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17. pielikumā iekļautajai informācijai 
 (Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā) 
 

Arodslimību pacienta reģistrācijas karte 
 

1. Ārstniecības iestāde    -  

(nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā) 

2. Ārsts ________________________________________________   

(vārds, uzvārds un identifikācijas numurs1) 
 

3. Kartes aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.)  . . . 
 

4. Pacienta vārds ____________________________    5. Pacienta uzvārds  ___________________________  
 

6. Pacienta personas kods   -  
 

7. Pacienta dzimums (1 – vīrietis; 2 – sieviete)   

8. Tautība ___________________________________   kods  
 

9. Deklarētā dzīvesvieta  ____________________________________________________________________  
 

10. Deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods  
 

11. Ārstniecības iestāde, kura nosūtījusi pacientu    -  

(nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā) 

12. Ārsts, kurš nosūtījis pacientu __________________________   

(vārds, uzvārds un identifikācijas numurs1) 

13. Datums, kad arodslimība noteikta pirmreizēji (dd.mm.gggg.) . . . 

14. Arodslimību pacienta reģistrācijas kartes numurs   

15. Valsts darba inspekcijai nosūtītā ziņojuma numurs  

16. Arodslimību diagnozes (nosaukums un kods atbilstoši SSK-102):  

16.1.   .  

16.2.   .  

16.3.   .  

17. Darbavieta, kurā pacientam bijis kontakts ar kaitīgo darba faktoru (nosaukums)   

  

18. Darba stāžs:  

18.1. kopējais darba stāžs (pilni gadi)  

18.2. darba stāžs kaitīgajā profesija (pilni gadi)  

19. Profesija arodslimības izraisītājfaktora iedarbības laikā   

  
kods  

20. Saimnieciskā darbība arodslimības izraisītājfaktora iedarbības laikā saskaņā 

ar NACE 2. red.3   
 

21. Arodslimības pirmreizējās atzīšanas gads  

22. Slimības smaguma pakāpe arodslimības pirmreizējās atzīšanas laikā    

23. Arodslimību un to izraisītājfaktoru klasifikācija atbilstoši arodslimību 

izmeklēšanu un uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem: 

23.1. arodslimība    

23.2. konkrētā arodslimības izraisītājfaktora noteicošās arodslimības diagnoze  

  
(nosaukums un kods atbilstoši SSK-102) 

 

.  



2 

 

23.3. arodslimību izraisītājfaktors    

23.4. arodslimību izraisītājfaktora lietojuma kategorija    

23.5. kaitīgā arodfaktora faktiskā koncentrācija vai līmenis   

23.6. kaitīgā arodfaktora faktiskā koncentrācija vai līmenis pārsniedz normu  
(1 – jā; 0 – nē) 

 

 
Piezīmes. 
1 Ārstniecības personas identifikācijas numurs ir viens no šādiem kodiem: 

1) personas kods; 

2) Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators. 
2 Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcija. 

3 Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakcija. 

 


