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Kā iestāties?
NVVST kritēriji
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Ieteikumi ārstniecības iestādēm
Veselības aprūpes standarti
Publikācijas
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Klīniskās vadlīnijas
Klīnisko vadlīniju datu bāze
Svarīga informācija
Kopējais reģistrēto klīnisko vadlīniju saraksts
Reģistrētas 2010.gadā
Izgulējumu proﬁlakses un ārstēšanas vadlīnijas
Reģistrētas 2011.gadā
Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas,
loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas
Bioloģisko slimību modiﬁcējošo antireimatisko
medikamentu lietošanas vadlīnijas autoimūno
iekaisuma artrīta ārstēšanā pieaugušajiem
Krūšu rekonstrukcija ar mikrovaskulāru a.epigastrica
inferior perforatoru lēveri
Krūšu rekonstrukcija, izmantojot
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Krūšu rekonstrukcija ar rotētu m. rectus abdominis
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Krūts rekonstrukcija ar rotētu m.latissimus dorsi
(LTD) miokutānu lēveri
Vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai
Vīrushepatīta B diagnostikas un etiotropās
ārstēšanas vadlīnijas
Reģistrētas 2012.gadā
Juvenils idiopātisks artrīts. Klīniskās vadlīnijas
ārstiem.
Klīniskās vadlīnijas onkoloģijas ginekoloģisko
saslimšanu diagnostikai, stadijas noteikšanai,
ārstēšanai un novērošanai.
Osteoporozes klīniskās vadlīnijas.
Neauglības diagnostika un ārstēšana. Klīniskās
vadlīnijas.
Reģistrētas 2013.gadā
Dzemdes kakla vēža (C53) diagnostika, stadijas
noteikšana, ārstēšana un novērošana
Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas
Psoriāzes klīniskās vadlīnijas
Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas
Resnās un taisnās zarnas vēža (C18, C19, C20)
diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un
novērošana
Reģistrētas 2014.gadā
Cilvēka imūndeﬁcīta vīrusa (HIV) infekcijas
diagnostikas, ārstēšanas un proﬁlakses klīniskās
vadlīnijas
Cerebrāla infarkta prehospitālās aprūpes,
diagnostikas un akūtas ārstēšanas klīniskās
vadlīnijas
Krūts vēža (C50, D05) diagnostika, stadijas
noteikšana, ārstēšana un novērošana
Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

Reģistrētas 2015.gadā
Kunģa vēža (C16 ) diagnostika, stadijas noteikšana,
ārstēšana un novērošana
Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas
Autoimūno nervu sistēmas slimību klīniskās
vadlīnijas
Ādas vēža un melanomas diagnostika, ārstēšana un
dinamiskā novērošana
Priekšdziedzera vēža vadlīnijas (Priekšdziedzera vēža
(C61) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un
novērošana)
Reģistrētas 2016.gadā
Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības
aprūpē
Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās
vadlīnijas
Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas
Dzemdes kakla priekšvēža slimību proﬁlakse,
diagnostika, ārstēšana un novērošana
Reģistrētas 2017.gadā
Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi
ķermenīšu demences un frontotemporālās demences
klīniskās vadlīnijas
Reģistrētas 2018.gadā
Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu
klīniskās vadlīnijas
Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas
Klīnisko vadlīniju reģistrēšanas kārtība
Iesnieguma veidlapas paraugs
Reģistrēšanai iesniegtie klīnisko vadlīniju projekti
Reģistrēto klīnisko vadlīniju saraksts (pa diagnožu grupām)
Ieteikumi skolām un bērnudārziem
Ieteikumi darba devējiem
E-žurnāls par atkarības problēmām
Atļauja izmantot pacienta datus pētījumā
Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"
Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"
Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"
Retās slimības
Meklēšanas rezultāti
Reģistrācija konferencei
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