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Par vecāka pastāvīgu klātbūtni pie bērna  

stacionāra nodaļās 

 

Tiesībsargs ir izskatījis [personas A] iesniegumu, kas vienlaikus tika 

adresēts Veselības inspekcijai un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 

(turpmāk – slimnīca),  par iesniedzējas meitai [personai B] 2021. gada 31.janvārī 

slimnīcā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Iesniegumā arī norādīts, ka 

2021. gada 1.februārī bērns atkārtoti tika stacionēts un slimnīcā [personai B] tika 

veikta operācija. Bērna tēvs palika slimnīcas 2.stāva vestibilā pie operācijas bloka 

durvīm, gaidot, kad bērns pēc operācijas tiks nogādāts slimnīcas stacionāra nodaļā. 

Pa šo laiku pārrunās ar  dažādiem slimnīcas pārstāvjiem bērna tēvs katru reizi bija 

saņēmis atšķirīgu informāciju par iespējām pavadīt bērnu pēc operācijas uz nodaļu 

un palikt kopā ar meitu stacionārās ārstēšanas laikā. No iesnieguma izriet, ka bērna 

tēvs sākotnēji tika informēts, ka viņš netiks ielaists nodaļā pie bērna sakarā ar 

valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Vēlāk vecāks noskaidroja, ka iespēja palikt 

kopā ar bērnu slimnīcā ir atkarīga no Covid-19 analīžu rezultāta, kuram ir jābūt 

negatīvam un analīzēm veiktām nesen. 

Katra bērna veselības stāvokļa uzlabošanai ir svarīga labsajūta un drošība, 

ko sniedz vecāka vai cita bērnam tuva cilvēka klātbūtne. Pacientu apmeklēšanas 

kārtībai un iespējai bērna likumiskajam pārstāvim atrasties kopā ar bērnu 

stacionārās ārstēšanas laikā ir jābūt noteiktai slimnīcas iekšējās kārtības 

noteikumos. Bērnu tiesības saņemt vecāka vai cita tuva cilvēka atbalstu 

ārstniecības laikā ir aktuālas arī Covid-19 infekcijas izplatības laikā. Tādēļ 

ārstniecības iestādē ir jābūt arī skaidri noteiktām prasībām un pasākumiem, kuri 

nepilngadīgo pacientu likumiskajiem pārstāvjiem ir jāievēro, lai novērstu Covid-19 

infekcijas izplatības risku un vienlaikus nodrošinātu bērnam klātbūtni ārstēšanas 

laikā.  Minētajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem, kā arī par tiem jābūt labi 

informētiem arī slimnīcas darbiniekiem, kuri nepieciešamības gadījumā šo 
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informāciju varētu mutiski izskaidrot nepilngadīgo pacientu vecākiem 

(likumiskajiem pārstāvjiem). 

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.2 panta 3. punktā 

noteikto Tiesībsarga biroja kompetenci iesniegt priekšlikumus, kas veicina bērna 

tiesību ievērošanu, aicinu slimnīcu nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu, kas cita 

starpā nosaka bērna likumiskā pārstāvja iespēju pastāvīgi atrasties kopā ar bērnu 

stacionārās ārstēšanas laikā un pienākumu ievērot nepieciešamos pretepidēmijas 

pasākumus, pieejamību slimnīcas telpās, kā arī elektroniski slimnīcas tīmekļa 

vietnē, lai veicinātu bērnu likumisko pārstāvju informētību par iespējām palikt 

kopā ar bērnu ārstēšanas laikā, kā arī labāk nodrošinātu bērnu tiesības slimnīcā. 

Tāpat aicinu minētos noteikumus pārrunāt arī ar slimnīcas darbiniekiem, lai 

nodrošinātu vienotu izpratni par slimnīcā noteikto kārtību bērnus pavadošām 

personām. 

 

 

Ar cieņu 

 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Bērnu tiesību nodaļas vadītāja      L.Grāvere 
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