
Cienījamais ārsts - kosmetologs! 

Ielūdzam Jūs uz starptau�sko projektu “PHITOGEN” – “ZAĻĀS INJEKCIJAS: JAUNIEM UN SKAISTIEM” 

Projekta prezentācija 

1.  Projekta nosaukums – “Zaļās injekcijas: jauniem un skais�em”
2.  Projekta mērķis: jauno pacientu estē�skā korekcija ar “Zaļo injekciju” preparātu līniju. 
3.  Projekta dalībnieki: jaunie pacien� 25-35 gadu vecuma un ārs� – kosmetologi ar darba pieredzi ne 

mazāk par 3 gadiem. 
4.  Pieteikšanās termiņi dalībai projektā: līdz 2020. gada 30. janvārim. 
5.  Projekta ilgums: no 30.01.2020.g līdz 10.05.2020.g.

Kopa ar uzaicinājumu piedalī�es, jūs saņemsiet metodiskus materiālus pieteikuma sagatavošanai un 
darbam ar pacientu: 

– anketa 
– pacientu fotografēšanas rekomendācijas; 
– prezentācijas veidne, kurā gatavosiet savu darbu novērtēšanai. 

!!! Šī projekta darbu izpildei, preparā� �ks piedāvā� pa īpašām cenām !!!

Visus darbus novērtēs ekspertu padome kuru izveidos konkursa organizatori.  

Konkursa balvas: ārzemju stažēšanās, ārzemju apmācības kompānijas PHITOGEN treneru klīnikās, 
kadaver-kursi. 

Ko mēs gaidām no ārs�em, kuri vēlās piedalī�es projektā? 
- Anketu ar informāciju par sevi un pacienta foto “līdz” rekomendējamos rakursos; pacienta 
pārvaldības protokols ar pielietojamo preparātu nosaukumiem un apjomu; nepieciešamā  
gadījuma – papildus rekomendācijas pacientam. Visu šo informāciju Jūs nosūtat kompānijai SIA 
«Roksana Bal�c». 

Gaidām Jūsu pieteikumus uz e-pastu:
·Jana Bočenkova  roksana@apollo.lv

mailto:roksana@apollo.lv


Aizpilda ārsts Piezīmes 

Ārsta Vārds, Uzvārds

Pilsēta

Ārsts par sevi

Izglī�ba, darba stāžs medicīnā, 
estē�skajā medicīnā, 

darba vieta, hobijs.  

Ārsta fotogrāfija 
(vai pievienota 

faila adrese)

Mīļāka fotogrāfija ar mūsu 
preparā�em. 

Iesniegšana termiņš līdz 30.01.2020

Pacienta Vārds, Uzvārds,
vecums

Pacienta fotogrāfija 
(vai pievienota 

faila adrese)

Prasības med. fotoa�ēlam pielikumā. 
Iesniegšana termiņš līdz 30.01.2020

Pacienta anamnēze
Iesniegšana termiņš līdz 30.01.2020

Estē�skās korekcijas 

programmas nosaukums

Programmas plāns
Iesniegšana termiņš līdz 30.01.2020

Preparātu nosaukums 

un daudzums priekš 
plānotas korekcijas

Preparātu nosaukumam ir 

jāatbilst zīmola nosaukumiem 

uz kastes

Mājas lietošanas

preparā�

Preparātu nosaukumam ir 

jāatbilst zīmola nosaukumiem 

uz kastes

 

Procedūras protokols

Paveikta darba prezentācija 

(faila nosaukums vai saite) 

Izpilde programmā PowerPoint.

Iesniegšanas termiņš līdz 30.01.2020

Anketa iesniegums piedalī�es projekta “ZAĻĀS INJEKCIJAS: JAUNIEM UN SKAISTIEM”



Pacienta medicīniskās fotografēšanas noteikumi un rekomendācijas

1. Fotogrāfijas termiņi: līdz darba 
uzsākšanai un darba noslēgumā 
brīdī.  

2. Aprīkojums –  Digitāla vai 
spoguļkamera. Telefonu kameras 
neizmantot. Ieteicams izmantot 
objek�va fokusa a�ālumu no 
50 mm - tas ļaus izvairī�es no 
op�skiem kropļojumiem un sejas 
proporciju izmaiņām. - sta�vs 
(vai spēja uzstādīt kameru 
atbilstoši horizontam). 
- Izkliedētais apgaismojums: 
dienasgaismas spuldzes, studijas 
zibspuldzes ar difuzoru.

3. Fons – vienkrāsains, balts. 
Nebildēt uz mēbeļu , logu, 
interjera priekšmetu fona.

4. A�ālums bildēšanai - tuvplāns: 
ausis, deguns, lūpas - līdz 90 cm; 
seja, kakls - 90–150 cm.

5. Pacients – uzvilkta vienreizējā 
cepurīte, noņemta dekora�vā 
kosmē�kā. Apģērbs – 
vienreizējais med. halāts. Brilles, 
rotas noņemtas. 

6. Sejas fotografēšanas pozīcijas. 

1 fotoa�ēls “Fas”, 2 profila 
fotoa�ēli pa kreisi un pa labi, 2 
fotoa�ēli pus profilā (3/4) pa 
kreisi un pa labi. 

Kameras objek�vam jāatrodas 
pre� sejai, nav atļauts fotografēt 
no apakšas uz augšu un no 
augšas uz leju. 
- “Fas”: starp profilu līnijai jābūt 

paralēlai horizontam (sk. A�.). 
- “Pus profils (3/4)”: pacients no 

“Fas” stāvokļa pagriežas ar visu 
ķermeni pusapgriezienā, lai 
deguna gali nepārsniegtu vaigu 
malu, kas atrodas vistālāk no 
kameras objek�va. 

- “Profils”: pacients no “Pus 
profila” stāvokļa pagriežas ar 
visu ķermeni profilā. 
Nosacītajai līnijai, kas novilkta 
no tragus līdz orbītas apakšējai 
malai, jābūt paralēlai 
horizontam. Lai nofotografētu 
kaklu tajā pašā stāvoklī, ir 
nepieciešams uzņemt vēl vienu 
fotogrāfiju, lūdzot pacientam 
noliekt galvu uz leju, lai 
submental zonā veidotos 
mīksto audu pārpalikums.

7. Noderīgi padomi un 
rekomendācijas. 
- Nelietojiet flīžu sienas kā fonu. 
- Ja telpā ir dienasgaismas spuldzes, 

nelietojiet kamerā iebūvēto 
zibspuldzi, lai izvairītos no 
atspīduma, ekspozīcijas un sejas 
zonu ēnas. 

- Vislabāk fotografēt telpās bez 
logiem vai ar žalūzijām. Ja istabas 
logs nav aizvērts, nofotografējiet 
pacientu pret sienu, kas atrodas 
pre� logam. 

- Mēs ļo� iesakām, papildus 
piekrišanai procedūrai, paraks�t 
ar pacienta piekrišanu foto 
dokumentācijai (vai iekļaut šo 
vienību procedūras standarta 
piekrišanas formā). Ja plānojat 
izmantot pacienta fotoa�ēlu, lai 
publicētu, ziņotu vai izveidotu 
fotoa�ēlu por�eli savā vietnē, 
neaizmirs�et to papildus norādīt 
informētas piekrišanas veidlapā. 

- Nelietojiet fotoa�ēliem pēc 
apstrādēs foto redaktorus.
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