VALSTS APMAKSĀTA MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA UKRAINAS PILSOŅIEM LATVIJĀ
ĢIMENES ĀRSTA PAKALPOJUMI
Reģistrēšanās
Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama!
Ja vēlaties saņemt konsultāciju, jāsazinās ar
tuvāko praksi un jāveic pieraksts. Prakses
noskaidrošana - zvanot pa tālruni 80001234.

Konsultācijas saņemšana
Vizītes laikā ārsts izvērtē sūdzības, veselības
stāvokli un var pieņemt lēmumu par zāļu
receptes izrakstīšanu, nosūtījuma izsniegšanu,
darbnespējas lapas atvēršanu u.c.

Konsultācijas saņemšanas kārtība
1. Zvans ģimenes ārsta praksei

2. Pieraksta veikšana

3. Konsultācijas saņemšana
atbilstoši pierakstam

Ja palīdzība nepieciešama steidzami. Akūtos gadījumos ģimenes ārsta praksē var vērsties bez pieraksta "akūtajā stundā". Informāciju par šo stundu var noskaidrot, sazinoties ar sava ārsta praksi pa tālruni.

SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS UN IZMEKLĒJUMI
Valsts apmaksātām speciālistu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem (ultrasonogrāfija, rentgens
u.c.) nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums!
Vizīte ģimenes ārsta praksē tiek nodrošināta 5 darba dienu laikā.
Lēmumu par nosūtījuma izsniegšanu pieņem ārsts, izvērtējot pacienta sūdzības un veselības stāvokli.
Labratorisko izmeklējumu veikšanai arī nepieciešams nosūtījums

Konsultācijas saņemšanas kārtība
1. Zvans vai vizīte klātienē
pieraksta veikšanai

2. Pieraksta veikšana

3. Konsultācijas saņemšana
atbilstoši pierakstam

Bez nosūtījuma var pieraksīties tikai pie tiešās pieejamības speciālistiem: ginekologa; acu ārsta;
pediatra; bērnu ķirurga; narkologa; endokrinologa (ja pacientam ir cukura diabēts); onkologa un onkologa
ķīmijterapeita (ja pacientam ir onkoloģiska slimība); dermatovenerologa (ja pacientam ir seksuāli transmisīvā
slimība); psihiatra un bērnu psihiatra (ja pacientam ir psihiska slimība); pneimonologa (ja pacientam ir
tuberkuloze); infektologa (ja pacients slimo ar HIV vai ir bijis tiešā kontaktā ar HIV inficētu personu).

KAS IR JĀŅEM VĒRĀ?
Plānveida ārstu konsultāciju, diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu, kā arī citu valsts apmaksātu
medicīnisko pakalpojumu saņemšanai var būt gaidīšanas rindas. Nepieciešams veikt pierakstu!
Bez pieraksta slimnīcās tiek sniegta tikai neatliekamā medicīniskā palīdzība, ja ir apdraudēta veselība
vai dzīvība. Ar pierakstu tiek sniegti arī zobārstniecības pakalpojumi bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Ukrainas pilsoņiem un Latvijas iedzīvotājiem ārstniecības iestādēs un laboratorijās ir vienota rinda
valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu saņemšanai. Rindas garums ārstniecības iestādēs ir
atšķirīgs un var būt līdz vienam mēnesim un pat vairākiem mēnešiem.
Pierakstu veic ārstniecības iestādes reģistratūrā. Ar reģistratūrām var sazināties telefoniski vai
vērsties klātienē. Reģistratūru tālruņus var noskaidrot, zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.

Informāciju sagatavoja Nacionālais veselības dienests

