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Par bērnu tiesību nodrošināšanu  

VSIA “Piejūras slimnīca” 

 

13.06.2019. Tiesībsarga biroja darbinieki un Tiesībsarga biroja eksperts - 

sertificēts bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs veica iepriekš nesaskaņotu vizīti 

VSIA “Piejūras slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca). Vizītes mērķis bija veikt 

pēcpārbaudi par  tiesībsarga sniegto rekomendāciju1 izpildi. 

Vizītes laikā Tiesībsarga biroja komanda iepazinās ar Slimnīcā stacionēto 

nepilngadīgo pacientu medicīnisko dokumentāciju, kā arī veica pārrunas ar 

medicīnisko un administratīvo personālu (Psihiatriskās klīnikas vadītājas p.i. Dr. 

L.Gocku, nodaļas vadītāju Dr. A.Krieviņu) un pacientiem. 13.06.2019. bērnu 

psihiatrijas nodaļā atradās 3 nepilngadīgi pacienti.  

Vizītes sākumā Tiesībsarga biroja komanda tika informēta, ka Slimnīcas 

valde 28.05.2019. ir pieņēmusi lēmumu par 2. nodaļas psihiatrijas profila bērnu 

stacionāro gultu likvidēšanu, jo Slimnīcai ilgstoši nav izdevies atrisināt bērnu 

psihiatra pieejamību stacionāra pacientiem. Dr. L.Gocka sniedza informāciju, ka 

no 27.06.2019. tiks pārtraukta bērnu uzņemšana stacionāra nodaļā  un ar 

01.08.2019. nodaļa tiks slēgta. Turpmāk Slimnīcā nepilngadīgiem pacientiem 

tiks nodrošināti tikai ambulatori psihiatra pakalpojumi.  

Pārbaudē tika konstatēts, ka Slimnīcā ir veikti vairāki uzlabojumi atbilstoši 

tiesībsarga sniegtajām rekomendācijām2, tomēr, ņemot vērā, ka Slimnīcai nav 

izdevies nodrošināt bērnu psihiatra pakalpojumu pieejamību stacionāra pacientiem, 

 
1 Tiesībsarga 2018. gada 12. septembra vēstule Nr.  1-12/7 “Ziņojums par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA 

“Piejūras slimnīca”.  
2 Piemēram, pacientu medicīniskajās kartēs bija ievietota informētās piekrišanas veidlapa, tādējādi nodrošinot 14 

gadus sasniegušo  pacientu un likumisko pārstāvju informētas piekrišanas saņemšanu ārstniecībai. Tāpat bija veikti 

uzlabojumi arī nemedikamentozās terapijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībā.  
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Slimnīcas lēmums par bērnu psihiatrijas nodaļas darbības pārtraukšanu ir vērtējams 

kā pamatots.  

Aicinu Slimnīcu ne tikai saglabāt, bet arī attīstīt ambulatoro pakalpojumu 

(ārstniecību, psihosociālo rehabilitāciju) bērniem un pusaudžiem ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem.   

Vienlaikus aicinu Veselības ministriju kā Slimnīcas kapitāldaļu turētāju risināt 

jautājumu par kvalitatīva stacionāra psihiatriskā pakalpojuma pieejamību Kurzemes 

reģiona  pusaudžiem pēc iespējas drīzākā laika periodā un līdz 2019. gada 

30. septembrim informēt tiesībsargu par plānotajām aktivitātēm attiecībā uz 

psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanu Kurzemes reģionā. 

Pateicos par vizītes laikā sniegto informāciju un sadarbību ar Tiesībsarga 

biroja darbiniekiem. 

 

 

             Tiesībsarga vietniece                                                                       I.Piļāne  
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