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Rīkojums
Līvānos

2021. gada 11.maija

Nr. 1-2/2

Par maksas pakalpojumu cenrādi:
No 2021. gada 11.maija tiek mainīts SIA „Līvānu slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādis
Nosaukums
Pieņemšana vai konsultācija pie kardiologa
Pieņemšana vai konsultācija pie endokrinologa
Pieņemšana vai konsultācija pie ķirurga
Pieņemšana vai konsultācija pie neirologa
Pieņemšana vai konsultācija pie bērnu neirologa
Atkārtota ārsta speciālista pieņemšana vai konsultācija
Injekcija ādā, zemādā, zem gļotādas, muskulī
Injekcija vēnā
Infūzija vēnā
Covid 19 siekalu eksprestests
HolteraCortrium C3+ uzlikšana un apraksts 24 stundas-168 stundas
Asinsspiediena holtera ASPEL 308 uzlikšana un apraksts 24 stundas līdz 168 stundas
Izraksts no amb.kartiņas
Slimības lapas dublikāta izsniegšana
FAKSS: nosūtīšana (1 lpp.)
pieņemšana (1 lpp.)
Kseroksa pakalpojums (1 lpp.)
Kseroksa pakalpojums (1 lpp no abām pusēm)
Skenēšana un nosūtīšana uz e-pastu
Izdruka no datubāzēm vai e-pasta
Arhīva izziņa
Ķirurģija
Pārsējs
Apkakles veida kakla pārsējs
Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsējs
Pārsējs „Dezo”
Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji (piem., 8 – veidīgais pēdas locītavas pārsējs)
Pārsēja papildus fiksācija ar ģipsa saitēm

Vērtība
(EUR)
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Lūzuma imobilizācija ar ģipša longetēm vai šinām pie pirkstu un metakarpālo kaulu
lūzumiem
Ģipša longete, aptvērot vismaz divas lielās locītavas
Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera
Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija
Ģipša kurpe
Ģipša longetes pie potīšu lūzumiem (vienai kājai)
Ģipša longetes atkārtota uzlikšana, nepārveidojot to (pēc imobilizācijas)
Cirkulārs ģipša pārsējs 1 locītavai (tutors)
Cirkulārā ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītovai
Cirkulārā ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām
Ģipša pārsēja noņemšana (longetes vai šinas)
Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēz.līdzekli
Injekcija locītavā vai periartikulāri
Mazas brūces primārā apdare, tualete, bruču primārā apdare, primāri, dzīstoši brūču pārsiešanu.

Diegu vai klamburu izņemšana no lielām brūcēm, vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs
Ligatūras,svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)
Lielas primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)
Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu
Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)
Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošanu abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

Virspusēja incīzija ar drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona
Elkoņa, ceļa, pleca un gūžas locītavas punkcija
Lauztu rokas vai kājas pirkstu metakarpālo repozīcija
Elkoņa, pleca un gūžas locītāvu izmēžģījuma slēgta reponēšana
Rokas vai kājas pirksta izmežģījuma reponēšana
Lokāla labdabīgo ādas audzēju izgriešana ateromas, lipomas u.c.
Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija
Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju
Kaula un cīpslas maksts panarīciju atvēršana, ieskaitot vietējo drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

Ērces izņemšana no audiem
Asins noņemšana no vēnas 1 stobriņš
Galvaskauss, vienā plaknē
Elektrokardiogramma ar novadījumiem
- pieraksts
- apraksts
Profilaktiskās apskates
Profilaktiskā apskate pie speciālista
EKG
FIZIOTERAPEITS
Fizioterapeita konsultācija
Fizioterapeita nodarbība
Teipošana ( no teipošanas zonas)
ERGOTERAPEITS
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8,00
3,00
5,00
15,00
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20,00
8,00
5-10

Ergoterapeita konsultācija
Ergoterapeita atkārtota konsultācija
Klienta izvērtēšana un atzinuma sagatavošana
Ergoterapeita nodarbība
Ergoterapeita konsultācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām un dokumentu sa
MORGS
Par vienu diennakti, ja miris SIA "Līvānu slimnīca" nodaļās
Par vienu diennakti citos gadījumos
SOCIĀLĀ APRŪPE
Personas ikdienā veicamo darbu un vides novērtējuma anketa ( pēc klienta pieprasījuma)

Valdes priekšsēdētājs :

Vadims Krimans

20,00
15,00
20,00
10,00
15,00
3,00
8,00
20,00

