Pacienta pārvešanas process I
Pacienta pārvešanas pieteikšana: Slimnīcas-pieteicēja rīcība

Slimnīca- pieteicējs

1. Nosaka nepieciešamību
pacienta pārvešanai

Slimnīca- pieteicējs

2. Ārsts sazinās ar Slimnīcas
DDN*
67069340

*DDN– PSKUS diennakts dispečeru nodaļa

Piesakot pacientu pārvešanu, ārsts-pieteicējs:
 klīniski pamato pacienta pārvešanu;
 nodrošina, ka uz pārvešanas brīdi pacientam ir veikti visi
nepieciešamie izmeklējumi

Pacienta pārvešanas process II
Pacienta pārvešanas pieteikšana: PSKUS rīcība
DDN

1. Saņemot Ārsta-pieteicēja
zvanu, savieno viņu ar Ārstu
saskaņotāju*

 Saņemot zvanu, dispečers aizpilda kontrollapu, kurā norāda
informāciju par pieteicēju un pacientu

Ārsts - saskaņotājs

2. Saņemot zvanu no Ārstapieteicēja, noskaidro
pamatojumu pārvešanai, veiktos
izmeklējumus u.c. nepieciešamo
informāciju un saskaņo/noraida
pārvešanu

 Ja nepieciešams, lūdz Slimnīcu-pieteicēju nodrošināt iespēju
iepazīties ar pacienta izmeklēšanas rezultātiem;
 Pieņem gala lēmumu par pārvešanas akceptēšanu un veicamo
ārstēšanas procesu

Informē Ārstu-pieteicēju par:

Ārsts – saskaņotājs

3. Informē Ārstu-pieteicēju
par pieņemto lēmumu

 pārvešanas dienu un laiku, kad pacientu uzņems Slimnīcā;
 papildus izmeklējumiem, kuri jānodrošina pacientam pirms
pārvešanas;
 gadījumā, ja pārvešana netiek veikta saskaņošanas dienā ,
nepieciešamību atkārtoti saskaņot pacienta pārvešanu pārvešanas
dienā (lai pārliecinātos par pacienta stāvokli);
 nepieciešamību izrakstā norādīt PSKUS Ārsta-saskaņotāja vārdu,
uzvārdu un Slimnīcas-pieteicēja kontaktpersonas informāciju

*Ārsts- saskaņotājs – PSKUS attiecīgā profila nodaļas vadītājs vai viņa deleģētā persona

Pacienta pārvešanas process III
Pacienta pārvešanas pieteikšana: PSKUS rīcība

Ārsts - saskaņotājs

4. Informē DDN par
pieņemto lēmumu

Pacienta pārvešana
pieteikšanas dienā

Slimnīca - pieteicējs

 Kontrollapā DDN atzīmē pieņemto lēmumu, ārstusaskaņotāju, pārvešanas datumu un laiku

Pacienta pārvešana
citā dienā

5. Pārvešanas dienā
Ārsts-pieteicējs
atkārtoti caur Slimnīcas
DDN sazinās ar Ārstu –
saskaņotāju

 Ārsts-saskaņotājs paziņo DDN par
nepieciešamību informēt NMC par
pacienta pārvešanu

DDN

6. Informē NMC atbildīgo
ārstu par gaidāmo pacienta
pārvešanu no Slimnīcaspieteicēja

 Informē par pacienta pārvešanas datumu un laiku
 Paziņošanu NMC atzīmē kontrollapā

Ārsts – saskaņotājs

7. Organizē nodaļas darbu
un vietu pacienta
uzņemšanai

 Informē nodaļas aprūpes personālu par plānotā pacienta
pārvešanu un nodrošina pacienta ārstēšanas procesu
Slimnīcā

