Plāna intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana un/vai kateterablācija:
Nepieciešamās asins analīzes, ne vecākas par nedēļu, plāna kateterablācijai:

















Pilna asins aina
Protrombīns
INR
Asins grupa un rēzus faktors (ne vecāks par mēnesi)
ALAT
ASAT
Glikoze
Urea
Kālijs
Kreatinīns
Glomeruļu filtrācijas ātrums
CRO (C – reaktīvais olbaltums)
Kopējais Holesterīns
ZBL – Holesterīns
ABL – Holesterīns
Triglecerīdi

Nepieciešami dokumenti, izmeklējumi, lai iestātos plāna aritmiju kateterablācijai:










Ģimenes ārsta nosūtījums uz intrakardiālu elektrofiziolģisku izmeklēšanu un aritmijas ablāciju.
Personu apliecinoši dokumenti.
Apdrošināšanas polise, ja tāda ir.
Komjūtertomogrāfija sirdij un plaušu vēnām ar kontrastvielu – tikai pirms pirmreizējas plaušu vēnu izolācijas
procedūras mirdzaritmijas ārstēšanai.
Transtorokāla Ehokardiogrāfija ne vairāk kā 6 mēnešus vecs izmeklējums.
Iepriekšējās elektrokardiogrammas, Holtera monitorēšanas rezultātus ar aritmiju vai bez tās.
Iepriekšējie izraksti no stacionāriem, konsultantu slēdzieni, medicīniskā dokumentācija.
Pašreiz lietoto medikamentu saraksts ar to devām.

Plāna Elektrokardiostimulatora vai Implantējama kardiodefibrilatora vai sirds resinhronizācijas iekārtas ar/ bez
defibrilācijas funkcijas, vai sirds ritma monitora implantācija:
Nepieciešamās asins analīzes, ne vecākas par nedēļu, plāna Elektrokardiostimulatora vai Implantējama
kardiodefibrilatora vai sirds resinhronizācijas iekārtas ar/ bez defibrilācijas funkcijas, vai sirds ritma monitora
implantācijai:

















Pilna asins aina
Protrombīns
INR
Asins grupa un rēzus faktors (ne vecāks par mēnesi)
ALAT
ASAT
Glikoze
Urea
Kālijs
Kreatinīns
Glomeruļu filtrācijas ātrums
CRO (C – reaktīvais olbaltums)
Kopējais Holesterīns
ZBL – Holesterīns
ABL – Holesterīns
Triglecerīdi

Nepieciešami dokumenti, izmeklējumi, lai iestātos plāna Elektrokardiostimulatora vai Implantējama
kardiodefibrilatora vai sirds resinhronizācijas iekārtas ar/ bez defibrilācijas funkcijas, vai sirds ritma monitora
implantācijai:









Ģimenes ārsta nosūtījums uz Elektrokardiostimulatora vai Implantējama kardiodefibrilatora vai sirds
resinhroniszācijas iekārtas ar/ bez defibrilācijas funkcijas, vai sirds ritma monitora implantācijai.
Personu apliecinoši dokumenti.
Apdrošināšanas polise, ja tāda ir.
Transtorokāla Ehokardiogrāfija ne vairāk kā 6 mēnešus vecs izmeklējums.
Koronogrāfija ne vairāk kā 12 mēnešus vecs izmeklējums – tikai implantējama kardiodefibrilatora vai sirds
resinhronizācijas iekārtas ar/ bez defibrilācijas funkcijas implantācijām.
Iepriekšējās elektrokardiogrammas, Holtera monitorēšanas rezultātus ar aritmiju vai bez tās
Iepriekšējie izraksti no stacionāriem, konsultantu slēdzieni, medicīniskā dokumentācija
Pašreiz lietoto medikamentu saraksts ar devām.

Plāna Elektrokardioversija.
Nepieciešamās asins analīzes, ne vecākas par nedēļu, plāna Elektrokardioversijas veikšanai:






















Pilna asins aina
Protrombīns
INR
Asins grupa ar rēzus faktoru (ne vecāks par mēnesi)
ALAT
ASAT
Glikoze
Urea
Kālijs
Kreatinīns
Glomeruļu filtrācijas ātrums
Kopējais Holesterīns
ZBL – Holesterīns
ABL – Holesterīns
Triglecerīdi
TSH
FT3 (Brīvais T3)
FT4 (Brīvais T4)
CRO (C-reaktīvais olbaltums)
Glikozētais hemoglobīns
D-Dimēri

Nepieciešami dokumenti, izmeklējumi, lai iestātos plāna Elektrokardioversijas veikšanai:









Ģimenes ārsta nosūtījums uz Elektrokardioversijas veikšanu.
Personu apliecinoši dokumenti.
Apdrošināšanas polise, ja tāda ir.
Transtorokāla Ehokardiogrāfija ne vairāk kā 6 mēnešus vecs izmeklējums.
12- novadījumu Elektrokardiogramma ne vecāka par nedēļu.
Iepriekšējās elektrokardiogrammas, Holtera monitorēšanas rezultātus ar aritmiju vai bez tās
Iepriekšējie izraksti no stacionāriem, konsultantu slēdzieni, medicīniskā dokumentācija.
Pašreiz lietoto medikamentu saraksts ar devām.

