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PRAKSES DARBA ORGANIZĒŠANA

Uzgaidāmā telpa-reģistratūra-zobārstniecības kabinets



Ierobežot uzgaidāmās telpas
izmantošanu. Ir ieteicams
pacientam doties nekavējoties
uz zobārstniecības kabinetu. 

 

 

Nodrošināt 
alkoholu
saturošu
šķīdumu
roku
dezinficēšanai 

  
 

  
 
 

 

Redzamā vietā izvietot
praktiskus norādījumus 
un aizsargpasākumus.

 
  

 

Ja iespējams, nodrošināt 
virs reģistratūras galda 
caurspīdīgu  aizsargbarjeru. 

 

Noņemt visus priekšmetus no
uzgaidāmās telpas: žurnālus,
grāmatas, rotaļlietas

 
 

Roku mazgāšanas
ieteikumi.

   
  

 

R
ek

o
m

en
d

āc
ija

s

Ierobežojiet sēdvietu skaitu un
nodrošiniet minimums divu metru
lielu attālumu starp tiem.

Dezinficējiet telpas vismaz divas
reizes dienā un regulāri vēdiniet
vismaz 15 minūtes, ja praksē nav
piespiedu gaisa apmaiņas sistēma.

PRAKSES DARBA ORGANIZĒŠANA

Uzgaidāmā telpa- reģistratūra



PRAKSES DARBA ORGANIZĒŠANA

Zobārstniecības kabinets

Zobārstniecības kabinetam
jābūt pēc iespējas tukšākam.

Darba virsmām kabinetā
jābūt atbrīvotām, lai tās
būtu viegli mazgājamas
un dezinficējamas. 

Vēdiniet telpas vismaz 15 minūtes pēc 
katra apmeklējuma, ja tas saistīts ar 
aerosola ģenerēšanas risku, un, ja 
kabinetā nav piespiedu gaisa apmaiņas 
ventilācijas sistēma.

Aizsargājiet datoraprīkojumu 
(tastatūru, peli, ekrānu, utt.) 
ar aizsargplēvi vai arī 
pārklājot tos ar notīrāmu
apvalku.

Turiet durvis ciet
visā pacienta 

vizītes laikā.

Ļaujiet praksē atrasties tikai personai, kurai
paredzēta noteiktā ārstniecības procedūra.

 Nepilngadīgajiem un pacientiem, kuriem
nepieciešams pavadonis, ir atļauts ierasties

tikai vienas personas pavadībā, kuram 
jāpaliek uzgaidāmajā telpā.

R
E

K
O

M
E

N
D

Ā
C

IJ
A

S

Vairāku krēslu zobārstniecības
praksē:

Ieteicams strādāt pārmaiņus 
divos kabinetos.
 - intensificējot darbu.
 - nodrošinot telpu uzkopšanu.



PACIENTI
Nr.1 Medicīniskās aprūpes nepieciešamības un riska 
 statusa novērtējums
Nr.2 Vizīšu plānošana un pieņemšana

Plānojot pacienta vizīti, ir svarīgi
apzināt apmeklējuma mērķi.
Nav vēlams apmeklējums
bez iepriekšēja pieraksta.    
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PACIENTI

Nr.1 Medicīniskās aprūpes nepieciešamības un riska statusa novērtējums

Kad pacienti zvana un apmeklē 
praksi, katru reizi ievāciet pēc 
iespējas pilnīgāku informāciju, 
lai noteiktu iespējamās riska 
situācijas un uzzinātu par viņu 
medicīniskās aprūpes vajadzībām.

Pacients, kuram nav 
COVID-19 a  raksturīgu 

simptomu un kurš 
neatbilst grupu B, C un D 

kritērijiem.

Pacients, kuram nav 
COVID-19 raksturīgu 

simptomu, nav kontakta riska, 
bet, kuram var attīstīties 
smaga slimības forma b  – 

riska pacienti.

Pacients, kuram nav 
COVID-19 a  raksturīgu 

simptomu, bet kurš ir ciešā 
kontaktā  ar personu, 
kurai ir apstiprināts 

COVID-19.

Pacients, kuram ir 
apstiprināts COVID-19 
vai, kuram ir COVID-19 a 

raksturīgi simptomi.

a. Galvenās pazīmes: drudzis ar temperatūru virs 38°C vai kuram ir drudzis, persistējošs klepus, elpošanas grūtības, pēkšņs garšas vai ožas zudums.

b.  Galvenie riska faktori: vecums > 65 gadi, sarežģīta hipertensija, hroniska elpceļu slimība, vāji kontrolēts diabēts, grūtnieces (3.trimestris), 
 sirds mazspēja, aptaukošanās, iedzimta vai iegūta imūnsupresija. 



PACIENTI

Nr.1 Iespējamās klīniskās procedūras 

Iespējamās klīniskās
procedūras katrai
grupai ir atšķirīgas.  

Pacients, kuram nav 
COVID-19 a  raksturīgu 

simptomu un kurš 
neatbilst grupu 

B, C un D 
kritērijiem

Pacients, kuram nav 
COVID-19 raksturīgu 

simptomu, nav kontakta 
riska, bet, kuram var 

attīstīties smaga 
slimības forma

Pacients, kuram nav 
COVID-19 a raksturīgu 
simptomu, betr kurš ir 

ciešā kontaktā ar 
personu, kurai ir 

apstiprināts COVID-19.

Pacients, kuram ir 
apstiprināts COVID-19

vai, kuram ir 
COVID-19 a 

raksturīgi simptomi

Neatliekamā
palīdzība

Akūtā 
palīdzība

PSKUS
NMPD

Jā

PSKUS
NMPD

Iespējams a

PSKUS
Saskaņojot 

pieņemšanas laiku.
NMPD

Nē Pacientam 
nepieciešams 

novērošanas periods 
(inkubācijas periods) 
pēc pēdējā kontakta 

ar personu, kurai 
apstiprināts COVID-19;

- kurai ir COVID-19 
raksturīgi simptomi

Nē
Ārstēšana jāatliek 
līdz brīdim, kad 

tiek sasniegti atlabšanas 
kritēriji, balstoties uz 

vispārīgo pacientu 
populāciju, -pacients 

ar nomāktu 
imūnsistēmu

PSKUS
Saskaņojot 

pieņemšanas laiku.
NMPD

a. Jāapsver riska/ieguvuma attiecība starp ārstēšanu, kura veicama un pacienta pakļaušanas slimības iedarbībai riskam (jāpieņem kopīgs un informēts lēmums
    starp ārstu un pacientu), jo sevišķi rūpīgi apsverot: pacienta veselības statusu, epidēmijas līmeni reģionā, attiecīgās ārstēšanas vizītes pārcelšanas iespēja. 
 

Neatliekamā palīdzība - sniedzama neatliekamos gadījumos, kad tālāka saslimšanas attīstība var draudēt ar dzīvībai bīstamām sekām:
sejas skeleta traumas; asiņošana pēc traumas vai ķirurģiskas manipulācijas t.sk. zoba ekstrakcijas; mīksto audu iekaisumi- virspusējie un dziļie abscesi, 
strutojošas brūces, ar infekciju vai alerģisku reakciju saistītas tūskas, kas komplicējas ar rīšanas vai elpošanas traucējumiem.

PSKUS- Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas mutes un sejas kirurģijas centrā. 
 

Akūtā palīdzība –   sniedzama  pārējos akūto stāvokļu  gadījumos,  kad tālākā slimības gaita tiešus draudus dzīvībai nerada:
zobu traumas, zobu sāpes, arī  pulpītu, periodontītu un perikoronītu gadījumā, kas  iespaidojamas ar  sāpju remdējošiem medikamentiem;
Plānveida palīdzība. 



Nr.2 Vizīšu plānošana un reģistrācija

Ja pacientam tiek ieplānota vizīte, lūgt viņu
ierasties ar sejas aizsargmasku. 

Nepieciešama roku 
dezinficēšana ar alkoholu 

saturošu šķīdumu. 

Nav ieteicama pacienta pieres 
temperatūras mērīšana, viņam ierodoties. Nodrošināt atbilstību telpu 

dezinfekcijas un vēdināšanas 
noteikumiem.

Pieprasīt pacientiem 
nēsāt sejas masku. 
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pacientiem, ka  gadījumā, ja viņiem 
pirms vizītes attīstās simptomi, tad 
nenākt uz zobārstniecības praksi un 
viņiem atkal jāsazinās ar reģistratūru, 
lai ieplānotu jaunu vizīti.
Palūgt pacientiem uzgaidīt ārpus 
klīnikas līdz pieraksta laikam.
Ļaujiet ienākt tikai pacientam, kurš 
ieradies uz vizīti.

PACIENTI



 

APRŪPĒTĀJI UN
APKALPOJOŠAIS PERSONĀLS

Nr.1  Zobārsta asistenti, administrators 
Nr.2 Zobārsts, zobu higiēnists
Nr.3 Ārstēšana un individuālie aizsardzības 
 līdzekļi (IAL).

Ir svarīgi izmantot
individuālos aizsardzības
līdzekļus un ievērot
uzvilkšanas un
novilkšanas kārtību.     



ZOBĀRSTNIECĪBAS KOMANDA

Nr.1 Administrators, apkalpojošais personāls.

Administrators un apkalpojošais personāls ir pirmie, kuri nonāk kontaktā ar pacientiem
ievērojot  ārstniecības iestādes higiēnisko un pretepidēmisko režīmu:    
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Personīgās higiēnas režīmam visām veselības 
aprūpes personām klīnikā:

Noņemti juvelierizstrādājumi no rokām un 
plaukstas locītavām ( rokassprādzes, gredzeni,  
vai pulksteņi).
Sasiet uz aizmuguri garus vai vidēja garuma 
matus.
Valkāt tīru, profesionālo apģērbu, kas ir atbilstošs

 

aktivitātēm.
Ierīvēt rokas ar alkoholu saturošu šķīdumu pēc 
katras apģērba maiņas.

Jebkuros apstākļos 
nēsājiet sejas 
aizsargmasku, nēsājiet 
aizsargbrilles vai 
sejas ekrānu.



ZOBĀRSTNIECĪBAS KOMANDA

 

 

Nr.2 Zobārsti, zobu higiēnisti un  zobārsta asistenti.

Pakalpojuma sniedzējiem  jāvalkā profesionāls apģērbs, kas paredzēts aprūpes darbības 
veikšanai, piemēram, aizsargbrilles, bikses, cepure, krekls ar īsām piedurknēm, slēgti apavi.
Ārstēšanas procesa nodrošināšanai nepieciešams valkāt papildus individuālos 
aizsardzības līdzekļus (IAL).

Noskūt tīri bārdu un
citu sejas apmatojumu,

jo tas var aizkavēt
maskas pienācīgu

nostiprināšanu uz sejas.

Turpināt valkāt to pašu FFP2 masku vairāku
pacientu aprūpei tikai tādā gadījumā, ja
maska nav tikusi nosmērēta, nav slapja

 vai ņemta rokās.

Ja nevalkā FFP2 masku
tādā gadījumā vienmēr

jāvalkā ķirurģiskā maska.

Vienmēr valkāt FFP2 masku (vai ekvivalentu 
aerosola ģenerējošas procedūras laikā un 
arī bioloģiskās tīrīšanas un zobārstniecības
kabineta vēdināšanas laikā.)
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Personas higiēnas pasākumi piemērojami 
visām veselības aprūpes personām klīnikā:

Noņemt juvelierizstrādājumus uz rokām un 
plaukstas locītavām ( rokassprādzi, gredzenus 
vai pulksteni).
Sasiet uz aizmuguri garus vai vidēja garuma matus.
Ierīvēt rokas ar alkoholu saturošu šķīdumu pēc katras
apģērba maiņas.



 

ZOBĀRSTNIECĪBAS KOMANDA

Nr.3 Ārstēšana un individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL).

Ārstniecības procedūras veikšanai ne vienmēr nepieciešams 
tas pats aprīkojums un tās pašas vēdināšanas procedūras.

Kāda veida
vizīte?

Procedūra, kurā 
netiek izmantots 

aerosols 
(konsultācija, noņemamo protēžu 

pielaikošana, ortodontija utt.)

Aerosolu ģenerējoša 
procedūra bez asiņu 

klātbūtnes
(konservatīva ārstēšana,

 endodontija, utt.)

Aerosolu ģenerējoša 
procedūra ar asiņu 

klātbūtni
(ekstrakcijas, implantoloģija,

ķirurģiskas procedūras)

Kuru masku 
izmantot?

Kāds citi papildu 
aizsarglīdzekļi

Vai nepieciešams 
vēdināt telpu?

Ķirurģiskā maska

FFP2 respirators

FFP2 respirators

• Sejas ekrāns 
vai aizsargbrilles

• Ķirurģiskā cepure
• Aizsargbrilles vai 
 sejas ekrāns
• Ūdens necaurlaidīgs 
 priekšauts

• Ķirurģiskā cepure
• Aizsargbrilles vai 
 sejas ekrāns
• Ūdens necaurlaidīgs 
 halāts

Nē

Jā
Vismaz 15 minūtes 
starp katru 
procedūru

Jā
Vismaz 15 minūtes 
starp katru 
procedūru



Aerosolu ģenerējošas procedūras un ārstēšana.

 

APRŪPES SNIEGŠANA

Pacientiem obligāti jātur uz sejas aizsargmaska 
līdz procedūras sākumam un jāuzliek tā atpakaļ 
procedūras beigās.



Kariesa gadījumā apsvērt selektīvo kariozo audu izņemšanu ar rokas instrumentiem, 
silantus vai fluorīdu laku pastāvīgo zobu ārstēšanai; Hall kroņus vai nerestoratīvo kariesa
ārstēšanu piena zobu ārstēšanai; ultraskaņas lietošanas aizvietošanu ar manuālajiem 
sirpjiem un kiretēm periodonta saslimšanu ārstēšanai;

 

APRŪPES SNIEGŠANA
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Lietojiet piesardzīgi intraorālo rentgenu
lai ierobežotu klepus izraisīšanas risku. Izmēģiniet un lietojiet metodi, kuras laikā

tiek ģenerēts mazākais iespējamais 
aerosola daudzums.

Ekstraorāls  rentgens (piemēram,
panorāmas vai CBCT attēlveidošanas

rentgens) var kalpot kā alternatīva
gadījumos, ja rentgenogrammas

 ir pamatoti nepieciešamas.

Lēmumu pieņemšanā par kariesa un periodonta saslimšanu 
ārstēšanu iesaka izvēlēties aerosolus neradošas metodes 
vai tādas, kurās aerosola ģenerēšana notiek minimāli. 

Veicināt mutes veselību, informējot pacientus par 
veselīgiem uztura paradumiem un kvalitatīvu higiēnu, 
izmantojot fluorīdus saturošas zobu pastas ar 
fluorīdu koncentrāciju vismaz 1000 ppm visās 
vecuma grupās.

Pirms apskates vai ārstēšanas lūgt pacientam 
izskalot muti 20 sekundes ar Sol.Chlorhexidini
 0,2% šķīdumu. Var arī pastiprināt:  
ar   1% ūdeņraža peroksīda un pēc tā  20 sekundes 
ar 10 ml Sol.Chlorhexidini 0,2% šķīdumu.



BIOATTĪRĪŠANA UN ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Nr.1 Starp pacientiem
Nr.2 Dienas beigās

Ir obligāti jāievēro ar veselības aprūpi  saistītu
infekciju novēršana atbilstoši medicīnas ierīču
dezinfekcijas un sterilizācijas prasībām un
ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā
režīma plānam.

Noteiktās procedūras medicīnas ierīču sterilizēšanai
un dezinficēšanai nedrīkst tikt mainītas.



IAL jāmaina (cimdi, priekšauts, halāts) vai jātīra 
(sejas ekrāns, aizsargbrilles) pēc katra pacienta.

BIOATTĪRĪŠANA UN ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Nr.1 Starp pacientiem

Izskalojiet nosūcējus ar ūdeni.

Attīriet nosūcēju sprauslas.
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Ārstniecības procedūras laikā radušos atkritumus 
un IAL jāizmet medicīnas  atkritumu tvertnē.

Procedūru telpas rūpīgi jāiztīra, veicot mitro 
tīrīšanu ar mazgāšanas līdzekli, kā arī pēc tam 
virsmas jādezinficē ar dezinfekcijas līdzekli, 
atbilstoši “Medicīnas ierīču dezinfekcijas un 
sterilizācijas prasībām” un ārstniecības iestādes 
higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānam.

Vēdiniet zobārstniecības kabinetu 
vismaz 15 minūtes, ar atvērtu logu 

un aizvērtām zobārstniecības 
kabineta durvīm, ja praksē nav 

piespiedu gaisa apmaiņas  sistēma.



 .

BIOATTĪRĪŠANA UN ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Nr. 2 Dienas beigās
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Nosūcēju filtru attīrīšana.
Uzgaidāmās telpas virsmu notīrīšana, ja tā 
tikusi izmantota.
Dienas beigās grīdas jāizmazgā ar mitru lupatu 
un jādezinficē.
Neizmantojiet putekļu sūcēju.
Lietojiet dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši 
“Medicīnas ierīču dezinfekcijas un sterilizācijas 
prasībām” un ārstniecības iestādes higiēniskā un
pretepidēmiskā režīma plānam.

Dezinficējiet nosūcējus, attīriet nosūkšanas filtrus un, ja 
tikusi izmantota uzgaidāmā telpa, notīriet visas 
uzgaidāmās telpas virsmas.

Ārstniecības procedūras laikā radušos atkritumus un
netīros IAL izmetiet medicīnisko atkritumu tvertnē 
atbilstoši “Medicīnas ierīču dezinfekcijas un sterilizācijas
prasībām” un ārstniecības iestādes higiēniskā un 
pretepidēmiskā režīma plānam.



Materiāla sagatavošanā izmantotas Mutes 
veselības fonda,  ADF, Francijas Stomatologu 
asociācijas ieteikumi.  Pateicamies par to 
sniegto piekrišanu šī praktiskā ceļveža
tālākai izplatīšanai.
Materiāls tulkots un papildināts atbilstoši 
LV Veselības ministrijas ieteikumiem.

Mutes veselības fonds ir labdarības nodibinājums, kas veltīts labākai mutes veselības nodrošināšanai.
Smile House, 2 East Union Street, Rugby, Wawickshrie, CV22 6AJ
www.dentalhealth.org mail@dentalhealth.org +44(0) 1788 546 365

ATZINĪBAS UN PATEICĪBAS
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