Veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta
izstrādāšanas darba grupa
Protokols Nr.4
2012.gada 17.februāris
Sanāksme notiek: Veselības ministrija, Brīvības 72
Sanāksme sākas: 1500
Sanāksme beidzas: 1620
Sanāksmi vada: darba grupas priekšsēdētāja, Veselības ministrijas valsts sekretāra
vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos Daina Mūrmane – Umbraško
Sanāksmē piedalās:
Komisijas locekļi:
Daina Mūrmane – Umbraško

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece
stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos

Gundega Ozoliņa

Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta direktores vietniece

Inese Andersone

Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Finanšu analīzes un investīciju
koordinācijas nodaļas vadītāja

Biruta Kleina

Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktora vietniece

Kitija Kravale

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas
juriskonsulte

Māris Taube

Nacionālā veselības dienesta direktors

Alda Reinika

Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības
pakalpojumu departamenta Procesu un
metodiskās vadības nodaļas vadītāja

Pieaicinātie eksperti:
Inga Milaševiča

Nacionālā veselības dienesta direktora vietniece

Sarma Sproģe

Nacionālā veselības dienesta Ekonomikas,
tehnoloģiju un vadlīniju nodaļas vadītāja

Sanāksmē nepiedalās:
Jeļena Davidova

Sanāksmi protokolē:
Kristīne Brizga

Rīgas
Stradiņa
universitātes
departamenta direktore

Finanšu

Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Finanšu analīzes un investīciju
koordinācijas nodaļas vecākā referente

Diskusija par veselības aprūpes pakalpojumu grozu (grozs, kas pieejams pilnīgi
visiem jeb pamatpakalpojumu grozs un pilnais grozs, kas pienākas: nodokļa
maksātājiem, atbrīvotajām kategorijām un tiem nodokļa nemaksātājiem un
neatbrīvotajām kategorijām, kas savukārt ietilpst īpašajā kategorijā pēc īpašas
pazīmes, piemērams, grūtnieces, psihiatrisko saslimšanu atsevišķas diagnozes,
bīstamās infekciju slimības, cukura diabēts, hemodialīze, mākslīgā plaušu
ventilēšana, paliatīvā aprūpe u.c. diskutējamas pazīmes).
Diskusija par kompensējamām zālēm.
Paredzamais veselības aprūpes grozs:
1. NMP
2. Veselības aprūpes pakalpojumi, kuri tieši attiecas uz noteiktajām kategorijām:
grūtnieces un sieviete noteiktā pēcdzemdību periodā;
psihiskās slimības (diskusija, par to vai nepieciešams dalīt pēc diagnozēm,
tiek panākta vienošanās, ka valsts apmaksātie pakalpojumi pienākas
saistībā ar psihisko ārstēšanu visiem, neatkarīgi no diagnozes);
infekcijas slimības (no 1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2
2.pielikuma vai 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 4.pielikuma)
(diskusija par infekcijas slimībām, par to apmaksāšanu no valsts
līdzekļiem – par visām reģistrējamām infekcijas slimībām vai tikai par
bīstamām infekcijas slimībām. Jāveic noteikumu Nr.2 2.pielikuma un
noteikumu Nr.1046 pielikuma Nr.4 salīdzināšana, slimību sakritība šajos
pielikumos);
onkoloģija (diskusija par to, ka visām onkoloģijas grupām pienākas valsts
apmaksāta onkoloģiskā aprūpe. Pašlaik pēc NVD datiem ½ no 100%
kompensējamām zālēm, ir onkoloģijas pacientiem);
cukura diabēts;
hemodialīze;
mākslīgā plaušu ventilācija;
paliatīvā aprūpe.

Iepriekš minētajām kategorijām arī tiek nodrošināti kompensējamie medikamenti
visos līmeņos (atbilstoši kompensējamam apjomam 50%, 75% vai 100%).
Diskusija par C saraksta medikamentiem un to kompensēšanas sistēmu. Diskusija par
to, ka strādājošie, kuri maksā nodokļus, neskatoties uz slodzes lielumu, saņem valsts
apmaksātos pakalpojumus.
Saistībā ar veselības apdrošināšanas ieviešanu, nepieciešams samazināt pacientu
iemaksas.
Par kompensējamiem medikamentiem neattaisnotajiem nodokļu nemaksātājiem ir
2 piedāvātie varianti:
kompensējamie medikamenti pienākas iepriekš noteiktajām grupām;
visām diagnozēm, kurām pašlaik pienākas 100% kompensējamie medikamenti.
Diskusija par sagatavoto prezentāciju Finanšu ministrijai.
Diskusija par ģimenes locekļiem, kuriem iespējams arī pienāktos veselības
apdrošināšana, nepieciešamais precizēt, kā noteikts regulās. Atbrīvotās kategorijas –
no precizētās koncepcijas.
I un II grupas invalīdiem pēc statusa zaudēšanas 12 mēnešus pēc tam tiek nodrošināti
valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi.
Uzdevumi uz nākamo darba grupas sanāksmi:
1. VM nodod informāciju speciālistiem (J.Feldmanei), lai viņi sniegtu savu
izvērtējumu;
2. tiks pārrunāta tikšanās ar FM;
3. diskusija par nodokļu modeļiem (tiks apskatīti I.Andersones veiktie
aprēķinu modelējumi).

Sanāksmi vadīja:

Protokolēja:

D.Mūrmane-Umbraško

K.Brizga

