Cienījamie darbinieki!
Baltijas Starptautiskā Akadēmija un Grāmatvedības un Finanšu koledža 2018/2019 mācību gadā turpina veikt
darbinieku veselības apdrošināšanu sadarbībā ar Apdrošināšanas kompāniju AAS "BALTA". Apdrošināšana ir paredzēta štata
darbiniekiem ar stāžu ne mazāku par 2 gadiem.

2018/2019 mācību gadā Darba devējs darbiniekiem ar stāžu BSA vairāk kā 2 gadi, bet mazāk kā 7
gadi apmaksā polisi pēc AS1 programmas, ar kopējo apdrošināšanas summu EUR 1500.
cena 74 EUR

AS1
Ambulatorā palīdzība:

Pacienta iemaksa ambulatorā

AS4 laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta nosūtījumu ONLINE (pilna asins aina, urīna analīzes, asins un urīna bioķīmiskie rādītāji (aknu testi un fermenti,
slāpekļa vielmaiņa, olbaltumvielas, iekaisuma marķieri un reimotesti, glikoze, elektrolīti, lipīdi), fēču izmeklējumi (kopprogramma, slēptās asinis, parazītu oliņas),
serozo dobumu izmeklējumi, krēpu analīze, asins grupas un rēzus piederības noteikšana, iztriepes un onkocitoloģiskās uztriepes izmeklēšana, prostatas
eksprimāta izmeklējumi, vairogdziedzera hormoni, Hbs Ag noteikšana (hepatīts B), ērču encefalīta antivielu noteikšana, histoloģija)

Ambulatorie maksas pakalpojumi (Kons. 18.00 EUR, Prof. 22.00 EUR) (Maksas ģimenes ārsta, terapeita, ārstu-speciālistu konsultācijas un ģimenes ārstu
mājas vizītes)

Ārstnieciskās manipulācijas (muskulārās, venozās injekcijas un intravenozās sistēmas)

Diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu (elektrokardiogrāfija, fluorogrāfija, rentgenizmeklēšana bez kontrastvielas, mamogrāfija, ultrasonogrāfija
orgāniem un locītavām, kuņģa-zarnu endoskopiskie izmeklējumi un to laikā veiktās manipulācijas).

Neatliekamā palīdzība – valsts un maksas medicīniskā palīdzība.
Stacionārā palīdzība:

Stacionārā palīdzība pacienta iemaksas 100% apmērā, t.sk. līdzmaksājums − stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktā apmērā un kārtībā ar primārās aprūpes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar valsti, nosūtījumu:
• par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu;
• par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
– datortomogrāfiskajiem izmeklējumiem;
– kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem;
• pacienta līdzmaksājums līdz 43 EUR par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

Darbiniekiem ar darba stāžu vairāk kā 7 gadi AS1M AR V ar apdrošinājuma summu EUR 2090
cena 104 EUR

AS1M AR V
Ambulatorā palīdzība:

Pacienta iemaksa ambulatorā

AS4 laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta nosūtījumu ONLINE (pilna asins aina, urīna analīzes, asins un urīna bioķīmiskie rādītāji (aknu testi un fermenti,
slāpekļa vielmaiņa, olbaltumvielas, iekaisuma marķieri un reimotesti, glikoze, elektrolīti, lipīdi), fēču izmeklējumi (kopprogramma, slēptās asinis, parazītu
oliņas), serozo dobumu izmeklējumi, krēpu analīze, asins grupas un rēzus piederības noteikšana, iztriepes un onkocitoloģiskās uztriepes izmeklēšana,
prostatas eksprimāta izmeklējumi, vairogdziedzera hormoni, Hbs Ag noteikšana (hepatīts B), ērču encefalīta antivielu noteikšana, histoloģija)

Ambulatorie maksas pakalpojumi (Kons. 18.00 EUR, Prof. 22.00 EUR) (Maksas ģimenes ārsta, terapeita, ārstu-speciālistu konsultācijas un ģimenes ārstu
mājas vizītes)

Ārstnieciskās manipulācijas (muskulārās, venozās injekcijas un intravenozās sistēmas)

Diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu (elektrokardiogrāfija, fluorogrāfija, rentgenizmeklēšana bez kontrastvielas, mamogrāfija, ultrasonogrāfija
orgāniem un locītavām, kuņģa-zarnu endoskopiskie izmeklējumi un to laikā veiktās manipulācijas).


-

Neatliekamā palīdzība – valsts un maksas medicīniskā palīdzība.
Programma nodrošina ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši diagnozei un ārsta nozīmējumam 100% apmērā (limits 60 EUR periodā, 6 EUR
par reizi, norēķini pēc čekiem(ar iespēju kursa apmaksu veikt vienā maksājumā iesniedzot apmeklējuma grafiku)) par:
fizikālās terapijas procedūrām (ultraskaņa, elektroforēze, lāzerterapija, UAF, parafīna-ozokerīta aplikācijas, dūņu aplikācijas u. c.);
klasisko masāžu;
manuālo terapiju;
ūdens procedūrām (Šarko duša, cirkulārā duša, zemūdens masāža);
ārstniecisko vingrošanu grupā un individuāli;
fizioterapeita vai rehabilitologa nodarbībām.



Programma nodrošina profilaktisko vakcināciju, tostarp ārsta apskati pirms vakcinācijas, vakcīnas izmaksu segšanu un vakcinācijas veikšanu 100% apmērā
atbilstoši vakcīnas instrukcijā norādītajai shēmai:
- pret gripu;
- pret ērču encefalītu;
Stacionārā palīdzība:


Stacionārā palīdzība pacienta iemaksas 100% apmērā, t.sk. līdzmaksājums − stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija Latvijas Republikas tiesību
aktos noteiktā apmērā un kārtībā ar primārās aprūpes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar valsti, nosūtījumu:
• par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu;
• par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
– datortomogrāfiskajiem izmeklējumiem;
– kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem;
• pacienta līdzmaksājums līdz 43 EUR par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.
Stacionārie maksas pakalpojumi ar limitu 200 EUR apdrošināšanas periodā, pamatojoties uz garantijas vēstuli:
Maksas pakalpojumi diennakts stacionārā:
• par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu;
• par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem diennakts stacionārā;
• par maksas operācijām diennakts stacionārā;
• par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā diennakts stacionārā.
Maksas pakalpojumi dienas stacionārā:
• par katru dienas stacionārā pavadīto dienu;
• par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem dienas stacionārā;
• par maksas operācijām dienas stacionārā;
• par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā dienas stacionārā.

Struktūrvienības vadītājiem Darba devējs nodrošina apdrošināšanas polisi pēc pamatprogrammas
AS1M AR SREH1 ar apdrošinājuma summu EUR 5 375.
cena 196 EUR

AS1M AR SREH
Ambulatorā palīdzība:

Pacienta iemaksa ambulatorā

AS4 laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta nosūtījumu ONLINE (pilna asins aina, urīna analīzes, asins un urīna bioķīmiskie rādītāji (aknu testi un
fermenti, slāpekļa vielmaiņa, olbaltumvielas, iekaisuma marķieri un reimotesti, glikoze, elektrolīti, lipīdi), fēču izmeklējumi (kopprogramma, slēptās
asinis, parazītu oliņas), serozo dobumu izmeklējumi, krēpu analīze, asins grupas un rēzus piederības noteikšana, iztriepes un onkocitoloģiskās uztriepes
izmeklēšana, prostatas eksprimāta izmeklējumi, vairogdziedzera hormoni, Hbs Ag noteikšana (hepatīts B), ērču encefalīta antivielu noteikšana,
histoloģija)

Ambulatorie maksas pakalpojumi (Kons. 22.00 EUR, Prof. 22.00 EUR) (Maksas ģimenes ārsta, terapeita, ārstu-speciālistu konsultācijas un ģimenes
ārstu mājas vizītes)

Ārstnieciskās manipulācijas (muskulārās, venozās injekcijas un intravenozās sistēmas)

Diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu:
- (elektrokardiogrāfija, fluorogrāfija, rentgenizmeklēšana bez kontrastvielas, mamogrāfija, ultrasonogrāfija orgāniem un locītavām),
- magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, scintigrāfija, elptests, kuņģa-zarnu endoskopiskie izmeklējumi un to laikā veiktās manipulācijas un citi dārgo
tehnoloģiju izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, limits 150 EUR apdrošināšanas periodā;

Neatliekamā palīdzība – valsts un maksas medicīniskā palīdzība.

Programma nodrošina ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši diagnozei un ārsta nozīmējumam 100% apmērā (limits 90 EUR periodā)
par:
- fizikālās terapijas procedūrām (ultraskaņa, elektroforēze, lāzerterapija, UAF, parafīna-ozokerīta aplikācijas, dūņu aplikācijas u. c.);
- klasisko masāžu;
- manuālo terapiju;
- ūdens procedūrām (Šarko duša, cirkulārā duša, zemūdens masāža);
- ārstniecisko vingrošanu grupā un individuāli;
- fizioterapeita vai rehabilitologa nodarbībām.


Maksas stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi ar 100% atlaidi, limits 285 EUR apdrošināšanas periodā.
Tiek apmaksāta ārstēšanās ar ārsta norīkojumu, atbilstoši diagnozei un medicīniskajām indikācijām, sanatorijās un specializētajās rehabilitācijas iestādēs
vienu reizi apdrošināšanas periodā smago saslimšanu (piemēram, infarkts, insults, vēzis, terminālā nieru mazspēja, ekstremitāšu vai to funkciju zaudēšana,
aklums, izkaisīta skleroze, kā arī, ja nepieciešams veikt aortu koronāro šuntēšanas operāciju, iekšējo orgānu transplantācijas operāciju, sirds vārstuļu un
aortas protezēšanas operāciju u.c.) gadījumos, kas iestājušies apdrošināšanas periodā. Visi pakalpojumi, kas saņemti stacionārās rehabilitācijas laikā, tiek
apmaksāti no stacionārās rehabilitācijas limita un netiek kompensēti no citu programmu limita.
Visi pakalpojumi, kas saņemti stacionārās rehabilitācijas laikā, tiek apmaksāti no stacionārās rehabilitācijas limita un netiek kompensēti no citu programmu
limita.
Par maksas stacionāro rehabilitāciju apdrošinātais norēķinās no personīgiem līdzekļiem.
Stacionārā palīdzība:

Stacionārā palīdzība pacienta iemaksas 100% apmērā, t.sk. līdzmaksājums − stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktā apmērā un kārtībā ar primārās aprūpes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar valsti, nosūtījumu:
• par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu;
• par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
– datortomogrāfiskajiem izmeklējumiem;
– kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem;
• pacienta līdzmaksājums līdz 43 EUR par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.
Stacionārie maksas pakalpojumi ar limitu 300 EUR apdrošināšanas periodā, pamatojoties uz garantijas vēstuli:
Maksas pakalpojumi diennakts stacionārā:
• par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu;
• par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem diennakts stacionārā;
• par maksas operācijām diennakts stacionārā;
• par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā diennakts stacionārā.
Maksas pakalpojumi dienas stacionārā:
• par katru dienas stacionārā pavadīto dienu;
• par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem dienas stacionārā;
• par maksas operācijām dienas stacionārā;
• par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā dienas stacionārā.

Piedāvātā papildprogramma AAS “BALTA”
(cenas starpību apmaksā darbinieks no personīgajiem līdzekļiem)
cena 341 EUR

AS4M AR
Ambulatorā palīdzība:

Pacienta iemaksa ambulatorā

Plaša spektra laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu, t.sk. asins, urīna, fēču, krēpu, serozo dobumu un smadzeņu šķidrumu
analīzes un izmeklējumi, iztriepes, citoloģija, histoloģija, bioķīmiskie rādītāji, koaguloģijas rādītāji, imūnhematoloģija, HBs Ag, anti
HBs un anti HCV (antivielas), hormoni, kardiomarķieri, audzēju marķieri, infekciju diagnostika, mikrobioloģija, parazitoloģija,
virusoloģija, imunoloģija, ērču encefalīta antivielu noteikšana u.c.;

Ambulatorie maksas pakalpojumi (Kons. 30.00 EUR, Prof. 60.00 EUR) (maksas ģimenes ārsti, ārsti speciālisti, profesoru un
docentu konsultācijas t.sk. dermatologs, homeopāts, imunologs utt.)

Ārstnieciskās manipulācijas (injekcijas, blokādes, pārsiešanas, mazās ķirurģiskās operācijas utt.)

Medicīniskās apskates un izziņas
– autovadītājiem;
– ieroču iegādes atļaujas saņemšanai u.c.;

Dārgo tehnoloģiju instrumentālā diagnostika kopējā limita (5000 EUR) ietvaros ar ārsta nosūtījumu:
- rentgenizmeklējumi ar vai bez kontrastēšanas, t.sk. mamogrāfija, EKG, ultrasonogrāfijas izmeklējumi, asinsvadu doplerogrāfiskā
izmeklēšana, kolposkopija, audiogrāfija, ehokardiogrāfija, veloergometrija, Holtera monitorēšana, elektroencefalogrāfija,
elektromiogrāfija, cistoskopija, bronhoskopija, osteodensitometrija u.c.;
– magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, scintigrāfija, elptests, kuņģa-zarnu endoskopiskie izmeklējumi un to laikā veiktās
manipulācijas un citi dārgo tehnoloģiju izmeklējumi ar ārsta norīkojumu.

Neatliekamā palīdzība – valsts un maksas medicīniskā palīdzība.


Programma nodrošina ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši diagnozei un ārsta nozīmējumam 100% apmērā (limits 90
EUR periodā) par:
- fizikālās terapijas procedūrām (ultraskaņa, elektroforēze, lāzerterapija, UAF, parafīna-ozokerīta aplikācijas, dūņu aplikācijas u. c.);
- klasisko masāžu;
- manuālo terapiju;
- ūdens procedūrām (Šarko duša, cirkulārā duša, zemūdens masāža);
- ārstniecisko vingrošanu grupā un individuāli;
- fizioterapeita vai rehabilitologa nodarbībām.
Stacionārā palīdzība:

Stacionārā palīdzība pacienta iemaksas 100% apmērā, t.sk. līdzmaksājums − stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā apmērā un kārtībā ar primārās aprūpes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar valsti,
nosūtījumu:
• par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu;
• par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
– datortomogrāfiskajiem izmeklējumiem;
– kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem;
• pacienta līdzmaksājums līdz 43 EUR par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.
Stacionārie maksas pakalpojumi ar limitu 750 EUR apdrošināšanas periodā, pamatojoties uz garantijas vēstuli:
Maksas pakalpojumi diennakts stacionārā:
• par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu;
• par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem diennakts stacionārā;
• par maksas operācijām diennakts stacionārā;
• par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā diennakts stacionārā.
Maksas pakalpojumi dienas stacionārā:
• par katru dienas stacionārā pavadīto dienu;
• par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem dienas stacionārā;
• par maksas operācijām dienas stacionārā;
• par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā dienas stacionārā.

Ar AAS BALTA Veselības apdrošināšanas polisēm pakalpojumus saņemot Līgumorganizācijās, apmaksa
notiek 100% apmērā ar elektronisko karti.
Ģimenes locekļiem (laulātie, bērni, vecāki) - koeficients pamatprogrammai 1.4. Apdrošināto ģimenes
locekļu apdrošināšanas programmai jābūt identiskai kā pašam darbiniekam.
Ja vēlaties iegadāties cita līmeņa apdrošināšanas polisi vai apdrošināt savus radiniekus par personīgajiem
līdzekļiem, lūgums nodot iesniegumu grāmatvedībā līdz 2018.gada 05.oktobrim Lomonosova ielā
4, 304.kab. vai pa faksu 67100205 vai pa e-pastu: gramatvediba@bsa.edu.lv (iesnieguma veidlapu sk. pielikumā).

