SIA " KRĀSLAVAS SLIMNĪCA"
SNIEDZ SEKOJOŠUS VALSTS GARANTĒTUS VESELĪBAS
APRŪPES PAKALPOJUMUS:

I. AMBULATORA PALĪDZĪBA:
- ĀRSTU SPECIĀLISTU PIEŅEMŠANAS (oftalmoloģija, grūtniecības un pēcdzemdību perioda
aprūpe, ginekoloģija, otolaringoloģija, neiroloģija, ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, onkoloģija,
ftizopneimonoloģija, psihiatrija, narkoloģija, uroloģija, bronhiālās astmas kabinets);
- DIAGNOSTISKĀ RADIOLOĢIJA (datortomogrāfija, rentģenizmeklēšana, virspusēji novietoto
vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija, doplerografija, vairogdziedzera ultrasonogrāfija, ultraskaņas
izmeklēšana dzemdniecībā un ginekoloģijā);
- LABORATORIJAS PAKALPOJUMI (klīniski-diagnostiskie un bakterioloģiskie izmeklējumi);
- ENDOSKOPISKIE IZMEKLĒJUMI (gastroskopija un kolonoskopija);
- FUNKCIONĀLĀ DIAGNOSTIKA (EKG, ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze);
- FIZIKĀLĀS MEDICĪNAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM;
- REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI;
-DIENAS STACIONĀRA PAKALPOJUMI (ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, terapija,
neiroloģija, endoskopija)
- REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI MĀJĀS;
- PACIENTU VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS;
-ZOBĀRSTNIECISKĀ PALĪDZĪBA BĒRNIEM līdz 18 gadiem un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām
personām.

II.

STACIONĀRA PALĪDZĪBA pacientiem ar terapeitiskām, ķirurģiskām,
traumatoloģiskām un ortopēdiskām, ginekoloģiskām, neiroloģiskām saslimšanām.

III.

Ārstniecības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

Informāciju par SIA „Krāslavas slimnīca” un VM Nacionālā veselības dienesta
noslēgtajiem līgumiem ir iespējams saņemt pie SIA „Krāslavas slimnīca” galvenā
ārsta vietnieces Jeļenas Ogorelovas pēc adreses Rīgas ielā 159,
Krāslavā, 3.stāvā, kab.321, tālrunis – 65681645, 65623233.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi
var izsaukt, zvanot pa tālruni
„03”; „113” vai „112”.

Tuvākās ārstniecības iestādes, kur iespējams
saņemt diennakts neatliekamo medicīnisko
palīdzību ir:

 SIA „Krāslavas slimnīca” uzņemšanas
nodaļā, kas atrodas Rīgas iela 159,
Krāslavā. Tālrunis – 65623506.

 SIA „ Daugavpils reģionālā slimnīca”
uzņemšanas

nodaļā,

kas

Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī.
Tālrunis – 65405276.

atrodas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
2010.gada 03.novembrī SIA „Krāslavas slimnīca” noslēdza līgumu ar Veselības ekonomikas centru par
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA
„Krāslavas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”
ieviešanu.
Eiropas Reģionalā attīstības fonda lidzekļi sastāda Ls 465 412,40, valsts budžeta līdzekļi – Ls 41 887,12 un
SIA „Krāslavas slimnīca” finansējums Ls 40 244,48.
Projekta mērķis.
Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un
pieejamību Krāslavas pilsētas un Krāslavas novada, Dagdas novada un Aglonas novada iedzīvotājiem, nodrošinot
Krāslavas slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas
pacientiem un personālam, tādējādi paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.
Projekta īss apraksts.
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus,
nodrošinot infrastruktūras attīstību, paredzot jau esošo slimnīcas ēku iekšējo renovāciju ķirurģijas un terapijas tipa
profilu nodaļās, ambulatorajā daļā, kā arī tiks veikta jumts seguma nomaiņa virs ķirurģijas un dienas stacionāra
nodaļām. Tiks uzlabota infrastruktūra, nodrošināta atbilstoša vide ķirurģijas un terapijas pacientu ārstēšanas un
atbilstoša vide personāla darba vajadzībām. Ir paredzēts savienot ķirurģijas un terapijas nodaļu ēkas ar pāreju 2.stāva
līmenī, lai nodrošinātu pacientu ērtāku un drošāku pārvietošanu dažādu izmeklējumu veikšanai.
Projekta ietvaros paredzēta lifta iegāde, tādejādi nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem. Tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros ir plānots popularizēt ES fondu
ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot plāksni telpā projekta aktivitāšu īstenošanas vietā,
informācijas stendu un informācijas plāksni ēkas ārpusē, un izvietojot informāciju finansējuma saņēmēja mājas lapā.
Projekta aktivitātes ļaus ievērojami paaugstināt sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot ātru un
efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu. No projekta
aktivitātēm gan tiešā, gan netiešā veidā ieguvēji būs Krāslavas pilsētas un novada iedzīvotāji, Dagdas novada un
Aglonas novada iedzīvotāji.
Projekta atbildīga persona
A.Jevtušoks, SIA „Kraslavas slimnīca” valdes loceklis
Projekta vadītaja
V.Pitrāne, SIA „Kraslavas slimnīca” komercdarbības speciāliste
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS AKTUALITĀTES
18.03.2011.
Projekta ietvaros pēc iepirkuma procedūras 2010.gada 22.decembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „RH
Būve” par SIA „Krāslavas slimnīca” reģistratūras, uzgaidāmās telpas, kāpņu telpas, terapijas nodaļas renovācijas
darbiem, kā arī pieejas izveidošanu cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.
2011.gada 15.martā būvdarbu pieņemšanas komisija apskatīja renovētās telpas, kā arī notika paveikto būvdarbu
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana.
05.05.2011.
Projekta ietvaros pēc iepirkuma procedūras 2011.gada 03.maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību
„RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” par SIA „Krāslavas slimnīca” ķirurģiskā
korpusa renovācijas darbiem. Tiks veikta ķirurģiskā korpusa renovācija, kas iekļauj sevī iekšējas apkures sistēmas
renovāciju, gaisa vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu, elektroapgādes iekšējo tīklu renovāciju,
ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu renovāciju, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas
ierīkošanu, kā arī kosmētisko remontu veikšanu.
20.08.2011.
Projekta ietvaros pēc iepirkuma procedūras 2011.gada 16.augustā tika noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību
„RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” par SIA „Krāslavas slimnīca” dienas
stacionāra renovācijas darbiem. Tiks veikta dienas stacionāra renovācija, kas iekļauj sevī iekšējas apkures sistēmas
renovāciju, gaisa vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu, elektroapgādes iekšējo tīklu renovāciju,
ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu renovāciju, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas
ierīkošanu, kā arī kosmētisko remontu veikšanu.
11.11.2011.
2011.gada 11.novembrī tika pieņemts ekspluatācijā renovētais ķirurģijas korpuss.
15.03.2012.

2012.gada 15.martā komisijā, kuras sastāvā bija Krāslavas novada domes būvvaldes pārstāvji Ineta Danovska un
Igors Guba, pasūtītāja pārstāvis SIA „Krāslavas slimnīca” valdes loceklis Aleksandrs Jevtušoks, izpildītāja
pilnsabiedrības „RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis Ēriks Gusevs,
parakstīja aktu par Krāslavas slimnīcas dienas stacionāra ēkas nodošanu ekspluatācijā.

