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PACIENTU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

Plānveida uzņemšana SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” notiek tikai ar primārās 
aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) vai speciālista nosūtījumu, ārstam iepriekš telefoniski 
saskaņojot pacienta iestāšanās laiku ar attiecīgo nodaļu. 

Pacientus uzņemam no plkst. 9.00 līdz plkst.14.00. 

Ar katru pacientu vai tā pārstāvi (tuvinieku) tiek noslēgts līgums (dienas stacionārs 
vai sociālā aprūpe) un ziņots par pacientu iemaksu apjomu, maksas pakalpojumiem un 
inkontinences līdzekļu nepieciešamību, līgumā norādot arī tuvinieku kontakttālruni. 

Pacientam, viņa vecākiem vai citiem likumīgiem pārstāvjiem (aizgādņiem/ 
aizbildņiem), reģistrējoties Stacionārā ir jāuzrāda: 

⦁ personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība ( ID karte); 

⦁ dokuments, kas apliecina likumīgā pārstāvja tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas 
nepieciešams; 

⦁ no pacienta maksājumiem atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas apliecinošus dokumentus 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Nepieciešamie dokumenti stājoties Stacionārā plānveida 
pacientiem: 

⦁ ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu (obligāts); 
⦁ pēdējās asins un urīna vai citu analīžu izdrukas (ja ir); 
⦁ izmeklējumu slēdzieniem (rentgena uzņēmumi, ultrasonogrāfija, 
datortomogrāfija, EKG un tml.) no citām ārstniecības iestādēm (ja ir). 

Ja pacientam iestājas nāve, dežūrējošā māsa vai ārsts ziņo par notikumu 
tuviniekiem uz līgumā norādīto kontakttālruni.  

Ja dienas stacionāra esošajam pacientam iestājas nāve tekošajā mēnesī, tad 

pacienta maksa 7.00 eiro /dienā par esošo mēnesi nav jāmaksā.  

Ja pacienta nāve iestājas līdz plkst. 8:00 rītā, tekošo dienu neskaita aprēķinā un 
maksa netiek iekasēta. 

Pacientu pēc nāves fakta konstatēšanas nogādā kapličā uz brīdi līdz 24 stundām. 
Ārstējošais ārsts sagatavo medicīnisko apliecību par nāves cēloni.  

Pacienta maksājuma veidi un kārtība: Iestādes kasē (vecākā medmāsa) 

vai ar bankas pārskaitījumu (bankas konts LV52HABA0551039546369 norādīts arī līguma 
formā). 

Noteikumi ir SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” iekšējais normatīvais akts, kuru 
apstiprina iestādes vadība. Ar mērķi nodrošināt informācijas pieejamību, iekšējās kārtības 
noteikumi (apstiprināti ar 03.06.2018) tiek publicēti slimnīcas mājas lapā internetā. Noteikumu 
izmaiņu gadījumā, publicētā informācija tiek atbilstoši atjaunota.  

Pacientus apmeklēt pandēmijas laikā nav ļauts.  

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, pacients tiek izrakstīts no 
Slimnīcas, pārtraucot veselības aprūpes procesu, par ko tiek izdarīts ieraksts Stacionāra 
pacienta medicīnas kartē. 

Ar augstāk minētajiem noteikumiem esmu iepazinies/usies un tos saprotu: 


