Apstiprinu:
SIA „Priekules slimnīca” v.p.
Tatjana Ešenvalde
30.01.2018.g.

SIA „PRIEKULES SLIMNĪCA”
maksas pakalpojumu cenrādis

no 01.02.2018.g.
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi
Eiro
Ultraskaņas izmeklējums akušierijā
Augļa attēls ar ultrasonogrāfijas izdruku (bilde)
Ultraskaņas izmeklējums ginekoloģijā
Piena dziedzeru USS
USS izmeklēšana endoskopiski (intravagināli, rektāli)
Vairogdziedzera USS
Vēdera dobuma USS (neieskaitot iegurņa orgānus)
Vienas kājas vēnu, artēriju duplex skenēšana
Atkārtota kāju vēnu, artēriju duplex skenēšana
Vienas rokas vēnu duplex skenēšana
Atkārtota roku artēriju duplex skenēšana
Miega artāriju unvertebrālā baseina asinsvadu duplex skenēšana

20,2,20,25,25,20,25,30,25,30,25,30,-

Rentgenoloģiskie izmeklējumi
Eiro
Galvaskausa pārskats 2 projekcijas
Deguna blakusdobumi 1 projekcija
Deguna kauls 1 projekcija
Jostas daļa 2 projekcijas
Krūšu daļa 2 projekcijas
Kakla daļa 2 projekcijas
Kakla daļa 4 projekcijas
Kakla skriemeļu rentgenogramma ar funkc. provem
Gūžas locītava 2 projekcijas
Ceļu locītava 2 projekcijas
Apakšstilba 2 projekcijas
Pēdas locītava 2 projekcijas
Pēda 2 projekcijas

13,50
10,50
10,50
13,50
13,50
13,50
18,70
24,00
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50

Pleca locītava 2 projekcijas
Elkoņa locītava 2 projekcijas
Augšdelma 2 projekcijas
Apakšdelma 2 projekcijas
Plaukstas locītava 2 projekcijas
Plaukstas pirksti 2 projekcijas
Vēdera pārskata rentgenogramma
Iegurņa pārskata rentgenogramma
Jostas-krustu pāreja 2 projekcijas
Krustkaula 2 projekcijas
Sirds, videnes un diafragmas rentgenogrāfija
Krūšu kurvja rentgenogramma2 projekcijas
Zobu rentgenogramma (par katru zobu)
Rtg – grammas izsniegšana no arhīva

13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
10,50
10,50
13,50
13,50
13,00
13,50
7,00
2,50

Datortomogrāfa izmeklējumi
Eiro
Galvas KT bez kontrastēšanas
Krūšu kurvja KT bez kontrastēšanas
Krūšu kurvja KT ar kontrastēšanu
Vēdera dobuma, mazā iegurņa KT bez kontrastēšanas
Vēdera dobuma, mazā iegurņa KT ar kontrastēšanu
Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) KT bez kontrastēšanas
Ekstremitāšu un locītavu KT bez kontrastēšanas

40,55,176,55,190,45,50,-

Endoskopijas izmeklējumi
Eiro
Kolonoskopija bez anestēzijas
Kolonoskopija ar anestēziju
Gastroskopija un / vai parciāla duodenoskopija (FGS)(bez
biopsijas un histoloģijas)
Gastroskopija un / vai parciāla duodenoskopija (FGS) ar biopsiju
Gastroskopija un / vai parciāla duodenoskopija (FGS) ar biopsiju
un anestēziju

75,110,45,65,95,-

Sirds asinsvadu sistēmas un citi funkcionālie izmeklējumi
Eiro
EKG ar 12 novadījumiem pieraksts un apraksts
EKG ar 12 novadījumiem pieraksts
EKG ar 12 novadījumiem apraksts
EKG pieraksts ar portatīvo EKG aparātu pie slimnieka mājās
(papildus jāmaksa ceļa izdevumi 0.36 EUR/km)
Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana
Audiogramma
Timpanogrāfija

7,3,4,9,11,8,9,-

Laboratoriskie izmeklējumi, injekcijas, vakcinācija
Eiro
Asins noņemšana no vēnas ar slēgto sistēmu
Intramuskulāra injekcija
Katra nākoša intramuskulāra injekcija
Intravenoza injekcija
Katra nākoša intravenoza injekcija
Asins grupas un Rh faktora noteikšana
Asins analīze
Urīna analīze
Vakcinācija pret ērču encefalīta (par katru poti)
Antirēzus imunoglobulīns

1,5
1,2
0,30
2,0,50
10,4,2
1,5
36,80,-

Maksas operāciju cenrādis SIA „Priekules slimnīca”
no 01.02.2018.g.
Nr.

Ķirurģisko operāciju, manipulāciju nosaukums

Eiro

1.

Varikozo vēnu operācija (vienai kājai),nekomplicētas, ar spinālo
anestēziju
Varikozo vēnu operācija (vienai kājai),komplicētas, ar
spinālo anestēziju
Varikozo vēnu operācija (vienai kājai),nekomplicētas, ar vispārējo
anestēziju
Varikozo vēnu operācija (vienai kājai),komplicētas, ar
vispārējo anestēziju
Varikozo vēnu sektorāla operācija spinālā anestēzijā līdz 2.st.
Par katru nākošo stundu Varikozo vēnu sektorāla operācija lokālā anestēzijā
Par katru nākošo stundu Trūces operācija (cirkšņa, nabas), bez tīkliņa spinālā anestēzijā

285,-

285,-

9.

Trūces operācija (cirkšņa, nabas), bez tīkliņa endotraheālā
anestēzijā
Piemaksa par tīkliņu

10.

Pecoperatīvas trūces operācija bez tīkliņa spinālā anestēzijā

385,-

11.

Pecoperatīvas trūces operācija bez tīkliņa endotraheālā anestēzijā

425,-

12.

Laparaskopiska žultspūšļa operācija

400,-

13.

Žultspūšļa operācija konvenicionāla

400,-

14.

Appendektomija

250,-

15.

Cirkumcīzija endolumbālā anestēzijā

165,-

16.
17.

Cirkumcīzija endotraheālā anestēzijā
Piloneidālas cistas radikāla operācija

210,165,-

18.

Fisūras ekscīzija pie hroniska paraproktīta

165,-

19.

Dipitrēna kontraktūras operācija
Dipitrēna kontraktūras operācija, komplicēta
Mazās lipomas, ateromas, bursas un cita labdabīga veidojuma
izgriešana operācijas zālē, lokālā anestēzijā
Tas pats intravenozā anestēzijā
Lielās lipomas, ateromas, bursas un cita labdabīga veidojuma
izgriešana operācijas zālē, lokālā anestēzijā
Tas pats vispārējā anestēzijā
Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

250,350,52,-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20.
21.
22.

385,357,457,180,
85,130,70,235,-

60-163,224,-

82,72,157,248,-

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu ( furunkuls, karbunkuls,
panarīcijs, abscess, flegmona, mastīts)
Tas pats ar i/v anestēziju
Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu
izgriešana operāciju zālē
Tas pats ar vispārējo anestēziju
Brūču primārā ķirurģiskā apstrāde, ieskaitot izgriešanu un
noslēgšanu operāciju zālē, (lokālajā anestēzijā)
Tas pats ar vispārējo anestēziju
Rokas, kājas pirksta naga ablācija (lokālajā anestēzijā)
Par katru nākamo nagu
Tas pats ar vispārējo i/v anestēziju
Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana
Tas pats ar vispārējo i/v anestēziju
Bursas ekstirpācija
Tas pats ar i/v anestēziju
Cīpslas sagatavošana un sašūšana

36,75,53,85,36,75,22,7,60,50,80,70,106,50,-

Ginekoloģisko operāciju, manipulāciju nosaukums
30.

Dzemdes dobuma abrāzija, polipa izņemšana, ar histoloģiju

100,-

31.

15,-

38.

Progestīna saturoša implanta ievietošana zemādā, vai izņemšana
no zemādas
Grūtniecības pārtraukšanas operācija ar nosūtījumu no ārsta un
izmeklēšanu
Grūtniecības pārtraukšanas operācija - ekspress, (ietilpst ārsta
ginekologa apskate un izmeklējumi)
Histerorezektoskopija ar polipa vai submukoza mezgla ablāciju
ar histoloģiju
+maksa par glicīnu, 1 iepakojums
Piemaksa par dzemdes kakla konizāciju
Antirēzus imunoglobulīns
Kardiotokogrāfija, sākot ar 22 grūtniecības nedēļām
Viena pirmsdzemdību nodarbība (dzemdību sagatavošana, krūts
barošana, bērna aprūpe) par katru nodarbību
Starpenes plastika bez tīkliņa vienai pusei
Starpenes plastika abpusēja
Tīkliņš priekšējai starpenes plastikai (Cistocele)

39.
40.

Tīkliņš mugurejai starpenes plastikai (Rectocele)
Tīkliņš Ultrapro mesch sakrokolpovaginopeksijai (SVCP)

392,165,-

41.
42.

Sakrokolpovaginopeksija SCVP
Klipators pie SVCP

850,319,-

32.
33.
34.

35.
36.
37.

85,125,171,12,57,80,5,3,247,450,519,-

43.

Dzemdes kakla konizācija

143,-

44.
45.

Dzemdes ekstirpācija (konvencionāla)
Konservatīva miomektomija
Dzemdes vagināla ekstirpācija ar starpenes plastiku

600 - 800,500 - 600,600 – 800,-

46.

Laparaskopiska dzemdes ekstirpācija

1200 -1400,-

47.

48.

Operācija pie urīna nesaturēšanas
+ maksa par implantu
kopā
Laparoskopiska sterilizācija

280,520,800,450,-

49.

Laparaskopiska cistas izņemšana, operācijas uz piedēkļiem

550,-

50.

Cistas izņemšana, operācijas uz piedēkļiem ar laparatomiju

400,-

51.

500,-

52.

Laparaskopiska olvadu caurlaidības pārbaude, olnīcu
kauterizācija
Diagnostiskā laparoskopija

53.

Olvadu caurlaidības pārbaude, kā blakus manipulācija

85,-

54.

Bartolīnī dziedzera incīzija lokālā anestēzijā

28,-

55.

58,

56.

Bartolīnī dziedzera incīzija intravenozā anestēzijā
Intravenoza anestēzija
Bartolīnī dziedzera izlobīšana spinālā anestēzijā

56a

Intravenoza anestēzija

30,-

57.

Olvadu sterilizācija kā blakus manipulācija

50,-

58.

Piemaksa par omenta rezekciju

95,-

59.

Operāciju un biopsiju materiāla histoloģiskā izmeklēšana

25,-

60.
61.

Harmoniskais skalpelis pie LATHE
Harmoniskais skalpelis pie LP operācijām uz piedēkļiem
Pēcoperācijas brūču līme (dermabond)

220,110,25,-

62.

Pretsaaugumu gels 10,0 ml –viena deva

146,-

63.

Endoskopiskais maisiņš

60,-

64.

Surgicel Nu-knit

20,-

65.

Vienreizējās veļas komplekts universāls

12,-

66.

Šķeltais palags

6,-

67.

Ginekoloģiskais vienreizējais veļas komplekts

9,-

68.

Vākuma drena

4,-

360,-

214,-

Gultas dienas izmaksas, ēdināšana, nakšņošana, transporta
pakalpojumi,izziņas
Eiro
69.

Ārstēšanās maksas stacionārā (par vienu dienu bez
medikamentiem, ēšanas), no plkst. 8.00 līdz 22.00, sākot ar pirmo
dienu. (par medikamentiem jāmaksā papildus pēc izlietojuma)
Ārstēšanās dienas stacionārā kvotas robežās (par vienu dienu bez
ēšanas, no plkst. 8.00 līdz 22.00 ), sākot ar pirmo dienu
Pēcoperācijas aprūpes palāta līdz 1.diennakts

7,11

17,50

73.

Maksa par gultas dienu (maksas operācijas), sakot no pirmās
dienas-ar nakšņošanu un ēdināšanu
Nakšņošana pacientu viesnīcā (par vienu nakti) no22.00 līdz 8.00

74.

Ēdināšana 3reizes

4,50

75.

Abstinences sindroma noņemšana (viena diennakts)

45,-

76.

Pavadošās personas atrašanās pie pacienta bez medicīniskām
indikācijām ar ēdināšanu
Transporta pakalpojumi - pacienta pārvešana no slimnīcas uz
slimnīcu par 1km

11,50

70.
71.
72.

77.

7,11
36,-

6,-

0,36

Samaksa par izziņu izsniegšanu
78.

Izziņa no arhīva par ārstēšanos (mazāk kā 5 gadi arhīvā)

Eiro
5,-

79.

Izziņa no arhīva par ārstēšanos (vairāk kā 5 gadi arhīvā)

12,-

80.

Rtg – grammas izsniegšana no arhīva

3,-

81.

Rtg vai datortomogrāfa izmeklējumu ierakstīšana diskā

3,-

Medicīnisku dokumentu kopiju sagatavošana (mazāk kā 5 gadi arhīvā) 1 A4 lapa:
82.
0,30
 2 dienu laikā
83.

 10 dienu laikā

0,20

84.

 Arhīva dokumenta (vecums 10 gadi) kopijas sagatavošana

12,-

85.

 Izziņa no arhīva par dzimšanas laiku

12,-

Citi maksas pakalpojumi ar PVN no 01.02.2018.g.

Eiro
1.

Veļas mazgāšana, gludināšana 1 kg

1,7

2.

Ļoti netīras veļas mazgāšana, gludināšana 1 kg

1,9

3.

3,-

4.

Virtuves bloka telpu, aprīkojuma izmantošana ēdiena
gatavošanai 1 stunda
Funkcionālās gultas iznomāšana 1mēnesis

5.

Kruķu iznomāšana 1 mēnesis

3,-

6.

Pārvietojamā tualetes poda iznomāšana 1 mēnesis

7,-

7.

Ratiņkrēsla noma 1 mēnesis

7,-

7.

Vienreizlietojamās bahilas pacientu apmeklētājiem

0,30

8.

5,-

11.

Transporta pakalpojumi Priekules pilsētas robežās
(pacienta nogādāšana no slimnīcas uz mājām vai no mājām
uz slimnīcu), papildus par gulošo pacienta nogādāšanu
1,50 EUR par katru stāvu
Transporta pakalpojumi-pacienta pārvešana no slimnīcas
uz mājām vai no mājām uz slimnīcu ārpus Priekules
robežas
papildus par gulošo pacienta nogādāšanu 1,50 EUR par
katru stāvu
Miruša izvadīšana no sēru zāles

12.

Morga pakalpojumi (uzglabāšana 1 dienu)

2,50

13.
14.

Nakstsmītne slimnīcas telpās par vienu diennakti
Medicīnas skolas studentiem
Par gultas veļu (viens komplekts)

3,55
3,1,50

16.

Konferences zāles īre 1h

3,-

17.
18.

Darbinieku ēdināšana – pilnas pusdienas
Pirmais ēdiens (zupa)
Otrais ēdiens
Podiatrījas kabineta noma (1diena)

2,20
0,50
1,70
20,-

19.

Telpu īre frizierim, kosmētiķei (1diena)

15,-

20.

Telpu īre tirgotājiem 1h

2,-

21.

Telpu noma ģimenes ārstu un ārstu-speciālistu praksēm –
viena kvadrātmetra cena
Telpu noma valsts un pašvaldības iestādēm-1(viens)
kvadrātmetra cena

6,13

9.

22.

18,-

0,44/
km

15,-

1,43

23.
24.

Telpu noma dažādām komercstruktūrām atbilstoši telpu
labiekārtojuma līmenim1(viens) kvadrātmetra cena
Ūdens patēriņš 1(viens) m3

0,821,05
0,85

25.

Kanalizācija 1(viens) m3

1,43

26.

Sauso atkritumu izvešana 1(viens) m3

16,13

Maksas pakalpojumi par obligātajām med. apskatēm, par
apskatēm strādājošiem kaitīgos un īpašos apstākļos,apskatēm
stajoties darbā un sanitārām grāmatiņam no 01.02.2018.g.
Eiro
Primāra med. apskate stājoties darbā
(Pārtikas cehu, bērnudārza darbinieki, skolotāji)
ģimenes ārsts
ginekologs
Krūšu dobuma orgānu pārskata rtg uzņēmums
SED
Bak. anal.
Sanitārās grāmatiņas
(Atkārtoti skolotājiem, bērnudārza un pārtikas cehu
darbiniekiem):
ģimenes ārsts
ginekologs
Krūšu dobuma orgānu pārskata rtg uzņēmums
Speciālistu izcenojumi, izmeklējumi prof. apskatēm:
Ārodslimību ārsts
Acu ārsts
Ginekologs
LOR
Ķirurgs
Neirologs
EKG
Plaušu Rtg
Ārējo elpošanas funkciju noteikšana
Audiometrija
Timpanometrija
Asins noņemšana no vēnas ar slēgto sistēmu
Pilna asins analīze
Klīniskā asins analīze (Hb,L,Ega))
SED
Urīna analīze
Diabēta kabineta pacientu apmācība

5,12,13,50
2,20
13,-

5,12,13,50
5,5,12,5,5,5,7,13,50
10,7,9,1,5
4,2,2,20
1,5
1,5

Speciālistu pakalpojumu cenrādis no 01.02.2018.g.

Nr. Pakalpojums

1.

Apmeklējums pie ķirurga,
traumatologa pirmo reizi
2. Apmeklējums pie ķirurga,
traumatologa atkārtoti
3. Apmeklējums pie ginekologa pirmo
reizi
4. Apmeklējums pie ginekologa
atkārtoti
5. Apmeklējums pie
otorinolaringologa pirmo reizi
6. Apmeklējums pie
otorinolaringologa atkārtoti
7. Apmeklējums pie oftalmologa
pirmo reizi
8. Apmeklējums pie oftalmologa
atkārtoti
9. Apmeklējums pie endokrinologa
sakarā ar cukura diabētu
10. Apmeklējums pie endokrinologa ne
cukura diabēta pacientiem
11. Apmeklējums pie neirologa
12. Apmeklējums pie neirologa
atkārtoti
12. Apmeklējums pie anesteziologa

Cena ar
ģimenes
ārsta
nosūtījumu
Eiro
4,27,-

Maksas
pakalpoju
ms

4,27,-

15,-

4,27,-

20,-

4,27,-

15,-

4,27,-

20,-

4,27,-

15,-

4,27,-

20,-

4,27,-

15,-

4,27,-

20,-

4,27,-

20,-

4,27,-

20,-

4,27

15,-

4,27

20,-

Eiro
20,-

No 01.02.2018.g.samaksa par pakalpojumu saņemšanu dienas stacionārā
(kvotas robežās )
Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)
€ 7,11
 Par ārsta speciālista konsultāciju
€ 4,27
 Par veikto operāciju, vai manipulāciju
€ 4,27
 Par pēcoperācijas palātas izmantošanu
€ 36, Par nakšņošnu pacientu viesnīcā (par katru nakts)
€ 6, Par ēdināšanu €4,50(brokastis € 1,- pusdienas € 2,50 vakariņas € 1,-)
Dienas stacionārā varēs saņemt ārstēšanu hronisko slimību paasinājuma gadījumā, pie:
 Sirds asinsvadu slimībām
 Elpošanas sistēmas slimībām;
 Gremošanas trakta slimībām;
 Endokrīnās sistēmas saslimšanām;
 Galvas un muguras sāpju sindromiem;
 Smadzeņu asinsrites traucējumiem;
 Hronisko venozo čūlu ārstēšana, un c.
Ja dienas stacionāra kvota ir beigusies, par ko Jūs informēs ārsts, pacientam par
ārstēšanu stacionārā sakarā ar augstāk minētām saslimšanam ir jāmaksa:
 no plkst. 800 – 2200 – par katru dienu € 7,11
 Par nakšņošnu pacientu viesnīcā (par katru nakts
€ 6, Par pēcoperācijas palātas izmantošanu
€ 36, Par medikamentiem, pārsienamo materiālu –pēc izlietojuma;
 Par ēdināšanu €4,50 (brokastis € 1,- pusdienas € 2,50; vakariņas € 1,-)
Pacientam, stājoties dienas stacionārā, vai maksas stacionārā, līdzi jāņem
visi
medikamenti, ko viņš lieto ikdienā, arī insulīns, stripas cukura līmeņa noteikšanai un c.
Ja ir nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, iespējama arī izmeklēšana, maksājot par
izmeklējumu pacienta nodevu:
par ārsta speciālista konsultāciju
€ 4,27
 par elektrokardiogrammu
€ 1,42
 par ultrasonogrāfiju
€4,27
 par galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu
funkcionālie izmeklējumi (doplerogrāfija) € 4,27
 par endoskopiju
€ 7,11
 par rentgenoloģiskiem izmeklējumiem
€ 2,85
 par datortomogrāfiju bez kontrastvielas
€ 14,23
 par datortomogrāfiju ar kontrastvielu
€ 21,34
 par asins paņemšanu analīzēm
€ 1,5
Kvotai beidzoties, plānveida ķirurģiska, ginekoloģiska profila operācijas būs
iespējāmās tikai par maksu.
Papildus pie maksas par operācijām, ārstējoties maksas stacionārā, ir jāmaksā
€17,50 par katru pavadīto diennakti stacionārā.
SIA „Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja T. Ešenvalde

FIZIKĀLĀS TERAPIJAS PROCEDŪRU
IZCENOJUMS
NO 01.01.2018.g.

Nr. Manipulācijas
p.k.
kods
1.
2.

05017

Manipulācijas nosaukums

Elektroforēzes

05044, 05023 Ultraskaņas terapija vai fonoforēze

Eiro

3,10
4,20

3.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija

2,70

4.

05026

Amplipulsa, interdyna terapija

2,70

5.

05031

Darsonvalizācija

3,70

6.

05036

UVČ terapija, mikroviļņu terapija vai
decimetru viļņu terapija

1,85

7.

05041

Mainīga vai pastāvīga magnētiska lauka
terapija (Aļimp – 4)

1,85

8.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

2,50

9.

05047

Ultravioletā apstarošana (Kvarcs)

2,70

10.

05048

Lāzera vai magnetolāzera terapija (Rikta) 3,75

Bērniem līdz 18 g. vecumam fizikālās procedūras ir bezmaksas!

