
79.pielikums 
                                                                      Nosūtījums HIV testa veikšanai                                                           Ministru kabineta 2006. gada  

  4. aprīļa noteikumiem Nr. 265 
               (veidlapa Nr. HIV-5) Konfidenciāli 

 

Testēšanas pārskats Nr. __________________ 

Testēšanas materiāla raksturojums:  norma   hemolīze  pārējie (precizē)______________________________ 

Testēšanas materiāla reģistrācijas Nr. _______ 

Izpildes datums Rādītāji Testēšanas metode, metodika Testēšanas rezultāts Piezīmes 

 Anti-HIV ½    

 Anti-HIV ½ + Ag    

     

Atbildes izsniegšanas datums . .                                                                Ārsta paraksts un personīgais spiedogs______________________________ 

 

Piezīme:Testēšanas rezultāti attiecas uz konkrētu testēšanas objektu. Bez laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā. 

Nosūtītāja identifikācija 

                   

                    Ārsta vārds, uzvārds                     

  
 Ārstniecības iestādes nosaukums 

                                       

                                          Nodaļa 
                                          

                                           Adrese 

                                  
                                    Tālruņa Nr. 

                 

                   Testēšanas materiāli:  asinis   serums  plazma  cits           
       (vajadzīgo atzīmēt) 

     Paraugs izmeklēšanai nosūtīts  pirmo reizi atkārtoti, diagnozes 

precizēšanai 

           Parauga ņemšanas datums . .  

     Parauga nosūtīšanas datums . .  

                    Nosūtītāja paraksts 
 

Pacienta identifikācija 

Pacienta vārds, uzvārds  

             Personas kods    -  

           Dzimšanas gads  
                    Dzimums    vīrietis  sieviete 

Stacionārā pacienta medicīniskās kartes numurs 

Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs 
Nosūtīts:  pēc pacienta vēlēšanās           pēc ģimenes ārsta/speciālista norīkojuma 

Nosūtīšanas iemesls (atzīmēt vajadzīgo):                 Grūtniecība (GRŪT) 

 Pacientam ir seksuāli transmisīva infekcija 
      vai ir bijis risks inficēties (STI)             Nepieciešams sertifikāts (SER) 

Militārpersonas veselības pārbaude (MILIT)       Ieslodzītā veselības pārbaude (CIET) 

 Intravenozo narkotiku lietotājs (NAR)            Donors (DON) 
Tuberkulozes slimnieks (TUB)            Jūrnieka veselības pārbaude (JŪR) 

Profilaktiskā pārbaude (PROF)             HIV profilakses punktu apmeklētāji 

(KONS) 

 Klīniskās indikācijas (KLĪN)                               Pārējie (ierakstīt) ________(PĀR)                  
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INFORMĀCIJA PACIENTAM (pielikums veidlapai Nr. HIV-5) 

Jautājumi un atbildes par HIV testu 

Kas ir HIV tests? 

HIV tests ir asiņu pārbaude, lai noskaidrotu, vai cilvēks ir inficēts ar HIV. Ar šo testu nosaka imūnsistēmas 

izstrādātās antivielas pret HIV. Antivielas organisms izstrādā tikai tad, ja cilvēks ir inficējies ar HIV. 

Izmeklējums uz HIV nav tikai asiņu ņemšana analīzēm. Tas ietver arī pirms un pēc testa konsultāciju, kuras laikā 

ar ārstu ir iespēja pārrunāt visus HIV/AIDS saistītos jautājumus. 

HIV tests ir vienīgā iespēja uzzināt, vai cilvēks ir inficējies ar HIV. 

Kas ir HIV un AIDS? 

HIV ir cilvēka imūndeficīta vīrus, kas, nokļuvis cilvēka organismā, pakāpeniski novājina imunitāti. Tas vairojas 

imunitāti veidojošajās šūnās – leikocītos (baltajos asins ķermenīšos) un iznīcina tās. 

Cilvēks, kurš inficējies ar HIV, daudzus gadus (vidēji 10) jūtas un izskatās pilnīgi vesels. Tikmēr vīruss veic savu 

postošo darbu un pakāpeniski iznīcina cilvēka imunitāti, līdz organisms vairs nespēj pretoties dažādām slimībām. 

AIDS jeb iegūtais imūndeficīta sindroms ir slimību komplekss, kas attīstās HIV infekcijas gala stadijā. Šīs 

slimības sauc par oportūnistiskajām infekcijām jeb AIDS indikatorslimībām. Biežākās no tām: tuberkuloze, sēnīšu 

infekcijas, pneimonijas, ļaundabīgie audzēji. 

Kā inficējas ar HIV? 

 Dzimumakta (vaginālā, anālā vai orālā) laikā, ja netiek lietots prezervatīvs; 

 cilvēka asinsritē iekļūstot inficētām asinīm, piemēram, lietojot kopīgas šļirces un adatas injekcijām; 

 bērns var inficēties no HIV inficētas mātes grūtniecības, dzemdību vai zīdīšanas laikā. 



Kādos gadījumos nepieciešams veikt HIV testu? 

 Ja ir bijusi iespēja inficēties (dzimumattiecības ar mazpazīstamu personu bez prezervatīva, narkotiku lietošana ar 

šļirci u.c.);  

 ja veikt HIV testu iesaka ārsts; 

 grūtniecēm vai sievietēm, kas plāno grūtniecību; 

 ja pārbaudes nepieciešamību nosaka normatīvie tiesību akti (vīzas uz ārvalstīm, adoptējot bērnu, lai varētu būt 

donors u.c.). 

 

Kāds var būt HIV testa rezultāts un ko tas nozīmē? 

Pārbaude sniedz informāciju, vai tavā organismā IR vai NAV HIV. 

Laboratorija atsevišķā aploksnē nosūtīs tavam ārstam vienu no šīm atbildēm: 

„Antivielas pret HIV nav atklātas”. To mēdz saukt par negatīvu HIV testa rezultātu. Tas nozīmē, ka cilvēks nav inficēts ar 

HIV vai arī organisms vēl nav izstrādājis antivielas un analīzes vēl neuzrāda inficēšanos. 

Ja kopš brīža, kas varēja notikt inficēšanās, vēl nav pagājuši 6 mēneši, noteikti vajadzētu pārbaudīties atkārtoti, lai skaidri 

zinātu, ESI vai NEESI inficējies ar HIV. 

„Atklātas antivielas pret HIV”. To mēdz saukt arī par pozitīvu HIV testa rezultātu. Tas nozīmē, ka cilvēks ir inficēts ar 

HIV. HIV inficēto un AIDS slimnieku aprūpe notiek Latvijas Infektoloģijas centrā. Valsts nodrošinātā bezmaksas HIV 

pretvīrusa terapija var ievērojami palēnināt infekcijas attīstības gaitu un attālināt AIDS stadijas iestāšanos. HIV inficētais 

cilvēks, saņemot nepieciešamo ārstēšanu, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ārstēšanas uzsākšanas nepieciešamību ārsts nosaka 

katram pacientam individuāli. 

 

Kādas ir tavas tiesības un pienākumi?  

Tev ir tiesības izvēlēties veikt HIV testu vai neveikt, izņemot vienu gadījumu – neatkarīgi no tavas gribas HIV tests tiks 

veikts, ja tu vēlies būt donors. 

Ja esi inficēts ar HIV, tavs pienākums ir informēt par to mediķi, kā arī ievērot visus piesardzības pasākumus, lai neinficētu 

citus. 

 
Slimību profilakses un kontroles centrs, Duntes ielā 22, Rīgā, tālr.67298080, http://www.spkc.gov.lv/ 

AIDS uzticības tālrunis 67543777 


