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SIA „Rīgas Dzemdību nams”
Reģ. Nr.40003194600

PACIENTES APRŪPES LĪGUMS

(ja paciente ietilpst Ārstniecības likuma 17.panta pirmajā un trešajā daļā minēto personu lokā¹)

Rīgā, 20___.gada ______. ____________________

“Rīgas
Dzemdību
nams”,
turpmāk
līgumā
–
Dzemdību
nams,
tā
pilnvarotā
_________________________________________________________________________________ personā, no vienas puses, un

pārstāvja

(amats, vārds, uzvārds)

Paciente _______________________________________________________________________, personas kods ___________________________,
vai nepilngadīgas vai rīcības nespējīgas Pacientes likumiskais pārstāvis (viens no vecākiem, aizgādnis, aizbildnis)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, likumisko pārstāvniecību apliecinošs dokumenta numurs, dzīvesvietas adrese, pasta indekss un tālrunis)

turpmāk līgumā – Paciente, noslēdz līgumu par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem grūtniecības un pēcdzemdību periodā.
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis līgums nosaka kārtību, kādā Paciente – grūtniece, dzemdētāja vai sieviete pēcdzemdību periodā, kā arī viņas jaundzimušais, Dzemdību
namā saņem normatīvajos aktos paredzētos veselības aprūpes pakalpojuma minimumā ietilpstošos valsts apmaksātos pakalpojumus, kas
saistīti ar grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi, ja Paciente ietilpst Ārstniecības likuma 17.panta pirmajā un trešajā daļā
minēto personu lokā;
1.2. Dzemdību nams ir klīniskā apmācību bāze valsts akreditētajās izglītības programmās studējošajiem, kā arī ārstniecības personām un
personām, kuras veic profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu noteiktā specialitātē. Paciente atļauj klīniskās apmācības un pētniecības
mērķiem izmantot datus no medicīniskās dokumentācijas, ja tiek garantēta pacientes un viņas jaundzimušā bērna datu aizsardzība un
anonimitāte.
2. Pacientes tiesības
2.1. Pacientei ir tiesības viņai saprotamā veidā no ārstniecības personām to kompetences līmenī saņemt informāciju par savu un sava
jaundzimušā bērna veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, grūtniecības un dzemdību vadīšanas plānu, prognozi un sekām, u.c., kā arī
saņemt informāciju par ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem. Pacientei ir tiesības atteikties saņemt
minēto informāciju. Tikai ar Pacientes piekrišanu informāciju par Pacienti var saņemt Pacientes laulātais, tuvākie radinieki vai likumiskie pārstāvji
(aizgādnis, aizbildnis), turpmāk līgumā – Likumiskais pārstāvis.
2.2. Pacientei un viņas jaundzimušajam bērnam ir tiesības saņemt viņu veselības stāvoklim atbilstošu un savlaicīgu ārstniecību normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, atbilstoši Dzemdību nama ārstniecības personu kvalifikācijai un ar Dzemdību namā pieejamo diagnostisko,
ārstniecisko un pacientu aprūpē izmantojamo aprīkojumu.
2.3. Pacientei ir tiesības papildus veselības aprūpes pakalpojuma minimumā noteiktajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem izvēlēties
Dzemdību nama individuālos medicīniskās aprūpes un/vai citus maksas pakalpojumus saskaņā ar Dzemdību nama apstiprināto maksas
pakalpojumu cenrādi. Šādā gadījumā Paciente vai viņas likumiskais pārstāvis slēdz ar Dzemdību namu atsevišķu maksas pakalpojumu līgumu.
2.4. Pacientei ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas vai no ārstniecībā izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības
kopumā, vai atteikties no ārstniecības tās laikā, apliecinot to ar savu parakstu. Pacientei ir tiesības atteikties no piedalīšanās klīniskās
apmācības procesā, kā arī jebkurā laikā pārtraukt piedalīšanos tajā.
2.5. Pacientei ir tiesības izrakstīšanas dienā no Dzemdību nama saņemt izrakstu no medicīniskās dokumentācijas vai ierakstu “Mātes pasē”,
valsts valodā, kurā norādītas turpmākās rekomendācijas, kā arī pieprasīt sagatavot izziņu par ārstēšanās izdevumiem, kas sniegti no valsts
veselības aprūpes budžeta.
2.6. Pacientei ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši
Dzemdību nama apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim.
2.7. Pacientei un viņas bērnam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ir tiesības uz atlīdzību par veselībai nodarīto kaitējumu.
3. Pacientes pienākumi
3.1. Pacientes pienākums ir rūpēties par savu un sava jaundzimušā bērna veselību, aktīvi iesaistīties ārstniecībā, sniegt ārstniecības personām
nepieciešamo informāciju, ievērot Dzemdību nama iekšējās kārtības noteikumus pacientiem un ārstniecības personu norādījumus, cienīt citu
pacientu tiesības.
3.2. Pacientei, ierodoties Dzemdību namā, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, bet viņas likumiskajam pārstāvim dokumentu,
kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības.
3.3. Pacientei, kura ir Latvijas Republikas pilsoņa vai Latvijas Republikas nepilsoņa laulātā un kurai ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijas
Republikā, iestājoties Dzemdību namā vai līdz izrakstīšanās brīdim no tā, ir pienākums uzrādīt to dokumentu oriģinālus, kas apliecina Pacientes
laulātā statusu Latvijas Republikā. Ja laulība nav reģistrēta Latvijas Republikā, Pacientes pienākums ir uzrādīt laulības apliecības tulkojumu
valsts valodā, kuru veicis vai apliecinājis zvērināts notārs.
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3.4. Pacientes pienākums ir samaksāt par saņemtajiem maksas pakalpojumiem. Samaksa veicama līdz izrakstīšanās brīdim no Dzemdību
nama. Par veikto samaksu tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments.
4. Dzemdību nama pienākumi
4.1. Dzemdību nama pienākums ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kvalitātē, un saskaņā
ar pacientes informēto piekrišanu.
4.2. Dzemdību nama pienākums ir aizsargāt informāciju par pacienti un viņas jaundzimušo bērnu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3. Dzemdību nama ārstniecības personu pienākums ir izskaidrot šī līguma 2.4.apakšpunktā minētā atteikuma iespējamās sekas.
5. Dzemdību nama tiesības
5.1. Gadījumos, kad vilcināšanās apdraud pacientes vai viņas jaundzimušā bērna veselību vai dzīvību un nav iespējams saņemt pašas
Pacientes vai viņas likumiskā pārstāvja piekrišanu, ārstniecības persona savas kompetences ietvaros veic neatliekamus pasākumus izmeklēšanu, ārstēšanu, tajā skaitā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos.
5.2. Ja Paciente neievēro Dzemdību nama iekšējās kārtības noteikumus pacientiem vai pārtrauc ārstniecību un atstāj Dzemdību namu, par savu
rīcību neinformējot Dzemdību nama ārstniecības personas, par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts Pacientes medicīniskajos dokumentos. Minētajā
gadījumā Paciente pati uzņemas atbildību par savu un sava jaundzimušā bērna veselību un iespējamo kaitējumu tai. Dzemdību nams
nekavējoties informē kompetentas iestādes, ja Paciente sava veselības stāvokļa dēļ apdraud citu personu drošību vai veselību.
5.3. Ja Pacientes tuvākie radinieki vai citas personas, kuras viņu apmeklē, neievēro Dzemdību nama iekšējās kārtības noteikumus pacientiem,
nepilda ārstniecības personu norādījumus, traucē Dzemdību nama personāla darbu, nodara kaitējumu Dzemdību namam vai kaitē Pacientes vai
viņas jaundzimušā bērna veselībai (Dzemdību nama teritorijā smēķē, lieto alkoholu, utt.), šīs personas var tikt nekavējoties izraidītas no
Dzemdību nama.
6. Noslēguma jautājumi
6.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī, un darbojas līdz pušu saistību izpildei pilnā apjomā.
6.2. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad strīds risināms
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. Līgums noformēts 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

Paciente ________________________________

Dzemdību nams ____________________________

(vai likumiskais pārstāvis)

(pilnvarotā persona)

¹Ārstniecības likuma 17.pants:
(1) No valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz:
1) Latvijas pilsoņiem;
2) Latvijas nepilsoņiem;
3) Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā
pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
4) ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
5) bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
6) aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām.
(3) Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajiem, kuriem ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem
apmaksāto grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību ir tiesības saņemt bez maksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

