Slimnīcu uzņemšanas nodaļas
Publicēts: 20.11.2020.

Ja iedzīvotājam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet viņš neizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi un
vēlas patstāvīgi vai ar tuvinieku palīdzību vērsties slimnīcas uzņemšanas nodaļā, būtiska ir informācija par tur pieejamajiem
pakalpojumiem.
Lai varētu saņemt noteikta veida palīdzību, ārstniecības iestādē jābūt nodrošinātai atbilstošu speciālistu dežūrēšanai un pieejamam
nepieciešamajam aprīkojumam. Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu,
savukārt citās var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi vai ir grieztas brūces.

Zemāk esošajās tabulās ir apkopota informācija par slimnīcu uzņemšanas nodaļām, kurās tiek sniegti valsts apmaksāti veselības
aprūpes pakalpojumi, kā arī informācija par to palīdzības sniegšanas profiliem. Pirms došanās uz uzņemšanas nodaļu ieteicams ar
to sazināties, lai precizētu palīdzības saņemšanas iespējas.
Jāņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami
un kuros nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana!
Slimnīcu uzņemšanas nodaļas Rīgā un Jūrmalā
Darba laiks: katru dienu plkst. 00:00-24:00
Pilsēta

Ārstniecības iestāde

Kontaktinformācija

Palīdzība, kas tiek nodrošināta
Visa veida neatliekamā palīdzība pacientiem

Rīga

Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca

Vienības gatve 45, tālr.
+37167064499;
+37167064498

līdz 18 gadiem, izņemot:
1. Mikroķiruģiskā palīdzība.
No 2019.gada 1. jūnija Bērnu psihiatrija.
Neatliekamā palīdzība pacientiem līdz 18
gadu vecumam:

Rīga

Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas
filiāle Juglā

Juglas iela 20, tālr.

1. Infekcijas slimību gadījumi.

+37167536758
2. Bērnu psihiatrija līdz 2019. gada 1.
jūnijam.

Visa veida neatliekamā palīdzība
pacientiem, kas vecāki par 18
gadiem, izņemot:
1. Grūtniecības sarežģījumi pēc 22.
grūtniecības nedēļas.
2. Dzemdību palīdzība.
3. Otorinolaringoloģiskā palīdzība (ausu,
kakla, deguna slimības un traumas).

Rīga

Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas
klīnika "Gaiļezers"

Hipokrāta iela 2, tālr.
+37167041001;
+37167041000

4. Oftalmoloģiskā palīdzība (acu slimības un
traumas).
5. Termisku traumu gadījumi (apsaldējumi,
apdegumi).
6. Ādas un zemādas strutaino infekciju
gadījumi.
7. Infekcijas slimību un ādas slimību
gadījumi.
8. Mutes sejas žokļu ķirurģija.
9. Pacientiem no 16 gadu vecuma tiek
sniegta palīdzība saindēšanās gadījumos.
Neatliekamā palīdzība pacientiem, kas
vecāki par 18 gadiem:
1. Oftalmoloģiskā palīdzība (acu slimības un

Rīga

Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas
klīnika "Biķernieki"

Lielvārdes iela 68, tālr.
+37167038233

traumas).
2. Termisku traumu gadījumi (apsaldējumi,
apdegumi).
3. Ādas un zemādas strutaino infekciju
gadījumi, izņemot sejas strutaino ķirurģiju.
Neatliekamā palīdzība pacientiem, kas
vecāki par 18 gadiem:
1. Kaulu-locītavu sistēmas traumas

Rīga

Rīgas 2.slimnīca

Ģimnastikas iela 1, tālr.
+37167614033

(sasitumi, brūces, mežģījumi,
lūzumi), izņemot: galvas, muguras un
vēdera traumas un mikroķirurģiskā
palīdzība.
2. Kaulu-locitāvu sistēmas iekaisumi (akūti
un hroniski osteomielīti).

Visa veida neatliekamā palīdzība
pacientiem, kas vecāki par 18
gadiem, izņemot:
1. Saindēšanās gadījumi.
2. Termisku traumu gadījumi (apsaldējumi,
Pilsoņu iela 13, tālr.
Rīga

Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca

+37167069600 - uzziņas;
+37167065366 - dežūrārsti;
+37167065373 - māsu
postenis

apdegumi).
3. Kaulu-locītavu sistēmas traumas
(sasitumi, brūces, mežģījumi, lūzumi).
4. Mikroķirurģiskā palīdzība.
5. Infekcijas slimību gadījumi.
6. Ādas un zemādas strutaino infekciju
gadījumi.
7. Hematoloģisku slimību gadījumi.

Rīga

Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas
mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centrs

Pilsoņu iela 13, 15. korpuss,
tālr. +37167069600,
+37167069770

Neatliekamā palīdzība mutes-sejas-žokļu
ķirurģijā (tajā skaitā sejas strutainā
ķirurģijā).
Neatliekamā palīdzība pacientiem, kas
vecāki par 18 gadiem:

Rīga

Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca

Duntes iela 22, tālr.
+37167399441

1. Kaulu-locītavu sistēmas traumas
(sasitumi, brūces, mežģījumi,
lūzumi), izņemot: galvas un vēdera
traumas, mikroķirurģiskā palīdzība.
2. Muguras traumas.

Rīga

Rīga

Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas
stacionārs "Latvijas
Infektoloģijas centrs"

Rīgas Dzemdību nams

Linezera iela
3, tālr. +37167014552

Miera iela 45, tālr.
+37167011300

Neatliekamā palīdzība pacientiem, kas
vecāki par 18 gadiem infekcijas slimību un
ādas slimību gadījumos.
Dzemdību palīdzība no 22. grūtniecības
nedēļas, izņemot gadījumus, ja mātei ir
smagas blakusslimības un grūtniecības
sarežģījumi.
Neatliekamā palīdzība pacientiem, kas
vecāki par 18 gadiem:

Rīga

Rīgas Psihiatrijas un
narkoloģijas centrs

Tvaika iela 2, tālr.
+37167080142

1. Psihiatriskā palīdzība.
2. Narkoloģiskā palīdzība.

Neatliekamā palīdzība pacientiem, kas
vecāki par 18 gadiem:
1. Iekšķīgo slimību gadījumi.
Bulduri,
Jūrmala

Jūrmalas slimnīca

Vienības prospekts 19/21,

2. Neiroloģisko slimību gadījumi.

tālr. +37167752254
3. Ķirurģiskā palīdzība.
4. Ginekoloģiskā palīdzība.
5. Dzemdību palīdzība.

Jūrmala

Nacionālais
rehabilitācijas centrs
"Vaivari"

Asaru prospekts 61, tālr.
+37167147291

Neatliekamā palīdzība pacientiem līdz 18
gadu vecumam iekšķīgo slimību gadījumos.

Slimnīcu uzņemšanas nodaļas ārpus Rīgas
Darba laiks: katru dienu plkst. 00:00-24:00

Pilsēta

Alūksne

Balvi

Cēsis

Ārstniecības
iestāde

Alūksnes
slimnīca

Balvu un
Gulbenes
slimnīcu
apvienība
(uzņemšana
Balvos)

Cēsu klīnika

Kontaktinformācija

Alūksne, Pils iela
1a, tālr.
+37164307149

Balvi, Vidzemes
iela 2, tālr.
+37164507126

Cēsis, Slimnīcas
iela 9, tālr.
+37164107061

Daugavpils

Daugavpils
reģionālā
slimnīca

Palīdzība, kas tiek nodrošināta
Neatliekamo palīdzību sniedz internists* vai kardiologs,
ķirurgs, traumatologs- ortopēds, anesteziologs,
reanimatologs. Pēc nepieciešamības tiek piesaistīts
neirologs, pediatrs, ginekologs, dzemdību speciālists,
endoskopists un radiologs. Oftalmologs pieņem darba
dienās 8:00-16:00. Otolaringologs pieņem trīs darba dienas
nedēļā 8:00-16:00.

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
ginekologs, dzemdību speciālists, anesteziologs,
reanimatologs, pediatrs.

Neatliekamo diennakts palīdzību sniedz internists*,
ķirurgs/traumatologs, anesteziologs-reanimatologs,
pediatrs, tiek nodrošināta radioloģiskā izmeklēšana.
Ginekologs un neirologs pieņem darba dienās no 8:0016:00.

Daugavpils,
Vasarnīcu iela 20,
tālr.

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,

+37165405252

reanimatologs.

traumatologs, ortopēds, pediatrs, ginekologs, dzemdību
speciālists, neonatologs, neirologs, anesteziologs,

Daugavpils

Daugavpils

Dobele

Jelgava

Jēkabpils

Krāslava

Kuldīga

Liepāja

Madona

Daugavpils
reģionālās
slimnīcas
struktūrvienība
"Plaušu slimību
un tuberkulozes
centrs"
Daugavpils
psihoneiroloģiskā
slimnīca

Dobeles un
apkārtnes
slimnīca

Jelgavas pilsētas
slimnīca

Jēkabpils
reģionālā
slimnīca

Krāslavas
slimnīca

Kuldīgas slimnīca

Liepājas
reģionālā
slimnīca

Madonas
slimnīca

Daugavpils,
18.novembra iela
311, tālr.
+37165431192

Daugavpils, Lielā
Dārza iela 60/62,
tālr.

Ogres rajona
slimnīca

Neatliekamo palīdzību sniedz psihiatrs un bērnu psihiatrs.
Bērnu psihiatrs konsultē darba dienās 8:00-16:30.

+37165402280
Dobele, Ādama
iela 2, tālr.

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs, pediatrs,

+37163723442

reanimatologs.

Jelgava, Brīvības
bulvāris 6, tālr.
+37163021802

Jēkabpils,
A.Pormaļa iela
125, tālr.
+37165237816
Krāslava, Rīgas iela
159, tālr.
+37165623506

ginekologs, dzemdību speciālists, anesteziologs,

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs, pediatrsneonatologs, ginekologs, dzemdību speciālists,
traumatologs, ortopēds, anesteziologs, reanimatologs,
neirologs.
Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
traumatologs- ortopēds, pediatrs, ginekologs, dzemdību
speciālists, neonatologs, anesteziologs, reanimatologs.
Neirologs, otolaringologs pieņem darba dienās 8:00-16:00,
bet brīvdienās tiek piesaistīts pēc nepieciešamības.
Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
traumatologs- ortopēds, reanimatologs, anesteziologs.
Neirologs tiek piesaistīts pēc nepieciešamības.

Kuldīga, Aizputes
iela 22, tālr.

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs, ģimenes

+37163374029

tiek piesaistīts pēc nepieciešamības.

Liepāja, Slimnīcas
iela 25, tālr.
+37163403255

Madona,
Rūpniecības iela
38, tālr.
+37164807066

Ogre

Neatliekamo palīdzību sniedz infektologs un internists.

Ogre, Slimnīcas
iela 2, tālr.
+37165046161

ārsts, ginekologs, anesteziologs, reanimatologs. Pediatrs

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
traumatologs- ortopēds, pediatrs, neonatologs,
ginekologs-dzemdību speciālists, anesteziologsreanimatologs, radiologs diagnosts, neirologs.
Neatliekamo diennakts palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
anesteziologs-reanimatologs, pediatrs, ginekologs,
dzemdību speciālists, tiek nodrošināti klīniskās laboratorijas
radioloģiskie izmeklējumi. Neirologs pieņem darba dienās
no 8:00-16:00.
Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
ginekologs, dzemdību speciālists, anesteziologs,
reanimatologs. Neonatologs tiek piesaistīts pēc
nepieciešamības.

Preiļi

Preiļu slimnīca

Preiļi, Raiņa
bulvāris 13, tālr.
+37165307753

Rēzekne

Rēzeknes
slimnīca

Rēzekne,
18.novembra iela
41, tālr.
+37164603367

Talsi

Ventspils

Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca (Talsu
filiāle)
Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca

Talsi, Stendes iela
1, tālr.
+37163223350
Ventspils,
Inženieru iela 60,
tālr.
+37163624721
Tukums, Raudas

Tukums

Tukuma slimnīca

iela 8, tālr.
+37163123080

Neatliekamo palīdzību sniedz ķirurgs vai traumatologs,
internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, pediatrs
(dzemdību nodaļā), ginekologs, dzemdību speciālists,
anesteziologs, reimatalogs.
Neatliekamo palīdzību sniedz internists, ķirurgs,
traumatologs- ortopēds, pediatrs, ginekologs, dzemdību
speciālists, neirologs, reanimatologs, anesteziologs,
radiologs.

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
anesteziologs - reanimatologs.

Neatliekamo palīdzību sniedz internists*, ķirurgs,
traumatologs- ortopēds, neirologs, pediatrs, ginekologs,
anesteziologs, reanimatologs.

Neatliekamo palīdzību sniedz ķirurgs, pediatrs,
anesteziologs, reanimatologs.

Neatliekamo palīdzību sniedz neatliekamās medicīnas
Valmiera

Vidzemes
slimnīca

Valmiera, Jumaras

ārsts, ķirurgs, traumatologs- ortopēds, ginekologs,

iela 195, tālr.

dzemdību speciālists, pediatrs, neirologs, neonatologs,

+37164202600

anesteziologs, reanimatologs. Urologs pieņem darba
dienās 8:00-12:00.
Neatliekamo palīdzību sniedz ķirurgs, traumatologsortopēds, neatliekamās medicīnas ārsts, anesteziologs-

Limbaži

Limbažu slimnīca

Limbaži, Klostera
iela3, tālr.

reanimatologs, internists, ģimenes ārsts. Saskaņā ar

+3716402044,

nepieciešamības tiek piesaistīti izmeklējuma kabineti:

mob.

ultrasonogāfija, endoskopija, doplerogrāfija,

+37129142192

ehokardiogrāfija, datortomogrāfija un radioloģija tiek

izmeklējuma kabineta pieņemšanas laikiem pēc

piesaistīta saskaņā ar izmeklējuma kabineta pieņemšanas
laikiem un pēc izsaukuma.

* Internista kompetencē ir infekciozas un neinfekciozas, toksiskas, neoplastiskas, alerģiskas, imunoloģiskas, metaboliskas un
deģeneratīvas ģenēzes sirds un asinsvadu, elpošanas, gremošanas orgānu, nieru un urīnceļu, locītavu un balsta aparāta, iekšējās
sekrēcijas orgānu, limfas un asinsrades orgānu slimību diagnostika, profilakse un terapija.

Traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumā, kad nepieciešama steidzama ārstniecības personu
iejaukšanās, un palīdzība pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci, iespējams vērsties steidzamās medicīniskās palīdzības punktos
(SMPP). Informācija par SMPP adresēm un darba laiku pieejama sadaļā "Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti".

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/slimnicu-uznemsanas-nodalas

