
Pielikuma Nr. 5 

”Pārskats par zobārstniecības darbību” aizpildīšanas vadlīnijas. 

Veidlapu aizpilda zobārstniecības un mutes, sejas un žokļu ķirurģijas ārstniecības iestādes 

par visiem sniegtajiem pakalpojumiem – gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem. 

 

1.tabula „Apmeklējumi pie zobārsta un mutes, sejas un žokļu ķirurga” 

Tiek uzrādīti visi apmeklējumi pie zobārsta un mutes, sejas un žokļu ķirurga gan 

pieaugušiem, gan bērniem līdz 17 gadiem ieskaitot. 

 

1. rindā „Kopējais apmeklējumu skaits” tiek uzrādīti visi apmeklējumi pie zobārsta un mutes, 

sejas un žokļu ķirurga gan pieaugušiem, gan bērniem līdz 17 gadiem ieskaitot. 

1.1 rindā „tajā skaitā kopējais apmeklējumu skaits bērniem (0 – 17 gadiem ieskaitot)” 

tiek uzrādīti tikai bērni (0-17 gadiem). 

1.1.1 rindā „no tiem: pirmreizējo apmeklējumu skaits bērniem (0 – 17 gadiem 

ieskaitot)” tiek uzrādīti attiecīgo iestādi apmeklējušie bērni pārskata gada laikā. 

1., 2., 3. kolonnā „Apmeklējumu skaits” rindām 1., 1.1 un 1.1.1 uzrāda kopējo apmeklējumu 

skaitu un dalījumu sievietes un vīrieši. Kopējam apmeklējumu skaitam jāsakrīt ar sieviešu un 

vīriešu uzskaitījuma kopskaitu. 

 

1.1. tabula ” Zobārstu un mutes, sejas un žokļu ķirurgu darbs” (mutes ķirurģija) 

1. rinda – Mutes dobuma operācijas (neieskaitot zobu implantu ievietošanu). 

2. rinda – Zobu implantu ievietošana. 

 

1. kolonnā – „Apkalpoto unikālo pacientu skaits”. Vienreizējo pacientu skaits, kuriem ir 

veiktas mutes dobuma operācijas vai zobu implantu ievietošana. 

2. kolonnā – „Gadījumu skaits”. Pacientam tiek uzskaitīts kopējais veikto manipulāciju 

(mutes dobuma operāciju vai ievietoto implantu) skaits, (vienam pacientam var būt veiktas 

vairākas manipulācijas). 

2. tabula „Apmeklējumi pie zobu higiēnista” 

1. rinda – „Kopējais apmeklējumu skaits” tiek uzrādīti visi apmeklējumi pie higiēnista gan 

pieaugušiem, gan bērniem līdz 17 gadiem ieskaitot. 

1.1 rinda – „tajā skaitā kopējais apmeklējumu skaits bērniem (0 – 17 gadiem ieskaitot)” 

tiek uzrādīti tikai bērni (0-17 gadiem), kas apmeklējuši higiēnistu. 

1., 2., 3. kolonnā „Apmeklējumu skaits” rindām 1. un 1.1 uzrāda kopējo apmeklējumu skaitu 

un dalījumu sievietes; vīrieši. Kopējam apmeklējumu skaitam 1. kolonnā jāsakrīt ar sieviešu 

un vīriešu uzskaitījuma kopskaitu. 

3. tabula „Zobu stāvoklis bērniem” 

1. rindā „6 gadi” tiek uzrādīti tikai tie bērni, kuri pārskata periodā ir 6 gadus veci. 

2. rindā „12 gadi” tiek uzrādīti tikai tie bērni, kuri pārskata periodā ir 12 gadus veci. 

1. kolonna „Pacientu skaits” tiek uzskaitīti 6 gadīgie un 12 gadīgie pacienti. 

2. kolonna „kariozo” kariozo zobu skaits pastāvīgajiem zobiem. 

3. kolonna „plombēto” plombēto zobu skaits pastāvīgajiem zobiem. 



4. kolonna „izrauto” pastāvīgo izrauto zobu skaits. 

5. kolonna „KPE” KPE pastāvīgiem zobiem (kariozie + plombētie + izrautie) dalīti ar 6 

gadīgo un 12 gadīgo 1. kolonnas pacientu skaitu. 

6. kolonna „kariozo” kariozo zobu skaits piena zobiem. 

7. kolonna „plombēto” plombēto zobu skaits piena zobiem. 

8. kolonna „KPE” KPE piena zobiem (kariozie + plombētie) dalīti ar 6 gadīgo un 12 

gadīgo 1.kolonnas pacientu skaitu.  

9. kolonna „Pacientu skaits ar ortodontiskām anomālijām”.  

10. kolonna „Pacientu skaits ar patoloģisku periodontu”. 

 

 

 


