AKŪTĀ ZOBĀRSTNIECISKĀ PALĪDZĪBA
VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes
slimnīca" Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrā pieejama:
Pirmdien

no plkst. 20:00 līdz 24:00

Ceturtdien

no plkst. 20:00 līdz 24:00

Sestdien

no plkst. 15:00 līdz 24:00

Katru otro svētdienu

no plkst. 09:00 līdz 18:00

NEATLIEKAMĀ – DZĪVĪBAI BĪSTAMĀ PALĪDZĪBA VSIA "Paula
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" Zobārstniecības un sejas
ķirurģijas centrā tiek sniegta katru dienu 00 – 24
Adrese: Dzirciema iela 20, Rīga, LV – 1007, Latvija
Reģistratūras tālruņi: 67452015,
E-pasts: vzc@latnet.lv
Mājas lapa: www.vzc.lv

26515262

3.LĪMEŅA STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS
PALĪDZĪBAS PUNKTS ***
Bauskas slimnīca - Dārza iela 7/1, 7/2, Bauska, Bauskas novads,
LV-3901, tālr.63923153,

63923433

*** 3.līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punktos medicīnisko
palīdzību atbilstoši kompetencei sniedz trīs ārsti (ķirurgs/traumatologs,
anesteziologs un internists vai anesteziologs–reanimatologs) un divas
māsas vai ārstu palīgi - darbdienās, brīvdienās un svētku dienās: 8.00–
24.00. No plkst.24.00 līdz 8.00 medicīnisko palīdzību sniedz divi ārsti
un viena māsa vai ārsta palīgs.

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
Veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās izsauc neatliekamo medicīnisko
palīdzību, zvanot
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NMP brigāde neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam (saslimušajam) sniedz
notikuma vietā, kā arī transportēšanas laikā uz ārstniecības iestādi šādos gadījumos:


nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas mehāniskās, termiskās,
ķīmiskās un kombinētās traumas, elektrotraumas, svešķermeņi elpošanas ceļos,
slīkšana, smakšana, saindēšanās;
pēkšņa saslimšana vai trauma sabiedriskā vietā;




pēkšņa saslimšana vai hronisku slimību paasināšanās, kas apdraud pacienta
dzīvību;



sirds un asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas sāpes, smakšanas lēkmes vai
aizdusa, auksti sviedri, sirdsdarbības ritma traucējumi, samaņas zudums;



perifēro asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes rokās vai kājās,
roku vai kāju aukstums, bālums;



centrālās vai perifērās nervu sistēmas saslimšanas, kurām raksturīgi pēkšņi
apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību
traucējumi;



kuņģa vai zarnu trakta saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes vēderā,
vemšana, auksti sviedri, nepārtraukta caureja;



urīnceļu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū
vai akūti urinācijas traucējumi;



akūti psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai
pašnāvības mēģinājums;
dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana;



dzīvībai bīstamas jebkuras izcelsmes alerģijas reakcijas, bronhiālās astmas



lēkme;



dzemdētājas nogādāšana attiecīgajā ārstniecības iestādē;
ja veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešama pacienta neatliekama
pārvešana pēc ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma.

