ERGO noteiktais apdrošināšanas atlīdzības apmērs
pakalpojumu saņemšanai iestādēs, kuras nav
ERGO līgumiestādes GLORIA,
GLORIA 100 Nr. 04-2017*
Pakalpojums

apmērs EUR

Ārsta konsultācija

līdz 22.00

Konsultācija pie profesora, docenta

līdz 36.00

Ģimenes ārsta,
ģimenes ārsta medicīnas māsas mājas vizīte

līdz 25.00

Neatliekamā palīdzība

līdz 25.00

PROCEDŪRAS
Intramuskulārā, s/c, i/c

līdz 3.00

Intravenozā (i/v)

līdz 5.00

Intravenozā sistēma, infūzija

līdz 8.00

VAKCINĀCIJA
Pret ērču encefalītu

līdz 32.00

Pret gripu

līdz 10.00

Pret B hepatītu

līdz 18.00

Pret A hepatītu

līdz 33.00

Pret A un B hepatītu

līdz 43.00

Vakcinācija pret meningokoku

līdz 36.00

Varilirix (vējbaku vakcīna)

līdz 42.00

INFANRIX IPV HIB (kombinētā vakcīna bērniem)

līdz 43.00

Vakcinācija pret dzelteno drudzi

līdz 32.00

Vakcinācija pret holēru

līdz 36.00

Vakcinācija pret pneimokoku

līdz 75.00

Vakcinācija pret vēdertīfu

līdz 22.00

Vakcīna pret dzemdes kakla vēzi (Silgard, Cerverix)

līdz 100.00

MANIPULĀCIJAS
Ārstnieciskās manipulācijas ķirurģijā vienas pieņemšanas laikā

līdz 18.00

Ārstnieciskās manipulācijas otolaringoloģijā vienas pieņemšanas laikā

līdz 10.00

Ārstnieciskās manipulācijas oftalmoloģijā vienas pieņemšanas laikā

līdz 12.00

Ārstnieciskās manipulācijas dermatoloģijā vienas pieņemšanas laikā

Neapmaksā

Ārstnieciskās manipulācijas ginekoloģijā vienas pieņemšanas laikā

līdz 12.00

Blokāde, locītavas punkcija

līdz 10.00

Epidurālā blokāde

līdz 50.00

LABORATORIJAS IZMEKLĒJUMI
100% apmērā, saskaņā ar programmas nosacījumiem, nepārsniedzot
E.Gulbja Laboratorija, SIA cenrādi**
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INSTRUMENTĀLIE IZMEKLĒJUMI
Rentgenizmeklējums (1 plaknē, 1 daļai)

līdz 8.00

Mammogrāfija

līdz 22.00

Orgānu rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

līdz 37.00

Funkcionālie izmeklējumi (kolposkopija, ĀEF, cistometrija, miogrāfija,
spirogrāfija, spirometrija, audiometrija, neirogrāfija, karpālā kanāla
sindroma diagnostika, KTG, histeroskopija, urofloumetrija,
profilometrija, neirometrija u.c.)

līdz 22.00

Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi

līdz 22.00

Doplerogrāfiskie izmeklējumi
(sirds, asinsvadu)

līdz 28.00

Osteodensitometrija - kaulu blīvuma noteikšana

Neapmaksā

Elektrokardiogramma

līdz 11.00

Ehokardiogrāfiskie izmeklējumi

līdz 30.00

Holtera monitorēšana (diennakts asinsspiediena reģistrēšana)

Neapmaksā

Veloergometrija (Tredmils)

līdz 28.00

Kompjuterizēta encefalogrāfija,
elektroencefalogrāfija – EEG, elektromiogrāfija

līdz 31.00

3 un 4 dimensiju izmeklējumi

līdz 30.00

Endoskopiskie izmeklējumi (gastroskopija, fibrogastroskopija,
gastroduodenoskopija, bronhoskopija, kolonoskopija, rektoskopija,
fibrolaringoskopija u.c.)

līdz 36.00

Elptests gastroenteroloģijā

līdz 30.00

Scintigrāfiskie izmeklējumi

līdz 72.00

Optiskās koherences tomogrāfija

līdz 30.00

Datortomogrāfija (CT)

līdz 85.00

Magnētiskā rezonanse (MR)

līdz 115.00

FIZIKĀLĀS MEDICĪNAS UN AMBULATORĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI
(ja pakalpojumi iekļauti programmā)
Fizikālās medicīnas procedūra

līdz 4.00

Ārstnieciskā vingrošana, fizioterapijas nodarbība, ārstnieciskā masāža
Ūdens procedūras

Ambulatorās
rehabilitācijas
limita ietvaros

OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES

līdz 45.00

STACIONĀRIE MAKSAS PAKALPOJUMI (programmā norādītā limita ietvaros)
Par vienu gultas dienu stacionārā

līdz 35.00

Par dienu paaugstināta servisa palātā

līdz 25.00

Par dienas stacionāra gultas dienu

līdz 22.00

* Ņemiet vērā, ka veselības apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar ERGO noteikto
apdrošināšanas atlīdzības apmēru Nr. 04-2017 tiek veikta gadījumos, ja Jūsu apdrošināšanas
programmā ir atsauce uz šo apmēru.
**Ar E.Gulbja laboratorijas cenrādi var iepazīties: http://www.egl.lv/analizes/
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