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Pētījums „Pacientu-personāla alternatīvās 
konfliktsituāciju risināšanas metodes”

Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veldmeijere, Rinalds Muciņš,
Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”

Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” pētījums „Pacientu-
personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes” iepazīstina ar 
alternatīvām pacientu-personāla konfliktsituāciju risināšanas metodēm, it īpaši ar 
Nīderlandes uzticības personas modeli, kas kā pilotprojekts ieviests arī vienā no 
Lietuvas psihoneiroloģiskajām slimnīcām. 

Pētījuma ietvaros tika pētītas pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju 
risināšanas metodes, tostarp:

mediācija;- 
Nīderlandes PVP (- patient trust person) modelis, kas kā pilotprojekts ieviests arī 
vienā no Lietuvas psihoneiroloģiskajām slimnīcām;
RAKUS „Pacientu ombuds” pieredze. - 

Pētījumā arī aplūkoti citi Latvijā pieejamie pacienta tiesību un interešu aizstāvības 
mehānismi, kā arī vērtētas iespējas, kā efektīvāk veidot pacienta uzticības personas/
aizstāvja institūtu kādā no Latvijas psihoneiroloģiskajām slimnīcām. 

Pētījuma ietvaros notika arī mācību vizītes uz Lietuvu (2010. gada 13.–14. janvārī) 
un Nīderlandi (2010. gada 27.–30. janvārī). Mācību vizītes laikā tika gūts ieskats, kā 
Lietuvā tiek īstenots un adaptēts Nīderlandes pacientu-personāla konfliktsituāciju 
risināšanas modelis. Mācību vizītes Lietuvā ietvaros notika tikšanās ar:

Globālās iniciatīvas psihiatrijā Viļņas reģionālo biroju un Pacienta uzticības - 
personas projekta darbiniecēm;
Viļņas domes Sociālo un veselības lietu komisijas pārstāvjiem;- 
Lietuvas Veselības ministrijas viceministru Artūru Skiku un Lietuvas Garīgās - 
veselības centra vadītāju Onu Davidonieni;
Vasaros psihiatriskās slimnīcas (Viļņa) personālu un diskusija par Pacienta - 
uzticības personas projekta ieviešanu šajā slimnīcā.

Savukārt mācību vizītes laikā tika gūts ieskats, kā Nīderlandē tiek īstenota pacientu-
līdzinieku interešu aizstāvība (peer advocacy) un kā tiek īstenots Pacienta uzticības 
personas mehānisms, risinot pacientu-personāla konfliktsituācijas. Nīderlandes 
mācību vizītes ietvaros notika tikšanās ar:

Pacientu interešu aizstāvības centra (- Cliëntenbelang Amsterdam) pārstāvjiem 
Amsterdamā;



44

Pacienta uzticības personu un Lietuvas projekta konsultantu – Paulu Manni - 
un psiholoģi Georgetti Groutars;
Hansu Hiltemannu un Andre de Mollu no Pacienta uzticības personas fonda - 
(Stichting PVP), kas nodrošina Pacientu uzticības personas pakalpojumu visās 
Nīderlandes psihiatriskajās institūcijās.

Pētījums tika īstenots laika posmā no 2009. gada maija līdz 2010. gada augustam 
RC „ZELDA” projekta “Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības 
attīstība Latvijā” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 

Pētījuma autori izsaka pateicību Globālās iniciatīvas psihiatrijā Viļņas reģionālā 
biroja pārstāvēm Dovilei Juodkaitei un Eglei Šumskienei par palīdzību Lietuvas 
mācību vizītes organizēšanā un Georgettei Groutars par palīdzību Nīderlandes 
mācību vizītes organizēšanā.

Citu valstu pieredze pacientu-personāla 
konfliktsituāciju risināšanā

Nīderlandes Karaliste
Nīderlandes pacientu tiesību un interešu aizstāvības modelis tika izvēlēts 
padziļinātai izpētei, ņemot vērā šīs valsts ilggadējās demokrātijas tradīcijas un 
likumā nostiprināto un praksē veiksmīgi iedzīvināto pacienta uzticības personas 
mehānismu. Psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem Nīderlandē ir pieejami vairāki 
interešu aizstāvības mehānismi: pacienta uzticības persona; pacientu padome; 
sūdzību komisija; veselības inspekcija, kā arī līdzinieku interešu aizstāvības 
organizācijas, kurās palīdzību pacientiem sniedz bijušie pacienti.

Pacienta uzticības persona
Jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados vairākās psihiatriskajās slimnīcās 
Nīderlandē darbojās pacientu aizstāvis, taču tā funkcijas katrā iestādē bija atšķirīgas. 
Lai izvērtētu, vai pacienta aizstāvis būtu nepieciešams katrā psihiatriskajā slimnīcā 
un kādiem jābūt aizstāvja darba uzdevumiem, Nacionālās slimnīcu padomes 
paspārnē tika izveidota komiteja, kuras sastāvā bija psihiatrisko slimnīcu pārstāvji, 
pacientu organizāciju pārstāvji un Garīgās veselības aprūpes inspekcijas vadītājs. 
1980. gada janvārī komiteja publicēja ziņojumu „Rekomendācija par pacientu 
aizstāvja uzdevumiem un lomu”, kurā tika skaidrots pacienta uzticības personas 
(person of trust – Nīderlandē dēvētas par PVP) termins un ieteikts katrā slimnīcā 
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veidot neatkarīga pacienta aizstāvja posteni. Ziņojuma ietekmē 1980. gada oktobrī 
tika izveidots pilotprojekts, kura rezultātā 1982. gada septembrī darbu sāka pirmās 
pacienta uzticības personas. 1987. gada februārī tika veikts pacienta uzticības 
personu darba novērtējums, kura rezultātā tika pieņemts lēmums, ka pacienta 
uzticības personas metode veiksmīgi funkcionē. 1993. gada 3. novembrī tika 
pieņemts Likums par pacienta uzticības personu, paredzot veidot pacienta uzticības 
personas posteni katrā Nīderlandes psihiatriskajā slimnīcā.1 Saskaņā ar likumu 
pacienta uzticības persona kopš 1994. gada janvāra ir obligāta katrai Nīderlandes 
psihiatriskajai slimnīcai. Likums rekomendē pacienta uzticības personas posteni 
veidot arī psihiatrijas pakalpojumu lietotāju sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir Pacienta uzticības persona

Pacienta uzticības personas terminu definē Nīderlandes Karalistes 1992. gada 
29. oktobra likums, kas nosaka valsts uzraudzību pār personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Saskaņā ar minēto likumu pacienta uzticības persona strādā 
psihiatriskajā slimnīcā un ir neatkarīga no slimnīcas administrācijas un personāla. 
Pacienta uzticības persona ir pieejama slimnīcā pēc pacienta pieprasījuma atbalsta 
un padoma saņemšanai saistībā ar jautājumiem, kas skar pacienta stacionēšanu 
un aizturēšanu slimnīcā.2

Pacienta uzticības persona sniedz palīdzību pacientam visos jautājumos, kas saistīti 
ar slimnīcu. Katrai slimnīcai ir viens pacienta aizstāvis (PVP), kas strādā vairākās 
nodaļās. Pacienta uzticības personas vispārējie uzdevumi:

veikt nepieciešamās darbības, lai iegūtu klientu uzticību, gan arī lai tiktu - 
akceptēts no iestādes personāla puses; informēt gan pacientus, gan personālu 
par saviem uzdevumiem un iespējām;
veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu savu atpazīstamību un - 
pieejamību iestādē (šis uzdevums ietver arī pienākumu regulāri apmeklēt 
visas slimnīcas nodaļas);
uzturēt pietiekamu kontaktu ar iestādes atbildīgajām amatpersonām; ar - 
iestādes klientu padomi (uzdevuma īstenošanai ieteicamas regulāras tikšanās 
ar iestādes valdi un klientu padomi, jāiepazīstas arī ar iestādes politiku, 
nolikumu, iekšējiem noteikumiem, jāuztur arī adekvāts kontakts ar ārējām 
institūcijām – sūdzību komiteju, veselības inspekciju, juristiem un tiesu 
sistēmas pārstāvjiem).3

1 Pacienta uzticības personas vēsturiskās attīstības apraksts sagatavots pēc Nīderlandes Pacienta uzticības personas 
likumā ietvertā skaidrojuma – Explanatory notes, Decree on Patient’s Advocate, 03.11.1993.

2 Ministry of Health, Welfare and Sport, Psychiatric Hospitals (Compulsory Admissions) Act, Status as of June 2004, 
International Publications Series Health, Welfare and Sport no. 4, p.5, http://english.minvws.nl/en/artikelen/gvm/
the_psychiatric_hospitals_compulsory_admissions_act.asp, [pēdējo reizi skatīta 09.08.2010.]
3 Sagatavots pēc Vispārējo uzdevumu apraksta no 1999. gada 1. aprīlī izdotā PVP fonda Uzvedības kodeksa – Code 
of Conduct, 2. lpp.
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Pacienta uzticības personas funkcijas un darba metodes

Pacienta uzticības mehānismu Nīderlandē kopš 1982. gada koordinē un uzrauga 
nevalstiska organizācija – PVP fonds (Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijk 
Gezondheidszorg), kuras valdē ir deviņas vietas – (trīs vietas – psihiatrijas 
pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem; trīs vietas – psihiatrisko slimnīcu pārstāvjiem; 
trīs – neatkarīgas personas). Šobrīd 75 psihiatriskajās institūcijās strādā vairāk nekā 
50 pacienta uzticības personu. PVP fonds apmāca, sagatavo un uzrauga pacienta 
uzticības personas. Fonds arī algo pacienta uzticības personas un izlemj, kur katra 
uzticības persona strādās, tādējādi nodrošinot viņu neatkarību no slimnīcām.

Pacienta uzticības persona vienmēr ir pacienta pusē. - Pacienta 
uzticības persona strādā tikai pacientam. 

Pacienta uzticības persona ir pacienta „balss”. Pacienta uzticības persona - 
palīdz medicīniskajam personālam labāk artikulētā veidā saprast, ko 
pacients vēlas sasniegt, jo pacienta uzticības persona atšķirībā no sava 
klienta neietekmējas no emocijām. 

Pacienta uzticības personas galvenais darba uzdevums ir atbalstīt - 
pacientu un viņa viedokli, kā arī palīdzēt pacientam atrast argumentus, 
jo pastāv nevienlīdzība starp ārsta varu un pacientu. Tādējādi pacienta 
uzticības persona „pārtulko” citiem, ko pacients vēlas darīt.

 - Pacienta uzticības personai nav sava viedokļa. Pacienta uzticības personas 
uzdevums ir asistēt pacientam, bet nepārņemt viņa gadījumu savā ziņā. 
Pacienta uzticības personai ir jāatrod motīvi, lai atbalstītu pacientu. Pacienta 
uzticības persona nekad nav atbildīga par rezultātu.

Visa informācija, ko saņem pacienta uzticības persona, ir konfidenciāla. Lielākoties 
pacienta uzticības personas redzeslokā ir sūdzības par uzņemšanu, fiksāciju, 
izolēšanu. Pacienta uzticības persona var piedalīties arī pacienta tikšanās reizēs ar 
prokuroru vai tiesnesi, kā atbalsta sniedzējs pacientam. Pacienta uzticības persona 
nepieņem sūdzības par starpgadījumiem starp pacientiem. Tādos gadījumos 
pacientam jāvēršas pie vecākās māsas par nedrošības/apdraudējuma sajūtu, 
atrodoties nodaļā – piemēram, pacients varētu teikt: „Cits pacients ir bijis ļoti 
uzbāzīgs...” – un lūgt māsai mainīt situāciju, lai pacients varētu justies droši.

Pacienta uzticības persona savā darbā ievēro striktu konfidencialitāti, kuru neievērot 
pieļaujams vienīgi gadījumos, kad prognozējama ļoti bīstama situācija. Taču arī tad 
klients ir jāinformē par konfidencialitātes principa pārkāpšanu.
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Pacienta uzticības personai ir trīs galvenie uzdevumi:
Sniegt pacientam informāciju par tiesībām, kas izriet no klienta juridiskā 1. 
statusa, atrodoties slimnīcā, un no klienta – slimnīcas attiecībām; 

Palīdzēt pacientam risināt jautājumus un sūdzības ar mediācijas2. 4 palīdzību;

Fiksēt strukturālos trūkumus – bieži pacienti sūdzas par ēdiena kvalitāti. 3. 
Ja PVP saņem daudz sūdzību par vienu un to pašu jautājumu, PVP raksta 
vēstuli atbildīgajai personai no personāla, piemēram, galvenajai māsai, un 
lūdz jautājumu atrisināt – parasti tas palīdz. Piemēram, ja pacients sūdzas par 
seksuālo uzmācību vai vardarbību, pacienta uzticības persona var personālu 
lūgt sekot, lai visi pacienti varētu justies droši. Ja pats klients neko nevēlas 
uzsākt, pacienta uzticības persona neuzsāk. Taču, ja šāda rakstura sūdzības par 
seksuālo uzmācību atkārtojas, pacienta uzticības persona var uzskatīt to par 
strukturālu sūdzību. Tādā gadījumā pacienta uzticības persona vērsīsies pie 
galvenās māsas. Nepietiek tikai ar sajūtu, ka ir noticis pārkāpums, vajadzīgi 
konkrēti pierādījumi – gadījumos, kad trūkst pārliecinošu pierādījumu, 
pacienta uzticības persona runās ar galveno māsu par problēmām, nenosaucot 
iesaistīto personu vārdus.

Pacienta uzticības personai ir tiesības apmeklēt visas nodaļas un runāt ar visiem 
pacientiem. Visiem pacientiem ir tiesības uz pacienta uzticības personas palīdzību. 
Pacienta uzticības persona visas iestādes nodaļas apmeklē vidēji divas trīs reizes 
nedēļā. Slimnīcām ir pienākums nodrošināt vietu, kur pacienta uzticības persona 
un pacients var privāti, netraucēti sarunāties. Slimnīcām ir jāsniedz pacienta 
uzticības personai visa informācija, ko pacienta uzticības persona uzskata par 
nepieciešamu. Arī no medicīniskās dokumentācijas jāsniedz visa informācija, kas 
pacienta uzticības personai ir vajadzīga. Ja pacients ir devis rakstisku piekrišanu, 
slimnīcai ir jānodrošina pacienta uzticības personai piekļuve slimības vēsturei.

Darbs ar sūdzībām

Pacienta uzticības persona dokumentē katru kontaktu ar pacientu. - 
Pacients uzticības personai var sūdzēties tikai tiešā veidā, nevis ar trešās puses - 
starpniecību – ja tiek saņemta šāda sūdzība no trešās personas „pacienta 
vārdā”, tad pacienta uzticības persona vienmēr uzmeklēs pašu pacientu un 
noskaidros viņa pozīciju.
Pacienta uzticības persona cenšas sūdzību padarīt skaidru – parasti cenšoties - 

4 Pacienta uzticības persona savā darbībā izmanto mediācijas elementus, tomēr pilnībā to nevaru uzskatīt par 
mediāciju tās īstenajā nozīmē, jo mediācijas kā metodes pamatā ir mediatora kā strīda risinātāja neitralitāte. Savukārt 
pacienta uzticības personas darbības pamatprincips ir – „būt pacienta pusē” un palīdzēt pacientam paust savu viedokli 
vai problēmu.
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noorganizēt tikšanos ar konkrēto ārstu vai māsu, kas iesaistīta sūdzībā. 
Visbiežāk sūdzība tiek atrisināta šīs tikšanās laikā. Pacienta uzticības persona 
var arī palīdzēt rakstīt iesniegumu sūdzību komisijai, un viņš dodas arī līdzi 
pacientam uz tikšanos ar sūdzību komisiju. 
Pacienta uzticības persona izvairās no ārsta pausto ziņu nodošanas pacientam, - 
tā vietā pacienta uzticības persona cenšas savest ārstu un pacientu kopā. 
Pacienta uzticības personai nav atļauts runāt ne ar vienu par pacientu bez 
paša pacienta piekrišanas.
Pacienta uzticības personai ir jāietur distance attiecībās ar personālu, citādi - 
pacienti domās, ka pacienta uzticības persona nav neatkarīga. Tas ir īpaši 
svarīgi citu tautību pacientiem (Turcijas, Marokas, Āfrikas un Āzijas valstu 
pacientiem). 
Pacients ir pacienta uzticības personas pirmais un vienīgais klients. Tuvinieki - 
nav pacienta uzticības personas klienti.
Pacienta uzticības persona nemeklē sūdzības, bet gaida, kad pacients vēlēsies - 
runāt ar pacienta uzticības personu. 
Pacienta uzticības persona izglīto pacientu par tiesībām un atbalsta pacientu - 
viņa sūdzībā. Ja sūdzība neskar pacienta–personāla vai institūcijas attiecības, 
tad pacienta uzticības persona ieteiks klientam citas iestādes, kas var palīdzēt 
risināt konkrēto jautājumu.
Pacienta uzticības personas uzdevums ir ziņot slimnīcai par strukturālām - 
sūdzībām. Strukturālo sūdzību gadījumā pacienta uzticības persona pati 
var izlemt, kad runāt ar slimnīcu. Strukturālās sūdzības gadījumā pacienta 
uzticības persona raksta iestādes vadībai ziņojumu, kurš pirms iesniegšanas 
tiek saskaņots ar slimnīcas pacientu padomi. Ja slimnīca strukturālo sūdzību 
nerisina, tad tālāk tā var nonākt Veselības inspekcijā.
Reizēm pacienta uzticības persona var ar pacientu pārrunāt, cik reāla ir sūdzība, - 
bet jebkurā gadījumā, ja pacients vēlēsies to risināt, pacienta uzticības persona 
viņu atbalstīs. 
Pacienta uzticības persona var sniegt personālam tikai to informāciju, kas - 
neaizskar pacienta tiesības uz privāto dzīvi.

PVP fonds secinājis, ka 75% sūdzību ir saistītas ar komunikāciju problēmām – 
psihiatram nav laika izskaidrot pacientam savus lēmumus, savukārt pacientam 
nav zināšanu. Ja pacienta uzticības persona organizē pacienta tikšanos, vismaz 
pusstunda tiek veltīta komunikācijas veicināšanai, tas arī palīdz samazināt sūdzības. 
Reizēm komunikācija ar ārstu pacientam bijusi tikai piecas minūtes nedēļā – tādos 
gadījumos pacienta uzticības persona iesaka pacientam uzrakstīt uz papīra, 
ko viņš/a vēlas ārstam pajautāt, un lūgt ārstu neaiziet pirms nav atbildēti pieci 
pacienta jautājumi.

Arī pacientiem, kuri neatrodas slimnīcā vai sociālās aprūpes institūcijā, bet dzīvo 
mājās, ir pieejama pacienta uzticības personas palīdzība – mājās esošie pacienti 
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var zvanīt uz tiem paredzētu tālruņa numuru vai arī apmeklēt pacienta uzticības 
personu slimnīcā.

Vidēji PVP saņem piecas sūdzības dienā. 2008. gadā visās slimnīcās kopā tika 
saņemtas 22 922 sūdzības par ārstniecības jautājumiem, medikamentiem, 
juridisko statusu (brīvprātīgs pacients vai nebrīvprātīgs); par mājokļa un ēdināšanas 
jautājumiem; brīvības ierobežojumiem; aizliegumu zvanīt. Reizēm pacienti vēlas 
tikt pārcelti uz citu nodaļu – no slēgtas nodaļas uz atvērtu viesnīcas tipa nodaļu. 
Visvairāk jautājumu par ārstniecību – 24%; juridisko statusu – tostarp izrakstīšanu 
no slimnīcas vai pārcelšanu uz citu nodaļu – 15%; viesnīcas funkciju – 8% un 
brīvības ierobežojumiem – 7%.5

Nīderlandē praktizējošo pacienta uzticības personu ieteikumi6

Veltiet pietiekamu laiku sūdzības uzklausīšanai, jo cilvēki mēdz daudz runāt.1. 

Ierosiniet noorganizēt tikšanos starp pacienta uzticības personu, klientu un 2. 
ārstu.

Pacienta uzticības persona varētu ārstam pajautāt: „Mans klients nevēlas lietot 3. 
šos medikamentus. Kāpēc jūs viņam tos vēl arvien nozīmējat? Vai jums ir 
tiesības izrakstīt pacientam šos medikamentus, ja viņš tos nevēlas?” Parasti ir 
divas iespējas: ārsts nomainīs pacienta medikamentus vai arī ne. Tādā gadījumā 
pacients ar uzticības personas palīdzību varētu vērsties sūdzību komisijā, kas 
pēc sūdzības saņemšanas organizē tikšanos ar abām iesaistītajām pusēm.

Ja pacients pie uzticības personas ar kādu jautājumu vēršas atkārtoti, tad 4. 
pacienta uzticības persona atkal kopā ar pacientu dodas runāt ar ārstu. 
Piemēram, ja pacients vēlas izrakstīties no slimnīcas, bet personāls to 
neatbalsta, pacienta uzticības persona jautās ārstam – „Kā manam klientam 
jāuzvedas, lai jūs atļautu viņam atstāt slimnīcu? Lūdzu skaidri izstāstiet manam 
klientam, kādi ir jūsu mērķi, ko jūs vēlaties panākt...” Pacienta uzticības persona 
arī lūgs ārstam savu pausto nostāju uzrakstīt rakstiski, lai pacients zinātu, ko 
darīt un kā uzvesties.

Pacienta uzticības personai ir vieglāk runāt ar pacientu, jo pacienta uzticības 5. 
persona nav slimnīcas personāla daļa. Pacienta uzticības persona nav kāds no 
personāla. „Mēs cenšamies uzklausīt pacientu. Ja izolatora durvīs stāv māsa un 
es – pacienta uzticības persona – sēžu blakus pacientam, pirms tam pajautāšu 
māsai, ko (kādu pacienta reakciju) varu sagaidīt, bet tālāk tā ir mana – pacienta 
uzticības personas – atbildība izlemt – iet iekšā pie pacienta vai ne. Pacienta 

5 Dati no mācību vizītes laikā sniegtās Paula Manni prezentācijas „The Patient’s Advocate in the Netherlands”, 2010. 
gada 28. janvāris.
6 Ieteikumi saņemti, mācību vizītes laikā tiekoties ar bijušo pacientu uzticības personu – Paulu Manni un praktizējošām 
pacientu uzticības personām – Hansu Hiltemannu un Andre  de Mollu  (PVP fonds) – 28. – 29.01.2010.
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uzticības personai jābūt iespējai pašai pieņemt šo lēmumu”.

Attiecībā uz pacientiem, kas ievietoti izolatoros, ir ļoti svarīgi, kā pacienta 6. 
uzticības persona izskaidro savas iespējas pacientam. Pacienta uzticības 
persona nevar dot nekādas garantijas, bet tā var jautājumu izvērtēt un darīt 
visu iespējamo, lai to risinātu. Pacienta uzticības  persona vienmēr centīsies ar 
pacientu sarunāt nākamo tikšanos. Piemēram, sakot pacientam:  „Es atnākšu 
atpakaļ rīt.” Pacienta uzticības persona centīsies noorganizēt tikšanos gan ar 
pacienta ārstu, gan ar pacientu, kas atrodas izolācijā. Pacienta uzticības persona 
pārrunās, kas ir noticis un ko darīt, lai pārtrauktu esošo izolācijas situāciju. 

Pacienta uzticības personas sagatavotība un apmācība

Vairumam pacienta uzticības personu ir sociālo zinātņu izglītība. Pacienta uzticības 
personas darba kandidātam vēlama augstākā izglītība (akadēmiskais vai koledžas 
līmenis). Arī garīgās veselības aprūpes jomas profesionāļi vai bijušie pacienti var 
veikt šo darbu. 

Attiecībā uz personības rakstura iezīmēm, pacienta uzticības personai jāspēj 
komunicēt, kā arī strādāt neatkarīgi un radīt pašam savu darbu. Pacienta uzticības 
personai jāspēj saskatīt komunikācijas dažādos līmeņus un jāspēj strādāt 
paaugstināta stresa apstākļos. Pacienta uzticības personai jāspēj procesu redzēt 
tādu, kāds tas ir, bez iejaukšanās tajā. 

PVP fonds nodrošina pacienta uzticības personas sākotnējo apmācību – fonda 
darbības sākumā tā bija trīs mēnešu ilga apmācība, pēc kuras pacienta uzticības 
persona jau sāka strādāt. Tagad jauno pacienta uzticības personu apmācība ilgst 
vienu gadu (1–2 dienas nedēļā). Sākot strādāt, pirmos divus mēnešus topošā 
pacienta uzticības persona tikai vēro, ko dara mentors. Pēc diviem mēnešiem 
topošā paciena uzticības persona pārņem mentora darbu, bet vēl arvien (pirmo 
gadu, kamēr turpinās apmācība) mentors ir pilnībā atbildīgs par topošās pacienta 
uzticības personas darbu. Darba līgums ar pacienta uzticības personu tiek slēgts 
tikai pēc viena gada, kad ir pabeigta apmācība. Pacienta uzticības persona vienā 
iestādē parasti strādā 4–7 gadus, pēc tam tiek nosūtīta strādāt uz citu iestādi, lai 
saglabātu objektivitāti un neatkarību no iestādes. 

PVP fonda sniegtajā apmācībā tiek piesaistīti gan ārējie mācībspēki, gan arī 
mācībspēki no saviem resursiem. Pacienta uzticības personas amata kandidāts 
saņem gan sākotnējo apmācību, gan arī pēc tam ir regulāras iespējas papildināt 
zināšanas. Pacienta uzticības personai regulāri ir jāiziet konkrēti mācību kursi, 
jāsavāc noteikts punktu skaits, lai varētu turpināt strādāt. 
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Pacienta uzticības personas apmācība ietver:
informāciju par nozarei būtiskiem likumiem;- 
komunikācijas prasmes (rakstiskā un verbālā komunikācija);- 
ieteikumus, kā organizēt savu darbu (piemēram, pacienta uzticības persona - 
pati var izlemt, kuras stundas strādāt, PVP fonds iesaka strādāt tajās stundās, 
kad ir pieejami ārsti);
skaidrojumus par diagnozēm (tomēr PVP fonds uzsver, ka padziļinātas - 
zināšanas par diagnozēm nav nepieciešamas, jo savā darbā pacienta uzticības 
persona cenšas neietekmēties no pacienta diagnozes);
prasmi rīkoties stratēģiski – pacienta uzticības personai vienmēr jāapzinās, - 
kāds var būt paša rīcības rezultāts.

Finansējums

Visas Nīderlandes slimnīcas maksā gada iemaksas Nacionālajam PVP fondam, kas 
algo pacienta uzticības personas (iemaksas apjoms atkarīgs no slimnīcas gultu 
skaita). PVP fonds savas darbības uzturēšanai saņem valsts finansējumu.

Pacienta uzticības personas darba pārraudzība

Klients par pacienta uzticības personas darbu var sūdzēties PVP fonda sūdzību 
komisijai – tas notiekot vidēji vienu vai divas reizes gadā. Tādā gadījumā PVP 
fonda Sūdzību komisija tiksies ar abām konfliktā iesaistītajām pusēm un pēc pāris 
nedēļām nosūtīs atbildi ar lēmumu par to, kurai no pusēm bijusi taisnība.

Katra psihiatriskā slimnīca gatavo gada pārskatu par pacienta uzticības personas 
darbu, savukārt PVP fonds gatavo kopēju gada pārskatu par visu valsti. Gada 
pārskatā ietvertā informācija ietver statistisku informāciju, neminot konkrētu 
klientu vārdus.

Sūdzību komisija Amsterdamā

Nīderlandē saskaņā ar likumu katram veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam 
jābūt savai sūdzību komisijai, piemēram, ģimenes ārstiem ir sava sūdzību komisija, 
savukārt psihiatriskās palīdzības sniedzējiem – sava. Amsterdamas psihiatriskās 
palīdzības sūdzību komisija skata sūdzības par aprūpi trīs Amsterdamas 
psihiatriskajās slimnīcās, kā arī par visu Amsterdamas ārstu psihiatru privātprakšu 
sniegtajiem pakalpojumiem. Komisijas darbību nosaka divi likumi – Likums par 
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pacientu tiesībām sūdzēties par veselības aprūpi un Likums par psihiatriskajām 
slimnīcām (hospitalizāciju pret pacienta gribu).7 Komisija ir pilnībā neatkarīga. 
Visbiežāk pacientu sūdzības tiek atrisinātas ar mediācijas starp pacientu un 
personālu palīdzību. 25% gadījumu sūdzību iesniegušie pacienti izvēlas mediāciju 
– tādā gadījumā komisija organizē tikšanos, ļaujot runāt abām pusēm un pēc tam 
izlemjot, vai sūdzība ir pamatota vai ne. Komisijas kompetencē nav piemērot 
sankcijas, bet tikai izlemt, vai sūdzība ir pamatota vai ne, un sniegt rekomendācijas 
par strukturāliem jautājumiem. Komisijas pienākums ir nekavējoties ziņot Veselības 
inspekcijai par katru seksuālās vardarbības/uzmācības sūdzību, nelaimes gadījumu, 
ugunsgrēku, vardarbību vai nedabiskas nāves gadījumu. Sūdzību komisija katru 
gadu publicē gada pārskatu par sūdzībām, kas tiek iesniegts Veselības inspekcijai. 

Sūdzība komisijai jāiesniedz rakstiski. Pacients var zvanīt, bet viņš tik un tā tiks - 
lūgts sūdzību iesniegt rakstiski. Ja pacients nespēj pats to sagatavot, viņš var 
lūgt palīdzību savas slimnīcas pacienta uzticības personai. 
Tajā pašā dienā, kad komisija sūdzību saņem, tā tiek nosūtīta arī iesaistītajai - 
personai no personāla, pieprasot sniegt atbildi par sūdzībā minētajiem 
faktiem. 
Komisija gatavo rakstisku atbildi gan pacientam, gan iestādei, gan arī - 
iesaistītajai personai no personāla puses. 
Komisijas lēmumus nav iespējams pārsūdzēt, taču, ja ir atklājušies jauni fakti, - 
komisija var sūdzību izskatīt vēlreiz. 
Visas sūdzības tiek nosūtītas arī slimnīcas vadībai. Iestādes direktoram ir - 
jāreaģē uz sūdzību viena mēneša laikā, paskaidrojot, kā viņš ar sūdzību 
rīkosies. Sūdzību komisijas lēmumi ir saistoši – ja komisija atklāj, ka pacienta 
sūdzība ir pamatota, iestādei ir jāīsteno komisijas rekomendācija attiecībā uz 
konkrētās sūdzības atrisināšanu.
Pacients var arī izvēlēties pēc tam vai vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu - 
komisijai vērsties arī tiesā. 
Ja pacients nav apmierināts ar sūdzību komisijas atbildi – pacienta uzticības - 
persona dodas kopā ar klientu uz tikšanos ar komisiju klātienē.

30% sūdzību tiek saņemtas par ārstēšanu pret pacienta gribu, medikamentiem, 
ievietošanu izolatorā, ierobežotām iespējām doties pastaigās, pārējās sūdzības ir 
par personāla attieksmi pret pacientu. Attiecībā uz sūdzībām par ārstēšanu pret 
pacienta gribu vai ievietošanu izolatorā sūdzību komisijai atbilde pacientam 
jāsniedz vienas nedēļas laikā. Lēmumi, kas nav saistīti ar ārstēšanu pret pacienta 
gribu, var prasīt vairāk laika – šādi lēmumi ārstiem nav obligāti jāievēro, bet lielākā 
daļa ārstu tos ievēro.

7  Right to Complain For Patients in Health Care; Psychiatric Hospitals (Compulsory Admissions) Act.
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Pacientu (klientu) padomes8

Kopš 1996. gada Nīderlandē ir spēkā Likums par veselības aprūpes pakalpojumu 
lietotāju līdzdalību,9 kura mērķis ir iedrošināt pacientus un dot viņiem iespēju 
ietekmēt politiku un lēmumu pieņemšanu institūcijās. Saskaņā ar minēto likumu 
gandrīz visām psihiatriskajām slimnīcām ir izveidotas pacientu padomes. Piemēram, 
vienā no trim Amsterdamas psihiatriskajām slimnīcām – Buitenamstel, ir pacientu 
padome, kurā ir pieci biedri. Padomei atbalstu sniedz trīs profesionāļi. Pacientu 
padome konsultē slimnīcas valdi par institūcijas politikas jautājumiem. Padomes 
locekļi atalgojumu nesaņem, izņemot padomes priekšsēdētāju. Padomes locekļus 
neievēl, bet ieceļ slimnīcas vadība. Padome tiekas divreiz mēnesī, kā arī vienreiz 
mēnesī tiekas ar slimnīcas direktoru. Padomes darbība ir vērsta uz grupas interešu 
aizstāvību, nevis uz konkrētu indivīdu sūdzību risināšanu, jo individuālās sūdzības 
risina pacienta uzticības persona. Parasti starp PVP un klientu padomēm valda 
labas attiecības. Pacientu padome spriež par dažādiem slimnīcas iekšējās politikas 
jautājumiem, piemēram, smēķēšanu, apgaismojumu, ēdināšanas kvalitāti, pacienta 
saskarsmes tiesībām ar ģimeni u.c. 

Veselības inspekcija10

Inspekcija garīgās veselības jomā Nīderlandē darbojas jau kopš 1841. gada. Kopš 
1995. gada Garīgās veselības aprūpes inspekcija ir iekļauta Veselības inspekcijā, kas 
valstī uzrauga veselības aprūpes kvalitāti. Inspekcija atskaitās veselības, labklājības 
un sporta ministram, kas formāli ir atbildīgs par visām inspekcijas darbībām. Lai 
gan ministram ir tiesības dot rīkojumus, inspekcija darbojas neatkarīgi no ministra. 
Veselības aprūpes inspekcijas pamatuzdevums ir pārraudzīt sabiedrības veselību, 
veicināt un ieviest drošību, kvalitāti un pieejamību veselības aprūpē.11 Galveno 
inspektoru ieceļ ministrija, bet inspektors ir atbildīgs parlamentam – inspekcijas 
ziņojumi tiek sūtīti ministram, kuram tie ir tālāk jānosūta parlamentam.

Garīgās veselības aprūpes inspektoru funkcijas:
sniegt viedokli par BOPZ- 12 slimnīcu kvalitāti13;

8 Sagatavots pēc – Ieva Leimane-Veldmeijere, Uldis Veits, Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums, Rīga: 
Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2006, 54.lpp., http://www.humanrights.org.lv/upload_file/Psihiatrijas_pakalpojumu_
lietotaju_vajadzibu_izvertejums.pdf, [pēdējo reizi skatīta 20.08.2010.]
9 Health Care Clients’ Participation Act.
10  Informācija par veselības inspekcijas darbību attiecībā uz psihiatriskās palīdzības kvalitātes uzraudzību sagatavota 
pēc Nīderlandes veselības inspekcijas pārstāves Marjas van der Zandenas sniegtās informācijas un prezentācijām 
„Tasks of Inspectorate”; „Patients Rights in Holland”.
11  Informācija no inspekcijas mājas lapas www.igz.nl, [pēdējo reizi skatīta 20.08.2010.]
12 Par BOPZ slimnīcām Nīderlandē dēvē tās psihiatriskās slimnīcas, kas uzņem un ārstē pacientus bez pacienta 
piekrišanas saskaņā ar Psihiatrisko slimnīcu (stacionēšanas bez pacienta piekrišanas) likumu (Psychiatric Hospitals 
(Compulsory Admissions Act)), http://english.minvws.nl/en/artikelen/gvm/the_psychiatric_hospitals_compulsory_
admissions_act.asp, [pēdējo reizi skatīta 09.08.2010.]
13 Katrai slimnīcai jānosūta rakstisks paziņojums par katru uzņemšanas gadījumu bez pacienta piekrišanas, ietverot arī 
informāciju par ārstējošo ārstu un pacienta slimības vēsturi.
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sniegt viedokli par izolatoru un izolēšanas kvalitāti;- 
veikt pārbaudes vizītes uz psihiatriskajām slimnīcām preventīvos nolūkos;- 
izskatīt individuālo ārstēšanas pret pacienta gribu gadījumus.- 14

Inspekcijas pārbaudes vizītes apraksts15

Parasti inspekcijas vizītes uz slimnīcu iepriekš tiek pieteiktas, lai gan inspekcijai ir 
tiesības ierasties arī nepieteiktā vizītē. Vizīte ilgst vienu dienu. 

1) Pirms vizītes – gatavojoties vizītei uz psihiatrisko slimnīcu, vispirms tiek 
pārbaudīta rakstiskā dokumentācija, piemēram, slimnīcu iekšējās politikas 
dokumenti, protokoli, tiek pārbaudīti slimnīcu ziņojumi inspekcijai par uzņemšanas 
un ārstēšanas gadījumiem bez pacienta piekrišanas un sūdzībām, kā arī ziņojums 
par iepriekšējo vizīti.
2) Vizītes laikā: vispirms notiek tikšanās ar slimnīcas valdi, direktoru vai galveno 
ārstu, kuras laikā inspektors sniedz informāciju par vizītes mērķi, noskaidro 
jautājumus, par kuriem inspektoram ir īpaša interese, un jautājumus, par kuriem ir 
īpaša interese slimnīcas pārstāvjiem.
Sarunas tēmas – slimnīcas politikas īstenošana: izolācijas prevencija; personāla 
kvalitāte un apmācība; pacientu izrakstīšanas politikas īstenošana.
3) Otrā tikšanās notiek ar konsultatīvo (BOPZ) komisiju16 un slimnīcas medicīnisko 
administrāciju.
Sarunas tēmas: vai visu ierobežošanas (fiksācijas) līdzekļu lietošana tiek sistemātiski 
reģistrēta? Vai komisija sistemātiski izmeklē ārstēšanas bez pacienta piekrišanas, 
fiziskās ierobežošanas līdzekļu un citus cilvēktiesību ierobežošanas gadījumus?
4) Trešā tikšanās – notiek ar personu, kas ir tieši atbildīga par ārstniecību un 
medmāsām.
Sarunas tēmas: vai katram pacientam ir izstrādāts individuāls ārstēšanas plāns? Vai 
plāns kopā ar pacientu tiek regulāri pārskatīts? Kā pacients, kuram tiek izmantota 
fiksācija, tiek uzraudzīts?
5) Individuālo sūdzību par ārstēšanu bez pacienta piekrišanas izskatīšana:
- Vai lēmumi par ārstēšanu bez pacienta piekrišanas tikuši pieņemti ar nepieciešamo 
iedziļināšanos ?
- Vai ārstēšana bez pacienta piekrišanas notikusi ar nepieciešamo uzmanību?
14 Inspekcija skata tās sūdzības, kas skar stratēģiskus kvalitātes jautājamus slimnīcā. Pacienti var sūdzēties par 
Psihiatrisko slimnīcu (stacionēšanas bez pacienta piekrišanas) likuma (Compulsory Admissions Act) piemērošanu 

sūdzību komisijai, vai arī pacients var vērsties uzreiz tiesā. 
Inspekcijai ir tiesības ārstu iesūdzēt Medicīnas tiesā un tiesības ierosināt atņemt licenci (vai nu uz laiku, vai pavisam). 
Veselības inspekcija risina tikai strukturālas problēmas, piemēram, ja līdzīga sūdzība par ārstu saņemta deviņas reizes 
vai ja pacienta veselībai nodarīts kaitējums, vai ir sūdzība par seksuālo uzmākšanos/vardarbību, tad to skatīs Veselības 
inspekcija.
15 Inspektoram ir pieejama jebkura dokumentācija, kas ir nepieciešama, un neierobežota pieeja pacientu slimības 
vēsturēm.

16 Slimnīcas BOPZ konsultatīvā komisija – skata pacienta, kas ir uzņemts slimnīcā vai ārstēts bez piekrišanas, sūdzības 
un uzrauga, vai ierobežošanas līdzekļu lietošana tiek sistemātiski reģistrēta.
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Inspektors šos jautājumus noskaidro, uzdodot jautājumus atbildīgajai personai par 
ārstniecību, skatot konkrēto pacientu slimības vēstures un sarunājoties ar pašiem 
pacientiem.
6) Izolatora apmeklējums, kura laikā tiek vērtēts izolatora lielums, drošības aspekti, 
komunikācijas iespēja ar māsām, iekārtojums, tīrība, higiēna, tualetes un vannas 
istabas drošība.
Sarunas tēmas: Kādi bija drošības draudi, ko izraisīja pacienta veselības traucējumi? 
Vai un kādas alternatīvas izolēšanai tika apsvērtas? Vai ārstēšanas bez pacienta 
piekrišanas iemesli ir dokumentēti pacienta slimības vēsturē?
7) Pēdējā tikšanās ar slimnīcas valdi vai slimnīcas galveno ārstu:
inspektors iepazīstina ar gūtajiem secinājumiem vizītes laikā, rekomendācijām un 
vienojas, kad slimnīca var sagaidīt ziņojumu.
8) Rakstiskais inspekcijas ziņojums ietver vizītes laikā gūtos konstatējumus un 
rekomendācijas un lūgumu slimnīcai konkrētā laika periodā iesniegt stratēģijas 
plānu.

Pacientu organizācija „Cliëntenbelang Amsterdam”17

Organizācija skata sūdzības attiecībā uz Amsterdamas apkaimes septiņām 
slimnīcām, kā arī uz zobārstu, ģimenes ārstu un fizioterapeitu praksēm. Vidēji gadā 
tiek saņemtas 1000 sūdzības un jautājumi tikai no Amsterdamas klientiem.

Darba metodes
organizācijas sūdzību nodaļas konsultanti vispirms cenšas noskaidrot, kas ir - 
klienta mērķis, ko viņš vēlas panākt, un tad cenšas konsultēt – ko darīt;
var piedāvāt mediāciju – tikšanos ar ārstu;- 
var piedāvāt palīdzību vērsties sūdzību komisijā, pirms tam izskaidrojot arī, - 
kāda veida palīdzību  no komisijas pacients var saņemt;
izskaidro – ja pacients vēlas materiālu kompensāciju, tad jāvēršas tiesā;- 
informē klientu, kā sagatavojama sūdzība slimnīcā vai ārpus slimnīcas;- 
palīdz risināt problēmas ar institūcijām;- 
palīdz risināt jautājumus par pabalstiem – pabalstu ir daudz, bet tie ir - 
komplicēti – jāzina, kuras veidlapas lietot;
palīdz arī sagatavot pieteikumus par nodokļa pārmaksas atmaksu;- 
tā kā Nīderlandē personām ar invaliditāti ir personīgais budžets (Nīderlandē - 
arī pieņemts likums par personisko budžetu psihiatrijā) – organizācija palīdz 
klientiem organizēt pašiem savu aprūpi – jautājumi par to, kā dabūt savu 
budžetu, kā to lietot. 

17 Sagatavots pēc mācību vizītes laikā iegūtās informācijas – 28.01.2010., tiekoties ar „Cliëntenbelang Amsterdam” 
pārstāvjiem.
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Darbinieki, kas strādā sūdzību nodaļā, pirms darba sākšanas saņem apmācību. 
Lai gan organizācijā puse darbinieku ir paši ar pacienta pieredzi, sūdzību nodaļā 
pacienti tomēr nestrādā, jo tas esot bijis neveiksmīgi. Sūdzību nodaļā strādājošiem 
lielākoties ir sociālā darbinieka izglītība.

2009. gadā trešdaļa sūdzību bijušas no psihiatrijas pacientiem. Parasti jautājumi 
ir par attieksmi no institūciju puses, tiesībām uz otru viedokli – vai var izvēlēties 
psihiatru. Piemēram, pacients esot bijis ļoti dziļā depresijā, bet ārsts izlēmis 
pārtraukt ārstēšanu – organizācija palīdzēja klientam vērsties sūdzību komisijā, kas 
izlēma, ka pacientam jāturpina ārstēties.

Lietuva

Pamatinformācija par psihiatriskās palīdzības organizēšanu 
Lietuvā18

2007. gadā Lietuvā pieņemta Nacionālā garīgās veselības stratēģija, kas veidota, 
balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Helsinku Garīgās veselības 
deklarācijas bāzes un konsultējoties ar PVO ekspertiem. 2008. gadā tika pieņemts 
Stratēģijas ieviešanas plāns 2008. –2010. gadam. 

Psihiatriskās palīdzības dienesta reforma Lietuvā tika uzsākta jau uzreiz pēc 
neatkarības atgūšanas, uzsvaru liekot uz ambulatorā dienesta attīstību. Katrā 
rajonā tika izveidoti ar primārās veselības aprūpi saistīti garīgās veselības aprūpes 
centri. Katrā centrā darbojas ambulatorā komanda (psihiatrs, bērnu un pusaudžu 
psihiatrs, psihiatrs ar specializāciju atkarību problēmās, divi sociālie darbinieki, 
divas vai trīs māsas un viens vai divi psihologi (šāda komanda plānota vidēji uz 
60 tūkstošiem iedzīvotāju). Garīgās veselības aprūpes centri nodrošina arī mājas 
vizītes, psiholoģisko palīdzību, atbalstu ģimenēm un ergoterapijas aktivitātes. 
2008. gada sākumā valstī darbojās 85 garīgās veselības aprūpes centri, kas šobrīd 
nodarbina aptuveni 200 dažādu specializāciju ārstus psihiatrus, aptuveni 200 
māsas, vairāk nekā 130 sociālos darbiniekus un aptuveni 80 psihologus. 2010. gada 
sākumā 17 psihiatriskā profila nodaļas iekļautas vispārējās somatiskajās slimnīcās. 
Piecās lielākajās pilsētās ir pieejama arī bērnu psihiatrija. 
Ambulatorās aprūpes reforma ātri deva rezultātu – vairāk nekā divas reizes 
samazinājās pacientu vidējais uzturēšanās ilgums slimnīcās – no 63,8 dienām 

18 Sagatavots pēc mācību vizītes materiāliem – Lietuvas Valsts garīgās veselības aprūpes centra vadītājas Dr. 
Onas Davidonienes prezentācijas „Mental Health Care Reform in Lithuania: the Main Trends and Performances”,  
14.01.2010.
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1991. gadā līdz 29,4 dienām 2005. gadā. Samazinājās arī atkārtoto hospitalizāciju 
skaits – no 40% līdz 26%. Gultu skaits samazinājās no 5,3 tūkstošiem 1991. gadā līdz 
2,6 tūkstošiem gultu 2006. gadā. Attiecībā uz kompensējamiem medikamentiem 
– 100% apmērā medikamenti tiek kompensēti šizofrēnijas pacientiem (F-20 kods, 
pēc starptautiskā slimību klasifikatora (SSK-10) un pacientiem ar šizoafektīviem 
traucējumiem (F-25 kods). Kompensēto medikamentu saraksts ietver visus jaunās 
paaudzes neiroleptiķus. 80% apmērā tiek kompensēti medikamenti vidēji smagas, 
smagas depresijas un demences pacientiem.

Šobrīd Lietuva plāno izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu 
(psihiatrija ir starp četrām galvenajām prioritātēm, pārējās prioritātes: traumas, 
onkoloģija un sirds un asinsvadu saslimšanas), lai līdz 2013. gadam izveidotu 20 
dienas stacionārus, kas strādās kopā ar ambulatorajiem garīgās veselības centriem. 
Līdz šim dienas stacionāri ir bijuši tikai pie slimnīcām. Piecās Lietuvas lielākajās 
pilsētās plānots atvērt krīzes centrus (nodarbosies ar prevenciju, postprevenciju un 
palīdzību krīzes situācijās) – tie nebūs neatkarīgi, bet atradīsies blakus stacionāriem, 
jo citādi nepietiktu personāla.

Šobrīd plānotās reformas (tiek plānots samazināt gultu skaitu psihiatriskajās 
slimnīcās un atvērt jaunas psihiatriskās nodaļās pie somatiskajām slimnīcām) 
iekavējas budžeta trūkuma dēļ. Plānots nākotnē arī pārskatīt Psihiatrijas likumu – 
līdz šim bijuši atsevišķi Narkoloģijas un Psihiatriskās palīdzības likumi, tagad abi tiks 
sapludināti vienā likumā.

Pacienta uzticības personas pilotprojekts Vasaros 
psihiatriskajā slimnīcā (Viļņa)19

Vasaros psihiatriskā slimnīca (aptuveni 100 gultas) atrodas Lietuvas galvaspilsētā 
Viļņā un šobrīd ir vienīgā pašvaldības psihiatriskā slimnīca valstī. Slimnīcā ir divas 
akūtas nodaļas – sieviešu un vīriešu (katrā – 30 gultas), divas ilgtermiņa pacientu 
nodaļas – sieviešu un vīriešu (katrā 20 gultas), sub-akūtās nodaļas un sieviešu 
gerontopsihiatrijas nodaļa (30 gultas). Vasaros slimnīcā 95% pacientu hospitalizēti 
brīvprātīgi. Ar MATRA programmas (Nīderlande) atbalstu slimnīcā izveidots jauns 
pakalpojums – Ēšanas traucējumu (anoreksijas, bulīmijas) krīzes centrs, kura ietvaros 
pieejami dienas stacionāra, psihosociālās rehabilitācijas, piecu stacionāro gultu 
(vienvietīgas palātas), konsultāciju centra un psihoterapeitiskā dienas stacionāra 
pakalpojumi, kurus izmanto pacienti no visas Lietuvas, kā arī no citām Baltijas 
valstīm. 

19 Sagatavots pēc mācību vizītes materiāliem, tiekoties ar GIP Viļņas reģionālā biroja pārstāvjiem – Dovili Juodkaiti, Egli 
Šumskieni, pacienta uzticības personu Rūtu Juodelīti, un Vasaros slimnīcas personālu. 
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Pacienti slimnīcā ierodas ar psihiatra nosūtījumu, ar ātro palīdzību vai arī slimnīcā 
psihiatrs konsultē un nosūta uz šo slimnīcu. Ir 20 vietas dienas stacionārā, kur 
pieejamas psihoterapijas grupas – nodarbības notiek līdz pusdienlaikam, tad 
pacienti iet mājās. Vidēji pacienti slimnīcā uzturas vienu mēnesi, akūtajās nodaļās 
– tiek apmaksātas 52 dienas.

Pacienta uzticības personas pilotprojekts Viļņā tiek īstenots jau četrus gadus 
(kopš 2006. gada), un tā īstenošana tika paredzēta arī Viļņas pilsētas Garīgās 
veselības stratēģijā 2006. – 2010. gadam. Šobrīd Viļņas pašvaldība plāno veidot 
jaunu Veselības stratēģiju, kurā arī tiek solīts turpināt paredzēt atbalstu pacienta 
uzticības personas projektam. Pacienta uzticības personas pilotprojekta autors un 
īstenotājs ir Globālās iniciatīvas psihiatrijā (Nīderlande) Viļņas reģionālais birojs, 
kura pārraudzībā Vasaru psihiatriskajā slimnīcā strādā divas pacienta uzticības 
personas. 

Pacienta uzticības personas galvenie uzdevumi:
Izskaidrot pacientam, ko paredz likums.1. 
Noskaidrot, ko pacients vēlas.2. 
Noskaidrot, vai pacienta uzticības personai vajadzētu runāt ar ārstu, vai 3. 

pacients to vēlas darīt kopā ar pacienta uzticības personu.
        

Jautājumi, kas ir pacienta uzticības personas kompetencē:
iekšējo problēmu, kas pacientam rodas hospitalizācijas laikā vai atrodoties - 
slimnīcā, risināšana;
konfliktsituāciju starp pacientu un personālu risināšana, pacientam atrodoties - 
slimnīcā, piemēram:

ja stacionēts pacients vēlas slimnīcu atstāt agrāk, nekā ārsts to uzskata •	
par pieļaujamu –
ja pacients uzstāj, ka vēlas doties mājās, tad ārsts rosinās vērtēt •	
nepieciešamību pēc ārstēšanas bez pacienta piekrišanas;

personāla attieksme, dažkārt pacienta uzticības persona skata arī vardarbības, - 
nolaidības gadījumus; 
apstākļi iestādē – smēķēšana, slikta ventilācija – piemēram bija sūdzība par to, - 
ka nekad nav iespējams aizvērt tualetes durvis, ar pacienta uzticības personas 
starpniecību tika noorganizēta automātiska durvju aizvēršana;
režīma ierobežojumi – režīms slimnīcā ir atkarīgs no pacienta veselības stāvokļa, - 
piemēram, akūtā stāvoklī pacientam var būt nozīmēta 24/7 novērošana – 
pacients vēlas doties pastaigā ārpus nodaļas, bet tas nav atļauts;
fiksācija/izolācija u.c. piespiedu līdzekļi (piespiedu injekcijas, uzspiests - 
nosacījums valkāt pidžamu);
ārstniecības jautājumi – vienošanos izpilde, piemēram, pacients un ārsts - 
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vienojas par stacionēšanu uz nedēļu, bet pēc nedēļas pacientu spiež palikt 
ilgāk;
informācijas konfidencialitātes jautājumi – ja klients vēlas saņemt informāciju - 
par ārstniecību, saņemtajiem medikamentiem, personālam šī informācija ir 
jāsniedz. Par piekļuvi savai slimības vēsturei – likums paredz, ka pacientam ir 
tiesības uz to, bet ir jāsniedz rakstisks pieprasījums; attiecībā uz diagnozi likums 
paredz, ka pacientam var būt atšķirīgs viedoklis par savu diagnozi;
pacienti sūdzas par neatbilstošiem medikamentiem vai cenšas atteikties no - 
medikamentiem (bieži vien blakusparādību dēļ);
sūdzības par aizliegumu lietot mobilos tālruņus (slimnīca nevēlas problēmas ar - 
pacientu tuviniekiem) – PTP lūkojas, lai pacientiem būtu nodrošināta piekļuve 
telefonam. Problēma, ka māsu postenī esošais telefons bieži vien nenodrošina 
sarunas privātumu un, lai to lietotu, jālūdz atļauja. Kopumā telefona pieejamība 
nodaļā ir atkarīga no nodaļas vadītāja/as lēmuma (lielākoties vīriešu nodaļās 
nav atļauts, bet sieviešu nodaļās ir atļauts).

Galvenokārt pacienti tomēr sūdzas par nesaskaņām ar ārstiem un lēmumu 
neizskaidrošanu. Piemēram, pacients vēlas tikt pastaigās, bet ārsti neizskaidro, 
kāpēc tas nav ieteicams. 

Pacienta uzticības persona nenodarbojas ar mājokļa jautājumiem, tie ir sociālo 
darbinieku kompetencē. Tāpat pacienta uzticības persona neskata sūdzības par 
klientu savstarpējām attiecībām un konfliktiem, bet šādos gadījumos cenšas tam 
pievērst personāla uzmanību.

Slimnīcas un pacienta uzticības personas attiecības

Lai gan kopumā attiecības ar slimnīcu tika raksturotas kā pozitīvas, tomēr vēl arvien 
ir nodaļas, ar kurām pacienta uzticības personas nesadarbojas. Vasaros slimnīca 
nodrošina telpas pacienta uzticības personas birojam, bet Globālās iniciatīvas 
psihiatrijā Viļņas reģionālais birojs no Viļņas pašvaldības piešķirtā granta apmaksā 
telekomunikāciju un komunālos (apkure, elektrība u.c.) izdevumus.

Katrā nodaļā ir izvietota informācija par pacienta uzticības personu un izvietots 
grafiks, kur sniegta informācija, kad pacienta uzticības persona ieradīsies nodaļā. 
Dažās nodaļās nodaļu vadītājs neļaujot pacienta uzticības personai tikties ar 
pacientiem. Pacienti uzticības personai var zvanīt arī no akūtajām nodaļām un 
saņemt konsultācijas arī telefoniski. 
Arī ambulatorie pacienti var meklēt palīdzību pie pacienta uzticības personām – 
parasti jautājumos par iespēju nomainīt ārstu. Esot arī bijusi situācija, kad pacients 
nobažījies, ka ārsts pieņem lēmumus par pacientu, neinformējot pacientu, – 
pacients vēlējies pārrunāt šos jautājumus ar ārstu ar pacienta uzticības personas 
līdzdalību.
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Slimnīcas pārstāvji, vērtējot pacienta uzticības personas darbību, mācību vizītes 
laikā informēja, ka sākumā neesot bijusi skaidra pacienta uzticības personas loma, 
piemēram, ar ko pacienta uzticības persona atšķiras no sociālā darbinieka. Arī 
pacienti paši sākumā domājuši, ka kaut kas radikāli mainīsies, ka pacienta uzticības 
persona ir visvarena, ka tā mainīs diagnozi utt. (piemēram, sākumā akūtajās 
nodaļās puse pacientu gribējuši mainīt diagnozi). Esot pagājis laiks, kamēr pacienti 
sapratuši pacienta uzticības personas funkcijas – ko uzticības persona var izdarīt 
un ko nevar.

Kāpēc vajadzīga pacienta uzticības personas palīdzība?
Piemēram, pacients vēlas runāt ar ārstu, bet trīs dienas nav viņu redzējis – par - 
šādu gadījumu nesūdzēsies inspekcijā, tāpēc ir labi, ka ir pacienta uzticības 
persona, kas var palīdzēt. 
Ir jautājumi, kurus nerisina ne sociālais darbinieks, ne arī kāds cits, tad pacienti - 
nāk pie pacienta uzticības personas un jautā, kur vērsties. 
Pacienta uzticības persona no ārpuses nodrošina objektivitāti. Ir situācijas, - 
kad personāls nepamana, ka pacientam var būt kāda problēma vai personāls 
nepadomā par to.
Pacienta uzticības persona pirmkārt cenšas uzklausīt.- 

Problēmas, veicot pacienta uzticības personas pienākumus
Personāls nereti uzskatot, ka „cilvēks no malas” nav kompetents; - 
informācijas konfidencialitāte – īpaši par jautājumiem, kas attiecas - 
uz diagnozēm un ārstēšanu. Pacienta uzticības personai nav pieejas 
dokumentiem, bet tā arī neesot vajadzīga. Gadījumos, kad ir nepieciešams 
noskaidrot, kas noticis, pacienta uzticības persona prasot rakstiski pacienta 
piekrišanu un pieprasot vajadzīgo informāciju, un tad tā parasti arī tiekot 
dota. 
Pirmajā darbības gadā pacienta uzticības personas jutušas negatīvu attieksmi - 
no slimnīcas administrācijas. Bijušas arī dažas nodaļas, kuras nevēlējās 
sadarboties. Pacienta uzticības personas centās regulāri par sevi informēt, 
bet, tiekoties ar pacientiem, regulāri klāt bijis arī personāls. Sākumā pacienta 
uzticības personām arī neesot bijis atļauts doties uz pacientu istabām bez 
personāla klātbūtnes.
Viena pacienta uzticības persona nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, tāpēc - 
ieteicams nodarbināt divas trīs pacienta uzticības personas, kas savstarpēji 
dala darba slodzi. Nepieciešama arī supervīzija – Lietuvas pilotprojektā tā 
notiek reizi divās nedēļās. Supervīzijas laikā tiek runāts par gadījumiem, 
sajūtām, dažkārt pārrunātas dusmas uz klientiem.
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2009. gadā pacienta uzticības personas sniegušas 120–130 konsultācijas. Pacienta 
uzticības persona pieejama katru dienu (četras stundas). Pacienti uzticības personu 
var sazvanīt no visas Lietuvas. Ja, zvanot pa tālruni, pacienta uzticības persona nav 
pieejama, pacients var atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā, un pacienta uzticības 
persona viņam atzvanīs.
Pacienta uzticības personas pilotprojekta gada budžets ir LTL 74000 jeb 20–22 
tūkstoši eiro, kurus daļēji sedz Viļņas pašvaldība un daļēji – Globālās iniciatīvas 
psihiatrijā Viļņas reģionālais birojs. 

Kanāda 
Kanāda ir federāla valsts, kur vara tiek dalīta starp federatīvajiem valsts varas 
orgāniem un 10 provincēm. Veselības aprūpes jautājumi Kanādā ir provinču 
pārziņā, līdz ar to katrā provincē var būt atšķirīgi risinājumi. Piemēram, 1983. 
gadā Ontario provincē tika likti pamati pirmajai un lielākajai provinces garīgās 
veselības aizstāvības programmai Kanādā. Tika izveidots Psihiatrisko pacientu 
aizstāvības birojs (The Psychiatric Patient Advocate Office). Birojs ir autonoma 
Ontario Veselības ministrijas veidota institūcija. Sākotnēji tas nodarbojās ar Ontario 
provinces psihiatriskās slimnīcās esošo pacientu tiesību aizsardzību. Kopš 2001. 
gada birojs sniedz padomus vispārīgo slimnīcu psihiatrisko nodaļu pacientiem un 
sabiedrībā dzīvojošiem pacientiem, kuriem tiek veikta ārstniecība.20

Psihiatrisko pacientu aizstāvības birojs:
sniedz pacientiem aizstāvības pakalpojumus – risina pacientu sūdzības, 1. 

kontaktē ar slimnīcas darbiniekiem, cik vien iespējams sniedz atbalstu un 
konsultācijas pacientiem, kā risināt to problēmas, kas saistītas ar ārstēšanu, 
aprūpi un tiesībām (veicina pacientu pašpalīdzību);

konstatē un risina sistēmiskās problēmas – ja aprūpes kvalitātes un tiesību 2. 
problēmas skar lielu pacientu grupu, tad birojs rosina veikt sistēmas izmaiņas 
tādā veidā, lai uzlabotu garīgās veselības pakalpojumus to saņēmējiem; 

sniedz padomu par tiesībām – ja garīgi slimai personai tiek mainīts tās 3. 
tiesiskais statuss (piespiedu ārstēšana, palīga piešķiršana lēmumu pieņemšanā 
u.c.), tad pašai personai vai tās palīgiem tiek sniegta informācija par to 
tiesībām;

izglīto sabiedrību – birojs organizē konferences, seminārus, publikācijas, 4. 
lai informētu sabiedrību par garīgi slimu personu tiesībām.

Saskaņā ar Ontario Garīgās veselības likumu ir astoņas obligātās jomas, kurās 
nepieciešams sniegt informāciju par tiesībām, piemēram, mainot pacienta statusu 
no brīvprātīgās ārstēšanas uz ārstēšanu bez pacienta piekrišanas vai atjaunojot 
 20 The Psychiatric Patient Advocate Office, http://www.ppao.gov.on.ca/en-index.html, [pēdējo reizi skatīta 
09.05.2010.] 



22

ārstēšanu bez pacienta piekrišanas; nespējot pārvaldīt īpašumu, turpinoties 
nespējai pārvaldīt īpašumu, izrakstot pacientu no iestādes dzīvei sabiedrībā, kā arī 
gadījumos, ja pacients nespēj sniegt piekrišanu ārstēšanai, ambulatorās ārstēšanas 
rīkojuma izdošanas vai atjaunošanas gadījumos, gan arī pacienta veselības 
informācijas izmantošanas gadījumos.
Ontario provincē dzīvo 13 miljoni iedzīvotāju, un tās teritorija ir apmēram viens 
miljons kvadrātkilometru.21 2008. gadā birojs veica 6830 vizītes psihiatriskās 
slimnīcās, 16906 vizītes pie psihiatriskiem pacientiem citās slimnīcās un sabiedrībā. 
Palīdzība 380 gadījumos ar tulku starpniecību, bez angļu, tika sniegta vēl 44 valodās. 
Biroja piekrišanas un rīcībspēju komisijā (Consent and Capacity Board) tika izskatīti 
23786 iesniegumi, kas attiecas uz ievietošanu slimnīcā un ārstēšanu bez pacienta 
piekrišanas, kā arī uz palīdzību personai lēmumu pieņemšanā.22 Birojs ir izvietots 
Toronto un 10 reģionālajās nodaļās. 

Latvijā pieejamās pacientu – personāla konfliktsituāciju 
risināšanas metodes

Latvijas normatīvie akti jau šobrīd nodrošina vairākas iespējas, kā psihiatrijas 
pakalpojumu lietotājs var sūdzēties par savu tiesību aizskārumu vai risināt 
konfliktus, kas saistīti ar ārstniecības vai sociālos pakalpojumus nodrošinošo 
iestādi. Strīda risināšanas iespējas ir pieejamas personai, gan atrodoties iestādē, 
gan jau vēlāk atrodoties ārpus tās. 

Apkopojot informāciju, kas ir saistīta ar Latvijā pieejamajām konfliktu risināšanas 
metodēm, RC „ZELDA” vērsās ar informācijas pieprasījumu vairākās iestādēs, lūdzot 
norādīt iestādes izmantotās metodes psihiatrijas pakalpojumu un personāla 
(iestādes) konfliktu risināšanā, statistikas datus, kā arī problēmas, ar kurām iestādes 
saskaras, piemērojot sev pieejamās konfliktsituāciju risināšanas metodes. No 
uzrunātajām iestādēm atbildes sniedza LR Labklājības ministrija, LR Tiesībsarga 
birojs un LR Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tika 
veiktas arī intervijas ar psihiatrisko slimnīcu23 administrācijas pārstāvjiem.

Analizējot ar likumu nodrošinātos konfliktu risināšanas modeļus, kā arī iestāžu 
sniegto informāciju, var secināt, ka atkarībā no strīda iemesla, personas vēlēšanās, 
kā arī iestādes, kura ir iesaistīta konfliktā, persona var vērsties šādās institūcijās:

pašā iestādē;1) 
Labklājības ministrijā ar sūdzībām par sniegto sociālo pakalpojumu un 2) 

21 http://www.ontario.ca/en/about_ontario/EC001035?openNav=people_and_culture, [pēdējo reizi skatīta 
09.05.2010.]
22 The Psychiatric Patient Advocate Office, Annual report for 2008/2009, p 8-11, http://www.ppao.gov.on.ca/pdfs/
pub-ann-2008.pdf, [pēdējo reizi skatīta 09.05.2010.]
23 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs un Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca.
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sociālās palīdzības kvalitāti valsts, pašvaldību un privātās sociālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijās (ieskaitot tādas iestādes kā ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas, dienas centri, pusceļa mājas, grupu dzīvokļi 
u.c.);

Veselības inspekcijā par jautājumiem, kas saistīti ar ārstniecības kvalitāti;3) 
LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā par jautājumiem, kas skar 4) 

bērnu tiesību aizsardzību;
Tiesībsarga birojā par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem;5) 
tiesā pēc lietas piekritības;6) 
sabiedriskajās organizācijās.7) 

Jāatzīmē, ka visas minētās institūcijas (Labklājības ministrija, Veselības inspekcija, 
LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kā arī Tiesībsarga birojs) ir iesaistītas 
un aktīvi veic monitoringa vizītes un pārbaudes ar mērķi pārbaudīt esošo situāciju 
iestādes un konstatēt/novērst tur pastāvošos pārkāpumus. Taču, tā kā šis pētījums 
ir vērsts uz indivīda un iestādes individuālu konfliktu risināšanas mehānismiem, 
pamatā tiks analizēts iestāžu darbs tieši šajā aspektā.

1) Strīdu risināšana pašā konflikta iestādē 
 
Sūdzību mehānisma ieviešana pašas iestādes ietvaros nav uzskatāma par vienkāršu 
iestādes labās gribas izpausmi. Šādu mehānismu ieviešanas nepieciešamību 
paredz arī starptautiskie cilvēktiesību standarti. Eiropas Padomes Spīdzināšanas 
novēršanas komiteja (SNK) ir norādījusi, ka dalībvalstīm psihiatriskajās institūcijās 
ir jānodrošina „efektīva sūdzību procedūra”. SNK ir paudusi viedokli, ka „ir jāizstrādā 
īpaša kārtība, saskaņā ar kuru pacienti/pastāvīgie iemītnieki varētu iesniegt oficiālu 
sūdzību kādai skaidri norādītai institūcijai un konfidenciāli sazināties ar attiecīgo 
iestādi ārpus slimnīcas”.24 Šādu sūdzību mehānismu ieviešanas mērķis ir novērst 
iespējamu ļaunprātīgas apiešanās risku minētajās iestādēs.

Ņemot vērā SNK noteiktos standartus, lielākajā daļā iestāžu ir ieviests iekšējs 
sūdzību izskatīšanas mehānisms. Pamatā tas ir balstīts uz iestādes izstrādātiem 
normatīviem regulējumiem (iekšējās kārtības noteikumiem utt.), vai arī ir noteikta 
neformāla sūdzību iesniegšanas kārtība, piemēram, paredzot pacientam tiesības 
vērsties pie nodaļas galvenā ārsta vai iestādes vadītāja. 

No intervijām ar slimnīcu pārstāvjiem secināms, ka atsevišķās slimnīcās – gan 
vispārēja profila, gan psihiatriskā profila pacientiem tiek nodrošinātas sūdzību 

24 Skatīt, piemēram, Report to the Latvian Government on the visit to Latvia carried out by the European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 September to 4 
October 2002, 162.punkts. Tulkošanas un terminoloģijas centra tulkojums, http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/
meklet/meklet_dokumentus.html?query=Spīdzināšanas novēršanas komiteja&resultsPerPage=10, [pēdējo reizi 
skatīta 01.05.2010.]



24

iespējas. Veidi, kā pacients var izteikt savu neapmierinātību slimnīcās administrācijai, 
ir :
1) rakstiskas sūdzības īpašos žurnālos nodaļās vai tieši administrācijai;
2) mutiskas sūdzības slimnīcu darbiniekiem, kas var būt:

īpaši darbinieki, kam šī ir pamatfunkcija;1) 
slimnīcas struktūrvienību personāls, kam tā nav pamatfunkcija;2) 
ārpakalpojums – slimnīcai noslēgts līgums ar nodibinājumu „Pacientu 3) 
ombuds”.

Psihiatrisko slimnīcu administrācijas pārstāvji uzsvēra, ka slimniekiem tiekot 
nodrošinātas iespējas sūdzēties slimnīcas darbiniekiem un katrs gadījums tiekot 
izvērtēts. Tāpat slimniekiem esot iespējas pieaicināt slimnīcā kā savus aizstāvjus 
citas personas, piemēram, vienā no slimnīcām pacients pieaicināja advokātu, 
lai iesniegtu sūdzību slimnīcai. Bieži pacientu problēmu risināšanā iesaistoties 
tuvinieki. Tika uzsvērts, ka vairumā gadījumu tuvinieki izsaka neapmierinātību ar to, 
ka pacients tiek izrakstīts no slimnīcas, saistot to ar radinieku grūtībām nodrošināt 
pacienta aprūpi mājās. 

2010. gada sākumā Bērnu klīniskā universitātes slimnīca plānoja veidot atsevišķu 
“Pacientu informācijas un tiesību dienestu”, kas būtu slimnīcas struktūrvienība. 
Dienesta plānotie darbības virzieni bija:
1) informēt slimnīcas pacientus un viņu tuviniekus par viņu tiesībām saņemt 
veselības aprūpi un pienākumiem, kā saglabāt veselību un uzlabot to;
2) informēt veselības aprūpes personālu pacientu tiesību un pienākumu, 
likumiskajos un komunikācijas jautājumos;
3) uzklausīt slimnīcas pacientus un viņu tuviniekus par sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem veselības aprūpes pakalpojumu 
klāstā un sadzīves apstākļiem slimnīcā;
4) nodrošināt godīgu un efektīvu sūdzību apstrādes sistēmu, rūpējoties gan par 
individuālu guvumu sūdzības iesniedzējam, gan atgriezenisko saiti pakalpojumu 
sniedzējam;
5) organizēt pacientu un viņu tuvinieku informēšanas pasākumus par veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi un rehabilitāciju, pacientu drošību sadarbībā ar 
citām slimnīcas struktūrām un citām valsts, pašvaldību, nevalstiskajām un privātām 
organizācijām;
6) labās prakses izmantošana, mācoties no citu valstu pieredzes un pielāgojot to 
Latvijas situācijai par pacientu informēšanu un tiesību realizāciju.25

Tomēr šis plāns netika realizēts. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca piesaistīja 
nodibinājumu “Pacientu ombuds”, kas kopš 2010. gada maija slimnīcā uzklausa 
pacientus vienu reizi nedēļā divas stundas.

25 Projekts “ Pacientu informācijas un Tiesību dienests Bērnu Klīniskajā Universitātes slimnīcā”.
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Vērtējot kopumā slimnīcu iekšējo sūdzību risināšanas mehānismu efektivitāti, 
diemžēl jāsecina, ka visbiežāk tas darbojas tikai kā formāls konfliktu risināšanas 
veids. Kā ir secināts Latvijas Cilvēktiesību centra Monitoringa ziņojumā par 
slēgtajām iestādēm Latvijā, bieži vien šāda sūdzību iesniegšanas iespēja nav 
izskaidrota pacientiem un nav nekur norādīta rakstveida formā.26 Līdz ar to pacienti 
nav informēti par sūdzību izskatīšanas iespējām ne pašā iestādē, ne arī ārpus tās.27

Ja gadījumā pacients tomēr uzzina par šādu iespēju un vēršas ar sūdzību iestādē, 
viņa konflikta galvenais šķīrējs ir pati konfliktā iesaistītā otrā puse. Līdz ar to ir 
pamatotas šaubas par to, cik lielā mērā šāda konflikta risināšana būtu objektīva. 
Tāpat arī jāņem vērā fakts, ka personai lielākoties pret iestādi ir jāvēršas vienatnē, kā 
arī vēlāk strīda risināšanas gaitā ir pašai jāspēj sevi pārstāvēt. Ņemot vērā psihiatrisko 
pakalpojumu lietotāju mazaizsargātību, ir apšaubāmi, ka persona spētu iesaistīties 
līdzvērtīgā komunikācijā ar iestādi par aktuāla konflikta risināšanu.

2) Vēršanās Labklājības ministrijā28

Līdz 2009.gada 1.jūlijam fizisko personu sūdzības un iesniegumus par sniegto 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī klienta tiesībām izskatīja 
Labklājības ministrijas (LM) padotībā esošā Sociālo pakalpojumu pārvalde. Ņemot 
vērā īstenotās reformas valsts pārvaldē, 2009.gada 1.jūlijā Sociālo pakalpojumu 
pārvalde tika likvidēta un tās funkcijas tika nodotas LM.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas norādīto informāciju RC „ZELDA” 2009.gada 
decembrī valsts finansētajās pieaugušo ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās pakalpojumus saņēma vidēji 4510 personas ar garīga 
rakstura traucējumiem, tostarp 589 bērni un 3921 pilngadīga persona.

LM informācijas vēstulē informēja, ka 2008.gadā Sociālo pakalpojumu pārvaldes 
sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas darbinieki kopumā veica 187 
kvalitātes kontroles pārbaudes par sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību 
normatīvo aktu prasībām. No tām 132 kvalitātes kontroles pārbaudes veiktas 
uz vietas pakalpojuma sniedzēju institūcijās, savukārt 55 pārbaudes veiktas, 
pamatojoties uz institūcijas sniegto dokumentu izvērtēšanu, saistībā ar fizisku vai 
juridisku personu iesniegumu vai sūdzību izskatīšanu. Kopumā 2008.gadā tika 
izskatīti 90 fizisku un juridisku personu iesniegumi un sūdzības par sniegto 
sociālo pakalpojumu kvalitāti. Saskaņā ar ministrijas nodrošināto informāciju var 

26  Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā, Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2006, 46. – 47.lpp.
27 Saskaņā ar minēto LCC pētījumu „Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā” 2005. gada īstenotajā 
pacientu aptaujā 43 % psihoneiroloģisko slimnīcu pacientu norādīja, ka nezina, kur griezties pēc palīdzības, ja 
pacientu neapmierina ievietošanas kārtība slimnīcā, saņemtā ārstēšana, ārstu vai slimnīcas personāla attieksme, 
sadzīves apstākļi slimnīcā. Sk. 47.lpp., http://www.humanrights.org.lv/upload_file/Final_monitoring_reportLV.pdf , 
[pēdējo reizi skatīta 20.08.2010.]
28  Minētā informācija ir sagatavota, pamatojoties uz izsmeļošu Labklājības ministrijas 2010. gada 19. februāra vēstuli 
Nr.16.8-03/541, pieejama RC „ZELDA.”
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secināt, ka lielākais iesniegto sūdzību skaits bija saistīts ar pašvaldību sociālajiem 
dienestiem, savukārt otrajā vietā ierindojās sūdzības par valsts sociālās aprūpes 
centriem un līgumorganizācijām, kas nodrošina ilgstošo aprūpi personām ar 
garīga rakstura traucējumiem.

Izvērtējot sūdzības, Sociālo pakalpojumu pārvaldes daļas darbinieki ir secinājuši, ka 
fizisku un juridisku personu iesniegumos minētā informācija apstiprinājusies 44% 
gadījumu. Visos šajos gadījumos konkrētām institūcijām tika sniegti rakstveida 
ieteikumi konstatēto neatbilstību novēršanai ar norādi – informēt Sociālo 
pakalpojumu pārvaldi par ieteikumu izpildes gaitu un termiņiem.

2009. gadā Sociālo pakalpojumu pārvalde un Labklājības ministrija kopumā 
veica 101 pārbaudi par sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvo aktu 
prasībām. No tām 74 kvalitātes kontroles pārbaudes veiktas uz vietas pakalpojumu 
sniedzēju institūcijās un 27 pārbaudes veiktas, pamatojoties uz institūcijas sniegto 
dokumentu izvērtēšanu saistībā ar fizisku vai juridisku personu iesniegumu vai 
sūdzību izskatīšanu.

LM, veicot kontroles pārbaudes, lieto šādas metodes:
dokumentu pieprasīšana no institūcijas un to analīze;1) 
pārbaudes testu izmantošana;2) 
darbinieku un klientu aptaujas (intervijas vai anketēšana);3) 
novērojumi dabā (vizuāli tiek vērtēta darbinieku un klientu savstarpējā 4) 
komunikācija, tādējādi iegūstot viedokli par klientu privātās dzīves 
neaizskaramības nodrošināšanu un personīgā viedokļa ievērošanu).

LM, izvērtējot 2008.gadā un 2009.gadā veiktās pārbaudes, ir secinājusi, ka vairumā 
gadījumu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju klientu un 
personāla konfliktsituāciju rašanās iemesli ir šādi:

kvalificētu darbinieku trūkums institūcijās;1) 
vienmērīgas un racionālas darba uzdevumu sadales starp institūcijas 2) 
darbiniekiem trūkums;
kvalifikācijas paaugstināšanas trūkums institūcijas darbiniekiem;3) 
nepilnības, nodrošinot mērķtiecīgu profesionālu darbu institūciju klientu 4) 
problēmjautājumu risināšanā;
nepilnības, informējot klientus par institūcijas darbības aktualitātēm.5) 

Kopumā LM par efektīvāko pārbaudes metodi uzskata tieši pārraugāmo iestāžu 
klientu sistemātisku anketēšanu, tādējādi spējot konstatēt nepilnības, kuras 
institūcijas darbinieki pieļauj darbā ar klientiem. Taču, kā var secināt no LM paustā 
viedokļa, minētā metode tiek izmantota salīdzinoši nelielā apjomā, jo, lai veiksmīgi 
realizētu institūcijas klientu sistemātisku anketēšanu, būtiski ir vairāki aspekti, kas ir 
saistīti gan ar klienta emocionālo stāvokli un to sagatavošanu strukturētai sarunai, 
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gan arī ar laika resursu un darbinieku nodrošināšanu anketēšanas veikšanai. Kā 
norāda ministrija, abi šie aspekti ir samērā problemātiski.

3) Vēršanās Veselības inspekcijā

Veselības inspekcija ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 
Saskaņā ar inspekcijas nolikumu29 tās darbības mērķis ir īstenot valsts pārvaldes 
funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu 
regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi. Inspekcijas funkcijas 
ir uzraudzīt un kontrolēt ārstniecības iestādēm saistošo normatīvo aktu izpildi 
veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes jomā, kā arī veselības aprūpes 
profesionālo un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādēs.

Pacientu tiesību likuma 18. panta otrā daļa nosaka, ka “šajā likumā noteikto tiesību vai 
no tām izrietošo ar ārstniecību saistīto interešu aizstāvēšanai persona normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma 
dienas ir tiesīga iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā normatīvajos aktos noteikto 
un nepieciešamo darbību veikšanai. Atbilde uz sūdzību sniedzama Iesniegumu 
likumā noteiktajā termiņā vai — gadījumā, ja tiek uzsākts administratīvais process, 
— vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu šajā procesā. Personu, kas iesniegusi sūdzību, 
informē par administratīvā procesa uzsākšanu.”30

Personas tiesības vērsties ar sūdzību Veselības inspekcijā nosaka Veselības inspekcijas 
nolikuma 4.3. punkts, kas kā vienu no Veselības inspekcijas uzdevumiem min 
pienākumu „atbilstoši kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, 
iesniegumus un priekšlikumus.”31

Atbildot uz RC „ZELDA” informācijas pieprasījumu, Veselības inspekcija informē, 
ka 2008. gadā inspekcija izskatījusi 1215 iesniegumus par medicīniskās aprūpes 
kvalitāti, no tiem par psihiatrisko pacientu aprūpi izskatīti 64 iesniegumi, 13 
gadījumos tika konstatēti medicīniskās aprūpes pārkāpumi. 2009. gadā izskatīti 
1214 iesniegumi par medicīniskās aprūpes kvalitāti, no tiem par psihiatrisko 
pacientu aprūpi izskatīti 52 iesniegumi, divos gadījumos tika konstatēti 
medicīniskās aprūpes pārkāpumi. Veiktajās pārbaudēs konstatēti Ārstniecības 
likuma pārkāpumi saistībā ar slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu.32 

Attiecībā uz sūdzību izskatīšanas kārtību Veselības inspekcija vēstulē informē, ka, 
saņemot fiziskas personas (pacienta vai viņa aizbildņa) iesniegumu, tiek veikta 

29 Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumi nr. 76 “Veselības inspekcijas nolikums”, http://www.likumi.lv/
doc.php?id=170578, [pēdējo reizi skatīts 12.04.2010.]
30 Pacientu tiesību likums, Saeimā pieņemts 17.12.2009., stājies spēkā 01.03.2010., http://www.likumi.lv/doc.
php?id=203008, [pēdējo reizi skatīts 12.04.2010.]
31 Veselības inspekcijas nolikums. MK noteikumi 76, 05.02.2008., http://www.likumi.lv/doc.php?id=170578&from=off, 
[pēdējo reizi skatīts 12.04.2010.]
32 Veselības inspekcijas 2010.gada 12.februāra vēstule Nr.3.5-3/423/2.3-9/1256, pieejama RC „ZELDA”.
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pārbaude vai ekspertīze ar atzinuma sastādīšanu (uzsākta administratīva lieta), 
kuras gaitā tiek pieprasīta un analizēta nepieciešamā medicīniskā informācija, 
nepieciešamības gadījumos notiek vizītes ārstniecības iestādēs, tikšanās ar 
konkrētā pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām vai 
ārstniecības atbalsta personām, iestādes administrāciju, atsevišķos gadījumos arī ar 
pašu pacientu. Tāpat atsevišķās situācijās pacienta norādītā problēma tiek risināta 
klātienē Veselības inspekcijā.33 

Kā vienu no nozīmīgākajām problēmām personāla un pacienta attiecību kontekstā 
Veselības inspekcija min individuālas pieejas trūkumu iestāžu attiecībās ar 
pacientiem. Inspekcija norāda, ka šāda pieeja ir nepieciešama, lai katram pacientam 
pamatotu režīma un medikamentu lietošanas nepieciešamību, kā arī kopīgi ar 
sociālajiem darbiniekiem plānotu sociālo rehabilitāciju un darba terapiju.34

4) Vēršanās LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā

Saskaņā ar nolikumu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – 
inspekcija) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 
nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību 
aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā. 

Inspekcijai ir šādas funkcijas:
1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību 
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
2. īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību (izņemot uzdevumus, 
kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā);
3. analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
4. nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;
5. sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus bērnu 
tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai;
6. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām 
organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā;
7. īstenot audžuģimeņu atbalsta pasākumus;
8. atbilstoši inspekcijas kompetencei veikt citas funkcijas, kas noteiktas attiecīgo 
jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pienākumu izvērtēt privātpersonu, 
valsts vai pašvaldību iesniegtās sūdzības nosaka Ministru kabineta 2005.gada 
29.novembra noteikumi Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
nolikums.” Ņemot vērā minēto nolikumu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
reizi gadā veic pārbaudes visās piecās psihiatriskajās ārstniecības iestādēs, kurās 

33 Turpat.
34 Turpat.
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tiek nodrošināta ārstēšana bērniem (SIA „Piejūras slimnīcas” Psihiatriskajā klīnikā, Daugavpils 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā, slimnīcā „Ģintermuiža”, VAS „Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas” Bērnu slimnīcā „Gaiļezers”, VSIA bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ainaži”).35

Gan izskatot sūdzības, gan veicot plānotās pārbaudes vizītes slimnīcās, inspekcija īsteno 
šādas metodes: veic pārrunas ar slimnīcas darbiniekiem, apseko slimnīcā ievietoto 
bērnu dzīves apstākļus, kā arī izskata dokumentāciju. Tāpat arī inspekcijas psihologs veic 
individuālas pārrunas ar slimnīcā ievietotajiem bērniem, lai noskaidrotu bērnu viedokli par 
sadzīves apstākļiem, veselības aprūpi, savstarpējām attiecībām ar personālu un vienaudžiem, 
psihoemocionālo klimatu, atbalsta saņemšanas iespējas, kā arī citus faktorus.36

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informācijas vēstulē RC „ZELDA” norāda, ka 
2008. gadā tika saņemtas divas sūdzības par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem 
slimnīcās, savukārt 2009. gadā – viena sūdzība.

Kā nozīmīgāko problēmu bērnu un iestāžu konfliktu risināšanā inspekcija min bērnu 
veselības stāvokli, kuru dēļ pastāv objektīvas grūtības noskaidrot informāciju par darbinieka 
saskarsmi ar bērniem, jo, kā norāda inspekcija, ir gadījumi, kad darbinieki izmanto bērna 
veselības stāvokli kā iemeslu tam, lai noliegtu iespējamās problēmas.

5) Sūdzības iesniegšana Tiesībsarga birojā

Latvijas Republikas Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura galvenie uzdevumi ir 
veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un 
atbilstoši labas pārvaldības principam. Tiesībsarga darbību regulē Tiesībsarga likums.37 
Tiesībsarga likuma 12. pants nosaka ikvienas personas tiesības vērsties ar iesniegumu 
Tiesībsarga birojā par iespējamiem cilvēktiesību vai labas pārvaldības principa 
pārkāpumiem. Izskatot indivīdu iesniegumus, Tiesībsargs var ierosināt pārbaudes lietu, un 
tam ir tiesības „pieprasīt un saņemt bez maksas no iestādes pārbaudes lietā nepieciešamos 
dokumentus (administratīvos aktus, procesuālos lēmumus, vēstules), paskaidrojumus un 
citu informāciju”.38

Atbildot uz RC „ZELDA” izsūtīto informācijas pieprasījumu, Tiesībsarga birojs norāda, ka 
birojā samērā bieži ar sūdzībām vēršas indivīdi, kuri ir psihiatrijas pakalpojumu lietotāji. 
Lielākais sūdzību skaits ir saistīts ar personas ievietošanu psihoneiroloģiskajā slimnīcā 
pretēji personas gribai.39 Kopumā Tiesībsarga birojs norāda, ka 2008. gadā tas ir saņēmis 
24, savukārt 2009. gadā septiņas rakstiskas sūdzības, kuras ir saistītas ar jau minēto 
ievietošanas pamatotības jautājumu. Atsevišķas sūdzības tāpat ir saņemtas par neatbilstošu 

35  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2010.gada 26.janvāra vēstule Nr.1-5.2/121, pieejama RC „ZELDA.”
36 Turpat.
37 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada 6. aprīlī un stājies spēkā 2007. gada 1. janvārī. http://www.likumi.lv/doc.php?id=133535, 
[pēdējo reizi skatīts  09.04.2010.]
38 Tiesībsarga likums 13. panta pirmā daļa, pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=133535, [pēdējo reizi skatīts 09.04.2010.]
39 Tiesībsarga biroja 2010.gada 4.marta vēstule Nr.1-5/58, pieejama RC „ZELDA.”
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ārstēšanu, cilvēka cieņu neatbilstošiem apstākļiem, kā arī kustību ierobežojošo 
līdzekļu lietošanu ilgāk nekā nepieciešams.
Risinot iesniegtajās sūdzībās norādītās problēmas, Tiesībsargs ierosina pārbaudes 
lietas un pieprasa rakstveida informāciju no atbildīgajām institūcijām – slimnīcām, 
tiesām, bāriņtiesām. Tāpat biroja darbinieki organizē pārbaudes vizītes slimnīcās un 
tiekas gan ar sūdzības iesniedzējiem, gan slimnīcas administrācijas pārstāvjiem un 
personālu. Kopumā 2008. gadā Tiesībsarga biroja darbinieki organizēja pārbaudes 
vizītes uz četrām psihoneiroloģiskajām slimnīcām, savukārt 2009. gadā, reaģējot uz 
sūdzībām, apmeklēja divas psihiatriskās slimnīcas.

Pārbaudes vizītes tiek organizētas, gan veicot monitoringa vizītes, gan arī atsaucoties 
uz atsevišķu personu sūdzībām. Tā, piemēram, abas 2009. gadā veiktās pārbaudes 
vizītes tika īstenotas, pamatojoties uz pacientu mutvārdu sūdzībām. Tiesībsarga 
birojs informācijas vēstulē uzsver, ka slimnīcas iepriekš par vizītēm brīdinātas 
netiekot un, iespējams, tādēļ atsevišķās vizītēs neveidojas veiksmīga sadarbība ar 
slimnīcas administrāciju.

Minētās vizītes uz psihoneiroloģiskajām iestādēm Tiesībsargs uzskata arī par 
visefektīvāko veidu, kā risināt konfliktsituācijas, kas radušās starp psihiatrijas 
pakalpojumu lietotāju un iestādi. Objektīvākai lietu izskatīšanai Tiesībsargs izmanto 
neatkarīga psihiatra piedalīšanos un uzsver tā lielo nozīmi pārbaudes vizīšu veiks-
mīgā īstenošanā. 

6) Strīda risināšana tiesā

Jebkurai personai ir iespēja vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka pret to ir pieļauts viņas 
tiesību pārkāpums un persona nav spējusi vai nav gribējusi situāciju risināt, 
iesaistot iepriekš minētās metodes. Likuma par tiesu varu 3.panta otrā daļa nosaka, 
ka „personai ir tiesības uz tiesas aizsardzību pret tās dzīvības, veselības, personiskās 
brīvības, goda, cieņas un mantas apdraudējumiem”. Izvērtējot lietas piekritību, 
personai ir tiesības vērsties ar pieteikumu tiesā, izskatot lietu civilās, administratīvās 
vai krimināltiesiskās tiesvedības kārtībā.

Pacientu tiesību likuma40 normas, kuras regulē pacienta tiesību un likumisko 
interešu aizstāvēšanu, nosaka, ka “šajā likumā noteikto tiesību vai no tām izrietošo 
interešu aizstāvēšanai persona var izmantot visus likumos paredzētos tiesību 
aizsardzības mehānismus, tai skaitā vērsties tiesā likumā noteiktajā kārtībā”.41

40 Likums pieņemts Saeimā 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. martā, http://www.likumi.lv/doc.
php?id=203008, [pēdējo reizi skatīts 12.04.2010.]
41 Pacientu tiesību likuma 18. panta 1. daļa, http://www.likumi.lv/doc.php?id=203008, [pēdējo reizi skatīts 
12.04.2010.]
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7) Sabiedrisko organizāciju sniegtā juridiskā palīdzība

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” mērķis 
ir veicināt cilvēku ar garīgiem traucējumiem tiesību ievērošanu un interešu 
aizstāvību.42 „ZELDA” darbojas, lai veicinātu deinstitucionalizāciju un sabiedrībā 
balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās 
veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 
veicot aktivitātes pētījumu, cilvēktiesību monitoringa, juridiskās interešu aizstāvības, 
sabiedrības informēšanas un izglītošanas jomā. Kopš darbības sākuma (2007. gada 
aprīļa) „ZELDA” nodrošina iknedēļas bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem 
jautājumos, kas skar psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tiesības. 

2009. gadā „ZELDA” sniegusi 46 juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem, savukārt 
2010. gada pirmajos septiņos mēnešos sniegtas 39 konsultācijas. Lielākā 
daļa konsultāciju saistītas ar rīcībspēju jautājumiem (25%) vai ar stacionēšanu 
psihiatriskajā slimnīcā bez pacienta piekrišanas. Bieži vien iedzīvotāji arī interesējas 
par pieejamajiem sociālās palīdzības veidiem. 2009. gadā „ZELDA” saņēma arī vairākas 
sūdzības par aprūpi sociālās aprūpes centros un lūdza Labklājības ministriju izvērtēt 
sūdzībās minētos faktus – kā informēja LM, vienā no iestādēm minētie fakti daļēji 
apstiprinājās. Bieži vien „ZELDA” arī saņem telefoniskus lūgumus no pacientiem, kas 
atrodas psihiatriskajās slimnīcās, atbraukt un izvērtēt pacienta tiesību aizskārumu. 
Šādās situācijās diemžēl pacientiem ir jāatsaka un jālūdz vērsties Tiesībsarga birojā 
vai Veselības inspekcijā, jo RC „ZELDA” kā sabiedriskai organizācijai nav ne mandāta, 
ne pietiekamu resursu, lai šādas vizītes veiktu.

Nodibinājums „Pacientu ombuds”

Pēc Latvijas Pacientu tiesību biroja darbības izbeigšanas daļa tā komandas 2008. 
gada septembrī ar Rīgas Austrumu slimnīcas atbalstu izveidoja nodibinājumu 
„Pacientu ombuds”. Tā galvenie mērķi ir veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana 
– pacientu tiesību nodrošināšana Latvijā, pacientu un medicīnas personāla 
informēšana par tiesību un veselības aprūpes sistēmas organizatoriskajiem 
jautājumiem, konfliktu un neskaidrību risināšana pacientu un medicīnas darbinieku 
starpā, kā arī sadarbības un efektīvas komunikācijas veicināšana starp veselības 
aprūpes sistēmā iesaistītajiem. Pacientu ombuda uzdevums ir uzlabot veselības 
aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti 
starp veselības aprūpē iesaistītajiem, kā arī apstrādājot no klientiem un personāla 
saņemto atgriezenisko saiti un pārvēršot to ierosinājumos sistēmas veidotājiem un 
nodrošinātājiem.43 

42 http://www.zelda.org.lv/?cat=28&lang=lv, [pēdējo reizi skatīts 20.08.2010.] 
43  http://www.pacientuombuds.lv/lat/par_mums/, [pēdējo reizi skatīts 20.08.2010.]
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2009. gadā Pacientu ombuds sniedzis 370 konsultācijas. Lielākā daļa 
konsultāciju sniegtas par attieksmes, saskarsmes jautājumiem un par informācijas 
trūkumu. Sūdzības saņemtas arī par medicīniskās aprūpes kvalitāti un veselības 
aprūpes pieejamību, pakalpojumu cenām un aprūpes organizācijas problēmām. 
2009. gadā Pacientu ombuds ieviesis arī „labo vārdu” pateicības vēstuļu sistēmu, 
nosūtot pateicības vēstules tām ārstniecības personām, par kurām pacienti snieguši 
labas atsauksmes, kopumā pagājušogad nosūtot 57 šādas vēstules.44 Attiecībā uz 
psihiatriskās palīdzības jomu Pacientu ombuds sūdzības neskata, bet gadījumā, 
ja šādas sūdzības tiek saņemtas, iesniedzējiem tiek ieteikts vērsties citās iestādēs, 
piemēram, RC „ZELDA”.

Secinājumi

Kopumā var secināt, ka indivīdam ir pieejami vairāki strīda risināšanas mehānismi, 
kurus tas var izmantot, rodoties konfliktam kādā no ārstniecības vai sociālo 
pakalpojumu nodrošinošām iestādēm. 

Piemēram, ja sūdzība rakstura vai apjoma dēļ īsti neatbilst tiesu kompetencei, 
vai arī persona nevēlas vērsties ar prasības pieteikumu tiesā, tā var izmantot citas 
konflikta risināšanas metodes, vēršoties ar iesniegumu gan pašā iestādē, gan arī 
citās institūcijās, kuras būtu kompetentas iesaistīties attiecīgā konflikta risināšanā, 
piemēram, Labklājības ministrijā, Veselības inspekcijā vai Tiesībsarga birojā.

Savukārt, vēršoties ar iesniegumu pašā iestādē, kur konflikts ir radies, personai 
ir nodrošināta iespēja samērā ātri un pieejami risināt pastāvošo situāciju. Taču 
jāatzīst, ka individuālās sūdzības iesniedzējs vienmēr atradīsies nevienlīdzīgākā 
pozīcijā, salīdzinot ar iestādi. Ņemot vērā psihiatrijas pakalpojumu lietotāju 
mazaizsargātību, kā arī bieži vien izglītības zemo līmeni un nepieciešamo zināšanu 
trūkumu, ir apšaubāmi, ka šāda personas pašaizstāvība būtu efektīvs konflikta 
risināšanas veids. Tāpat ir apšaubāmi, vai vienmēr šādu konfliktu risināšanā varēs 
panākt objektīvu risinājumu, ņemot vērā, ka vienīgais situācijas izvērtētājs un 
lēmuma pieņēmējs ir pati iestāde, kas ir arī konfliktā iesaistītā otrā puse.

Izvēloties risināt konfliktu ārpus iestādes, personai ir nodrošināta iespēja vērsties 
ar sūdzību citās iestādēs, kas varētu nodrošināt objektīvu konflikta izskatīšanu un 
lēmuma pieņemšanu. Taču arī šādai strīda risināšanas metodei ir savas negatīvās 
puses. Izvērtējot sev pieejamos strīdu izskatīšanas mehānismus, lielākā daļa iestāžu 
(tai skaitā LM un Tiesībsarga birojs) kā efektīvāko līdzekli min strīda risināšanu 
klātienē pašā iestādē. Tas var ietvert tādas metodes kā pacientu anketēšanu vai 
tiešu komunikāciju ar personālu un pacientu. No iestāžu viedokļiem izriet, ka 
šādi var iegūt plašāku redzesloku un izvērtēt vairāk apstākļu (piemēram, iestādes 
44 Pacientu ombuda tikšanās ar masu mediju pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar paveikto un turpmāk plānoto, http://
www.pacientuombuds.lv/lat/presei/?doc=265, [pēdējo reizi skatīts 20.08.2010.] 
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gaisotni, personāla attieksmi pret pacientiem), nekā analizējot situāciju, balstoties 
tikai uz dokumentu pieprasījumiem.

Taču diemžēl nākas secināt, ka neviena no minētajām iestādēm neatrodas uz 
vietas ārstniecības vai sociālās aprūpes iestādē. Lai iesaistītos iestāžu konfliktu 
risināšanā klātienē, institūcijām ir jāorganizē izbraukuma vizītes, kas prasa gan 
laiku, gan līdzekļus. Neraugoties uz to, ka šādas vizītes samērā bieži ir organizējis 
gan Tiesībsarga birojs, gan LM atbildīgās institūcijas, jāatzīst, pārbaudes vizītes 
iestādēs nevar tikt uzskatītas vienlaikus arī par efektīvu sadarbības modeli konfliktu 
risināšanā starp personālu un pacientu. Pirmkārt, vērtējot to no efektivitātes 
viedokļa, var secināt, ka institūciju reakcija uz katru pacienta sūdzību, personīgi 
ierodoties iestādē, ir dārgs un laikietilpīgs process, kas ne vienmēr spēj nodrošināt, 
iespējams, nelielu, taču pacientam svarīgu konfliktu risināšanu īsā laika sprīdī. 
Otrkārt, šādai vizītei jebkurā gadījumā ir autoritatīvs, nevis uzticību veicinošs 
raksturs, jo ārstniecības iestāde vienmēr atradīsies padotības attiecībās ar attiecīgo 
institūciju. Un, visbeidzot, institūciju pārstāvji, ņemot vērā vizīšu īso, visbiežāk reizi 
gadā īstenoto raksturu, nevar pilnvērtīgi izvērtēt iestādē pastāvošās attiecības un 
iespējamos konfliktus. 

Kopumā var secināt, ka institūciju īstenotajām pārbaudes vizītēm ir liela nozīme 
iespējamo un esošo cilvēktiesību pārkāpumu izvērtēšanā un novēršanā. Tām ir 
neatsverama nozīme kontroles funkcijas īstenošanā iestādēs. Taču, raugoties no 
efektīvas konflikta starp iestādi un personālu risināšanas viedokļa, jāsecina, ka 
minētās vizītes ir atzīstamas par samērā ierobežotu līdzekli, kam primāri ir citi mērķi 
un uzdevumi. 

Izvērtējot Latvijā pastāvošos strīdu risināšanas mehānismus starp iestādi un 
pacientu/klientu, var secināt, ka katrai no pastāvošajām metodēm ir savas 
pozitīvās un negatīvās iezīmes. Minētie mehānismi nodrošina samērā efektīvu 
iestāžu pārraudzību, taču bieži vien individuālo konfliktu risināšana, it īpaši 
nelielu strīdu gadījumā, ir apgrūtināta. No iestādēm tas prasa pārmēru laika un 
resursu ieguldījumu, savukārt indivīdam bieži trūkst ātras un objektīvas palīdzības 
nodrošināšana. 

Tāpat diemžēl ir jāsecina, ka ne vienmēr pacienti ir informēti par iespējamiem 
un iepriekš analizētajiem strīdu izskatīšanas mehānismiem. No kvantitatīvā 
pētījuma (Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums), anketējot 266 
psihiatrisko slimnīcu pacientus un 142 pansionātu klientus, redzams, ka vairums 
anketēto nezina, kur ar sūdzībām griezties pēc palīdzības; turklāt arī pacienti ir 
norādījuši uz ierobežojumiem sazināties ar ārpasauli – (telefona pieejamība), 
iespējas nosūtīt sūdzības.45 
Tādējādi var konstatēt, ka ne vienmēr pētījumā analizētie mehānismi ir pieejami un 
sasniedzami pacientam, kurš visbiežāk ir atstāts viens pret visu sarežģīto sūdzību 
45 I.Leimane-Veldmeijere, U.Veits, Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums, Latvijas Cilvēktiesību 
centrs, 2006, 21.-22.lpp.
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risināšanas sistēmu – nav cilvēku, kas veltītu laiku un izskaidrotu pacienta tiesības. 
Arī formālā sūdzēšanās tiesā vai kādā no inspekcijām ir laikietilpīga, kamēr tiek 
panākts rezultāts, var paiet gadi un sūdzības iemesls jau sen ir zudis. Savukārt 
iespēja sūdzēties slimnīcas administrācijai ir neefektīva, jo visbiežāk sūdzība netiek 
objektīvi izvērtēta un pret pacientu, kas sūdzējies, var tikt vērstas sankcijas. Arī 
sabiedrībā bieži vien valda aizspriedumi, pret psihiatrijas pakalpojumu lietotāju 
sūdzībām, piemēram, apriori uzskatot, kā tās ir „nepamatotas fantāzijas augļi”.

Priekšlikumi situācijas uzlabošanai Latvijā

Strādājot pie Pacientu tiesību likuma projekta, bija diskusijas par atsevišķa pacientu 
ombuda (tiesībsarga) izveidošanu pacientu tiesību aizstāvībai. Tomēr, ņemot vērā, 
ka tajā laikā tika veidots atsevišķs Tiesībsarga institūts, kurš risinātu arī veselības 
nozares tiesību jautājumus, tika nolemts tādu institūciju neveidot. Šobrīd Tiesībsargs 
savas noslodzes, lietu formālas un attālinātas no klienta izskatīšanas un samērā 
zemās autoritātes dēļ tā arī nav ieguvis tās neatkarīgās un autoritatīvās institūcijas 
statusu, ko bija plānots sasniegt. Arī vēsturiski tiesībsarga institūts ir veidots, lai 
pasargātu no valsts varas patvaļas. Mūsdienu psihiatrijas pakalpojumu sniedzēji 
ne vienmēr būs valsts varas izveidotas institūcijas. Atsevišķus trūkumus Tiesībsarga 
darbā novērš privātās nodibinājums “Pacientu ombuds”, kurš savu darbību izvērš 
ārstniecības iestādēs un kurš par vienu no saviem uzdevumiem izvirza “konfliktu 
un neskaidrību risināšana pacientu un medicīnas darbinieku starpā”.46 Tomēr savā 
darbībā Pacientu ombuds aptver tikai somatiskās (ne psihiatriskās) slimnīcas.

Lai novērstu augstāk minētos trūkumus, psihiatriskajiem pacientiem ir 
nepieciešams aizstāvis, kurš:

 ātri un objektīvi iesaistītos pacienta tiesību aizskāruma novēršanā;1. 
nodrošinātu efektīvu pacienta interešu aizsardzību (objektivitāte, palīdzība 2. 
pacienta aizskarto interešu definēšanā (bieži vien pacients nav spējīgs 
īsi un kodolīgi raksturot radušos problēmu un izvēlēties tai piemērotāko 
risinājumu));
veiktu skaidrojošo darbu pacientam un analizētu sistēmiskās problēmas 3. 
garīgajā veselībā.

Izmantojot ārvalstu (Nīderlandes, Kanādas un daļēji arī Lietuvas) labās prakses 
pieredzi, Latvijā ir nepieciešama psihiatriskā pacienta aizstāvja institūta ieviešana. 
Pacienta aizstāvja institūta galvenie uzdevumi būtu:

sniegt pacientiem aizstāvības pakalpojumus, nodrošinot efektīvu, 1. 

46  http://www.pacientuombuds.lv, [pēdējo reizi skatīts 20.08.2010.]
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ātru un objektīvu pacienta interešu pārstāvību;
konstatēt un risināt sistēmiskās problēmas;2. 
izglītot un informēt sabiedrību.3. 

 

Institucionālais statuss

Pacienta aizstāvja institūts nevar darboties pats par sevi, ir nepieciešama kāda 
organizatoriska struktūra, kas veicinātu un atbalstītu tā darbību, kā arī nodrošinātu 
un uzraudzītu pakalpojuma kvalitāti, sniegtu informatīvu un metodisku atbalstu tā 
darbībā, kā arī risinātu saimnieciskus un organizatoriskus jautājums – piemēram, 
attiecībā uz dežūru grafiku, savstarpēju aizstāšanu, grāmatvedību un uzskaiti. 

Izvērtējot ārvalstu pieredzi un Latvijas situāciju, pacienta aizstāvja institūta 
juridiskajam (organizatoriskajam) statusam ir iespējami šādi varianti:

Publiska, no ārstniecības iestādes neatkarīga institūcija:1. 
paplašinot Veselības inspekcijas funkcijas;1. 
paplašinot Tiesībsarga funkcijas;2. 
veidojot jaunu valsts vai pašvaldības institūciju.3. 

Privāta, no ārstniecības iestādes neatkarīga institūcija.2. 
Iekšējs dienests slimnīcā.3. 

Katram no šiem variantiem ir savas priekšrocības un trūkumi. Piemēram, publiskai, 
no ārstniecības iestādes neatkarīgai institūcijai kā priekšrocības varētu minēt:

Latvijas sabiedrībā pastāvošo uzskatu, ka lielākā daļa jautājumu ir jārisina 1. 
valstij;
publiskās varas autoritāti;2. 
publiskās varas darbības principu izpratni un esošu struktūru ar līdzīgām 3. 
funkcijām darbību.

Pie trūkumiem būtu pieskaitāmi:
attālināšanās no pilsoniskās sabiedrības iesaistes, tā vietā, lai daļu no 1. 
sabiedrībai nepieciešamajām funkcijām veiktu ar sabiedrības spēkiem, 
valstij līdzdarbojoties, bet ne pilnībā risinot visas problēmas;
pašreizējā nepieciešamība samazināt valsts pārvaldes apmēru un valsts 2. 
ierobežotās iespējas atrast finansējumu un cilvēku resursus jaunām 
funkcijām.

Aplūkojot privātas, no ārstniecības iestādes neatkarīgas institūcijas modeli, kā 
priekšrocības minamas:

neatkarība no valsts un pašām ārstniecības iestādēm, nodrošinot darbību 1) 
tikai pacienta interesēs;
sabiedriskā darba efektivitāte un mērķtiecīgums.2) 
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Tomēr šajā gadījumā kā trūkums minami – ilglaicīga, stabila finansējuma piesaistes 
problēmas privātai organizācijai un Latvijai diezgan tipiskā situācija ar vairāku 
savstarpēji “konkurējošu” organizāciju izveidi.
Iekšējs dienests slimnīcā nebūtu uzskatāms par jaunu risinājumu, jo arī pašlaik 
slimnīcas saskaras ar pacientu sūdzību izskatīšanu. Tā lielākā priekšrocība būtu 
pašu ārstniecības iestāžu ieinteresētība iekšējo dienestu veidošanā, bet tajā pašā 
laikā tas ir arī lielākais trūkums, jo sniegtais pakalpojums un palīdzība pacientam 
būtu pilnībā atkarīga no ārstniecības iestādes labvēlības.

Finansējums
 
Veselības aprūpe Latvijā tiek finansēta no valsts budžeta vispārīgajiem ieņēmumiem. 
Veselības aprūpes budžets uz vienu iedzīvotāju 2009. gadā bija 192,5 lati. Laika 
posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam vismazākais veselības aprūpes budžets 
bija 2006. gadā – 180,52 lati. 2007. gadā šis rādītājs palielinājās līdz 227,1 latam, 
bet 2008. gadā sasniedza minētā perioda augstāko līmeni – 253,79 latus. Veselības 
ministrijas budžets 2010. gadā  ir 432 miljoni latu, tajā skaitā 24,2 miljoni latu 
paredzēti trūcīgo iedzīvotāju veselības aprūpei, bet 341,7 miljoni latu paredzēti 
pakalpojumu pirkšanai. 1,556 miljonus latu šogad paredzēts tērēt nozares vadībai 
un 16,282 miljonus latu medicīnas izglītībai. Veselības aprūpes budžets šogad ir 
3,6% no iekšzemes kopprodukta.47

Kā redzams, līdzekļi veselības aprūpei ekonomiskās krīzes ietekmē samazinās. 
Visvairāk tas ir skāris programmas, kas tieši nefinansē ārstniecību, un arī tur ir 
izteikts līdzekļu trūkums. Tādējādi pašreizējā situācijā ir samērā grūti runāt pat 
par salīdzinoši neliela valsts finansējuma piesaisti pacienta aizstāvja institūta 
izveidošanai. Tomēr, ņemot vērā, ka pacientu aizstāvja institūts Latvijā līdz šim nav 
darbojies, būtu nepieciešams atvēlēt tā darbībai vajadzīgos finanšu līdzekļus. 

Nīderlande 1982. gadā sāka ieviest pacienta uzticības personas mehānismu ar 
astoņiem pacienta aizstāvjiem astoņās slimnīcās. Uzsākot Latvijā šī institūta darbu, 
sākotnēji būtu nepieciešams panākt aizstāvja darbību pilotprojekta veidā kādā 
no psihiatriskajām slimnīcām, pakāpeniski palielinot pacienta aizstāvju skaitu un 
ieviešot tos visās specializētajās psihiatriskajās slimnīcās, un tālāk attīstot arī ārpus 
specializētajām ārstniecības iestādēm.

Pacienta aizstāvja darbību iespējams finansēt kādā no šādiem variantiem:
1) tiešs valsts vai pašvaldības finansējums – situācijā, ja pacienta aizstāvja 
institūts tiek veidots kā publiska un no ārstniecības iestādes neatkarīga 
institūcija;
2) netiešs valsts vai pašvaldības finansējums vai privāts finansējums 

47 Ziņu aģentūra LETA/ Nozare, http://www.esmaja.lv/?lapa=zina&id=963, [pēdējo reizi skatīts 20.08.2010.] 



37

– šāds finansējuma modelis ir piemērots, ja pacienta aizstāvja institūts 
tiek veidots kā privāta no ārstniecības iestādes neatkarīga institūcija, ko 
finansē psihiatriskās palīdzības pakalpojumu sniedzējs no visiem saviem 
ieņēmumiem. 
3) sabiedrisko organizāciju piesaistīts finansējums – šāds risinājums der 
tikai samērā īsam laika periodam, piemēram, lai uzsāktu pilotprojektu, bet 
tas nenodrošina tā ilgtspējību.
 

Pacientu aizstāvja vieta tiesību sistēmā

Lai izveidotu pacienta aizstāvja institūciju psihiatrijā un nodrošinātu tās 
nepārtrauktu darbību, ir jāveic izmaiņas tiesību aktos, nosakot pacienta aizstāvja 
statusu, viņa tiesības un pienākumus, kā arī nepieciešamo kvalifikāciju. Aizstāvības 
pakalpojumu sniedzēja vietu tiesību aktos varētu noteikt:

veidojot jaunas vai paplašinot esošo valsts institūciju pilnvaras;- 
atļaujot pēc noteiktiem kritērijiem tirgū ienākt privātām institūcijām un - 
nosakot pienākumu ārstniecības iestādei nodrošināt kādas institūcijas 
pacienta aizstāvju darbību;
likumā deleģējot valsts funkcijas kādi vienai privāto tiesību organizācijai.- 

Pacienta aizstāvja institūcijas pamatuzdevumi un funkcijas būtu jānosaka plānotajā 
Psihiatriskās palīdzības likumā.48 Tālāk, atkarībā no izvēlētā darbības modeļa, ir 
nepieciešams Ministru kabineta regulējums, piemēram, jāpapildina attiecīgo 
iestāžu nolikumi, obligātās prasības ārstniecības iestādēm, veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība.

Rekomendācijas pilotprojektam

Pirms pacienta aizstāvja ieviešanas ir nepieciešamas izmēģināt modeļa darbību 
kādā no Latvijas lielākajām psihiatriskajām slimnīcām (piemēram, Rīgā vai Jelgavā). 
Pilotprojekta laikā Latvijas situācijā tiktu izmēģināti pacienta uzticības personas 
mehānisma principi, kas ļautu popularizēt pacienta aizstāvja ideju, precīzāk 

48 Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa (ar turpmākiem grozījumiem) Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības 
jomā paredz izstrādāt Psihiatriskās palīdzības likumu. Psihiatriskās palīdzības likums regulēs sabiedriskās attiecības 
psihiatriskās palīdzības jomā. Likumā tiks noteikta psihiatriskās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtība, 
pacientu ar psihiskiem traucējumiem tiesības un šo tiesību ierobežojumi, psihiatriskās palīdzības sniedzēju tiesības 
un pienākumi, piespiedu psihiatriskās palīdzības sniegšanas kārtība un atrunāti citi specifiski jautājumi. Psihiatriskās 
palīdzības likumā ietvertās normas netiks attiecinātas uz pacientiem, kuriem nav konstatēti psihiskie traucējumi, 
tādēļ nav lietderīgi tās iekļaut Pacientu tiesību likumā. http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=377, [pēdējo reizi aplūkots 
03.08.2010].
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sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām un precizēt pacientu aizstāvim 
nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Kopsavilkums

Publiska 
institūcija

Privāta institūcija Ārstniecības iestāde

Finansējums Publisks Publisks/privāts Publisks/privāts
Aizstāvības 
institūcija

Viena Var būt viena vai vairākas 
institūcijas

Katrā slimnīcā sava sistēma

Institūcija 
noteikta

Likumā Likumā vai atlasot/
licencējot

Likumā obligāta prasība 

Tiesības Darbojas visās 
ārstniecības 
iestādēs

Darbojas  tikai tajās, ar 
kurām noslēgts līgums

Darbojas tikai attiecīgajā 
ārstniecības iestādē

Samaksa Budžets  Budžets vai maksa par 
pakalpojumu

Budžets

Darbības 
neatkarība

Daļēja Pilnīga Stipri ierobežota
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Pielikums Nr.1

Nodibinājuma “Pacientu ombuds” darbības metodika 49

Pacientu ombuda darbības pamatā ir pacientu interešu aizstāvība. Lai šo 
uzdevumu īstenotu, ir izvēlēta metodika, kas balstīta uz ciešu sadarbību ar veselības 
pakalpojumu sniedzējiem un ne vien pacientu iesniegto sūdzību risināšanu, bet 
arī atgriezeniskās saites nodrošināšanu, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti 
kopumā. Izveidotā sūdzību apstrāde katru problēmu aplūko divējādi: individuālais 
pacienta labums/tiesības un ārstniecības iestādes iespējas mācīties no atklātajiem 
pārkāpumiem vai negadījumiem.

1. Sūdzības

Sūdzība ir neapmierinātības ar organizācijas procedūrām, tiesību pārkāpumiem, 
maksu, darbiniekiem vai servisa kvalitāti izpaušanas forma; tā var būt neformāla – 
verbāla  vai arī formāla – rakstiska. Pacienti sūdzas par dažādiem veselības aprūpes 
aspektiem, sākot ar nenozīmīgiem, beidzot ar katastrofiskiem notikumiem. 
Taču ikviena sūdzība uztverama nopietni. Kad klienti sūdzas, viņi ne vienmēr ir 
norūpējušies tikai par savām vajadzībām, bet bieži vien arī par veselības aprūpes 
sistēmas kvalitāti kopumā.

Kāpēc rodas sūdzības?

Sūdzības rodas, kad klients nav apmierināts ar piedāvāto servisu. Pacienta 
teiktais ne vienmēr var būt neapmierinātības patiesais iemesls, tāpēc ir uzmanīgi 
jāklausās, jāuztver cilvēka emocijas un jāpajautā, kādu risinājumu viņš vēlas. 
Biežāk sastopamie iznākumi, ko pacienti ar savām sūdzībām vēlas panākt, ir: (1) 
izskaidrošana, (2) atvainošanās, (3) materiāla atlīdzība, (4) pārliecība, ka tas nenotiks 
ar citiem cilvēkiem.
Liela daļa neapmierinātības rodas tāpēc, ka organizācija nav skaidri formulējusi un 
publiskojusi savas normas, likumus, apkalpošanas procesu un kārtību. Kad klients 
saprot, ko viņš var un nevar sagaidīt no organizācijas, tad tas, ko cilvēks sagaidīs, būs 
daudz adekvātāks reālajai situācijai un viņš nebūs tik neapmierināts ar servisu. Līdz 
ar to informācijas sniegšana un izskaidrošana ir nozīmīgs profilaktisks pasākums. 
Neapmierinātība un sūdzības bieži vien ir arī atbildes reakcija uz stresu. Tas var būt 
apgrūtinoši personālam, kurš pats ir steigas un spriedzes apstākļos.

2. Efektīva sūdzību apstrāde, vadošie principi

Sūdzības (un arī atzinības) ir nozīmīga klientu atgriezeniskās saites forma, kas 

49 Sagatavojusi Liene Šulce – „Pacientu ombuda” Valdes priekšsēdētāja un RC „ZELDA” juriste laika posmā no 2008. 
gada 1. jūnija līdz 2009. gada 30. jūnijam.
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piedāvā vērtīgu un unikālu informāciju organizācijai, kura rūpējas par darbības 
kvalitātes uzlabošanu un riska vadību.
Veselības aprūpes servisa sniedzējiem ir jārūpējas par to, kā no sūdzībām iegūto 
informāciju labāk apgūt un izmantot, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, drošību 
un pieejamību. Sūdzības un citi pacientu komentāri ir ļoti nozīmīgs mācīšanās 
instruments, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos.
Par pacientu apmierinātību var runāt tad, kad organizācija zina viņu cerības un 
vajadzības un rūpējas par to, lai piedāvātais serviss tās apmierinātu, kā arī tiktu 
nepārtraukti uzlabots un attīstīts. 
Pētījumi rāda, ka samērā maz neapmierināto klientu patiešām raksta sūdzību, 
tādējādi katra saņemtā sūdzība var piedāvāt ieskatu daudz plašākā neapmierinātību 
lokā. Tiekot galā ar sūdzības iemesliem, organizācija turpmāk var samazināt sūdzību 
skaitu un neapmierinātību ar servisu kopumā. 

Efektīva sūdzību apstrādes sistēma var sniegt labumu vairākos veidos:
1. Tā identificē sfēras, kurās nepieciešami uzlabojumi, un piedāvā pacientiem 
piedalīties servisa uzlabošanā.
2. Norisinās labāka riska vadība, potenciāli ierobežojot pacientu tiesību 
pārkāpumus, to sūdzību daudzumu, kas varētu pāriet tiesas procesā, kā arī 
līdzīgu sūdzību atkārtošanos nākotnē kopumā.
3. Tiek samazinātas izmaksas un optimizēti citi ar sūdzību apstrādi saistīti 
resursi.
4. Notiek ātra, godīga un taisnīga sūdzību risināšana.
5. Tiek garantēta labāka pakalpojumu kvalitāte un drošība, sniedzot 
atgriezenisko saikni servisa nodrošinātājiem.

Galvenie mērķi

Sūdzību vadības shēmai jābūt plašai un efektīvi izmantojamai visā veselības 
aprūpes sistēmā, tai jāietver šādi mērķi:

piedāvāt efektīvu, godīgu un viegli pieejamu mehānismu darbam ar 1. 
pacientu sūdzībām;

zināt, popularizēt un aizstāvēt pacientu tiesības;2. 
ievākt datus un pārraudzīt sūdzības, lai uzlabotu veselības aprūpes servisa 3. 

kvalitāti.

3.Vadošie principi

Sūdzību vadības sistēmas vadošie principi ir nozīmīgs komponents pakalpojumu 
nodrošināšanā, un tie būtu jāņem vērā visiem organizācijas darbiniekiem. 

1. Kvalitātes uzlabošana.
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2. Atklāta un godīga komunikācija

Atklāta un godīga komunikācija ietver nožēlas paušanu, faktu izklāstīšanu par 
to, kas notika, potenciālo seku minēšanu un soļus, kas tiek sperti, lai tiktu galā ar 
notikušo un nepieļautu tā atkārtošanos.
Komunikācijai ar pacientu jābūt tādai, lai tiktu respektētas viņa individuālās 
vajadzības, kas nozīmē, ka saskarsmē ar pacientiem jāiesaista kvalificēts un uz 
veiksmīgu komunikāciju orientēts personāls. 

Atklātas un godīgas komunikācijas principi:

1. savlaicīgums un atvērtība – sniegtajai informācijas jābūt savlaicīgai un 
godīgai;
2. atzīšana – pacientam nodarītais kaitējums ir jāatzīst pēc iespējas drīzāk;
3. nožēlas paušana – pacientam un viņa tuviniekiem jāsaņem atvainošanās 
par jebkāda veida nodarījumu pēc iespējas īsākā laikā;
4. pamatotās cerības – pacienti sagaida, ka tiks pilnvērtīgi informēti, pret 
viņiem attieksies ar cieņu un empātiju; šie principi ir jāievēro darbā ar 
ikvienu klientu;
5. personāla atbalsts – personāls būtu jāmudina atklāt un ziņot par 
kaitējumiem, apzinoties, ka tas tiek darīts sistēmas uzlabojumu dēļ, nevis 
vainīgā sodīšanai;
6. integrēta riska vadība un sistēmas uzlabojumi – pētījumiem un kļūdu 
izmeklēšanai ir jābūt fokusētai uz sistēmas attīstību un riska vadību;
7. laba pārvalde – nelabvēlīgie notikumi ir jāanalizē un ir jābūt kontroles 
sistēmai, lai, no kļūdām mācoties, nepieļautu to atkārtošanos nākotnē;
8. konfidencialitāte – ikviena iesaistītā cilvēka personas datiem un informācijai 
ir jābūt konfidenciālai, kā arī tie ir jāaizsargā atbilstoši likumdošanai;
9. atlīdzināšana – ja ir iespējams un nepieciešams, klientam var piedāvāt 
pakalpojumus bez rindas vai naudas atdošanu.

3. Saistības.

Nozīmīgs faktors veiksmīgai sūdzību apstrādei ir vadības iesaistīšanās. Pozitīva 
vadības attieksme pret mācīšanos no kļūdām un no sūdzībām iegūtās informācijas 
lietderīgu izmantošanu, kā arī gatavība konstruktīvi risināt problēmas ir būtiska, lai 
sistēma veiksmīgi funkcionētu un darbinieki to ņemtu vērā.  
Visām sūdzību apstrādes sistēmā iesaistītajām personām, sākot ar medicīnas 
personālu un beidzot ar vadību, jābūt gatavām piedalīties problēmas risināšanā. 

4. Pieejamība.

5. Atsaucība.
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6. Caurredzamība un skaidrība.

Sūdzību iesniegšanas process ir labi definēts un skaidrs gan personālam, gan 
pacientiem. Sūdzības iesniedzējs jāinformē par sūdzības risināšanas gaitu un 
statusu visa procesa laikā. Ja iespējams, klienti jāiesaista pārrunās par iznākumiem. 
Beigās arī klientam jāsniedz informācija par to, kādas darbības organizācija ir 
veikusi pēc sūdzības saņemšanas.
Veselības aprūpes organizācijas ir atbildīgas plašākas sabiedrības priekšā par 
savu pakalpojumu uzticamību un drošību. Ziņas par sūdzībām, to sekām būtu 
publiskojamas gadskārtējos pārskatos  utml.

7. Privātums un konfidencialitāte.

Sūdzību apstrādes procesā ir jānodrošina personas datu aizsardzība un 
konfidencialitāte, tajā pašā laikā pieņemtajiem lēmumiem jābūt atvērtiem un 
skaidriem.

4. Process

Optimālā variantā visas sūdzības ir jāatrisina tās rašanās vietā un brīdī.
Lielāko daļu problēmu ir iespējams atrisināt ar izskaidrošanas vai tūlītējas 
atvainošanās un atzīšanas palīdzību, un nav nepieciešamas tam sekojošas 
procedūras vai sistēmas izmaiņas. Ja personāls var atrisināt problēmu uzreiz, 
viņi to dara, nesniedzot oficiālu sūdzības pieteikumu. Tomēr arī šādas sūdzības 
ir jāreģistrē, lai veidotu kopējo statistiku par atgriezenisko saiti un izgaismotu 
potenciālās problēmsfēras. 

Pacientu ombuds ārstniecības personālam iesaka: 

- klausīties uzmanīgi, ko pacients stāsta un par ko viņš patiesībā sūdzas;
- sniegt notikušā izskaidrojumu (bet tikai gadījumos, kad darbinieks to 
patiešām zina);
- ja nepieciešams, darbinieks var atvainoties par kļūmi vai sarežģījumu (tas 
sniegs pacientam informāciju, ka darbinieks viņā patiešām ir klausījies un 
sapratis);
- ja sūdzība ir saistīta ar medicīnisku problēmu, pacientam var ieteikt 
griezties pie kāda cita ārsta pēc papildu konsultācijas. Ja klientu tas 
neapmierina, viņš var iesniegt formālu sūdzību;
-darbinieks var runāt ar kādu citu ārstu pacienta vārdā, ja pacients to 
vēlējies u.c.

Sūdzības, kuru risināšanai nepieciešams ilgāks laiks un rūpīgāka izpēte.
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Sarežģītāku sūdzību gadījumā to apstrādē veicami šādi soļi:

solis: sūdzības saņemšana un apstiprināšana;1. 
solis: novērtēšana;2. 
solis: informācijas vākšana un situācijas izpēte;3. 
solis: risinājums/rezultāts;4. 
solis: īstenošana.5. 

1.solis: saņemšana un apstiprināšana.
Cilvēki var iesniegt sūdzības personiski, telefoniski vai rakstveidā. 
Ja tiek saņemta mutiska sūdzība, jālieto aktīvās klausīšanās prasmes un jābūt 
atvērtam un uzmanīgam, kā arī jācenšas saprast, ko klients vēlas un kāds varētu 
būt risinājums.
Neskatoties uz to, kādā veidā sūdzība ir saņemta, tās saņemšana ir jāapstiprina. 
Vislabāk to darīt ar vēstules starpniecību vai telefona zvanu.

Sarežģītās situācijās nepieciešams:
2) Saglabāt pieklājību un cieņu.
3) Uzmanību koncentrēt uz pašu problēmu, nevis iesaistītajām 
personībām.
4) Veltīt laiku problēmas izprašanai (tajā var slēpties vienkāršs risinājums).
5) Būt gatavam uzklausīt, spēcīgi neizrādot savas emocijas.
6) Būt pacietīgam.
7) Paust nepieciešamo informāciju vai nožēlu, ja tas ir vietā.
8) Ja nepieciešams, lūgt citu darbinieku palīdzību.

2.solis: novērtēšana.
Sūdzību nopietnības novērtēšanai var izmantot speciālas matricas, 
datorprogrammas, sūdzību novērtēšanas tabulas u.tml. Problēmas novērtēšana 
nosaka, kas tālāk nodarbosies ar problēmu un kam par to tiks ziņots. Novērtējot 
situāciju, jāņem vērā arī tādi blakus faktori kā klienta paša veselības stāvoklis, 
vajadzības un uzvedība.

3.solis: informācijas vākšana un situācijas izpēte.
Problēmas izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot, kas noticis, lai izvairītos no līdzīgiem 
atgadījumiem nākotnē. Ļoti svarīgi ir noskaidrot dažādus faktus, problēmā tieši un 
netieši iesaistītos dalībniekus, sākot ar pacientu un beidzot ar iestādes vadītāju.

4.solis: risinājums/rezultāts.
Kad visa nepieciešamā informācija ir savākta, jāapspriež risinājuma iespējas ar 
darba kolēģiem un pacientu. Šis posms var sevī ietvert:

1. tikšanās ar pacientu, viņa ģimeni un personālu;
2. izskaidrojums – informācijas sniegšana pacientam var būt liels solis, kas 
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ved tuvāk risinājumam. Jāpārliecinās, ka sniegtā informācija ir patiesa un 
pacients to ir sapratis;
3. atvainošanās;  
4.nepieciešamības gadījumā kompensācija, samaksātās naudas par 
pakalpojumiem atdošana, citas vizītes nozīmēšana, atbilstošs juridisks 
risinājums u.c.
5. darba plāna un procedūru pārskatīšana – tas var krietni uzlabot rezultātus 
un nākotnes pieredzi.

Galu galā jārod tāds risinājums, kas atbalstītu pacienta vēlmes un vajadzības un 
vienlaikus būtu saprātīgs, godīgs un reālistisks.

5.solis: īstenošana.
Jāpārliecinās, ka pieņemtie lēmumi un no atrisinātās sūdzības iegūtā informācija 
tiek nodota klientam, darba kolēģiem un vadībai servisa kvalitātes uzlabošanai.

Sūdzības izpētes process atkarīgs no problēmas būtības. Bet tas sastāv no:
ar problēmu saistīto faktu ievākšanas – intervijas ar iesaistītajiem cilvēkiem, - 
dokumentu izpēte utt.,
ievāktās informācijas analīzes,- 
secinājumu izdarīšanas par notikušo un tā iemesliem,- 
stratēģiju izvirzīšanas par nepieciešamajām pārmaiņām un uzlabojumiem.- 

Iepriekš minētās metodes un principi ir veidoti, apkopojot dažādu valstu pieredzi, 
vadlīnijas, risinot klientu  un  pacientu sūdzības.


