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Laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs
Līguma paraugs

Ʌ

LĪGUMS par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu



Līguma pielikumi

Ʌ

1.pielikums - Laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu apmaksas noteikumi



Ʌ

2.pielikums - Laboratorijas pakalpojumi, darba laiks un ārstniecības personas



Ʌ

3.pielikums - Atbildība par līguma izpildi



Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija
7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

Ʌ

Norēķinu kārtība

Ʌ

Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu veidi




7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Ʌ

Informācijas apmaiņas kārtība



Klasifikatori
Datu apmaiņas formāti

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas
pilsoņiem

Ʌ

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas

pilsoņiem

Ʌ



Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu saraksts



Ʌ

Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

Ʌ

Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam





7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

Ʌ

Par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā

Ʌ

Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas prasības Covid-19 infekcijas primārai diagnostikai, apstiprinošai diagnostikai un

periodiskās testēšanas kvalitātes kontrolei

Ʌ





Kārtība, kādā veicami Covid-19 ātrie SARS-CoV-2 antigēna testi 

7.1.5. Valsts organizētajam vēža skrīningam un profilaktiskajiem izmeklējumiem saistošie dokumenti

Ʌ

Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas kartes aizpildīšanas vadlīnijas 

Ʌ

Šķidruma citoloģijas un cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izmeklējumu sniegšanas kārtība 



Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai



Apmaksas nosacījumi cukura diabēta laboratoriskiem skrīningizmeklējumiem





7.1.6. Ļaundabīgo audzēju diagnostikai saistošie dokumenti



Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju laboratoriskai diagnostikai



7.1.7. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti



Nosūtījums uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem



Apmaksas nosacījumi izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas (nodrošina VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes

slimnīca)





Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas



7.4.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē 

࢙

7.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē 

Ʌ

Komentāri par veikto papildinājumu “Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē” un to nepieciešamību 

࢙

7.4.3. Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu 

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/laboratorisko-veselibas-aprupes-pakalpojumu-liguma-paraugs-0

