VESEL BAS APR PES FINANS ŠANAS
LIKUMS

Likuma m rķis

Nodrošin t ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, kuras
pamat
ir visas sabiedrības solid ra iesaiste atbildīg
nodokļu maks šan ,

lai
veicin tu labai starptautiskai praksei atbilstošu veselības
aprūpes finansējumu,
t dēj di
sekmējot veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības
veselības r dīt ju uzlabošanu
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Likumā iekļautie b tiskākie
jautājumi
- Veselības aprūpes finansēšanas avoti
- Veselības aprūpei piešķirt valsts finansējuma izlietojums
- Valsts apmaks t s medicīnisk s palīdzības minimums

- Valsts oblig t veselības apdrošin šana
- Personu loks, kur m ir tiesības uz valsts apmaks t s
medicīnisk s palīdzības minimumu
- Personu loks, kur m ir tiesības saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus valsts oblig t s veselības apdrošin šanas
ietvaros
- Veselības apdrošin šanas iemaksas
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Valsts apmaksātās medic niskās
pal dz bas minimums
- Neatliekam medicīnisk palīdzība
- Dzemdību palīdzība
- Ģimenes rsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi

- Veselības aprūpes pakalpojumi slimību ar nozīmīgu
ietekmi
uz
sabiedrības
veselības
r dīt jiem
vai
apdraudējumu sabiedrības veselībai rstniecībai (psihisk
saslimšana, infekcijas slimības u.c.)
- Slimību ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrības veselības
r dīt jiem vai apdraudējumu sabiedrības veselībai
rstēšanai paredzēt s z les un medicīnisk s ierīces
saskaņ
ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai
rstēšanai paredzēto z ļu un medicīnisko ierīču ieg des
izdevumu kompens cijas k rtību
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Personu loks, kurām ir ties bas
saņemt valsts apmaksātās
medic niskās pal dz bas minimumu
1) Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi
2) rzemnieks, kuram ir past vīg s uzturēšan s atļauja
Latvij un bezvalstnieks, kuram bezvalstnieka statuss
piešķirts Latvij
3) Bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss
4) Aizturētais
5) Patvēruma meklēt js
6) Persona, par kuru ir veiktas valsts soci l s
apdrošin šanas oblig t s iemaksas
7) Persona, kura pati veikusi veselības apdrošin šanas
iemaksas
8) Persona, kura saņem veselības aprūpes pakalpojumus
sava īpaš statusa dēļ (bērni, pension ri, personas,
kur m noteikta I vai II grupas invalidit te)
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Valsts obligātā vesel bas
apdrošināšana
Valsts oblig t s veselības apdrošin šanas ietvaros
persona saņem:

Valsts apmaks t s medicīnisk s palīdzības minimumu

+
Speci listu konsult cijas, diagnostiskos izmeklējumus,
pl nveida oper cijas dienas stacion r vai slimnīc ,
rehabilit ciju u.c. veselības aprūpes pakalpojumus
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Personas, kurām ir ties bas saņemt
valsts obligātās vesel bas
apdrošināšanā ietilpstošos vesel bas
apr pes pakalpojumus
1) Persona, par kuru veiktas valsts soci l s
apdrošin šanas iemaksas veselības apdrošin šanai
saskaņ ar likumu «Par valsts soci lo apdrošin šanu»

2) Persona, kura pati ir veikusi veselības apdrošin šanas
iemaksas šaj likum noteiktaj apjom un k rtīb
3) Persona, kura saņem veselības aprūpes pakalpojumus
sava īpaš statusa dēļ (bērni, pension ri, personas,
kur m noteikta invalidit te)
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Vesel bas apdrošināšanas iemaksas
(br vprāt gais maksājums)
1) Iemaksas apmērs kalend r gad
2018.gad – 1% no divpadsmitk rtīgas minim l s mēneša
darba algas
2019.gad – 3% divpadsmitk rtīgas no minim l s mēneša
darba algas
No 2020.gad – 5% divpadsmitk rtīgas no minim l s mēneša
darba algas
2) Iemaksa veicama reizi gad valsts budžet . Veicot iemaksu,
persona attiecīgaj kalend r gad saņem valsts oblig t s
veselības
apdrošin šan
ietilpstošos
veselības
aprūpes
pakalpojumus
3) Ja persona attiecīgaj kalend raj gad ir zaudējusi statusu,
kas deva tiesības uz valsts oblig to veselības apdrošin šanu,
persona var veikt iemaksu tikai par attiecīgaj kalend raj
gad atlikušo mēnešu skaitu
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Ties bu saņemt vesel bas apr pes
pakalpojumus valsts obligātās
vesel bas apdrošināšanas ietvaros
ieg šana un zaud šana
Persona iegūst tiesības saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus valsts oblig t s apdrošin šanas ietvaros ar
brīdi, kad iekļauta Nacion l veselības dienesta uzturētaj
veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datub zē.
Persona zaudē tiesības saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus valsts oblig t s veselības apdrošin šanas
ietvaros:

1) Ir pag juši trīs mēneši no brīža, kad persona vairs
neatbilst noteiktajam statusam
2) Ir beidzies attiecīgais kalend rais gads, par kuru ir
veiktas veselības apdrošin šanas iemaksas

3) Persona ir sniegusi nepatiesu inform ciju
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Paldies par uzmanību

