
 
1. Personas tiesības uz aprūpe mājās pakalpojumu 

 
Pirlotprojekta ietvarosa Aprūpi mājās saņem Uzņēmuma Klienti, t.i. cilvēki ar neizārstējamām 
slimībām to terminālajās stadijās, kuru dzīvildze ir ierobežota, piemēram, līdz sešiem mēnešiem, 
saskaņā ar aktuālo starptautisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju, 10.redakciju: 
Ļaundabīgi audzēji (C00-C97): 

Īsteni vai iespējami primāri konkrēti lokalizējami ļaundabīgi audzēji, izņemot limfoīdo, 
asinsrades un tiem radniecīgu audu audzējus (C00-C75) 

1.1.1. Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs (C00-C14) 
1.1.2. Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji (C15-C26) 
1.1.3. Elpošanas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji (C30-C39) 
1.1.4. Kauli un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji (C40-C41) 
1.1.5. Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji (C43-C44) 
1.1.6. Mezoteliālo un mīkstu audu ļaundabīgi audzēji (C45-C49) 
1.1.7. Krūts ļaundabīgs audzējs (C50) 
1.1.8. Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji (C51-C58) 
1.1.9. Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji (C60-C63) 
1.1.10. Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji (C64-C68) 
1.1.11. Acs, smadzeņu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji (C69-C72) 
1.1.12. Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi audzēji (C73-C75) 

1.2. Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji (C76-C80) 
1.2.1. C76 Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji 
1.2.2. C77 Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs 
1.2.3. C78 Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs 
1.2.4. C79 Sekundārs citu un neprecizētu lokalizāciju ļaundabīgs audzējs 
1.2.5. C80 Ļaundabīgs audzējs, bez norādes par lokalizāciju 

1.3. Limfoīdo, asinsrades un tiem radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji (C81-C96) 
1.3.1. C81 Hodžkina limfoma 
1.3.2. C82 Folikulāra limfoma 
1.3.3. C83 Nefolikulāra limfoma 
1.3.4. C84 Nobriedušu T/NK šūnu limfomas 
1.3.5. C85 Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi 
1.3.6. C86 Citi precizēti T/NK šūnu limfomas veidi 
1.3.7. C88 Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības 
1.3.8. C90 Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji 
1.3.9. C91 Limfoleikoze 
1.3.10. C92 Mieloleikoze 
1.3.11. C93 Monocitāra leikoze 
1.3.12. C94 Citas precizētas leikozes 
1.3.13. C95 Neprecizētu šūnu leikoze 
1.3.14. C96 Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji 

1.4. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji (C97) 
1.4.1. C97 Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji 

1.5. Ja 3.1.punktā minētajām personām pamatvajadzības nodrošina ģimenes locekļi, tad 
Uzņēmums šos Klientus un viņu ģimenes locekļus atbalsta psiholoģiski, sniedzot konsultācijas par 
aprūpi. 
1.6. Aprūpe mājās pakalpojumu nesniedz personām, kuras slimo ar tuberkulozi aktīvā stadijā un 
citām bīstamām infekcijas slimībām. 
 
 
 



 
2. Sociālā pakalpojuma Aprūpe mājās veidi un aprūpes līmeņi 

 
2.1. Aprūpe mājās tiek nodrošināta klienta dzīvesvietā no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pārējā laikā 
sociālā darbinieka, paliatīvās aprūpes ārsta, medicīnas māsas un citu satrpdisciplinārās komandas 
speciālistu konsultācijas ir pieejamas visu diennakti. 
2.2. Lai nodrošinātu Aprūpi mājās atbilstoši Klienta individuālajām vajadzībām, tiek sekojoši 
pakalpojumi: 

2.2.1. Informācijas par paliatīvā aprūpē esošu pilngadīgu personu, kurai, iestājoties slimības 
pēdējai fāzei, saskaņā ar ārstējošā vai paliatīvas aprūpes ārsta atzinumu, ir nepieciešams 
hospisa aprūpes pakalpojums mājās iegūšana un apkopšana, pakalpojuma piešķiršana, 
līguma slēgšana  - veic komandas koordinators. 

2.2.2. Klienta un viņa ģimenes locekļu vajadzību un iespēju noskaidrošana, individuālā 
aprūpes plāna izstrāde un koriģēšana, ja nepieciešams, atbilstoši klienta situācijas 
izmaiņām - veic komandas koordinators un paliatīvās aprūpes ārsts.  

2.2.3. Pakalpojuma sniegšanā nepieciešamo transporta pakalpojumu, tehnisko palīglīdzekļu 
un medicīnisko līdzekļu nodrošināšana – veic komandas koordinators. 

2.2.4. Klienta mājokļa sagatavošana/aprīkošana ar nepieciešamajiem palīglīdzekļiem – veic 
komandas koordinators un aprūpētājs. 

2.2.5. Klienta fiziskā aprūpe un ikdienas mājas darbi - atbilstoši klienta funkcionēšanas 
ierobežojumu veidam un izmaiņām  (personīgās higiēnas uzturēšana, gultas veļas maiņa 
un mazgāšana; gultas klāšana; ēst gatavošana, ēdināšana un šķidruma uzņemšana; 
ģērbšanās un ķermeņa veļas maiņa un mazgāšana; telpu uzkopšana; malkas ienešana un 
krāsns/plīts kurināšana; ūdens ienešana;  palīdzība pārvietoties pa mājokli, tualetes 
apmeklēšanā; veselības uzturēšana un ķermeņa apkopšana - pozicionēšana, izgulējumu 
profilakse, pamperu  maiņa, urostomu  un katetru  maisu maiņa, medikamentu lietošana 
un kontrole, asinsspiediena un skābekļa satura asinīs kontrole u.c.) - veic aprūpētājs. 

2.2.6. Starpnieka funkcijas nepieciešamo preču sagādāšanai un rēķinu samaksai (pārtikas un 
nepārtikas preču piegāde no veikala, aptiekas u.tml.; skaitītāja rādījumu nodošana un 
rēķinu samaksa u.c.) - veic aprūpētājs. 

2.2.7. Klienta medicīniskā aprūpe un simptomu mazināšana  (atsāpināšanas  metožu 
pielietošana; brūču apkopšana, izgulējumu profilakse un apkopšana; medicīnisko 
manipulāciju veikšana - traheostomas, urostomas, katetra, zondes ievietošana un maiņa, 
injekcijas; elpas trūkuma novēršana - veic medicīnas māsa. 

2.2.8. Aprūpes plānā iekļauto paliatīvas aprūpes ārsta ordināciju un medicīnisko 
manipulāciju izpildes uzraudzība, diētas plāna sastādīšana pēc ārstu norādēm, sniegto 
veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. veikto manipulāciju, uzskaite - veic vecākā māsa. 

2.2.9. Nepieciešamie pasākumi  simptomu, sāpju un fiziskā stāvokļa stabilizēšanai  akūta 
saasinājuma situācijās – veic paliatīvās aprūpes ārsts vai vecākā māsa.   

2.2.10. Sociāls atbalsts klientam un viņa ģimenes locekļiem,  konsultēšana par attiecīgajā 
situācijā pieejamajiem pakalpojumiem,  atvieglojumiem  un to saņemšanas kārtību, 
nepieciešamības gadījumā – klienta un ģimenes pārstāvība valsts, pašvaldības un 
ārstniecības iestādēs  – veic sociālais darbinieks 

2.2.11. Ģimenes locekļu apmācība par aprūpes paņēmieniem, tehnisko palīglīdzekļu un 
medicīnas preču lietošanu – veic aprūpētājs. 

2.2.12. Klienta un ģimenes locekļu garīgs atbalsts (klienta un viņa ģimenes locekļu garīgo 
vērtību un pārliecības, kas nosaka un uztur  cilvēka spēju vadīt savu dzīvi, apzināšana 
un kapelāna, klīniskā psihologa, psihoterapeita vai krīzes intervences speciālista 
iesaistīšanas iespēju izvērtējums; ģimenes pārliecības un vērtību funkcionēšanas 
novērtējumā krīzes un slimības apstākļos balstīta garīgā aprūpe, empātiski ieklausoties, 
sniedzot atbalstu un izpratni krīzē esošajiem) - veic pēc klienta un ģimenes izvēles  
psihoterapeits, klīniskais psihologs, krīzes intervences speciālists vai kapelāns. 



2.2.13. Atbalsts un palīdzība klienta miršanas brīdī – veic komandas loceklis pēc 
nepieciešamības un/vai klienta un ģimenes izvēles. 

2.2.14. Atbalsts ģimenes locekļiem sērās līdz 3 mēnešu periodā pēc klienta nāves - veic pēc 
ģimenes izvēles  psihoterapeits, klīniskais psihologs vai kapelāns. 

2.2.15. Brīvprātīgo piesaiste, apmācība, lai nodrošinātu papildus emocionālu atbalstus 
klientam un aktivitātes klientam (klienta mājdzīvnieku aprūpe, grāmatu lasīšana, 
zīmēšana, klienta vaļasprieki; klienta uzklausīšana un sarunas, pastaigas  u.tml). 
Brīvprātīgo darba koordinēšana, supervīzijas un atbalsta grupu brīvprātīgajiem 
organizēšana - veic komandas koordinators. 

 


