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NOSŪTĪJUMS                                                                                                                                                                                            

UZ AMBULATORAJIEM LABORATORISKAJIEM IZMEKLĒJUMIEM 

Nosūtījuma datums   

Nosūtījuma derīguma termiņš derīgs līdz ___________________(datums) 6 mēneši   

Analīžu skaits    

Informācija par pacientu 

Dzimums: Siev.   Vīr.    Dzimšanas datums (dd.mm.gggg) *: 

___________________ 

Vārds, Uzvārds:  

Adrese: 

Personas kods/ Identifikators   

Pamata diagnozes kods Blakus diagnozes kods Grūtniecības ______ nedēļa 

Asins grupa: Analizējamā materiāla paņemšanas laiks: 

asinis: _____________ (datums), ___________ (stunda) 
noteikta pacienta klātbūtnē urīns: _____________ (datums), ___________ (stunda) 

IZMEKLĒŠANAS IEMESLS (lūdzu atzīmēt vienu iemeslu) MATERIĀLA NOŅĒMĒJS, PARAKSTS 

akūta saslimšana      

hroniskas saslimšanas paasinājums    

pirms plānveida operācijas    

operācijas vai manipulācijas laikā iegūta materiāla izmeklējums    

iespējamas slimības dēļ   

hroniskas saslimšanas dinamiskai novērošanai   

kontaktpersonu izmeklēšana infekcijas slimību gadījumā    

grūtnieču skrīnings    

slēpto asiņu skrīnings    

NOSŪTĪTĀJS 

Ārsts ______________________________________________ Specilitātes kodss: 

 Identifikators    

Iestāde 

________________________________________ 

Paraksts: 

CITO! Tālr./fakss, e-pasts, pa kuru paziņot 

Pacienta grupa 
Grūtniece un sieviete pēcdzemdību periodā līdz 42 d.(04)   Ieslodzījuma vietā esoša persona (97)   

Bērns līdz 18 gadu vecumam 

(11) 

  Dienas stacionāra 

pacients (55) 

  Patvēruma meklētājs (101)   

Trūcīgā persona (15)   Ambulatorā palīdzība uzņemšanas 

nodaļas pacientam (87) 

  Cita (lūdzu norādīt): 

Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē 

esoša persona (14) 

    

Rezultātu saņēmējs Saņemšanas veids 

 Uz rokas Tel. E-pasts Kurjers  

  Nosūtītājs      

 Pacients      

 Trešā persona      

Apdrošināšana Pacienta e-pasts:_____________________________ 

Kompānija (nosaukums) 

*__________________________________________________________________________ 

Polises sērija/Nr. *___________________ Derīga līdz *______________________ 

* - informāciju norādīt pēc nepieciešamības 
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Izmeklējumu grupa 
Manipul ā
cijas kods Manipul ācijas nosaukums 

Maksātājs 

NVD Maksas 

Hematoloģija  (V- 
stobriņš ar violetu 

korķi) 
40042 

Pilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti,  
hematokrīts, leikocītu formula). Papildus neuzrādīt manipulācijas 
– 40010, 40014, 40016; Apmaksā ne biežāk kā vienu reizi 
kalendārā gadā, izņemot pie akūtām un hroniskām saslimšanām     

Koaguloģija  (Zi - 
stobriņš ar zilu korķi) 

40086 Protrombīns, protrombīna komplekss un INR     

40087 Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)     

40088 Fibrinogēns; Apmaksā ar speciālistu nosūtījumu.     

40089 Antitrombīns III (AT-III); Apmaksā ar speciālistu nosūtījumu.     

Ur īna analīzes 40148 Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri)     

Imūnhematoloģija         
(S - stobriņš ar 
sarkanu korķi) 

40304 

Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gel- tehnikā     
KL ĪNISKĀ 

ĶĪMIJA  Olbaltumu 
vielu maiņa                             

(S - stobriņš ar 
sarkanu korķi) 

41001 Kopējais olbaltums     

41002 Albumīns     

41006 Kreatinīns     

Fermenti (S - 
stobriņš ar sarkanu 

korķi) 

41020 Sārmainā fosfotāze (SF)     

41022 ALAT - Alanīnaminotransferāze     

41023 
ASAT - Aspartātaminotransferāze; Apmaksā ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu, ja pacients lieto statīnu terapiju, vai ar hepatologa, 
infektologa, kardiologa, bērnu kardiologa, neirologa nosūtījumu     

Lipīdi (S - stobriņš ar 
sarkanu korķi) 41052 

Bilirubīns, frakcijas     

Elektrolīti, skābju - 
bāzu līdzsvars, 
neorganiskie 

elementi                       
(S - stobriņš ar 
sarkanu korķi) 

41065 Kālijs     

41067 Nātrijs     

41068 Kalcijs     

41070 
Hlorīdi     

Glikozes regulācija 41095 Glikoze asinīs     

Vairogdziedzera 
hormoni 41142 Tireotropais hormons (TSH); Apmaksā ne biežāk kā vienu reizi 

kalendārā gadā, izņemot pacientiem ar vairogdziedzera 
saslimšanām     

Dzimumhormoni un 
grūtniecības testi 41164 

Horiongonadotropīns     

Hepatīti 
41301 HBs Ag     

41309 Anti-HCV     

HIV(AIDS) 41401 Anti-HIV 1, HIV 2 + HIV Ag Imūnķīmiskās metodes (bez 
reaktīvu cenas)     

CITS 
        

        

 


