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Noderīgas vietnes un pētījumi par Covid-19 



Noderīgas vietnes par Covid-19 vakcinācijas drošumu 

Noderīgas saites par pacienta drošību 



Pasaules veselības organizācija
Globālais Pacientu drošības darbības plāns 2021.-2030.gadam
Pacientu drošība, OECD

Noderīgas saites par veselības aprūpes kvalitāti 

Veselības aprūpes kvalitātes pilnveides institūts/ pacientu drošība
Starptautiskā asociācija veselības aprūpes kvalitātē (The International Society for Quality in Health Care)
Veselības aprūpes kvalitātes rādītāji (Agency of Healthcare Research and Quality)
Veselības aprūpes kvalitātes rādītāji, OECD



Noderīgas saites par veselības aprūpes standartiem (informācija angļu valodā)




Nacionālās drošības un kvalitātes standarti veselības aprūpē. Otrais izdevums (Austrālija) National Safety and Quality

Health Service Standards. Second edition (Australia)
Nacionālās drošības un kvalitātes standarti veselības aprūpē (Austrālija) National Safety and Quality Health Service

Standarts (Australia)
Akūtas triekas vienības sertifikācija Acute Stroke Ready Certification
Gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšanas sertifikācijas prasības Hip and Knee Replacement Certification

Requirements
Standarts infekcijas risku vadībāStandard for Managing Infection Risks
Visaptveroša triekas centra sertifikācijas programma/ prasības Comprehensive Stroke Center Certification Program –

Requirement
Skaidrojošas vadlīnijas un norādījumi inspektoriem kritiskās pieejas slimnīcāmInterpretive Guidelines and Surveyor

Guidance for Critical Access Hospitals
Nacionāla integrēta akreditācija veselības aprūpes organizācijām National Integrated Accreditation for Healthcare

Organizations
Kvalitātes standarts onkoloģisko aptieku dienestam ar komentāriemQuality Standard for the Oncology Pharmacy

Service with Commentary
Primārās triekas centra sertifikācijas programma- prasības PSC 2.0 Primary Stroke Center Certification Program –

Requirements PSC 2.0
Veselības aprūpes iestādes sertifikācijas programmas prasības 16.0 DNV GL-Healthcare VAD Facility Credentialing

Program Requirements 16.0
Standarts, skaidrojošas vadlīnijas un norādījumi inspektoriem slimnīcām Standard, interpretive Guidelines and Surveyor

Guidance
Starptautiskā akreditācijas prasības primārās aprūpes sniedzējiem International Accreditation Requirements for

Primary Care Providers
Standarts, skaidrojošas vadlīnijas un norādījumi inspektoriem slimnīcām Standard, Interpretive Guidelines and Surveyor

Guidance for Hospitals
Ne visi veselības aprūpes standarti ir brīvi pieejami internetā. Jūsu uzmanībai publicējam DNV standartu, kas ir brīvi
pieejams, kā arī papildus materiālus par DNV, JCI un citiem veselības aprūpes starptautiski atzītiem standartiem.

Noderīgas saites par vigilanci 

farmakovigilance: https://www.zva.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-specialistiem-un-iestadem/zales/farmakovigilance ;
medicīnisko ierīču vigilance: https://www.zva.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-specialistiem-un-iestadem/mediciniskasierices/vigilance ;
ar cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu izmantošanu saistītā vigilance: https://www.zva.gov.lv/lv/veselibas-aprupesspecialistiem-un-iestadem/asinis-audi-sunas-organi/vigilance



https://www.spkc.gov.lv/lv/noderigas-saites

