ĻAUNDABĪGO AUDZĒJU PRIMĀRĀ DIAGNOSTIKA PACIENTU NOSŪTĪŠANAI UZ “ZAĻO KORIDORU”
(ikdienas lietošanai ārsta praksē)
Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?

AIZKUŅĢA DZIEDZERIS

-

Z03.125
Izmeklēšana iespējama aizkuņģa dziedzera ļaundabīga
audzēja dēļ

-

Ādas apskate (novērtē dzelti, kaheksiju, bālumu,
turgoru).
Vēdera palpācija (novērtē sāpīgumu, veidojumus).
Cirkšņu limfmezglu palpācija.

Iespējamie simptomi:
- ≥ 40 gadiem ir dzelte.
- ≥ 60 gadiem ir svara zudums un kāds no simptomiem:
caureja; sāpes mugurā; sāpes vēderā; šķebināšana;
vemšana; aizcietējums; nesen sācies diabēts.

AKNAS, ŽULTSCEĻI, ŽULTSPŪSLIS
Z03.122
Izmeklēšana iespējama aknu un intrahepatisko žultsvadu
ļaundabīga audzēja dēļ
Z03.123
Izmeklēšana iespējama žultspūšļa ļaundabīga audzēja dēļ
Z03.124
Izmeklēšana iespējama citu un neprecizētu žultsceļu daļu
ļaundabīga audzēja dēļ
Iespējamie simptomi:
- Neskaidras etioloģijas kāds no simptomiem: dzelte;
ascīts; slikta dūša un/vai vemšana; izmainīti aknu
funkcionālie rādītāji.
- Sāpes labajā paribē.
- Svara zudums.

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD
līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?
Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi un EGĀ.
Bioķīmija – bilirubīns, ALAT, GGT, SF, LDH, kreatinīns,
glikoze.
Koprogramma – steatorejas esamība.

Iespējamie simptomi:
- Ilgstoši nedzīstošs ādas pušums, plaisājums, apsārtums,
zvīņošanās vai kreveļošanās.
- Nesāpīgs ādas izcilnis (perlamutrveida mezgliņš), kas
pakāpeniski palielinās, veidojums ar vaļņveida maliņām.
- Teleangiektāzijas pa veidojuma perifēriju.

Pie ķirurga:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Radioloģiskie izmeklējumi:
Vēdera dobuma USG.
Vēdera dobuma CT ar kontrastvielu, ja ir pozitīva
atradne laboratoriskajos izmeklējumos un vēdera
dobuma USG.
-

-

Nosaka aknu vēža riska faktoru - aknu ciroze un kāds
no iemesliem, kas to izraisījis: B vai C hepatīts;
alkohols; pārmantotā hemohromatoze; aknu steatoze;
primāras biliāras cirozes IV pakāpe; α-1-antitripsīna
deficīts; citi iemesli.
Nosaka aknu vēža riska faktoru – nav aknu cirozes, bet
ir B hepatīta nēsātājs.
Ādas apskate (novērtē dzelti, kaheksiju, bālumu,
turgoru).
Reģionālo limfmezglu palpācija.
Vēdera palpācija (novērtē sāpīgumu, veidojumus).
Aknu palpācija (novērtē aknu robežas, aknu malas
virsmu, konsistenci, izmērus).

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi un EGĀ.
Bioķīmija – bilirubīns (tiešais, netiešais, kopējais),
ALAT, SF, GGT, albumīns, urīnviela, kreatinīns, αfetoproteīns (>100 ng/ml vai dinamikā paaugstinās
par ≥7ng/ml/mēnesī (vismaz trīs noteikšanas
reizēs)).
Koagulogramma – protrombīna
laiks, INR, APTL.
Nieru funkcionālo rādītāju noteikšana, ja plānoti
izmeklējumi ar kontrastvielu.

-

Ādas apskate (patoloģisku veidojumu izvērtēšana).

-

Pie ķirurga ar specializāciju aknu
ķirurģijā vai hepatologa, vai
gastroenterologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Radioloģiskie izmeklējumi:
Vēdera dobuma USG.
Vēdera dobuma CT ar kontrastvielu, ja ir pozitīva
atradne laboratoriskajos izmeklējumus un USG.

ĀDA (IZŅEMOT MELANOMU)
Z03.144
Izmeklēšana iespējamu citu ļaundabīgu ādas audzēju dēļ

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?

Ādas nospieduma citoloģiska izmeklēšana.

Pie ķirurga vai mutes, sejas un
žokļu ķirurga, (ja ādas veidojuma
lokalizācija ir uz sejas):
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?

ĀDA (MELANOMA)

-

Z03.143
Izmeklēšana iespējamas ļaundabīgas ādas melanomas dēļ
Iespējamie simptomi:
- Asimetrisks veidojums ar nelīdzenām virsmām un
nevienmērīgā krāsojumā, kas laika gaitā mainās.
- Dermatoskopiski aizdomas par malignitāti.
- Palielināti reģionālie limfmezgli.

-

Nosaka melanomas riska faktorus – vīrietis; ≥ 60
gadiem; atipiski vai displastiski pigmentveidojumi; ↑
pigmentveidojumu (liela izmēra) skaits; saules jūtīgais
ādas fenotips ar tendenci; I un II ādas tipi; multipli
saules apdegumi ar/bez pūšļu veidošanos anamnēzē;
ādas melanoma vai citi audzēji un vēždraudes ādas
slimības; imūnsupresīvi stāvokļi (pēc orgānu
transplantācijas, pēc autologo vai allogēno cilmes šūnu
transplantācijas, HIV vai AIDS); esoša pārmantota
slimība (pigmentētā kseroderma); zināms melanomas
jūtības polimorfisms (CDKN2A, CDK4, MC1R un citas
mutācijas); melanoma ģimenes anamnēzē; solārija
izmantošana; ilgstoša uzturēšanās saulainā klimatā
vai tuvu ekvatoram; periodiska, intensīva saules
ekspozīcija (melanomām, kas lokalizētas ķermenī
(rumpī) un/vai ekstremitāšu rajonā un saistītas ar
lielu pigmentveidojumu skaitu); ilgstoša saules
ekspozīcija (melanomām, kas lokalizējas galvas vai
kakla vai augšējo ekstremitāšu rajonā un saistītas ar
mazu pigmentveidojumu skaitu).
Ādas apskate (patoloģisku veidojumu izvērtēšana).
Reģionālo limfmezglu palpācija.
Aknu palpācija.

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā
NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā
virs kvotas?

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?

Ādas veidojumu apskate ar dermatoskopu, ja ārstam ir
pieredze un attiecīgs aprīkojums.

Pie ķirurga vai mutes, sejas un
žokļu ķirurga, (ja ādas veidojuma
lokalizācija ir uz sejas):
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina.
Bioķīmija – ALAT, CRO.
Krēpu (ja tādas ir) mikrobioloģisko izmeklēšanu uz
M.tuberculosis.

Pie pneimonologa vai torakālā
ķirurga:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

BRONHI, PLAUŠAS
Z03.134
Izmeklēšana iespējama bronhu un plaušu ļaundabīga
audzēja dēļ
Iespējamie simptomi:
- Neizskaidrojama asiņu atklepošana (punktiņi, stīdziņas,
putaini rozā krēpas, asiņu recekļi).
- Smēķētājam vai bijušajam smēķētājam vecumā ≥50
gadiem ar 30 paciņu gadu smēķēšanas anamnēzi, novēro:
persistējošu klepu ilgāk par 3 ned. vai novēro klepus
rakstura pārmaiņas; sāpes krūtīs (elpojot, klepojot);
aizdusu; sēcošu elpošanu; persistējošu vai recidivējošu
dziļo elpceļu (plaušu) infekciju; svara zudumu.
- Persistē vairāk nekā divi no sekojošiem bez konstatēta
iemesla: smēķētājs vai bijušais smēķētājs; klepus ilgāk
par trijām nedēļām vai novēro klepus rakstura
pārmaiņas; sāpes krūtīs vai plecos (elpojot, klepojot);
aizdusa; sēcoša elpošana; persistējošas vai biežas dziļo
elpceļu (plaušu) infekcijas; paaugstināta ķermeņa
temperatūra; svara zudums; apetītes zudums; nogurums,
nespēks; pulksteņstikla nagi; palielināti kakla, virs vai
zem atslēgas kaula limfmezgli.

-

-

Noskaidro smēķēšanas anamnēzi: no kāda vecuma
smēķē vai smēķējis; cik cigarešu dienā smēķē vai
smēķējis; paciņgadu skaitu (cigarešu skaits dienā,
reizināts ar smēķēšanas ilgumu gados).
Noskaidro arodkaitīgumu anamnēzē (piemēram,
azbests).
Noskaidro saslimstību ar ļaundabīgiem audzējiem
ģimenē;
Precizē iepriekš veikto krūšu kurvja orgānu
izmeklējumu rezultātus.
Plaušu salīdzinošā perkusija un auskultācija.

Radioloģiskie izmeklējumi:
RTG krūškurvim.

Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

CENTRĀLĀ NERVU SISTĒMA
Z03.170
Izmeklēšana iespējama smadzeņu apvalku ļaundabīga
audzēja dēļ
Z03.171
Izmeklēšana iespējama smadzeņu ļaundabīga audzēja dēļ
Z03.172
Izmeklēšana iespējama muguras smadzeņu, kraniālo nervu
u.c. centrālās nervu sistēmas daļas ļaundabīga audzēja dēļ

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?

-

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā
NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs
kvotas?

Neiroloģiskā stāvokļa noteikšana (novērtē kustības,
jušanas, koordinācijas un uztveres sfēru).
Muskuļu spēka pārbaude.
Redzes pārbaude.
Līdzsvara un pārvietošanās pārbaude.
Mugurkaula apskate un palpācija.

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?
Pie neirologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Iespējamie simptomi:
Īsā laika periodā attīstījušies:
- Pirmreizēja epileptiska lēkme.
- Pēkšņas, patvaļīgas muskuļu kustības vai krampji.
- Pieaugošas, atkārtotas automātiskas kustības, piemēram,
kakla slīpuma maiņa vai šķielēšana.
- Neizskaidrojama slikta dūša vai pēkšņa vemšana ar
strūklu.
- Pārvietošanās vai līdzsvara traucējumi.
- Neskaidras etioloģijas, strauji progresējoši samaņas
un/vai redzes un/vai uztveres traucējumi.
- Pakāpeniski pieaugoši jušanas traucējumi.
- Hroniskas, progresējošas nakts vai rīta galvassāpes.
- Topiska neiroloģiska simptomātika, kas norāda uz
iespējamu muguras smadzeņu bojājumu un tā līmeni,
piemēram, parēzes vai jušanas vai urinācijas vai vēdera
izejas traucējumi.

DZEMDES ĶERMENIS
Z03.154
Izmeklēšana iespējama dzemdes ķermeņa ļaundabīga
audzēja dēļ
Z03.155
Izmeklēšana iespējama neprecizētas daļas dzemdes
ļaundabīga audzēja dēļ
Iespējamie simptomi:
- Neizskaidrojama vagināla asiņošana menopauzē (>12
mēnešus pēc pēdējām menstruācijām).
- ≥55 gadiem ir neskaidri izdalījumi no maksts, kurus:
konstatē pirmo reizi menopauzē; pavada trombocitoze;
pavada mikro vai makrohematūrija.
- ≥55 gadiem ir makrohematūrija, t.sk. ar kādu no
simptomiem: zems hemoglobīna līmenis; trombocitoze;
paaugstināts glikozes līmenis.

-

Ādas apskate (novērtē dzelti, bālumu, turgoru,
aptaukošanos).
Vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpācija.

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
trombocitozi un EGĀ.
Bioķīmija – SF, LDH, kreatinīns, glikoze.
Radioloģiskie izmeklējumi:
Transvagināla USG.

Pie ginekologa vai onkoloģijas
ginekologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

HODŽKINA LIMFOMA
Z03.181
Izmeklēšana iespējamas Hodžkina limfomas dēļ
Iespējamie simptomi:
No 18-30 gadiem un >55 gadiem ir palielināti
limfmezgli, kas ir nesāpīgi, >0.5cm, asimetriski un blīvi;
Neizskaidrojama paaugstināta ķermeņa temperatūra
> 38°C;
Profūza svīšana naktīs;
Svara zudums vairāk kā 10% 6 mēnešu laikā;
Ģeneralizēta ādas nieze, īpaši palielināto limfmezglu
rajonā.

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?
-

Temperatūras mērīšana;
Taustei pieejamo perifēro limfmezglu palpācija;
Liesas palpācija;
Aknu apvidus palpācija (sāpīgums, aknu robežas,
aknu malas konsistence, izmēri);
Ādas novērtēšana (bālums, kaheksija, turgors);
Plaušu auskultācija

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD
līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?
Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGÄ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi, limfocitopēniju un EGÄ;
Bioķīmija - ALAT, tiešais, netiešais, kopējais
bilirubīns, kreatinīns, glikoze;
Koagulogramma – protrombīna laiks, APTL;
Vīrusu specifiskās antivielas:
- anti-EBV IgM, anti-EBV IgG, antiviela pret
EBV kodola antigēnu (EBNA),
- HBsAg, anti-HBc IgM,
- anti-HIV1, HIV2 ar ELISA testu, ja antivielas
pozitīvas, veic anti-HIV1 un/vai HIV2
noteikšanu ar Westernblot testu,
- anti-HCV ar ELISA testu, ja antivielas
pozitīvas, veic anti-HCV noteikšanu ar
Westernblot testu.

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?
Pie hematologa:
RAKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Radioloģiskie izmeklējumi:
Limfmezglu ultrasonogrāfija;
Krūšu kurvja orgānu rentgenogrāfija;
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija.

KRŪTS
Z03.150
Izmeklēšana iespējama krūts ļaundabīga audzēja dēļ
Iespējamie simptomi:
≥ 30 gadiem neskaidrs veidojums krūtī vai padusē
ar/bez sāpēm.
≥ 50 gadiem sūdzības saistībā ar viena krūts gala
izdalījumiem vai ievilkumiem vai cita veida pārmaiņām
uz krūts gala.

KUŅĢIS
Z03.116
Izmeklēšana iespējama kuņģa ļaundabīga audzēja dēļ
Iespējamie simptomi:
- Disfāgija.
- ≥55 gadiem ir svara zudums un kāds no simptomiem:
sāpes epigastrijā, t.sk. kombinācijā ar zemu hemoglobīna
līmeni; GERS;
- ≥55 gadiem ir kāds no simptomiem: dispepsija, t.sk., ja tā
nepadodas ārstēšanai; trombocitoze, t.sk. kombinācijā ar
šķebināšanu, vemšanu, svara zudumu, GERS, dispepsiju
vai sāpēm epigastrijā; šķebināšana un vemšana, t.sk.
kombinācijā ar svara zudumu, GERS, dispepsiju vai
sāpēm epigastrijā.
- Asiņu atvemšana.

-

-

-

Krūšu un padušu apvidus apskate (novērtē
deformāciju, asimetriju, iztilpumu, ievilkumu vai
krūtsgala pārmaiņas).
Krūšu un limfmezglu palpācija, pārbaudot, vai nav
veidojums vai palielināts limfmezgls vienā vai abās
padusēs, ar paceltām un nolaistām rokām; palielināts
limfmezgls zem vai virs atslēgas kaula vienā vai abās
pusēs.

Radioloģiskie izmeklējumi:
Krūšu USG <35 gadiem.
Mamogrāfija ≥35 gadiem.
Mamogrāfija <35 gadiem, ja USG
ir pozitīva atradne.

Ādas apskate (novērtē dzelti, kaheksiju, bālumu,
turgoru).
Kakla, paduses, zem un virs atslēgas kaula limfmezglu
palpācija.
Vēdera palpācija (novērtē sāpīgumu, veidojumus).
Aknu palpācija (novērtē aknu robežas, aknu malas
virsmu, konsistenci, izmērus).

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi, trombocitozi
un EGĀ.
Bioķīmija – ferritīns, GGT, ALAT,
SF, LDH, kreatinīns.
Radioloģiskie izmeklējumi:
RTG ar bāriju un/vai;
Gastroskopija ar biopsiju.

Pie ķirurga, kurš specializējies
krūts slimību ārstēšanā:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Pie ķirurga:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

LŪPAS, MUTES DOBUMS, RĪKLES MUTES
DAĻA
Izmeklēšana iespējama:
Z03.100 lūpas ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.101 mēles saknes ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.102 citu un neprecizētu mēles daļas ļaundabīga audzēja
dēļ;
Z03.103 smaganu ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.104 mutes pamatnes ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.105 aukslēju ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.106 citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīga audzēja
dēļ;
Z03.107 pieauss dziedzera (glandula parotis) ļaundabīga
audzēja dēļ;
Z03.108 citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru
ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.109 mandeles ļaundabīga audzēja dēļ;
Z03.110 rīkles mutes daļas (oropharynx) ļaundabīga audzēja
dēļ.

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?

-

Mutes dobuma apskate.
Deguna dobuma apskate.
Aizdegunes apskate.
Rīkles dobuma apskate.
Zobu un smaganu stāvokļa apskate.
Reģionālo limfmezglu palpācija.

-

Nieru apvidus palpācija un apklauvēšana.
Padušu un cirkšņu limfmezglu palpācija.

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD
līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?

Radioloģiskie izmeklējumi:
RTG zobiem un/vai sejas-žokļa apvidum.
USG limfmezgliem, ja pacientam ar veidojumu ir
taustāmi limfmezgli.

Pie otolaringologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi, un EGĀ.
Bioķīmija - LDH, kreatinīns un GFĀ.
Urīna analīze - eritrocītu un baktēriju esamība,
citoloģiskā izmeklēšana.

Pie urologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Iespējamie simptomi:
- Rīšanas traucējumi.
- Ēšanas traucējumi (garšas, košļāšanas traucējumi).
- Runas traucējumi, balss izmaiņas.
- Svara zudums.
- Veidojums un/vai izčūlojums vienā no lokalizācijām:
mutes dobumā; deguna dobumā; aizdegunē; rīkles
dobumā.

NIERES
Z03.164
Izmeklēšana iespējama nieres (atskaitot nieres bļodiņas)
ļaundabīga audzēja dēļ
Z03.165
Izmeklēšana iespējama nieres bļodiņas ļaundabīga audzēja
dēļ
Iespējamie simptomi:
- ≥ 45 gadiem ir kāds no simptomiem: neizskaidrojama
makrohematūrija bez konstatētas UCI; persistējoša
makrohematūrija, t. sk. tās periodiska atkārtošanās pēc
UCI izārstēšanas.
- Sārts urīns.
- Sāpes sānos.

Radioloģiskie izmeklējumi:
Vēdera dobuma USG.
Vēdera dobuma CT ar kontrastvielu, ja USG
izmaiņas nekonstatē, bet saglabājas simptomi,
sūdzības un ir pozitīva laboratoriska atradne.

Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

OLNĪCAS
Z03.156
Izmeklēšana iespējama olnīcu ļaundabīga audzēja dēļ

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?

-

Vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpācija.

Iespējamie simptomi:
- Sāpes vēderā, pilnuma sajūta, vēdera pūšanās.
- Vēdera apjoma palielināšanās bez svara palielinājuma.
- Taustāms veidojums vēderā.
- ≥50 gadiem ir kāds no simptomiem (biežāk par 12
x/mēn.): vēdera pūšanās; priekšlaikus sāta sajūtas
iestāšanās un apetītes samazināšanās; sāpes vēderā vai
iegurnī; biežāka urinēšana vai spiedoša vajadzība.
- Neizskaidrojams svara zudums, nespēks, nogurums un
vēdera izejas pārmaiņas.
- Vismaz divām pirmās vai otrās pakāpes radiniecēm ir
bijis olnīcu vai krūts vēzis <50 gadu vecumam.

PROSTATA
Z03.161
Izmeklēšana iespējama prostatas ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.118
Izmeklēšana iespējama resnās zarnas ļaundabīga audzēja dēļ
Z03.119
Izmeklēšana iespējama sigmveida un taisnās zarnas
savienojuma ļaundabīga audzēja dēļ
Z03.120
Izmeklēšana iespējama taisnās zarnas ļaundabīga audzēja
dēļ
Z03.121
Izmeklēšana iespējama tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis
analis) ļaundabīga audzēja dēļ
Iespējamie simptomi:
- ≥ 40 gadiem ir svara zudums bez konstatēta iemesla un
sāpes vēderā.
- ≥ 50 gadiem ir neizskaidrojami asiņaini izdalījumi no
taisnās zarnas.
- ≥ 60 gadiem ir dzelzs deficīta anēmija un/vai vēdera
izejas traucējumi.
- ≤ 50 gadiem ir asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas un
viens no šiem simptomiem – sāpes vēderā, vēdera izejas
traucējumi, svara zudums, dzelzs deficīta anēmija.
- Taustāms veidojums vēderā vai taisnajā zarnā.

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi un EGĀ.
Bioķīmija – α-fetoproteīns, SF,
LDH, CA – 125.

Pie ginekologa vai onkoloģijas
ginekologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Radioloģiskie izmeklējumi:
Vēdera un iegurņa dobuma USG.
Vēdera un iegurņa dobuma CT,
ja paaugstināts CA-125 un citos izmeklējumos
ir pozitīva atradne.

-

Digitāli rektāla izmeklēšana (novērtē, vai nav
izmainīta prostata, tās forma, konsistence, lielums,
sāpīgums vai virsma).

Iespējamie simptomi:
- ≥40 gadiem (ja ģimenes anamnēzē ir prostatas vēzis) un
≥45 ir urinācijas traucējumi: biežāka urinācija; niktūrija;
strūklas pavājināšanās; spiedoša vajadzība urinēt; urīna
retence; grūtības uzsākt urināciju; biežas UCI;
- Makrohematūrija.

RESNĀ, TAISNĀ ZARNA, TŪPLIS

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD
līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?

Laboratoriskie izmeklējumi:
PSA un brīvā PSA koncentrācijas un dinamikas
noteikšana.
Radioloģiskie izmeklējumi:
Transrektāla USG ar biopsiju.

-

Ādas apskate (novērtē dzelti, turgoru, anēmiju).
Vēdera palpācija (novērtē sāpīgumu, veidojumus).
Aknu palpācija (novērtē aknu robežas, aknu malas
virsmu, konsistenci, izmērus, sāpīgumu).
Cirkšņu limfmezglu palpācija.
Digitāli rektāla izmeklēšana, ja ir aizdomas par
taisnās zarnas un/vai tūpļa un tūpļa kanāla
veidojumu.

Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi un EGĀ.
Bioķīmija – ferritīns, ALAT, SF,
LDH, kreatinīns.
Slēpto asiņu tests fēcēs.
Radioloģiskie izmeklējumi:
Rektoskopija ar biopsiju, ja ir taisnās zarnas un/vai
tūpļa un/vai tūpļa kanāla veidojums.
RTG ar bāriju un/vai kolonskopija ar biopsiju, ja ir
resnās zarnas veidojums.

Pie urologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Pie ķirurga:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Diagnozes kods un nosaukums
Simptomi

URĪNPŪSLIS
Z03.167
Izmeklēšana iespējama urīnpūšļa ļaundabīga audzēja dēļ

Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?
-

Ādas apskate (novērtē kaheksiju, bālumu, turgoru).
Vēdera palpācija (novērtē sāpīgumu, veidojumus).
Cirkšņu limfmezglu palpācija.

Iespējamie simptomi:
- ≥ 45 gadiem ir kāds no simptomiem: neizskaidrojama
makrohematūrija bez konstatētas UCI; persistējoša vai
periodiska makrohematūrija pēc UCI izārstēšanas.
- ≥ 60 gadiem ir kāds no simptomiem: neizskaidrojama
mikrohematūrija un dizūrija; leikocitoze.
- Atkārtotas un biežas UCI vecumā ≥ 60 gadiem.
- Pūšļa nepilnīgas iztukšošanās sajūta.

VAIROGDZIEDZERIS
Z03.173
Izmeklēšana iespējama vairogdziedzera ļaundabīga audzēja
dēļ
Iespējamie simptomi:
- Balss izmaiņas.
- Stridoroza, apgrūtināta elpošana.
- Rīšanas grūtības.
- Strauji augošs veidojums kaklā.
- Palielināti kakla limfmezgli.

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD
līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?
Laboratoriskie izmeklējumi:
Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju,
leikocitozi.
Bioķīmija – feritīns, SF, LDH, kreatinīns, CRO.
Urīna analīze – leikocītu, eritocītu esamība,
citoloģiskā izmeklēšana (atipisku vai audzēju šūnu
esamība).

Kur nosūta pacientu ar
pozitīvas atradnes
izmeklējumu rezultātiem?
Pie urologa:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Radioloģiskie izmeklējumi:
Vēdera un mazā iegurņa dobuma USG.
Citi izmeklējumi:

-

-

Noskaidrot, vai anamnēzē ir kāds no faktiem: kakla
apstarojums bērnībā; Černobiļas AES katastrofas
upuris
vai
seku
likvidācijas
dalībnieks;
vairogdziedzera vēzis I un II pakāpes radiniekam.
Vairogdziedzera palpācija (novērtē, vai nav cietāka
konsistence jeb mazkustīgs veidojums).
Kakla limfmezglu palpācija.

Cistoskopija.

Laboratoriskie izmeklējumi:
TSH līmenis asinīs;
Tireoglobulīna līmenis asinīs, ja iepriekš veikta
vairogdziedzera ķirurģija.
Radioloģiskie izmeklējumi:
USG, izvērtējot malignitātes risku – TIRADS.
Vairogdziedzera scintigrāfiju, ja TSH asinīs ↓ un
USG ir atklāts mezgls.

Pie endokrinologa vai ķirurga:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Diagnozes kods un
nosaukumsSimptomi

CITAS
LOKALIZĀCIJAS,
KURĀM NAV
NOTEIKTA
IZMEKLĒŠANAS
KĀRTĪBA

Kādi izmeklējumi jāveic
apskates laikā?
-

Konstatē atbilstošas sūdzības
vai simptomu;
Atbilstoši medicīniskajām
indikācijām veic
mērķtiecīgas, pamatotas
pārbaudes.

Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs
kvotas?
Laboratoriskie izmeklējumi:
Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic, mērķtiecīgus, pamatotus laboratoriskos izmeklējumus.
Radioloģiskie izmeklējumi:
Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic, mērķtiecīgus, pamatotus vizuālās diagnostikas izmeklējumus.
Citi izmeklējumi:
Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic, mērķtiecīgus, pamatotus cita veida izmeklējumus.

LŪPU, MUTES DOBUMA UN RĪKLES ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Kur nosūta pacientu ar pozitīvas
atradnes izmeklējumu
rezultātiem?
Pie atbilstoša speciālista vai onkologa
ķīmijterapeita:
RAKUS
PSKUS
Daugavpils reģ. slimnīca
Liepājas reģ. slimnīca

Z03.148

Izmeklēšana iespējama retroperitoneālo audu un vēderplēves
ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.177

Izmeklēšana iespējama sekundāra un neprecizēta limfmezglu
ļaundabīga audzēja dēļ

Izmeklēšana iespējama pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīga
audzēja dēļ

Z03.178

Izmeklēšana iespējama sekundāra elpošanas un gremošanas
orgāna ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.179

Izmeklēšana iespējama sekundāra cita un neprecizētas
lokalizācijas ļaundabīga audzēja dēļ
Izmeklēšana iespējama ļaundabīga audzēja dēļ, bez norādes par
lokalizāciju

Z03.111

Izmeklēšana iespējama aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīga audzēja
dēļ

Z03.149

Z03.112

Izmeklēšana iespējama bumbierveida dobuma (sinus/ recessus
pyriformis) ļaundabīga audzēja dēļ

SIEVIEŠU DZIMUMORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.113

Izmeklēšana iespējama rīkles apakšējās jeb balsenes daļas
(hypopharynx) ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.151

Izmeklēšana iespējama sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva)
ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.180

Z03.114

Izmeklēšana iespējama lūpu, mutes dobuma un rīkles (ar citu
neprecizētu lokalizāciju) ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.152

Izmeklēšana iespējama maksts ļaundabīga audzēja dēļ

LIMFOĪDO, ASINSRADES UN TIEM RADNIECĪGU AUDU ĻAUNDABĪGI
AUDZĒJI

GREMOŠANAS ORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.153

Izmeklēšana iespējama dzemdes kakla ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.115

Izmeklēšana iespējama barības vada ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.157

Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta sieviešu dzimumorgāna
ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.182

Izmeklēšana iespējamas folikulāras limfomas dēļ

Z03.117

Izmeklēšana iespējama tievās zarnas ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.158

Izmeklēšana iespējama placentas ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.183

Izmeklēšana iespējamas nefolikulāras limfomas dēļ

Z03.126

Izmeklēšana iespējama cita un neprecīzi definēta gremošanas orgāna
ļaundabīga audzēja dēļ

VĪRIEŠU DZIMUMORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.184

Izmeklēšana iespējamas nobriedušu T/NK šūnu limfomas dēļ

Z03.160

Izmeklēšana iespējama dzimumlocekļa ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.185

Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta nehodžkina limfomas
veida dēļ

ELPOŠANAS UN KRŪŠU DOBUMA ORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI
Z03.130

Izmeklēšana iespējama deguna dobuma un vidusauss ļaundabīga
audzēja dēļ

Z03.162

Izmeklēšana iespējama sēklinieka ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.186

Izmeklēšana iespējama cita precizēta T/NK šūnu limfomas dēļ

Z03.131

Izmeklēšana iespējama deguna blakusdobumu ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.163

Izmeklēšana cita un neprecizēta vīriešu dzimumorgāna ļaundabīga
audzēja dēļ

Z03.188

Izmeklēšana iespējama ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības
dēļ

Z03.132

Izmeklēšana iespējama balsenes ļaundabīga audzēja dēļ

URĪNIZVADORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.190

Izmeklēšana iespējamas multiplās mielomas un plazmas šūnu
ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.133

Izmeklēšana iespējama trahejas ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.166

Izmeklēšana iespējama urīnvada ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.191

Izmeklēšana iespējamas limfoleikozes dēļ

Z03.137

Izmeklēšana iespējama aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīga
audzēja dēļ

Z03.168

Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta urīnizvadorgāna ļaundabīga
audzēja dēļ

Z03.192

Izmeklēšana iespējamas mieloleikozes dēļ

ACS ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.193

Izmeklēšana iespējamas monocitāras leikocitozes dēļ

Z03.194

Izmeklēšana iespējamas citas precizētas leikozes dēļ

KAULU UN LOCĪTAVU SKRIMŠĻU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI
Z03.140

Izmeklēšana iespējama ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu
ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.169

Z03.141

Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta kaulu un locītavu skrimšļu
ļaundabīga audzēja dēļ

CITU ENDOKRĪNO DZIEDZERU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.195

Izmeklēšana iespējamas neprecizētas šūnu leikozes dēļ

MEZOTELIĀLO UN MĪKSTO AUDU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.174

Izmeklēšana iespējama virsnieru ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.196

Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta limfoīdo, asinsrades un
radniecīgu audu ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.145

Izmeklēšana iespējama mezoteliomas ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.175

Izmeklēšana iespējama pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgas
struktūras ļaundabīga audzēja dēļ

NEATKARĪGI (PRIMĀRI) MULTIPLI ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.146

Izmeklēšana iespējama Kapoši (Kaposi) ļaundabīga audzēja dēļ

NEPRECĪZI APZĪMĒTI, SEKUNDĀRI UN NELOKALIZĒTI ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI

Z03.147

Izmeklēšana iespējama perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās)
nervu sistēmas ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.176

Izmeklēšana iespējama acs un acs palīgorgāna ļaundabīga audzēja dēļ

Izmeklēšana iespējama cita un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas
ļaundabīga audzēja dēļ

Z03.197

Izmeklēšana iespējama neatkarīgi (primāri) multipla ļaundabīga
audzēja dēļ

Saziņai ar specializētajām slimnīcām (pacientu uz speciālistu konsultāciju piesaka ģimenes ārsta prakse*)
* Krūts, dzemdes ķermeņa un olnīcu vēža gadījumā saziņu var veikt arī ginekologs, dzemdību speciālists
Slimnīca
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes klīnika (RAKUS)
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS)
Daugavpils reģionālā slimnīca
Liepājas reģionālā slimnīca

Tālruņa numurs
67 042 264
67 095 393, 25 650 310
65 422 419
25 617 170

Darba laiks
8:00 - 16:30
8:00 - 19:00
7:00 - 19:00
10:00 - 15:00

Papildu informācija par pacientu nosūtīšanu un “zaļo koridoru”
Nacionālais veselības dienests
Rīgas teritoriālā nodaļa
Zemgales teritoriālā nodaļa
Kurzemes teritoriālā nodaļa
Vidzemes teritoriālā nodaļa
Latgales teritoriālā nodaļa

Tālruņa numurs
67 201 282
63 027 249
63 323 471
64 772 301
65 422 236

E-pasts
riga@vmnvd.gov.lv
zemgale@vmnvd.gov.lv
kurzeme@vmnvd.gov.lv
vidzeme@vmnvd.gov.lv
latgale@vmnvd.gov.lv

SVARĪGI! Aicinām informēt pacientu, ka, pierakstoties ārstniecības iestādē diagnostiskajiem izmeklējumiem, nepieciešams atsaukties uz ģimenes ārsta nosūtījumā uzrādīto
pamatslimības diagnozes kodu, jo tikai šī informācija nodrošinās, ka pacientam veselības aprūpes pakalpojums tiks nodrošināts paātrinātā kārtībā.

