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Informācija par iestāšanos stacionārā plānveida operācijai / manipulācijai 

AS “ Veselības centru apvienība” AIWA Clinic stacionārā. 

 

Plānveida operācijas datums:____________________________.    

                                            

1. Pirms iestāšanas stacionārā Jums jāveic šādi izmeklējumi:* 

Nr.p/k Izmeklējuma nosaukums Ārsta atzīme 

1. Asins grupa (ABO),Rh (D); Anti eritrocitārās antivielas  

2. Pilna asins analīze  

3. Urīna analīze  

4. Asins bioķīmiskā analīze: glikoze, kreatinīns, elektrolīti (Na+, K+),  bilirubīns, 

kop.olb.,  ALAT, ASAT 
 

5. Infekciju diagnostika: Anti HCV, Anti HIV 1/2, HIV 1/2 Ag, RPR  

6. Koaguloģija: APTL, Protrombīna laiks, (INR – ja lieto antikoagulantu)   

7. EKG un tās apraksts  

8. Plaušu rentgenogramma  

9.   

 

*Plānveida operācijai izmeklējumi derīgi   2 nedēļas. 

*Izmeklējumu veikšanai  nepieciešams ārsta speciālista vai  ģimenes ārsta  nosūtījums. Veicot izmeklējumus par 

maksu, nosūtījums nav nepieciešams, izņemot, ja pakalpojumu apmaksā apdrošināšanas sabiedrība. 

 

2. Lai pieteiktos anesteziologa konsultācijai, nepieciešams  sazināties ar anesteziologu; tālrunis: +371 

29847619. Uz konsultāciju pie ārsta anesteziologa jāņem līdzi veikto izmeklējumu pārskati. 

 

3. Iestāšanās dienā  jāierodas  reģistratūrā dokumentu noformēšanai no plkst. 8:00 vai pēc vienošanās ar ārstējošo 

ārstu, adrese:Maskavas iela 241, Rīga.  Līdzi jāņem: 
 

1. Pase vai identifikācijas karte; 

2. Nosūtījums no ārsta  speciālista vai ģimenes ārsta; 

3. Izmeklējumu rezultāti (oriģināli); 

4. Anesteziologa apskate vismaz 1 dienu pirms operācijas / manipulācijas vispārējā / reģionālajā anestēzijā; 

5. Izraksti no medicīniskās dokumentācijas, kurus pieprasījis operējošais ārsts un/vai ārsts anesteziologs;  

6. Veiktā maksājuma par operāciju apliecinājums vai garantijas vēstule (ja ir plānota maksas operācija), vai arī 
maksājums ir jāveic klīnikā; 

7. Apdrošināšanas polise (ja tāda ir); 

8. Dokuments, kas apliecina atbrīvojumu no pacienta iemaksas (ja ir plānota valsts apmaksāta operācija) – izziņa 
par trūcīgas ģimenes/personas statusu, politiski represētās personas apliecība, Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, I grupas invalīdi; 

9. Ja esat apdrošināts, pirms iesniedzat klīnikā ārsta nosūtījumu, lūdzu nokopējiet to. Vēlāk pie apmaksas čeka 
būs nepieciešams pievienot ārsta nosūtījumu; 

10. Piederīgo vai uzticamības personas tālruņa numurs; 

11. Apgērbu un apavus, uzturoties nodaļā - čības, īsās vai pusgarās zeķes, apakšveļa, halāts un ērts maiņas apģērbs 
(t-krekls, sporta tērps, viegls džemperis utt.); 

12. Zobu birste, zobu pasta. Ķemme. Individuālās higiēnas piederumi. 
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4. Stājoties uz operāciju, varat ņemt līdzi: 
 

1. Mobilo tālruni (lietošanai režīmā bez skaņas); 

2. Portatīvo datoru; 

3. Gramatas, preses izdevumus; 

      4. Pārtikas produktus, kas paredzēti lietošanai vienas dienas ietvaros. Klīnikā ir iespējams pasūtīt ēdienu, ja netiek 
noteikti diētas ierobežojumi. 

 

5. Pirms iestāšanās ķirurģiskajā stacionārā: 

 

1. Neēst 7-8 stundas un nedzert šķidrumu 4 stundas pirms plānotās operācijas, ja ārstējošais ārsts nav 

norādījis citu speciālu sagatavošanos; 

2. Ieturēt vieglas vakariņas iepriekšējā dienā līdz plkst. 20.00 

3. Nesmēķēt 12 stundas, nelietot alkoholu 24 stundas pirms operācijas; 

4. Nelietot kosmētiku (nagu laku, tonālo krēmu u.c. dekoratīvo kosmētiku); 

5. Turpināt lietot iepriekš nozīmētos medikamentus arī operācijas dienas rītā, izņemot tos, kurus 

aizliedzis  ārsts anesteziologs vai ārstējošais ārsts; 

6. Izņemt pirms operācijas zobu protēzes, mēles vai lūpu pīrsingus; 

7. Nodrošināt sev transportu un pavadoni, kas palīdzēs Jums nokļūt mājās pēc operācijas. 

6. Kategoriski aizliegts:  

 

1. Pēc veiktās operācijas vispārējā anestēzijā vadīt automašīnu, pieņemt svarīgus lēmumus,  apkalpot 

elektriskās un/ vai mehāniskās ierīces, ar kuram var savainoties, lietot alkoholu; 
2. Pārtikas produktus, kuri ātri bojājas un/vai pārtiku lielos daudzumos; 

3. Vērtslietas; 

4. Alkoholiskos dzērienus. 

 

 Stacionāra darba laiks no 8:00 -20:00.  

ATGĀDINĀM: Klīnikā ierasties, līdzi ņemot pastāvīgi lietojamos medikamentus. 

Gadījumā, ja Jums nav iespējams ierasties nozīmētajā laikā, lūdzam laicīgi mūs  informēt, zvanot, pa tālruni 

+371 67799100, +371 20022581. 
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