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Pacienta informētā piekrišana operācijai/ manipulācijai 

Pacients _____________________________________________________________________________________ 

                                         (vārds, uzvārds)                                                         (personas kods) 

Likumiskais pārstāvis_________________________________________________________________________ 

                                                                   (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)                                                                                             (personas kods) 
Rekomendētās operācijas/ manipulācijas nosaukums :  

 

Operācijas/ manipulācijas puse (apvilkt):    labā /      kreisā /      nav piemērojams 

ĀRSTS 

Apliecinu, ka esmu izskaidrojusi/-is 

operācijas/manipulācijas būtību, prognozētos 

ieguvumus, iespējamos riskus un komplikācijas, t.sk., 

ja operāciju/manipulāciju neveic, iespējamās 

alternatīvas rekomendētajai operācijai/manipulācijai, 

iespējamās papildu manipulācijas, kuru 

nepieciešamība varētu rasties konkrētās ārstniecības 

laikā 

 

Врач:  

подтверждаю, что объяснил/-ла сущность 

операции/манипуляции, прогнозируемый 

положительный эффект, возможные риски и 

осложнения, в том числе если 

операция/манипуляции не будет сделана, 

возможные альтернативы рекомендуемой 

операции/манипуляции, возможные 

дополнительные манипуляции, необходимость в 

которых может возникнуть во время конкретного 

лечения.  

Ārsts  ________________________ _________________________________________________ 

 (specialitāte/amats, paraksts, paraksta atšifrējums)  

Datums ____________________________ un laiks ___________. 
 

PACIENTS 

Apliecinu, ka esmu saņēmusi/-is skaidrojumus un 

sapratusi/-is slimības būtību, veicamās operācijas/ 

manipulācijas nepieciešamību, izskaidrojumu par 

paredzamo operācijas/ manipulācijas apjomu un ar to 

saistītajiem riskiem, kā arī iespējamām komplikācijām 

un sekām. Saprotu, ka operācijas/manipulācijas laikā 

ārstam bez manas piekrišanas ir tiesības veikt iepriekš 

neplānotas izmaiņas vai papildu procedūras, ja būs 

nepieciešamība sniegt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību vai, ja neveikto papildu procedūru dēļ var 

rasties nesalīdzināmi lielāks kaitējums manai 

veselībai.  

Man bija iespēja uzdot jautājumus, esmu    

apmierināta/-s ar atbildēm uz tiem un paredzētajai 

operācijai/ manipulācijai PIEKRĪTU. 

Esmu informēts/-a, ka dienā, kad tiks veikta operācija, 

nedrīkst vadīt transporta līdzekli.  

Esmu informēts/-a, ka man ir tiesības atteikties no 

dotās piekrišanas.  

Пациент: 

подтверждаю, что получил/-ла разъяснения и 

понимаю сущность заболевания, необходимость 

предстоящей операции/манипуляции, разъяснения 

об объеме планированной операции/манипуляции 

и связанными с ней рисками, а также 

потенциальными осложнениями и последствиями. 

Я понимаю, что во время операции/манипуляции 

врач без моего согласия, имеет право вносить 

внеплановое изменения или проводить 

дополнительные процедуры, если будет 

необходимость оказания неотложной медицинской 

помощи или, если непроизведение  

дополнительной процедуры может нанести гораздо 

больший вред моему здоровью. 

У меня была возможность задать вопросы, я 

удовлетворён ответами на них, и                                  

ДАЮ СОГЛАСИЕ на запланированную 

операцию/манипуляцию. 

Я информирован/-на, что в день, после операции 

нельзя управлять транспортным средством. 

Я информирован/-на, что у меня есть право 

отказаться от данного согласия. 

Pacients/likumiskais pārstāvis ______________________________________________________ 

                                                                              (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Datums ________________________ un laiks ___________. 


