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1.

Mērķis – nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu
pārvaldīšanu:

1.1

Sniegt
pieejamu
mutes dobuma
veselības
aprūpi

Zobārstniecības

Apmeklējumu

pakalpojumi tiek
nodrošināti
Slimnīcas ielā 4 :
Pirmdienās
Trešdienās
Piektdienās
no8.00 līdz16.00
Otrdienās
Ceturtdienās
no 10.00 līdz 18.00
Skolu kabinetu
darba laiks
no8.00 līdz14.00
mācību gada
laikā

skaits Slimnīcas
ielā 4- 3042
Kopējas bērnu
apmeklējumu

skaits-5919
Slimnīcas ielā 4
Gaidīšanas rinda:
Zobārsts
vidēji 21diena
Zobu higiēnists
vidēji 14dienas
Ortodonts
vidēji 90dienas

1

Veidlapa
Nr.038/u-bērnu
zobārstnieciskās
aprūpes
kontrolsaraksts
Ambulatorā
pacienta talons
zobārstniecība
Veidlapa Nr.024/u-zob.
Ārsta darba
uzskaites
veidlapas ZMVC
Nr.1 un Nr.2

Apmeklējumu skaits
Slimnīcas ielā 4 2864
Kopējais bērnu
apmeklējums -5553

Pieņemto pacientu
daudzums un
gaidīšanas rindas uz
pakalpojumu
saņemšanu saistīts ar
strādājošo ārstu un
higiēnistu skaitu.
ZMVC 7 zobārsti un
1zobu higiēniste strādā
nepilnu darba nedēļu
un nepilnu darba dienu
saskaņā arDL134p(2)
Viena zobārste ir bērnu
kopšanas atvaļinājumā

1.2

Zobārstniecības
pakalpojumu
sniegšana
aprīkotā kabinetā
invalīdu
pieņemšanai

Pieprasījuma gadījumā
zobārstniecības
palīdzības
sniegšana100% apmērā

Zobārstniecības
pakalpojumu
sniegšana riska
grupām

Līgumi ar pašvaldības
sociālo dienestu

Nav

Nav

Pārorientēt
zobārstniecības
sistēmu no
ārstnieciskās uz
profilaktisko
vecāka
gadagājuma
pacientiem.

Vecāka gadagājuma
pacientu pārliecināšana
par dabīgo zobu
saglabāšanas
iespējamību

Samazinās vecākā
gadagājuma
pacientu skaits
kuriem
maz vai vispār nav
dabīgo zobu,
iedzīvotāji motivēti
apmeklēt zobārstu
,zobu
higiēnistu

Zobu
protezēšanas
pakalpojumi
sniegti 126
pacientiem

1.3. Piesaistīt
Jaunus
kvalificētus
specialistus

RSU Stomotaloģijas
institūta studentu
piesaiste prakses
iziešanā

Pieņemti 17
pacienti ar
funkcionāliem
traucējumiem.
Sniegta palīdzība
1gulošam
pansionāta
“Derpele”
Bauskas filiāles
iemītniekam.

2 jaunie ārsti

Nav

2

Visi pacienti ar
funkcionālajiem
traucējumiem tika
pieņemti tajā pašā
dienā ,kurā bija
nepieciešama
palīdzība.
Palīdzība sniegta pilnā
apjomā.

Nav

Bauskas novada
sociālās palīdzības
nolikumā nav atbalsta
zobārstniecības
palīdzības
pakalpojumu
saņemšanai.

Zobu protezēšanas
pakalpojumi sniegti
84 pacientiem
Zobu higiēnista
apmeklējumu skaits
381

Zobu higiēnista
apmeklējumu
skaits 417

2studenti strādāja
jūnija,jūlija,augusta
mēnešos

Pieņemti 5 pacienti
ar funkcionāliem
traucējumiem.

Sadarbības līgums
Nr.4823/2017/0506 ar

2jaunie ārsti

Zobu higiēnista
darba laiks mācību
gada laikā
tiek noteikts skolu
zobārstniecības
kabinetos un
pieaugušo pieņemšana
tiek organizēta tikai
vienu reizi nedēļā
Slimnīcas
ielā 4
2017.gadā pēc
studiju beigšanas
neviens zobārsts
neatnāca strādāt uz

stu

Bausku.
Informācijai(pēc
studentu vārdiem)kā
iemesli ir:
-zema darba alga
-darbs ar bērniem un
lielu dokumentācijas
daudzumu
-vēlēšanās strādāt
privātpraksēs

Rīgas Stradiņa
Universitāti par
Zobārstniecības
fakultātes studiju
programmas
“Zobārstniecība”
mācību prakses
organizēšanā uz 4
gadiem.

2.1 Veselības
2.2. veicināšanas

pasākumu
īstenošana
veselības aprūpes
jomās; bērnu un
mutes dobuma
profilaktiskā
sanācija

2.MĒRĶIS

Uzlabot bērnu

zobu kariesa

Zobu higiēnistu darbs,
kurš saistīts ar
stomatoloģisko
slimību profilaksi –
pārrunas par veselīgu
uzturu, pareizu un
regulāru zobu tīrīšanu
un smēķēšanas
kaitīgumu. Plānveida
profilaktiskā darba
organizēšanu ar
skolēniem – mutes
dobuma sanācija

Zobu kariesa
Bērni tika ārstēti
intensitātes un
plānveida kārtībā:
izplatīšanās
• 2.vidusskolā
samazināšana.
sanācijas aptveres
Veicot skolēnu
rādītājs-84.85%
plānveida
• Bauskas
profilaktisko darbu, ģimnāzija –
NVD iedalīta
sanācijas aptveres
finansējuma
rādītājs -55.4%
ietvaros, panākt
• .Bauskas
60%.sešgadīgu
pamatskolā
bērnu nav kariesa
sanācijas aptveres
12 gadīgiem KPE
rādītājs – 66.89%
ne vairāk par 3
Bauskas
sākumskolā
Sanācijas
aptveres rādītājs –
84.76%

KPE 6gadu
3

rādītājus(6g.12.g)
Statistiskā veidlapa
”Skolēnu plānveida
sanācijas rezultāti”.
Sanācijas aptveres
rādītājs:
Sanēto skaits +
agrāk sanēti +
veselie: skolēnu
skaits skolā x 100

KPE rādītājs –

2016.gadā bērni tika
sanēti plānveidā :
• 2.vidusskolā.
• Bauskas sākumskola
• Bauskas ģimnāzija –
• Bauskas
pamatskola –

6u12 gadu vecumā
karies intensitātes
rādītājs (KPE) ir
nozīmīgs tad, kad
kariesa profilaksē ņem
dalību zobārsts, zobu
higiēnists, pedagogi
utt., un šim nolūkam
tiek izdalīti līdzekļi no
valsts budžeta.
Diemžēl, 2016. un
2017. gados NVD šim
nolūkam naudu
nepiešķīra

vecumā-0.01
KPE 12gadu
Vecumā-3.26

.
3.1.

kariozo zobu +
plombētie zobi +
ekstrahētie zobi
summa : apskatīto
bērnu skaitu

KPE 6gadu
vecumā 0.058
KPE 12gadu
vecumā -3.65

3.Mērķis – pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi:
Uzlabot ZMVC
zobārstniecības
infrastruktūru

3.2. Uzlabot materiāli
tehnisko bāzi

Jaunas
zobārstniecības
iekārtas iegāde

Kvalitatīvu
materiālu un
nepieciešamā
aprīkojuma iegāde

Zobārstniecības
krēslsFona2000Lar
Premium
komplektāciju

27.11.2017
SIA
“ A Medical
līgumsNr.205/082017
Pavadzīme
AM171100304
27.112017
11192.5 Euro
ar 21%PVN
1.Ārsta krēsls
1.22.11.2017
PavadzīmeNr.AM1
71100249
217.80Euro
ar 21%PVN
2.Digitālā 2D
2.9.09.2017
panorāmas rentgena PavadzīmeNr.
iekārta
AM170900087
13500 Euro
bez PVN
21% PVN2835
Euro

3.-DURR Dental

27.11.2017
4

2017.gada Bauskas
novada domes
piešķirtais
12400EURO
līdzfinansējums deva
iespēju ieguldīt
līdzekļus
nepieciešamās
aparatūras iegādei
lielākā apmērā.
Sakarā ar to ka ZMVC
piedāvā zobu implantu
ievietošanu un
ortodonta
pakalpojumus ir
nepieciešama
Digitālā panorāmas
Rentgena iekārta
.
Iekārta iegādāta
par ļoti izdevīgu cenu
pēc medicīnas
aparatūras izstādes
Visa aparatūra
iegādāta veicot cenu
aptauju.

gaisakompresors ar
žāvēšanu
- Amalgāmas
separātorsDURR
CA1
-Vakuma sūknis
DURRDental
VS300S
4 .Steelco
medicīnas
instrumentu
mazgāšanas un
dezinfekcijas
iekārta
5.Jonizējošā
starojuma
aizslietnis uz
riteņiem

PavadzīmeNr.
AM171100305
5366.35Euro
ar21% PVN

15.09.2017
Pavadzīme Nr.
AM170900157
5389Euro
bez21% PVN
06.09.2017
Pavadzīme Nr.
AM170900060
3040Euro
bez 21% PVN

4.
Mērķis – nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā:
Informēt
Izstrādāt instrukciju
1 instrukcija
Instrukcija
4.1.
sabiedrību par
riska faktoru
rašanos sakarā ar
mutes dobuma
slimībām

pacientiem ”Kā
izturēties pēc zoba
ekstrakcijas” un to
izsniegt katram pēc
ķirurģiskas
manipulācijas
Izstrādāt instrukciju
sakarā ar zobu
endodontiju.

izstrādāta

1 instrukcija

Instrukcija
izstrādāta

Individuālo pārrunu
organizēšana ar
5

4.2. Sniegt atbildes uz
iedzīvotāju
jautājumiem un
ierosinājumiem

bērniem un viņu
vecākiem par pareizu
un regulāru zobu
tīrīšanu, pareizu uztura
lietošanu
Iesniegtas rakstiskas
sūdzības

Sūdzību nav

Sūdzību nav

6

Rakstisko sūdzību
reģistrācijas žurnāls

Sūdzību nav

