
Stingri kontrolējot pacientu plūsmu, paplašināta 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
 

Atbilstoši Veselības ministres 25.03.2020 rīkojumam Nr.59  šobrīd TIEK sniegti šādi veselības 

aprūpes  pakalpojumi: 
 ģimenes ārsta konsultācijas un palīdzība; 

 neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība (arī izmeklējumi un konsultācijas) 

 vakcinācija; 

 veselības aprūpes pakalpojumi:  

o grūtniecēm; 

o “Zaļā koridora” pacientiem; 

o onkoloģiskajiem pacientiem; 

o HIV/AIDS pacientiem; 

o tuberkulozes pacientiem; 

o psihiatriska profila pacientiem; 

o traumu seku pacientiem; 

 veselības aprūpes pakalpojumi mājās; 

 pakalpojumi, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību - ķīmijterapija, bioloģiskie medikamenti, 

orgānu aizstājējterapija, staru terapija, dienas stacionāra pakalpojumi hematoloģijā, metadona 

aizvietojošā terapija, kā arī palīdzība pacientiem, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionāri 

neatliekamā kārtā uzsākta ārstēšana; 

 speciālistu konsultācijas pacientiem ar hroniskām saslimšanām (iespēju robežās attālināti); 

 onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties 

invaliditāte; 

 zobārstniecības pakalpojumi akūtos un neatliekamos gadījumos; 

 ambulatorie konsiliji (bez pacienta līdzdalības); 

 konsultācijas lipīgo ādas slimību un seksuāli transmisīvo slimību pacientiem; 

 akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumi personām, kurām šī pakalpojumu atlikšana var 

radīt invalidizācijas risku un/vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas 

pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas traucējumu pasliktināšanos. 

 

No 20. aprīļa atbilstoši Veselības ministrijas 17.04.2020. rīkojumam Nr.87 “Grozījumi Veselības 

ministres 25.03.2020 rīkojumā Nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu 

ārkārtējās situācijas laikā” papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem, tiek sniegti arī šādi 

plānveida veselības aprūpes pakalpojumi: 
 valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumus (mamogrāfiju); 

 ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas, 

rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonanses, 

elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera monitorēšanas), veloergometrijas un 

elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu; 

 pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa, oftalmologa un neirologa 

konsultācijas; 

 diabētiskās pēdas aprūpi; 

 zobārstniecībā uzsākto zobu slimību ārstēšanas procesa un iesākto protezēšanas darbu pabeigšanu 

un ortodontisko ārstēšanu. 
 

Joprojām daļa plānveida veselības aprūpes pakalpojumu nav  pieejami ne valsts, ne privātajās 

ārstniecības iestādēs. Vienlaikus tāpat kā līdz šim tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā 

un akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un konsultācijas, kas nepieciešamas. Ģimenes ārsta 

prakses turpina darbu. Turpina nodrošināt onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas 

operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. 


