Pacientu aprūpe mājās
Jebkura speciālista (t.sk. ģimenes ārsta, internista) mājas vizīte Rīgā
Ārsta speciālista (t.sk. ģimenes ārsta, internista) mājas vizīte Pierīgā līdz
30km no Rīgas robežas (ar transporta izdevumiem)
Elektrokardiogrāfija mājās (ar transporta izdevumiem)
Medikamentu ievadīšana
Perorālo medikamentu sadale
Injekcijas ādā, zemādā, muskulī (I/c, S/C, I/M), bez medikamenta cenas
Medikamenta ievadīšana I/V (I/V injekcija)
Medikamenta ievadīšana I/V infūzijas veidā caur adatu
Medikamenta ievadīšana I/V infūzijas veidā caur PVK (perifēro vēnu katetru)
Medikamenta ievadīšana I/V caur CVK (centrālo vēnu katetru)
Citi medikamentu ievadīšanas veidi (caur acs gļotādu, gastrostomu, NGZ,
taisno zarnu u.c.)
Ādas bojājumu aprūpe
Primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe
Diegu/ skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces
Trofisku čūlu aprūpe (garums mazāks par 5cm, virsma mazāka par 10 cm²,
tilpums mazāks par 3cm³)
Trofisku čūlu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm²,
tilpums lielāks par 3cm³)
Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums mazāks par 5 cm,
virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3cm³)
Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums lielāks par 5 cm,
virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3cm³)
Izgulējumu aprūpe (garums mazāks par 5cm, virsma mazāka par 10 cm²,
tilpums mazāks par 3cm³)
Izgulējumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm²,
tilpums lielāks par 3cm³)
Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums mazāks
par 5cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3cm³)
Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums lielāks par
5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3cm³)
Mākslīgās atveres, to aprūpe
Urīna ilgkatetra maiņa un aprūpe
Kolostomas, Ileostomas, Sigmostoma
Gastrostomas aprūpe
Nefrostomas aprūpe
Cistostomas aprūpe
Cistostomas maiņa
Traheostomas aprūpe
Nazogastrālās zondes ievadīšana un enterālā barošana caur zondi

Cena, EUR
50,00
85,00
40,00
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12,00
15,00
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20,00
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20,00
20,00
20,00
20,00
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20,00
20,00
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21,00
21,00
20,00
20,00

Citi medicīniskie pakalpojumi
Klīnisko analīžu (asins, urīna, fēču savākšana un nogādāšana laboratorijā)
Vitālo rādītāju kontrole
Klizmas veikšana
Glikozes līmeņa noteikšana
Pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība par veselības
veicināšanas pasākumiem un pacientu aprūpi
Rehabilitācijas pakalpojumi
Ārsta rehabilitologa vizīte
Funkcionālā speciālista vizīte
Podologa pakalpojumi mājās
Ārstnieciskais pedikīrs mājās
Ārstnieciskais pedikīrs mājās - ieaugušu nagu apstrāde un korekcija
Pārsiešana pie ieauguša naga
Ārstnieciskais pedikīrs mājās - sabiezējušo, deformēto nagu apstrāde (sēnīšu
bojāto nagu apstrāde ar pretsēnīšu līdzekli)
Vienas varžacs apstrāde
Dziļo un sāpīgo plaisu apstrāde vienai pēdai
Naga plātnes korekcija vai protezēšana ar ārstniecisko gēlu
Refleksoterapijas masāža kājām 45min
Uztura speciālista pakalpojumi mājās
Uztura speciālista mājas vizīte
Uztura speciālista mājas vizīte un ēdienkartes sastādīšana
Teipošana
Teipošana mājās 1 (atkarībā no izlietotā teipa daudzuma 40-100 cm)
Teipošana mājās 1 (atkarībā no izlietotā teipa daudzuma 100-200 cm)
Teipošana mājās 1 (atkarībā no izlietotā teipa daudzuma 200-300 cm)
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