Pakalpojumu apmaksas limiti – A
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas limiti
Pakalpojumiem, kuri apmaksāti no personīgiem līdzekļiem
Spēkā no 2020. gada 10. augusta				
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tehnoloģiju
instrumentālā
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Pakalpojums

Docenta, profesora konsultācija		
alergologs, arodslimību ārsts, dermatologs, ergoterapeits, flebologs,
gastroenterologs, ginekologs, dzemdību spec., ģenētiķis, ģimenes ārsts,
hepatologs, homeopāts (pirmreizējā kons.), imunologs, internists, kardiologs,
Speciālista
ķirurgs, plastiskais ķirurgs, nefrologs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs
konsultācija, t.sk.:
(LOR), onkologs, ortopēds, tehn.ortopēds, osteodensitometrijas spec., proktologs,
reimatologs, sporta ārsts, traumatologs, urologs, vertebrologs – mugurkaula
speciālists un citi ārsti speciālisti
Mājas vizīte
Autotransporta vadītāju obligātā veselības pārbaude
Obligātā veselības pārbaude ieroču nēsāšanai vai iegādes atļaujas saņemšanai
Neatliekamā medicīniskā palīdzība,t.sk. privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība Rīgā un Pierīgā
Injekcijas
Intramuskulārā, intravenozā, intraartikulārā, subkutānā
Intravenoza sistēma
Infūzija
Dzirdes pārbaude, sēru korķu izņemšana, deguna blakusdobumu skalošana,
LOR manipulācijas
timpanometrija, audiometrija u.c.
Oftalmaloga manipulācijas
Redzes pārbaude, acs spiediena mērīšana, redzes lauka noteikšana u.c.
Dermatoskopija, lāzerķirurģiskās un invazīvās manipulācijas, izņemot
Manipulācijas dermatoloģijā
kosmetoloģiska rakstura pakalpojumus u.c.
Naga ablācija vai saknes rezekcija, ekscīzija, incīzija (furunkula, abscesa,
Ķirurģiskās manipulācijas
hematomas), izmežģījuma, lūzuma repozīcija, sīkas ķirurģiskas operācijas,
pārsiešana u.c.
Ginekoloģiskās
Iztriepe uz mikrofloru, onkocitoloģija, diatermokoagulācija, krioterapija u.c.
manipulācijas
Citas manipulācijas
Blokādes
Epidurālā blokāde, blokāde USG kontrolē, blokāde RTG kontrolē
Sirds funkcionālie
Elektrokardiogrāfija (EKG) pieraksts, apraksts, ehokardiogrāfija, Holtera
izmeklējumi
monitorēšana, veloergometrija, asinsspiediena 24h monitorēšana u.c.
Rentgenoloģiskie
Rentgena izmeklējumi (1 plaknē 1 daļai)
izmeklējumi
Ultrasonoskopiskie
Asinsvadu doplerogrāfiskā, vēdera dobuma,
izmeklējumi
ginekoloģiskie, grūtniecības, locītavu u.c.
Nervu sistēmas funkcionālie
Neirogrāfija, elektromiogrāfija, elektroencefalogrāfija u.c.
izmeklējumi
Citi diagnostiskie
Dermatoskopija, elptests, mamogrāfija, osteodensitometrija, spirometrija un citi
izmeklējumi
izmeklējumi
Endoskopiskie izmeklējumi Gremošanas, elpošanas, urīnizvadsistēmas u.c.
Laboratoriskie izmeklējumi
Amplipuls terapija
Lāzerterapija
Mikroviļņu terapija
Elektrorefleksoterapija
Gaismas terapija
Ultraskaņa
Elektroterapija
Magnetoterapija
Citas fizikālās terapijas procedūras
Triecienviļņu terapija
Skaitļotājtomogrāfija (CT) ar un bez kontrastvielas
Magnētiskā rezonanse (MR) ar un bez kontrastvielas
Gremošanas trakta endoskopiskie izmeklējumi: fibrogastroskopija, kolonoskopija
Scintigrāfija
Augļa četrdimensiju sonoskopija
3-4 dimensiju ultrasonogrāfija

Par sarakstā neiekļautajiem pakalpojumiem Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības samazināt izmaksājamo atlīdzību,
ja pakalpojuma cena ievērojami pārsniedz tāda paša pakalpojuma cenu Apdrošināšanas sabiedrības līgumiestādēs.		

Maksimālais
apmaksas
limits vienam
pakalpojumam

€ 80,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 40,00

€ 100,00
nepārsniedzot
SIA “E.Gulbja
laboratorija” cenas

€ 10,00
€ 25,00

€ 220,00

