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Par cilvēktiesību nodrošināšanu 

 

 

2019.gada 18.jūnijā Tiesībsarga biroja pārstāvji un eksperti veica iepriekš 

nesaskaņotu vizīti VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” (turpmāk tekstā – Slimnīca), lai 

izvērtētu pacientu iestāšanās stacionārā un informētās piekrišanas sniegšanas prasību 

ievērošanu, pacientiem piemēroto ierobežojošo līdzekļu pamatojumu un dokumentēšanu 

un videonovērošanas kārtību. 

Pēc vizītes tika saņemtas Tiesībsarga rekomendācijas, kā arī veicamās darbības 

Slimnīcas turpmākas darbības pilnveidošanai, kas tika pārrunātas un analizētas visos 

ārstniecības personāla līmeņos, piesaistot Veselības aprūpes kvalitātes sistēmu 

speciālistu, kuram sadarbībā ar slimnīcas virsārstu uzdots kontrolēt tiesībsarga 

rekomendāciju un jaunizstrādāto vadlīniju ievērošanu. 

 Informējam par rekomendāciju izpildi vai plānotajām aktivitātēm to izpildē, ņemot 

vērā Tiesībsarga rekomendāciju numerācijas secību. 

 

Attiecībā uz pacientu iestāšanos stacionārā un informētās piekrišanas sniegšanas 

ievērošanu: 

 

1. Izstrādāts informatīvs materiāls pacientiem “Zini savas tiesības” (pielikumā), 

kur saprotamā veidā izklāstīta informācija par pacienta tiesībām ārstēšanās laikā 

stacionārā, kā arī pēc izrakstīšanās no stacionāra. Informatīvais materiāls izvietots 

uzņemšanas un visās stacionāra nodaļās pacientiem brīvi pieejamā vietā. 

Tiesībsarga izstrādātie bukleti “Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, ja piemērots 

medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis” un “Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret 

personas gribu” ievietoti Slimnīcas mājaslapā. Slimnīca informējusi tiesībsargu par 

papildu bukletu nepieciešamību to novietošanai nodaļās brīvai pacientu pieejamībai. 
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2. Izstrādāta veidlapa “Ārstēšanas - rehabilitācijas plāns” (veidlapa – 

pielikumā). Pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānu sastāda un paraksta ārstējošais 

ārsts, un ar individuālo ārstēšanās - rahabilitācijas plānu tiek iepazīstināts pacients. 

 

Attiecībā uz ierobežojošo līdzekļu pamatojumu un dokumentēšanu: 

 

3. Pacientu ierobežošana iespēju robežās netiek veikta citu pacientu klātbūtnē. 

Gadījumos, kad nav iespējama pacienta fiksāciju veikt atsevišķā palātā vai bez citu 

pacientu klātbūtnes, tiek izmantots aizslietnis. 

Šā gada 1.novembrī tiks parakstīts līgums par Slimnīcas Uzņemšanas nodaļas 

rekonstrukcijas projekta izstrādi. Rekonstrukcijas projektā Uzņemšanas nodaļā plānots 

izveidot vairākas piemērojamas palātas, kuras nepieciešamības gadījumos varētu 

izmantot pacientu ierobežošanai bez citu pacientu klātbūtnes. 

 

4. Sakarā ar tiesībsarga rekomendācijām par pacientu ķīmisko ierobežošanu, darām 

zināmu, ka Slimnīcas pacientu ierobežošanas rekomendācijas ir pilnveidošanas procesā, 

līdz ķīmiskās ierobežošanas iekļauto medikamentu grupas tiks saskaņotas ar Latvijas 

psihiatru asociāciju. 

 

5. 6. Metodiskajās sanāksmēs ārstniecības personāls iepazīstināts ar tiesībsarga 

rekomendācijām: 1) veikt ierakstu “Pacientu ierobežošanas gadījumu reģistrācijas 

žurnālā” gadījumā, kad medikaments ievadīts kā pacientu ierobežojošs līdzeklis; 2) 

“Pacientu ierobežošanas gadījumu reģistrācijas žurnālā” ierakstus veikt tā, lai 

atspoguļotu reālo apdraudējumu un izvairītos no vispārīgiem un vienveidīgiem 

ierakstiem, kā arī rūpīgi sekot, lai ieraksti būtu precīzi un tiktu fiksēts reālais pacienta 

ierobežošanas laika ilgums. Slimnīcas Veselības aprūpes kvalitātes sistēmu speciālistam 

uzdots nodaļās regulāri pārbaudīt minēto ierakstu esamību un kvalitāti. Kārtība par 

medikamentu ievadīšanu pacientam kā vienu no fiksācijas līdzekļiem, kā arī šī un citu  

pacientu ierobežošanas procesu dokumentēšana tiks iekļauta Slimnīcas pacientu 

ierobežošanas rekomendācijās, kas ir pilnveidošanas procesā (skat.4.p.) 

 

7. Darbinieku apmācība saistībā ar pacientu ierobežojošo līdzekļu piemērošanu 

plānota š.g. decembra mēnesī, turpmākās apmācības iekļautas slimnīcas plānā 

2020.gadā veselības aprūpes kvalitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. 

 

8. Slimnīcas Veselības aprūpes kvalitātes sistēmu speciālists 2019.gada 21.jūnijā 

veicis centralizētu informācijas apkopošanu un analīzi, lai iegūtu pārskatu par 

ierobežojošo līdzekļu piemērošanas biežumu un ilgumu Slimnīcā. Kopā ar slimnīcas 

virsārstu veikta iegūto datu analīze. Šādas informācijas apkopošanu un analīzi plānots 

veikt vienu reizi pusgadā. 

 

 

 

Valdes locekļa p.i.                                                                                      S.Pūce 

 

 

 


