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INFORMĀCIJA PACIENTAM
Rehabilitācijas klīnikas apmeklējuma noteikumi
1. Apmeklējot rehabilitācijas nodaļu, ir jāņem līdzi maiņas apavi. Nepieciešamības gadījumā uz vietas
var iegādāties bahilas.
2. Uz visām nozīmētajām procedūrām jāierodas ne vēlāk kā 15 min pirms nodarbības sākuma, līdzi ņemot
ārsta nozīmēto procedūru veidlapu/abonementu/čeku.
3. Uz nodarbībām baseinā un zīdaiņu peldināšanu jābūt ģimenes ārsta izziņai par atļauju nodarboties baseinā.
Pirms nodarbībām baseinā, obligāti jānomazgājas dušā.
4. Apmeklējot augšupejošo (ascendējošo) dušu, līdzi jāņem nosūtījums no ārsta.
5. Savas personīgās mantas (apģērbu, apavus u.c.) obligāti atstāt ģērbtuves slēdzamajos skapīšos un
atslēgu ņemt līdzi! Par personīgajām mantām iestāde neatbild!
ĪPAŠIE NOTEIKUMI
Zīdaiņu vingrošanas nodarbības un masāža: līdzi jābūt dvielim vai autiņam.
Vingrošanas nodarbības zālē: vingrošanas zāles apmeklētājam jābūt ērti ģērbtam, atbilstoši nodarbībām
zālē – T-krekls, īsbikses (šorti), īsās zeķītes, pārvelkamie apavi.
Zīdaiņu peldināšana: bērnam līdzi jāņem ūdens necaurlaidīgas autiņbiksītes (pamperis) un dvielis,
pavadošajai personai – apģērbs ar īsām piedurknēm, drošības nolūkos rokas jāatbrīvo no rotaslietām.
Baseina nodarbības: baseina apmeklētājam līdzi jābūt dušas piederumiem, baseina čībām,
peldkostīmam/peldbiksēm/ūdens necaurlaidīgām autiņbiksītēm, peldcepurei un dvielim. Bērnam ar valsts
apmaksāto pakalpojumu, jāmaksā par servisa pakalpojumu baseina kompleksā – atbilstoši slimnīcas
pakalpojumu cenrādim no 2.apmeklējuma reizes. Pieaugušajam ar bērnu ar valsts apmaksāto pakalpojumu
par servisa pakalpojumu baseina kompleksā un līdzdalību jāmaksā atbilstoši slimnīcas pakalpojumu
cenrādim no 2.apmeklējuma reizes.
Šarko duša, ascendējošā duša, cirkulārā duša, zemūdens masāža: līdzi jāņem dvielis, čības.
PACIENTU IEVĒRĪBAI
Ja nav iespējams ierasties uz nodarbību/procedūru, lūdzam ziņot par to vismaz 24 stundas iepriekš
Klīnikas koordinatoram (t.20241212) vai Jūsu funkcionālajam speciālistam. Informējam, ja pacients par
neierašanos ziņo nodarbības/procedūras dienā, diemžēl šī nodarbība tiek zaudēta. Ja pacients neierodas uz
divām nodarbībām bez iepriekšēja brīdinājuma, slimnīcai ir tiesības pārtraukt rehabilitācijas kursu.
Ja nodarbība/procedūra tiek kavēta attaisnotu iemeslu dēļ (piem., akūta saslimšana vai hroniskas
slimības saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulāta nāve, par ko 2 nedēļu laikā Klīnikas
koordinatoram tiek uzrādīts attiecīgs dokuments - izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta med. kartes veidlapa Nr.027/u , dzimšanas/miršanas apliecība), atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā, bet
pakalpojums tajā dienā tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas.
Ja nodarbība / procedūra tiek kavēta neattaisnotu iemeslu dēļ, atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas
galā, bet pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas.
Maksas nodarbību abonementu derīguma termiņš – 6 mēneši.
Rehabilitācijas kursa ietvaros uzsāktās procedūras un nodarbības ir jāsaņem 6 mēnešu laikā.
Nauda par apmaksātu, bet neizlietotu abonementu vai tā daļu netiek atmaksāta, izņemot, ja tā izmantošana
derīguma termiņa laikā nav iespējama veselības apstākļu dēļ, par ko iesniegts ārsta apliecinājums (izziņa),
pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu (čeku) un izsniegto abonementa kartīti.

