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Veselības ministra rīkojums Nr. 87
Rīgā 2020. gada 17. aprīlī

Grozījumi Veselības ministrijas 2020. gada 25. marta rīkojumā
Nr. 59 "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas
ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā"
Izdots sask aņā ar Ministru k abineta
2020. gada 12. marta rīk ojumu Nr. 103
"Par ārk ārtējās situācijas izsludināšanu"
2. 11. apak špunk tu
1. Izdarīt Veselības ministrijas 2020. gada 25. marta rīkojumā Nr. 59 "Par veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā" šādus grozījumus:
1.1. papildināt rīkojumu ar 1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.15. no 2020. gada 20. aprīļa šādus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus:
1.15.1. sekundārajā veselības aprūpē:
1.15.1.1. valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumus (mamogrāfiju);
1.15.1.2. ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas,
datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonanses, elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera
monitorēšanas), veloergometrijas un elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu;
1.15.1.3. pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa, oftalmologa un neirologa
konsultācijas;
1.15.1.4. diabētiskās pēdas aprūpi;
1.15.2. zobārstniecībā:
1.15.2.1. uzsākto zobu slimību ārstēšanas procesa un iesākto protezēšanas darbu pabeigšanu;
1.15.2.2. ortodontisko ārstēšanu.";
1.2. izteikt rīkojuma 4.punktu šādā redakcijā:
"4. Šā rīkojuma 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. 1.13. un 1.15. apakšpunktā noteiktos veselības
aprūpes pakalpojumus iespēju robežās nesniegt pacientiem ar respiratoro elpceļu simptomiem.";
1.3. papildināt rīkojumu ar 4. 1 un 4. 2 punktu šādā redakcijā:
"4. 1 Šā rīkojuma 1.15. apakšpunktā noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz laikā
no plkst. 9:00 līdz 16:00, nodrošinot atsevišķu pacientu plūsmu, ierobežojot pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas
ārstniecības iestādes telpās, un nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
4. 2 Ārstniecības iestādes, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošina:
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4. 21. individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu ārstniecības personām un darbiniekiem, kā arī pacientiem,
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē pieejamajiem ieteikumiem "Racionāla individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošana koronavīrusa slimības (COVID-19) gadījumā";
4. 22. dezinfekcijas pasākumu veikšanu pēc katra pacienta un, atbilstoši ārstniecības iestādes higiēniskā un
pretepidēmiskā režīma plānam, telpu vēdināšanu, durvju rokturu un virsmu dezinfekciju.";
1.4. Papildināt šā rīkojuma 5. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Atsākot pierakstu veikšanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, ārstniecības iestādes iespēju
robežās sākotnēji nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām, kam tie tika atcelti pēc ārkārtējās
situācijas izsludināšanas.".
2. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Veselības ministre I. Viņķ ele

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"

2/2

