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• 2008.g.15.septembra MK Nr.746 “Ar noteiktām slimībām 

slimojošu pacientu reģistra izveides papildināšanas un 

uzturēšanas kārtība” ar grozījumiem: MK 22.05.2012. 

noteikumiem Nr.346. 

 

• Reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai 

nepieciešamo informāciju (par pacientiem, kuri slimo ar 

onkoloģiskām slimībām) SPKC sniedz stacionārās un 

ambulatorās ārstniecības iestādes, kā arī ārstu prakses . 
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Datu ievade 

tiešsaistē  
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kartes 

nosūtīšana 



Datu ievade reģistrā 

• Dati Reģistrā tiek ievadīti par pirmreizējiem pacientiem, 

kuriem diagnosticēts ļaundabīgs audzējs (SSK-10 

diagnozes: C00 – C97, D00 – D10) vai atklāta jauna 

lokalizācija. 

•  Tiek veikta datu dinamiskā uzskaite par pacientiem, 

kuriem: 

• Atklātas metastāzes; 

• Slimības recidīvs; 

• Mainīta terapija. 

 



Onkoloģiskā pacienta karte 

Onkoloģiskā pacienta karte 

Ārstniecības iestādes nosaukums_____________________ 
                                   (nosaukums un kods vai spiedogs) 

Ārstniecības iestādes kods 

 

      - 

Kartes numurs  

-- 

Ģimenes ārsts ____________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

1. Pacienta uzvārds __________________________________________ 

2. Pacienta vārds  ____________________________________________ 

3. Pacienta personas kods - 

4. Pacienta dzimums  (1-vīrietis; 2-sieviete) 

5. Tautība __________________________________ 

(1-latvietis, 17-krievs, 13-baltkrievs, 4 - polis, 21-ukrainis, 2-lietuvietis,3 -igaunis, 68 - ebrejs) 

6. Deklarētā dzīvesvieta___________________________________________________________________ 

7. Deklarētās dzīvesvietas administratīvā teritorija 

8. Faktiskā dzīvesvieta____________________________________________________________________ 

9. Faktiskās dzīvesvietas administratīvā teritorija 

10. Profesija, kurā visilgāk nostrādāts_________________________________ 

11. Pacienta tālruņa numurs  _____________________________  

12. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā (dd.mm.gggg)                .. 

      12.1. klīniskā grupu: 1B (in situ), 2A, 2.,3.,4 

      12.2. 1-pirmo reizi dzīvē, 2-atkārtoti 

13. Diagnoze (norādīt diagnozes nosaukumu un kodu atbilstoši SSK-10) 

________________________________________________________ 

. 

14. Datums, kad diagnoze noteikta pirmo reizi (dd.mm.gggg) .. 

15. Diagnoze konstatēta (1 – vēršoties pie  ārsta pēc palīdzības, 5 – pēc nāves bez autopsijas,                 16 -  profilaktiskajā apskatē, 17 - 

pēc nāves: autopsijā, 99 - pēc nāves: bez norādījuma) 

16. Diagnoze apstiprināta (1-histoloģiski,2-citoloģiski, 3-endoskopiski, 4-kompjūtertomogrāfiski, 5 - ultrasonogrāfiski, 6 - radioizotopiski, 

7 - rentgenoloģiski,8 - klīniski, 9 - citā veidā) 

17. Morfoloģiskā struktūra, atbilstoši SSK-10 ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

M/ 

18. Riska faktori: (1- smēķēšana, 2- alkohola lietošana, 3- citi kaitīgi ieradumi, 4-aborti,  

5- iedzimtība (onkoloģiskas saslimšanas ģimenē) 

19. Vēlīnās diagnostikas iemesli (1 – nepilnīga izmeklēšana , 2 – klīniskās diagnostikas kļūda,         3 – rentgenoloģiska kļūda ,4 - 

morfoloģiska kļūda, 5 - ieilgusi slimnieka izmeklēšana, 6 – slēpti slimības simptomi, 7 - novēlota pacienta vērsānās pie ārsta) 

20. Stadija: (0-(in situ); 1-(1A, 1B); 2-(2A, 2B); 3-(3A, 3B); 4. _______________________ 

21. Audzēja izplatības klasifikācija: T     N    M    G    pT FIGO   

 

22. Ziņas par ārstēšanu: (1 – pacients atteicies no ārstēšanas, 2 – kontrindicēta, 3 -nav                                            nepieciešama,4 – nav 

nozīmēta) 

23. Pamatārstēšanas vieta 

      23.1. ārstniecības iestādes veids (1 – stacionāra ārstniecības iestāde , 2 – 

ambulatora ārstniecības iestāde) 

     23.2. ārstniecības iestādes nosaukums 

_________________________________ 

24. Datums, kad pabeigts terapijas kurss (dd.mm.gggg) .. 

     24.1. izmantotā terapijas metode 

     24.2. ķirurģiska terapija 

________________________________________________________________ 

     24.3. staru terapija 

_____________________________________________________________________ 

     24.4. medikamentoza terapija 

____________________________________________________________ 

25. Veiktā operācija 

____________________________________________________ 

26. Ziņas par invaliditāti sakarā ar onkoloģisku saslimšanu: ( 1 -I – grupa, 2 - 

II – grupa, 3 - III - grupa, 4- bērns invalīds, 5 – invaliditāte noņemta) 

27. Klīniskā grupa pēc ārstēšanas (1B (in situ), 2A, 2.,3.,4) 

28. Ziņas par slimības attīstību: 

     28.1. recidīvs (dd.mm.gggg) .. 

      28.2. metastāzes (dd.mm.gggg) .. 

      28.3. metastāžu lokalizācija 

_____________________________________________ 

29. Datums, kad pacients noņemts no reģistra uzskaites (dd.mm.gggg) .. 

30. Iemesls pacienta noņemšanai no reģistra uzskaites (1 - izbraucis no 

valsts, 2 – kļūdaini noteikta diagnoze, 3 – miris no citas saslimšanas, 10 - izārstējies 

(bazalioma), 15 - miris no vēža, 16 - miris no sarežģījumiem ārstēšanās periodā) 

31. Nāves iestāšanās vieta (1 -mājās, 2 - stacionārā, 3 – sociālās aprūpes iestādē, 

4 - citur) 

32. Datums, kad pacientam nozīmētas turpmākās ārsta apskates, un citi norādījumi 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

33. Kartes aizpildītājs 

_________________________________________________________ 
(paraksts un tā atšifrējums) 

34. Datums, kad karte aizpildīta (dd.mm.gggg) .. 



Onkoloģiskā pacienta kartes 2. talons 



Ieskatam nākotnē 

• Izmaiņas MK 746. noteikumos. Izstrādāta jauna 

Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte un Onkoloģiskā 

pacienta ārstēšanas reģistrācijas karte. Būtiskākās 

izmaiņas: 

• SSK – 10, 2012.g. atjauninājuma versija 

• NOMESCO operāciju klasifikators 

• Citi klīniskie klasifikatori (hematoloģijā, FIGO) 

• Precīza terapijas uzskaite 

• Secīga slimības gaitas uzskaite 

• Sasaiste ar e-veselību 

 

• Norāde www.ginasoc.lv  

 

http://www.ginasoc.lv/


www.spkc.gov.lv 



Paldies par uzmanību! 

 
 

www.spkc.gov.lv 

elina.liepina@spkc.gov.lv 

t. 67501587 

mob.t. 22082166 

Duntes 22, Rīga, LV-1005 


