28.01.2021
e-pasta nosaukums
Par pieejamiem pakalpojumiem pacientiem COVID-19 pandēmijas laikā ar
ģimenes ārsta nosūtījumu
e-pasta teksts
Atkārtoti sniedzam informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri pieejami
pacientiem COVID-19 pandēmijas laikā ar ģimenes ārsta nosūtījumu:
1. Pacientiem, kuriem ir pārvietošanās traucējumi vai nav iespēja nokļūt līdz
Covid-19 analīžu paraugu paņemšanas punktam, ir iespēja pieteikt mājas vizīti
parauga paņemšanai, ja ģimenes ārsts ir veicis attiecīgo piezīmi nosūtījumā.
2. Pacientiem, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests un šo personu kontaktpersonām,
ir iespēja saņemt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus konkrētās
ārstniecības iestādēs. Pakalpojumi tiek sniegti tiem pacientiem, kuru veselības
stāvoklis nepieļauj gaidīt šo pakalpojumu saņemšanu pēc atveseļošanās, kā arī
Covid-19 slimības gaitas uzraudzībai.
3. Pacientiem ar pozitīvu COVID-19 ir iespēja saņemt pulsa oksimetru veselības
stāvokļa novērošanai, ja to ir nozīmējis ģimenes ārsts.
4. Lai atslogotu slimnīcu resursus Covid-19 u.c. akūtu slimnieku ārstēšanai,
Nacionālais veselības dienests aicina ģimenes ārstus / dežūrārstus rūpīgi
izvērtējot pacienta veselības stāvokli lemt, vai pacientiem akūtu un hronisku
slimību paasinājumu gadījumos nav iespējams nodrošināt nepieciešamo
terapiju mājās, iesaistot pacientu aprūpē mājas aprūpes pakalpojumu
sniedzējus.
Vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem var uzzināt NVD mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/gimenes-arstiem
Kā arī ir NVD mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa “NVD ģimenes ārstiem izsūtīto
e-pasta vēstuļu apkopojums” - https://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-gimenes-arstiemizsutito-e-pasta-vestulu-apkopojums, kur ir apkopotas visas sūtītas ģimenes ārstiem epasta vēstules ar aktuālo informāciju un izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanā.
Par COVID-19 analīžu parauga paņemšanu mājās
Pacientiem, kuriem ir pārvietošanās traucējumi vai nav iespēja nokļūt līdz Covid-19
analīžu paraugu paņemšanas punktam, Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar
laboratorijām nodrošina iespēju Covid-19 analīžu parauga paņemšanu
personas dzīvesvietā. Ārstniecības iestādei izrakstot nosūtījumu E-veselības portālā,
brīvajā laukā, nosūtītājam jāveic piezīme – “Parauga paņemšanai nepieciešama mājas
vizīte“ un jāinformē pacients, ka jāzvana pieteikt mājas vizīti vienā no zemāk
norādītām laboratorijām.
Covid-19 parauga paņemšanu pacienta dzīvesvietā nodrošina:
1.
SIA Centrālā laboratorija : zvanot uz zvanu centra tālruni 8330;
2.
SIA Dziedniecība: zvanot pa tālruni 29331616 (150 km attālumā no Rīgas
robežas).
Sekundārie ambulatori veselības aprūpes pakalpojumi Covid-19 pozitīviem
pacientiem un šo personu kontaktpersonām

Sākot ar 2020. gada 2. novembri pacientiem, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests un šo
personu kontaktpersonām, ir iespēja saņemt ambulatoros veselības aprūpes
pakalpojumus konkrētās ārstniecības iestādēs.
Pakalpojumi tiek sniegti tiem pacientiem, kuru veselības stāvoklis nepieļauj gaidīt šo
pakalpojumu saņemšanu pēc atveseļošanās, kā arī Covid-19 slimības gaitas
uzraudzībai.
Saņemt vairāk informācijas par nosūtīšanas kārtību un iepazīties ar ārstniecības
iestāžu sarakstu, kas nodrošina šos pakalpojumus var šeit (saite uz
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/arstniecibas-pakalpojumu-sanemsanas-kartiba)
Par pulsa oksimetra nomas iespējām
Ņemot vērā pieaugošo nepieciešamību Covid-19 pacientiem pēc skābekļa
mērījumiem asinīs, Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) ir izveidojis
jaunu manipulāciju, lai segtu izdevumus, kas rodas ārstniecības iestādei izsniedzot
pacientam nomā pulsa oksimetru.
Ģimenes ārstu prakse, kura izsniedz pacientam pulsa oksimetru, Vadības informācijas
sistēmā ambulatorajā talonā ievada manipulāciju 47260 - Pulsa oksimetra noma par 1
dienu (tarifs 1,00 EUR). Manipulācijas apmaksas nosacījumi paredz, ka maksimālais
dienu skaits, kas tiek apmaksāts, ir 30 dienas.
Vienlaikus Dienests ir piesaistījis divus pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošinās šo
pakalpojumu tiem pacientiem, kuriem nav iespējas saņemt pulsa oksimetru no sava
ģimenes ārsta. Šādā gadījumā informāciju par pulsa oksimetra lietošanu Vadības
informācijas sistēmā ievadīs šie pakalpojumu sniedzēji.
Lai pieteiktu ierīces nomu un tās piegādi pacientam, ģimenes ārstam e-pastā jāsazinās
ar vienu no ārstniecības iestādēm, norādot pacienta kontaktinformāciju (pacienta
vārds, uzvārds, tālruņa nr., piegādes adresi, plānotais periods, uz kādu nepieciešams
pulsa oksimetrs):



SIA Osteomed - info@osteomed.lv (puksa oksimetrus piegādās visas Latvijas
teritorijā);
Medicīnas sabiedrība “ARS” - laima.ars@ml.lv, tālr.: 26624416 (pulsa
oksimetru piegādās pacientiem Rīgas robežās, sākot ar 2020.gada 1.decembri).

Minētie pakalpojuma sniedzēji pēc ģimenes ārsta prakses e-pasta saņemšanas
sazināsies ar pacientu un vienosies par pulsa oksimetra piegādi.
Ārstniecības iestādes, kas nodrošina pakalpojumus mājas aprūpes ietvaros
Lai atslogotu slimnīcu resursus Covid-19 u.c. akūtu slimnieku ārstēšanai, Nacionālais
veselības dienests aicina ģimenes ārstus / dežūrārstus rūpīgi izvērtējot pacienta
veselības stāvokli lemt, vai pacientiem akūtu un hronisku slimību paasinājumu
gadījumos nav iespējams nodrošināt nepieciešamo terapiju mājās, iesaistot pacientu
aprūpē mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējus. Lai atpazītu noteikto gadījumu
pacientus no 2020.gada 14.decembra ir izveidota jauna kārtība un pacientu grupa M19
– Mājas aprūpes pakalpojums hroniskās slimības saasinājuma gadījumā vai

akūtas saslimšanas gadījumā COVID-19 pandēmijas laikā (turpmāk - Pacientu
grupa “M19“).
Minēto pacientu grupu pielieto ambulatoros pacientu talonos un veic atzīmi “M-19”
nosūtījuma veselības aprūpei mājās augšējā labā stūrī, ja pacientam hroniskas
slimības paasinājuma vai akūta slimību COVID-19 pandēmijas laikā veselības aprūpes
pakalpojumus var sniegt mājas, vai ir atteikta hospitalizācija slimnīcā ierobežota gultas
vietu skaita dēļ. Nosūtījums mājas aprūpes pakalpojumam ieskenētā veidā jānosūta
mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējam e-pastā, kas saskaņā ar ģimenes ārsta /
dežūrārsta norādījumiem nodrošina pacientam nepieciešamo terapiju Veselības
aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros. Nosūtījumā precīzi jānorāda nepieciešamie
pakalpojumi un laiks, cik ilgi tie jāsaņem. Tiek paredzēts, ka šiem pacientiem mājas
apstākļos var nodrošināt, piemēram, medikamentu ievadi, laboratoriskos
izmeklējumus, vizuālu rādītāju kontroli.
NVD mājas lapā – http://vmnvd.gov.lv/lv/arstniecibas-pakalpojumu-sanemsanaskartiba ir ievietots pakalpojumu sniedzēju saraksts ar kontaktinformāciju, kuri
nodrošina mājas aprūpi:
1. personai, kas medicīnisku indikāciju dēļ nespēj ierasties ārstniecības iestādē ši
pakalpojuma saņemšanai;
2. personai hroniskās slimības saasinājuma gadījumā vai akūtas saslimšanas
gadījumā COVID-19 pandēmijas laikā;
3. COVID-19 pozitīvai personai, kas medicīnisku indikāciju dēļ nespēj ierasties
ārstniecības iestādē šī pakalpojuma saņemšana vai hroniskās slimības
saasinājuma gadījumā vai akūtas saslimšanas gadījumā COVID-19 pandēmijas
laikā;
4. Parauga paņemšana COVID-19 analīzei personai, kas medicīnisku indikāciju
dēl nespēj ierasties laboratorijas punktā un saņem mājas aprūpes pakalpojumus.

