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Iesniegums par aizliegumu vai atļauju
izmantot personas ķermeni, audus un orgānus
pēc nāves
/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Fiziskai personai ir iespēja paziņot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu
ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Pēc personas
iesnieguma izskatīšanas, ziņas tiek aktualizētas Iedzīvotāju
reģistrā.

www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība,

sociālie pakalpojumi/ Iesniegums par aizliegumu vai atļauju
izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves/

E-pakalpojuma adrese:
► ►

►

/

/
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Skaties  elektroniski!
(satur saites uz e-pakalpojumiem)

Jautā par e-pakalpojumiem un
izmanto bezmaksas internetu

ikvienā pašvaldības publiskajā
bibliotēkā!



Sniedzot pacientiem medicīnisko aprūpi, informācija par pacientu
veselību un veiktajām manipulācijām tiek iekļauta attiecīgajos datu
reģistros. Ar veselību saistītu informāciju no reģistriem katrs var
saņemt vienkārši, pieejot pie datora un autentificējoties internetā
attiecīgajā tīmekļa vietnē. Vēlies noskaidrot, kādus datus par sevi
vari iegūt elektroniski?

Lai saņemtu kvalitatīvu un regulāru medicīnisko aprūpi, ir svarīgi,
lai katram iedzīvotājam būtu savs pastāvīgs ģimenes ārsts, kas
gadu laikā pārzina un piefiksē sava pacienta veselības stāvokli.
Informāciju par to, kas ir Tavs vai Tavu nepilngadīgo bērnu
ģimenes ārsts, vari iegūt, autentificējoties ar internetbankas
starpniecību vai ar viedkartes drošu e-parakstu vai Mobilo ID
valsts portālā www.latvija.lv un izvēloties e-pakalpojumu

.

Ja vēlies mainīt ģimenes ārstu, sākumā, izmantojot Veselības
norēķinu centra tīmekļa vietnes sadaļu Ģimenes ārsti, iegūsti
informāciju par to, kādi ģimenes ārsti strādā Tavā novadā vai
pilsētā. Sadaļā atrodi ziņas par ārstniecības personām, kas ir
līgumattiecībās ar valsti. Savukārt, Ārstniecības personu reģistrā
noskaidro ārsta kvalifikāciju.

„Mans
ģimenes ārsts”

Kur elektroniski iegūt ar veselību saistītu
informāciju?

Autentificējoties ar internetbankas starpniecību vai ar viedkartes
drošu e-parakstu vai Mobilo ID valsts portālā www.latvija.lv, bez
maksas iespējams saņemt šādus e-pakalpojumus:

–
iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par valsts apmaksātiem
veselības aprūpes pakalpojumiem – par saviem (vai savu
nepilngadīgo bērnu) ārsta apmeklējumiem, diagnozēm,
manipulācijām. Dati pieejami par laika posmu sākot no 2003. gada.

– iespēja
tiešsaistē saņemt informāciju, kas tiek elektroniski uzkrāta par
pacientiem ar cukura diabētu.

„ ” – iespēja tiešsaistē saņemt
informāciju, kas tiek elektroniski uzkrāta jaundzimušo reģistra
informācijas sistēmā. Dati pieejami par laika posmu no 2007. līdz
2009. gadam.

„
” – iespēja paziņot

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu gribu par aizliegumu
vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

Autentificējoties ar Swedbank internetbankas starpniecību vai
Mobilo ID E. Gulbja laboratorijas tīmekļa vietnē un izvēloties
tiešsaistes pakalpojumu „Mana analīžu vēsture”, iespējams
apskatīt visu savu analīžu, kas veiktas šajā laboratorijā, rezultātus.
Ārsti, kuriem ar E. Gulbja laboratoriju ir līgumattiecības, var redzēt
arī savu pacientu analīžu rezultātus, izmantojot reģistrētā lietotāja
režīmu.
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„Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi”

„Mani dati cukura diabēta pacientu reģistrā”

Manu jaundzimušo bērnu dati

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas
ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Ja gadījies, ka pēc zāļu iegādāšanās esi izmetis zāļu paciņu ar
zāļu instrukciju, bet vēlāk radusies nepieciešamība atkārtoti
apskatīties informāciju par zāļu sastāvu, stiprumu /
koncentrāciju, blakusparādībām, izmanto Zāļu valsts
aģentūras tīmekļa vietnē pieejamo zāļu cenu pārbaudes
formu. Forma dod arī iespēju meklēt zāļu cenu gan pēc zāļu
nosaukuma (piemēram, Ibumetin), gan aktīvās vielas
(piemēram, Ibuprofenum) – tas palīdzēs izvēlēties
medikamentus atbilstoši savām finansiālajām iespējām, kā arī
uzzināt vai Latvijas aptiekās ir pieejams lētāks līdzvērtīgas
efektivitātes medikaments.

Latvijā visi zāļu nosaukumi ir latīņu valodā, tāpēc, ja nezini
precīzu zāļu nosaukumu, pietiek vien ierakstīt pareizu sākuma
frāzi, un meklēšanas forma piedāvās Zāļu reģistrā pieejamos
variantus.

Ja pie zāļu iegādes konstatējat, ka zāļu cena ir augstāka nekā
Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē norādīts, ziņojiet par to
Zāļu valsts aģentūrai uz oficiālo e-pasta adresi info@zva.gov.lv
vai Veselības inspekcijai uz oficiālo e-pasta adresi
vi@vi.gov.lv.

Atrodi savai atrašanās vietai tuvāko aptieku elektroniskajā Zāļu
valsts aģentūras aptieku kartē. Meklēšanu vari veikt arī pēc
šādiem kritērijiem: diennakts aptieka; kompensējamo zāļu
izplatīšana; zāļu izgatavošana.

Piezīmes

Piezīmes

Skaties informatīvo lapu elektroniski!
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