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Biedrībai  „Vecāki par izglītību”  
 Domnīcai  „Bērniem draudzīgs” 

 
 
Par pārbaudes rezultātu 
 
  

Veselības ministrija saskaņā ar biedrības „Vecāki par izglītību” un 
domnīcas „Bērniem draudzīgs” 2013.gada 23.maija vēstuli par Jaunjelgavas 
skolā notikušo, lūdza Veselības inspekciju izvērtēt minētajā incidentā iesaistīto 
ārstniecības personu rīcību, tai skaitā par Ārstniecības likuma 56.1 pantā noteikto 
prasību izpildi un  par pārbaudes rezultātiem informēt Veselības ministriju. 

Veselības inspekcija pārbaudi veica pēc cietušā zēna medicīniskās 
dokumentācijas , 2013.gada 11.jūnijā Latgales kontroles nodaļas darbiniekiem 
uz vietas ierodoties Jaunjelgavas vidusskolā, veicot kontroli skolas medicīnas 
māsas kabinetā, tiekoties ar vidusskolas administrāciju un medicīnas māsu, 
Aizkraukles medicīnas centra neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu, kā 
arī apmeklējot ģimenes ārstu prakses, kurās cietušajam zēnam tika sniegta 
veselības aprūpe. 

Pārbaudē tika konstatēts, ka incidentā cietušajam zēnam tūlīt pēc traumas 
gūšanas, skolas medicīnas māsas attaisnotas prombūtnes dēļ, nebija iespējams 
sniegt pirmo medicīnisko palīdzību uz vietas. Tā kā zēnam vizuāli nebija 
vērojami smagi veselības traucējumi, kas prasa neatliekamās palīdzības 
izsaukšanu, skolas administrācija izsauca zēna māti un ar savu transportu 
nogādāja cietušo bērnu un viņa māti tuvākajā ģimenes ārstes praksē, (atbildoši 
Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.277 „Kārtība, kādā 
nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 
pieejamība izglītības iestādēs” 4.punktam), kur bērnam veikta izmeklēšana, 
nozīmēta steidzama traumatologa konsultācija un paziņots par bērnu, kurš cietis 
no vardarbības, policijai, saskaņā ar Ārstniecības likuma 561. pantu. 

Turpmāko veselības aprūpi atbilstoši traumas smagumam zēns 2013.gada 
22.aprīlī saņēmis SIA Aizkraukles medicīnas centra neatliekamās medicīniskās 
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palīdzības punktā pie ķirurga. Arī šī ārstniecības iestāde paziņojusi par bērnu, 
kurš cietis no vardarbības, policijai. 

Pārbaudē konstatēts, ka ārstniecības personas cietušajam bērnam 
sniegušas savlaicīgu un veselības stāvoklim atbilstošu veselības aprūpi. 

Vienlaicīgi informēju, ka, veicot pārbaudi Jaunjelgavas vidusskolas 
medicīnas māsas kabinetā, konstatēts, ka skolā nav izstrādāta pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība, ko ar Veselības inspekcijas lēmumu 
uzdots novērst. 
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