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Nosūtījuma datums _____ /_____ /___________ Nosūtīto analīžu skaits

Nosūtījums derīgs līdz  _____ /_____ /___________  6 mēneši

Pacienta dinamiskai Izmeklējumu reižu skaits ____________________

novērošanai Izmeklējumu intervāls ______________________

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

Vārds, uzvārds 

Personas kods/identifikators

Pacienta adrese ____________________________________________________________________________

Pacienta mobilais tālrunis _______________________________ (Jānorāda mob. tālr. paroles saņemšanai)

Pacients piekrīt saņemt atbildi e-pastā: Pacienta paraksts

Pamata diagnozes kods _________     Blakus diagnozes kods _________    Grūtniecības ____ nedēļa

Tukšā dūšā  Ir  Nav Parauga ņemšanas veicējs: __________________________

Antikoagulantu lietošana  Ir  Nav Laiks: asinis: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)

     urīns: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)
Asins grupa:     

fēces: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)noteikta pacienta klātbūtnē  
Noteica: _______________________________  cits (norādīt): _________:  _____._____.________ (datums) _______ (stunda) 
 

IZMEKLĒŠANAS IEMESLS (lūdzu atzīmēt vienu prioritāro iemeslu)

 akūta slimība (LP1)  hroniskas slimības dinamiskai novērošanai (LP6)

 hroniskas slimības paasinājums (LP2)  kontaktpersonu izmeklēšana infekcijas slimību gadījumā (LP7)

 pirms plānveida operācijas (LP3)  grūtnieču skrīnings (LP8)

 operācijas vai manipulācijas laikā iegūta materiāla izmeklējums (LP4)  slēpto asiņu skrīnings (LP9) 

 iespējamas slimības dēļ (LP5)  Sirds un asinsvadu slimību profilakse (SCORE) 

1. NOSŪTĪTĀJS, REZULTĀTU SAŅĒMĒJS 2. REZULTĀTU SAŅĒMĒJS (cits) Specialitātes kods

Ārsts / Iestāde Iestāde / Ārsts    
vai nosaukums:

Identifikators  

Adrese E-pasts

Pacienta grupa

  Grūtniece un sieviete pēcdzemdību periodā līdz 42 d. (04)   Patvēruma meklētājs (101) 

  Ieslodzījuma vietā esoša persona (97)   Ambulatorā palīdzība uzņemšanas nodaļas pacientam (87) 

  Dienas stacionāra pacients (55)   CD (cukura diabēta skrīnings) 

  Trūcīgā persona (15)   SCO (izmeklējumi SAS riska noteikšanai noteiktā vecumā (SCORE)) 

  Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu    Pacienti, kuriem pēc vēža skrīningizmeklēšanas rezultātiem ir 
 (centru) aprūpē esoša persona (14)         nepieciešama tālāka izmeklēšana (74) 

  Bērns līdz 18 gadu vecumam (11)   Cita (lūdzu norādīt): ________________________________ 

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

      krievu              angļu 
__________________________________________________________ (vajadzīgo apvilkt)

Maksātājs  NVD  Maksas/pacients  Maksas/rēķins  Apdrošināšana

Apdrošināšana

Kompānija (nosaukums)* ____________________________________________________________________

Tips* ______________________________________________________________________________________

Polises sērija/Nr.* ________________________________ Derīga līdz* _____._____.___________

* - informāciju norādīt pēc nepieciešamības

NOSŪTĪJUMS ALERĢIJU DIAGNOSTIKAI
Nosūtījums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu!



ALERĢIJA NVD Maksas

S 46059 1324001 IgE kopējais

S 1324002 ECP – eozinofīlu katjoniskais proteīns

S 46066 1324061

Specifiskie IgE pārtikas 30 alergēni1

f25 Tomāts; f96 Avokado; f92 Banāns; fx29 Citrus maisījums; f84 Kivi; f13 Zemesrieksts; 
f17 Lazdu rieksts; f12 Zirņi; f14 Sojas pupiņa; f85 Selerija; f27 Liellopu gaļa; f83 Vistas gaļa; 
f26 Cūkgaļa; f207 Glie menes čaula; f24 Garnele; f23 Krabis; f40 Tuncis, dzeltenspuru; 
f03 Menca; f47 Ķiploks; f48 Sīpols; f45 Cepšanas ieraugs; f10 Sezams; f09 Rīsi; 
f08 Kukurūza; f04 Kviešu milti;  f76 Alpha-Lactalbumin (nBos d4); f77 Beta-Lactoglobulin 
(nBos d5); f78 Kazeīns (nBos d8); f01 Olas baltums; k202 CCD

S 46066 1324060

Specifiskie IgE inhalācijas 30 alergēni1

t23 Cipreses putekšņi; t04 Lazdas putekšņi; t15 Bal tā oša putekšņi; t07 Baltā ozola 
putekšņi; t09 Olī vas pu tekšņi; t03 Bērza putekšņi; g12 Rudzu pu tekš ņi; g14 Kul tivētas 
auzas; g08 Kalērija putekšņi; g06 Ti mo tiņa putekšņi; g15 Kultivētu kviešu putekšņi; 
g03 Kamolzāles putekšņi; g02 Bermuda zāles putekšņi; w09 Pla tā nas putekšņi; 
w10 Zoskājas putekšņi; w21 Vī teņ  auga putekšņi; w01 Vēr meļlapu ambrozija putekšņi; 
w06 Vī bot nes putekšņi; e01 Kaķa epitēlijs; e02/e05 Suņa epitēlijs; e03 Zirga epitēlijs; m06 
Alternaria alternata; m03 Aspergillus fumigatus; m05 Candida albi cans; d201 Blomia 
tropicalis; d01 D. Pteronyssinus; d02 D. Farinae; k82 Augu piensula; i06 Tarakāns; k202 
CCD

S 46066 1324062

Specifiskie IgE jaukti 30 alergēni1

gx7 6 zālāju maisījums; t03 Bērza putekšņi; w06 Vībotnes putekšņi; d01 D. 
Pteronyssinus; d02 D. Farinaee; e01 Kaķa epitēlijs; e02 Suņa epitēlijs; e03 Zirga epitēlijs; 
m02 Cladosporium herbarum; m03 Aspergillus fumigatus; m06 Alternaria alternata; f01 
Olas baltums; f75 Olas dzeltenums; f02 Govs piens; f76 Alpha-Lactalbumin (nBos d4); 
f77 Beta-Lactoglobulin (nBos d5); f78 Kazeīns (nBos d8); e204 BSA; f03 Menca; fx10 
Miltu maisījums; f09 Rīsi; f14 Soja; f13 Zemesrieksts; f17 Lazdu rieksts; f31 Burkāns; f35 
Kartupelis; f49 Ābols; f93 Kakao (Šokolāde); f83 Vistas gaļa; k202 CCD

S 1324063
Specifiskie IgE pārtikas 10 alergēni

k202 CCD; f02 Govs piens; f01 Olas baltums; f75 Olas dzeltenums; f78 Kazeīns; f14 Soja; 
f09 Rīsi; f93 Kakao (šokolāde); f49 Ābols; f31 Burkāns; fx10 Miltu maisījums.

S 1324065

Specifiskie IgE inhalācijas 10 alergēni

t03 Bērza putekšņi; gx7 6 zālāju maisījums; g12 Rudzu putekšņi; w06 Vībotnes putekšņi; 
d01 D. Pteronyssinus; d02 D. Farinae; e02/e05 Suņa epitēlijs; e01 Kaķa epitēlijs; 
ex78 Dažādu putnu spalvas; m02/m06 Cladosporium herbarum / Alternaria alternata 
maisījums; k202 CCD

S 1324064

Specifiskie IgE ekzēmas 10 alergēni

k202 CCD; d01 D. Pteronyssinus; e01 Kaķa epitēlijs; e02/e05 Suņa epitēlijs; k82 
Latekss; f01 Olas baltums; f03 Menca; f14 Soja; f93 Kakao (Šokolāde); f17 Lazdu rieksts; 
f13 Zemesrieksts

S 1324066
Specifiskie IgE insekti 6 alergēni

k202 CCD; i01 Bites inde; i03 Lapsenes inde; i209 Ves v5; i75 Sirseņa inde; i71 Moskīts/
ods; i80 Knislis

S 1324067
Specifiskie IgE piena un glutēna 6 alergēni

f02 Govs piens; f76 Alpha-Lactalbumin (nBos d4); f77 Beta-Lactoglobulin (nBos d5); 
f78 Kazeīns (nBos d8); e204 BSA; f79 Glutēns

S 46065 1324004
Inhalācijas alergēnu panelis (8 alergēni) – kvalitatīvi specifiskā 
IgE noteikšanai1

S 46060 1324005
Alergēnu paneļi (dzīvnieki, putekļi, pārti ka, zāle, pelējums, koki) – 
kvalitatīvi specifiskā IgE noteikšanai – apvilkt nepieciešamo1

Alergēnu panelis – 30 IgG4 pārtika

S 1324010

(dažādi sieri, glutēns, zirņi, zemes rieksti, kokos rieksti, menca, lasis, griķi, auzu milti, 
kukurūza, burkāni, selerijas, āboli, apelsīni, liellopa gaļa, cūkgaļa, vistas gaļa, kartupeļi, 
kviešu milti, rudzu milti, tomāti, saldie pipari, banāni, olas baltums, olas dzeltenums, 
piens, alfa-laktoalbumīns, beta-laktoglobulīns, kazeīns, sojas pupiņas)

Alergēnu panelis – 108 IgG

S 1324058

(mieži, brokoļi, ķirši, mandeles, glutēns, burkāni, vīn ogas (gaišās/tumšās), indijas rieksti, 
auzas, selerijas, kivi, kakao pupiņas, rudzi, čili, citroni, lazdu riek sti, plēkšņu kvieši/ klijas, 
gurķi, nektarīni, zemes riek sti, kvieši, mārrutki, apelsīni, pistācijas, griķi, pu ravi, ana  nāsi, 
sezama sēklas, linsēklas, olīvas, zeme nes, sau les puķu sēklas, kukurūza, sīpoli, arbūzi, 
valrieksti, prosa, kartupeļi, bumbieri, kokosrieksti, rīsi, sarkanie kāposti, plūmes, sēnes 1 
(austeru sānauses, dārza atma tenes, šitake, gailenes), sēnes 2 (lāču samtbe kas, bekas), 
liellopu gaļa, tomāti, greipfrūti, vistas gaļa, rāceņi, persiki, vēži, jēra gaļa, cukīni, dateles, 
lasis, cūk gaļa, artišoki, baziliks, tuncis, tītara gaļa,  sparģeļi, pipari (melnie/baltie), gliemenes, 
govs piens, spi   nāti, kanēlis, garneles, olas dzeltenums, zaļās pākšu pupiņas, ķiploki, anšovi, 
olas baltums, zirnīši, sinepes, zobenzivs, kazas piens, sojas pupiņas, muskatrieksts, foreles, 
kazas siers, lēcas, oregano jeb pa rastā rau dene, paltuss, aitas piens, baltās pupiņas, 
pētersīļi, menca, aitas siers, salātlapas, piparmētra, alus raugs, jogurts, salātu baldriņš, 
magoņu sēklas, maizes raugs, baklažāni, āboli, rozmarīns, medus, bietes, aprikozes, 
timiāns, kafija, paprika, banāni, vaniļa, melnā tēja)

S 1324059
Alergodiagnostikas panelis ALEX2 – 295 alergēni  
(117 alergēnu ekstrakti un 178 molekulārie alergēni)

1  Apmaksā ar pneimono lo ga, bērnu pneimonologa, alergo loga, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa vai pediatra 
nosūtījumu

DAŽĀDAS ANALĪZES – UZRAKSTĪT KĀDAS

Aizpilda ārstējošais ārsts


