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Par PET cenām
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) 2018. gada 22. jūlijā ir saņēmis jūsu epasta vēstuli, kurā jūs lūdzat precīzus aprēķinus par pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET)
izmeklējuma izmaksām.
NVD skaidro, ka šobrīd 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.1529) 16.pielikumā apstiprinātie
veselības aprūpes pakalpojumu tarifi ir aprēķināti atbilstoši Noteikumu Nr.1529 285.punktā
apstiprinātajai veselības aprūpes pakalpojumu tarifu aprēķina formulai, t.i.,
TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N), kur
TC – veselības aprūpes pakalpojumu tarifs;
VC – mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
D – darba samaksa;
S – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
M – ārstniecības līdzekļi;
E – izdevumi, saistīti ar pacientu ēdināšanu;
FC – pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas (ar pacientu uzturēšanu saistītie
izdevumi pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai, materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra iegādei);
A – administratīvie izdevumi;
N – amortizācija.
Saskaņā ar augstāk atspoguļoto metodoloģiju tika aprēķināts pakalpojuma tarifs PET
izmeklējumam un viena izmeklējuma veikšana no valsts budžeta izmaksā 1085,13 eiro. Aprēķins
sadalījumā pa tarifa elementiem ir sekojošs:
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* Ārstniecības līdzekļi (M) ietver medikamenta 18F-FDG un Radiofarmakona GA68 vidējās izmaksas
899.32 eiro un medicīniskās preces 30.75 eiro apmērā.
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