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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 787 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 36 668
Kopumā saslimšana
apstiprināta 739 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
12 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
45 COVID-19 pacienti
5 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
5 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši
88 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 739 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 12 personām). 

*SPKC dati uz 20.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 2 245 872
Eiropā: 926 333

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 19.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Ķīnā: ļoti augsts 
Reģionālā mērogā: ļoti augsts 
Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

No šodienas,  stingri kontrolējot pacientu plūsmu, paplašina plānveida veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu. To paredz veselības ministres izdots rīkojums.

Lai nepieciešamības gadījumā ārstniecības iestādes varētu piesaistīt papildu
mediķus, kuri var palīdzēt ar savām zināšanām un prasmēm COVID-19 pacientu
aprūpē, VM kopā ar VI lūdz mediķus aizpildīt anketu par savu gatavību
iesaistīties. Anketa pieejama VM mājas lapā. 

Stingri kontrolējot pacientu plūsmu, paplašinās
plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu

D I E N A S  Z I Ņ A

No 20. aprīļa ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem,
atsāks sniegt arī šādus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus: 
- valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumus (mamogrāfiju); 
ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas,
rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonanses,
elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera monitorēšanas), veloergometrijas un
elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu; 
- pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa, oftalmologa
un neirologa konsultācijas; 
- diabētiskās pēdas aprūpi; 
- zobārstniecībā uzsākto zobu slimību ārstēšanas procesa un iesākto protezēšanas
darbu pabeigšanu un ortodontisko ārstēšanu. 

Vienlaikus ārstniecības iestādēm ir jāievēro vairāki piesardzības pasākumi. Minētos
veselības aprūpes pakalpojumus tās varēs sniegt laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00,
nodrošinot atsevišķu pacientu plūsmu. Tāpat būs jāierobežo pacientu skaitu, kas
vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, un jānosaka precīzu ierašanās laiku
veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai. 

Ārstniecības iestādēs būs gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie
aizsardzības līdzekļi, savukārt pēc katras pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas
pasākumi.  

Ārstniecības iestādēm būs uzdots arī iespēju robežās sākotnēji nodrošināt veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiem, kuriem iepriekš pieraksts tika atcelts
ārkārtējās situācijas dēļ.

https://who.sprinklr.com/
https://spkc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=593bb3ab785341d5b64de7df14125f21&fbclid=IwAR2TQiXO-z4w2euwe5lSX1r6JLbHKpVLEPlib1K96c2tBHy2p3vDefuA8Aw
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6280_stingri_kontrolejot_pacientu_plusmu_daleji_atjaunos_planveid
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6277_aptaujas_medikus_kuri_nepieciesamibas_gadijuma_ir_gatavi_pap
http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/preses_relizes/?doc=2275
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Uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm var
nosūtīt arī ģimenes ārsti

Izpēti un
esi zinošs!

Vadlīnijas ārstiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Skarto teritoriju karte

PVO sniegtā informācija

ECDC sniegtā informācija

Vadlīnijas farmaceitiem

Ieteikumi pacientiem ar
elpceļu infekcijas pazīmēm

Rekomendācijas COVID-19
slimnieka ģimenei

Par ārkārtējo situāciju Latvijā

Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās
drošības riskus, arī ģimenes ārsti var nosūtīt pacientus uz valsts apmaksātām
COVID-19 analīzēm. Ģimenes ārsts izvērtē situāciju, un, ja  pacients atbilst
noteikties kritērijiem, nosūta viņu uz analīzēm. Šajā gadījumā, ja cilvēkam ir
saslimšanas simptomi, viņam jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. 

! ! ! Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM sociālo tīklu kontos:

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

Par darbnespējas lapām

Darba devējiem

Informācija angļu valodā

Informācija krievu valodā

Pienākumi personām, kuras
atgriežas no COVID-19
skartajām valstīm

Informācija COVID-19
pacientiem

Norādījumi sociālās aprūpes
iestādēm

Rekomendācijas publisko
pakalpojumu sniedzējiem

Kam veic COVID-19 analīzes
bez maksas?

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/760
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/761
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/776
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/783
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/covid-19-pacientiem/ieteikumi-ricibai-covid-19-inf
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://spkc.gov.lv/en/for-general-public/covid-19
https://spkc.gov.lv/ru/dlja-obshchjestva/covid-19/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/794
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/798
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/799
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/801
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/803

