SIA "MEDICĪNAS SABIEDRĪBA "OPTIMA 1" "
VALSTS APMAKSĀTIE VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ultrasonogrāfija;
Rentgenoloģija;
Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi;
Rehabilitācijas pakalpojumi; *
Fizikālās medicīnas pakalpojumi;
Bronhiālās astmas kabinets;
Ķirurģija;
Oftalmoloģija;
Otolaringoloģija;
Laboratoriskie pakalpojumi;
Zobārstniecības pakalpojumi. **

*Atsevišķos gadījumos valsts apmaksātus pakalpojumus iespējams saņemt vienīgi ar
speciālista nosūtījumu, piemēram, valsts apmaksātu rehabilitāciju (tai skaitā masāžu)
iespējams saņemt vienīgi ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai
rehabilitaloga nosūtījumu. Ja pacientam ir nepieciešama medicīniskā rehabilitācija
(bērniem ar īpašām vajadzībām; bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem
rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības
saņemšanas), tādā gadījumā jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš, izvērtējot pacienta
veselības stāvokli, izrakstīs nosūtījumu pie ārsta rehabilitaloga.
**Valsts apmaksā zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadiem.
**Valsts apmaksā zobu higiēnista apmeklējumu bērniem līdz 18 gadiem reizi gadā,
izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumu, kad pie higiēnista bez maksas iespējams vērsties 2
reizes gadā.
**Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.
pantā noteiktajām personām izdevumi par zobārstniecības palīdzību no valsts budžeta
līdzekļiem tiek apmaksāti 50 % apmērā.

1

Latvijā saskaņā ar Ārstniecības likuma 17.pantu valsts
apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņem:









Latvijas pilsoņi;
Latvijas nepilsoņi;
Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un
Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību
vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajām, kurām ir termiņuzturēšanās
atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību ir
tiesības saņemt bez maksas.
Šā panta pirmajā daļā minēto personu bērniem no valsts pamatbudžeta un
pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksātos ārstniecības pakalpojumus ir
tiesības saņemt bez maksas.
Personas, kuras nav minētas Ārstniecības likuma 17.pantā, ārstniecības
pakalpojumus saņem par maksu atbilstoši ārstniecības iestādes vai ārsta speciālista
maksas pakalpojumu cenrādim.
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Lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus:

1. ir jābūt nosūtījumam no ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista, kas ir
līgumattiecībās ar valsti;
2. nosūtījuma izsniedzējs (ārsts) informē pacientu par ārstniecības iestādēm
(laboratorijām) un iespējām saņemt valsts apmaksātu pakalpojumu. Iepriekš
nepieciešams noskaidrot, vai Jūsu izvēlētā ārstniecības iestāde
(laboratorija) sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sniedz tās ārstniecības
iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar valsti.
3. ja ārstniecības iestādē pacientam norāda, ka uz konkrēto pakalpojumu ir gara
rinda, var konsultēties Nacionālā veselības dienestā un saņemt informāciju,
kurā no ārstniecības iestādēm valsts apmaksātu pakalpojumu iespējams
saņemt visātrāk. Jebkurš iedzīvotājs var iepazīties ar informāciju par valsts
apmaksātajiem pakalpojumiem Nacionālā veselības dienesta mājaslapā vai
zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80001234.
Bērniem līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksā visus neatliekamās palīdzības
pakalpojumus, akūto saslimšanu ārstēšanu un plānveida palīdzību, tai skaitā līdz 18
gadu vecumam nav jāmaksā par ģimenes ārsta aprūpi un mājas vizītēm, ja pacienta
dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatdarbības teritorijā (teritorijā, kurā ārsts veic savu
darbību).

Bez nosūtījuma pacients, tai skaitā bērns, var vērsties pie šādiem
speciālistiem:





pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
pie oftalmologa;
pie bērnu ķirurga;
pie zobārsta.
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