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INFORMĀCIJA PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” 

NODROŠINA IESPĒJU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM 

TRAUCĒJUMIEM SAŅEMT VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS 
 

 

Informācija par kārtību, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES 

SLIMNĪCA”, turpmāk – Slimnīca, nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem 

saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, izstrādāta, ievērojot Ministru kabineta 20.01.2009. 

noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām” 4.punkta un 4.1.punkta prasības. 

 

 

1. Slimnīcas centrālā ieeja: 

1.1. pie Slimnīcas var brīvi piebraukt un bez maksas novietot stāvvietā automašīnu, kurā 

pārvietojas vai tiek pārvadāta persona ar funkcionāliem traucējumiem. Nepieciešamības 

gadījumā iespējams piebraukt līdz centrālās ieejas durvīm; 

1.2. pie centrālās ieejas durvīm ir uzbrauktuve, lai patstāvīgi varētu nokļūt Slimnīcas telpās. 

Caur šo ieeju iespējams pārvietoties pa visu Slimnīcu. Stāvu gaiteņi savienoti ar kāpnēm 

un liftiem. Personām ar funkcionāliem traucējumiem iekārtots lifts, kas atzīmēts ar 

atbilstoša attēla norādi. 

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas ieeja: 

2.1. pie neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas ieejas 

uzbūvēts panduss, kur brīvi visu diennakti var piebraukt automašīna, kurā tiek pārvadāta 

persona ar funkcionāliem traucējumiem. Durvis atveras automātiski, pie durvīm ir 

zvanu poga. Caur šo ieeju iespējams pārvietoties pa visu Slimnīcu; 

2.2. pacientu ar funkcionāliem traucējumiem (pēc zvana pogas nospiešanas) sagaida un 

pavada Slimnīcas darbinieki un organizē nepieciešamo palīdzību. 

3. Slimnīcas Ambulatorās daļas ieeja: 

3.1.pie centrālās ieejas durvīm ir uzbrauktuve, lai patstāvīgi varētu nokļūt Slimnīcas 

Ambulatorās daļas telpās. Caur šo ieeju iespējams pārvietoties pa visu Ambulatoro daļu.  

3.2. pie 2.korpusa ieejas durvīm ir uzbrauktuve, lai patstāvīgi varētu nokļūt ambulatorās daļas  

telpās. Šeit ir izvietota tualete personām ar funkcionāliem traucējumiem.  

3.3.No 2. korpusa telpām, personas ar funkcionālajiem traucējumiem, var nokļūt uz ambulatorās 

daļas 3. Korpusu, no kurienes, izmantojot liftu, var pārvietoties pa visu Ambulatoro daļu. 

4. Personām ar dzirdes traucējumiem, saziņā izmantojam vizuālo informāciju, ja 

nepieciešams – saraksti. Personām ar redzes traucējumiem palīdzam pārvietoties un 

sniedzam citu nepieciešamo atbalstu. Pacientiem ar garīga rakstura traucējumiem 

informāciju sniedzam viegli uztveramā valodā. 

5. Personām ar funkcionāliem traucējumiem vēlams ierasties ar pavadoni vai iepriekš brīdināt 

par savu ierašanos. Slimnīcas darbinieki laipni Jums palīdzēs. Papildu informāciju var 

saņemt neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā vai pa tālruni 

Nr. 64603367. Administrācijas tālrunis Nr. 64603371. 

6. Slimnīcai ir seši stāvi. Katrā stāvā ir izvietotas divas tualetes un personīgās higiēnas telpas 

personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

7. Telpās, uz kāpnēm, gaiteņos, liftos, tualetēs un personīgās higiēnas telpās ir vienmērīgs 

apgaismojums. 

8. Kāpņu telpās pirmais un pēdējais  pakāpiens iezīmēts ar dzeltenu līniju. 

9. Pacientu uzgaidāmajās telpās ir sēdvietas, nodaļās pieejami brīvi ratiņkrēsli. 
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10. Slimnīcā uzstādīta un darbojas ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēma. Ugunsgrēka 

trauksmes paziņojumi ir dzirdami visā Slimnīcā. Izsaukumu pogas novietotas diennakti 

apgaismotā vietā. 

11. Evakuācijas izejas un ceļi līdz uguns aizsargātai kāpņu telpai ir aprīkoti ar izgaismotiem 

evakuācijas izejas norādītājiem, kas atvieglo atrast ceļu līdz izejai. 

12. Evakuācijas izejas ir viegli un bez piepūles atveramas no iekšpuses, kuras mehānisms 

darbojas arī ārkārtas situācijās, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

13. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus 

personām ar funkcionāliem traucējumiem ir: 

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 

20, Daugavpils, LV-5417, tālrunis +371 65405252, http://www.slimnica.daugavpils.lv/ 

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīcā”, Andreja Pormaļa 

iela 125, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis +371 65237816, +317 65237840, 

http://www.jekabpilsrs.lv/ 

- Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu 

slimnīca”, Zaļā iela 44, Līvāni, LV-5316, tālrunis +371 65307603; 

http://www.livanuslimnica.lv/ 

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, Raiņa iela 43, Ludza, 

Ludzas novads, LV-5701, tālrunis +371 65707090, http://www.ludzahospital.lv/ 

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca”, Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV-

5301, tālrunis +371 65307753, http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/preiluslimnica/ 

14. Informācija par kārtību, kādā Slimnīca nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem 

traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir pieejama tīmekļa vietnē internetā 

http://www.rezekne.lv/veselibas-aprupe/slimnica/. 


