AAS “BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU NR.4305.03 PIELIKUMS „TRAUMAS I”, 4305.02.4
Izraksts

MEŽĢĪJUMI, LŪZUMI, KOMPLICĒTI LŪZUMI

%

Galvaskausa kaulu lūzums

5-50

Deguna kaula, deguna kaula skrimšļa lūzums

4

Apakšžokļa, vaiga kaula, augšžokļa, mēles kaula, orbītas, pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums; apakšžokļa mežģījums

5-10

Zobu traumatisks zudums (puses no zoba kronīša vai lielākās zoba daļas zudums, vai zoba saknes lūzums. Nosacījums - zobs uz bojājuma iestāšanās
brīdi ir bijis īsts, anatomiski vesels pastāvīgais zobs. Piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu
vecumam).

2-20

Krūšu kaula lūzums

8

Vienas ribas lūzums

3

Katras nākamās ribas lūzums

2

Skriemeļu saišu pārrāvums, skriemeļu mežģījums

3

Mugurkaula skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums

5-8

Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 1-2 skriemeļi

15

Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 3 un vairāk skriemeļu

30-40

Krustu kaula lūzums

10

Astes kaula skriemeļu lūzums

8

Plecu joslas kaulu - lāpstiņas un atslēgas kaula savienojuma, krūšu kaula un atslēgas kaula savienojuma plīsums, mežģījums; lāpstiņas, atslēgas
kaula lūzums. Komplicēts mežģījums, lūzums

5-12

Augšdelma muskuļu cīpslu pārrāvums, epikondiļa lūzums, pleca locītavas kapsulas plīsums. Pleca locītavas mežģījums

5-8

Augšdelma lūzums (izņemot epikondiļa), dubultlūzums

12-15

Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu, augšdelma nesaaudzis lūzums

20-35

Apakšdelma kaulu mežģījums, kaulu fragmentu atrāvums, lūzums, dubultlūzums vai divu kaulu lūzums

5-10

Elkoņa locītava: trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums

20

Apakšdelma kaulu traumatisks bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā

10-30

Plaukstas delnas vai plaukstpamata viena vai vairāku kaulu mežģījums, lūzums

5-8

Plaukstas I pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatisks bojājums ar locītavas nekustīgumu

3-10

Plaukstas II, III, IV vai V pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatisks bojājums ar locītavas nekustīgumu

2-5

Iegurņa viena kaula lūzums

10

Iegurņa zarnkaula spārna lūzums

5

Iegurņa kaulu savienojumu plīsums, iegurņa viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums

15-20

Gūžas locītavas kaulu fragmentu atrāvums, izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums

5-8

Gūžas locītavas mežģījums, locītavas iedobuma lūzums

10

Augšstilba kaula galviņas vai kakliņa lūzums

20

Gūžas locītavas bojājums ar sekojošu vienas vai abu locītavu nekustīgumu, gūžas kakliņa nesaaugušu lūzumu

25-35

Augšstilba lūzums, dubultlūzums (izņemot ceļa locītavas rajonā)

20-25

Augšstilba nesaaudzis lūzums, ceļa locītavas bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā

25-30

Ceļa locītavas bojājums: kaula fragmentu atrāvums, menisku bojājums, ceļa locītavas sānu saišu pārrāvums

5

Ceļa locītavas bojājums: ceļa kauliņa (Patellas) lūzums; starpkondiļu izauguma vai epikondiļu lūzums; ceļa locītavas krustenisko saišu pārrāvums

8

Augšstilba pauguru (kondiļu) lūzums

15

Ceļa locītavas hemartroze (apstiprināta ar punkciju)

3

Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums (izņemot pēdas locītavas rajonā): kaulu fragmentu atrāvumi, mazā liellakaula, lielā liellakaula lūzums,
dubultlūzumi vai divu kaulu lūzumi, mežģījums

5-15

Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums pēdas locītavas rajonā: pēdas locītavas mežģījums, pēdas locītavas saišu pārrāvums, vienas vai abu potīšu
lūzums, lielā lielakaula intraartukulārs lūzums

5-15

Ahileja cīpslas ievainojums, pārrāvums

5-10

Apakšstilba viena vai abu kaulu nesaaudzis lūzums

10-20

Pēdas locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu kaulu locītavu virsmu rezekcijas rezultātā

20-40

Viena vai vairāku pēdas kaulu mežģījums, lūzums

5-12

Vienas pēdas pirksta/-u falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu ievainojumi

3-5

NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI

%

Galvas smadzeņu satricinājums:
· ar ārstēšanos ambulatori līdz 7 dienām

0.5

· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas

1,5

· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas, ja ir darba nespējas lapa ne mazāk kā 7 dienas

2

· ar ārstēšanos diennakts stacionārā no 1 diennakts līdz 7 dienām

2

· ar ārstēšanos diennakts stacionārā ilgāk kā 7 dienas

5

Galvas smadzeņu sasitums (kontūzija), subarahnoidāls aisnsizplūdums

15

Intrakraniāls (epidurāls, subdurāls, intracerebrāls) traumatisks asinsizplūdums

10-28

Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalītu, arahnoidītu, epilepsiju, vienas ekstremitātes parēzi

10-20

Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis paraparēzi vai hemiparēzi, vienas ekstremitātes paralīzi, tetraparēzi, plānprātību
(demenci)

35-60

Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, afāziju (runas zudumu), dekortikāciju, iegurņa
orgānu darbības traucējumus

80

Muguras smadzeņu sasitums

8

Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielija

25

Muguras smadzeņu daļējs pārrāvums

35

Muguras smadzeņu pilnīgs pārrāvums

80

Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums

5

Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) traumatisks pleksīts

8

Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) daļējs pārrāvums

30

Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) pilnīgs pārrāvums

50

Nervu zaru pārrāvums plaukstas, pēdas līmenī

5

Nerva vai nervu pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī

8-15

Nerva vai nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī

12-15

Nerva vai nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī

18-30

REDZES ORGĀNU BOJĀJUMI

%

Vienas acs akomodācijas paralīze. Vienpusēja hemianopsija (redzes lauka puses izzušana), vienas acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana,
ptoze)

10

Acs ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu (radzenes erozija, čūla, hemoftalms, perforējošs ievainojums, II un III pakāpes
apdegums, plakstiņa gļotādas sašūšana)

3-4

Acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcionāliem traucējumiem

6

Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās

8-12

Acs pulsējošais eksoftalms

15

Vienas acs redzes asuma pazeminājums, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas

5-50

Acs ābola izņemšana traumas rezultātā

50

Ievainojums, kas izraisījis abu acu pilnīgu redzes zudumu, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas

100

DZIRDES ORGĀNU BOJĀJUMI

%

Auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma

5

Auss gliemežnīcas traumatisks bojājums: skrimšļa lūzums, othematoma, auss gliemežnīcas daļējs vai pilnīgs zudums

5-20

Dzirdes pazeminājums ar vienu ausi pēc auss traumatiska bojājuma, kas diagnosticēts ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas (atkarībā no dzirdes
traucējumu smaguma pakāpes)

5-20

IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI

%

Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatiski bojājumi (pneimo- vai hemotorakss, diafragmas trūce, vairogskrimšļa
lūzums)

5

Elpošanas orgānu traumatisks bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, torakotomija, traheostomija

5-20

Plaušu bojājums ar sekojošu plaušas daļas, daivas rezekciju vai pulmonektomiju

25-50

Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu traumatisks bojājums bez funkciju traucējumiem

20

Lielo perifēro asinsvadu traumatisks bojājums bez asinsrites traucējumiem

5-8

Lielo perifēro asinsvadu traumatisks bojājums, kas izraisījis asinsrites traucējumus

20

Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar rētu veidošanos

5

Mēles traumatisks bojājums, kas izraisījis mēles vai tās daļas zudumu

10-50

Rīkles, barības vada, kuņģa, zarnu traumatisks bojājums (plīsums, apdegums, ievainojums, svešķermenis) bez funkciju traucējumiem

3

Barības vada, kuņģa, zarnu traumatisks bojājums, kas izraisījis orgāna rētainu sašaurinājumu vai kura dēļ veikta orgāna ķirurģiska ārstēšana

16-80

Rīkles, barības vada, kuņģa traumatisks bojājums, kura dēļ veikta ezofagogastroskopija, vēdera dobuma orgānu traumatisks bojājums, kura dēļ
veikta laparoskopija (laparocentēze), laparotomija

3-10

Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Apdrošināšanas atlīdzību
neizmaksā par vēdera sienas trūcēm (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), kas radušās smaguma celšanas rezultātā

3

Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā bez ķirurģiskas ārstēšanas

5-10

Aknu, žultspūšļa traumatisks bojājums ar ķirurģisku ārstēšanu vai sekojošu daļēju aknu vai žultspūšļa izņemšanu

10-30

Aizkuņģa dziedzera traumatisks bojājums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas

12-15

Aizkuņģa dziedzera traumatisks bojājums ar sekojošu ķirurģisku ārstēšanu

15-40

Liesas traumatisks plīsums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas

5

Liesas traumatisks bojājums ar sekojošu liesas izņemšanu

10

Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums ar funkciju traucējumiem

3-30

Nieru traumatisks bojājums

5-15

Nieru traumatisks bojājums ar sekojošu daļēju vai pilnīgu nieres izņemšanu, hronisku nieru mazspēju

20-50

Ārējo dzimumorgānu traumatisks bojājums – ievainojums, plīsums, apdegums

3-5

Dzimumorgānu traumatisks bojājums, kas izraisījis sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; dzemdes, dzimumlocekļa zudumu

10-50

MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI

%

Sejas, kakla priekšējās vai sānu virsmas, pazodes mīksto audu traumatisks (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums)
bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai
apsaldējumu, sejas izkropļojumu

1-30

Galvas matainās daļas, ķermeņa un ekstremitāšu mīksto audu traumatisks (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums)
bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai
apsaldējumu

0.5-30

Muskuļu plīsumi, cīpslu pārrāvumi, neizņemti svešķermeņi, ķirurģiski ārstēta hematoma; muskuļu cīpslu pārrāvums, posttraumatiks periostīts,
autotransplantāta ņemšana no jebkuras balsta - kustību aparāta daļas.

3-5

CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI

%

Traumatisks bojājums, par kuru tiek izmaksāta atlīdzība par kādu traumu tabulas punktu, ar sekojošu tromboflebītu, osteomielītu, tai skaitā
hematogēnu osteomielītu

8

Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apdeguma slimība, apdeguma šoks. Saspieduma sindroms

8

Citas traumas kā plaši nobrāzumi un hematomas (kas nav uzsūkušās 1 mēneša laikā no traumas brīža); I pakāpes apdegums; pirksta naga plātnītes
atrāvums

0.5

Saišu sastiepumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, kas ārstēti imobilizējot (ar longeti, šinu vai ģipsi) vai izsniegta darbnespējas lapa uz laiku 7
un vairāk dienas; daļējs saišu pārrāvums

1

Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija, ērču encefalīts, poliomielīts, atmosfēras elektrības iedarbība, čūskas kodiens, stinguma krampji (ar nosacījumu,
ka norādīto gadījumu rezultātā nav konkrētu orgānu bojājumi, kas minēti tabulā), ja ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā ir ilgāks par 24 stundām
(atkarībā no ārstēšanās ilguma diennakts stacionārā)

4-12

NEATGRIEZENISKS SAKROPĻOJUMS

%

Ja izmaksāta atlīdzība par smagu traumatisku bojājumu, kas izraisījis šādas komplikācijas, papildus tiek izmaksāta atlīdzība, kopumā nepārsniedzot norādīto %:
Vienas augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju augšdelma, plecu joslas līmenī

60-65

Viena apakšdelma traumatiska amputācija apakšdelma, elkoņa locītavas līmenī

55-60

Viena plaukstas I pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

8-20

Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

7-15

Vienas plaukstas traumatiska amputācija delnas kaulu, plaukstpamata kaulu vai plaukstas locītavas līmenī

55

Augšstilba traumatiska amputācija jebkurā līmenī

65

Traumatiska apakšstilba amputācija jebkurā līmenī, eksartikulācija ceļa locītavas līmenī

60

Vienas pēdas traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

20-40

Viena pēdas I pirksta traumatiska amputācija

5-10

Pēdas II, III, IV vai V pirkstu traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

5-16

Žokļa daļējs vai pilnīgs zudums

30-50

Ja tabulā „Traumas I” noteikts, ka Atlīdzību izmaksā tikai gadījumos, kad nepieciešama ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par
24 stundām, tad jebkuru Apdrošināšanas līgumā paredzēto Atlīdzību (tai skaitā atlīdzību par medicīniskiem izdevumiem un pārejošu darba nespēju) izmaksā tikai par
tiem gadījumiem, kad ir bijusi ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par 24 stundām.
Ja viena nelaimes gadījuma rezultāta ir radušās vairākas traumas, kas atrodas dažādās ķermeņa daļās, atlīdzība par atsevišķām traumām tiek summēta.

Atlīdzību neizmaksā par bojājumiem, kas radījuši paliekošu kosmētisku defektu, bet tie nav radušies tiešas Traumas rezultātā (piemēram, pēc veiktas ķirurģiskas
operācijas - par pēcoperācijas rētām)
Atlīdzību neizmaksā par Nelaimes gadījumu, kuru cēlonis ir: ieraduma mežģījums, muskuļa, cīpslas, saites bojājums, kas radies iepriekšējā bojājuma vietā vai ir saistīts
ar iepriekš gūto traumu; atkārtots galvas smadzeņu satricinājums 6 mēnešu laikā pēc iepriekšējās traumas; Atkārtots lūzums; Patoloģisks lūzums; Stresa lūzums;
svešķermeņu (locītavu protēžu, osteosintēzes konstrukciju) lūzums vai dislokācija; vēdera priekšējās sienas, diafragmas, cirkšņa trūce; starpskriemeļu diska trūce,
spondiloze, spondilolistēze, diskogēns radikulīts.
Atlīdzību aprēķina atbilstoši traumas smagumam, pamatojoties uz medicīniskajiem dokumentiem.

