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Operācijas veikšanas kārtība
Valsts apmaksātas endoprotezēšanas operācijas veikšanas kārtība:
Vispirms pacients dodas pie sava ģimenes ārsta, kurš var sniegt informāciju par endoprotezēšanas operācijām un ārstniecības
iestādēm, kurās veic pacientam nepieciešamo operāciju.
Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, ģimenes ārsts var izsniegt nosūtījumu pie traumatologa-ortopēda, kurš nepieciešamības
gadījumā izsniegs nosūtījumu operācijas veikšanai vispārējā kārtībā vai nosūtīs pacientu uz ārstniecības iestādes ārstu konsiliju.
Par operācijas veikšanu steidzamības kārtā lēmumu pieņems ārstniecības iestādes ārstu konsilijs

Ʌ

(endoprotezēšanas operācijas veikšanai steidzamības kārtā). 

Ārstniecības iestādes, kurās veic plānveida lielo locītavu endoprotezēšanu, veido gaidīšanas rindas:
endoprotezēšanai vispārējā kārtībā;
endoprotezēšanai steidzamības kārtā (ar ārstu konsilija lēmumu).
Pacientu, kurš ir rindā uz lielo locītavu endoprotezēšanu, bet atsakās no piedāvātā laika, kurā plānots veikt endoprotezēšanas
operāciju, vai divu mēnešu laikā no piedāvājuma nosūtīšanas dienas nesniedz atbildi, ārstniecības iestāde svītro no rindas.
Laikposmā līdz plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai steidzamības kārtā pacientu ambulatori konsultē tās
ārstniecības iestādes ārsts speciālists, kurā pakalpojums tiks sniegts. Konsultācijas laikā speciālists:
ja nepieciešams, veic papildus diagnostiskos izmeklējumus;
izvērtē medicīniskās indikācijas un kontrindikācijas plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai;
sniedz ģimenes ārstam ieteikumus par pacienta aprūpi.

Iestāžu saraksts
Ārstniecības iestādes, kurās veic valsts apmaksātas endoprotezēšanas operācijas:
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca - tālr.67399225, Duntes iela 22, Rīga;
Rīgas 2. Slimnīca - tālr. 67607259, Ģimnastikas iela 1, Rīga;
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas filiāle "Gaiļezers" - tālr. 67000610, Hipokrāta iela 4, Rīga;
Daugavpils reģionālā slimnīca - tālr. 65405252, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils;
Jelgavas pilsētas slimnīca - tālr. 63027606, 63023151, Brīvības bulvāris 6, Jelgava;
Liepājas reģionālā slimnīca - tālr. 63403231, 63403264, Slimnīcas iela 25, Liepāja;
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca - tālr. 63624721, Inženieru iela 60, Ventspils;
Vidzemes slimnīca - tālr. 64202600, 64202601, Jumaras iela 195, Valmiera;

Madonas slimnīca - tālr. 64860586, 64807046, Rūpniecības iela 38, Madona;
Rēzeknes slimnīca - tālr. 68805050, 18. novembra iela 41, Rēzekne.
Detalizētāka informācija par visām ārstniecības iestādēm un gaidīšanas laiku valsts apmaksātas operācijas saņemšanai var
noskaidrot sadaļā "Stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindas".
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