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Atbalstošo ārstu tīklojuma  
darbības nosacījumi 

 

Ievads 

Atbalstošo ārstu tīklojums (AĀT) ir labprātīgi izveidota ģimenes ārstu un ārstu - 

speciālistu grupa ar mērķi uzlabot ārstniecisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV
1
), mazināt VDV sociālo 

atstumtību un ierobežot infekciju izplatību,. Tīklojumā iekļautie ārsti piedalījušies 

ārstu apmācību seminārā un ar tiem noslēgti līgumi par veicamiem uzdevumiem. 

AĀT izveidots Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas „NVO fonds” atbalstītā projekta 

Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035 „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem” ietvaros. Šī projekta ieviesējs ir biedrība „Baltijas 

HIV asociācija”.  

 

 

Atbalstošo ārstu tīklojuma izveides nepieciešamības 
pamatojums 

2010.gadā Eiropā tika veikts starptautisks pētījums interneta vidē - “Eiropas interneta 

pētījums par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (EMIS)” [
2
]par 

vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV) zināšanām, infekciju izplatību 

to vidū, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti. Pētījumā piedalījās 

ap 180 000 respondentu no 38 Eiropas valstīm, tostarp 708 no Latvijas. Pētījuma laikā 

tika atklātas būtiskas problēmas - zems HIV un seksuāli transmisīvo infekciju (STI) 

izmeklējumu īpatsvars VDV vidū, augsta infekciju izplatība (HIV 7,8%), daudz 

īslaicīgu braucienu uz valstīm ar augstu HIV un STI izplatību, neapmierinošas 

zināšanas par inficēšanās riskiem u.c., veselības aprūpes speciālistu veiktie 

izmeklējumi neatbilst specifiskajām VDV vajadzībām, kā rezultātā infekcijas netiek 

atklātas (pārsvarā tiek veiktas tikai asins analīzes, neveic ģenitāliju un tūpļa vizuālu 

apskati, neņem uztriepes). Pētījuma dati par visām Eiropas valstīm publicēti EMIS 

projekta interneta vietnē http://www.emis-project.eu/final-report, bet Latvijas dati - 

biedrības „Baltijas HIV asociācija” interneta mājas lapā [
3
]. Pētījuma rezultātā tika 

secināts, ka 

pastāv būtiski trūkumi veselības aprūpes sistēmā – nepieciešami pasākumi, kas būtu 

vērsti uz VDV draudzīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, 

veselības aprūpes darbinieku izglītošana un motivēšana. 

 

Lai veicinātu pētījuma rezultātā atklāto trūkumu novēršanu un mazinātu seksuāli 

transmisīvo infekciju izplatību risku Latvijā, pilnveidojot veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību VDV, 2014.gadā biedrība „Baltijas HIV asociācija” 

sadarbībā ar LR Veselības ministriju, biedrību „Mozaīka” un biedrību „Norvēģijas 

http://www.emis-project.eu/final-report
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Geju un lesbiešu veselība” ir uzsākusi projektu „Sociālās iekļaušanas veicināšana, 

uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)”. Viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm 

ir Testpunkta izveidošana. AĀT darbība ir cieši saistīta ar Testpunkta darbību, kuru 

regulē Testpunkta darbības nosacījumi (pielikums Nr.1). 

 

Informācija par Testpunktu 

TESTPUNKTS
4
 ir profilakses iestāde mērķtiecīgai HIV un STI profilakses 

īstenošanai augstam HIV un STI inficēšanās riskam pakļautai sabiedrības daļai – 

vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem. Testpunktā apmeklētāji saņem 

informāciju un/vai profesionālu konsultāciju par infekcijas slimībām un to profilaksi, 

ārstniecības iestādēm un speciālistiem, prezervatīvus, primāro izmeklēšanu uz HIV un 

sifilisu. Projekta ietvaros Testpunktā klientiem tiek piedāvāts veikt eksprestestus HIV 

un sifilisa noteikšanai, ir iespēja saņemt prezervatīvus un lubrikantus, kā arī 

informatīvos materiālus par HIV un STI profilaksi, drošu seksu u.c. atbilstošu 

informāciju latviešu, krievu un angļu valodā.Visi pakalpojumi un materiāli klientiem 

ir bez maksas.  

Testpunkta pakalpojumi paredzēti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem. 

Tas attiecas uz gejiem, biseksuāliem vīriešiem, kā arī tādiem vīriešiem, kuri sevi 

nepieskaita ne pie vienas no šīm kategorijām, tomēr tie mēdz iesaistīties 

dzimumattiecībās ar vīriešiem. 

Testpunkts atrodas biedrības „Mozaīka” telpās Rīgā, Stabu ielā 19, birojs II.  

Testpunktam izveidots atpazīstamības simbols: 

 

 

Testpunkta un Atbalstošo ārstu tīklojuma sadarbība 

Ja Testpunkta medicīnas darbinieks klientam Testpunktā konstatē reaktīvu 

eskprestesta (HIV vai sifilisa) rezultātu vai pamatoti uzskata, ka klientam 

nepieciešams vai būtu lietderīgi veikt veselības pārbaudes vai ārstēšanu, kas izriet no 

ievāktās anamnēzes un saistīta ar augsta riska dzimumdzīves paradumiem, tas informē 

klientu par turpmākām izmeklēšanās un ārstēšanās iespējām un motivē klientu 

apmeklēt kādu no AĀT speciālistiem. Ja klients vēlas, Testpunkta darbinieks tā 

klātbūtnē sazvana attiecīgo ārstu un vienojas par vizītes laiku. Medicīnas darbinieks 

klientam izsniedz aizpildītu nosūtījuma veidlapu (pielikums Nr.2), kurā norādīts 

klienta identifikācijas kods, dzimums, apmeklējuma datums, atzīmes par veiktajiem 

eksprestestiem (uz HIV un/ vai sifilisu), kā arī papildu informācija, ja Testpunkta 

medicīnas darbinieks to uzskata par nepieciešamu. Kopā ar nosūtījuma veidlapu 

klients saņem arī AĀT iesaistīto ārstu kontaktu lapu (pielikums Nr.3). 
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Testpunktam piesaistītie brīvprātīgie palīgi nepieciešamības gadījumā nodrošina 

saikni starp Testpunktu un AĀT iesaistītajiem ārstiem. 

 

Atbalstošo ārstu tīklojumā iesaistītie ārsti 

Ņemot vērā mērķa grupai (VSV) specifiskās esošās vai iespējamās veselības 

problēmas un no tām izrietošos optimālos izmeklējumus vai ārstēšanu, AĀT 

iesaistāmas šādas ārstniecības personas: ģimenes ārsti, dermatovenerologi, 

infektologi, kā arī var tikt iesaistīti citi speciālisti, piemēram, proktologi, urologi, 

psihiatri, psihoterapeiti u.c. 

Tīklojumā iekļautie ārsti piedalījušies ārstu apmācību seminārā un ar tiem noslēgti 

līgumi par veicamiem uzdevumiem. Projekta
5
 darbības laikā par veselības aprūpes 

pakalpojuma sniegšanu no Testpunkta nosūtītam klientam ārsts saņem atlīdzību 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

Apmācību semināri ārstiem 

Lai sagatavotu AĀT iesaistītos ārstus darbam ar mērķauditoriju, projekta ietvaros 

tiem organizēts divu dienu semināri 2014.gada jūnijā un oktobrī. Lektori ir 

pieredzējuši veselības aprūpes un sabiedrības veselības darbinieki un veselības tiesību 

jomā specializējies jurists, kā arī vienā no semināriem - projekta sadarbības partneru 

pārstāvis no Norvēģijas. Semināra dalībniekiem par dalību Latvijas Ārstu biedrība 

piešķir kredītpunktus.  

Semināra tēmu loks: informācija par projektu; STI un HIV Latvijā; EMIS pētījuma 

rezultāti; VDV vajadzības veselības aprūpē; Norvēģijas pieredze VDV veselības 

aprūpē; cilvēka seksualitāte, diskriminācijas jautājumi; psiholoģiskie aspekti darbā ar 

VDV; biežākās infekcijas slimības VDV un specifiskā medicīniskā izmeklēšana; HIV 

un sifilisa eksprestesti, to lietošana; VDV un pacientu tiesības; diskriminācija 

veselības aprūpē.  

Pilna jūnija semināra programma pielikumā Nr.4. 
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Kārtība, kādā Atbalstošo ārstu tīklojuma ārsts nodrošina 
pakalpojumu 

Lai AĀT ideja attaisnotos, katram tajā iesaistītajam ārstam klients/ pacients, kurš ir 

VDV, jāpieņem bez aizspriedumiem attiecībā uz tā dzimumdzīves paradumiem, bet 

uzmanība jākoncentrē uz augstajiem riskiem, kuriem pakļauta šīs personas veselība. 

Klientu pie AĀT iesaistītā ārsta nosūta Testpunkta medicīnas darbinieks un izsniedz 

tam aizpildītu nosūtījuma veidlapu (pielikums Nr.2). Pieņemot šādu klientu, ārstam ir 

vieglāk ievākt anamnēzi, jo izpaliek minējumi par personas seksuālo orientāciju, 

savukārt klients jūtas brīvāk, jo paredz ārsta saprotošu attieksmi un profesionālu 

pieeju viņa veselības jautājumu risināšanai.  

Iespējami gadījumi, kad testpunkta medicīnas darbinieks pie AĀT iesaistītā ārsta 

nosūta sievietes, kuras ir VDV dzimumpartneres. Tādā gadījumā ārstam, ievācot 

anamnēzi, jāpievērš pastiprināta uzmanība šim paaugstinātā riska faktoram, kā arī 

jānozīmē atbilstoši izmeklējumi. 

Klientu, kurš pie AĀT iesaistītā ārsta nosūtīts no Testpunkta, ārsts pieņem savā darba 

laikā – pēc pieraksta vai rindas kartībā. Par ārsta apmeklējumu klients maksā pacienta 

iemaksu. Par saņemto pakalpojumu klients maksā pēc cenrāža. Ārstiem, kuri sniedz 

gan valsts apmaksātos, gan maksas pakalpojumus, ir pienākums klientam kā pirmo 

izvēli piedāvāt valsts apmaksāto pakalpojumu.  

Nosūtot pacientu tālākai izmeklēšanai un/ vai ārstēšanai pie cita speciālista, ņemot 

vērā pacienta intereses un rūpējoties par viņa psiholoģisko komfortu, priekšroka 

dodama AĀT speciālistam, ja pacients tam piekrīt, un ja AĀT ir iesaistīts atbilstošā 

profila speciālists.  

Pakalpojumu sniegšanas norisi Projekta darbības laikā pārrauga biedrības „Baltijas 

HIV asociācija” nozīmēts darbinieks. 

 

VDV biežāk sastopamās infekcijas 

 HIV 

 Vīrusu hepatīts B 

 Vīrusu hepatīts C 

 Sifiliss 

 Gonoreja 

 Hlamīdijas 

 LGV (Lymphogranuloma venereum) 

 Herpes simplex infekcija 

Jāņem vērā, ka VDV bieži satopamas vairākas STI vienlaikus. 
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Ieteicamie izmeklējumi VDV 

Visi pacienti jāizmeklē 
6
vai jānosūta uz šādiem izmeklējumiem: 

 Chlamidia trachomatis 

 Neisseria gonorrhoeae 

 Sifiliss 

 HIV 

Uz citām infekcijām (Herpes simplex virus, Human papilloma virus, 

Lymphogranuloma venereum) jāizmeklē, pamatojoties uz objektīvo izmeklējumu 

atradni.  

Nozīmējot VDV uz analīzēm STI diagnostikai, jāņem vērā, ka uroģenitālo infekciju 

gadījumā asins analīzes ir nepietiekamas, jo infekcijas ierosinātājs atrodas urīnceļos 

un dzimumceļos. Optimāla izmeklēšana uz uroģenitālajām infekcijām (gonoreju, 

hlamīdiju infekciju, ureoplazmu un mikoplazmu) ietver molekulāri bioloģiskās 

metodes – urīnā, no rīkles (faringiālā uztriepe) un taisnajā zarnā. Savukārt HIV un 

sifilisa gadījumus atklāj, nevis meklējot ierosinātāju, bet gan noteiktos infekcijas 

periodos nosakot antivielas asinīs (seroloģiskā izmeklēšana).  

Augsta STI riska gadījumā ieteicama kompleksa asiņu izmeklēšana – viens stobriņš 

uz visām STI (izņemot HIV). 

Ja pacientam veiktā HIV eksprestesta rezultāts ir reaktīvs, pacients nosūtāms uz 

Latvijas Infektoloģijas centru diagnostikas apstiprināšanai. Apstiprinātas HIV 

diagnozes gadījumā turpmāko pacienta veselības aprūpi veiks infektologs.  

Jāatceras, ka negatīvs rezultāts ne vienmēr nozīmē to, ka nav infekciju (,,loga 

perioda” iespēja)! 

Klientu uzskaites kārtība 

Veidlapa klienta nosūtīšanai no Testpunkta pie AĀT iesaistītā ārsta (pielikums Nr.2) 

sadalīta divās daļās – augšējo aizpilda Testpunkta darbinieks, bet apakšējo ārsts, pie 

kura klients vērsies. Šo nosūtījuma veidlapas daļu par katru pacientu ārsts kopā ar 

ikmēneša atskaiti (pielikums Nr.5) iesniedz projekta vadītājam, un tā kalpo par 

atgriezenisko saikni projekta rezultativitātes un efektivitātes novērtēšanai. 

 

Pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana 
Testpunkta darbības un AĀT sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai izstrādāta 

pakalpojumu izvērtēšanas anketa (pielikums Nr.6). Ārstniecības persona pēc 

pakalpojuma sniegšanas lūdz klientu novērtēt saņemtā pakalpojuma kvalitāti, 

izskaidrojot nepieciešamību un informējot, ka anketa ir anonīma. Ārstniecības 

persona iedod klientam izvērtējuma anketu kopā ar aizlīmējamu aploksni bez 

marķējuma. Atkarībā no apstākļiem pakalpojuma sniegšanas vietā, klients anketu 

aizpilda ārsta kabinetā vai ārpus tā, un aizlīmētā aploksnē nodod ārstam vai novieto 

tam speciāli paredzētā vietā. Anketu apstrādi un datu analīzi Projekta darbības laikā 

veic pētnieks, bet pēc projekta beigām - atbildīgais darbinieks. 
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AĀT sadarbība ar projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem 
palīgiem 

 

Projektā ir iesaistīti brīvprātīgie darbinieki, kuri piedalījušies brīvprātīgo apmācību 

seminārā. Viņu pienākumi noteikti Brīvprātīgo darba līgumā, tostarp sadarboties ar 

AĀT - izplatīt informāciju, nepieciešamības gadījumā palīdzēt Testpunkta 

apmeklētājiem sasniegt ārstus, periodiski savākt no ārstiem pakalpojuma kvalitātes 

novērtējuma anketas. 

Lai veicinātu AĀT iesaistīto ārstu un Testpunkta brīvprātīgo darbinieku sadarbošanos, 

kā arī nodrošinātu atgriezenisko saikni, projekta laikā tiek organizētas trīs kopīgas 

tikšanās, kā arī individuālas tikšanās gan brīvprātīgajiem, gan ārstiem. 

 

                                                           
1
 Jēdziens VDV tiek lietots, lai apzīmētu vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, seksuālo 

uzvedību neatkarīgi no motivācijas iesaistīties šāda veida dzimumattiecībās. 
2
 “Eiropas interneta pētījums par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (EMIS)” 

http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/emis-

2010_european_msm_internet_survey_38_countries_v4.pdf 
3
http://balthiv.com/noderiga-informacija/petijumi 

4
Testpunkta darba laiks: otrdienās un trešdienās no 18:00 līdz 20:30. Tālruņi informācijai un 

pierakstam +371 28441324 un +371 28440340. 

5 Projekts Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035 „Sociālās iekļaušanas veicināšana, 

uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem”.  
 
6
 Jebkādas ar veselības aprūpi saistītas darbības drīkst veikt tikai ar pacienta brīvprātīgu un apzinātu 

piekrišanu. Pirms jebkādu manipulāciju veikšanas pacientam jāsaņem adekvāta informācija par 

ārstniecības personas darbības mērķiem un būtību, kā arī par riskiem un iespējamām sekām. 

http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/emis-2010_european_msm_internet_survey_38_countries_v4.pdf
http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/emis-2010_european_msm_internet_survey_38_countries_v4.pdf
http://balthiv.com/noderiga-informacija/petijumi

