Aktualizēts 20.07.2022.

Slimību profilakses un kontroles centra oficiālās statistikas datu publicēšanas kalendārs 2022. gadā

Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

1.
1.1.

5.5. Patstāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi
Kopējais mirušo skaits pa galvenajiem 16.
nāves cēloņiem (absolūtos skaitļos)

2021

1.2.

Dati par perinatālo, zīdaiņu un mātes
mirstību (absolūtos skaitļos)

2021

10.,11., 12.,
13., 14, 15.

30.04.2022. MOR20. Iedzīvotāju mirstība dzimumu sadalījumā
(provizoriskie)
2.08.2022.
31.05.2022. MOR50. Perinatālā mirstība;

2.08.2022.
Dati par perinatālo, zīdaiņu un mātes 10., 12.,
mirstību
Dati par specifisko perinatālo mirstību 11.

2021

31.05.2022.

2021

2.08.2022.

1.5.

Dati par mirstību (uz 100 000
iedzīvotāju)

16.

2021

2.08.2022.

1.6.

Novēršamas mirstības rādītāji

17.

2021

31.08.2022.

1.3.
1.4.

1

MOR40. Zīdaiņu mirstība;
MOR45. Zīdaiņu mirstības cēloņi;
MOR55. Perinatālās mirstības cēloņi;
MOR80. Mātes mirstība
MOR90. Mātes mirstība pa vecuma grupām un reģioniem;
MOR48. Zīdaiņu un bērnu mirstības cēloņi pa vecuma grupām
MOR50. Perinatālā mirstība;
MOR40. Zīdaiņu mirstība
MOR58. Specifiskā perinatālā mirstība pēc gestācijas vecuma
vai dzimšanas svara
MOR20. Iedzīvotāju mirstība dzimumu sadalījumā;
MOR30. Mirstība sadalījumā pa galvenajiem nāves cēloņiem,
reģioniem, pilsētām un novadiem
MOR60. Iedzīvotāju mirstība vecuma grupu sadalījumā;
MOR70. Iedzīvotāju mirstība 5 gadu vecuma grupu sadalījumā
Novēršamā mirstība (profilaktiski, medicīniski) dzimumu
sadalījumā, pa reģioniem

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

1.7.

Provizoriskie dati par mirstību

2.

8.2. Reģistrētās arodslimības

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

-

2.
3.

3.
3.1

8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība
Statistikas dati par ambulatoro
10., 12.-14.
palīdzību (absolūtais skaits un uz 100
apmeklējumiem )

3.1.1 t.sk. Statistikas dati par dienas
stacionāra darbību (absolūtais skaits)
3.2. Statistikas dati par ambulatoro
palīdzību (rādītāji uz noteiktu
iedzīvotāju skaitu)

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

2022

2020
2021
2018
2019
2020
2021

MOR10. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem;
MOR13. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem,
vecuma grupām un atbilstoši Covid-19 vakcinācijas statusam
MOR15. Iedzīvotāju mirstība sadalījumā pa nedēļām un
reģioniem;
MOR18. Iedzīvotāju mirstība sadalījumā pa nedēļām,
dzimumiem un 5 gadu vecuma grupām
15.03.2022. ARO010.Arodslimību gadījumu skaits sadalījumā pa
30.09.2022. dzimumiem un diagnožu grupām
Saistībā ar reģistru ARO010.Arodslimību gadījumu skaits sadalījumā pa
pārnešanu uz e- dzimumiem un diagnožu grupām

7.01.; 4.02.;
4.03.; 5.04.;
5.05.; 3.06.;
5.07.; 5.08.;
6.09; 5.10.;
4.11.; 6.12.

veselības sistēmu
publicēšanas
datums tiks
precizēts vēlāk.

2021

8.07.2022.

11.

2021

31.08.2022.

10., 12.-14.

2021

8.07.2022.

2

AMB020.Sieviešu skaits, kam veikta dzemdes kakla
onkocitoloģiskā izmeklēšana;
AMB030.Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem un ārsta
palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām;
AMB040.Ambulatori un dienas stacionārā veiktās operācijas;
AMB050.Fizikālās medicīnas, rehabilitācijas un diagnostikso
nodaļu darbs ambulatorās medicīniskās palīdzības iestādēs;
AMB010.Vietu un ārstēto pacientu skaits dienas stacionāros;
AMB020.Sieviešu skaits, kam veikta dzemdes kakla
onkocitoloģiskā izmeklēšana;
AMB030.Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem un ārsta
palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām;

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

3.2.1 t.sk. Statiskas dati par dienas
12.
2021
stacionāra darbību (rādītāji uz noteiktu
iedzīvotāju skaitu)
3.3. Statistikas dati par ambulatoro
9.
2021
palīdzību (absolūtos skaitļos)
4.
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika
4.1. Infekcijas slimību un parazitāro
16., 17.
2021
slimību statistika (absolūtos skaitļos,
uz 100 000 iedzīvotāju)
4.2.

4.3.

5.
5.1.

Uzskaitē esošo tuberkulozes pacientu
skaits (absolūtos skaitļos, uz 100 000
iedzīvotāju)

31.08.2022.

AMB040.Ambulatori un dienas stacionārā veiktās operācijas;

31.08.2022.

AMB040.Ambulatori un dienas stacionārā veiktās operācijas;

17.06.2022.

NARK070. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes
noteikšana (ekspertīzes)

1.07.2022.

INF010. Saslimstība ar infekcijas slimībām pa reģioniem;

9.09.2022.

INF030. Bērnu (0-17 gadi) saslimstība ar infekcijas un
parazitārajām slimībām pa reģioniem

2018 Saistībā ar reģistru
2019 pārnešanu uz eveselības sistēmu
2020 datums tiks
2021 precizēts vēlāk
Infekcijas slimību un parazitāro
15.
2022, Nākamā mēneša INF020. Reģistrējamās infekcijas slimības (mēneša dati)
slimību gadījumu skaits (absolūtos
katru pēdējā datumā par
iepriekšējo mēnesi
skaitļos)
mēnesi
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ,
cukura diabēts
Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura
diabēts (absolūtos skaitļos; īpatsvars %)
18., 19.

3

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

5.1.1. ļaundabīgi audzēji

29.-32.

5.1.2. psihiski un uzvedības traucējumi
psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ

26.-27.

24.-25.

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

ONKO021. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu
skaits sadalījumā pa reģioniem;
ONKO030. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu
skaits sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām;
ONKO040. Reģistrā uzskaitē uzņemto ļaundabīgo audzēju
gadījumu skaits sadalījumā pa lokalizācijām un stadijām
diagnozes noteikšanas brīdī, neieskaitot gadījumus, kad
diagnoze noteikta pēc nāves;
ONKO050. Pirmā gada letalitāte konkrētajā gadā reģistra
uzskaitē uzņemtajiem pacientiem ar ļaundabīga audzēja diagnozi
atkarībā no stadijas slimības atklāšanas brīdī, neieskaitot
gadījumus, kad diagnoze noteikta pēc nāves, %;
ONKO060. Novērotā 5 gadu izdzīvotība atkarībā no ļaundabīga
audzēja stadijas slimības atklāšanas brīdī, neieskaitot gadījumus,
kad diagnoze noteikta pēc nāves, %;
ONKO070. Gada beigās reģistra uzskaitē esošu pacientu skaits
ar ļaundabīga audzēja diagnozi
NARK010. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu
2021 29.07.2022.
skaits sadalījumā pa diagnožu, dzimuma un vecuma grupām;
NARK030. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu
skaits sadalījumā pa diagnožu grupām un reģioniem;
2018 Saistībā ar reģistru NARK010. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu
skaits sadalījumā pa diagnožu, dzimuma un vecuma grupām;
2019 pārnešanu uz eveselības sistēmu
NARK030. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu
2020 datums tiks
skaits sadalījumā pa diagnožu grupām un reģioniem;
2021

2018
2019
2020
2021

Saistībā ar reģistru
pārnešanu uz eveselības sistēmu
datu publicēšanas
datums tiks
precizēts vēlāk.

precizēts vēlāk.

28.

2021 17.06.2022.

4

NARK050. Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoloģiskās opioīdu
atkarības ārstēšanas programmās

Aktualizēts 20.07.2022.
Tēma

Nr. p.
k.

5.1.3. psihiski un uzvedības traucējumi

5.1.4. cukura diabēts

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

22.

2021 29.07.2022.

23.

2018
2019
2020
2021

20.

2021 29.07.2022.

21.

2018 22.06.2022.
2019
2020

-

5.2.

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

06.06.2022.
06.06.2022.
06.06.2022.
29.07.2022.

2021 29.07.2022.
2018 22.06.2022.
2019
2020

PUT010. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa reģioniem un diagnožu grupām;
PUT011. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa diagnozēm
PUT010. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa reģioniem un diagnožu grupām;
PUT011. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa diagnozēm
CDG010. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem un reģioniem;
CDG015. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem, dzimumiem un vecuma grupām.
CDG010. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem un reģioniem;
CDG015. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem, dzimumiem un vecuma grupām
CDG011. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa vecuma
grupām un statistiskajiem reģioniem;
CDG013. Cukura diabēta pacientu sadalījums pēc klīnisko
izmeklējumu rezultātiem;
CDG014. Cukura diabēta pacientu sadalījums pēc konstatētajām
komplikācijām

Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura
diabēts (uz 100 000 iedzīvotāju)

5

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

5.2.1. ļaundabīgi audzēji

29., 30.

5.2.2. psihiski un uzvedības traucējumi
psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ

27.
25.

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

ONKO021. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu
skaits sadalījumā pa reģioniem;
ONKO022. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu
skaits sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
ONKO030. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu
skaits sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām;
ONKO070. Gada beigās reģistra uzskaitē esošu pacientu skaits
ar ļaundabīga audzēja diagnozi
NARK030. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu
2021 29.07.2022.
skaits sadalījumā pa diagnožu grupām un reģioniem
2018 Saistībā ar reģistru NARK030. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu
skaits sadalījumā pa diagnožu grupām un reģioniem
2019 pārnešanu uz e-

2018
2019
2020
2021

Saistībā ar reģistru
pārnešanu uz eveselības sistēmu
datu publicēšanas
datums tiks
precizēts vēlāk.

veselības sistēmu

5.2.3. psihiski un uzvedības traucējumi

22.

23.

5.2.4. cukura diabēts

20.

21.

2020 datums tiks
2021 precizēts vēlāk.
2021 29.07.2022.

2018
2019
2020
2021
2021

06.06.2022.
06.06.2022.
06.06.2022.
29.07.2022.
29.07.2022.
(provizoriski)
31.10.2022.

2018 22.06.2022.
2019
2020
6

PUT010. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa reģioniem un diagnožu grupām;
PUT011. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa diagnozēm
PUT010. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa reģioniem un diagnožu grupām;
PUT011. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
sadalījums pa diagnozēm
CDG010. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem un reģioniem;
CDG015. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem, dzimumiem un vecuma grupām.
CDG010. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem un reģioniem;

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

2021 29.07.2022.
(provizoriski)
31.10.2022.
6.
6.1

Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits
Traumu, ievainojumu un saindēšanās 33., 35.
2021 25.07.2022.
gadījumu skaits (absolūtos skaitļos,
īpatsvars %)

6.2

Traumu, ievainojumu un saindēšanās
gadījumu skaits (uz 100 000
iedzīvotāju)

7.

8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība

34.

2021 25.07.2022.

7

CDG015. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta
tipiem, dzimumiem un vecuma grupām

TRAU010. Reģistrēto traumu gadījumu skaits pa dzimumiem un
vecumgrupām;
TRAU020. Reģistrēto ievainojumu skaits sadalījumā pēc
ievainojuma veida, dzimuma un vecuma grupām;
TRAU030. Reģistrētais traumu gadījumu skaits pēc nolūka;
TRAU040. Reģistrēto traumu gadījumu skaits pēc norises
vietas;
TRAU050. Reģistrēto traumu gadījumu skaits vardarbībā
cietušajām personām;
TRAU060. Reģistrēto traumu gadījumu skaits sadalījumā pēc
vainīgā saistības ar cietušo;
TRAU070. Reģistrēto ievainojumu un saindēšanās gadījumu
īpatsvars pēc traumas gūšanas mehānisma un vecuma grupas;
TRAU080. Reģistrēto saindēšanās gadījumu skaits pēc vielas
grupas (rādītājs nav iekļauts OSP)
TRAU090. Reģistrēto ievainojumu un saindēšanās gadījumu
skaits pa diagnozēm (rādītājs nav iekļauts OSP)
TRAU010. Reģistrēto traumu gadījumu skaits pa dzimumiem un
vecumgrupām;
TRAU050. Reģistrēto traumu gadījumu skaits vardarbībā
cietušajām personām

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

Statistikas dati par hospitalizāciju un 39.,41.-43.
hospitalizācijas dienu skaitu (absolūtos
skaitļos), vidējo gultdienu skaitu un
gultu noslogojumu, gultas apriti
(aprēķini)
Statistikas dati par hospitalizāciju un 39., 40.
hospitalizācijas dienu skaitu (uz 100
iedzīvotājiem)
Statistikas dati par vidējo gultdienu
36.-40.
skaitu un gultu noslogojumu, gultas
apriti (aprēķini)

2021

31.08.2022.

STAC060. Stacionāru gultu izmantošanas rādītāji sadalījumā pa
reģioniem pēc pakļautības veida
STAC016. Narkoloģisko pacientu skaits stacionāros
STAC017. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
skaits stacionārā

2021

31.08.2022.

STAC060. Stacionāru gultu izmantošanas rādītāji sadalījumā pa
reģioniem pēc pakļautības veida

2021

31.08.2022.

Statistikas dati par stacionāra darbību
(absolūtos skaitļos)

2021

31.08.2022.

STAC050. Stacionāra gultu fonda izmantošanas kopsavilkums
pa profiliem;
STAC060. Stacionāru gultu izmantošanas rādītāji sadalījumā pa
reģioniem pēc pakļautības veida
STAC010. Stacionāra darba rādītāji;
STAC015. Stacionārā ārstēto pacientu skaits;
STAC030. Ķirurģiskais darbs pēc operācijas veida visos
stacionāros;
STAC040. Ķirurģiskā darba rādītāji pa reģioniem visos
stacionāros
STAC016. Narkoloģisko pacientu skaits stacionāros
STAC017. Pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem
skaits stacionārā
STAC010. Stacionāra darba rādītāji;
STAC015. Stacionārā ārstēto pacientu skaits;
STAC020. Palīgkabinetu darbs un diagnostiskās radioloģijas
darbs visos stacionāros;
STAC030. Ķirurģiskais darbs pēc operācijas veida visos
stacionāros;
STAC040. Ķirurģiskā darba rādītāji pa reģioniem visos
stacionāros

43.-47, 49.,
51., 52.,

31.08.2022.
7.5.

Statistikas dati par stacionāra darbību
(aprēķini un uz iedzīvotāju skaitu)

41.-49., 50.,
51., 52., 53.

2021

31.08.2022.

8

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

8.
8.1.

8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe
Kopējais dzemdību, jaundzimušo
55., 59.
skaits (absolūtos skaitļos)

8.2.

Statistika par dzemdībām un
jaundzimušajiem (absolūtos skaitļos,
īpatsvars %)

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

2021

20.05.2022.

2021

20.05.2022.

54., 55.,56.,
59., 60., 61.,

20.05.2022.
20.05.2022.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Statistika par dzemdībām un
jaundzimušajiem (uz 1000 dzīvi
dzimušiem)
Statistika par abortiem (absolūtais
skaits, %)
Statistika par abortiem (uz 1000 dzīvi
dzimušiem, uz 1000 reproduktīvā
vecuma sievietēm)

57.

2021

05.07.2022.
05.07.2022.

65.

2021

05.07.2022.

62., 63., 64.,
66.

2021

05.07.2022.

Statistika par bērnu veselību
(absolūtais skaits, %, no 1000
apskatītiem bērniem)

67., 68.

2021

27.06.2022.
05.07.2022.
9

MCH010. Dzemdības raksturojošo rādītāju statistika pa
reģioniem;
MCH030. Dzemdības un jaundzimušie pēc mātes vecuma pa
reģioniem
MCH010. Dzemdības raksturojošo rādītāju statistika pa
reģioniem;
MCH025. Ķeizargriezienu dati atbilstoši Robsona klasifikācijai;
MCH030. Dzemdības un jaundzimušie pēc mātes vecuma pa
reģioniem;
MCH040. Dzīvi dzimušo īpatsvars pēc dzimšanas svara pa
reģioniem;
MCH035. Antenatālo aprūpi raksturojošie rādītāji dzemdētājām
pa reģioniem
MCH080.Mātes slimības, grūtniecības un dzemdību sarežģījumi
MCH085. Smēķējošo dzemdētāju skaits pa vecuma grupām
MCH015. Grūtnieču antenatālās aprūpes rādītāji pa reģioniem;
MCH020. Dzemdniecības operāciju dati pa reģioniem

MCH050.Abortu sadalījums pa aborta veidiem un reģioniem
noteiktās vecuma grupās
MCH020. Dzemdniecības operāciju dati pa reģioniem;
MCH070.Mākslīgie aborti un kontracepcija;
MCH060.Mākslīgie aborti uz 1000 dzīvi dzimušiem atbilstošā
vecuma sievietēm
MCH100. Dati par krūts barošanu
ZOB010. Sešgadīgo un divpadsmitgadīgo bērnu zobu stāvoklis

Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

9.
9.1.
10.
10.1.

10.2

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija
INF050. Bērnu imunizācijas līmenis
Imunizācijas līmenis, %
69.
2021
9.09.2022.
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 73., 77., 78.
2021
15.07.2022. NMP030. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
izsaukumu skaits (absolūtos skaitļos,
izsaukumu skaits pēc izsaukumu rezultāta;
īpatsvars %)
NMP040. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
izsaukumu skaits pēc motīva;
NMP050. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu
un izsaukumu skaits pēc brigādes veida;
NMP060. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
izsaukumu skaits pēc izsaukuma vietas un ierašanās laika
(2008. - 2020.gads);
NMP061. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
rezultatīvo izsaukumu skaits dzīvībai un veselībai kritiskos
stāvokļos pēc izsaukuma vietas un ierašanās laika (pēc
administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 74.-76.
2021
15.07.2022. NMP010.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
izpildītie izsaukumi (2012. - 2020. gads);
dienesta izsaukumu skaits (absolūtos
NMP011.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
skaitļos, īpatsvars %)
izpildītie izsaukumi (pēc administratīvi teritoriālās reformas
2021. gadā);
NMP020.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
savlaicīgi izpildīto rezultatīvo izsaukumu īpatsvars no visiem
izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos (2012. 2020. gads);
NMP021.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
savlaicīgi izpildīto rezultatīvo izsaukumu īpatsvars no visiem
izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos (pēc
administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā)
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Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

2021

15.07.2022.

11.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 98.
brigāžu skaits, absolūtos skaitļos
8.18. Potenciāli zaudētie mūža gadi 84.

2021

31.08.2022.

12.

Absolūtā alkohola patēriņš

2021

10.3

93.

10.06.2022.

PZMG10.Potenciāli zaudētie mūža gadi (0-64 gadu vecumā) pa
reģioniem;
PZMG20. Potenciāli zaudētie mūža gadi (0-64 gadu vecumā)
sadalījumā pa nāves cēloņiem un dzimumiem;
PZMG30. Potenciāli zaudētie mūža gadi (0-64 gadu vecumā)
sadalījumā pēc vecuma, dzimuma, nāves cēloņa
VIP010. Absolūtā alkohola patēriņš

(provizoriskie dati)

10.12.2022.
14.
8.29. Veselības aprūpes resursi
14.1. Ārstniecības iestāžu skaits (absolūtos
skaitļos; uz 10 000 iedzīvotāju),
14.2 Gada vidējais gultu skaits stacionārā,
absolūtos skaitļos, uz 10 000
iedzīvotāju
14.3. Vietu skaits dienas stacionāros,
absolūtos skaitļos
14.4. Ārstniecības personu skaits (absolūtos
skaitļos; uz 10 000 iedzīvotāju)
14.5. Iedzīvotāju skaits uz vienu
praktizējošu ārstu
14.6. Ārstniecības personu skaita struktūra
pa vecuma grupām (%)
15.
30 dienu mirstība pēc stacionēšanas
ar noteiktu diagnozi

95.

2021

31.08.2022.

RES015.Ārstniecības iestāžu skaits pēc darbības profila.

96.

2021

31.08.2022

STAC060. Stacionāru gultu izmantošanas rādītāji sadalījumā pa
reģioniem pēc pakļautības veida

97.

2021

31.08.2022.

AMB010.Vietu un ārstēto pacientu skaits dienas stacionāros;

100.

2021

2.08.2022.

101.

2021

2.08.2022.

99.

2021

2.08.2022.

–

2021

01.06.2022.

RES010. Ārstu skaits pa specialitātēm;
RES020. Ārstniecības personu skaits pa reģioniem un pilsētām
RES050. Iedzīvotāju skaits uz vienu praktizējošu ārstu pa
reģioniem
RES040. Praktizējošo ārstniecības personu skaita struktūra pa
vecuma grupām
VAK010. 30 dienu mirstība pēc stacionēšanas ar noteiktu
diagnozi
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Aktualizēts 20.07.2022.
Nr. p.
k.

Tēma

Indikatora
numurs
saskaņā ar
Oficiālās
statistikas
programmui

Datu
Plānotais
Veselības statistikas datubāzes tabulas Nr.ii
periods publicēšanas
datums

16.

8.30. Medicīnas tūrisma dati

102.-104.

2021

4.08.2022.

17.

8.16. Tiesu psihiatrijas ekspertu
komisijas darbs

79.

2021

30.06.2022.

TUR010.Medicīnas tūrisma pacientu skaits un ārtsēšanās
ilgums;
TUR020.Medicīnas tūrisma pacientu skaits pa vecuma grupām;
TUR030.Medicīnas tūristiem sniegto manipulāciju skaits un
iztērētā summa;
TUR040.Medicīnas tūristiem sniegto manipulāciju skaits pēc
pakalpojuma veida;
TUR050.Medicīnas tūristu skaits reģionos
PUT17.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbs

30.11.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr.782 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam”
https://likumi.lv/ta/id/328181-noteikumi-par-oficialas-statistikas-programmu-20222024nbspgadam
ii
Veselības statistikas datubāze https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/
i
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