negatīvas ietekmes uz vidi nepārtraukta uzraudzība un preventīvu vai ietekmi mazinošu pasākumu
īstenošana (atkritumu šķirošana u.c.);
− Racionālas dabas resursu izmantošanas nodrošināšana (energoefektivitātes pasākumi, ūdens
izmantošanas paradumi u.c.);
− Viedu risinājumu izmantošana darbs resursu izmantošanā.

Slimnīca neatbalsta:
• Aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu;
• Uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes.
Slimnīca apņemas:
• Pilnveidot Sociālās atbildības un ilgtspējas politikā minētos sociālās atbildības un ilgtspējas procesus, lai
veidotu Slimnīcu kā izcilu sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu.
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