SIA” Mazsalacas slimnīca” pakalpojumu cenrādis
Pacienta iemaksas ambulatori:
Par ģimenes ārsta ambulatoro apmeklējumu (pieaugušajiem jāmaksā) – EUR 1.42
Elektrogŗāfiskie izmeklējumi – EUR 1.42
Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrasta vielas – EUR 2.85
Pacienta maksas pakalpojumi
1. Ģimenes ārsta mājas vizītes-bezmaksas:
 bērniem līdz 18 gadu vecumam,
 I grupas invalīdiem,
 pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija,
 pacientiem, kuri saņem paliatīvo un medicīnisko aprūpi mājās,
 mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu.
Ģimenes ārsta mājas vizītes-par maksu:
 pārējiem pacientiem – EUR 9.96 , ieskaitot transporta pakalpojumu
 vecākiem par 80 gadiem – EUR 2.85
 pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā- EUR 2.85
 ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc NMP dienesta
izsaukuma – EUR 2.85
2. Injekcijas:






muskulārās – EUR 0.80 + medikamentu cena
venozās – EUR 1.50 + medikamentu cena
venozās sistēmas – EUR 3.00 + medikamentu un infūzu cena
intravenoza katetra ievadīšana – EUR 2.50
par injekcijām, nav jāmaksā pacientiem:
-kuriem, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību,
-medicīnisko palīdzību onkoloģijas slimniekiem,
-cukura diabēta slimniekiem,
-slimniekiem, ar psihiskām saslimšanām,
-bērniem līdz 18 gadiem,
-tuberkulozes slimniekiem,
-grūtniecēm un pēcdzemdību periodā sievietēm līdz 42 nedēļai,
-hemofīlijas slimniekiem,
-perniciozās anēmijas slimniekiem,
-pacientiem, kas saņem medicīnisko mājas aprūpi,
-pacienti, kas saņem mājās ilgstošu mākslīgo plaušu ventilāciju,
-veselības aprūpes pakalpojumu dienas stacionārā.

3. Ārsta komisija autovadītāja apliecības iegūšanai - EUR 18.00
4. Ārsta komisija sanitārai grāmatiņai - EUR 8.00
5. Asinsspiediena mērīšana - EUR 1.00 (pēc pacienta vēlēšanās)

6. Alkohola izraisīto stāvokļu ārstēšana - EUR 40.00 par vienu reizi
7. Masāža (pēc cenrāža)
 kakla un apkakles zonas masāža – EUR 7.00
 rokas un pleca zonas masāža – EUR 7.00
 muguras kakla un krūšu daļas masāža – EUR 8.00
 jostas un krustu daļas masāža – EUR 10.00
 muguras masāžā – EUR 7.00
 abu kāju masāža – EUR 6.00
 krūšu kurvja masāža – EUR 6.00
 rokas līdz pleca locītavai masāža – EUR 6.00
8. Fizikālā medicīna (pēc cenrāža)
 elektroforēze – EUR 3.00
 fonoforēze – EUR 3.00
 dinamiskās strāvas (DDS) – EUR 3.00
 ultraskaņas terapija – EUR 3.00
 aerosolterapija bez medikamentiem – EUR 2.50
9. Analīžu ņemšana mājās - EUR 0,36 (par kilometru) + pacientu iemaksa EUR 1.42
10. Vakcinācijas:
 bērniem un pieaugušajiem valsts vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcinācijas
- bez maksas,
 komercvakcīnas - pēc cenrāža.
11. Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma - EUR 5.69 par
vienu projekciju.
13. Zoba rtg izmeklējums vienai projekcijai - EUR 5.69
14. Kuņģa rtg izmeklējums vienai projekcijai ar kontrastvielu – EUR 5.00
15. Irigoskopijas izmeklējums ar kontrastvielu - EUR 10.00
16. Ērces izņemšana - EUR 2.50
17. Slimnīcas transporta izmantošana par katru km – EUR 0.36 (bez pavadoņa), EUR
0.40 (ar pavadoni)
18.Pārsiešanas
 mazas brūces (primāra apdare ,ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu, tualete,
pārsiešana ar medikamentiem, līdz 5 cm) - EUR 5.00
 lielas brūces (primāra apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu, tualete,
pārsiešana ar medikamentiem, no 5 cm) - EUR 7.00
 operācijas šuvju noņemšana – EUR 3.55
Atbalsts trūcīgajām personām.
No valsts budžeta pilnībā tiek kompensētas pacienta iemaksas un izdevumi par
kompensējamajiem medikamentiem trūcīgām personām, kuru ienākumi uz katru
personas ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī.

Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas MK 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes
statusam no pašvaldības sociālā dienesta:






nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta,
nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā,
nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku
operāciju,
tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti( ja persona izvēlēsies
lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā),
nav jāmaksā līdzmaksājums 0,71 eiro apmērā par katru 100% kompensējamo
zāļu un medicīnisko ierīču recepti.

Lai persona varētu saņemt atvieglojumus, ir jāsaņem sociālā dienesta izsniegta izziņa,
kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus ar atvieglojumiem.
Pacienta iemaksas stacionārā
1. Par medicīnisko sociālo aprūpi, ar ārsta un diennakts medicīnas personāla
uzraudzību – EUR 16.00 gultasdiena (vadoties pēc līguma).
2. Par dienas stacionāru - EUR 7.11, ar izmitināšanu dienesta viesnīcā - EUR
7.00.
3. Pie iestāšanās slimnīcā nepieciešams uzrādīt pasi, ģimenes ārsta nosūtījumu,
atbrīvotās no pacienta iemaksām personas izziņa vai dokuments (I grupas
invalīda apliecība, AES Černobiļas atomreaktora stacijas likvidācijas
dalībnieka apliecība, politiski represētas personas apliecība, izziņa no novada
sociālā dienesta par trūcīgo personu).
Medicīniskā mājas aprūpe
Pacients pakalpojumu saņem bez maksas, ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ar noteiktām
diagnozēm, norādot nepieciešamos aprūpes pakalpojumus, aprūpes pamatojumu, un
laika periodu, kurā tie jāveic. Pakalpojumu veic sertificētas medicīnas māsas, kurām ir
noslēgts līgums ar VNC.
Citi pakalpojumi
1. Vienas lapas kopēšana – EUR 0.15
2. Urīnsavācējtrauks – EUR 0.20
No pacienta iemaksām atbrīvoti:
1. Bērni vecumā līdz 18 gadiem
2. Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām - ja tiek saņemti
veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību
novērošanu un grūtniecības norisi.
3. Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanas kustības dalībnieki un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas cietušās personas.
4. I grupas invalīdi.

5. Tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes
noteikšanai.
6. Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu.
7. Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās
dialīzes procedūras visā ārstniecības procesā.
8. Pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos.
9. Orgānu donori.
10. Personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās.
11. Personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus noteiktu infekcijas
slimību gadījumos.
12. Personas, kurām neatliekamo medicīnas palīdzību sniedz neatliekamās palīdzības
brigādes.
13. Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldības pansionātu aprūpē esošas personas.
14. Visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu
profilaktiskā veselības aprūpe, pieaugušo profilaktiskās apskates, vēža profilakse).
15. Visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo
imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtību.
16. Visa trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
17.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.
18. Ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasnieguša EUR 569.15
un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu
Nacionālās veselības dienesta teritoriālajā nodaļā
Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, nespēj samaksāt pacienta
iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas
vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.

