SIA Veselības centra “Biķernieki”
Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību
saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.
Likumā noteiktā Publiskošanas
publiskojamā
biežums
informācija
Kapitālsabiedrības
loma
nozares
politikas
mērķu
īstenošana

1 x gadā

Informācija
SIA “Veselības centra “Biķernieki”
pamatuzdevums ir sniegt ambulatoros
veselības
aprūpes
pakalpojumus
saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar
NVD Rīgas nodaļu un Latvijas
Nedzirdīgo savienību (LNS): primārā
veselības aprūpē, sekundārā veselības
aprūpē,
veselības
aprūpes
pakalpojumus bērniem /0-18 g.v./ ar
dzirdes traucējumiem no visas Latvijas,
medicīniskās
rehabilitācijas
pakalpojumus bērniem /0 – 18
g.v./,zobārstniecības
pakalpojumus
bērniem /0 – 18 g.v./.
Pakalpojumu
saņēmēju
struktūrā
apmēram 84 % ir bērni /0 – 18 g.v./.
SIA Veselības centra ‘’Biķernieki’’
struktūrvienība ‘’Latvijas bērnu dzirdes
centrs’’ ir vienīgā iestāde Rīgā, kas
sniedz specializētus veselības aprūpes
pakalpojumus /diagnostika, ārstēšana,
dzirdes
protezēšana,
apmācība/
bērniem ar dzirdes traucējumiem no
visas Latvijas.
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Nefinanšu
mērķu
sasniegšanas
novērtējums
(sabiedrībai sniegtais
labums, pakalpojumu
pieejamības
novērtējums

Īpašuma
struktūra
(tai skaitā līdzdalība
citās sabiedrībās)

Kapitālsabiedrības
ziedošanas
(dāvināšanas)
stratēģija
un
ziedošanas
(dāvināšanas) kārtība
Informācija
par
saņemtajiem
ziedojumiem

1 x gadā

Pastāvīgi

1 x gadā

Pastāvīgi

Veselības aprūpes pakalpojumi
primārā veselības aprūpē, sekundārā
veselības aprūpē (acu ārsts, bērnu
neirologs, bērnu ķirurgs, rehabilitalogs,
otolaringologs,
otolaringologs
–
audiologs) tiek sniegti labā kvalitātē,
tiek veiktas profilaktiskās apskates
bērniem saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.1529. Medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumu vidēji gadā saņem 24002650 bērni (0-18 g. v.), pēc saņemtā
rehabilitācijas
kursa
bērniem
novērojama
veselības
stāvokļa
uzlabošanās,
organisma
funkciju
stabilizācija. Sertificēti zobārsti sniedz
zobārstniecības pakalpojumus bērniem
0-18 g.v., tiek sniegti arī ortodonta un
zobu higiēnista pakalpojumi bērniem.
Latvijas Bērnu dzirdes centrā tiek
sniegta ambulatorā palīdzība bērniem
ar dzirdes traucējumiem /0-18 g.v./ no
visas Latvijas: dzirdes traucējumu
diagnostika, ārstēšana, protezēšana
/kohleārie implanti /KI/, KI skaņas
procesoru nomaiņa, dzirdes aparāti/,
logopēdiskā korekcija, psiholoģiskā
palīdzība.
SIA
Veselības
centrs
“Biķernieki” Lielvārdes iela 68/1, Rīga,
LV1006 ir SIA Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas meitas
sabiedrība, SIA RAKUS Līdzdalības
daļa – 99.58%
SIA
Veselības
centra
“Biķernieki”
neveic
ziedošanu
(dāvināšanu)

Aktuālu ziedojumu nav
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