Uz biedrības “Veselības projekti Latvijai” un Stokholmas Ekonomiskās augstskolas Rīgā
ekspertu jautājumiem par veselības politiku atbild partija KPV LV
Atbildes sagatavojis Atis Zakatistovs
1. Pēc OECD datiem 2016. gadā Latvija ir bijusi vienīgā no OECD
valstīm Eiropā, kas veselības aprūpei tērējusi zem 6%, t.i. 5,7% no
IKP, no kuriem budžeta finansējums bija zem 4%. Valdības mērķim
ir jābūt nākamajos 4 gados būtiski palielināt veselības aprūpes
budžetu.

JĀ

NĒ

X

Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
KPV LV piedāvā īstenot plašas reformas VID, nomainot vadības komandu, pārvērtējot
darbības prioritātes un darba stilu, ar mērķi būtiski palielināt nodokļu ieņēmumus no
kontrabandas un PVN shēmu apkarošanas.
2. Latvijas veselības aprūpes sistēmā noteiktie veselības aprūpes
pakalpojumu tarifi ir jāpārskata, jo spēkā esošie ir novecojuši un
neatbilst reālajām izmaksām, turklāt tarifu nesakritība ar pakalpojumu
patiesajām izmaksām mazina konkurenci pakalpojumu sniedzēju
vidū.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
3. Patlaban nav skaidri saprotamu kritēriju, kā valsts budžeta līdzekļi
tiek piešķirti slimnīcām. Lai nodrošinātu labu pārvaldību, naudas
plūsmām veselības aprūpē (t.sk. slimnīcām piešķirtajam
finansējumam) jākļūst daudz caurskatāmākām un balstītām uz
saprotamiem kritērijiem.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
4. Valstij ir jāgarantē pieejama veselības aprūpe ikvienam Latvijas
JĀ
iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, nodarbinātības, mantiskā stāvokļa
X
un citiem kritērijiem.
Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?

NĒ

KPV LV par veselības nozares attīstības prioritāti izvirza ģimenes ārsta institūcijas
stiprināšanu.
5. OECD norāda, ka Latvijā pastāv vislielākā plaisa starp veselības
rādītājiem turīgajās un nabadzīgajās mājsaimniecībās (30%). Lai to
mazinātu veselības aprūpes politikai īpaši jāaizsargā nabadzīgākās un
neaizsargātākās iedzīvotāju grupas.
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Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
KPV LV izveidos medikamentu cenu samazināšanas politiku. Tiks liberalizēts farmācijas
tirgus, pārskatīti MK noteikumi, lai Latvijas tirgū varētu ienākt jauni ražotāji un
vairumtirgotāji. Izveidojot saprātīgus konkurences noteikumus, tiks samazinātas medikamentu
cenas.
6. OECD norāda, ka viena no problēmām Latvijā ir ļoti augstie
līdzmaksājumi, ko iedzīvotāji maksā par veselības aprūpi. Latvijas
iedzīvotāji par veselības aprūpes pakalpojumiem no savas kabatas
maksā 42% no visiem izdevumiem, bet vidēji OECD valstīs šis
rādītājs ir 20%. Iedzīvotāju līdzmaksājumi ir jāsamazina līdz vidējam
rādītājam OECD valstīs.
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Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
Daļa no veselības aprūpes pakalpojumiem tiek nozīmēti bez izsvērta pamatojuma. KPV LV
piedāvā stiprināt ģimenes ārstu institūciju, lai veidotu saprātīgu un katram pacientam atbilstošu
veselības profilakses sistēmu.
7. Tiesībsargs, Eiropas Komisija un Pasaules Bankas eksperti uzsver, ka
kvotu sistēma Latvijā nenodrošina veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un vienlīdzīgas iespējas. Ir jāapsver atteikšanās
no kvotu sistēmas.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
8. Lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu medicīnā, jaunajiem ārstiem un
māsām ir jāsaņem finansiāla motivācija palikšanai strādāt Latvijā, it
īpaši vietās, kur šo speciālistu trūkums ir visizteiktāk jūtams.
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X

Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
KPV LV izstrādās piemaksu sistēmu medicīnas personālam par darbu reģionos.
9. Veselības aprūpes speciālistu atalgojuma sistēmai jābūt caurskatāmai
un pamatotai. Nav pieņemams, ka viena līmeņa speciālistiem
atalgojums var atšķirties pat vairākas reizes, kā tas ir patlaban.
Komentārs (pēc izvēles)
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X

NĒ

10. Šobrīd lielu daļu veselības aprūpes speciālistu tālākizglītības finansē
farmācijas un medicīnisko ierīču ražotāji. Šī situācija var apdraudēt
pacientu intereses un būtu jāmaina, būtiski palielinot valsts un
pašvaldību finansējumu ārstniecības personu tālākizglītībai.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
11. Pasaules Bankas eksperti un Valsts kontrole norāda, ka ārstu
nodrošinātā veselības aprūpes kvalitāte nav pietiekama. Ārstu
atalgojums ir jāsasaista ar skaidri definētu kvalitātes kritēriju izpildi.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
12. Lai uzlabotu nozares resursu efektīvu izlietojumu, Veselības
ministrijai ir jānodrošina, ka Latvijā tiek ieviestas starptautiski nevis
nacionāli izstrādātas (prioritāri – Eiropas, piemēram NICE)
izmeklēšanas un ārstēšanas vadlīnijas.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
13. Patlaban ģimenes ārsti nepilda lielu daļu no Veselības ministrijas
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, kā arī pacientus pie speciālistiem
nosūta gandrīz divas reizes biežāk, nekā to dara kolēģi citās Eiropas
valstīs. Ir jāturpina stiprināt primārās veselības aprūpes loma
veselības aprūpes sistēmā.
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X

Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
Sadarbībā ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju, KPV LV pārskatīs ģimenes ārsta prakses
finansējumu un darbību.
14. Veselības ministrijai ir daudz aktīvāk jāorganizē un jāfinansē
profilakses pasākumi un veselīga dzīvesveida popularizēšana, kas var
būtiski ietaupīt izdevumus veselības aprūpei nākotnē.
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X

Komentārs (pēc izvēles)
15. Ir jāievieš Pasaules Bankas izstrādātā slimnīcu tīkla reorganizācija,
kas balstās izvērtējumā par slimnīcu iespējām sniegt kvalitatīvu un
pacientam drošu veselības aprūpi un paredz noteiktu pakalpojumus
centralizēt, lai uzlabotu kvalitāti un efektivitāti, bet citus
pakalpojumus decentralizēt, lai uzlabotu pieejamību.
Komentārs (pēc izvēles)
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16. Pasaules Banka norāda, ka šobrīd problemātisks ir datu trūkums par JĀ
privāti finansēto veselības aprūpi. Veselības ministrijai ir jānodrošina
datu pieejamība un analīze par veselības aprūpes sistēmu kopumā, t.sk. X
par privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

NĒ

Komentārs (pēc izvēles)
17. Lai mazinātu zāļu cenas un uzlabotu plašāku pieejamību, Latvijai ir
jāattīsta sadarbība ar citām valstīm kopīgiem zāļu iepirkumiem vai
kopīgām sarunām ar ražotājiem par zāļu cenām.
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NĒ

X

Komentārs (pēc izvēles)
18. Ir jāmazina zāļu ražotāju ietekme uz ārstu zāļu izrakstīšanas
paradumiem un lieltirgotāju ietekme uz farmaceitu zāļu izsniegšanas
paradumiem.
.
Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
KPV LV liberalizēs farmācijas tirgu.

JĀ

NĒ

X

19. Ir jānodrošina, lai veselības aprūpes speciālistiem par ierastu praksi JĀ
kļūtu zāļu nozīmēšana pēc to aktīvās vielas, un aptiekās kā pirmo
medikamentu pacientiem piedāvātu lētāko medikamentu ar konkrēto X
aktīvo vielu.

NĒ

Ja JĀ, kā jūs to nodrošināsiet?
Medikamentu iepirkumos jāievieš skaidro noteikumi un par tiem jāinformē veselības aprūpes
speciālisti.
20. Lai veicinātu iedzīvotāju veselības pratību, skolās ir jāatjauno
veselības mācība.
Komentārs (pēc izvēles)
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X
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