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Izmeklēšanas kārtība tuberkulozes un tuberkulozes infekcijas diagnostikai 

 
Nr. Riska grupa 1 Tuberkulozes 

diagnostika 2 

Tuberkulozes 

infekcijas 

diagnostika 3 

1. Personas ar augstu tuberkulozes 

progresēšanas risku 

  

1.1. HIV inficētās personas (pieaugušie) Reizi gadā IGRA pirmreizējiem 

pacientiem, ja izslēgta 

aktīva TB4 un persona 

piekrīt TB infekcijas 

ārstēšanai 

1.2. Personas ar cukura diabētu 

(pieaugušie) 

Reizi gadā Neveic 

1.3. Personas, kurām plāno uzsākt 

ārstēšanu ar tumora nekrozes faktora 

alfa (TNF- α) antagonistiem un citiem 

bioloģiskiem medikamentiem 

Pirms medikamenta 

nozīmēšanas 

Pirms medikamenta 

nozīmēšanas 

1.4. Pacienti, kuri saņem TNF-α 

antagonistus un citus bioloģiskos 
medikamentus 

Reizi gadā 

pieaugušajiem 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

1.5. Pacienti, kuri saņem hroniskas 

hemodialīzes un hemodiafiltrācijas 

procedūras 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

1.6. Pacienti, kuri gatavojas orgānu vai 

hematopoētisko šūnu transplantācijai 

Pirms transplantācijas Pirms transplantācijas 

1.7. Personas pēc orgānu transplantācijas Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

1.8. Personas, kuras slimo ar silikozi Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

2. Alkohola, narkotisko un psihotropo 

vielu lietotāji, personas bez noteiktas 

dzīves vietas 

Reizi gadā Neveic 

3. Personas ar neskaidras izcelsmes 

elpceļu infekciju 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Neveic 

4. Bērni ar iedzimtu vai iegūtu 

imūndeficītu, t.sk. kuri saņem 

imūnsupresīvus medikamentus 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

4.1. HIV inficētie bērni Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Diagnosticējot HIV 

infekciju un turpmāk 

reizi gadā 
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Nr. Riska grupa 1 Tuberkulozes 

diagnostika 2 

Tuberkulozes 

infekcijas 

diagnostika 3 

5. Bērni, kuri slimo ar hroniski 

noritošām vai recidivējošām 

elpošanas orgānu sistēmas slimībām 

(diagnožu kodi J40–J47 saskaņā ar 

Starptautisko statistisko slimību un 

veselības problēmu klasifikāciju 

(SSK-10)) 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 

nozīmējuma 

6. Bērni, par kuriem ārstniecības 

personai ir aizdomas par nepietiekamu 

bērna aprūpi vai ir informācija par 

sociālā riska faktoriem bērna ģimenē 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 

nozīmējuma 

7. Bērni, kuri uzņemti sociālās aprūpes 

centrā, patversmē, krīzes centrā, 
internātskolā 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

8. Bērni līdz 14 gadu vecumam, kuri nav 

vakcinēti pret tuberkulozi 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

Reizi gadā vai pēc 

speciālista 
nozīmējuma 

9. Bērni, kuri vecāki par 2 mēnešiem, 

pirms BCG vakcinācijas, ja tā nav 

veikta dzemdību nodaļā 

Neveic Pirms BCG 

vakcinācijas 

10. Bērni, kuri atgriezušies vai iebraukuši 

pēc vienu mēnesi ilgas vai ilgākas 

uzturēšanās valstī ar augstu 

tuberkulozes saslimstības līmeni (virs 

40 gadījumiem uz 100 000 
iedzīvotāju) 

Ja aizdomas par 

saslimšanu ar 

tuberkulozi 

2 mēnešus pēc 

atgriešanās no 

attiecīgās valsts 

11. Personas, kuras nodrošina 
tuberkulozes pacientu aprūpi 

Reizi gadā Neveic 

12. Personas, kurām ir kopīga dzīvesvieta 

ar grūtnieci (pieaugušie) 

Vienu mēnesi pirms 

paredzamā dzemdību 

termiņa, ja nav veikta 

plaušu 

rentgenogrāfija 

pēdējo sešu mēnešu 

laikā 

Neveic 

13. Sievietes-nedēļnieces Līdz sestajai dienai 

pēc dzemdībām vai 

pirms izrakstīšanās no 

stacionāra 

Neveic 

14. Personas patversmēs Uzturoties ilgāk par 

vienu dienu, ja 

persona nevar uzrādīt 

izziņu par veiktu 

plaušu 

rentgenogrāfiju 

pēdējo sešu mēnešu 

laikā 

Neveic 
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Nr. Riska grupa 1 Tuberkulozes 

diagnostika 2 

Tuberkulozes 

infekcijas 

diagnostika 3 

15. Personas, kuras atrodas īslaicīgās 

aizturēšanas vietās, ieslodzījuma 

vietās, aizturēto ārzemnieku 

izmitināšanas centrā, kā arī patvēruma 

meklētāji 

Atbilstoši 

normatīvajiem aktiem 

par kārtību, kādā 

veicama personu 

obligātā medicīniskā 

un laboratoriskā 

pārbaude, obligātā un 

piespiedu izolēšana 

un ārstēšana 

infekcijas slimību 

gadījumos 

Neveic 

16. Personas, kuras atrodas sociālās 

aprūpes iestādēs (pieaugušie) 

Atbilstoši 

normatīvajiem aktiem 

par sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās palīdzības 

saņemšanu; turpmāk 

reizi gadā 

   Neveic 

17. Personas, kuru darbs saistīts ar risku 

citu cilvēku veselībai 

Atbilstoši 

normatīvajiem aktiem 

par darbiem, kas 

saistīti ar iespējamu 

risku citu cilvēku 

veselībai un obligāto 

veselības pārbaužu 

veikšanas kārtību 

Neveic 

18. Tuberkulozes pacienta 

kontaktpersonas: 

  

18.1 Pieaugušie, kuri bija tuvā kontaktā ar 

tuberkulozes pacientu 

Pēc kontakta Pēc kontakta, ja 

plānota TB infekcijas 

ārstēšana 

18.2. Bērni, kuri bija tuvā kontaktā ar 
tuberkulozes pacientu 

Pēc kontakta Pēc kontakta 

18.3 HIV inficētas personas, kuras bija 

kontaktā ar tuberkulozes pacientu 

Pēc kontakta Pēc kontakta, ja 

persona piekrīt TB 
infekcijas ārstēšanai 

18.4 Personas, kuras bija kontaktā ar 

bērnu, kuram diagnosticēta 

tuberkulozes infekcija vai aktīva 

tuberkuloze, lai atklātu infekcijas 
avotu 

Pēc kontakta Neveic 

 
 

1Citos gadījumos ārstniecības persona lemj par nepieciešamību veikt izmeklējumus tuberkulozes vai 

tuberkulozes infekcijas diagnostikai. 
2 Plaušu radioloģiskā izmeklēšana; krēpu mikrobioloģiskais izmeklējums klepus simptomu gadījumā; 

bērniem – arī tuberkulīna ādas tests un /vai IGRA 
3 Tuberkulīna ādas tests un /vai IGRA 
4 Tuberkuloze 


