Skaidrojums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem par atlases
kritēriju būtību un vērtēšanu

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) ir saņēmis medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pretendentu lūgumu skaidrot medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases nolikuma 9.4.; 9.5.2.1.; 9.5.3.2.; 9.7.;
9.7.2.; 9.12.2.; 9.5.1.1. un 9.8.6. apakšpunktos noteiktās prasības.
Dienests sniedz skaidrojumu par iepriekšminētajām prasībām un informē par kārtību,
kādā tās tiks vērtētas:


Skaidrojums par 9.4. punkta ietverto prasību būtību

“… Pretendents (ārstniecības iestāde) pieteikumā norāda pieteikuma
iesniegšanas brīdī katrā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas
vietā (adresē) pakalpojumu nodrošināšanai esošo telpu klāstu (speciālistu
kabineti, nodarbību telpas, zāles u.c.), skaitu, platību m2 un raksturojumu
(lietošanas mērķis), norādot telpu noslodzes sadalījumu pa rehabilitācijas
veidiem.”
Ja ārstniecības iestāde plāno pieteikties uz vairākiem 9.1. punktā minētiem
pakalpojumu veidiem, tad katram pakalpojumu veidam ir jānorāda plānoto
izmantojamo telpu klāsts, savukārt, ja vairākiem pakalpojumu veidiem ir plānots
izmantot vienu un to pašu telpu klāstu, tad papildus ir jānorāda telpu noslogojuma
procentuālais īpatsvars konkrētam pakalpojumam (piemēram, fizioterapijas zāle Nr. 1
tiks 50% apjomā noslogota, sniedzot rehabilitācijas pakalpojumus bērniem).


Skaidrojums par 9.5.2.1. punkta vērtēšanu:

“…pārvietošanās tehniskie palīglīdzekļi pieaugušajiem: vertikalizators, bāzes tipa
riteņkrēsls, komforta riteņkrēsls, pārvietošanās galds, staigāšanas rāmis,
rollators, kvadripods/tripods, padušu atbalsta kruķi, elkoņa atbalsta kruķi,
spieķis;”
Vertikalizators- jebkura ierīce ar kuru var nodrošināt pacienta vertikalizāciju no
guļus stāvokļa uz vertikālu stāvokli.
Komforta ratiņkrēsls atlases kritērijos ir iekļauts ar mērķi, lai būtu iespēja pacientam
piemērot konkrēto palīgierīci un veikt apmācību tā lietošanā.
Kritērijs tiks vērtēts pozitīvi, ja ārstniecības iestāde būs pieejami visi 9.5.2.1. punktā
minētie pārvietošanās tehniskie palīglīdzekļi pieaugušajiem vai būs apliecinājums, ka
tie pacientiem būs pieejami no 01.01.2019.



Skaidrojums par 9.5.3.2. punkta ietverto prasību būtību:

“… rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem pretendentam jānodrošina
ierīces vismaz šādā apjomā:
…pašaprūpes tehniskie palīglīdzekļi: vannas krēsls zīdaiņiem, vannas krēsls
bērniem, tualetes krēsls bērniem.”
Vannas krēsls zīdaiņiem un vannas krēsls bērniem atlases kritērijos ir iekļauts ar
mērķi, lai būtu iespēja pacienta piederīgos iepazīstināt ar konkrēto palīgierīci un veikt
apmācību palīgierīces lietošanā.


Skaidrojums par 9.7. punkta ietverto prasību būtību:

“.. Pretendents pieteikumā norāda ārstniecības iestādē nodarbinātus medicīniskās
rehabilitācijas speciālistus (vārds, uzvārds, identifikators, specialitāte, pakalpojumu
veids, kas tiks nodrošināts, kontaktstundu skaits, kuras nodrošinās attiecīgais
speciālists)…”
Kontaktstundu skaits - stundu skaits, kurās medicīniskās rehabilitācijas speciālists var
nodrošināt valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem.



Skaidrojums par 9.7.2. punkta ietverto prasību būtību un vērtēšanu:

“.. ārstniecības iestādē tiek nodarbināti zemāk norādītie speciālisti, no kuriem
vismaz viens no nodarbinātajiem speciālistiem katrā specialitātē ir sertificēts,
ievērojot nosacījumu, ka specialitātes, kuras tabulā 9.7.3. atzīmētas ar “+” zīmi,
pretendentam ir jānodrošina obligāti*, bet ar “+/-“ zīmi atzīmēti izvēles speciālisti..
“
Atbildot uz ierosinājumu dienas stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas
personāla obligātajās prasībās noteikto fizikālās un rehabilitācijas māsu nodrošinājumu
aizstāt ar jebkuru sertificētu māsu, Dienests vērš uzmanību, ka profesijas standartā
noteiktā kvalifikācija ir specifiska un nav pielīdzināma vispārējās aprūpes māsas
sertifikātam. Par atbilstošu šajā pozīcijā tiks atzīts arī citas jomas speciālists ar papildus
iegūtu sertifikātu, ja ar sertifikātu apliecinātā kompetence atļauj pielietot tās fizikālās
medicīnas metodes, kas tiks norādītas attiecīgā pretendenta piedāvājuma 1.5.apakšpunktā
(medicīniskās tehnoloģijas, kas tiks pielietotas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanā).



Skaidrojums par 9.12.2. punkta ietverto prasību būtību:

“.. tiks veikta pacienta informēšana par medicīniskās rehabilitācijas procesu,
izvirzīto mērķi, rehabilitācijas procesa riskiem, nodarbību/procedūru un/vai
konsultāciju veikšanas biežumu, pielietotajām tehnoloģijām un citiem nozīmīgiem
jautājumiem, kas saistīti ar rehabilitācijas pakalpojumiem.. “
Dienests skaidro, ka ārstniecības iestāde ir tiesīga izvēlēties kādā veidā pacients tiek
informēts par pakalpojumu un kādā formātā tiek saņemta informētā piekrišana.



Skaidrojums par 9.5.1.1. punkta ietverto prasību būtību un vērtēšanu:

“..tehniskie palīglīdzekļi pacientu pozicionēšanai un pārvietošanai: funkcionāla
gulta (elektriski regulējuma) ar sānu aizsardzību, piegultas galdiņš, pretizgulējumu
matracis, pretizgulējumu spilvens, pacienta pozicionēšanas līdzekļi izgulējumu
profilaksei - ķīļi, ruļļi, spilveni, palīglīdzekļi pacientu pārvietošanai – pārcelšanas/
pagriešanas palags, pārvietošanas josta, pārsēšanas dēlis (slīddēlis)..”

Elektriski regulējamā funkcionālā gulta atlases kritērijos ir iekļauta ar mērķi, lai
nodrošinātu/atvieglotu guļošam pacientam vertikalizācijas, pozicionēšanas,
pārvietošanas iespējas. Šādām nav jābūt visām gultām.


Skaidrojums par 9.8.6. punkta ietverto prasību būtību:

“.. pacientu ar kompleksiem funkcionēšanas traucējumiem, kam nepieciešams
nodrošināt rehabilitācijas kursu paplašināta sastāva multiprofesionālas
medicīniskās rehabilitācijas komandas uzraudzībā nosūtīšanu diennakts stacionārās
medicīniskās rehabilitācijas saņemšanai VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs
“Vaivari””..”
Nolikumā kā obligāti nodrošināmas specialitātes stacionārā ir FRM ārsts, FRM māsa,
fizioterapeits un ergoterapeits, taču, ja konkrētais FRM ārsts izvērtējot pacientu secina, ka
nepieciešama uztura speciālista, tehniskā ortopēda, reiterterapeita u.t.t. pakalpojumi
rehabilitācijas kursa ietvaros, bet konkrētā ārstniecības iestāde to nespēj nodrošināt, tad
pacients tiek nosūtīts uz NRC “Vaivari”.

