Veselības
pakalpojumu un
medicīniskās rehabilitācijas
pieejamība personām ar
invaliditāti

1

Pacientu tiesību likums
3. Pants. Vispārīgie noteikumi
(2) Nodrošinot pacienta tiesības, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas
rases, etniskās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes,
veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai
sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem.
Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju,
personas aizskaršanu vai norādījumu to diskriminēt.
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Medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumi
•

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1046 (88.1) Medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar
noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo
ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu.

•

(88.4) Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai
rehabilitologa nosūtījuma pacients var saņemt
ambulatorā ārstniecības iestādē, tai skaitā dienas
stacionārā, un stacionārā ārstniecības iestādē.

Rehabilitācijas pakalpojumi
1. Ambulatorie
•
•
•

Rehabilitācija dienas stacionārā.
Rehabilitācijas pakalpojumi ambulatori.
Fizikālās medicīnas pakalpojumi.

2. Stacionārie
•
•
•
•

Rehabilitācija pieaugušajiem
Rehabilitācija bērniem
Rehabilitācija pēc insulta vienības
Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu
šķērsbojājumu (spinālie pacienti)

Ministra kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumi Nr. 1046
“Veselības aprūpes organizēšanas
un finansēšanas kārtība” (TurpmākNoteikumi)
IV Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība
•

88.1 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem
funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu.

•

88.2 Pacientu atlasi medicīniskas rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic fizikālās
un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs vai psihiatriskās palīdzības gadījumā
– psihiatrs vai bērnu psihiatrs, kurš izmeklē pacientu tieši vai izvērtē cita ārsta
nosūtījumu vai funkcionālā speciālista sagatavotu (veicot to līdz piecām nodarbībām ilgā
funkcionālā speciālista kursā) medicīnisko dokumentāciju akūtu stāvokļu ārstēšanas vai
hroniski noritošas slimības laikā, pacientam atrodoties stacionārā vai pacientu
konsultējot ambulatori.
(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1630 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010.
noteikumiem Nr.1217, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

•

88.3 Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs novērtē:
•

88.31. pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
88.32. medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
88.33. pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
88.34. veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
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Noteikumi
•

88.4 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījuma pacients var saņemt ambulatorā
ārstniecības iestādē, tai skaitā dienas stacionārā, un stacionārā ārstniecības iestādē.

•

88.5 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsti, rehabilitologi un funkcionālie speciālisti konsultāciju, multiprofesionālu
vai monoprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu veidā, piedaloties citām
ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.

•

88.6 Medicīniskās rehabilitācijas konsultāciju sniedz fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsts, rehabilitologs, funkcionālais speciālists vai rehabilitācijā
specializējusies ārstniecības atbalsta persona.

•

88.7 Monoprofesionāls medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums ir atsevišķs fizikālās un
rehabilitācijas medicīnas ārsta, rehabilitologa vai funkcionālā speciālista sniegts
rehabilitācijas pakalpojums, kura nodrošināšanai var piesaistīt citas ārstniecības un
ārstniecības atbalsta personas.

•

88.8 Monoprofesionālo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz tikai ambulatori.

•

88.9 Multiprofesionāls medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums ir specializēta
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma organizācijas forma, ko īsteno
multiprofesionāla medicīniskās rehabilitācijas komanda. Pakalpojumu sniedz fizikālās
un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs, psihiatriska profila iestādē vai
struktūrvienībā pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem – psihiatrs, bērnu
psihiatrs un vismaz trīs dažādu profesiju funkcionālie speciālisti, piedaloties
ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām un konsultantiem. Multiprofesionālu
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu var sniegt bāzes vai intensīvas rehabilitācijas
kursa veidā.
(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1217, kas piemērojami ar 01.01.2011.)
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•

88.10 Multiprofesionālos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz dienas
stacionārā vai diennakts stacionārā.

•

88.11 Hronisku funkcionālu ierobežojumu gadījumā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsts vai rehabilitologs pacientu var iekļaut medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā
novērošanā. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs, īstenojot
medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu:
88.111. nosaka pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa kontroles intervālus (ne
retākus kā vienu reizi gadā) un organizē to īstenošanu;
11
88. 2. ordinē nepieciešamās medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas,
medikamentus un konsultācijas;
11
88. 3. nosūta pacientu valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanai;
11
88. 4. ja nepieciešams, saskaņo izstrādāto ārstniecības un rehabilitācijas plānu ar
ģimenes ārstu un pašvaldības sociālo dienestu un koordinē tā izpildi.

•

88.12 Ārstniecības iestāde, kura iekļāvusi pacientu medicīniskās rehabilitācijas
dinamiskajā novērošanā, nodrošina:

•
•

•

88.121. medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā iekļauto pacientu
uzskaiti;
12
88. 2. pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanas un rehabilitācijas
rezultātu apkopošanu.
88.13 Pacientiem, kuri saņem monoprofesionālu vai multiprofesionālu medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumu, un pacientiem, kuri ir iekļauti dinamiskajā medicīniskās
rehabilitācijas novērošanā, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs
izstrādā medicīniskās rehabilitācijas plānu.
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88.14 Medicīniskās rehabilitācijas plāns ietver:

•
•

•

88.141. medicīniskās rehabilitācijas mērķus;
88.142. plānotās medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas;
88.143. pielietojamo medicīnisko tehnoloģiju riskus un kontrindikācijas;
88.144. termiņus un kritērijus atkārtotai pacienta funkcionēšanas novērtēšanai;
88.145. rehabilitācijas kursa pabeigšanas un rezultātu novērtēšanas nosacījumus.
88.15 Pacienta stāvoklim stabilizējoties (atbilstoši fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsta vai rehabilitologa atzinumam), pēc pacienta iniciatīvas vai pacientam pārceļoties uz
sociālās palīdzības sistēmas institūciju, medicīniskās rehabilitācijas dinamisko
novērošanu var atcelt.
V Sekundārās un terciārās veselības aprūpes finansēšana

•

•

•

91. Samaksu par speciālistu sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem, izņemot dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes
pakalpojumus, veic:
91.2. saskaņā ar manipulāciju sarakstu un pakalpojumu tarifiem par profilakses,
diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem (18.pielikums) atbilstoši
ārstniecības personas kompetencei un aprūpes epizodēm un to tarifiem
(19.pielikums);
91.1 Samaksu par dienas stacionārā sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem veic saskaņā ar manipulāciju sarakstu un
pakalpojumu tarifiem par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas
pakalpojumiem (18.pielikums) atbilstoši ārstniecības personas kompetencei, kā arī
saskaņā ar šo noteikumu 46.pielikumu.
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Medicīniskā rehabilitācija mājās
1.

Ar 2012.gada 1.janvāri Ministru kabineta noteikumi
Nr.1046
«Veselības
aprūpes
organizēšanas
un
finansēšanas kārtība» paredz rehabilitācijas pakalpojumus
veselības aprūpe mājās ietvaros.

2.

Kāpēc: lai pacientiem nodrošinātu atveseļošanas procesa
nepārtrauktību.
Kam: pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64, I69 – pacientiem
pēc insulta.
Pakalpojuma organizēšanas kārtība: pacientu atlasi medicīniskas
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic fizikālās un
rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs, kurš izstrādā
medicīniskās rehabilitācijas plānu, un pacientam sniedz nosūtījumu
rehabilitācijas
pakalpojumu
saņemšanai
mājas
aprūpē.
Pakalpojumu sniedzēji ir sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita
asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.
Plānotais finansējums 2012.gadam: Ls 708 020

3.
4.

5.

/Nacionālais veselības dienests/

Noteikumi
XII Kārtība, kādā veicama pacientu veselības aprūpe mājās
(Nodaļa MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1217 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

233.1 Ja pacientam nepieciešama ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku
indikāciju dēļ viņš nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes
saņemšanai, viņam sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās, ja:

•

•

233.1 1. pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ
pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
233.1 2. pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas
stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.
233.2 Veselības aprūpi mājās pacients saņem, ja viņam ir ģimenes ārsta nosūtījums vai
nosūtījums pēc izrakstīšanās no stacionāra vai dienas stacionāra veselības aprūpes
mājās saņemšanai. Nosūtījumā norāda:

•

•

233.2 1. diagnozi, kuras dēļ nozīmēta veselības aprūpe mājās;
233.2 2. diagnozi, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi;
233.2 3. ārstējošā ārsta nozīmējumus veselības aprūpei mājās, tai skaitā
medikamentus;
2
233. 4. laikposmu, kurā jānodrošina veselības aprūpe mājās
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233.3 Veselības aprūpe mājās ietver šādus pakalpojumus:

•
•

233.3 1. medikamentu ievadīšanu;
233.3 2. ādas bojājuma aprūpi;
233.3 3. mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu
un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienam
pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas un
gastrostomas aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto
pakalpojumu skaitam;
3
233. 4. enterālu barošanu caur zondi;
233.3 5. rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64, I69.
(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.744; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1021)

233.4 Ja pacients saņem šo noteikumu 233.3 punktā minēto veselības aprūpi, ārsts var
papildus nozīmēt šādus pakalpojumus:

•
•

233.4 1. izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu
laboratorijā;
4
233. 2. vitālo rādītāju kontroli;
233.4 3. pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības
veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
4
233. 4. klizmas veikšanu.
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•

233.5 Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs
(feldšeris), šo noteikumu 233.3 5.apakšpunktā minētos rehabilitācijas pakalpojumus –
sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.
Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz tikai tās šajā punktā minētās personas,
kuras strādā ārstniecības iestādē, kas noslēgusi ar dienestu līgumu par veselības
aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – sniegšanu un apmaksu.
(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

•

233.6 Pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz pakalpojumu – veselības aprūpe mājās –, triju
darbdienu laikā informē pacienta ģimenes ārsta praksi vai pamatteritorijas ģimenes
ārsta praksi atbilstoši pacienta faktiskajai dzīvesvietai par attiecīgā pakalpojuma
uzsākšanu, izdarot par to atzīmi pacienta medicīniskajā kartē.

•

233.7 Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem pakalpojuma –
veselības aprūpe mājās – vienas epizodes ilgums ir līdz 30 kalendāra dienām. Ja
veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā
termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma
sniedzējam atzinumu par pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – pārtraukšanu vai
turpināšanu.

•

233.8 Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra
sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – ilgums ir līdz
10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts
pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par
pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – pārtraukšanu vai turpināšanu.
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•

233.9 Pēc šo noteikumu 233.2 punktā minētajā nosūtījumā norādītā pakalpojuma –
veselības aprūpes mājās – sniegšanas beigām pakalpojuma sniedzējs iesniedz
pacienta ģimenes ārstam vai pamatteritorijas ģimenes ārstam atbilstoši pacienta
faktiskai dzīvesvietai, kā arī pacientam epikrīzi vai etapa epikrīzi.

•

233.10 Finanšu līdzekļus nākamajam kalendāra gadam pakalpojumam – veselības
aprūpe mājās – dienests plāno uz iedzīvotāju skaitu atbilstoši kārtējā kalendāra gadā
sniegtajam faktiskajam pakalpojumu apjomam uz vienu iedzīvotāju, izmantojot aprēķinā
datus vismaz par sešiem kārtējā gada mēnešiem, sākot ar 1.janvāri.
(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.744; grozījums punktā stājas spēkā
01.11.2011., sk. grozījumu 2.punktu)
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Valsts apmaksātie pakalpojumi
Personai no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem (pacienta iemaksa,
līdzmaksājums) šajos Noteikumos un citos veselības aprūpi reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina:
•

1. ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati
vienreiz gadā;

•

2. speciālista sniegto veselības aprūpi;

•

3. laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai
speciālista nosūtījumu;

•

4. dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;

•

5. mājas aprūpi;

•

6. neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;

•

7. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimnīcās un traumpunktos;

•

8. veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko
palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un
nepieciešamos izmeklējumus;

•

9. aprūpi slimnīcās pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura 24 stundas diennaktī
sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī hronisku slimību paasinājuma gadījumos;

•

10. rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura sniedz 24 stundu
neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo palīdzību, vai medicīniskās rehabilitācijas
dinamisko novērošanu;

•

11. kompensējamās zāles un medicīnas ierīces (jāatzīmē, ka no 1.marta personām ar
zemiem ienākumiem nav piemērojams līdz maksājums par medikamentiem).
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No valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav
līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru esoša ģimenes ārsta vai speciālista
nosūtījuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību šajos noteikumos minētajos
gadījumos), un nesedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:
1. par speciālistu mājas vizīti, izņemot:
1.2.psihiatra mājas vizītes pie psihiatriskiem slimniekiem pēc psihiatra izvēles;
1.3. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā
ventilācija;
2. par ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:
2.1. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;
2.2. I grupas invalīdiem;
2.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;
2.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pamata diagnozes saskaņā
ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas
10.redakcijas (turpmāk – SSK-10) kodiem: B20–B24; C00–C97; D37–D48; G05;
G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2;
I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakus diagnozes kods visos gadījumos – Z51.5);
2.5. mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;
2.6. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā
ventilācija;
2.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši šo noteikumu XII1 nodaļai;
2.8. personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā;
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3. par medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:
3.1. ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījumu, ja
medicīnisko rehabilitāciju saskaņā ar šo noteikumu IV1 nodaļu sniedz bērniem
invalīdiem, bērniem un pacientiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem
medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās
palīdzības pakalpojumu saņemšanas, pacientiem ar prognozējamu (draudošu)
invaliditāti;
3.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas saskaņā ar
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās
aizsardzības likumu;
3.3. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
3.4. ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsta vai rehabilitologa, kā arī funkcionālā speciālista konsultāciju.
Pilnībā visi veselības aprūpes pakalpojumu veidi, kurus no valsts budžeta
līdzekļiem neapmaksā, ir noteikti Noteikumu 14.punktā.
Tāpat no veselības aprūpes valsts budžeta neapmaksā pakalpojumus, kas nav
veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā pacienta vai tās pavadošās personas
transporta un uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos, lai saņemtu
veselības aprūpes pakalpojumu.
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Pacienta iemaksas
•

I grupas invalīdi ir atbrīvoti no pacientu iemaksām (MK 1046 punkts 10.16)

•

Kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 400 latu.

•

Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā
slimnīcā nedrīkst pārsniegt 250 latu.

Veselības aprūpes pakalpojumi

Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot
sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*
Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)
Par ģimenes ārsta mājas vizīti
Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:
slimnīcās
valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās

Pacienta
iemaksas
apmērs, Ls
1,00
3,00
5,00
2,00
9,50
5,00
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Ambulatorā rehabilitācija 2010. gadā
Plānotie finanšu
līdzekļi no
apakšprogrammas
«Ārstniecība», Ls

Veiktais darbs
Apakšprogram
mā
«Ārstniecība»,
Ls

Līguma izstrāde,
%

Pacientu
iemaksas
kompensācija
par
atbrīvotajām
kategorijām
līguma ietvaros,
Ls

Rehabilitācija
dienas stacionārā

884 224,00*

961 477,22

109,0

94 325,00

Ambulatorā
rehabilitācija

1 745 242,00

1 936 631,26

111,0

72 825,00

Fizikālās
medicīnas
pakalpojumi

400 642,00

451 673,11

112,7

54 303,00

3 030 108,00

3 349 781,59

110,5

221 453,00

Rehabilitācijas
pakalpojuma
programma

KOPĀ

* t.sk. finansējums no apakšprogrammas "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai"

Ambulatorā rehabilitācija 2011. gadā
Rehabilitācijas
pakalpojuma
programma

Plānotie finanšu
līdzekļi no
apakšprogramm
as
«Ārstniecība»,
Ls

Veiktais darbs
Apakšprogram
mā
«Ārstniecība»,
Ls

Līguma
izstrāde, %

Rehabilitācija dienas
stacionārā

949392,00

1143688,49

Ambulatorā
rehabilitācija

2025623,00

Fizikālās medicīnas
pakalpojumi
KOPĀ

Pacientu iemaksas
kompensācija par
atbrīvotajām kategorijām, Ls
Līguma
ietvaros

Neapmaksātā
pacientu iemaksa
ņemot vērā
pārstrādi

120,5

85 454,00

2 323,00

2 162 960,90

106,8

113 918,00

1 307,00

461535,00

469 004,34

101,6

39 570,00

204,00

3 436 553,00

3 775 660,73

109,9

238 955,00

3 848,00

Ambulatorā rehabilitācija 2012. gadā

Plānotie finanšu līdzekļi, Ls
Rehabilitācijas pakalpojuma
programma

Apakšprogrammā «Ārstniecība»

Pacientu iemaksas kompensācija
par atbrīvotajām kategorijām

Rehabilitācija dienas stacionārā

1018942,00

145548,00

Ambulatorā rehabilitācija

2058334,00

120899,00

Fizikālās medicīnas pakalpojumi

456749,00

71727,00

KOPĀ

3534025,00

338174,00

Unikālo pacientu skaits rehabilitācijas
pakalpojumu programmās 2010.2012.g.
Pakalpojuma
programma

Unikālo pacientu skaits
2010. gads

2011. gads

5611

6548

37478

44355

Fizikālās medicīnas
pakalpojumi

22409

24098

KOPĀ

54897

61262

Rehabilitācija dienas
stacionārā
Ambulatorā rehabilitācija

Veikto izmeklējumu skaits
rehabilitācijas pakalpojumu
programmās
Rehabilitācijas
pakalpojuma
programma

Faktiskais izmeklējumu
skaits 2010. gadā

Faktiskais izmeklējumu
skaits 2011. gadā

Rehabilitācija dienas
stacionārā

44 280

49 241

Ambulatorā rehabilitācija

458 437

810 117

Fizikālās medicīnas
pakalpojumi

232 236

244 230

Izmeklējumu un unikālo pacientu skaits pa
rehabilitācijas pakalpojumu programmām
2010.-2011. gadā
900 000
810 117
800 000
700 000
600 000
500 000

Rehabilitācija dienas
stacionārā
Ambulatorā rehabilitācija

458 437

400 000

Fizikālās medicīnas
pakalpojumi

300 000
244 230

232 236
200 000
100 000
44 280

37478
22409
5611

49 241

44355
24098
6548

0
Faktiskais izmeklējumu Unikālo pacientu skaits Faktiskais izmeklējumu Unikālo pacientu skaits
skaits
skaits
2010. gads

2011. gads

Piešķirtais finansējums medicīnas
rehabilitācijas programmām stacionāros
6 000 000

5 000 000

5 673 759

4 951 657

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 773 628

1 070 644

1 163 864

881 178

1 000 000

0
2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

Stacionāro rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanas dalījums pa ārstniecības iestādēm
(%)
100%

Rīgas Austrumu klīniskā
univesrsitātes slimnīca

90%

NRC Vaivari
80%

Sanare RC Jaunķemeri
70%

Balt Alianse
60%

LNRC Rāzna
50%

VNRC Līgatne
40%

RC Tērvete
30%

RC Krimulda
20%

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
10%

Vidzemes slimnīca
0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Piešķirtā rehabilitācijas finansējuma
sadalījums pa pakalpojumu programmām
100%
90%

Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

80%
70%

Rehabilitācija pēc insulta vienības

60%

Rehabilitācija pacientiem ar muguras
samadzeņu šķērsbojājumu (spinālie
pacienti)
Rehabilitācija pieaugušajiem

50%
40%
30%

Rehabilitācija bērniem

20%
10%
0%
2010.gads

2011.gads

2012.gads

Paldies par uzmanību!
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