NVD ģimenes ārstiem izsūtīto e-pasta vēstuļu apkopojums
Publicēts: 20.01.2021.
Atjaunināts: 17.04.2021.

16.04.2021.

Ʌ

Par saziņas iespējām 

15.04.2021.

Ʌ

Par Vienoto Vakcinācijas Tīklu – ViVaT 

14.04.2021.

Ʌ

ZVA saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistiem “VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: saistība starp vakcīnu un

trombozes rašanos kombinācijā ar trombocitopēniju” 



Pieikums 

13.04.2021.

Ʌ

Par manipulāciju 03083 “Piemaksa manipulācijai 03081 par pacienta Covid-19 vakcinēšanu” 

12.04.2021.

Ʌ

Par piešķirtiem līdzekļiem atvaļinājuma rezerves uzkrājumiem 

Ʌ

Paplašināts prioritāri vakcinējamo personu grupu saraksts 

Ʌ

Prioritārās grupas 

Ʌ

Apliecinājums par atbilstību 

09.04.2021.

Ʌ

Par pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku vakcinācijas uzsākšanu 

08.04.2021.

Ʌ

Covid-19 testēšanas algoritms 

07.04.2021.

Ʌ

AstraZeneca Covid-19 vakcīnu 

Ʌ

Spontāns heparīnu inducētai trombocitopēnijai (HIT) līdzīgs sindroms 

06.04.2021.

Ʌ

Par informācijas sniegšanu masu vakcinācijas centriem 

Ʌ

Kā aizsargāt MS Excel failu ar paroli 



Paraugs 

Ʌ

Par vakcinēšanas tempiem 

Ʌ

Par Covid-19 vakcinācijas uzsākšanu jaunām prioritārām grupām 

Ʌ

Apliecinājums 

Ʌ

Prioritāri vakcinējamo personu grupas 

01.04.2021.

Ʌ

Par izmaiņām manipulāciju sarakstā no 01.04.2021. 

30.03.2021.

Ʌ

Informācija par valsts atbalstu drošai pašizolācijai viesnīcās 



Atbalsts privātpersonām pašizolācijai tūristu mītnēs 



Atbalsts privātpersonām pašizolācijai tūristu mītnēs (materiāls krievu valodā) 

26.03.2021.



Par Covid-19 vakcināciju 

25.03.2021.



Par darbu Lieldienās no 02.04. līdz 05.04. 



Rekomendācijas pacientu ar hroniskām slimībām vakcinācijai pret Covid-19 infekciju 

23.03.2021.



Atgādinājums - Par Covid-19 vakcināciju mājās 



Par atvērtajām darbnespējas lapām 

22.03.2021.



Ārstniecības iestāžu, kuras veic ambulatorās sekcijas, kontaktinformācija 

Ʌ

Prioritāri vakcinējamo personu grupas 



Ielūgums uz semināru 22. martā plkst. 16.00 par AstraZeneca vakcīnas izvērtējumu 



E-avīze ģimenes ārstiem Nr. 2 

19.03.2021.



Covid-19 vakcinācija personām ar hroniskām slimībām 



Ʌ

Hronisko personu vakcinācijas organizācija 



Hronisko pacientu vakcinācijas pret Covid-19 organizācija 

Vadlīnijas ārstniecības personām un informācija par vakcinācijas ar AstraZeneca Covid-19 vakcīnu atsākšanu Latvijā 

Ʌ

Vadlīnijas vakcīnas “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” lietošanā un par iespējamo saistību ar retiem trombemboliju

gadījumiem, ko pavada trombocitopēnija 
18.03.2021.



Aktualizēts Covid-19 testēšanas algoritms 

Ʌ

Covid-19 testēšanas algoritms 

17.03.2021.



Par gada darbības novērtēšanas izmaksu par 2020. gada izpildes kritērijiem 

16.03.2021.



Par aktuālo vakcinācijas rokasgrāmatas versiju un vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnu pret Covid-19 

Ʌ

Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata 

Ʌ

ZVA relīze: Papildu piesardzības nolūkā Latvijā uz laiku aptur vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnu 

12.03.2021.



E-avīze ģimenes ārstiem 

09.03.2021.



Par manavakcina.lv datu izsūtīšanu 

08.03.2021.



Par Covid-19 vakcināciju mājās 



Mājās vakcinējamo personu saraksts 

05.03.2021.



SIA “Sagitus” piegādāto respiratoru FFP2 bez vārsta lietošanas instrukcija 

Ʌ

SIA “Sagitus” respiratori FFP2 

Ʌ

Lietošanas instrukcija 

03.03.2021.



Par psihiatru attālinātām konsultācijām ģimenes ārstiem 



Psihiatru saraksts, kuri nodrošina attālinātās konsultācijas ģimenes ārstiem 

02.03.2021.



Par vakcinācijas rindas veidošanu 



Teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19 



Pieteikšanās veidlapa vakcinācijai pret Covid-19 

Ʌ

Prioritāri vakcinējamās personu grupas 

01.03.2021.



Vakcinācijas ceļa izdevumu manipulāciju pārrēķins 



Par izmaiņām SSK-10 klasifikatorā 

Ʌ

Detalizēta informācija par diagnožu pielietošanu 

25.02.2021.



Par pacientu aprūpi mājās hroniskās slimības saasinājuma gadījumā vai akūtas saslimšanas gadījumā COVID-19 pandēmijas

laikā 



Par informācijas sniegšanu – vakcinācija pret Covid-19 



Par Covid-19 vakcinācijas uzsākšanu ģimenes ārstu praksēs 

23.02.2021.



Par vakcinācijas procesa organizēšanas kārtību ārstniecības iestādēs - VM rīkojums Nr.54 



Par informācijas sniegšanu - aptauju 

22.02.2021.

Ʌ

Rekomendācijas slimnīcās vakcinējamām prioritārajām pacientu grupām pēc medicīniskām indikācijām 

Ʌ
Ʌ

Sagatavotās rekomendācijas 

Vakcinācijas manipulācijas un ambulatoro talonu aizpildīšana 

Ʌ

Biežāk uzdotie jautājumi 

Ʌ

Covid-19 vakcinācijas manipulācijas ģimenes ārstiem 

19.02.2021.



Par Covid-19 vakcinācijas uzsākšanu ģimenes ārstu praksēs 70+ 

17.02.2021



Par Covid-19 vakcinācijas uzsākšanu ģimenes ārstu praksēs 

Ʌ

Covid-19 vakcīnu pieprasījums 



Materiāli par no E-semināra par Covid-19 vakcināciju 

Ʌ

Par onkoloģisko pacientu vakcināciju pret COVID-19 

10.02.2021.



Par kompensējamo medicīnisko ierīču recepšu izrakstīšanu 

09.02.2021.



Uzaicinājums uz sanāksmi par Covid-19 vakcināciju ģimenes ārstu praksēs 

E-pasta pielikums:

Ʌ

Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata 



Pārsūtīta BKUS vēstule par bērniem pēc pārslimota Covid-19 

05.02.2021.



Par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) 

E-pasta pielikums (Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavots informatīvs materiāls ārstniecības iestādēm):

Ʌ

Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošana 

04.02.2021.



Par manipulāciju "47267 - Piemaksa ārstniecības personai par IAL izmantošanu pacientu aprūpē ģimenes ārsta praksē 

03.02.2021.



Aptaujas anketa par respiratoru pieejamību 



Par izmaiņām manipulāciju sarakstā 



Par izmaiņām pacienta līdzmaksājumā 



Par respiratoru lietošanu 

02.02.2021.



60+ reģistrēto personu saraksts praksē 

28.01.2021.



Par pieejamiem pakalpojumiem pacientiem COVID-19 pandēmijas laikā ar ģimenes ārsta nosūtījumu 

27.01.2021.



Par ģimenes ārstu prakšu fiksēto piemaksu novembrī 

19.01.2021.



Par IAL lietošanu ģimenes ārstu praksēs 

18.01.2021.



Par izmaiņām vēža skrīninga programmās 



Par izmaiņām manipulāciju sarakstā no 01.01.2021. 



Ģimenes ārstu aptauja par Covid-19 pakalpojumiem 



Par mājas aprūpi ģimenes ārstiem 

13.01.2021



Ģimenes ārstu vizītes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 

11.01.2021.



VM informācija: Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 25. janvārim 



ĢĀP aptauja pacientu attālinātas uzraudzības risinājumam 

08.01.2021.



Par ārstniecības personāla vakcināciju pret Covid-19 

07.01.2021.

Ʌ

Ģimenes ārstu prakšu ārstniecības personu un darbinieku vakcinācija pret Covid-19 

Ʌ

Aptauja par pacientu vakcināciju pret Covid-19 

04.01.2021.



Par pulsa oksimetra nomu 

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-gimenes-arstiem-izsutito-e-pasta-vestulu-apkopojums

