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NOSŪTĪJUMS ALERĢIJU DIAGNOSTIKAI
Nosūtījums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu!

Nosūtījuma datums

Nosūtīto analīžu skaits

_____ /_____ /___________

Nosūtījums derīgs līdz _____ /_____ /___________
Pacienta dinamiskai
novērošanai

6 mēneši

Izmeklējumu reižu skaits ____________________
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 _________

Tukšā dūšā

Nav

Ir

Parauga ņemšanas veicējs: __________________________

Laiks:
Antikoagulantu lietošana
Ir
Nav
					
Asins grupa:
				

asinis: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)
urīns: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)
fēces: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)

noteikta pacienta klātbūtnē

Noteica: _______________________________

Grūtniecības ____ nedēļa

cits (norādīt): _________: _____._____.________ (datums) _______ (stunda)

IZMEKLĒŠANAS IEMESLS (lūdzu atzīmēt vienu prioritāro iemeslu)

akūta slimība (LP1)
hroniskas slimības paasinājums (LP2)
pirms plānveida operācijas (LP3)
operācijas vai manipulācijas laikā iegūta materiāla izmeklējums (LP4)
iespējamas slimības dēļ (LP5)
1. NOSŪTĪTĀJS, REZULTĀTU SAŅĒMĒJS
Ārsts / Iestāde

hroniskas slimības dinamiskai novērošanai (LP6)
kontaktpersonu izmeklēšana infekcijas slimību gadījumā (LP7)
grūtnieču skrīnings (LP8)
slēpto asiņu skrīnings (LP9)
Sirds un asinsvadu slimību profilakse (SCORE)

2. REZULTĀTU SAŅĒMĒJS (cits)
Iestāde / Ārsts

Specialitātes kods
vai nosaukums:

Identifikators		
Adrese

E-pasts

Pacienta grupa

Grūtniece un sieviete pēcdzemdību periodā līdz 42 d. (04)
Ieslodzījuma vietā esoša persona (97)
Dienas stacionāra pacients (55)
Trūcīgā persona (15)
Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu
(centru) aprūpē esoša persona (14)
Bērns līdz 18 gadu vecumam (11)
CITO!

Patvēruma meklētājs (101)
Ambulatorā palīdzība uzņemšanas nodaļas pacientam (87)
CD (cukura diabēta skrīnings)
SCO (izmeklējumi SAS riska noteikšanai noteiktā vecumā (SCORE))
Pacienti, kuriem pēc vēža skrīningizmeklēšanas rezultātiem ir
nepieciešama tālāka izmeklēšana (74)
Cita (lūdzu norādīt): ____________________________
Testēšanas pārskata valoda

Tālr./fakss, e-pasts, pa kuru paziņot		

			 		
__________________________________________________________
Maksātājs

NVD

Maksas/pacients

Maksas/rēķins

krievu

angļu

(vajadzīgo apvilkt)
Apdrošināšana

Apdrošināšana
Kompānija (nosaukums)* ________________________________________________________________
Tips* __________________________________________________________________________________
Polises sērija/Nr.* ________________________________
* - informāciju norādīt pēc nepieciešamības

Derīga līdz* _____._____.___________

ALERĢIJA
S

NVD

Maksas

46059 1324001 IgE kopējais

€
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46066

24,90

1324029 Ar CCD apstrādi

33,90

S

Pārtikas 20 alergēni IgE
(Olas baltums, olas dzeltenums, govs piens,
kazeīns, kviešu milti, rudzu milti, sojas
pupiņas, sezams, zemesrieksti, lazdu rieksti,
mandeles, āboli, kivi, persiki, tomāti, burkāni,
kartupeļi, selerija, menca, krabis)1
1324030 Bez CCD apstrādes

24,90

1324031 Ar CCD apstrādi

33,90

S

Piena produkti un rieksti 10 alergēni IgE
(Olas baltums, govs piens, olas dzeltenums,
kazeīns, zemesrieksti, valrieksti, lazdu rieksti,
mandeles, kakao pupiņas, glutamāts)
1324032 Bez CCD apstrādes

19,00

1324033 Ar CCD apstrādi

28,00

S

Milti un gaļa 10 alergēni IgE
(Kviešu milti, rudzu milti, auzu milti, rīsi,
cūkgaļa, liellopa gaļa, vistas gaļa, glutēns,
menca, garneles)
1324034 Bez CCD apstrādes

19,00

1324035 Ar CCD apstrādi

28,00

S

Dārzeņi 10 alergēni IgE
(Sezams, sojas pupiņas, pētersīļi, tomāti,
burkāni, kartupeļi, selerijas, paprika, gurķi,
kukurūza)
1324036 Bez CCD apstrādes

19,00

1324037 Ar CCD apstrādi

28,00
S

Augļi 10 alergēni IgE
(Zemenes, āboli, kivi, banāni, persiki, ķirši,
olīvas, aprikozes, arbūzi, citrusaugļi (greipfrūts,
citrons, apelsīns, mandarīns))
1324038 Bez CCD apstrādes

19,00

1324039 Ar CCD apstrādi

28,00

S

19,00

1324041 Ar CCD apstrādi

28,00

19,00

1324043 Ar CCD apstrādi

28,00

Dzīvnieki 10 alergēni IgE
(Kaķis, suns, zirgs, jūrascūciņa, pele, žurku
epitēlijs, trusis, kāmis, dzīvnieku spalvs (govs,
kaza, aita), putnu spalvas (pundurpapagailis,
kanārijputniņš, ara, gredzenkakla papagailis,
zebru amadīns))
1324044 Bez CCD apstrādes

19,00

1324045 Ar CCD apstrādi

28,00

Mājas alergēni 10 alergēni IgE
Putekļu ērcītes (Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae),
putnu spalvas (vistu, zosu, pīļu), prusaks,
baložu izkārnījumi, pelējums (Penicillium
notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus
fumigatus, Alternaria alternata), Candida
albicans, Trichophyton mentagrophytes
1324046 Bez CCD apstrādes

19,00

1324047 Ar CCD apstrādi

28,00

1324048 Bez CCD apstrādes

29,85

1324049 Ar CCD apstrādi

38,85

Piena produkti IgE molekulāri alergēni
Govs piens (nBos d4 – alfa-laktoalbumīns,
nBos d5 – beta-laktoalbumīns, nBos d8 –
kazeīns, nBos d – laktoferīns), nBos d6 –
vērša seruma albumīns (BSA)
1324050 Bez CCD apstrādes

25,90

1324051 Ar CCD apstrādi

34,90

Rieksti IgE molekulāri alergēni
Bērzs (rBet v1), Zemesrieksti (rAra h1
(kupīns, 7S globulīns), rAra h2 (konglutīns,
2S albumīns), rAra h3 (kupīns, 11S globulīns,
glicinīns), rAra h6 (konglutīns, 2S albumīns),
rAra h7 (konglutīns, 2S albumīns),
rAra h5 (profilīns), rAra h9 – nespecifiskais
lipīdu transporta proteīna tips 1)
1324052 Bez CCD apstrādes

29,39

1324053 Ar CCD apstrādi

38,39

Kukaiņu inde IgE molekulāri alergēni
Medus bites inde (rApi m1 – fosfolipāze A2,
rApi m2 – hialuronidāze, rApi m10 –
lerkapīns/ogļhidrātiem bagātais proteins),
Parastās lapsenes inde (rVes v5 – antigēns 5,
rVes v1 – fosfolipāze A1)
1324054 Bez CCD apstrādes

26,24

1324055 Ar CCD apstrādi

35,24

Pediatriski IgE molekulāri alergēni
Bērzs (rBet v1), Govs piens (nBos d4 – alfalaktoalbumīns, nBos d5 – beta-laktoalbumīns,
nBos d8 – kazeīns, nBos d – laktoferīns),
Vērša seruma albumīns – BSA (nBos d6), Olas
baltums (nGal d2 – ovoalbumīns, nGal d1 –
ovomukoīds, nGal d3 – konalbumīns,
nGal d4 – lizozīms), Zemesrieksti (rAra h1,
rAra h2, rAra h3, rAra h9)
1324056 Bez CCD apstrādes

26,24

1324057 Ar CCD apstrādi

35,24

24,19
(dažādi sieri, glutēns, zirņi, zemes rieksti, kokos
rieksti, menca, lasis, griķi, auzu milti, kukurūza,
burkāni, selerijas, āboli, apelsīni, liellopa gaļa,
1324010 cūkgaļa, vistas gaļa, kartupeļi, kviešu milti, rudzu
milti, tomāti, saldie pipari, banāni, olas baltums,
olas dzeltenums, piens, alfa-laktoalbumīns, betalaktoglobulīns, kazeīns, sojas pupiņas)

Alergēnu panelis – 108 IgG

Zāle 10 alergēni IgE
(Parastā smaržzāle, parastā kamolzāle, pļavas
timotiņš, rudzi, vērmeļlapu ambrozija, vībotne,
šaurlapu ceļteka, balanda, nātre, rapsis)
1324042 Bez CCD apstrādes

€

Alergēnu panelis – 30 IgG4 pārtika

Koki 10 alergēni IgE
(Ošlapu kļava, alksnis, bērzs, lazda,
dižskābardis, ozols, osis, vītols, apse,
veimuta priede)
1324040 Bez CCD apstrādes

Maksas

Inhalācijas alergēnu panelis
S 46065 1324004 (8 alergēni) – kvalitatīvi specifiskā
11,10
IgE noteikšanai1
Alergēnu paneļi (dzīvnieki,
katrs
putekļi, pārtika, zāle, pelējums,
panelis
S 46060 1324005
koki) – kvalitatīvi specifiskā IgE
9,55
noteikšanai – apvilkt nepieciešamo1
Putekšņi IgE molekulāri alergēni
Bērzs (Bet v1, rBet v2, rBet v4 , rBet v6), Pļavas
timotiņš (rPhl p1, rPhl p5, rPhl p7, rPhl p12)

ECP – eozinofīlu katjoniskais
S
1324002
10,67
proteīns
Inhalācijas 20 alergēni IgE
(Pļavas timotiņš, kultivēti rudzi, alksnis, bērzs,
lazda, vībotne, šaurlapu ceļteka, putekļu
ērcītes (Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae), kaķis, suns, zirgs,
jūrascūciņa, trusis, kāmis, putnu spalvas
(pundurpapagaiļu, vistu, kanārijputniņu, zosu),
S 46066
pelējums (Penicillium notatum, Cladosporium
herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria
alternata))1
1324028 Bez CCD apstrādes

NVD

S

149,00
(mieži, brokoļi, ķirši, mandeles, glutēns, burkāni, vīn
ogas (gaišās/tumšās), indijas rieksti, auzas, selerijas,
kivi, kakao pupiņas, rudzi, čili, citroni, lazdu rieksti,
plēkšņu kvieši/ klijas, gurķi, nektarīni, zemesrieksti,
kvieši, mārrutki, apelsīni, pistācijas, griķi, puravi,
ananāsi, sezama sēklas, linsēklas, olīvas, zemenes,
saulespuķu sēklas, kukurūza, sīpoli, arbūzi, valrieksti,
prosa, kartupeļi, bumbieri, kokosrieksti, rīsi, sarkanie
kāposti, plūmes, sēnes 1 (austeru sānauses, dārza
atmatenes, šitake, gailenes), sēnes 2 (lāču samtbekas,
bekas), liellopu gaļa, tomāti, greipfrūti, vistas gaļa,
1324058 rāceņi, persiki, vēži, jēra gaļa, cukīni, dateles, lasis,
cūkgaļa, 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 parastā 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)

Alergodiagnostikas panelis ALEX2 –

S

1324059 300 alergēni (120 alergēnu ekstrakti

110,00

un 180 molekulārie alergēni)

1

Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu
alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa vai pediatra nosūtījumu

DAŽĀDAS ANALĪZES – UZRAKSTĪT KĀDAS
Aizpilda ārstējošais ārsts

