
 

PACIENTU ORGANIZĀCIJAS 

 

• Reto slimību alianse 

NVO, kas pārstāv cilvēkus ar retām slimībām un apvieno pacientu 

organizācijas 

+371 29157967 / alianse@retasslimibas.lv 

Mājas lapa / Facebook lapa 

 

• Biedrība “Saknes” 

apvieno ģenētiski pārmantotu slimību pacientus un līdzcilvēkus 

+371 26139341 / info@saknes.lv 

Mājas lapa / Facebook lapa 

 

• Dauna sindroma biedrība 

apvieno cilvēkus ar Dauna sindromu un viņu ģimenes  

ds-biedriba@inbox.lv 

Facebook lapa 

 

• Latvijas autisma apvienība 

apvieno cilvēkus ar autiska spektra traucējumiem 

+371 29454011 / info@autisms.lv 

Mājas lapa / Facebook lapa 

 

• Latvijas Celiakijas pacientu biedrība  

apvieno celiakijas pacientus un viņu ģimenes  

+371 24119474 / bezglutenadzive@gmail.com 

Mājas lapa 

 

• Latvijas cistiskās fibrozes biedrība  

apvieno cilvēkus ar cistisko fibrozi  

+371 29161629 / info@gmail.com 

Mājas lapa / Facebook lapa 

 

• Latvijas hemofilijas biedrība 

apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem 

(hemofiliju, Villebranda slimību, retiem faktoru un trombocītu 

defecītiem) 

+371 29157967 / info@hemofilija.lv 

Mājas lapa / Facebook lapa / Twitter 

 

• Latvijas multiplās sklerozes asociācija  

apvieno multiplās sklerozes pacientus un viņu ģimenes  

+371 29864669 / lmsa@lmsa.lv 

Mājas lapa 
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• Latvijas Osteogenesis Imperfecta biedrība  

apvieno cilvēkus ar Osteogenesis imperfecta, kā arī viņu ģimenes  

oilatvia@gmail.com 

Facebook lapa 

 

• Latvijas Spinālās muskuļu atrofijas biedrība  

apvieno cilvēkus ar spinālo muskuļu atrofiju 

+371 29536928 / smabiedriba@gmail.com 

 

• PKU fonds Latvija 

apvieno cilvēkus ar fenilketonūriju  

Facebook lapa 

 

• Pulmonālās hipertensijas biedrība  

apvieno pulmonālās hipertensijas slimniekus  

+371 26720675 / info@phlatvia.lv 

Mājas lapa / Facebook lapa / Twitter 

 

• Teodora Jura fonds 

apvieno vecākus, kuri rūpējas par bērnu ar īpašām vajadzībām  

+371 22844298 / teodorajurafonds@gmail.com 

Mājas lapa / Facebook lapa 

 

• Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība  

paredzēta locītavu slimnieku un viņu tuvinieku izglītošanai  

Facebook lapa 

 

• Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"  

sniedz atbalstu pacientiem un onkoloģisko pacientu vecākiem  

+371 67625339 / dzivibaskoks@dziviaskoks.lv 

 Mājas lapa  / Facebook lapa 

 

• Slēgta grupa ģimenēm ar Prader Willi sindromu  

Facebook lapa 

 

• Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība  

apvieno cilvēkus ar Spina bifida 

Facebook lapa 

 

• Biedrība “Motus Vita” 

sniedz atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tai skaitā cilvēkiem ar 

neiromuskulārām slimībām.  

+371 29571904 / motus.vita@gmail.com  

Mājas lapa / Facebook lapa 
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• Reto slimību biedrība “CALADRIUS” 

Gošēslimība, Mukopolisaharoze III A, Retta sindroms, CCHS – centrālais 

hipoventilācijas sindroms, Kaudenas sindroms, Kabuki sindroms, 

Mitohondriopātija, Myastenia gravis, generalizēta forma, Neirofibromatoze 

(NF1), Marfāna sindroms un citas retas slimības. 

+371 26521921 

 

• Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības organizācija 

SUSTENO 

+ 371 67590437; sustento@sustento.lv 

Mājas lapa 

 

• Latvijas Neirofibromatozes asociācija 

+371 22179323; nf.latvia@gmail.com 

Mājas lapa / Facebook lapa 
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