MEDICĪNISKĀ APSKATE ASV VĪZAS IEGŪŠANAI
Medicīnisko apskati, kura nepieciešama ASV imigrācijas vīzas iegūšanai, Latvijā veic
Dr Līvija Caune-Kažociņa.
Lai veiktu medicīnisko apskati nepieciešams:
 Pase.
Case ( lietas) numurs
 Izraksta veidā informācija no ģimenes ārsta/speciālista, vai ir hroniskas slimības,
operācijas (ja ir - izraksts), pastāvīgi lietoti medikamenti, nopietnas traumas.
Sievietēm izziņa no ginekologa ( parastā apskate,derīga 1.gadu).
 Potēšanas pase, kur atzīmētas saņemtās vakcīnas, pārslimotās bērnu slimības.
 Detalizēta adrese ASV( pilsēta, štats, indekss, e pasts)
 Brilles, ja nepieciešamas.
 Jāpierakstās vizītē pie Dr. Līvijas Caunes. Šeit tiks veikta vispārēja ārsta apskate,
laboratoriskie izmeklējumi ( no vēnas un urīna analīze), tiks nozīmēts plaušu
rentgens,kurš būs jāveic ASV Vēstniecības konsula akceptētā vietā un veidā.
Vakcinācija ir obligāta, tā ir prasība no ASV imigrācijas departamenta ( nav iespējams
nokārtot veselības pārbaudi bez vakcinācijas). Vakcinēties ir iespējams jebkurā medicīnas
iestādē, mums jāuzrāda potēšanas pase. Piem. Infektoloģijas centrs, Linezera iela 3,tālr.
67014504.
Nepieciešamās vakcīnas – dažādas katram vecumam( neskaidrību gad.- zvanīt).
No 19- 60 gadu vecumam – dT*, MMP*, Vējbakas***, Gripa sezonā ( no oktobra).
No 65 gadu vecuma – dT, Pneimokoks ( Prevenal 13), gripa, vējbakas***.
No 1-18 gadu vecumam – DTaP*, Polio, MMP**, Hepatīts B, Vējbakas***, +Pneimokoks (
1-5 g.v),+Meningokoks ( 11-18. g), Gripa ,sezonā( no oktobra).
Zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam – Hep B, Hib, DTP, Polio,Rotavirus,Hep A.
!! Tuberkulozes pārbaude bērniem no 2 līdz 15.g.v. Asinsanalīze TB Gold ( QTF) tests,
NMS Laboratorijā, Biķernieku iela 25 A, iepriekš zvanīt 67143756. Maksa Euro 70.00. TB
Slimību centrā ,Lielvārdes iela 68,67514414 Euro 118.00. Nav iespējams izbraukt uz ASV
bez šī tests, US Department of Health prasība .
* dT- difterija,stingumkrampji ( derīga 10.gadus)
* DTaP – difterija, stingumkrampji,garais klepus,polio
**MMP – masalas, masaliņas, parotīts.
*** Ja pārslimotas vējbakas ( uzrādot ārsta ierakstu, antivielu testu),vakcīna nav
nepieciešama.
Izmaksas par vispārēju medicīnas apskati no 15.g.v.ir Eur 156.0 + Eur 42.00 par plaušu
rentgenu (tiks aizpildīta īpaša anketa angļu valodā + CD).
Bērniem līdz 15 gadu vecumam – Eur 128.0 ( neieskaitot TB pārbaudi).
Norēķināšanās notiek ar bankas pārvedumu ( pirmaja vizītē tiks iedoti bankas rekvizīti ).
Medicīnisko apskati ir iespējams veikt ~4 dienu laikā ( ja nav nepieciešami papildus
izmeklējumi ). Derīguma termiņš - parasti 6 mēneši .

