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Par tiesībsarga rekomendāciju izpildi 

un plānotajām aktivitātēm to izpildei 

 

  

 Atbildot uz 07.12.2021. vēstuli Nr.1-12/2 “Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu 

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Aknīstes slimnīcā” (Tiesībsarga biroja 

darbinieku veiktā pārbaude notika 27.07.2021. un 04.08.-05.08.2021., bet Ziņojums tika 

atsūtīts 2021.gada decembrī) sniegto rekomendāciju izpildi un plānotajām aktivitātēm to 

izpildei paskaidrojam: 

1. Tiek nodrošināta pacienta informētas piekrišanas noformēšana, īpaši uzmanību 

pievēršot datumam un laikam. 

2. Noformējot un aktualizējot personas informētu piekrišanu atrasties stacionārā, tiek 

nodrošināts, lai persona ar ierobežotu rīcībspēju, netiktu atstāta bez pienācīgas 

ievērības. Šāda persona viņam saprotamā valodā tiek informēta par nepieciešamību 

ārstēties un iespēju parakstīt piekrišanu ārstēšanai. Tiek informēts arī aizgādnis. 

3. Citas psihoneiroloģiskās slimnīcas ir informētas, ka uz Aknīstes slimnīcu tiek pārvesti 

pacienti tikai ar atbilstošu medicīnisku pamatojumu, piemēram, ar ārstu konsīlija 

lēmumu par kontrindikācijām atrasties sociālās palīdzības centrā. 

4.  Ir pieejami informatīvie bukleti par pacientu tiesībām, kuri tiek izsniegti Aknīstes 

slimnīcā uzņemtajiem pacientiem. Šie bukleti ir arī pieejami katram pacientam pie 

informācijas stenda katrā nodaļā. 

5. Nodrošinām, lai pacienta ārstēšanas plāna izmaiņu gadījumā pacients būtu sniedzis 

informētu piekrišanu šīm izmaiņām, parakstoties uz individuālā ārstēšanas plāna. 

6. Nodrošinām, lai tikko uzņemtie pacienti un viņu tuvinieki saņemtu arī rakstveida 

informāciju par pacientu tiesībām – bukletus vai informācijas lapas. 

7. Katrā nodaļā ir izvietota sūdzību/iesniegumu kastīte pacientiem un pacienti ir 

informēti par kastīšu izvietošanas mērķiem. 

8. Slimnīcas profesionāļu vidū tika veikta diskusija par tiesībsarga aicinājumu pārskatīt 

DPNS 2021.gada 25.janvāra rīkojuma Nr.27 “Par ierakstiem medicīniskajā un 

uzskaites dokumentācijā” 4.punktu. Paskaidroju, ka slimnīcai ir 2020.gada 20.janvāra 

rīkojums Nr.7 “Kārtība par medikamentu ievadīšanu pieaugušam pacientam pret viņa 

gribu”, kas izdots, saskaņā ar Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu, 
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Civillikuma normu prasībām, MK noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par kārtību, kādā 

ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā 

ārstniecības iestādē”. Tāpēc mēs domājam, ka 2021.gada 25.janvāra rīkojuma Nr.27 

“Par ierakstiem medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā” 4.punktu nebūtu 

jāpārskata, jo tas darbojas kopā ar 2020.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.7 “Kārtība par 

medikamentu ievadīšanu pieaugušam pacientam pret viņa gribu”.   

9. Tiek rūpīgi sekots līdzi, lai ikviens ierobežojošo līdzekļu piemērošanas gadījums būtu 

fiksēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

10. Medikamentu došana pacientiem pēc ārstējošā ārsta norādījuma šķīdinātā veidā tiek 

nozīmēta tikai tad, ja tam ir medicīniskas indikācijas, piemēram, rīšanas traucējumi 

u.c. 

11. Aknīstes slimnīcā tiek veikta centralizēta informācijas apkopošana par ierobežojošo 

līdzekļu piemērošanas biežumu, jo ir šo gadījumu reģistrācijas žurnāli katrā nodaļā un 

ir arī kopējais žurnāls slimnīcai. 

12. Katram pacientam ir ieviestas pacienta ārstnieciskās aizņemtības lapa, kurā tiek 

atzīmēta katra pacienta iesaiste rehabilitācijas aktivitāšu pasākumos, kā arī katrā 

nodaļā ir kopējais aktivitāšu uzskaites žurnāls. 

13. Pacienti tiek iesaistīti ārstēšanas un rehabilitācijas plānu sastādīšanā, katrā nodaļā 

uzskaitīti pacientu saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi (veiktās analīzes, 

konsultācijas pie citiem speciālistiem citās ārstniecības iestādēs). 

14. Attiecībā par tikšanās laiku ar radiniekiem ir grozīts 2021.gada 13.oktobra rīkojums 

Nr.164 “”VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Aknīstes slimnīcas pacientu 

tikšanās ar piederīgajiem kārtība””, kas atceļ tikšanās laika limitu. Ilgums ir atkarīgs 

no pacienta veselības stāvokļa tikšanās laikā.  

15. Mobilā telefona iegāde ir apmaksāta, tiks izveidots WatsApp pieslēgums, lai pacienti 

varētu arī redzēt savus tuviniekus sarunas laikā.  

16. Pacientiem tiek nodrošinātas vismaz 1 stundu garas pastaigas svaigā gaisā, ja pacients 

nespēj pats pārvietoties, tad tiek izmantots ratiņkrēsls. 

 

Pielikumā:  

1.  2022.gada 6.janvāra rīkojums Nr.5 “”VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca” Aknīstes slimnīcas pacientu tikšanās ar piederīgajiem kārtība””; 

2.  2020.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.7 “Kārtība par medikamentu ievadīšanu 

pieaugušam pacientam pret viņa gribu”.   

 

 

 Valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste  

 

 
 

 
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, dokumenta parakstīšanas datums ir 

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 


