
Nosaukums Cena

Ģimenes ārsts

   Ģimenes ārsta konsultācija 45,00

   Ģimenes ārsta konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Ģimenes ārsta konsultācija berniem līdz 18 gadu vecumam 35,00

   Ģimenes ārsta konsultācija bērniem līdz 18 gadu vecumam atkārtoti (30 dienu laikā) 29,00

Fizioterapija 0,00

   Konsultācija un funkcionāla stāvokļa izmeklēšana pieaugušajam, līdz 40 min 31,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana pieaugušajam, līdz 40 min 23,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana pieaugušajam, līdz 30 min 19,00

   Ārstnieciskā vingrošana grupā pieaugušajam, līdz 40 min 13,00

   Ārstnieciskā vingrošana/ masāža pieaugušajam (pēda, plauksta), līdz 30 min 19,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana grūtniecei, līdz 40 min 21,00

   Konsultācija un funkcionālā stāvokļa izmeklēšana bērnam līdz 14 gadiem 25,00

   Konsultācija un funkcionālā stāvokļa izmeklēšana zīdainim, līdz 40 min 23,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana zīdainim, līdz 30 min 17,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana bērnam līdz 14 gadiem, līdz 30 min 17,00

   Individuāla ārstnieciskā vingrošana bērnam līdz 14 gadiem, līdz 40 min 19,00

   Handlings zīdainim 29,00

   Bobata terapija zīdainim, līdz 30 min 19,00

   Teipa uzlikšana 7,00

   Teips 5cm 0,45

   Teips  10cm 0,90

   Teips 1m 9,00

   Mājas vingrojumu programmas individuāla sastādīšana 17,00

   Konsultācija un funkcionāla stāvokļa izmeklēšana pieaugušajam līdz 30 min 25,00

   Mājas vingrojumu programma 13,00

   Teipošana virs 2m 25,00

Ārstnieciskā masāža

   Muguras ārstnieciskā masāža, līdz 30 min 23,00

   Muguras un augšdelmu ārstnieciskā masāža 27,00

   Apkakles zonas ārstnieciskā masāža 23,00

   Apkakles zonas un roku ārstnieciskā masāža 27,00

   Apkakles zonas un augšdelmu ārstnieciskā masāža 25,00

   Vienas rokas ārstnieciskā masāža, līdz 30 min 19,00

   Muguras ārstnieciskā masāža, līdz 40 min 25,00

   Muguras (līdz 30 min) un roku ārstnieciskā masāža 27,00

   Jostas un krustu daļas ārstnieciskā masāža 23,00

   Jostas un krustu daļas un augšstilbu ārstnieciskā masāža 27,00

   Kāju ārstnieciskā masāža 27,00

   Vienas kājas ārstnieciskā masāža, līdz 30 min 19,00

   Pēdu ārstnieciskā masāža, līdz 30 min 23,00

   Trigera punktu ārstnieciskā masāža 35,00

   Sporta masāža mugurai 35,00

   Sporta masāža kājām 35,00

   Pilna ķermeņa masāža sievietei 45,00

   Pilna ķermeņa masāža vīrietim 47,00



   Galvas masāža 29,00

Masāža klasiskā un ārstnieciskā bērniem

   Zīdaiņa masāža un vingrošana, līdz 30 min 19,00

   Zīdaiņa masāža, līdz 30 min 17,00

   Krūšu kurvja drenējoša masāža, līdz 14 gadiem, līdz 30 min 19,00

   Apkakles masāža bērnam, līdz 14 gadiem, līdz 30 min 19,00

   Roku ar apkakles zonu vai kāju ar jostas zonu masāža, līdz 14 gadiem, līdz 30 min 19,00

   Muguras masāža bērnam, līdz 14 gadiem, līdz 30 min 19,00

   Ķermeņa masāža bērnam, līdz 14 gadiem, līdz 60 min 29,00

   Vingrošana/ masāža bērnam (pēda, plauksta), līdz 14 gadiem, līdz 20 min 17,00

Ergoterapija

   Ergoterapijas  pirmreizējā  nodarbība 29,00

   Ergoterapijas  nodarbība 23,00

Limfodrenējošā masāža

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža kājām 10,00

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža ķermenim 20,00

   Limfodrenējošā masāža kājām un vēderam 37,00

   Limfodrenējošā masāža ķermenim 49,00

   Limfodrenējošā masāža kājām 35,00

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža kājām un vēderam 15,00

   Mehāniskā limfodrenējošā masāža vēderam 7,00

Hidroterapija

   Zemūdens ārstnieciskā masāža, līdz 40 min 25,00

   Pērļu vanna, līdz 30 min 21,00

   Sāls ārstnieciskā vanna 23,00

   Augu ekstraktu vanna 23,00

Siltuma terapija

   Dūņu aplikācija vienai zonai 9,00

Elektroterapija

   Lāzera punktu terapija vienai zonai 7,00

   Elektroforēze 7,00

   Ultraskaņas terapija vienai zonai 7,00

   Galvanizācija 7,00

   Fonoforēze vienai zonai 7,00

   Elektromiegs 9,00

   Darsonvalizācija vienai zonai 7,00

   Diadinamoterapija 7,00

   Infrasarkanā starojuma terapija 7,00

   Amplipulss terapija 7,00

   FES vienai zonai 9,00

   Interferences strāvas 7,00

   TENS vienai zonai 9,00

   Ultraīsviļņu terapija 7,00

   Inhalāciju terapija 5,00

   Magnētterapija 7,00

   Flukturizācija 9,00

   Elektrodi elektroterapijai pirmo reizi 15,00



Vispārējās manipulācijas

   Intravenozā katetra uzlikšana 5,00

   Asins spiediena mērīšana 5,00

   Infūzija vēnā (bez medikamentu izmaksām) ārpus darba laika 25,00

   Pirmā injekcija zemādā, muskulī (bez medikamentu izmaksām) 4,00

   Pirmā injekcija zemādā, muskulī (bez medikamentu izmaksām), ar savi šļirci 3,00

   Injekcija vēnā (bez medikamentu izmaksām) 7,00

   Injekcija vēnā (bez medikamentu izmaksām), ar savu šļirci 5,00

   Infūzija vēnā - sistēmā līdz 30 minūtēm (bez medikamentu izmaksām) 15,00

   Infūzija vēnā - sistēmā līdz 60 minūtēm (bez medikamentu izmaksām) 17,00

   Nākamā injekcija zemādā, muskulī (bez medikamentu izmaksām) 2,50

   Vakcinācija bez vakcīnas 5,00

   Brūces (maza) atkārtota apstrāde un pārsiešana (māsa) 7,00

   Brūces atkārtota apstrāde un pārsiešana (māsa) 15,00

   Ērču encefalīta vakcīna ar vakcināciju 45,00

   Infūzija vēnā - sistēmā virs 60 minūtēm (bez medikamentu izmaksām) 19,00

Ārstu un speciālistu konsultācijas un manipulācijas

   Ārsta akūtā konsultācija 65,00

   Urologa konsultācija 60+ 0,00

   Ķirurga konsultācija 45,00

   Ķirurga konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Traumatologa, ķirurga konsultācija 45,00

   Traumatologa, ķirurga konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Psiholoģijas speciālista konsultācija 45,00

   Aritmologa konsultācija 55,00

   Reimatologa konsultācija 55,00

   Reimatologa konsultācija atkārtota 49,00

   Psiholoģijas speciālista konsultācija pārim 65,00

   Sporta ārsta konsultācija 45,00

   Sporta ārsta konsultācija  atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Ārsta konsultācija par analīžu rezultātiem 25,00

   Internista konsultācija 45,00

   Internista konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Arodārsta konsultācija 39,00

   Kardiologa konsultācija 45,00

   Kardiologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Endokrinologa konsultācija 45,00

   Endokrinologa konsultācija atkārtota (3 mēnešu laikā) 39,00

   Optometrista redzes pārbaude ar datoru 25,00

   Optometrista redzes pārbaude ar datoru bērnam līdz 18 g.v 21,00

   Urologa konsultācija 45,00

   Urologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Urologa konsultācija (pacienta iemaksa) 4,00

   Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta konsultācija 45,00

   Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Neirologa konsultācija 45,00

   Neirologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00



   Dermatologa- venerologa konsultācija 45,00

   Dermatologa- venerologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Ginekologa konsultācija un apskate 45,00

   Ginekologa konsultācija, apskate un uztriepes noņemšanu 47,00

   Ginekologa konsultācija, apskate, uztriepes un citoloģijas uztriepes noņemšanu 49,00

   Ginekologa konsultācija un apskate atkārtota (30 dienu laikā) 39,00

   Grūtniecības uzraudzība pie ārsta (no stāšanās uzskaitē līdz dzemdībām, bez analīzēm) 8 vizītes

390,00

   Proktologa konsultācija un apskate 55,00

   Proktologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) ar apskati 45,00

   Proktologa konsultācija atkārtota (30 dienu laikā) bez apskates 39,00

   Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta slēdziens 15,00

   Hematologa konsultācija 55,00

   Hematologa konsultācija atkārtota 45,00

Sejas  estētika

   Ausu caurduršana 20,00

   Vienas auss caurduršana 15,00

   Sejas masāža limfodrenējoša 35,00

   Sejas masāža 35,00

   Make up 35,00

   Make up līgavai 40,00

   Make up līgavai izmēģinājuma 30,00

   Make up un matu sakārtojums 60,00

Izglītība

   Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības 45,00

   Higiēnas kurss pārtikas apritē iesaistītajiem darbiniekiem 25,00

   Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības 35,00

Logopēds

   Logopēdiskā izpēte un atzinums 55,00

   Logopēda konsultācija (pirmā obligātā) 29,00

   Logopēda nodarbība 21,00

   Audiologopēda konsultācija (pirmā obligātā) 35,00

   Audiologopēda nodarbība 23,00

Petterapija (ar suni)

   Petterapija 25,00

   Petterapija grupā 23,00

   Petterapija konsultācija (pirmā obligātā) 35,00

Dermatovenerologa procedūras (bez konsultācijas)

   Ādas veidojumu optiskā dermatoskopija (1 veidojums, bez konsultācijas) 13,00

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

7,00

   Ādas veidojumu optiskā dermatoskopija (visasm ķermenim, bez konsultācijas) 65,00

   Kriodestrukcija- kārpu un citu labdabīgu ādas veidojumu ārstēšana ar šķidro slāpekli  (1 

veidojums) 15,00

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

veidojums) 25,00

   Ādas histoloģiskā materiāla paņemšana (biopsija) 35,00



   Analīze uz sēnīti paņemšana 5,00

   Anestezējošo, ārstniecisko vielu aplikācija veidojumam 5,00

   Uztriepju uz STS paņemšana 10,00

Mākslu terapija

   Mākslu terapijas konsultācija (pirmā obligātā) 45,00

   Mākslu terapijas nodarbība 35,00

Diagnostika

   Ultrasonogrāfija krūšu dziedzeriem 59,00

   Ultrasonogrāfija uroloģiskā ar atlieku urīnu 45,00

   Ultrasonogrāfija prostatai 45,00

   Ultrasonogrāfija locītavai 45,00

   Ultrasonogrāfija vīriešu dzimumorgāniem 45,00

   Ultrasonogrāfija vedera dobuma un urīnceļu 47,00

   Doplerogrāfija brahiocefāliem (kakla) asinsvadiem 45,00

   Elektrokardiogramma 11,00

   Elektrokardiogramma ar ārsta aprakstu 17,00

   Ultrasonogrāfija uroloģiskā 39,00

   Ultrasonogrāfija ginekoloģiskā 39,00

   Ultrasonogrāfija grūtniecības I un II trimestra skrīnings 65,00

   Ultrasonogrāfija grūtniecības 45,00

   Ultrasonogrāfija mīkstajiem audiem 45,00

   Ultrasonogrāfija vēdera dobumam 45,00

   Ultrasonogrāfija mazajam iegurnim 39,00

   Ultrasonogrāfija vairogdziedzerim 45,00

   Doplerogrāfija brahiocefāliem un  transkraniāliem asinsvadiem 75,00

   Doplerogrāfija abu kāju vēnu asinsvadiem 47,00

   Doplerogrāfija abu kāju artēriju asinsvadiem 47,00

   EHO kardiogrāfija 45,00

   Doplerogrāfija transkraniāliem (galvas) asinsvadiem 45,00

   Ultrasonogrāfija siekalu dzidzeriem 45,00

   Ultrasonogrāfija limfmezgliem 45,00

   Ultrasonogrāfija muskuloskeletālā 45,00

   Ultrasonogrāfija vēdera dobuma un retroperitoneālās telpas 47,00

   Ultrasonogrāfija vēdera dobuma, urīnceļu un atlieku urīna 49,00

   Dūņas 1L 27,00

   Dūņas 2L 45,00

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

13,00

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

pieprasījuma) 9,00

   Dokumentu kopēšana A4, 1 lpp 0,50

Traumatologa, ķirurga procedūras bez konsultācijas

   Periartikulāra blokāde 19,00

   Periartikulāra blokāde atkārtota 15,00

   Intraartikulāra blokāde 23,00

   Intraartikulāra blokāde atkārtota 19,00



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

primāras slēgšanas 25,00

   Intraartikulāra (locītavas somiņas) punkcija 19,00

   Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu 25,00

   Mazas brūces primārā apdare, tualete 19,00

   Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm 15,00

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

25,00

   Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija 25,00

   Virspusēja paraproktīta incīzija 25,00

   Lielas brūces primārā apdare, tualete, ar slēģšanu 25,00

   Trombozēta hemoroidālā mezgla incīzija lokālā anestēzijā 25,00

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

tilpums mazāks par 3 cm³) 19,00

   Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana 15,00

   Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana 29,00

   Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas, trofisku čūlu pārsiešana, apstrāde 29,00

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

19,00

   Virspusējo audu punkcijas biopsija 19,00

   Infiltrācijas anestēzija 15,00

   Vada anestēzija 17,00

   Histoloģijas analīzes noņemšana izmeklēšanai 25,00

Ginekoloģiskās manipulācijas bez konsultācijas

   Intrauterīnas spirāles ielikšana (bez spirāles vērtības) 35,00

   Intrauterīnas spirāles izņemšana 27,00

   Ginekoloģijas uztriepes izmeklēšana 5,00

   Ginekoloģijas citoloģiskā uztriepes izmeklēšana 7,00

   Dzemdes dobuma aspirācija 15,00

   Ginekologiskas manipilācijas 19,00

   Intrauterīnas spirāles izņemšana un ielikšana (bez spirāles vērtības) 45,00

Recepšu izrakstīšana

   Recepšu izrakstīšana 7,00

KOMISIJA

   Obligātā veselības pārbaude un arodārsta atzinums 39,00

Otolaringologa procedūras

   Otolaringologa konsultācija ar apskati 45,00

   Otolaringologa konsultācija ar apskati atkārtoti (30 dienu laikā) 39,00

   Audiogramma 15,00

   Timpanogramma 15,00

   Deguna tmaponāde, apdare elektrokoagulāciju, medikamentiem 13,00

   Haimora dobuma punkcija 13,00

   Paratonsilāra abscesa atvēršana 13,00

   Abscesa atvēršana deguna starpsienā un ārējā auss ejā 13,00

   Sēra korķa izņemšana (1 auss) 9,00

   Sēra korķa izņemšana (abas auss) 13,00

   Deguna dobuma vakkuma skalošana 9,00



   Medikamentu ievietošana ārējā auss  ejā 9,00

   Medikamentu instalācija balsenē 13,00

   Svešķermeņa izņemšana no deguna, mutes dobuma, rīkles, auss 13,00


