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«Testēt un ārstēt» pieejas ieviešana no 01.10.2018.

NVD Racionālo farmakoterapijas rekomendāciju 
HIV/AIDS pacientu ārstēšanai izmaiņas

HIV ārstēšanā iesaistīto infektologu informēšana



Izmaiņas veselības aprūpes organizācijā

• Infektologs - tiešās pieejamības speciālists personām ar reaktīvu 
HIV eksprestesta rezultātu:

A. pacienta ceļa karte
B. pacientu plūsma

• Līdzestības kabinets:
A. pakalpojuma līgums starp NVD un RAKUS
B. atbilstoši kvalificēta personāla piesaiste



Pacienta ceļa karte
Informācija apstiprinošai diagnostikai 

 
HPP nosaukums, adrese 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Apmeklētāja vārds ______________________________ 
Apmeklētāja anonīmais kods* 

      
Eksprestesta veikšanas datums (dd.mm.gggg.) 

  .   .     . 
Primārās izmeklēšanas metodes (eksprestesta) nosaukums 
__________________________________________________________________________ 
 
Eksprestesta rezultāts:        pozitīvs                                         apšaubāms                
 
Nosūtīšanas datums (dd.mm.gggg.) 

  .   .     . 
HPP darbinieka vārds, uzvārds   _________________________________________________ 
Kontaktinformācija: tālrunis____________________________________________________ 
                                     e-pasts ____________________________________________________ 
 
Paraksts _____________________ 
 

*pirmajā kvadrātā: 1-vīrietis; 2-sieviete; otrajā – klienta mātes vārda 1.burts; trešajā – klienta vārda 
1.burts; ceturtajā, piektajā – klienta dzimšanas gada pēdējie divi cipari. Piemēram, sieviete (2), mātes 
vārds – Kristīne (K), klienta vārds – Anna (A), dzimusi – 1975.gadā (75). Apmeklētāja anonīmais kods - 
2KA75.  

Informācija vizītei pie ārsta 

 
RAKUS LATVIJAS INFEKTOLOĢIJAS CENTRĀ 

Adrese: Linezera iela 3, Rīga 

Nepieciešams iepriekš pierakstīties uz vizīti 
Tālr. 67014532 vai  67014723 

Ar šo nosūtījumu un Pasi vai ID pacienta 
iemaksa par vizīti: 4.27 EUR* un papildus par 
analīžu stobriņiem līdz 5,00 EUR* 
 
Transports: 
271. maršruta taksobuss līdz galapunktam 
1.; 14.; 21.; 40. autobuss līdz Dzērbenes ielai 
12. trolejbuss līdz Dzērbenes ielai 
 
*iespējams atliktais maksājums 

 

Vizītes: 

datums _____________________ 

 

laiks __________________ 

 

ārsts _______________________ 

 





Līdzestības kabinets

3. Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumu 
bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, izsniegšana

1. Telefoniskas, elektroniskas un klātienes konsultācijas HIV inficētām 
personām, tajā skaitā:
• par antiretrovirālo medikamentu pareizu lietošanu un to pareizas lietošanas 

nozīmi;
• par iespējām saņemt infektologa konsultāciju un veikt laboratoriskus 

izmeklējumus;
• par HIV vertikālās transmisijas risku un bērna veselības nodrošināšanu - HIV 

inficētām grūtniecēm un mātēm

2. Atbalsta sniegšana HIV inficētām personām, palīdzot organizēt regulāru 
veselības pārbaužu veikšanu



Izaicinājumi un risinājumi



Datu par HIV inficētām personām kvalitātes uzlabošana:

Grozījumi 15.09.2008. MK noteikumos Nr. 746 «Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu 
reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība»:
- jauna, papildināma HIV inficēto personu reģistra izveide;
- datu par HIV inficētām personām ievade online režīmā;
- datu par ārstēšanas rezultātiem dinamikā apkopošana un analīze

HIV vertikālās transmisijas ierobežošana
- informācijas apmaiņas uzlabošana starp dzemdību speciālistiem un infektologiem;
- bērnu, kas dzimuši HIV inficētām mātēm, epidemioloģiskā uzraudzība



HIV inficēto personu veicināšana iesaistīties ārstēšanas procesā :
• veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana reģionos;
• atbalsta personu nodrošināšana HIV inficētām personām;
• HIV agrīnas diagnostikas veicināšana (HIV diagnostikas kritēriji ģimenes ārstiem, kampaņas utml.)



HIV/AIDs ārstēšanai izlietotais finansējums



Pacientu ar HIV/AIDS 
(diagnožu grupas kodi pēc SSK-10 B20, B21, B22, B23, B24 un 

diagnozes- F02.4, F02.40,O98.7,Z21,R75) 

veselības aprūpe
Vadības informācijas sistēmā uzskaitītie dati par pacientu
ambulatorajiem apmeklējumiem un izmaksām
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Periods
Unikālo 
pacientu 
skaits

Ambulatoro 
apmeklējum
u skaits 

t.sk. 
apmeklējumu 
skaits pie 
infektologa

Valsts 
izmaksas 
EUR

2016.gads 2 648 30 204 10 367 170 857

2017.gads 2 955 32 326 11 088 212 117

2018.gada 1.pusgads 2 716 15 814 5 648 114 492



HIV/AIDS apmaksas un unikālo 
pacientu skaita dinamika 

2015.-2017.gads un 2018. gada 7 mēneši

* unikālo pacientu skaits 2018. gada 7 mēnešos

** prognoze 2018.gadam pēc 2018.gada 7 mēnešu apgrozījuma datiem
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