VALSTS APMAKSĀTA GRŪTNIEČU APRŪPE UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBA UKRAINAS PILSONĒM
GINEKOLOGA KONSULTĀCIJA
Valsts apmaksātu ginekologa konsultāciju var saņemt pie ārsta, kuram ir noslēgts līgums ar Nacionālo
veselības dienestu. Nosūtījums nav nepieciešams. Konsultācijas saņemšanai jāpierakstās, sazinoties ar
ārstniecības iestādi vai veicot pierakstu klātienē.

Izvērtējot pacientes veselības stāvokli, ginekologs ir tiesīgs izrakstīt valsts kompensējamās zāles (atbilstoši valstī
noteiktajai kārtībai), izsniegt nosūtījumu diagnostisko vai laboratorisko izmeklējumu veikšanai, ķirurģiskām
procedūrām u.c.
Informāciju par šiem ginekologiem var noskaidrot, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234
vai vēršoties tuvākajā poliklīnikā, veselības centrā.

GRŪTNIECĪBAS NOVĒROŠANA
Valsts apmaksātu grūtniecības novērošanu nodrošina ginekologi, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo
veselības dienestu par grūtnieču aprūpi. Šie ārsti nodrošina konsultācijas, laboratoriskās analīzes (pilna asins
aina, urīna analīzes u.c.), augļa ultrasonogrāfiju, ķermeņa masas indeksa noteikšanu, augļa sirdsdarbības
izklausīšanu un citus pakalpojumus atbilstoši valstī noteiktajai grūtnieču novērošanas kārtībai.
Ņemot vērā grūtnieces veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas, ārsts var nozīmēt papildu
konsultācijas, izmeklējumus
Ja grūtniece izvēlas ārstu, kurš nav līgumattiecībās ar valsti, visi grūtniecības novērošanas pakalpojumi būs
pieejami par maksu, atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim
Valsts apmaksātu grūtniecības novērošanu var saņemt pie ginekologiem, kuriem ir noslēgts līgums ar
Nacionālo veselības dienestu. Informāciju par ginekologiem var noskaidrot, zvanot uz bezmaksas
informatīvo tālruni 80001234 vai vēršoties tuvākajā poliklīnikā, veselības centrā.

DZEMDĪBU PALĪDZĪBA
Valsts apmaksāta dzemdību palīdzība tiek
sniegta ārstniecības iestādēs, kurām ir līgums ar
Nacionālo veselības dienestu. Ja sākušās
dzemdības, uz ārstniecības iestādi var doties
patstāvīgi. Ja tas nav iespējams - jāsazinās ar
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu,
zvanot 113.
Dodoties uz dzemdību iestādi, grūtniecei līdzi
jāņem Mātes pase un grūtniecības laikā veikto
ultrasonogrāfiju, asinsgrupas un rēzus faktora
izmeklējumu oriģinālus, ja tie ir pieejami.
Valsts apmaksātas ir arī ģimenes dzemdības
– grūtnieces vīrs/cits tuvinieks dzemdībās
var piedalīties bez maksas. Par prasībām
pavadošās personas dalībai dzemdībās
savlaicīgi jānoskaidro ārstniecības iestādē,
uz kuru plānots doties (plaušu rentgena
rezultāts, Covid-19 testa rezultāts u.c.).
Ārstniecības iestādes piedāvā pirmsdzemdību
kursus, tomēr tie netiek apmaksāti no valsts
budžeta līdzekļiem un nav obligāti.

Slimnīcas, kurās ir pieejamas
valsts apmaksātas dzemdības
Rīgas Dzemdību nams (Miera iela 45, Rīga), tālr. 67011222
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (Pilsoņu iela 13, Rīga),
tālr. 67069600
Siguldas slimnīca (Lakstīgalas iela 13, Sigulda), tālr. 67973973
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība (Bērzpils iela 1a, Balvi),
tālr. 64473145
Daugavpils reģionālā slimnīca (Vasarnīcu iela 20, Daugavpils),
tālr. 65405282
Dobeles un apkārtnes slimnīca (Ādama iela 2, Dobele), tālr. 63781145
Jēkabpils reģionālā slimnīca (Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils),
tālr. 65237810
Jelgavas pilsētas slimnīca (Brīvības bulvāris 6, Jelgava), tālr. 63027606
Jūrmalas slimnīca (Vienības prospekts 21/19, Jūrmala), tālr. 67754076
Kuldīgas slimnīca (Aizputes iela 22, Kuldīga), tālr. 63374001
Liepājas reģionālā slimnīca (Slimnīcas iela 25, Liepāja), tālr. 63403222
Madonas slimnīca (Rūpniecības iela 38, Madona), tālr. 64807046
Ogres rajona slimnīca (Slimnīcas iela 2, Ogre), tālr. 65046161
Preiļu slimnīca (Raiņa bulv.13, Preiļi), tālr. 65321716
Rēzeknes slimnīca (18.Novembra iela - 41, Rēzekne), tālr. 64603371
Vidzemes slimnīca (Jumaras iela 195, Valmiera), tālr. 64202600
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Inženieru iela 60, Ventspils),
tālr. 63622658
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