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E-pasta nosaukums: Par IAL lietošanu ģimenes ārstu praksēs
E-pasta teksts:
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) 2021. gada janvārī uzsāk
centralizēto IAL (ķirurģiskās maskas un respiratori) izdali ģimenes ārstu praksēm 3
mēnešu periodam no janvāra – martam, ko centralizēti ir iepircis Valsts aizsardzības
loģistikas un iepirkuma centrs (turpmāk – VALIC).
Dienests no VALIC ir saņēmis informāciju, ka iepirktie respiratori ir ar izelpas
vārstiem, un pastāv bažas par šo respiratoru lietotāja izelpoto gaisa pilienu nonākšanu
vidē.
Līdz situācijas apzināšanai, Dienests, pēc infektologu ieteikumiem, aicina uz
respiratora ar izelpas vārstu vilkt virsū arī ķirurģisko masku, lai šo respiratoru nēsāšana
būtu drošāka un mazinātu Covid-19 transmisiju gan starp pacientiem, gan ārstniecības
iestāžu personālu.
Šobrīd visdrošāk būtu ķirurģisko masku nēsāt gan ārstniecības personālam, gan
pacientam, lai apturētu pilienu izdalīšanos no inficētās personas ar nolūku ierobežot
infekcijas tālāko izplatīšanos. Respirators ar izelpas vārstu pasargā tā nēsātāju, bet var
apdraudēt apkārtējos cilvēkus, kuriem nav šāda respiratora, bet ir maska.
Ņemot vērā augstāk minēto, Dienests ir veicis ķirurģisko masku apjoma pārrēķinu,
paredzot, ka katram respiratoram ar izelpas vārstu papildus tiks lietota arī viena
ķirurģiskā maska. Šādā kombinācijā, gan maska, gan respirators ir paredzēts 4h
lietošanai.
Ķirurģisko masku un respiratoru piegāde notiks ar Latvijas pasta starpniecību uz
ārstniecības iestādes faktisko adresi vai uz atbilstošo pasta nodaļu. Ja piegāde norisinās
uz faktisko adresi, kurjers pirms piegādes veikšanas sazinās ar ārstniecības iestādi pa
tālruni. Ja faktiskā adrese, kā piegādes adrese, ārstniecības iestādei nav ērta, saziņas
brīdī ārstniecības iestāde ir tiesīga vienoties par citu piegādes adresi.
Ar kurjera starpniecību apjomi tika piegādāti:
• Rīgas pilsētas ambulatorajām ārstniecības iestādēm;
• Tām ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kuru piegādājamais aizsargmasku
apjoms uz ārstniecības iestādi ir virs 1250 gab.
Uz atbilstošu pasta nodaļu:
• Tām ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kuru piegādājamais aizsargmasku
apjoms mēnesim ir zem 1250 gab. un kuras atrodas ārpus Rīgas.
Pēc individuālo aizsarglīdzekļu saņemšanas lūgums atbildīgo personu pārbaudīt
saņemtā individuālās aizsardzības līdzekļu apjoma atbilstību NVD mājas lapā
publicētajā sarakstā norādītajam apjomam, kā arī aizpildīt un parakstīt apliecinājumu
par saņemšanu (skat. paraugu e-pasta pielikumā) un atsūtīt to uz e-pastu:
gramatvediba@vmnvd.gov.lv.
Saraksts ar individuālo aizsarglīdzekļu izdales apjomiem 2021. gadam pieejams NVD
mājaslapā:
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-individualo-aizsardzibaslidzeklu-piegadi-2021-gada
Papildus Dienests informē, ka tiek izstrādāta fiksēta piemaksa ģimenes ārstu praksēm
par pārējiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (cimdi, cepure, halāts, vizieris un
dezinfekcijas līdzeklis). Tuvākajā laikā Dienests informēs par fiksētās piemaksas
apmēriem.

