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Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas izlases kārtībā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem. Uzaicinājums dzemdes kakla pārbaudei
tiek nosūtīts sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem (reizi trijos gados), savukārt krūts vēža pārbaudei (ar mamogrāfijas metodi)
sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem (reizi divos gados). Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas uz sievietes deklarēto dzīvesvietas
adresi aptuveni trīs mēnešu laikā pēc personas dzimšanas dienas.
Vecumi, kuros tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules:
Dzemdes kakla vēža profilaktiskajai pārbaudei – 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 gadi.
Krūts vēža profilaktiskajai pārbaudei – 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi.
2022. gadā uzaicinājuma vēstuli dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai saņems sievietes, kuras ir dzimušas 1955.,
1958., 1961., 1964., 1967., 1970., 1973., 1976., 1979., 1982., 1985., 1988., 1991., 1994., 1997. gadā. Uzaicinājums ir derīgs trīs
gadus, taču aicinām veikt izmeklējumu dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas. (Uzaicinājums netiek nosūtīts sievietei,

kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts dzemdes kakla citoloģisks izmeklējums.).
2022. gadā uzaicinājuma vēstuli krūts vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai saņems sievietes, kuras ir dzimušas 1954., 1956.,
1958., 1960., 1962., 1964., 1966., 1968., 1970. un 1972. gadā. Uzaicinājums ir derīgs divus gadus, taču aicinām veikt
izmeklējumu dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas. (Uzaicinājums netiek nosūtīts sievietei, kurai gada laikā līdz

uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums.)
Kādos gadījumos uzaicinājums netiek nosūtīts?
Ir gadījumi, kad uzaicinājuma vēstule profilaktiskajam dzemdes kakla vai krūts vēža izmeklējumam netiek nosūtīta: ja dzemdes
kakla vai mamogrāfijas izmeklējumu sieviete veica ārpus valsts organizētās profilaktiskās programmas – gada laikā līdz
uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam; ja sievietei ir uzstādītas noteiktas slimību diagnozes (piemēram, dzemdes kakla
ļaundabīgs audzējs, krūts ļaundabīgs audzējs); ja sievietei ir veiktas noteiktas ķirurģiskas procedūras (piemēram, izņemts dzemdes
kakls); ja uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā.
Ja sievietei ir sūdzības par veselības stāvokli, viņa bez nosūtījuma var vērsties pie jebkura ginekologa, kas sniedz valsts apmaksātas
konsultācijas. Pacienta iemaksa par ginekologa apmeklējumu ir 4,00 eiro. Mamogrāfijas izmeklējumu ir iespējams veikt ar ģimenes
ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumu, veicot pacienta iemaksu 3,00 eiro apmērā.

Vēža skrīninga vecuma grupas ir noteiktas, pamatojoties uz ārstu profesionālo asociāciju rekomendācijām, kā arī Eiropas Komisijas
rekomendācijām par valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas
programmas ieviešanu dalībvalstīs. Pēc Eiropas Komisijas rekomendācijām, katrai dalībvalstij ieteicams ieviest valsts organizētu
vēža skrīningprogrammu, kuras ietvaros vēlams veikt mammogrāfijas izmeklējumu sievietēm vecumā no 50 – 69 gadiem un
dzemdes kakla citoloģisko izmeklēšanu sievietēm ne agrāk kā 20 gadu vecumā, bet ne vēlāk kā 30 gadu vecumā.
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