Valsts katastrofu medicīnas plāns 2018
Pielikums Nr.19

PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS NODROŠINĀŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
1. Informācijas apmaiņas un reaģēšanas aktivizācijas shēma

Informācija par notikumu

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Pašvaldība

Operatīvās vadības pārvalde

Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests




Pašvaldības policija

Valsts bērnu tiesību
aizsardzības
inspekcija

Operatīvās vadības centrs
Specializētās medicīnas centrs
PVO SVAN Latvijas
kontaktpunkts / Dežūrspeciālists
sabiedrības veselības
apdraudējumu jautājumos

Rīgas Psihiatrijas un
narkoloģijas centrs

Valsts policija

Valsts tiesu
medicīnas
ekspertīzes centrs

PSIHOLOGI
atbilstoši noslēgtiem līgumiem vai
deleģējumiem par iesaisti krīzes situācijās
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Slimnīcas u.c.
ārtstniecības iestādes
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2. Institūciju atbildības, rīcība un sadarbība psiholoģiskās palīdzības sniegšanā ārkārtas
situācijā cietušajiem
Izpildītājs

Rīcība

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests
(NMP dienests)

 Sadarbojas ar attiecīgās pašvaldības civilās aizsardzības komisiju KM
sistēmas pasākumu organizēšanai pašvaldības administratīvajā
teritorijā.Rīkojas saskaņā ar reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu
vadītāja norādījumiem.
 Vada un organizē cietušo šķirošanu un NMP sniegšanu notikuma
vietā.
 Informē VUGD par nepieciešamību iesaistīt psihologus pirmās
psiholoģiskās palīdzības sniegšanai notikuma vietā.
 Informē RPNC par nepieciešamību organizēt psihiatriskās palīdzības
sniegšanu.
 Sadarbojas ar notikuma vietā strādājošo institūciju pārstāvjiem un to
speciālistiem.

Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienests
(VUGD)

 Atbilstoši kompetencei vada reaģēšanas un seku likvidēšanas
neatliekamos pasākumus notikuma vietā atkarībā no katastrofas veida.
 Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības
līgumiem un / vai sazinoties ar pašvaldību, organizē un iesaista pirmās
psiholoģiskās palīdzības sniedzējus darbam notikuma vietā.

Pašvaldība

 Piedalās preventīvo pasākumu īstenošanā attiecīgajā administratīvajā
teritorijā. Sniedz atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanā.
 Nepieciešamības gadījumā organizē iedzīvotāju evakuāciju no
apdraudējuma skartajām teritorijām, nodrošina iedzīvotāju uzskaiti,
pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi.
 Organizē psihosociālo, tai skaitā psiholoģisko atbalstu cietušajiem vai
viņu tuviniekiem.
 Nodrošina darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku
likvidēšanā pieaicinātajām citu administratīvo teritoriju, valsts un citu
valstu glābšanas dienestu personālam.

Valsts Bērnu
tiesību aizsardzības
inspekcija
(VBTAI)

 Sniedz konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes
situācijās.
 Sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām
organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā.
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Psihologi, kas
strādā notikuma
vietā

 Rīkojas saskaņā ar notikuma pārvaldītāja vai NMP dienesta
norādījumiem atbilstoši savai kompetencei.
 Nodrošina informācijas apmaiņas iespēju diennakts režīmā
(dežurants, krīzes koordinatori).
 Nodrošina pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanu cietušajiem un to
tuviniekiem notikuma vietā.
 Nepieciešamības gadījumā aktivizē psihologu iesaisti, pēc
vajadzības mobilizē un piesaista papildus psihologus.
 Nepieciešamības gadījumā sniedz psiholoģisku atbalstu tuviniekiem
mirušo atpazīšanā (Valsts Tiesu medicīniskās ekspertīzes centrā vai
notikuma vietā).

Slimnīcas

 Rīkojas atbilstoši slimnīcas katastrofu medicīnas plānā noteiktām
gatavības un reaģēšanas režīma prasībām.
 Iesaista slimnīcu psihologus vai psihoterapeitus, vai pieprasa
pašvaldības
psihologu
palīdzību
psiholoģiskās
palīdzības
nodrošināšanai ĀS cietušajiem, hospitalizētiem pacientiem.
 Informē un konsultējas ar NMP dienesta Specializētās medicīnas
centru vai RPNC speciālistu psihiatriskās palīdzības sniegšanai ĀS
cietušiem, hospitalizētiem pacientiem.

Citas ārstniecības
iestādes un
ārstniecības
personas

 Iesaista slimnīcu psihologus vai psihoterapeitus, vai pieprasa
pašvaldības
psihologu
palīdzību
psiholoģiskās
palīdzības
nodrošināšanai ĀS cietušiem, hospitalizētiem pacientiem,
 Informē un konsultējas ar NMP dienesta Specializētās medicīnas
centru vai RPNC speciālistu psihiatriskās palīdzības sniegšanai ĀS
cietušiem, hospitalizētiem pacientiem.

Rīgas Psihiatrijas
un narkoloģijas
centrs
(RPNC)





Valsts tiesu
medicīnas
ekspertīzes centrs

Rīkojas atbilstoši slimnīcas katastrofu medicīnas plānā noteiktām
gatavības un reaģēšanas režīma prasībām.
Sadarbojas ar NMP dienestu, slimnīcām un citām ĀS iesaistītajām
institūcijām.
Pēc nepieciešamības sniedz psihiatrisko palīdzību negadījumā
cietušajiem.

 Sadarbojas ar notikumā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām,
ekspertiem tiesu medicīnas jomā, psihologiem u.c..
 Pēc valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma organizē statistiskās informācijas
sniegšanu tiesu medicīnas jomā.

 Piesaista papildus resursus atbilstoši NMP dienesta, VUGD, VP vai
pašvaldības sniegtajai informācijai par ĀS upuru faktiskam un
prognozējamam skaitam.
 Nodrošina telpu (cita alternatīva) psihologiem psiholoģiskā atbalsta

sniegšanai cietušajiem, kas ierodas uz ĀS bojā gājušu tuvinieku vai

pazīstamu cilvēku atpazīšanu.
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Sadarbības institūcijas
Valsts policija
(VP)

 Piedalās bīstamajā zonā esošo iedzīvotāju brīdināšanā par
apdraudējumu un rīcību avārijas zonā.
 Nodrošina notikuma vietas norobežošanu, apsardzi un sabiedriskās
kārtības uzturēšanu.
 Nodrošina transporta kustības regulēšanu.
 Piedalās iedzīvotāju evakuācijā.
 Sniedz pirmo palīdzību.
 Nodrošina bojā gājušo cilvēku identificēšanu un uzskaiti, organizē
transportēšanu uz Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

Nacionālie
bruņotie spēki
(NBS)









Piedalās preventīvo un reaģēšanas pasākumu veikšanā.
Piedalās ĀS un ārkārtējo situāciju seku likvidēšanas pasākumos.
Sniedz pirmo palīdzību.
Piedalās iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuācijā un apsardzē.
Piedalās glābšanas un meklēšanas darbos.
Sniedz atbalstu VP sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.
Pēc NMP dienesta pieprasījuma nodrošina pacientu medicīnisko
transportēšanu, izmantojot NBS Gaisa spēku gaisa kuģus.
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