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Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi
pēc labas ticības
• Ārstniecības likums
• Pacientu tiesību likums
• Likums Par prakses ārstiem
• Veselības aprūpes finansēšanas likums
• Fizisko personu datu apstrādes likums
• Civillikums
• Krimināllikums
• Administratīvo pārkāpumu kodekss

Civillikums
1635.p. - Katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra pati par sevi
neatļauta darbība, kuras rezultātā nodarīts kaitējums (arī
morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam prasīt
apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var
vainot
2347.p. - Ja kāds ar darbību, par ko viņš ir vainojams un kas ir
prettiesīga, nodara otram miesas bojājumu, tad viņam
jāatlīdzina tam ārstēšanās izdevumi un bez tam, pēc tiesas
ieskata, varbūtēja atrautā peļņa, un atlīdzība (mantiska
kompensācija) par morālo kaitējumu

Krimināllikums
138.pants Ārstniecības personas profesionālo pienākumu
nepienācīga pildīšana
(1) Par ārstniecības personas profesionālo pienākumu
nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, ja šis
nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ izraisījis cietušajam
smagu vai vidēja smaguma miesas bojājumu,
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis cietušā
inficēšanos ar cilvēka imūndeficīta vīrusu vai B vai C hepatīta
vīrusu, vai bijis par iemeslu cietušā nāvei

Krimināllikums
139.pants Cilvēka audu un orgānu nelikumīga izņemšana
(1) Par miruša cilvēka audu vai orgānu nelikumīgu izņemšanu
to izmantošanai medicīnā, ja to izdarījusi ārstniecības persona,
(2) Par dzīva cilvēka audu vai orgānu nelikumīgu izņemšanu
to izmantošanai medicīnā, ja to izdarījusi ārstniecības persona,

Administratīvo pārkāpumu kodekss
45.1 pants - Medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes un
veselības aprūpes pārkāpumi
Veselības aprūpes finansēšanas likuma 1. pants
«veselības aprūpe — pasākumu kopums, ko sniedz veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēji personas veselības
nodrošināšanai, uzturēšanai un atjaunošanai;»

• Viena no tiesvedību problēmām cita starpā ir tāda, ka nav
skaidras izpratnes, kas ir pārkāpums ārstniecībā.
• Veselības inspekcijai vai tiesai ir jāvērtē, vadoties no
tiesiskās apziņas, kas balstīta ne tikai uz loģikas likumiem,
bet arī uz zinātnes atziņām. Turklāt tiesai jāvērtē vai eksperta
atzinums ir pamatots un skaidrs.
• Jēdziens “Veselības aprūpes kaitējums” Direktīvas
2001/24/ES izpratnē ietver ciešanas, fiziskās vai garīgās,
veselības bojājumus vai slimību vai nāvi, kas varētu tikt
novērsta, ja tiktu veikti pietiekami pasākumi, kad pacients ir
saskāries ar veselības un medicīnas aprūpes pakalpojumiem,
tai skaitā zālēm.

Ārstniecības likums
mērķis - regulēt sabiedriskās attiecības ārstniecībā, lai
nodrošinātu slimību vai traumu kvalificētu profilaksi un
diagnostiku, kā arī kvalificētu pacienta ārstēšanu un rehabilitāciju
un noteikt īpašus ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības
tiesiskā regulējuma noteikumus

Ārstniecības likums

38.pants “Savā profesionālajā darbībā ārsts ir brīvs”
Tā ir ētiska vērtība, kas ļauj lēmumu pieņemt ārstam, taču
palīdzēt arī pacientam izvēlēties ārstēšanu vai atteikties no tās

ārstniecība - risks
• Savā profesionālajā darbībā ārsts ir brīvs. Tā ir
ģenerālklauzula, taču piemērošanas procesā tā ir piepildāma
ar ētisku saturu.
• Ārstam , īpaši kritiskās situācijās, jābūt zināmai brīvībai,
kas ļauj operatīvi pieņemt nestandarta lēmumus – šāda
rīcība ir pakļauta riskam.
• Komplikācijas vai ārsta kļūda – tie ir pretēji jēdzieni, bet
neatkarīgi no konkrētā fakta jāapzinās, ka tas vienmēr
izraisīs sekas:
• medicīniskas
• juridiskas (iespējama tiesvedība)
• negatīva publikācija

Pacienta tiesību aizsardzības realizācija
Ārstniecības riska fondā

• Kopš 2013. gada 25. oktobra Latvijā darbojas īpašs administratīvi
tiesisks mehānisms – Ārstniecības riska fonds, kas paredz pacienta
tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanu ārpustiesas kārtībā
administratīvā procesa ietvaros
• personai saņemt kompensācijas par ārstniecības procesā dzīvībai
vai veselībai nodarīto kaitējumu.
• ārstniecības riska fonda koncepts –darbojoties pēc obligātās
apdrošināšanas principiem, kas izslēdz arī ārstniecības iestāžu un
ārstniecības personu nelabvēlīgu mantisku risku.

Ārstniecības likums
38.pants – katram ārstam ir tiesības dot atzinumu par pacienta
veselības stāvokli un ārstēšanu
40.pants - Ārstam ir tiesības atteikties izdarīt grūtniecības
pārtraukšanu, ja tam nav medicīnisku iemeslu
42.pants - Gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet
pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu
norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši
ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no
turpmākās pacienta ārstēšanas

Ārstniecības likums
• 47.pants Ārstniecības personai ir tiesības atteikt pirmo un
neatliekamo medicīnisko palīdzību apstākļos, kas apdraud
ārstniecības personas pašas dzīvību, kā arī tad, ja ārstniecības
persona to nespēj veselības stāvokļa dēļ.

Ārsta tiesības atteikties no ārstniecības, ja
ārstniecība jau uzsākta
• Ārsta atteikšanās ir stingri reglamentēta (ĀL 42.p.)
• - pacienta dzīvība nav apdraudēta un
• - pacients neievēro noteikto režīmu vai
• - nepilda ārstniecības personas norādījumus vai
• - apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē
konkrētās slimības ārstēšanu
Jāveic ieraksts pacienta medicīniskajā dokumentācijā!

Ārstniecības likums
• 40.pants Ārsts ir atbildīgs par nedzimušas dzīvības saglabāšanu, un viņa
pienākums ir mēģināt atrunāt pacienti no grūtniecības pārtraukšanas, ja
grūtniecība nav pretrunā ar sievietes veselības stāvokli un nepastāv
draudi, ka jaundzimušajam būs pārmantojama vai iegūta slimība
• 43.pants Ārsts drīkst pacientu izmeklēt vai ārstēt kopīgi ar citām
ārstniecības personām vai nepieļaut to līdzdalību.
• 46.pants Ārstniecības personas pienākums ir sniegt pirmo un
neatliekamo medicīnisko palīdzību.
• 48.pants Ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot savu
profesionālo kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās palīdzības
sniegšanā.

Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi
Nr.60 »Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības
iestādēm un to struktūrvienībām»
2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos
Nr.60, kas paredz noteiktas prasības pacientu drošības jomā,
tostarp pacientu drošības ziņošanas – mācīšanās sistēmas
izveide ārstniecības iestādēs
17.5.p. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo
pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās sistēmu, kas nodrošina
informācijas vākšanu un analīzi par gadījumiem, kuru dēļ
radies vai varēja rasties ar veselības aprūpi saistīts kaitējums
pacientam (pacientu drošības gadījumiem), un risku
mazināšanas pasākumus, lai samazinātu attiecīgu gadījumu
atkārtošanās iespējas un nodrošinātu atgriezenisku saiti
pacienta drošības jautājumos iesaistītajām ārstniecības
personām;

MK noteikumi Nr.60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”
• “17.p. Lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus
ārstniecības
pasākumus:

pakalpojumus,

ārstniecības

iestāde veic

šādus

• (..) 17.2.p. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta
ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām un
pacientu, tai skaitā nodrošina:
• 17.2.1. savlaicīgu kritisko izmeklējumu (tādas diagnostisko
izmeklējumu novirzes no normas, kas visticamāk liecina par
nopietnu risku pacienta veselībai) rezultātu paziņošanu attiecīgā
pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām
vai pacientam;”

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi
Nr.265 »Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība»
Medicīniskajos ierakstos iekļauj informāciju, kas nodrošina
pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato
izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino
ārstēšanas rezultātus.
Medicīniskie ieraksti ir patiesi, pilnīgi, skaidri salasāmi un bez
labojumiem.

Pacienta medicīniskās dokumentācijas
noformēšana

• Medicīniskajos ierakstos slimības attīstības gaita ierakstāma 24
stundu laikā pēc pacienta uzņemšanas stacionārā
• Ja ir iegūta vai iesniegta papildinformācija par jebkuru darbību,
kas saistīta ar pacienta ārstniecību, manipulāciju un
pirmsoperācijas
laiku,
to
nekavējoties
pievieno
medicīniskajiem ierakstiem
• Medicīniskie ieraksti ir patiesi, pilnīgi, skaidri salasāmi un bez
labojumiem

Pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšana

• Ja medicīniskajos ierakstos pamatotu iemeslu dēļ
nepieciešams veikt labojumus, jānodrošina medicīniskajos
ierakstos ietvertās sākotnējās informācijas saglabāšana un tās
pievienošana labojumiem
• Medicīniskos dokumentos aizliegts veikt ierakstu dzēšanu,
faktu grozīšanu, tostarp ierakstu papildināšanu pēc pacienta
izrakstīšanas no stacionāra

Pacienta medicīniskās dokumentācijas
noformēšana

• Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti
labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainos ierakstus
pārsvītro un labojumus atrunā ar ierakstu "Labotam ticēt",
apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas personisko
parakstu, kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu (vārda
iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu
• No stacionārās ārstniecības iestādes izrakstīto pacientu
medicīniskos ierakstus pabeidz un nodod glabāšanā stacionārās
ārstniecības iestādes kartotēkā ne vēlāk kā 14 dienas pēc
izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes

• Attīstoties medicīnas tiesībām ir mainījies arī pacienta un
ārstniecības personas/iestādes tiesisko attiecību raksturojums.
• Ilgu laiku ārstniecībā pret pacientu izturējās kā pret ārsta izvēlei
pakļautu cilvēku (paternālisms). Taču mūsdienu tiesību zinātnē
kopumā vairs netiek atbalstīta paternālisma jeb aizbildnieciskā
attieksme pret pacientu. Iezīmējas virziens, kur tiesiskie līdzekļi ir
vērsti uz pacientu kā patstāvīgu tiesību subjektu ar specifisku
tiesību, pienākumu un atbildības kopumu.

Pacientu tiesību likums

Mērķis - veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, sekmējot pacienta
aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē, kā arī nodrošināt viņam
iespēju īstenot un aizstāvēt savas tiesības un intereses

Ārstniecības
persona

Pacients

Sadarbības partneri
pacienta
ārstniecības procesā

Ārstniecības personas un pacienta komunikācija = informācijas
apmaiņa
21.gadsimta veselības aprūpes atslēgas vārdi ir ētika un
empātija

Pacienta tiesības uz informāciju

Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 4.pantu
pacientam ir tiesības uz informāciju:

pirms ārstniecības

ārstniecības
ietvaros

pēc ārstniecības

Komunikācijas standarta potenciālā izveide
ārstniecības iestādē

• informēšana par procesa norisi, pirms attiecīgais process tiek
uzsākts.
• darbības procesa ietvaros - obligāti noskaidrojamie aspekti, lai
izvērtētu pacienta veselības stāvokli un pieņemtu lēmumu par
turpmāko aprūpi
• informācijas sniegšana - pārrunāt ar pacientu par turpmāko
ārstniecības procesu, tādejādi iesaistot pacientu ārstniecības
procesā

Pacients – ārstniecības persona

Pirms ārstniecības pacientam ir tiesības uz informāciju par:
• veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām
• veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību

Pacients – ārstniecības persona
Ārstniecības ietvaros pacientam ir tiesības:
• saņemt informāciju par savu veselības stāvokli (PTL
4.p.3.d.)
• saņemt informāciju no citām ārstniecības personām atbilstoši
to kompetencei (PTL 4.p.4.d.)
• saņemt informāciju saprotamā formā (PTL 4.p.5.d.) –
neietver obligātu pienākumu ārstniecības personai runāt
pacientam saprotamā valodā!

Pacients – ārstniecības persona

• Pacientam ir tiesības atteikties saņemt informāciju (PTL
4.p. 8.d.)
• Ārstniecības informāciju var nesniegt tikai tādā gadījumā,
ja ārsta rīcībā ir ziņas vai fakti, ka informācijas saņemšana
būtiski apdraud pacienta vai citu personu dzīvību vai
veselību. (PTL 4.p. 7.d.)

Pacients – ārstniecības persona

• Gadījumos, kad ir jāglābj pacienta dzīvība un sniedzama neatliekamā
palīdzība, informācijas sniegšana var aizkavēt palīdzības uzsākšanu
un pacientam var iestāties neatgriezeniski veselības bojājumi.
• Tiklīdz stāvoklis tiek stabilizēts, pacientam ir jāsniedz visa
nepieciešamā informācija.
• Diskutabla ir informācijas nesniegšana, ja ir pamatoti paredzams, ka
tās saņemšana var traucēt atveseļošanos vai pat var būt cēlonis
pašnāvībai.
• Katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, izvērtējot, vai informācijas
nesniegšana ir vienīgā alternatīva, lai nodrošinātu pacienta un citu
sabiedrības locekļu aizsardzību

Pacienta tiesības uz laipnu attieksmi

Pacientam ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un
kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no viņa slimības rakstura
un smaguma (PTL 5.p.2.d.)

• Aktualitāte – jau no, vismaz, Hipokrāta laikiem

Pacienta tiesības uz ārstniecību citu personu klātbūtnē

PTL 5.p.3.d. Pacientam ir tiesības uz savas ģimenes un citu

personu atbalstu ārstniecības laikā.
PTL 5.p.7.d. Pacientam ir tiesības uz tādu ārstniecību, kas tiek

veikta tikai to personu klātbūtnē, kuras ir tieši iesaistītas
ārstniecībā. Pacients var piekrist citu personu klātbūtnei
ārstniecības laikā vai pieaicināt citas personas, ja tas netraucē
ārstniecību.

Informētā piekrišana pacienta un ārstniecības personas
komunikācijas kontekstā
PTL 6.pants

(1) ārstniecība ir pieļaujama, ja pacients devis tai informēto
piekrišanu.
• Pirms informētās piekrišanas, pacientam ir tiesības uzdot
jautājumus un saņemt atbildes
• Informētās piekrišanas izpausmes formas: mutvārdos,
rakstveidā vai ar citām darbībām, kas norāda uz pacienta
piekrišanu
informētā piekrišana
• 1. izvērtējams vai pacients var piekrist
• 2. piekrišanas apjoms (izvērtēt personu individuāli)

Sekas informētās piekrišanas nesaņemšanai (nepilnīgai
saņemšanai)
Pat vismazākā iejaukšanās cilvēka fiziskajā integritātē pret
personas gribu var tik uzskatīta par tiesību uz privāto dzīvi
aizskārumu
/Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2005.gada 16.jūnija spriedums lietā
"Storock v. Germany“/

• apgrūtināta ārstniecības personas un pacienta labvēlīgu
attiecību veidošanās
• administratīvā atbildība
• civiltiesiskā atbildība

Pacienta tiesības atteikties no ārstniecības
• Pacients drīkst atteikties jebkurā brīdī (PTL 6.p.4.d.)
• pacienta atteikšanās- noteiktos apstākļos var tikt saistīta ar
pacienta pienakumu nepildīšanu, t.i. nerūpēšanos par savu
veselību

• Jāveic ieraksts pacienta medicīniskajā dokumentācijā!

Ja pacients atsakās no ārstniecības

Ārstējošais ārsts informē pacientu par šāda lēmuma iespējamām
sekām
- Pacients rakstiski apstiprina lēmumu par atteikšanos no
ārstniecības vai par tās pārtraukšanu, vai par atteikšanos no
ārstniecībā izmantojamās metodes, norādot, ka ir saņēmis
attiecīgo informāciju.
- ja pacients savu lēmumu nemaina, ārstējošā ārsta pienākums ir
mudināt viņu apmeklēt citu ārstu.

Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai
PTL 7.pants

Ja pacients sava veselības stāvokļa dēļ pats nespēj pieņemt
lēmumu par ārstniecību, lēmumu pieņem:
Pacienta laulātais vai, ja tāda nav, radinieki likumā
noteiktajā secībā: bērni, vecāki, brālis vai māsa, vecvecāki,
mazbērni

Lēmumu pieņem ārstu konsilijs
PTL 7. pants

- ja persona, kas pārstāv pacientu, atsakās pieņemt lēmumu par
pacienta ārstēšanu, bet ārsts uzskata, ka ārstēšana ir pacienta
interesēs
- ja pacienta tuvākie radinieki, kuriem ir vienādas tiesības pieņemt
lēmumu pacienta vietā, nevar vienoties par piekrišanu ārstniecībai
- ja pacients iepriekš nav norādījis personu, kura ir tiesīga viņa
vietā piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās, un pacientam nav
laulātā, tuvāko radinieku vai likumiskā pārstāvja
- ja pacients rakstveidā aizliedzis laulātajam vai tuvākajiem
radiniekiem viņa vietā pieņemt lēmumu

Gadījumi, kad pieļaujams veikt ārstniecību bez pacienta
vai piederīgo piekrišanas saņemšanas
PTL 7. pants

• Vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt
paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu lēmumu pieņem ārstu konsilijs, izņemot gadījumu, kad sniedzama
pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība
• Iepriekš neplānota ārstēšana ķirurģiskās vai cita veida invazīvās
iejaukšanās laikā, ja pacientam sniedzama neatliekamā medicīniskā
palīdzība vai, ja neveiktās ārstēšanas dēļ radīsies nesalīdzināmi lielāks
kaitējums viņa veselībai

Pilnvarojums veselības aprūpē PTL 6.p.7.d.

• Ja pacients pilnvarojis citu personu (..) viņa vietā piekrist
ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei
vai atteikties

no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā

izmantojamās metodes, kā arī saņemt informāciju saskaņā ar
šā likuma 4.pantā noteikto, pacients informē ārstniecības
iestādi par šādu pilnvarojumu.

Bāriņtiesas piekritība PTL 14.pants

• (1) Ja nepilngadīga pacienta likumiskais pārstāvis atsakās
dot savu piekrišanu ārstniecības uzsākšanai vai likumiskie
pārstāvji nespēj vienoties par ārstniecības uzsākšanu, (..), bet
ārsts uzskata, ka ārstniecības uzsākšana ir šā pacienta
interesēs, atļauju ārstniecībai, pamatojoties uz ārsta motivētu
iesniegumu, triju darbdienu laikā pēc šā ārsta motivēta
iesnieguma saņemšanas var dot bāriņtiesa, izņemot šā panta
otrajā daļā minēto gadījumu.

• (2) Ja ārsts uzskata, ka nepilngadīga pacienta interesēs

nepieciešams nekavējoties uzsākt ārstniecību, bet šā pacienta
likumiskais pārstāvis atsakās dot savu piekrišanu vai
likumiskie pārstāvji nespēj vienoties par ārstniecības
uzsākšanu, (..), lēmumu par ārstniecības uzsākšanu pieņem
ārstu konsilijs. Ārstu konsilijs triju darbdienu laikā par
pieņemto lēmumu informē bāriņtiesu pēc šajā pantā noteiktās
piekritības.

Pacienta tiesības izvēlēties ārstu un ārsta tiesības atteikties,
ja ārstniecība nav uzsākta
• Ārstam nav pienākuma izpildīt pacienta “pasūtījumu” bez
medicīniskām indikācijām
• Ārsta atteikšanās uzsākt pacienta ārstniecību ir ierobežota
(nav pieļaujama), ja:
• - sniedzama neatliekamā palīdzība;
• - pastāvīgs pacients pēc ilgāka laika;
• - tuvākā apkārtnē nav cita šādas specialitātes ārsta.
Atteikšanās nedrīkst būt neobjektīva vai aizspriedumaina

Komunikācijas problēmjautājumi

 Ja savstarpējās attiecības ir balstītas uz pakļaušanos nevis uz
sadarbību (vēsturiskais mantojums)
 savstarpējās komunikācijas trūkums; nepietiekama informācija
par pacientu (nepareiza medikamentu lietošana)
Ārsta un pacienta savstarpēja uzticēšanās

Fizisko personu datu apstrāde
Ir aizliegta tādu personas datu apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko
piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai
dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu
fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par
fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.
 datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu
apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem,
 apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas
personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs
dot savu piekrišanu;
 Personas datu apstrāde jāuzskata par likumīgu arī tad, ja tā
nepieciešama, sabiedrības interesēs, tostarp veselības nolūkos,
piemēram, sabiedrības veselība, sociālā aizsardzība un veselības aprūpes
pakalpojumu pārvaldība

Pacienta izvēle uzticēt ārstniecības personai personīgo
informāciju (konfidencialitāte) nav balstīta uz vēlmi dalīties
ar informāciju (privātums)
Pacients izprot, ka ārstniecības persona tādā gadījumā varēs
palīdzēt
Nedrīkst novietot sensitīvu informāciju par pacientu vietā,
kas pieejama trešajām personām
piem., pie māsu posteņa koridorā uz tāfeles vai pie pacienta
gultas

Pacienta tiesības uz konfidencialitāti
• Informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa
rakstveida piekrišanu, izņemot PTL noteiktos gadījumus
(PTL 10.p.2.d.)
• Pēc pacienta nāves informāciju drīkst izpaust
laulātajam un tuvākajiem radiniekiem, ja:

pacienta

 informācijas sniegšana var ietekmēt minēto personu
dzīvību vai veselību vai atvieglot veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu tām;
 informācija ir saistīta ar pacienta nāves cēloni vai
ārstniecību laikā pirms viņa nāves (PTL 10.p.4.d.)

Informāciju par pacientu bez viņa piekrišanas sniedz
PTL 10.panta piektajā daļā minētajām iestādēm
noteiktu mērķu sasniegšanai:
-

ārstniecības iestādēm
Datu valsts inspekcijai
Valsts darba inspekcijai
Darba devējam (nelaimes gadījums darbā)
Veselības inspekcijai
tiesai, prokuratūrai
policijai

Minētās
iestādes
nereti
noteic
konfidencialitātes
ierobežojumus – ārstniecības persona / iestāde nedrīkst
informēt pacientu, ka pieprasīta informācija.

Ārstniecības iestāde – informācijas sniegšana par
pacientu

Vai ir jāsniedz
informācija par to,
vai pacients atrodas
ārstniecības iestādē;
kāds pacienta
veselības stāvoklis?

•
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•

Struktūras elementi

•

SPKC

•

Veselības inspekcija

•

NVD

•

ZVA

•

1.«Informācijasresursucentrs»,t.sk.metodiskaisatbalstskvalitātesvadībāunpacientudrošībā

•

2.Klīniskovadlīniju,klīniskoalgoritmu,klīniskoceļudatubāzesadministrēšana(funkcijanoNVD);

•

3.Rezultatīvorādītājuunindikatoruklasifikatorauzturēšana(ārstniecībaspakalpojumukvalitāteunpacientudrošība);datiundatuanalīze;rekomendācijas;

•

1.Noņemtklīniskovadlīnijureģistrācijasunapstiprināšanasfunkciju;

•

2.SadarbībaarSPKCunVIklasifikatorunoteikšanastandartizācijai(diagnožu,manipulāciju,rez.rādītāju,indikatoru);

•

1.Ārstniecībaspersonureģistradatuuzskaitesuzlabošana;

•

2.Ārstniecībasiestāžureģistradatuuzskaitesuzlabošana(darbībassfēra,vadītājuatbildība,licencēšanasprincips);

•

3.ārstniecībasiestāžukontrole/uzraudzība(citasmetodes,indikatorupielietošana,regularitāte,pievienotavērtība,sabiedrībaipublicējamainformācija;EPSOpraksesieviešana);

•

4.Sūdzībuizskatīšana–domāšanasmaiņa;

•

5.PieprasījumuizskatīšanaĀrstniecībasriskafondam–pārskatītsadarbībāarNVD;

•

1.Ārstniecībasiestāžusertifikācija/uzraudzībaasins,audu,šūnuunorgānujomās(uzraudzībasmetožupilnveidošana,indikatorupielietošana)

Paldies!

« Mīlestība ir augstākā medicīna »
/Pauls Stradiņš/
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