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Vanaga Zobārstniecības klīnikas 

Ārsta un pacienta sadarbības noteikumi 
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Rīga 

Pamatinformācija 

 

V.Vanaga zobārstniecības klīnika ir dibināta 1991. gadā. Tā ir viena no pirmajām 

privātajām zobārstniecības klīnikām, kas ir izveidota pēc neatkarības atgūšanas.  

Dr. Vanaga izvirzītais klīnikas darba princips ir personīga atbildība par katru 

pacientu. 

Mediķu komandu veido pieredzējuši ārsti, kuri aktīvi seko zobārstniecības attīstībai 

pasaulē.  

Sadarbības pamatā ir ārsta un pacienta atbildības sajūta. Ārstniecības personai un 

pacientam ir jāapzinās savas tiesības un pienākumi.  

Par klīnikas veiksmīgo darbu liecina tas, ka vairāk nekā 80% pacientu kļūst par 

klīnikas pastāvīgajiem apmeklētājiem, un pēc pilnīgas mutes dobuma sanācijas, 

ikgadējās kontrolēs novērojam, ka 90% pacientu nav nepieciešama ārstēšana.  
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Ārstēšanas taktika 

 

Klīnikas un pacientu sadarbības mērķis ir veikt mutes dobuma sanāciju, kas atjaunotu 

mutes dobuma funkcijas un kosmētiku.  

Pirms  sākt ārstēšanu, pacientam jāzin sava diagnoze un ārstēšanas plāns.  

Lai izstrādātu ārstēšanas plānu un noteiktu diagnozi, ja nepieciešams, veic apskati, 

rentgena uzņēmumus un citus izmeklējumus. 

Ārsts pacientam saprotamā veidā iepazīstina pacientu ar mutes dobuma stāvokli.  

Pirms sākt ārstēšanas plāna izpildi, pacients ar ārstu vienojas par ārstēšanas taktiku un 

izmaksām. Paredzamās izmaksas tiek atzīmētas ārstēšanas plānā. Ar savu parakstu 

pacients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un to akceptē, kā arī apņemas 

izpildīt ārsta un higiēnista sniegtos norādījumus.  

Pēc pilnīgas mutes dobuma sanācijas pacientam jāierodas uz apskati pie 

zobārsta vai higiēnista ne retāk kā reizi 2-6 mēnešos, atkarībā no riska pakāpes. 

Lai tiktu ievēroti kontrolei noteiktie laika periodi, mēs izsūtām atgādinājumua 

kartiņa vai sazināmies telefoniski.  

Pacienta laika taupīšanai klīnikai ir pieraksts. Ārstēšana tiek veikta, saskaņojot 

apmeklējuma laikus. Šo laiku klīnikas personāls ir rezervējis šim pacientam, tādēļ, ja 

pacients nevar ierasties noteiktajā laikā, viņam pēc iespējas ātrāk par to būtu 

jainformē klīnika. Akūtu sāpju gadījumā tiek sniegta neatliekamā palīdzība.  
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Vanaga Zobārstniecības klīnika 

Sadarbības noteikumi 

 

 

 

Vanaga Zobārstniecības klīnika Jums piedāvā sadarbības noteikumus, kas balstās uz 

LR Ārstniecības likumu, Latvijas ārstu ētikas kodeksu un klīnikas iekšējās kārtības 

noteikumiem.  

 

Klīnikas un pacientu sadarbības mērķis ir veikt mutes dobuma sanāciju, lai pēc 

iespējas atjaunotu mutes dobuma funkcijas un kosmētiku, ar profilakses 

palīdzību samazināt mutes dobuma slimību atkārtošanos.  

Tikai patiesas sadarbības veidošanai var sasniegt labus rezultātus. Ārstniecības 

personas un pacients apzinās savas tiesības un pienākumus.  

Pacients ierodas klīnikā, aizpilda medicīniskās kartiņas pirmo lapu, iepazīstas ar 

sadarbības noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu.  

Ārsts veic izmeklēšanu (anamnēze, apskate, rentgena uzņēmumi u.c.), nosaka 

diagnozi, sastāda ārstēšanas plānu. 

Paredzamās izmaksas veidošanās tiek atspoguļotas ārstēšanas plānā.  

Pacients tiek iepazīstināts ar ārstēšanas plānu un izmaksām, pēc pacienta pieprasījuma 

tas tiek izklāstīts rakstiskā formā, lai būtu saprotamāks.  

Ārstēšanas plāna izmaksas ir pamatotas ar klīnikas vadības apstiprinātu cenrādi, kas 

pacientam ir pieejams.  

Pacientam ir tiesības neskaidros jautājumus noskaidrot pie ārsta vai viņa pilnvarotām 

personām (asistents, administrators).  

Nepieciešamības gadījumā pacients tiek iepazīstināts ar mutes dobuma anatomiju, 

fizioloģijas pamatiem  un slimību norisi viņam saprotamā veidā. 

Izmaiņas ārstēšanas plānā vai pat jauna ārstēšanas plāna sastādīšanai var tikt pamatota 

ar finansu problēmām ( lai gan tās var atrisināt, mainot maksāšanas noteikumus katrā 

atsevišķā gadījumā) vai citiem vērā ņemamiem argumentiem, nepasliktinot ārstēšanas 

rezultātus.  
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Jebkura kompromisa prognoze un iespējamās komplikācijas tiek pacientam 

izskaidrotas viņam saprotamā veidā un apstiprinātas ar ārsta un pacienta parakstu.  

Ārstēšanas plāns un izmaksas var mainīties, ja ārstēšanas laikā atklājas diagnostikas 

vai prognozes nepilnības, vai mainot ārstēšanas taktiku. Par šīm izmaiņām pacients 

tiek informēts savlaicīgi.  

Ja izmaksas un ārstēšanas plāns ir saskaņots, tas tiek apliecināts ar parakstu un 

ievērots.  

Par ārstēšanu pacients norēķinās uzreiz pēc vizītes. Par protezēšanas darbiem 

jāsamaksā 70% no plānotās summas pēc darbu sākšanas un 30% pēc darba 

nodrošināšanas.  

Gadījumos, ja ārstēšanas summa pārsniedz 300€ vai pacientam ir naudas 

plūsmas problēmas, tiek noslēgta atsevišķa vienošanās par apmaksas kārtību.  

Ja ārstam vai pacientam rodas aizdomas, ka mutes dobuma saslimšanu ietekmē kāda 

vispārēja saslimšana vai ārsts apzinās, ka cits kolēģis ir kompetentāks, tiek organizēta 

konsultācija vai ārstēšana pie cita ārsta.  

Ārstēšana tiek veikta, saskaņojot vizīšu laiku. Ja pacients personīgu iemeslu dēļ 

nevar apmeklēt klīniku noteiktajā laikā, viņa pienākumos ir informēt klīniku 

par to pēc iespējas ātrāk, apzinoties, ka klīnikas personāls šo laiku ir rezervējis 

speciāli viņam.  

Kompensācija ārstam par laikā neatteiktu vizīti ir 70 €/h. Šī kompensācija 

darbojas abpusēji, t.i., pacients saņem kompensāciju, ja klīnikas darbinieku dēļ 

tiek kavēts pacienta laiks.  

Pacients apņemas ievērto ārsta dotos norādījumus ārstēšanas gaitā un rūpēties par 

saviem zobiem un mutes dobumu arī pēc ārstēšanas beigām.  

Savu neapmierinātību par ārstēšanas gaitu vai rezultātu pacients ir tiesīgs izteikt 

ārstējošam ārstam vai klīnikas vadītājam, saņemot paskaidrojumus vai norādījumu. 

Norādījuma gadījumā pacientam ir tiesības sūdzēties Latvijas Zobārstu asociācijas 

ekspertu komisijā (Rīgā, Dzirciema ielā 20. Tel. 67455058), Ārstniecības riska 

fondam Nacionālajā veselības dienestā, Cēsu ielā 31, k-3, 6 ieeja, 4. stāvs, LV-

1012, Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes ekspertu komisijā. 

 

Klīnika uzņemas atbildību par savu darbu, tāpēc neveiksmes gadījumā pacientam tiek 

kompensēti radītie zaudējumi.  
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Pārliecībā, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga 

Vanaga Zobārstniecības klīnikas vadītājs    V. Vanags 
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Ārstēšanas izmaksas 

Pacients tiek iepazīstināts ar ārstēšanas plānu un izmaksām. Paredzamo izmaksu 

veidošanās tiek atspoguļotas ārstēšanas plānā.  

Ja ārstēšanas laikā mainās diagnoze vai ārstēšanas taktika, tad var mainīties ārstēšanas 

plāns un izmaksas. Par šīm izmaiņām pacients tiek nekavējoties informēts un tiek 

saskaņota turpmākā rīcība un izmaksas.  

Ārstēšanas plāna izmaksas, ņemot vērā klīnikas cenrādi.  

Saīsināts cenrādis 

Pakalpojuma veids Cena, € 

Profilaktiskā apskate 50,00 

Rentgens 7,00 

Anestēzija 10,00 

Higiēnas seanss (1h) 75,00 

Sudraba plombes 55,00-115,00 

Helio plombes 80,00-140,00 

Lietais metāla kronis 313,00 

Metālkeramikas kronis 390,00 

Izņemamās protēzes 530,00-790,00 
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Ārstēšanā izmantotie materiāli 

 

 

 Vanaga Zobārstniecības klīnikā tiek izmantoti vienreizējie higiēnas materiāli 

un pilnīgi drošas sterilizācijas metodes.  

 Katram pacientam ir sagatavots atsevišķu sterilu instrumentu komplekts, kas 

tiek lietots tieši šim pacientam.  

 Ārsti izmanto drošākās aizsardzības metodes pret AIDS un citām infekcijas 

slimībām.  

 

Apstiprinājumu klīnikas lietoto materiālu kvalitātei ir devusi gan Dr. V. Vanaga 

praktiskā darba pieredze, gan vadošo Latvijas zobārstu atsauksmes.  
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Darbinieku komanda 

 

Vanaga Zobārstniecības klīnikā strādā saskanīga komanda, kurā katrs darbinieks ir 

profesionālis. Katru darba dienu klīnikās strādā ārsti, asistenti, zobu higiēnisti un 

administratores, kas palīdz organizēt klīnikas darbu.  

 

Klīnikas darbinieku komanda: 

 

Valdis Vanags – Zobārsts  

Ieva Baumane – Zobārste 

Dina Lietuviete – Vēvere – Zobārste 

Anta Raipale – Ērgle – zobārste 

Ritvars Alainis – zobārsts  

Agnese Juķeviča – zobārste 

Kristīne Rudzīte – higiēniste 

Arita Kiršteine – higiēniste 

Alīna Purviņa – higiēniste 

Zane Vasermane – zobārsta asistente, topošā zobārste 

Elvīra Leleviča – zobārsta asistente 

Kristīne Rancāne – zobārsta asistente 

Vija Batņa – sterilizācijas māsa 

Rita Kiršteine – sterilizācijas māsa 

Inta Bautre – administratore  

Ilze Beļska – administratore 

 

 


