Lapas karte
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Aktualitātes
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Arhīvs
Preses relīžu arhīvs
Par mums
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SPKC direktora vietnieks sabiedrības veselības un
proﬁlakses jautājumos
SPKC direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās
drošības jautājumos
Struktūra
Budžets
Pakalpojumi
Normatīvie akti
Gada publiskais pārskats
Vakances
Sīkdatņu lietošana
Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015
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Darbinieku kontakti
Informatīvi materiāli
Informatīvi izdevumi
Plakāti
Izglītojošas ﬁlmas
Infograﬁkas
Atpazīsti infarktu
Atpazīsti insultu
Veselīgās pašvaldības
Veselīgo pašvaldību tīkls Latvijā
NVPT aktualitātes
NVPT pašvaldības
NVPT koordinācijas komisijas darbs
NVPT veidlapas
NVPT reglamentējošie dokumenti
NVPT kritēriji
NVPT ZIŅU LAPAS
Vadlīnijas par veselības veicināšanu
Veselības maršruta izveidošana
JAUNS
Gada pārskati par nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla darbību
Latvijā
Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla darba plāni
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla Koordinācijas komisijas
sanāksmes
Ārkārtas situācijas
Operatīvajiem dienestiem
Iedzīvotājiem
Labās puses izvēlne
Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"
Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte
Aktualitātes
Ieteikumi ārstniecības iestādēm

Statistikas rādītāji
Veselības aprūpes standarti
Publikācijas
Noderīgas saites
Labās prakses piemēri
Labās prakses piemēru saraksts
Publiskie iepirkumi
Noslēgtie iepirkumi
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā
2015. gadā
2014. gadā
2013. gadā
Līgumcena mazāka par 3000 LVL
2012. gadā
ESF 9.2.4.2. PASĀKUMU PROJEKTA PUBLISKIE IEPIRKUMI
Starptautiskā sadarbība
Aktualitātes
Starptautiskie dokumenti
Fokālie punkti
Starptautiskie projekti
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
Saites
Viegli lasīt
Projekti
ESF 9.2.3.pasākuma projekts
ESF 9.2.4.1.pasākuma projekts
ESF 9.2.4.2.pasākuma projekts
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Pasākumu kalendārs
Informatīvie materiāli
Īstenošanas shēmas
Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"
Trauksmes cēlējs
Tavai veselībai
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
dalībniekiem
Infekcijas slimības
Apraksti
Koronovīruss (MERs-CoV)
Ebolas vīrusslimība
Informācija ceļotājiem
Slimības izplatība
Ārstniecības personām
Ieteikumi lidsabiedrībām
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Adenovīrusi
Anoģenitālās herpes
b tipa Haemophilus inﬂuenzae (Hib) infekcija
Campylobacter izraisīts enterīts (kampilobakterioze)
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Difterija
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Kampaņas par vēža skrīningu
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Atmasko dzīvības laupītāju!
Necepies! Pasargā sevi no ādas vēža!
Pārgalvis=Bezgalvis
HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!

Mīli savu sirdi
Pasargāts, jo vakcinēts!
Aktīva ik diena!
Lai būtu skaidrs
Man ir tīri zobi!
Izvairies no smēķētāja
Nenovērsies
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Dziesmu un Deju svētki
INFORMĒTS=AIZSARGĀTS!
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Pretvēža diena
Reto slimību diena
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Hipertensijas diena
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Diena pret narkotisko vielu lietošanu
Diena pret hepatītu
Krūts barošanas nedēļa
Jaunatnes diena
Pašnāvību novēršanas diena
Sirds diena
Veco ļaužu diena
Antibiotiku nedēļa
HIV testēšanas nedēļa
Tematiskie veselības gadi Latvijā
HIV proﬁlakses punkti
Atbalsta pasākumi kaitējuma mazināšanai
Noderīgi informatīvie materiāli
Kaitīgie ieradumi
Smēķēšana
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Pasīvā smēķēšana
Smēķēšanas atmešana
Pasīvā smēķēšana
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Aktualitātes
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Fiziskās aktivitātes
Fizisko aktivitāšu iespējas
Traumatisms
Bērnu drošība
Tests
Buklets
Jaunās psihoaktīvās vielas
Pagaidu aizliegumi
Retās slimības
Ceļotājiem
Mobilā zobārstniecība
Statistika un pētījumi
Infekcijas slimības
Epidemioloģijas biļeteni
2002. gadā

Pārskats par imunizāciju
Pārskats par gripu
Citi (2010.-2012.)
Valsts statistikas pārskati
Infekcijas slimības un imunizācija
Datu vizualizācija
HIV/AIDS
Tuberkuloze
Seksuāli transmisīvās infekcijas
Citas infekcijas slimības
Veselības aprūpes statistika
Statistikas dati
Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
Health in the Baltic Countries
Statistikas kvalitātes politika
Pētījumi un ziņojumi
Veselību ietekmējošo paradumu pētījumi
Sabiedrības veselības datu analīze
Atkarību slimības
Pētījumi
Ziņojumi
Psihiskā veselība
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
Pašvaldību veselības proﬁli
Datu bāzes
DPS
Profesionāļiem
Masalas un masaliņas
Infekcijas slimības
Informācija ārstniecības personām
Ieteikumi darbadevējiem
Cilvēka papilomas vīruss (CPV)
Vakcinācija
Infekcijas slimību reģistrācija
Par infekcijas slimību gadījumiem
Par jutību pret antibakteriāliem līdzekļiem
Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma Paraugplāns
HIV proﬁlakse
Klasiﬁkācijas un klasiﬁkatori
Funkcionēšanas, nespējas un veselības klasiﬁkācija
SSK-10 klasiﬁkācija
Stacionāro gultu proﬁlu klasiﬁkators
Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata
Metodiskie materiāli
Cilvēka papilomas vīruss (CPV)
Rekomendācijas bērnu un pieaugušo vakcinācijai
Nāves cēloņa apliecības aizpildīšanas vadlīnijas
Sirds un asinsvadu slimības (SAS)
Veselības veicināšanas un slimību proﬁlakses politikas
īstenošanas stratēģiskais ietvars
Eiropas narkomānijas proﬁlakses kvalitātes standarti
(EDPQS)
Metodiskie ieteikumi stacionārajās ārstniecības iestādēs
Sintētiskie opioīdi
Narkotiku lietošana izklaides vietās
Sintētiskie opioīdi-fentanili
Ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem "Piemērots uzturs,
plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā, — veselīga dzīves
sākuma pamats"
Ieteikumi ārstniecības personām vardarbības gadījumu,
kuros cieš bērni, atpazīšanai
Dokumentācija
Oﬁciālās statistikas veidlapas: pārskatu saraksts un
vadlīnijas
Dokumentācijas izsniegšana
Reģistru dokumentācija
Oﬁciālās statistikas veidlapu iesniegšana
Atbildīgo darbinieku kontaktinformācija

Veselību veicinošo skolu tīkls
Veselību veicinošas skolas
NVVST aktualitātes
NVVST padome
NVVST darba plāni
Kā iestāties?
NVVST kritēriji
Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte
Aktualitātes
Ieteikumi ārstniecības iestādēm
Veselības aprūpes standarti
Publikācijas
Noderīgas saites
Padomes un komisijas
Imunizācijas valsts padome
HIV, TB un STI izplatības ierobežošanas koordinācijas
komisija
AMR ierobežošanas komisija
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
ekspanderus/implantus
Krūšu rekonstrukcija ar rotētu m. rectus abdominis
miokutānu (TRAM) lēveri
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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