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Ziņojums par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”
Ziņojums tiek sagatavots par monitoringa VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
(turpmāk tekstā – Slimnīca) rezultātiem.
Monitoringa laiks un vieta: 2019. gada 13. jūnijs, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
Monitoringa veicēji:
Prevencijas daļas vecākā juriste Zanda Rūsiņa
Prevencijas daļas jurists Rinalds Liepiņš
Tiesībsarga pieaicinātais eksperts sertificēts bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs
Monitoringa mērķis bija veikt pēcpārbaudi par tiesībsarga sniegto rekomendāciju 1
izpildi.
Vizītes laikā tika veiktas pārrunas ar medicīnisko un administratīvo personālu (Slimnīcas
psihiatriskās palīdzības dienesta virsārsta p.i. Dr. B.Šternbergu, 17. nodaļas vadītāju
Dr. I.Ceru, narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāju Dr. A.Stirnu, narkoloģiskās
palīdzības dienesta virsārsti Dr. S.Skaidu, 17. nodaļas virsmāsu). Vizītes laikā iestādē
netika ārstēts neviens nepilngadīgais pacients, līdz ar to medicīniskā dokumentācija netika
skatīta.
Pārbaudē tika konstatēts, ka Slimnīca ir veikusi šādus uzlabojumus:
1. Ir paplašināts Slimnīcā ievietotajiem bērniem pieejamo nemedikamentozās terapijas
un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts.
1

Tiesībsarga 2018. gada 16. oktobra vēstule Nr.1-12/12 “Ziņojums par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.
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2. Ir izveidotas observācijas gultas, kur potenciāli var nodrošināt arī nepilngadīgo
pacientu observāciju.2
3. Tiek pieprasītas ziņas no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
72. panta ceturtajā daļā noteikto.
Vienlaikus, lai nodrošinātu augstāko iespējamo pakalpojuma kvalitāti un atbilstību
cilvēktiesību standartiem, Slimnīcai nepieciešams veikt šādus uzlabojumus:
1. Rast risinājumu un nepieļaut, ka nepilngadīgie pacienti Slimnīcas teritorijā smēķē.
Vēršu uzmanību, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. panta pirmo daļu
bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, alkoholiskos un
enerģijas dzērienus. Bērns ir aizsargājams no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu
ietekmes. Bērns nedrīkst atrasties smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču dūmu
un tvaika ietekmē. Bērna klātbūtnē nedrīkst smēķēt, lai nodrošinātu viņam no
smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču dūmiem un tvaika brīvu vidi. Savukārt
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta atbildība par nepilngadīgā
iesaistīšana smēķēšanā. Līdz ar to vecāku rakstiska atļauja nav uzskatāma par
likumīgu pamatu bērnu smēķēšanas akceptēšanai.
2. Turpināt darbu pie nemedikamentozās terapijas un psihosociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas (mākslas terapeita, klīniskā psihologa, u.c.
speciālistu piesaiste);
3. Nodrošināt, lai stacionētie bērni neatrodas vienā palātā ar pilngadīgiem pacientiem.
4. Izstrādāt bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un padarīt to bērniem
zināmu, saprotamu un pieejamu, kā tas ir noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likuma
70. panta otrajā daļā.
Aicinu iepazīties ar sniegtajām rekomendācijām, kā arī veikt nepieciešamās
darbības bērnu tiesību nodrošināšanai Slimnīcā un līdz 2019. gada 30. septembrim
informēt tiesībsargu par rekomendāciju izpildi un par plānotajām aktivitātēm to izpildei.
Pateicos par vizītes laikā sniegto informāciju un sadarbību ar Tiesībsarga biroja
darbiniekiem.
Tiesībsarga vietniece

I. Piļāne

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Uz pārbaudes brīdi nepilngadīgo pacientu observācijas gadījumi nebija bijuši.

