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E-pasta nosaukums:
Par izmaiņām manipulāciju sarakstā no 01.01.2021.
E-pasta teksts:
Pielikumā nosūtam jaunas izmaiņas manipulāciju pielietojumā no 01.01.2021. Ir
nelielas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekš sūtīto, tādēļ lūdzam ņemt vērā aktuālo
versiju.
Par izmaiņām manipulāciju sarakstā no 01.01.2021.
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka ir veikta
manipulāciju saraksta pārskatīšana un grozījumu sagatavošana. Dienests skaidro, ka
saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības
aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi
Nr.555) 2.14.punktu Dienests sagatavo manipulāciju sarakstu, ko saskaņā ar
Noteikumu Nr.555 154.7.punktu pēc pārskatīšanas Dienestam ir jāsaskaņo ar Veselības
ministriju, lai pēc tam sarakstu publicētu Dienesta tīmekļa vietnē. Savukārt līgumos par
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noteikts, ka Dienesta
pienākums ir informēt līgumpartnerus par izmaiņām manipulāciju sarakstā, lai
līgumpartneri šo informāciju ņemtu vērā līgumu izpildē.
Dienests informē, ka ar 01.01.2021. ir stājušās spēkā izmaiņas manipulāciju
sarakstā. Aktualizētā manipulāciju saraksta versija ir publicēta Dienesta tīmekļa vietnes
www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Profesionāļiem” – “Pakalpojumu tarifi”. Tāpat šajā
tīmekļa vietnes sadaļā ir pieejamas arī vēsturiskās manipulāciju saraksta versijas un
informācija par visām veiktajām izmaiņām – failā “Manipulāciju saraksta izmaiņu
reģistrs”.
Dienests informē, ka tajā skaitā labotas un no jauna izveidotas jaunas ģimenes
ārstiem saistošas manipulācijas:
 60034 - Ģimenes ārsta mājas vizīte pie personas ar hroniskas slimības
paasinājumu, kurai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atteikusi
ierašanos noslodzes dēļ, vai personas, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Apmaksā gadījumos, kad saistībā ar
paaugstinātu NMPD brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ NMPD
brigāde nav devusies izbraukumā pie personas ar hronisku slimības paasinājumu
bez dzīvībai svarīgo orgānu funkciju traucējumiem, un par to ir informēts personas
ģimenes ārsts vai gadījumos, kad ģimenes ārsta vizīte medicīnisku indikāciju dēļ,
ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā);
 60169 - Individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas ārstniecības personai par
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu mājās (Manipulāciju norāda vienu
reizi par pacientu, kas saņem veselības aprūpi mājās). Manipulācija paredzēta
situācijām, kad ārstniecības persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus –
respiratorus, cimdus, vienreizlietojamo halātu, bahilas, sejas vizieri un
dezinfekcijas līdzekļus;
 47260 - Pulsa oksimetra noma par 1 dienu (Manipulāciju apmaksā iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas nosacījumi ietverti līguma nosacījumos. Apmaksā
pacientam ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju. Maksimālais dienu skaits,
kas tiek apmaksāts, ir 30 dienas. Manipulāciju norāda no dienas, kad pacients ir
saņēmis pulsa oksimetru).

Ņemot vērā valstī esošo situāciju, ir aktualizētas, papildinātas un no jauna
izveidotas vakcinācijas manipulācijas:
 01018 - Ārsta konsultācija pirms vakcinācijas;
 01019 - Ārsta palīga vai vecmātes konsultācija pirms vakcinācijas;
 03083 - Piemaksa ārstniecības personai par pacienta Covid-19 vakcinēšanu;
 60049 - Individuālie aizsardzības līdzekļi Covid-19 vakcinēšanai (Manipulāciju
norāda ārstniecības iestādes, kas sniedz tikai ambulatorus veselības aprūpes
pakalpojumus. Manipulāciju norāda vienu reizi par katru pacientu, kas saņem
vakcīnu). Manipulācija paredzēta situācijām, kad ārstniecības persona lieto
individuālos aizsardzības līdzekļus – respiratorus, cimdus, vienreizlietojamo
halātu, sejas vizieri un papildus dezinfekcijas līdzekļus;
 60059 - Ārsta palīga mājas vizīte COVID-19 vakcinēšanas nodrošināšanai
pacienta dzīvesvietā (Manipulāciju nenorāda kopā ar manipulācijām 01018, 01019,
03081, 03083, 60049, 60170 un citām mājas aprūpes manipulācijām, izņemot
60169 un 03084);
 03084 - Adrenalīna (epinefrīna) (epinephrinum) 300 µg injekcija ar pildspalvveida
pilnšļirci (Manipulāciju apmaksā COVID-19 vakcinācijas anafilaktiskā šoka
gadījumā);
 03048 - Piemaksa manipulācijai 01018 par ārsta darbu Covid-19 vakcinācijas
kabinetā brīvdienās un svētku dienās (Manipulāciju vienu reizi norāda pie
manipulācijas 01018. Manipulāciju apmaksā par ārstniecības personas virsstundu
darbu brīvdienās vai darbu svētku dienā);
 03049 - Piemaksa manipulācijām 03081 un 01019 par māsas, ārsta palīga darbu
Covid-19 vakcinācijas kabinetā brīvdienās un svētku dienās (Manipulāciju vienu
reizi norāda pie katras manipulācijas 03081 un 01019. Manipulāciju apmaksā par
ārstniecības personas virsstundu darbu brīvdienās vai darbu svētku dienā).
Tika dzēsta manipulācija 47267 par Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu ārstu
praksēs. Dienests šobrīd strādā pie piemaksas izveides, kas segtu šos izdevumus
(vienreizlietojamais halāts un cepure, cimdi, dezinfekcijas līdzekļi, sejas vizieri)
ārstniecības personu un pacientu aizsardzībai pret inficēšanos. Tāpat Dienests uzsāk
centralizēto ķirurģisko masku un respiratoru izdali ģimenes ārstu praksēm 3 mēnešu
periodam no janvāra - martam.

