
Nosaukums Cena

Fizioterapija

   Konsultācija un funkcionāla stāvokļa izmeklēšana pieaugušajam, līdz 40 min 25,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana pieaugušajam, līdz 40 min 17,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana pieaugušajam, līdz 30 min 15,00

   Ārstnieciskā vingrošana grupā pieaugušajam, līdz 40 min 9,00

   Ārstnieciskā vingrošana/ masāža pieaugušajam (pēda, plauksta) 9,00

   Ārstnieciskā vingrošana grūtniecei grupā, līdz 40 min 11,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana grūtniecei, līdz 40 min 15,00

   Konsultācija un funkcionālā stāvokļa izmeklēšana bērnam no 1-18 gadiem 19,00

   Konsultācija un funkcionālā stāvokļa izmeklēšana diviem vienas ģimenes bērniem līdz 15 gadiem 27,00

   Konsultācija un funkcionālā stāvokļa izmeklēšana zīdainim 19,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana zīdainim 13,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana bērnam no 1-15 gadiem, līdz 30 min 13,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana bērnam no 1-15 gadiem, līdz 45 min 15,00

   Ārstnieciskā vingrošana bērnam līdz 15 gadiem grupā 30 min 9,00

   Ārstnieciskā vingrošana bērnam līdz 15 gadiem grupā 45 min 11,00

   Ārstnieciskā vingrošana vienas ģimenes bērniem līdz 15 gadiem grupā 30 min (katram) 9,00

   Ārstnieciskā vingrošana vienas ģimenes bērniem līdz 15 gadiem grupā 45 min (katram) 11,00

   Handlings zīdainim 17,00

   Bobata terapija zīdainim 17,00

   Teipa uzlikšana 5,00

   Teips  10cm 0,60

   Teips 1m 6,00

   Mājas vingrojumu programmas individuāla sastādīšana 15,00

   Konsultācija un funkcionāla stāvokļa izmeklēšana pieaugušajam līdz 30 min 19,00

   Nūjošana, līdz 40 min 9,00

   Mājas vingrojumu programma 9,00

Ārstnieciskā masāža

   Apkakles zonas ārstnieciskā masāža 15,00

   Apkakles zonas un roku ārstnieciskā masāža 19,00

   Apkakles zonas un augšdelmu ārstnieciskā masāža 17,00

   Vienas rokas ārstnieciskā masāža 9,00

   Muguras ārstnieciskā masāža 17,00

   Muguras un roku ārstnieciskā masāža 21,00

   Jostas un krustu daļas ārstnieciskā masāža 13,00

   Jostas un krustu daļas un augšstilbu ārstnieciskā masāža 19,00

   Kāju ārstnieciskā masāža 21,00

   Vienas kājas ārstnieciskā masāža 11,00

   Vienas pēdas ārstnieciskā masāža 9,00

   Masāža ārstnieciskā pēc insulta (pie parēzes) 23,00

   Trigera punktu ārstnieciskā masāža 23,00

   Sporta masāža mugurai 25,00

   Sporta masāža kājām 25,00

   Pilna ķermeņa masāža sievietei 37,00

   Pilna ķermeņa masāža vīrietim 39,00

   Muguras ārstnieciskā masāža, līdz 30 min 15,00

   Muguras un augšdelmu ārstnieciskā masāža 19,00

Hidroterapija

   Zemūdens ārstnieciskā masāža 19,00

   Burbuļu  arstnieciskā vanna 15,00



   Dūņu arstnieciskā vanna 19,00

   Sāls arstnieciskā vanna 17,00

Siltuma terapija

   Dūņu aplikācija vienai zonai 7,00

Elektroterapija

   Lāzera punktu terapija vienai zonai 5,00

   Elektroforēze 5,00

   Ultraskaņas terapija vienai zonai 5,00

   Galvanizācija 5,00

   Fonoforēze vienai zonai 5,00

   Elektromiegs 7,00

   Darsonvalizācija vienai zonai 5,00

   Diadinamoterapija 5,00

   Infrasarkanā starojuma terapija 5,00

   Amplipulss terapija 5,00

   FES vienai zonai 7,00

   Interferences strāvas 5,00

   TENS vienai zonai 7,00

   Ultraīsviļņu terapija 5,00

   Inhalāciju terapija 3,00

   Magnētterapija 5,00

   Polarizētā gaismas terapija Bioptron vienai zonai 5,00

   Flukturizācija 7,00

   Elektrodi elektroterapijai pirmo reizi 12,00

Vispārējās manipulācijas

   I/muskulāra injekcija ar iestādes šļirci 3,00

   I/muskulāri ar savu šļirci 2,00

   I/venozi ar iestādes šļirci 5,00

   I/venozi ar savu šļirci 4,00

   i/venoza infūzija ar iestādes sistēmu 11,00

   i/venoza infūzija ar savu sistēmu 9,00

   Par katru nākošo i/m vai i/v injekciju vienā reizē piemaksa 1,00

   Vakcinācija bez vakcīnas 1,00

   Brūces atkārtota apstrāde un pārsiešana 5,00

   Brūces (neliela) atkārtota apstrāde un pārsiešana 13,00

   i/venoza infūzija par katrām nākošajām 30 min 5,00

   i/venoza infūzija ārpus darba laika 17,00

Ārstu un speciālistu konsultācijas un manipulācijas

   Ārsta konsultācija par analīžu rezultātiem 17,00

   Internista konsultācija 30,00

   Internista konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 25,00

   Arodārsta konsultācija 35,00

   Kardiologa konsultācija 35,00

   Kardiologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Endokrinologa konsultācija 35,00

   Endokrinologa konsultācija atkārtota (3 mēnešu laikā) 30,00

   Optometrista redzes pārbaude ar datoru 19,00

   Optometrista redzes pārbaude ar datoru bērnam līdz 18 g.v 15,00

   Urologa konsultācija 30,00

   Urologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 25,00

   Urologa konsultācija (pacienta iemaksa) 4,00

   Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta konsultācija 35,00



   Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Uztura speciālista konsultācija 30,00

   Uztura speciālista konsultācija atkārtota (3 mēnešu laikā) 25,00

   Neirologa konsultācija 35,00

   Neirologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Dermatologa- venerologa konsultācija 35,00

   Dermatologa- venerologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Ginekologa konsultācija un apskate 35,00

   Ginekologa konsultācija, apskate un uztriepes noņemšanu 37,00

   Ginekologa konsultācija, apskate, uztriepes un citoloģijas uztriepes noņemšanu 39,00

   Ginekologa konsultācija, apskate un USG 55,00

   Ginekologa konsultācija, apskate, uztriepes noņemšanu un USG 57,00

   Ginekologa konsultācija, apskate, uztriepes, citoloģiskās uztriepes noņemšanu un USG 59,00

   Ginekologa konsultācija un apskate atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Ginekologa konsultācija, apskate un USG atkārtota (30 dienu laikā) 47,00

   Ginekologa konsultācija un USG atkārtota (30 dienu laikā) 43,00

   Grūtniecības uzraudzība (no stāšanās uzskaitē līdz dzemdībām, bez analīzēm) 8 vizītes 335,00

   Proktologa konsultācija un apskate 43,00

   Proktologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) ar apskati 39,00

   Proktologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) bez apskates 35,00

   Ķirurga konsultācija 35,00

   Ķirurga konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Traumatologa, ķirurga konsultācija 35,00

   Traumatologa, ķirurga konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

   Aritmologa konsultācija 39,00

   Psiholoģijas speciālista konsultācija 30,00

   Psiholoģijas speciālista konsultācija 30,00

   Reimatologa konsultācija 35,00

   Reimatologa konsultācija atkārtota 30,00

   Sporta ārsta konsultācija 35,00

   Sporta ārsta konsultācija  atkārtota (30 dienu laikā) 30,00

Dermatovenerologa procedūras (bez konsultācijas)

   Ādas veidojumu optiskā dermatoskopija (1 veidojums, bez konsultācijas) 10,00

   Ādas veidojumu optiskā dermatoskopija (par katru nākamo veidojumu, bez konsultācijas) 5,00

   Dermatoskopija visam ķermenim 50,00

   Kriodestrukcija- kārpu un citu labdabīgu ādas veidojumu ārstēšana ar šķidro slāpekli  (1 veidojums) 12,00

   Kriodestrukcija- kārpu un citu labdabīgu ādas veidojumu ārstēšana ar šķidro slāpekli  (vairāki veidojums)

20,00

   Ādas histoloģiskā izmeklēšana (biopsija) 30,00

   Analīze uz sēnīti paņemšana 5,00

   Anestezējošo, ārstniecisko vielu aplikācija veidojumam 5,00

   Kenaloga injekcija rētu likvidēšanai (1 injekcija) 20,00

   Uztriepju uz STS paņemšana 10,00

Podologa procedūras

   Podologa konsultācija 10,00

   Ārstnieciskā nagu un pēdu ādas apstrāde 30,00

   Ieauguša naga korekcija kājai 10,00

   Ieauguša naga korekcija kājai ar tamponēšanu 15,00

   Ārstnieciskā nagu apstrāde (sabiezējuši, deformēti, sēnīšu skarti u.c.) 20,00

   Viena naga apstrāde kājai 10,00



   Ārstnieciska pēdu ādas apstrāde (plaisas, sēnīšinfekcijas skarta, sabiezējusi pēdu āda, pastiprināta vīšana 

u.c.) 20,00

   Varžacs (viena) apstrāde 10,00

   Kārpas (viena) apstrāde 10,00

   Ārstnieciska onihogrifozu (ļoti sabiezējušu) nagu apstrāde 40,00

Masāža klasiskā un ārstnieciskā bērniem

   Zīdaiņu masāža un vingrošana 12,00

   Zīdaiņu masāža 12,00

   Krūšu kurvja drenējoša masāža līdz 6 gadiem 9,00

   Krūšu kurvja drenējoša masāža no  7-13 gadiem 11,00

   Apkakles masāža bērnam  no 7-13 gadiem 9,00

   Roku ar apkakles zonu vai kāju ar jostas zonu masāža līdz 6 gadiem 11,00

   Roku ar apkakles zonu vai kāju ar jostas zonu masāža no 7 līdz 13 gadiem 13,00

   Roku ar apkakles zonu vai kāju ar jostas zonu masāža no 14-15 gadiem 15,00

   Muguras masāža bērnam līdz 6 gadiem 9,00

   Muguras masāža bērnam no 7-13 gadiem 11,00

   Ķermeņa masāža bērnam no 1-5 gadiem 17,00

   Ķermeņa masāža bērnam no 6-11 gadiem 23,00

   Vingrošana/ masāža bērnam (pēda, plauksta) 9,00

   Ķermeņa masāža pusaudzim (12 - 15 gadiem) 30,00

Logopēds

   Logopēda konsultācija (pirmā obligātā) 19,00

   Logopēda nodarbība 17,00

   Logopēda nodarbība grupā 15,00

   Logopēdiskā izpēte un atzinums 35,00

   Audiologopēda konsultācija (pirmā obligātā) 25,00

   Audiologopēda nodarbība 19,00

Petterapija (ar suni)

   Petterapija bērnam līdz 18 gadiem 23,00

   Petterapija grupā bērnam līdz 18 gadiem 19,00

   Petterapija konsultācija (pirmā obligātā) 25,00

Traumatologa, ķirurga procedūras bez konsultācijas

   Periartikulāra blokāde 17,00

   Periartikulāra blokāde atkārtota 13,00

   Intraartikulāra blokāde 19,00

   Intraartikulāra blokāde atkārtota 17,00

   Lokāla labdabīga zemādas veidojuma ekstripācija (ateroma, lipoma, svešķermenis, u.c.) ar/bez primāras 

slēgšanas 21,00

   Intraartikulāra (locītavas somiņas) punkcija 15,00

   Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu 21,00

   Lokāla labdabīga zemādas veidojuma ekstripācija (ateroma, lipoma, svešķermenis, u.c.) ar/bez primāras 

slēgšanas 37,00

   Mazas brūces primārā apdare, tualete 17,00

   Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm 12,00

   Intraartikulāra medikamenta ievadīšana bez medikamenta vērtības 35,00

   Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti) 21,00

   Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija 17,00

   Virspusēja paraproktīta incīzija 21,00

   Lielas brūces primārā apdare, tualete, ar slēģšanu 21,00

   Trombozēta hemoroidālā mezgla incīzija lokālā anestēzijā 21,00

   Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums 

mazāks par 3 cm³) 15,00



   Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori) 11,00

   Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori) 25,00

   Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas, trofisku čūlu pārsiešana, apstrāde 25,00

   Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa 15,00

   Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori) 13,00

   Infiltrācijas anestēzija 9,00

   Vada anestēzija 11,00

   Histoloģijas analīzes izmeklēšana 19,00

Sejas kopšanas procedūras

   Sejas tīrīšana 39,00

   Sejas kopšanas procedūra 39,00

   PROCEDŪRA sejai ar SeboCalm Izraēlas kosmētiku 37,00

   PROCEDŪRA sejai ar ph Formula Spāņu kosmētiku 43,00

   PROCEDŪRAsejai ar La Sincere Japānas kosmētiku 69,00

   Sejas ādas dziļā tīrīšana 29,00

   Sejas ādas dziļā tīrīšana 39,00

   SEJAS PROCEDŪRA VĪRIETIM 45,00

   Procedūra sejai ar DERMAPEN 59,00

   Biorevitalizācija ar hialuronskābi 127,00

   Mezoterapija 59,00

   PROFHILO injekcija 275,00

   Ķīmiskais pīlings 55,00

   Kosmētīķes konsultācija 15,00

   Krāsošana skropstu vai uzacu 9,00

   Uzacu korekcija 5,00

   Uzacu, skropstu krāsošana un korekcija 13,00

   Sejas masāža Franču 27,00

   Sejas masāža Žake 27,00

   Sejas masāža limfodrenējoša 27,00

   Sejas masāža 27,00

  Ausu caurduršana 15,00

  Vienas auss caurduršana 10,00

Vakuuma masāža

   Vakuuma masāža problēmzonām (kājas, sēža, vēders) 19,00

   Vakuuma masāža vēderam 9,00

   Vakuuma masāža mugurai 17,00

   Vakuuma masāža sēžai 9,00

   Vakuuma masāža mugurai,  vēderam, sēžai 19,00

   Vakuuma masāža mugurai un kājām 19,00

   Vakuuma masāža kājām un sēžai 19,00

   Vakuuma masāža apkaklei un augšdelmiem 17,00

   Vakuuma masāža augšdelmiem 11,00

   Banku masāža 0,00

   Banku masāža mugurai 21,00

   Banku masāža problēmzonām (kājas, sēža, vēders) 21,00

Limfodrenējošā masāža

   Limfodrenējošā masāža ķermenim 37,00

   Limfodrenējošā masāža kājām pie limfostāzes 23,00

   Limfodrenējošā masāža kājām 21,00

   Limfodrenējošā masāža rokai pie limfostāzes 7,00

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža kājām 10,00

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža ķermenim 20,00



   Mehāniskā limfodrenējošā masāža kājām un vēderam 15,00

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža vēderam 7,00

   Limfodrenējošā masāža kājām un vēderam 23,00

Diagnostika

   Elektrokardiogramma 9,00

   Elektrokardiogramma ar ārsta aprakstu 15,00

   Ultrasonogrāfija uroloģiskā 30,00

   Ultrasonogrāfija ginekoloģiskā 30,00

   Ultrasonogrāfija grūtniecības I un II trimestra skrīnings 50,00

   Ultrasonogrāfija grūtniecības 35,00

   Ultrasonogrāfija mīkstajiem audiem 30,00

   Ultrasonogrāfija vēdera dobumam 30,00

   Ultrasonogrāfija mazajam iegurnim 30,00

   Ultrasonogrāfija vairogdziedzerim 30,00

   Ultrasonogrāfija locītavām 35,00

   Doplerogrāfija brahiocefāliem asinsvadiem 35,00

   Doplerogrāfija kājas vēnu asinsvadiem 35,00

   Doplerogrāfija kājas artēriju asinsvadiem 35,00

   Ultrasonogrāfija vīriešu dzimumorgāniem 35,00

   Ultrasonogrāfija vedera dobuma un urīnceļu 39,00

   Doplerogrāfija transkraniāliem asinsvadiem 35,00

   Doplerogrāfija brahiocefāliem un  transkraniāliem asinsvadiem 60,00

   Doplerogrāfija kājas artēriju un vēnu asinsvadiem 60,00

   Doplerogrāfija abu kāju vēnu asinsvadiem 60,00

   Doplerogrāfija abu kāju artēriju asinsvadiem 60,00

   EHO kardiogrāfija 35,00

Medicīnas preces

   Izziņu sagatavošana un izsniegšana par veselības stāvokli (pēc klienta rakstveida pieprasījuma) 7,00

   Izziņu sagatavošana un izsniegšana no ambulatorās medicīnas kartes (pēc klienta rakstveida pieprasījuma)

10,00

   Dokumentu kopēšana A4, 1 lpp 0,20

   Kinezioloģiskis teips (rullis) 15,00

   Dūņas 1L 23,00

   Dūņas 2L 38,00

Auskari no 10,00

Ginekoloģiskās manipulācijas bez konsultācijas

   Intrauterīnas spirāles ielikšana (bez spirāles vērtības) 27,00

   Intrauterīnas spirāles izņemšana 23,00

   Ginekoloģijas uztriepes izmeklēšana 3,00

   Ginekoloģijas citoloģiskā uztriepes izmeklēšana 5,00

   Dzemdes dobuma aspirācija 9,00

   Ginekologiskas manipilācijas 15,00

   Intrauterīnas spirāles izņemšana un ielikšana (bez spirāles vērtības) 35,00

Kreativitātes nodarbības

   Kreativitātes nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem 19,00

   Kreativitātes nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem grupā 15,00

Komisija

   Obligātā veselības pārbaude un arodārsta atzinums 35,00

Ģimenes ārsts

   Ģimenes ārsta konsultācija 30,00

   Ģimenes ārsta konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 25,00

   Ģimenes ārsta konsultācija berniem līdz 18 gadu vecumam 25,00



   Ģimenes ārsta konsultācija bērniem līdz 18 gadu vecumam atkārtoti (30 dienu laikā) 23,00

Pašizziņa

   Sistēmfemenoloģijas nodarbība grupā 15,00

   Sistēmfemenoloģijas nodarbība individuāli 45 min 30,00

   Sistēmfemenoloģijas nodarbība individuāli 110 min 55,00

Otolaringologa procedūras

   Otolaringologa konsultācija ar apskati 35,00

   Otolaringologa konsultācija ar apskati atkārtoti (30 dienu laikā) 30,00

   Audiogramma 12,00

   Timpanogramma 12,00

   Deguna tmaponāde, apdare elektrokoagulāciju, medikamentiem 10,00

   Haimora dobuma punkcija 10,00

   Paratonsilāra abscesa atvēršana 10,00

   Abscesa atvēršana deguna starpsienā un ārējā auss ejā 10,00

   Sēra korķa izņemšana (1 auss) 7,00

   Sēra korķa izņemšana (abas auss) 10,00

   Deguna dobuma vakkuma skalošana 7,00

   Medikamentu ievietošana ārējā auss  ejā 7,00

   Medikamentu instalācija balsenē 10,00

   Svešķermeņa izņemšana no deguna, mutes dobuma, rīkles, auss 10,00

Ķermeņa lutināšana

   Dzintara masāža 37,00

   Safari masāža vīriešiem 37,00

   Putu masāža ķermanim 37,00

   Antistresa masāža ar degošu masāžas sveci ķermenim 37,00

   Antistresa masāža ar degošu masāžas sveci mugurai 23,00

   Dzērveņu pieskāriens ķermenim 37,00

   Dzērveņu pieskāriens mugurai 23,00

   Medus relaksējoša masāža ķermenim 37,00

   Šokolādes masāža ķermenim 37,00

   Karsto akmeņu masāža ķermenim 37,00

   Karsto akmeņu masāža mugurai 23,00

   Relaksējoša medus un akmeņu masāža ķermenim 37,00

   Relaksējoša masāža 35,00

   Zaļās tējas rituāls 37,00

   Kokosriekstu eļļas masāža 37,00

   Masāža Saules pieskāriens 43,00

   Apelsīnu un kanēļa masāža 37,00

   Ingvera un kanēļa masāža 37,00

   Melnās šokolādes, apelsīnu eļļas un kanēļa masāža 43,00

Eksotiskās masāžas

   Ajurvēdas masāža ķermenim ar zāļaugu masiņiem jeb pindām 49,00

   Čampi galvas masāža 29,00

   Sati Abhyanga ķermeņa masāža 49,00

   Indiešu pēdu masāža 29,00

   Japāņu bambusa slotiņu masāža 35,00

   Havajiešu Lomi Lomi masāža 49,00

Procedūras ķermenim

   Dziļo audu masāža 37,00

   Masāža problēmu zonām ar medu un bankām 29,00

   Medus masāža problēmu zonām 27,00

   Masāža un dūņu maska ar ietīšanu problēmu zonai (vienai) 23,00



   Masāža un dūņu maska ķermenim 37,00

   Pīlings, masāža un dūņu maska ķermenim 43,00

   Pēdu masāža 23,00

   Masāža un māla maska ar ietīšanu problēmu zonai (vienai) 23,00

   Masāža un māla maska ķermenim 37,00

   Pīlings, masāža un māla maska ķermenim 43,00

Nagu kopšanas procedūras

   Pedikīrs klasiskais, sausais, aparātu sievietēm bez lakošanas 19,00

   SPA manikīrs bez lakošanas 13,00

   SPA manikīrs ar gela laku 23,00

   SPA pedikīrs bez lakošanas 27,00

   SPA pedikīrs ar gela laku 33,00

   SPA manikīrs un pedikīrs bez lakošanas 37,00

   Manikīrs ar gela laku 17,00

   Pedikīrs ar gela laku 25,00

   Parafīna terapija rokām 7,00

   SPA manikīrs un pedikīrs ar gela laku 47,00

   Manikīrs un pedikīrs ar gela laku 42,00

Ergoterapija

   Ergoterapijas  pirmreizējā  nodarbība 25,00

   Ergoterapijas  nodarbība 19,00

Veselības un sociālā aprūpe mājās

   Ārsta (terapeita, internista, ģimenes ārsta) konsultācija 55,00

   Medicīnas māsas konsultācija 35,00

   Māsas/  māsas palīga/ aprūpētāja pirmā konsultācija ar izvērtēšanu 25,00

   Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija (obligātā) 40 min 45,00

   Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija (obligātā) 30 min 35,00

   Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija (obligātā) 40 min 45,00

   Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija (obligātā) 30 min 35,00

   Audiologopēda pirmreizēja konsultācija  (obligātā) 45,00

   Psiholoģijas speciālista pirmreizēja konsultācija (obligātā) 55,00

   Injekcijas (i/m; s/c; i/c) bez medikamentiem 10,00

   Injekcijas i/v bez medikamentiem 15,00

   I/v infūzi bez mediakmentiem 25,00

   Perorālo medikamentu sadale 10,00

   Asins analīžu noņemšana un nogādāšana laboratorijā 15,00

   Diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces ar apkopi 20,00

   Primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe 18,00

   Sekundāri dzīstošas brūces aprūpe 20,00

   Ārējās fiksācijas aparāta aprūpe 25,00

   Trofisko čūlu aprūpe 25,00

   Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe 25,00

   Izgulējumu aprūpe 25,00

   Urīnpūšļa ilgkatetra maiņa 25,00

   Kolostomas aprūpe, t.sk.apmācība 20,00

   Ileostomas aprūpe, t.sk.apmācība 20,00

   Nefrostomas aprūpe, t.sk.apmācība 20,00

   Cistostomas aprūpe, t.sk.apmācība 20,00

   Traheostomas aprūpe, t.sk.apmācība 20,00

   Enterāla barošana caur zondi (zondes ievadīšana, piederīgo apmācība) 20,00

   Glikozes līmeņa noteikšana 10,00

   Vitālo rādītāju kontrole 10,00



   Klizmas veikšana 25,00

   Fizioterapijas nodarbības individuālas programmas sastādīšana pēc konsultācijas 15,00

   Ārstnieciskā vingrošana individuālā nodarbība 30 min 25,00

   Ārstnieciskā vingrošana individuālā nodarbība 40 min 35,00

   Ergoterapeita individuālā nodarbība 40 min 35,00

   Ergoterapeita individuālā nodarbība 30 min 25,00

   Audiologopēda individuālā nodarbība 30 min 25,00

   Audiologopēda individuālā nodarbība 40 min 35,00

   Psiholoģijas speciālista nodarbība 45 min 35,00

   Psiholoģijas speciālista nodarbība 90  min 50,00

   Radinieku psiholoģisks atbalsts 35,00

   Teipošana 15,00

   Saruna ar klientu 25,00

   Pārtikas produktu, medikamentu un citu ikdienas preču pirkšana un piegāde  dzīvesvietā 20,00

   Ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana, atkritumu iznešana 15,00

   Kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana 15,00

   Veļas apmaiņa 15,00

   Veļas mazgāšana (automātiskā veļas mašīnā ) 15,00

   Sīkās veļas mazgāšana 15,00

   Gultas veļas klāšana/ apmaiņa 15,00

   Dzīvojamo telpu uzkopšana (putekļu slaucīšana, paklāja tīrīšana, grīdas mazgāšana) 15,00

   Dzīvojamo telpu uzkopšana (putekļu slaucīšana, paklāja tīrīšana, grīdas mazgāšana) 18,00

   Dzīvojamo telpu uzkopšana (putekļu slaucīšana, paklāja tīrīšana, grīdas mazgāšana) 20,00

   Dzīvojamo telpu logu mazgāšana 20,00

   Dzīvojamo telpu logu mazgāšana 23,00

   Dzīvojamo telpu logu mazgāšana 25,00

   Dzīvokļa īres un citu komunālo maksājumu kārtošana 20,00

   Starpnieka pakalpojumi (palīdzība dokumentu kārtošana, ārsta izsaukšana un tml.). 20,00

   Pavadoņa pakalpojumi 20,00

   Palīdzība mazgāties 20,00

   Zobu tīrīšana, protēžu apkopšana, bārdas skūšana,  matu sakārtošana 20,00

   Apmazgāšana, pozicionēšana ar vai bez pamperu maiņas 20,00

   Palīdzība ģērbšanā - apģērba sagatavošana, ģērbšanās, apavu uzvilkšana/novilkšana 15,00

   Palīdzība pārvietošanās nodrošināšanā - izkļūšana no gultas un iekļūšanu gultā, pārvietošanu mājoklī

15,00

   Podologa pakalpojums 45,00

   Kāju nagu nogriešana 15,00

   Roku nagu nogriešana 10,00

   Ēdiena gatavošana (bez produktiem) 15,00

   Ēdiena gatavošana  (bez produktiem), pasniegšana un barošana 20,00

   Trauku mazgāšana 15,00

   Pacienta transportēšana, pārvešana (pilsētas robežās) 25,00

   Transpotra izdevumi par 1 km ārpus pilsētas (plus transportēšana) 0,50

   Pedikīrs mājās 23,00

   Petterapija (ar suni) mājās 40 min 35,00


