Biežāk uzdotie jautājumi
1. Kā es varu noskaidrot savu kārtas Nr. rindā uz valsts apmaksātu
medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu?




Kārtas Nr. rindā un aptuveno pakalpojuma saņemšanas laiku iespējams uzzināt:
ārstniecības iestādēs, kas veic valsts apmaksātus medicīniskās apaugļošanas
pakalpojumus
rakstot iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam portālā www.latvija.lv
ierodoties klātienē Nacionālajā veselības dienestā un uzrādot personu apliecinošu
dokumentu

2. Kā es varu atteikties no pakalpojuma?
Atteikties no pakalpojuma iespējams rakstot iesniegumu Nacionālajam veselības
dienestam portālā www.latvija.lv.

3. Vai iespējams atlikt manu vietu rindā un uzaicinājumu saņemt dažus
mēnešu vēlāk?
Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma saņemšanas kārtība
neparedz atlikt, vai pagarināt pakalpojuma saņemšanas laiku.
Ja 6 mēnešu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas nav iespējams uzsākt pakalpojumu,
persona var atteikties no pakalpojuma, rakstot iesniegumu NVD un pēc tam
reģistrēties rindā atkārtoti, kādā no 6 ārstniecības iestādēm, kas veic valsts
apmaksātus medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus.

4. Kas medicīniskās apaugļošanas pakalpojumā tiek apmaksāts no
valsts līdzekļiem?
No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta neauglības noteikšana un ar to
saistītie veselības aprūpes pakalpojumi - ārstu-speciālistu konsultācijas, izmeklējumu
veikšana u.c., kā arī kompensējamie medikamenti.

Olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai (iekļautas visas pacientam
nepieciešamās ginekologa, anesteziologa konsultācijas, ultrasonogrāfijas un
anestēzijas izmaksas) (1. posms)

Intracitoplazmatiska spermatozoīda injekcija vai olšūnu inseminācija
ar spermatozoīdiem (2. posms) ar inkubācijas periodu


Embriju pārstādīšana (3. posms) (iekļautas ginekologa konsultācijas
izmaksas un vienas dienas stacionāra pakalpojums)

Sēklinieku biopsija (iekļautas urologa konsultācijas un
ultrasonogrāfijas izmaksas).
Pacienta līdzmaksājums par ārsta konsultāciju ir 4,27 Eur un par katru
pakalpojuma posmu 21, 34 Eur.

5. Vai es savu vietu rindā varu nodot kādai citai personai?
Nē, šāda iespēja nepastāv.

6. Vai iespējams precīzi pateikt datumu, kad es varētu saņemt
uzaicinājuma vēstuli?
Precīzu datumu, kad tiks nosūtīta uzaicinājuma vēstule uz valsts apmaksātu
medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu prognozēt nav iespējams. Rindas
virzība ir atkarīga no personu atsaucības pakalpojuma saņemšanai, saņemto
atteikuma iesniegumu skaita un finanšu līdzekļu novirzīšanas pakalpojuma
apmaksai.
7. Ja man ir mainījusies e-pasta adrese, kā man jārīkojas?





Ja e-pasta adrese ir mainījusies no sākotnēji iesniegtās, reģistrējoties rindā, to
iespējams labot:
ārstniecības iestādēs, kas veic valsts apmaksātus medicīniskās apaugļošanas
pakalpojumus
rakstot iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam portālā www.latvija.lv
ierodoties klātienē Nacionālajā veselības dienestā un uzrādot personu apliecinošu
dokumentu

