Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts nvd@vmnvd.gov.lv, www.vmnvd.gov.lv

Rīgā
09.04.2020.

Informācija medijiem

Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas svētku laikā; pirms došanās ir jāsazinās ar
medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju
Pirms gaidāmajām Lieldienu brīvdienām no 10. līdz 13. aprīlim, Nacionālais veselības
dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un atgādina, ka
gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības
pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas
pietekšanās doties nedrīkst!
Medicīniska rakstura padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos visu diennakti varēs saņemt,
zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Pa šo tālruni pieredzējuši
mediķi sniedz medicīniskus ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams ģimenes ārsta
padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika.
Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai
palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā vai arī to var saņemt pēc svētkiem, sazinoties ar savu
ģimenes ārstu.
Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību varēs saņemt
pie dežūrārstiem, kuri sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences
ietvaros. Pirms došanās pie dežūrārsta, ir jāsazinās telefoniski un, ja pacientam tiek noteikta
klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar
citiem pacientiem, piemēram uzgaidāmajās telpās. Par vizīti klātienē pie dežūrārsta jāveic
pacienta līdzmaksājums personām līdz 65 gadu vecumam 2 eiro apmērā, personām virs 65
gadiem 1 eiro*.
Traumu (piemēram, apdegumu, lūzumu, mežģījumu) vai pēkšņu saslimšanu gadījumos
medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.
Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, jāzvana
Neatliekmās medisīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.
Dežūrārstu un steidzamās medicīniskās palīdzības punktu darba laiks svētku brīvdienās un
informācija par citām medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ir pieejama
NVD mājaslapas sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.

*Pacienta līdzmaksājums nav jāveic no pacienta līdzmaksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām.
Piemēram, bērniem līdz 18 gadiem, 1. grupas invalīdiem, trūcīgām personām, politiski represētām
personām u.c.
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