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Informācija medijiem

No 29.oktobra izmaiĦas ātrās palīdzības tālruĦu numuros
Talsu, Dundagas un Rojas novados

Sākot ar 29.oktobri Talsu, Dundagas un Rojas novadu iedzīvotāji ātro
palīdzību varēs izsaukt, zvanot no fiksētajiem tālruĦiem uz numuriem 03 vai
63374003, kā arī no mobilajiem telefoniem uz tālruni 112.

No 29.oktobra šo novadu iedzīvotāji vairs nevarēs izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību pa tālruni 63291392.

Citas izmaiĦas neatliekamās palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem nav
paredzētas — pēc izsaukuma saĦemšanas pie iedzīvotājiem dosies tās pašas brigādes,
kas to darīja līdz šim — tie paši daudziem jau labi zināmie mediėi, kas pārzina savas
teritorijas.

Bijušajā Talsu rajonā šobrīd darbojas četras ā trās palīdzības brigādes — divas
atrodas Talsos un pa vienai brigādei Dundagā un Rojā. Kā jau ziĦots iepriekš, šā gada
septembri tās iekĜāvušās vienotajā valsts NMP dienestā.

Līdz ar valsts NMP dienesta darbību, būtiski mainīta pieeja iedzīvotāju
izsaukumu pieĦemšanā, jo valsts dienestā tiek izskausts līdz šim rajonos lietotais
termins „nepamatots” izsaukums. Ja rodas kāda pēkšĦa, akūta veselības problēma, tad
ir jāzvana ā trajai palīdzībai: neatliekamā medicīniskā palīdzība šādās situācijās ir bez
maksas. Ja dispečers vai dežūrārsts nevar pa telefonu novērtēt situāciju, brigāde brauc
pie pacienta. Pat tad, ja izrādās, ka kādā konkrētajā gadījumā tomēr nebija
nepieciešama ā trā palīdzība, maksa pēc palīdzības sniegšanas netiek Ħemta.
„Viennozīmīgi: ja brigāde ir aizbraukusi pie pacienta, nekāda maksa pēc palīdzības
sniegšanas netiek Ħemta” uzsver NMP dienesta vadītāja Renāte Pupele.

Gadījumos, kad izsaukums nav veselībai vai dzīvībai bīstams un ātrās
palīdzības brigādei nav nepieciešams doties pie sasirgušā, pacientam ir iespēja
telefoniski konsultēties ar dežūrējošo ārstu un saĦemt ieteikumus, kā rīkoties, kur



saĦemt vajadzīgo palīdzību — pie ăimenes ārsta, dežūrārsta, diennakts ambulatorajā
NMP punktā vai tuvākās slimnīcas uzĦemšanas nodaĜā. Būtiski, ka lauku teritorijās
tiek Ħemts vērā arī tas, vai cilvēkam vispār ir pieejama un sasniedzama palīdzība
citur, ja tas nav neatliekams izsaukums. Ja cilvēkam nav iespējams saĦemt palīdzību
citur, arī tad brigāde izbrauc un maksa netiek iekasēta.

Šā gada oktobrī valsts NMP dienests jau nodrošina 76% no visiem
izsaukumiem valstī. Ātrās palīdzības brigāžu iekĜaušanās valsts NMP dienestā
turpinās arī citās pašvaldībās.

Papildus informācija: Kad saukt ātro palīdzību?

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes sniedz palīdzību gadījumos,
kad ir pēkšĦa veselības stāvokĜa pasliktināšanās:

• PēkšĦa saslimšana, trauma, nelaimes gadījums.
• PēkšĦi sirdsdarbības traucējumi, sāpes sirds apvidū, auksti sviedri, samaĦas

zudums.
• PēkšĦs elpas trūkums, smakšanas lēkmes vai aizdusa.
• PēkšĦas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums.
• PēkšĦas sāpes vēderā, saindēšanās, vemšana, intensīva caureja.
• PēkšĦi apziĦas traucējumi, krampji, ăībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas

vai kustību traucējumi.
• PēkšĦi psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai

pašnāvības mēăinājums.
• PēkšĦas sāpes jostas un krustu apvidū vai urinācijas traucējumi.
• Dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiĦošana un alerăiskas reakcijas.
• Dzemdētājas nogādāšanai uz dzemdību nodaĜu.

Detalizētāku informāciju par gadījumiem, kad saukt ā tro palīdzību, var iegūt valsts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv

Plašāku inform āciju var iegūt, zvanot NMP dienesta Komunikāciju vadītājai Ilzei
Bukšai, pa tālruni 29411499 vai rakstot: prese@nmpd.gov.lv


