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vadlīnijas
Krūts vēža (C50, D05) diagnostika, stadijas
noteikšana, ārstēšana un novērošana
Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas
Reģistrētas 2015.gadā
Kunģa vēža (C16 ) diagnostika, stadijas noteikšana,
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aprūpē
Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās
vadlīnijas
Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas
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ķermenīšu demences un frontotemporālās demences
klīniskās vadlīnijas
Reģistrētas 2018.gadā
Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu
klīniskās vadlīnijas
Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas
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