Kurās valstīs var izmantot EVAK?





ES dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā,
Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē,
Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā;
EEZ dalībvalstīs: Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā;
Šveices Konfederācijā.

Kad nepieciešams saņemt EVAK?
EVAK nepieciešama, ja iedzīvotājs īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) uzturas kādā no dalībvalstīm:





atpūtas vai tūrisma braucienā;
komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā);
studēt vai mācību praksē (uz visu studiju/prakses laiku).

Kas var saņemt EVAK?
Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:






Latvijas pilsoņiem;
Latvijas nepilsoņiem;
dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas
personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

Personai, kura strādā, saņem pensiju vai pastāvīgi dzīvo citā Dalībvalstī, EVAK ir jāsaņem Dalībvalstī, kurā
viņa ir apdrošināta.

Pakalpojumi, kurus neapmaksā EVAK:



pacienta iemaksas;
repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Ar ko nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums atšķiras no neatliekamā?
Neatliekamā palīdzība ir palīdzība, kas novērš dzīvībai bīstamu stāvokli. Piemēram, ģimene ir devusies atpūtas
braucienā uz Austriju. Slēpojot uz kalna, tēvam ir infarkts un nepieciešama neatliekamā palīdzība. Tēvs tiek
nogādāts ārstniecības iestādē. Saņemot medicīniskos pakalpojumus iestādē, tiek noskaidrots, vai iestādē tiek
pieņemta EVAK. Tā kā ārstniecības iestāde pieņem EVAK, tēvam tiek sniegta neatliekamā palīdzība pēc
tādiem pašiem noteikumiem kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Ja valsts iedzīvotājiem par veselības aprūpes
pakalpojumiem nekas nav jāmaksā (piemēram, pacienta iemaksas), arī tēvam ārstēšanās ir par brīvu.
Savukārt nepieciešamā palīdzība ir medicīniskā palīdzība, kas tiek sniegta veselības pasliktināšanās gadījumā.
Tās apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts. Nepieciešamā palīdzība tiek sniegta, lai pacientam
veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī.
Piemēram, studente dodas studēt uz Vāciju. Pēc kāda laika studente saslimst ar gripu. Tā kā bez nepieciešamās
medicīniskās palīdzības neiztikt, ir jādodas uz ārstniecības iestādi. Pirms medicīniskās palīdzības saņemšanas
studente noskaidro, vai konkrētā ārstniecības iestāde akceptē EVAK. Izvēlētā medicīniskās iestāde akceptē
EVAK un studentei tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība.

