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projekti

1. sesija - Pacientu drošības kultūra ierobežotu resursu apstākļos

Ʌ

Baša Kutriba, Dr., Galvenais padomnieks Nacionālajā veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanas centrā, Krakova, Polija 



Prezentācija "PVO risinājumi pacientu drošībā. Atslēga uz izmaiņām veselības aprūpes organizāciju kultūrā"

Ʌ

Marianne D’Arpīno, RN, BScN, MScN, CHE, Kanādas pacientu drošības institūta Drošības uzlabošanas un kapacitātes pilnveides

ģener







Prezentācija "Globāls skatījums uz pacientu drošību un PVO priekšlikumi" 

Ʌ

Saimons Faldbeks Peitersens, M.Sc. sabiedrības veselībā, vecākais eksperts, Dānijas pacientu drošības asociācija 



Prezentācija "Pacientu drošība – ceļojums, kas aptver kultūru un mācīšanos, un kā likumdošana var ietekmēt tās attīstību"

Ʌ

Valters Kuhenbekers, MBChB, FCOG, PhD., Dr., Ginekologs, Isala klīnika, Nīderlande 



Prezentācija "Pacientu drošības un kvalitātes uzlabošanas kultūras ieviešana un attīstība: ārsta skatījums" 

Ʌ

Evija Palčeja, Dr., MD, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu drošības koordinatore, Slimību profilakses un kontroles 



Prezentācija "Pacientu drošības klimats Latvijā"



2. sesija - Invazīvo procedūru drošības standarti: komandas un cilvēkfaktora loma

Ʌ

Viesturs Boka. Dr., MD, Prof., Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras profesors, Latvija 



Prezentācija "Invazīvo procedūru drošības standarti: komandas un cilvēkfaktora loma" 

Ʌ

Gutorms Brattebo, Prof., MD, Anesteziologs konsultants Norvēģijas Haukelandes universitātes slimnīcas Anestēzijas un intensīvās





Prezentācija "Invazīvo procedūru un IV medikamentu drošības standarti: kā uzlabot drošību, izmantojot komandas pieeju?"

Ʌ

Biruta Mamaja, Dr., MD, Asoc.prof., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Gaiļezers" anestezioloģijas vir 

Ʌ

Haralds Plaudis, Dr., MD, Asoc.prof., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas galvenais speciālists, Rīgas S 



Prezentācija "Ķirurģiskās čeklistes ieviešana Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Gaiļezers"; problēmas





3. sesija - Multidisciplināra pieeja sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai

Ʌ

Uga Dumpis MD, PhD, Latvijas Universitātes infekcijas slimību profesors, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekc 



Prezentācija "Sepses problēma Latvijas slimnīcās"

Ʌ

Kristofers Horvāts, Dr., MD, MHA, direktors UPMC Pitsburgas Bērnu slimnīcas Veselības informātikas un klīniskās efektivitātes

ce






Prezentācija "Mūsdienīga pieeja sepses atpazīšanā, menedžmentā un izpildes uzlabošanā" 

4. sesija - Labās prakses piemēri pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšanai slimnīcās

Ʌ

Reinis Balmaks, Dr., MD, RīgasStradiņa universitātes Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju nodaļas docents; Konsultants

Bērn





Prezentācija "Labās prakses piemēri pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšanai slimnīcās" 

Ʌ

Kristofers Horvāts, Dr., MD, MHA, direktors UPMC Pitsburgas Bērnu slimnīcas Veselības informātikas un klīniskās efektivitātes

ce


kv


Prezentācija "Efektīva elektronisko medicīnas ierakstu datu izmantošana, lai optimizētu pacientu drošību un veselības aprūpes



Ʌ

Saimons Faldbeks Peitersens, M.Sc. sabiedrības veselībā, vecākais eksperts, Dānijas pacientu drošības asociācija 



Prezentācija "ES Pacientu drošības un pakalpojumu kvalitātes tīkla (pasq.eu) darbības rezultāti un pacientu drošības un pakalpoj 

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/projekts/starptautiska-konference-uzlabojot-pacientu-drosibu-un-pakalpojumu-kvalitatilatvija

