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Par ziņojumu par bērnu tiesību nodrošināšanu  

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Centrs) saņēmis Jūsu 

ziņojumu par bērnu tiesību nodrošināšanu, kā arī iepazinies ar Tiesībsarga rekomendācijām, bērnu 

tiesību ievērošanai slimnīcā. 

Centrs sniedz informāciju par rekomendāciju izpildi un plānotajām aktivitātēm to izpildei. 

Centrs arī turpmāk rūpīgi izvērtēs katra pacienta stacionēšanas pamatotību. Attiecībā uz 

observācijas gultu organizēšanu Uzņemšanas nodaļā 2016.- 2018. gadā Centrs rakstiski lūdzis, kā 

arī bijušas pārrunas ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu par finansējuma 

piešķiršanu tām; patlaban saņemts mutvārdu apstiprinājums finansējuma piešķiršanai. Vēršam 

Jūsu uzmanību, ka arī bez piešķirtā finansējuma Centrā tiek izmantotas “observācijas gultas” un 

pacienti nepieciešamo medicīnisko aprūpi saņem uzņemšanas nodaļā. 

Ņemot vērā, ka uzņemto bērnu skaits ir neliels (45-60 gadā), Centrā nav atsevišķas bērnu 

psihiatriskās nodaļas. Nepilngadīgie pacienti (no 16 gadu vecuma) tiek stacionēti tikai vienā 

pieaugušo pacientu nodaļā, taču atsevišķā palātā ar sanitāro mezglu. Nodaļa ir paredzēta 

pirmreizējo psihožu pacientiem, un tajā nav iespējams uzturēties nepilngadīgo pacientu vecākiem 

vai aprūpētājiem. Līdz šim nav bijis neviens gadījums, kad bērna vecāki, citi bērna aprūpētāji būtu 

izteikuši vēlmi uzturēties kopā ar stacionēto bērnu. Arī paši pacienti tādu vēlmi nav pauduši. 

Centrs turpina izstrādāt bērnu un viņu vecāku/pārstāvju sūdzību iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtību, kā arī anketēs bērnus par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem. 

Centrs ir uzsācis procesu ziņu pieprasīšanai no Soda reģistra par tā darbiniekiem, kuri 

ikdienā kontaktējas ar stacionētajiem bērniem. 

Attiecībā uz uzturēšanās apstākļiem, nevaram nodrošināt Jūsu rekomendāciju izpildi 

“…,ka stacionētie bērni ne mirkli neatrodas vienā palātā ar pilngadīgiem pacientiem”. Kā jau 

iepriekš paskaidrojām, jāņem vērā, ka Centrs sniedz diennakts psihiatrisko palīdzību 

pieaugušajiem pacientiem, nepilngadīgo pacientu skaits ir aptuveni 1% no kopējā skaita, tāpēc 

atsevišķu nodaļu nodrošināt nav iespējams. Centrs respektē katra pacienta tiesības un pēc iespējas 

ātrāk (diennakts laikā) veic darbības nodaļā pacientu izvietošanā, nodrošinot nepilngadīgajiem 

pacientiem atsevišķu palātu, un atbilstošu veselības stāvoklim aprūpi arī pārējiem pacientiem. 

Centrs tam piešķirtā finansējuma robežās piedāvā stacionāra pacientiem, t. sk. 

nepilngadīgajiem pacientiem, psihosociālās rehabilitācijas iespējas. Mainoties finansējuma 

modelim, rehabilitācijas iespējas tiks paplašinātas. 

Centrs ievēro MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši 

slimojošo izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” normas, taču jāņem vērā, ka akūtajā 

nodaļā nepilngadīgie atrodas īsu laika posmu, kā arī sava akūtā psihiskā veselības stāvokļa dēļ nav 

spējīgi mācīties. Centrs pievērsīs uzmanību, lai ārstējošais ārsts ievērojot pacienta veselības  



stāvokli, organizētu mācības slimnīcā ilgstošā ārstēšanā esošajiem pacientiem, kā arī gadījumos, 

kad veselības stāvoklis to nepieļauj, veiktu paplašinātu ierakstu ar pamatojumu medicīniskajā 

dokumentācijā. 
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