Dzemdību pakalpojuma līgums Nr.
Siguldā,

2018. gada ____________________

Pakalpojuma sniedzējs- SIA ”Siguldas slimnīca”, tās valdes locekļa Valda Siļķes
personā, turpmāk tekstā ”Slimnīca”, no vienas puses un
Pakalpojuma saņēmējs- ____________________________________________________
personas kods:

-

turpmāk tekstā ”Paciente” no otras puses, noslēdz Līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1 Slimnīca apņemas sniegt Pacientei kvalificētu individuālu, ar valsts standartiem noteiktu, kā arī
papildus veselības aprūpi un medicīnisko palīdzību dzemdībās un pēcdzemdību periodā, bet
Paciente apņemas izpildīt visus nepieciešamos priekšrakstus un veikt ar šo līgumu saistīto
pakalpojumu apmaksu.
1.2 Medicīniskā aprūpe sevī ietver dzemdību palīdzību fizioloģiskas iznestas grūtniecības gadījumā (no
37 līdz 42 grūtniecības nedēļai), nepieciešamības gadījumā- operatīvas dzemdības, nepieciešamo
konsultantu pieaicināšanu, pēcdzemdību palīdzību. Individuālu dzemdību novērošanu.
2. Līguma pakalpojumi un samaksas kārtība
2.1 Dzemdību procesā tiek sniegti un apmaksāti pakalpojumi:
Nr.

1

PAKALPOJUMS
Fizioloģiskas dzemdības

2

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā

3

Ķeizargrieziena operācija pēc neatliekamām indikācijām

4

Uzturēšanās vispārējā pēcdzemdību palātā

5
5.1
5.2
6
7

CENA

Individuāla dzemdību procesa vadīšana:

ārsts dzemdību speciālists
vecmāte
Ūdensdzemdības (ja noslēgts līgums ar vecmāti)

600.00 EUR
450.00 EUR
150.00 EUR

Ūdensdzemdības ar dežūrpersonālu bez individuāla
līguma ar vecmāti (PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

250.00 EUR

Relaksācija vannā dzemdībās, vannas izmantošana
atvēršanās periodā (nav nepieciešams līgums ar
vecmāti)
Plānveida ķeizargrieziena operācija pēc pacientes izvēles
(bez medicīniskām indikācijām)
Piemaksa par tuvinieka klātbūtni plānveida
ķeizargrieziena laikā operāciju zālē
Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju operācijas laikā
Epidurālā anestēzija dzemdībās (pēc pacientes
vēlēšanās)

150.00 EUR

ATKARĪGA NO PERSONĀLA NOSLOGOJUMA)
8
9
10
11
12

13

Paaugstināta komforta palāta (cena par visām dienām):

13.1
13.2
13.3
13.4
14
15

Palāta Nr. 6., 7. (vai analoga)
Ģimenes dzemdību palāta Nr. 2., 3., 4., 5. (vai analoga)
DS-Lukss palāta Nr. 1., 2.
Palāta Nr. K-5; K-6
Dienas stacionārs dzemdību nodaļā
Ambulatora ārsta ginekologa-dzemdību speciālista
konsultācija
Ambulatora sertificētas vecmātes konsultācija
Ambulators augļa KTG pieraksts
Ārsta pediatra jaundzimušā ambulatora aprūpe
Ambulatora jaundzimušā dzirdes pārbaude
Ambulatori ģenētiskie izmeklējumi uz FKU un TSH
Ambulatora BCŽ vakcinācija
Grūtnieces uzturēšanās pacientu viesnīcā (1 nakts)

16
17
18
19
20
21
22

ATLAIDE

Valsts apmaksāts
Ārpus ES deklarētām
pacientēm 850.00 EUR
Valsts apmaksāts
Ārpus ES deklarētām
pacientēm 1000.00 EUR
Valsts apmaksāts
Ārpus ES deklarētām
pacientēm 1000.00 EUR
Valsts apmaksāts

1800.00 EUR

Ar Siguldas novada ID
karti atlaide 20%
Ar Siguldas novada ID
karti atlaide 10%
Ar Siguldas novada ID
karti atlaide 20%
Ar Siguldas novada ID
karti atlaide 20%

150.00 EUR
70.00 EUR
300.00 EUR

100.00 EUR
200.00 EUR
300.00 EUR
250.00 EUR
25.00 EUR
25.00 EUR
15.00
10.00
25.00
15.00
10.00
10.00
25.00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ar Siguldas novada ID
karti atlaide 20%

Ar Siguldas novada ID
karti atlaide 30%

2.2. Puses vienojas, ka samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikta izrakstīšanās dienā,
saskaņā ar cenrādi.
3. Apliecinājumi
3.1. Paciente, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņai ir pilnībā izskaidroti un viņa saprot un apzinās
ārstēšanās izmaksas, kas ir norādītas spēkā esošajos MK noteikumos un Slimnīcas maksas
pakalpojumu cenrāžos, iespējamos riskus un sekas, kas var iestāties ārstniecības pakalpojumu
sniegšanas laikā.
3.2. Paciente, slēdzot šo Līgumu, pilnvaro Slimnīcu veikt visas nepieciešamās darbības un pielietot
Slimnīcas izvēlētās medicīniskās tehnoloģijas, lai panāktu maksimāli efektīvu un Pacientes
veselībai labvēlīgāko pakalpojumu rezultātu.
3.3. Paciente, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir informēta un neiebilst, ka viņas veselības stāvokļa
dati, ievērojot personas fizisko datu aizsardzības likumdošanu, var tikt izmantoti statistikas
atskaitēm.
3.4. Slimnīca, slēdzot šo Līgumu, uzņemas atbildību par Pacientei sniegto medicīnisko pakalpojumu
atbilstību LR pieņemtajām un apstiprinātām ārstniecības normām un vispārpieņemtajai
medicīniskajai praksei.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pacientei šī Līguma darbības laikā ir pienākums:
4.1.1. ievērot ārstu un citu ārstniecības personu dotos norādījumus;
4.1.2. ievērot Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un vispārpieņemtās
pieklājības normas;
4.1.3. ir tiesības atteikties no visu vai atsevišķu ārstniecības pakalpojumu saņemšanas, par to
rakstiski informējot Slimnīcu;
4.1.4. izrakstīšanās dienā vai pārtraucot ārstēšanās kursu veikt apmaksu par saņemtajiem
ārstniecības pakalpojumiem, saskaņā ar rēķinu.
4.2. Slimnīcai šā Līguma darbības laikā ir pienākums:
4.2.1. ieteikt un sniegt Pacientei vispiemērotākos ārstniecības pakalpojumus un rekomendācijas;
4.2.2. dokumentēt Pacientes dzemdību gaitu slimības vēsturē, kā tas noteikts LR tiesību aktos;
4.2.3. savu iespēju robežās nodrošināt maksimāli īsu un ērtu ārstniecības procesu Pacientei ar to
nekaitējot sniegtā un izvēlētā pakalpojuma kvalitātei;
4.2.4. atbilstoši likumdošanai ievērot konfidencialitātes principu attiecībā uz Pacientes veselības
stāvokli.
4.2.5. ir tiesības atteikties no ārstniecības pakalpojumu sniegšanas Pacientei, ja Paciente neievēro
sevis ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
4.3. Stacionēšanas periodā Paciente nav tiesīga veikt nekādas darbības, kas varētu kaitēt Pacientes
veselībai, tajā skaitā, lietot alkoholu, smēķēt un tamlīdzīgi. Slimnīca nav atbildīga par kaitējumu
Pacientes veselībai, ja Paciente nav ievērojis šī līguma noteikumus, ārstniecības personu
norādījumus un rekomendācijas.
4.4. Slimnīca šī Līguma darbības laikā neuzņemas atbildību par Pacientes personīgām mantām.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas šo Līgumu un ir spēkā līdz brīdim,
kamēr Puses ir izpildījušas visas sevis ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
5.2. Visi strīdi šī Līguma ietvaros ir risināmi pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad strīds ir
izšķirams pacientu OMBUDĀ un tiesā.
5.3. Parakstot šo Līgumu, Paciente apliecina, ka ir iepazinies ar līdzmaksājuma apmēru un Slimnīcas
maksas pakalpojumu cenrādi.
5.4. Slimnīcai un Pacientei ir tiesības grozīt, papildināt vai izbeigt šo Līgumu, abām Pusēm par to
rakstiski vienojoties.
5.5. Līgums sastādīts 2 eksemplāros un glabājas pie līgumslēdzēju Pusēm.
6. Pušu paraksti, juridiskās adreses un rekvizīti
Slimnīca :

Paciente:

______________________ /Paraksts/

______________________ /Paraksts/

SIA ”SIGULDAS SLIMNĪCA”
Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150
Reģ. Nr. LV 40003124730
AS ”SEB banka” Konts: LV08UNLA0027800609904
AS ”Swedbank” Konts: LV29HABA0551027854597

Adrese: _______________________________
______________________________________
Tālr.: _________________________________

