Valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu tarifu pārskatīšana
Ārstniecības pakalpojumu departamenta
Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
Ģirts Lapiņš
Rīga, 2019

Valsts apmaksāto veselības
aprūpes pakalpojumu tarifi
Proaktīva
manipulāciju tarifu
pārskatīšana

Pāreja no
MK noteikumiem
uz
www.vmnvd.gov.lv

Klientorientēta,
caurspīdīga,
efektīva pieeja
valsts apmaksāto
pakalpojumu tarifu
datu bāzes
uzturēšanai

Dalība VARAM
projektā
pakalpojuma
uzlabošanai

Tarifu pārskatīšanas kārtības uzlabojumi

 Tarifu iesnieguma
sagatavošanas un izskatīšanas
procesa optimizācija

 Proaktīva manipulāciju tarifu
pārskatīšana

Mērķis: samazināt kalendāro dienu skaitu no

Mērķis: Proaktīvs darbs manipulāciju tarifu pārskatīšanai pa

brīža, kad ārstniecības iestāde sāk gatavot

grupām, lai tuvāko gadu laikā caurskatītu visas manipulācijas

dokumentus manipulācijas tarifa izskatīšanai līdz

un tarifi segtu pakalpojumu pašizmaksu. Pozitīvo atzinumu

Dienesta lietvedības sistēmā reģistrētai atbildes

sarakstā šobrīd ir iekļautas 54 jaunas un 27 pārrēķinātas

vēstulei klientam par tarifa izskatīšanu.

manipulācijas, kas finansējuma pieejamības gadījumā, tiks

Plānotie uzlabojumi VARAM projekta ietvaros:
•

Atvieglota veidlapas aizpildīšana jauna

iekļautas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo
pakalpojumu klāstā.

pakalpojuma iekļaušanai/esoša tarifa pārrēķinam

Tarifu grupas, kas jau ir pārskatītas vai šobrīd tiek pārskatītas:

(pārveidota veidlapa, aprēķiniem – Excel

•

stacionārie);

forma);

•

Pieejama informācija par tarifu aprēķinu
metodiku vienotas izpratnes veicināšanai;

•

Uzlabots sadarbības process ar klientiem un
nodrošināta atgriezeniskās saite (informatīvi epasti, standartizētas atbildes vēstules u.c.)

Visa rehabilitācijas grupa (gan ambulatorie, gan

•

Oftalmoloģijas grupa;

•

Ķirurģija;

•

Aprūpes epizodes tarifi;

•

Intensīvās terapijas apmaksas modeļa un tarifu izstrāde, to
sadalot 3 līmeņos.

Caurspīdīga tarifu sistēma



Veikta manipulāciju saraksta pārnese no MK noteikumiem uz Dienesta
tīmekļa vietni

NVD tīmekļa vietnē ir pieejamā informācija:


Manipulāciju saraksts;



Papildus iekļautā informācija par manipulāciju tarifiem:


Izmaiņu reģistrs (atspoguļo manipulāciju sarakastā veiktās izmaiņas);



Vēsturiskās versijas;



Saraksts ar pakalpojumiem, ko Dienests virza iekļaušanai valsts apmaksājamo sarakstā
finansējuma piešķiršanas gadījumā (manipulācijas ar pozitīvu Dienesta atzinumu);



Manipulāciju saraksts sadalījumā pa elementiem (izlikts arī valsts OpenData portālā
https://data.gov.lv/lv);




publicēts izskatīšanā esošo iesniegumu saraksts.

Manipulāciju tarifa saraksta plānotās izmaiņas izvērtē komisija, kurā piedalās NVD
un VM pārstāvji.

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/ligumu-dokumenti/pakalpojumu-tarifi

Proaktīva manipulāciju tarifu
pārskatīšana 2019. gadā (1 no 2)
Aprūpes epizodes tarifi tirgus spēka faktora ieviešana – tarifs atkarīgs no konkrēto specialitāšu
pieejamības (rindas garuma) un faktiski patērētā laika.
•

Palielināts no 01.04.2019: Endokrinologs, hematologs, neirologs, reimatologs un citi (23
speciālistiem; +2.1 milj. EUR);

•

Pārrēķināts uz JPI: Ķirurgs, otolaringologs, traumatologs, pneimonologs un citi (24 speciālistiem;
+4.9 milj. EUR).

Manipulāciju grupas, kas jau ir pārskatītas vai šobrīd tiek pārskatītas:
•

Oftalmoloģija (26 pamata manipulācijas, +1.4 milj. EUR);

•

Ķirurģija (12 pamata manipulācijas, +5 milj. EUR; kopā pārskatīs vairāk kā 20 manipulācijas);

•

Mutes, sejas-žokļu ķirurģijas un Otorinolaringoloģijas manipulācijas (šobrīd iesniegts pārrēķins 52
manipulācijām);

•

Tarifu pārrēķins enterālai un parenterālai barošanai, t.sk. jauni tarifi (+1.2 milj. EUR);

•

Rehabilitācija (stacionārie apstiprināti ar 01.04.2019; ambulatorie ir pārrēķināti);

•

Pārrēķins manipulācijai 30013 "Mugurkaula stabilizācija ar mugurkaula kanāla un neirālo struktūru
dekompresiju": EUR 104 010;

•

References laboratorijas tarifu pārrēķins un jaunu manipulāciju aprēķins (+ EUR 461 543)

(arī citas specialitātes; pozitīvo atzinumu sarakstā šobrīd ir iekļautas 54 jaunas un 27 pārrēķinātas manipulācijas +8,2 milj EUR)

Proaktīva manipulāciju tarifu
pārskatīšana 2019. gadā (2 no 2)
Kabineti
•

Stiprināt psihiatru prakses, piesaistot klīniskos un veselības psihologus, funkcionālos
speciālistus un garīgās veselības aprūpes māsas (+ EUR 5.4 milj. EUR);

•

Narkoloģija (psihiatrs, psihologs, māsa, funkcionālie specialisti) (+ EUR 2.7 milj. EUR);

•

Aritmologu kabinets: Pacientu ambulatorās aprūpes pēc sirds stimulatoru implantācijas
nodrošināšana (EUR 142 321);

•

Pacientu plūsmas koordinatoru kabinetu izveide klīniskās universitātes slimnīcās
(pacientiem ar multimorbiditāti (vairākām hroniskām saslimšanām) un saslimšanām, kas
noris ar vairāku orgānu bojājumiem) (EUR 70 556);

•

Paliatīvās aprūpes kabineta papildus finansējuma nodrošinājums VSIA "Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcā" (+ EUR 167 174).

Gultas diena
•

KUS GD tuvināšana pašizmaksai, diferencējot no pārējām slimnīcām;

•

BKUS GD pārrēķināta un no 01.04.2019 finansēta atbilstoši pašizmaksai;

•

Pārrēķināts ēdināšanas GD elements (+5.3 milj. EUR).

Papildus finansējums 2020

• Ministru kabinets 13. septembra sēdē vienojās par papildu
finansējuma piešķiršanu noteiktiem
prioritārajiem pasākumiem nākamā gada valsts

budžetā. Veselības ministrijas prioritātēm ir paredzēts 50
miljoni eiro.
• Nodrošināt intensīvās terapijas gultas dienas pašizmaksu;
• Psihiatrijas plāns.

Intensīvās terapijas apmaksas
modelis (1 no 2)
Intensīvās terapijas apmaksas modelis, to sadalot 3 sarežģītības
līmeņos:
•

I līmenis: Stabilie pēcoperācijas pacienti (standarta GD +
manipulācijas)

•

II līmenis: Mākslīgi ventilējamie pacienti (atsevišķa GD +
manipulācijas)

•

III līmenis: Orgānu aizstājterapija (atsevišķa GD +

manipulācijas)

Intensīvās terapijas apmaksas
modelis (2 no 2)

1 personāls uz
gultu skaitu

I līmenis

II līmenis

III
līmenis

Aprūpes personāls
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Atbalsta personāls
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Ārstniecības
personāls

8
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Jauni ambulatorie pakalpojumi

2018.gads

2019.gads

Ķirurģija dienas stacionārā reforma, jauni pakalpojumu veidu
grupas, piemēram, bērnu ķirurģija

Mutāciju noteikšana audzēju šūnās

Ārstu konsīlijs reto slimību ārstēšanā

Elastogrāfija

Pacientu izmeklēšana pirms un pēc aknu transplantācijas

Robotizēta stereotaktiskā radioķirurģija

Izmeklējumi sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai noteiktā
vecumā (SCORE)

Pediatru kabineti

Sporta medicīna

HIV līdzestības kabinets

Pozitronu emisijas tomogrāfijas/datortomogrāfijas (PET/DT)
izmeklējumi

Psihosociālais atbalsts onkoloģiskiem slimniekiem

Ambulatori paliatīvās aprūpes speciālisti

Psihiatru komandas paplašināšana

Diabēta apmācības kabineti

1
0

Mamogrāfijas pakalpojumu
uzskaites kārtība
•

Mamogrāfijas apraksta manipulācijas (50188-50192) pirmais
radiologs uzrāda divas (skaitā), lai ārstniecības iestādei skrīninga
mamogrāfijas ietvaros tiktu apmaksāts abu radiologu darbs.

•

Otrajā Ambulatorā talonā norāda otrā radiologa ārstniecības personas

datus, pacientu grupu, pamatdiagnozes un jaunos manipulāciju
kodus (50246-50250), nenorādot uzaicinājuma vēstules numuru un
izmeklējuma rezultāta kodu.
•

Dienests uzsver, ka otrā radiologa ievadītais talons ir
nepieciešams darba uzskaites veikšanai, savukārt pirmā
(vadošā) radiologa talons ir nepieciešams ne tikai darba
uzskaites atspoguļošanai, bet arī veiktā darba apmaksai.

Rīga, 2019

