Kā izsaukt ātro palīdzību?
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Lai izsauktu ĀTRO PALĪDZĪBU, zvaniet:
113 (NMP vienotais numurs)
vai 112 (glābšanas dienests).
Tāpat joprojām ir iespējams lietot daudziem jau sen zināmo un ierasto tālruņa numuru 03, taču, atgādinām, ka uz to var piezvanīt
tikai no fiksētajiem telefoniem.
NMP brigādes strādā arī Līvānu slimnīcā, taču neatliekamos gadījumos IESAKĀM SAUKT ĀTRO PALĪDZĪBU NEVIS PAŠIEM DOTIES
UZ SLIMNĪCU, jo akūtu palīdzību Līvānu slimnīca nesniedz.
NMP izsaukumi tiek reģistrēti vienotā sistēmā un palīdzību sniedz brigāde, kas atrodas vistuvāk īzsaukuma vietai un palīdzību var
sniegt visātrāk!
Papildu informāciju par ģimenes ārstiem, dežūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām var uzzināt piezvanot darba dienā uz
Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234 vai meklējot Veselības norēķinu centra vai Veselības
ministrijas mājas lapās.

Kādos gadījumos NMP nodrošina bez maksas?
NMP dienests ir valsts dienests, kas organizē un nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem atbilstoši spēkā
esošajiem noteikumiem. MK noteikumu nr.1046 „Veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtība” 112.pantā ir paredzēti
visi tie neatliekamie gadījumi, kad medicīniskā palīdzībā pilnībā tiek segta par valsts līdzekļiem un iedzīvotajiem nekas nav jāmaksā.
Saskaņā ar šiem noteikumiem 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.
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