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Par rekomendāciju ieviešanu un izpildi   

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”  

Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā 

 

 

 Atbildot uz Jūsu 22.08.2022. vēstuli Nr. 1-12/2 “Par rekomendāciju ieviešanu un 

izpildi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”  Aknīstes psihoneiroloģiskajā 

slimnīcā” sniedzam sekojošus paskaidrojumus par veiktajiem pasākumiem: 

1. Pievēršam pastiprinātu uzmanību pacienta informētas piekrišanas noformēšanai, 

atspoguļojot faktisko piekrišanas paušanas datumu un laiku, arī situācijās, kad pacients 

pārvests, turpmākai ārstēšanai no citas institūcijas. 

2. Uzņemam ārstēšanā pacientus, kuri slimo ilgstoši un ar rezistentām saslimšanām, 

kuriem citā psihoneiroloģiskajā stacionārā ir noformēts ārstu konsīlija slēdziens par 

nepiemērotību vai kontrindikācijām atrasties sociālās aprūpes centrā. 

3. Regulāri sekojam un papildinām ierakstus, lai ieraksti pacientu individuālajos 

ārstēšanās plānos atspoguļotu faktisko situāciju par plānotajiem un saņemtajiem 

pakalpojumiem un, ārstēšanas plāna izmaiņu gadījumā, pacients parakstās par šīm 

izmaiņām.  

4. Informējam pacientus par viņu tiesībām iesniegt rakstveida sūdzības, izmantojot 

nodaļās izvietotās sūdzības kastītes. 

5. Cenšamies iespēju robežās samazināt ierobežojošo līdzekļu pielietošanas gadījumu 

skaitu. Rūpīgi sekojam līdzi, lai ikviens ierobežojošo līdzekļu piemērošanas gadījums 

būtu fiksēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, visos gadījumos pēc to pārtraukšanas 

ar pacientu tiek nodrošināta saruna, saņemta un rakstiski noformēta pacienta 

rakstveida piekrišana turpmākai ārstēšanai vai lemts jautājums par juridiskā statusa 

maiņu. 

6. Medikamentu došana pēc ārstējošā ārsta norādījuma, šķīdinātā veidā tiek nozīmēta 

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

7. Veicam informācijas apkopošanu par ierobežojošo līdzekļu piemērošanas biežumu un 

ilgumu, lai brīvprātīgiem pacientiem maksimāli samazinātu ierobežojošo līdzekļu 

piemērošanu. Apkopotie dati tiek pārrunāti ar ārstniecības personām katru nedēļu. Pēc 
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iespējas veicam tādus pasākumus ikdienā, kas vērsti uz ierobežojošo līdzekļu 

samazināšanu ikvienā nodaļā. Slimnīcas valde ir piešķīrusi pa vienai amata vienībai 

māsu palīgu katrai nodaļai pacientu aizņemtībai. Ir sešas nodaļas, divi māsu palīgi jau 

strādā. 

8. Veicam pasākumus, lai ikvienam pacientam, kura veselības stāvoklis to pieļauj, tiktu 

nodrošināti viņa veselības stāvoklim un vajadzībām nepieciešamie rehabilitācijas 

pakalpojumi līdzvērtīgi ar visiem pacientiem. Ar 2022. gada 1. jūliju tika izmainīts 

slimnīcas sociālo darbinieku un sociālā aprūpētāja darba laiks, lai pacienti varētu 

vairāk uzturēties ārpus nodaļas, izmantot racionālāk savu laiku sociālā darba un 

nodarbinātības centrā. Iespējas darboties atbilstoši vēlmēm šobrīd ir katru darba dienu 

laikā no 9:00 līdz 12:30 un pēc pusdienu atpūtas - laikā no 14:00 līdz 18:00. Brīvo 

laiku pacienti izvēlas pavadīt zīmējot, muzicējot ar Mūzikas terapeitu, nodarbojoties ar 

sportu, dejojot, spēlējot galda spēles, skatoties televizoru, klausoties mūziku, gatavojot 

ēdienu vai savstarpēji komunicējot. Sociālā darba un nodarbinātības centru ik dienu 

apmeklē vidēji 24 līdz 35 pacienti dienā. Organizētu kultūras pasākumu laikā 

(diskotēkas, balles, koncerti, tikšanās ar māksliniekiem) apmeklētāju skaits dienā 

vidēji 65 pacienti. 

Aknīstes slimnīca tiek nodrošināta multifunkcionālā rehabilitācija, kurā iesaistās 

vairāki speciālisti (Ergoterapeits, Psihologs, Mākslas terapeits un Fizioterapeits). Esam 

nodrošinājuši Aknīstes slimnīcas pacientu ārstēšanā multifunkcionālu rehabilitācijas 

speciālistu komandas darbu. Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca ir nodrošinājusi 

Aknīstes slimnīcai papildus divus fizioterapeitus, kuri regulāri trīs reizes nedēļā brauc 

pie Aknīstes pacientiem. Aknīstes Slimnīcā cenšamies nodrošināt katram pacientam, 

viņa veselības stāvoklim un pacienta vajadzībām nepieciešamos rehabilitācijas 

pakalpojumus līdzvērtīgi ar visiem pacientiem. Pacientiem tiek organizētas sporta 

spēles, diskotēkas, ekskursijas, dažādi pasākumi. Mūsu slimnīcā ir atjaunots sporta 

laukums, kurā pacienti nodarbojas ar sporta aktivitātēm. Ir izmainīts arī bibliotēkas 

darba laiks līdz 18.00, lai pacienti arī pēcpusdienā varētu jēgpilni pavadīt laiku, lasot 

grāmatas un žurnālus vai lietojot datoru. 

 Valde ir pasūtījusi Smart Medical programmā īpašu papildus Rehabilitācijas moduli 

un, nodrošinājusi datorus, lai visi rehabilitācijā iesaistītie darbinieki varētu atzīmēt 

datus par pacientu rehabilitācijas laiku, veidu u.c. brīvā laika aktivitātēm. Sākot ar 

septembri, tiks uzsākta darbinieku apmācība, kā izmantot minēto Rehabilitācijas 

moduli. 

9. Risinot slimnīcas pacientu sociālās problēmas, kas saistītas ar valsts sociālo aprūpes 

pakalpojumu piešķiršanu, sociālo dzīvokļu un grupu māju jautājumiem, regulāri notiek 

saziņa starp slimnīcas sociālajiem darbiniekiem ar sociālajiem dienestiem, lai kopīgi 

izvērtētu iespējamo pakalpojumu pieejamību un atbilstību pacienta vajadzībām.  

10. Cenšamies iespēju robežās izvest svaigā gaisā pacientus, kuri ir guļoši un/vai 

pārvietojas riteņkrēslā. Fizioterapeiti veic pasākumus, lai aktivizētu guļošos pacientus. 

Ir labiekārtots sporta laukums, kur pacienti pastaigu laikā vai arī citā sev brīvā laikā 

izmanto sporta laukumu, kurš atrodas pāri ielai. Foto tiek pievienoti.   
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Volejbola grozs       Futbola vārti 

 

      [fotoattēls ar personām uz soliņa] 

Sporta laukums      Aprīkots ar soliņiem 

 

 
Sakārtotas labierīcības 
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Tiesībsarga rekomendācijas par pacientu tiesībām dzīvot sabiedrībā: 

 

1. Esam pārskatījuši DI projektā izvērtēto Aknīstes slimnīcā esošo pacientu situācijas, 

sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām, informējuši pacientus par aktualitātēm. Pievēršam 

uzmanību ārstēšanas un rehabilitācijas plānos izvirzītajiem mērķiem, un iespēju robežās 

veicam mērķtiecīgu darbu pacientu sagatavošanai pakalpojuma maiņai, ja pacienta veselības 

stāvoklis un turpmākās prognozes to atļauj. Piemēram, pacienti pakāpeniski tiek pārcelti 

ārstēšanas turpināšanai un rehabilitācijas pasākumiem no slēgtām nodaļām uz atvērto durvju 

nodaļu. Ir aktivizēti rehabilitācijas pasākumi pacientu aizņemtības centrā. 

2. Sociālie darbinieki iesaistās un cenšas nodrošināt atbilstošu atbalstu visiem DI 

projektā iesaistītiem pacientiem, jo īpaši tiem, kuri sabiedrībā balstītu pakalpojumu 

saņemšanu izvēlējušies Rīgas pašvaldībā, kura nav iesaistījusies DI projektā, bet kurā arī 

pēdējos gados ir izveidoti un kļuvuši pieejami vairāki jauni sabiedrībā balstīti pakalpojumi. 

3. Sekosim līdzi gan sabiedrībā balstītu pakalpojumu, gan sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībai pacientiem, kuru veselības stāvoklis stabilizējies, kā 

arī sekojam, lai pacientam nebūtu jāatrodas ārstniecības iestādē ilgstoši sociālu vai 

ekonomisku apsvērumu dēļ. Regulāri sazināmies ar SIVA par rindas garumu. 

 

 

 

 Valdes priekšsēdētāja             (paraksts*) 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. 


