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Valdības nesenais lēmums atteikt gandrīz 14 miljonus eiro šā gada 

budžetā pacientu iemaksu mazināšanai un slimnīcu parādiem 

kārtējo reizi raisījis diskusijas par to, ko darīt ar Latvijas neefektīvo 

veselības aprūpes sistēmu. Tas ir kā likt naudu caurā maisā, viss 

izkūp gaisā un iedzīvotāji labumu nejūt, esošo sistēmu kritizē 

politiķi, vietā neko labāku piedāvāt nespējot. Iemesls, kāpēc 20 

gadus pēc nebeidzamas veselības nozares reformēšanas joprojām 

sūdzamies par klibo sistēmu, ir būtībā vienkāršs – Latvija, 

atšķirībā no citām Eiropas valstīm, nekad nav ieviesusi veselības 

tehnoloģiju novērtējumu, kas sniegtu skaidru redzējumu par 

to, cik lietderīgi kopējās sistēmas ietvaros ir iepirkt jaunas 

diagnostikas iekārtas, medikamentus, ieviest jaunas ārstēšanas 

metodes un citas tehnoloģijas. Nozarē tiek ieguldīti miljoni, taču ne 

veselības politikas, ne valsts budžeta veidotājiem nav skaidrības, 

vai investētā nauda dod cerēto efektu. Kāds ir risinājums?

Turpinājums 2. lpp

Haotiskas 
veselības miljonu 
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novērtējums

Daiga Behmane, 

Veselības ekonomikas 

asociācijas valdes 

priekšsēdētāja

Daiga Behmane,  Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja

Latvijas veselības aprūpes sistēma jau ilgstoši raisa diskusijas sabiedrībā, politikas 
veidotāju un nozares speciālistu vidū. Galvenās pretenzijas ir vērstas uz nepietiekamo 
finansējumu. Taču ar lielākām investīcijām vien nav iespējams veselības aprūpes 
sistēmu uzlabot. Būtiski ir izveidot ekonomiski pamatotu sistēmu, lai visi ieguldītie 
līdzekļi tiktu izmantoti racionāli un ekonomiski. Lai veicinātu diskusijas par izmaksu 
efektīvu veselības aprūpes izveidi, Latvijas Veselības ekonomikas asociācija nāk 
klajā ar jaunu iniciatīvu  – elektronisku izdevumu Veselības Ekonomists. Tajā kopā 
ar nozares ekspertiem meklēsim atbildes uz jautājumiem par to, kā panākt, lai 
veselības aprūpes budžets tiktu plānots un tērēts ekonomiski pamatotāk, gudrāk 
un lietderīgāk. Izdevumā informēsim arī par jaunākajiem atzinumiem veselības 
ekonomikas jomā, kā arī dažādiem pētījumiem. Lai mums visiem kopā izdodas 
atrast atbildes, kā atbilstoši valsts ekonomiskajām iespējām radīt veselības aprūpes 
sistēmu, kas apmierina Latvijas iedzīvotāju vajadzības. 



Iekārtas ir, pacientu nav

Laikā, kad citas valstis pastiprināja veselības 
tehnoloģiju novērtēšanu, lai stiprinātu 
veselības nozares efektivitāti, Latvijā atbildīgās 
institūcijas no šīs domas vispār atteicās un 
patlaban reāls tehnoloģiju novērtējums mūsu 
valstī netiek veikts.
Patlaban, kad valsts veselības aprūpes sistēma 
gaida ieplūstam nozīmīgas investīcijas no ES 
struktūrfondiem, turpinās slimnīcu atjaunošana 
un tiek veikti lieli ieguldījumi tehnoloģijās 
un aparatūrā, šāda prakse ir klaji tuvredzīga. 
Iztrūkstot vienotam pārraudzības procesam, 
nav skaidrības, vai un kādas tehnoloģijas 
iestādēm būtu jāiepērk, cik tās ir vajadzīgas 
un vai būs ekonomiskā atdeve. Ne mazums 
ir gadījumu, kad par ES naudu diagnostikas 
iekārtas tiek iegādātas, bet netiek izmantotas – 
to noslodzi kavē valsts noteiktās finanšu kvotas 
un valsts apmaksātais pakalpojums vispār nav 
pieejams, savukārt pacientiem nav naudas, 
lai maksātu no savas kabatas. Ja tiktu veikts 
veselības tehnoloģiju novērtējums, būtu ņemts 
vērā ne tikai iekārtas pielietojums konkrētā 
ārstniecības iestādē, bet gan visas veselības 
aprūpes sistēmas kontekstā: cik līdzīgu iekārtu 
ir valstī kopumā, kā tās tiek noslogotas, kāda ir 
to ekonomiskā atdeve. 

Liedz pieeju efektīvām zālēm

Līdzīgas problēmas vērojamas arī jautājumā 
par inovatīvo medikamentu iekļaušanu 
kompensējamo zāļu sarakstā  – arī to 

izvērtējums sistēmas kontekstā netiek veikts. 
Lēmums par jaunu zāļu iekļaušanas tiek 
balstīts tikai uz izmaksu vērtējumu un to, vai šis 
medikaments palielinās KZS budžetu vai nē. 
Ja palielina, lēmums ir negatīvs, kas faktiski 
liedz jebkādu jaunu progresīvu medikamentu 
iekļaušanu KZS. Netiek aplūkota sistēma 
kopumā: tas, ka jaunas zāles daudzos 
gadījumos samazina hospitalizāciju un ar to 
saistītās izmaksas; ka bieži tiek samazināta 
nepieciešamība veikt izmeklējumus slimības 
monitoringam, kas atkal mazina veselības 
aprūpes kopējās izmaksas. Daudzas valstis 
iet vēl tālāk – zāļu iekļaušanu KZS vērtē ne 
tikai no veselības, bet arī labklājības sistēmas 
izmaksu viedokļa. Jo ar jaunākās paaudzes 
medikamentiem bieži var novērts invaliditāti, 
samazināt darba devēja izmaksas saistībā ar 
darba nespējas pabalstiem, valsts sociālās 
apdrošināšanas izmaksas u.c. valsts un 
pašvaldības sociālās izmaksas.
Kaut gan Latvijā jau kopš 2002.gada ir iz-
strādāta metodika, kā šādu izvērtējumu me-
dikamentiem veikt, atbildīgais Nacionālais 
Veselības dienests to nepielieto. Lai arī zāļu 
terapeitiskais efekts tiek izvērtēts, lēmumi 
neietver  budžeta ilgtermiņa ieguvumus ve-
selības aprūpes sistēmai kopumā, saglabājot 
budžeta sadalījumu pēc  vēsturiskiem princi-
piem. Zāļu lietošanas mērķis ir mazināt stacio-
nēšanās, invaliditātes, mirstības rādītājus un 
to sasniegšanai nepieciešama atbilstošu un 
stingri mērķētu  lēmumu pieņemšana.Tāpat 
NVD arī nav sniedzis ieteikumus, kā šajā situ-
ācijā labāk izmantot trūcīgo valsts kompensē-
jamo medikamentu budžetu. 

Sekas – pasliktinās 
iedzīvotāju veselība

Diemžēl veselības politikas veidotāji ignorē arī 
pavisam vienkārši pieejamus datus, kas viegli 
ļauj veikt secinājumus par to, kā pasliktinājusies 
iedzīvotāju veselība saistībā ar krīzes laikā 
veikto veselības budžeta samazinājumu. 
Piemēram, insulta jomā veiktā izmaksu analīze 
parāda pārsteidzošus faktus  – no insulta 
standartizētais mirstības rādītājs Latvijā ir 
piecas reizes augstāks nekā vidēji Eiropā. 
Izrādās, ka 50% no insulta gadījumiem izraisa 
paaugstināts asinsspiediens, it kā vienkārši 
saprotama lieta, bet Latvijā ar šo diagnozi tiek 
stacionēti vismaz 10 000 cilvēku gadā. Tā kā 
hipertensija ir ambulatori ārstējama slimība, 
10  000 pacietiem ambulatorā aprūpe nav 
bijusi pietiekama – vai nu šie cilvēki nav gājuši 
pie ārsta, vai nav ģimenes ārsta uzraudzības 
lokā, vai nevar atļauties ārstu apmeklēt. 
Arī CSP dati liecina, ka, pēckrīzes gados 
pieaudzis to cilvēku skaits, kas nevar atļauties 
segt augstos līdzmaksājumus – par ārsta vizīti, 
par stacionāru, par speciālistu, diagnostiku, 
medikamentiem. 
Ja naudas hroniski trūkst visai veselības 
sistēmai, turklāt gadiem ilgi, kā tas ir Latvijā, 
ir ļoti grūti, praktiski neiespējami to sadalīt 
efektīvi, neveicot veselības tehnoloģiju 
novērtējumu. Tāpēc Latvijai pēc iespējas drīzāk 
ir jārada ekonomiski pamatotāki ieguldīšanas 
principi veselības jomā, kas ļautu orientēties uz 
efektīvu, pacientam labvēlīgu rezultātu, nevis 
birokrātisko procesu, kas neveicina atbildību 
par slimo cilvēku un neveicina viņa atlabšanu. 
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  Politiskās gribas trūkums, kas balstīts 
nepietiekamā izpratnē par veselības aprūpes 
nozīmīgumu valsts un sabiedrības attīstībā 
un izaugsmē. Politiskajās partijās veselības 
nozare tradicionāli tiek uztverta kā “neērtā 
ministrija”, par kuru uzņemas atbildību pēc 
pārpalikuma principa. Pie tam nozares vadību 
parasti uzņemas ārsti, kas zināmā veidā 
pārstāv savas specialitātes intereses, nevis 
uzlūko sistēmu kopumā.

  Latvijā ne vien veselības, bet arī citās nozarēs 
ir vāji attīstīta prakse lietot uz pierādījumiem 
balstītas politikas pieeju. Latvijas īpatnība ir 
sadrumstalotas un savstarpēji nesavietojamas 
datu bāzes, kas uzkrāj informāciju, bet šī 
informācija netiek pilnvērtīgi analizēta un 
izmantota lēmumu pieņemšanā. Piemēram, 
tikai pirms gada tika uzsākta informācijas 

Centieni veselības jomu aplūkot sociāli ekonomiskās kategorijās, veselības rādītājus izsakot 
konkrētos ekonomiskos ieguvumos vai zaudējumos, atrodami Nacionālajā attīstības plānā 
2014.-2020. (NAP2020), kas ir plānošanas dokuments ES fondu un arī daļēji budžeta finansē-
juma sadalei periodam līdz 2020.gadam. NAP2020 ir integrētas staprpnozaru pieejas ietvars - 
varbūt ne pilnīgi ideāls, bet labākais, kas šobrīd ir izstrādāts. Tāpēc ieteikums veselības aprūpes 
sistēmas plānotājiem iesākumam ir pavisam vienkāršs - saņemties un budžetu, kā arī jaunās 
politikas iniciatīvas plānot saskaņā ar NAP2020. 
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Ilze Viņķele, 

bijusī labklājības  ministre, 

LR Saeimas deputāte 

Plānojot budžetu, veselības rādītājus 
jāmācās izteikt ekonomiskos 
ieguvumos un zaudējumos
Kā panākt, lai, plānojot valsts 

budžetu, veselības aprūpe tiktu 

uztverta nevis kā atsevišķa „neērti 

tērējoša” nozare, bet gan aplūkota 

integrēti saistībā ar citām nozarēm – 

valsts sociālo apdrošināšanas sistēmu, 

nodarbinātību, valsts ekonomisko 

izaugsmi u.c.? Diemžēl Latvijai 

ar integrētas starpnozaru pieejas 

pielietošanu, īpaši veselības jomā, 

līdz šim veicies slikti. Tam ir vairāki 

iemesli, kurus, plānojot jaunas 

politikas iniciatīvas, jāmēģina mainīt.

Rīgas Stradiņa universitāte aicina studēt 

starptautiskā starpaugstskolu profesionālā 

maģistra studiju programmā Veselības 

vadība. Programma piedāvā:

  Zināšanas un to praktisks pielietojums 
veselības sistēmu pārvaldībā, veselības 
ekonomikā un starptautiskajā likumdošanā, 
veselības aprūpes uzņēmuma stratēģiskajā, 
finanšu, projektu un kvalitātes vadībā, stra-
tēģiskajā cilvēkresursu vadībā, sabiedrības 
veselībā, veselības mārketingā u. c. veselī-
bas nozares vadības jomās;

  Iespēju paaugstināt profesionālās zināša-
nas un prasmes gan veselības nozarē strā-
dājošajiem, gan tiem, kas plāno savu darbī-
bu saistīt ar veselības aprūpes sistēmu.

Mācības tiek organizētas pēc moduļu prin-
cipa (1.mācību gads – 6 studiju moduļi; 
2. gads – prakse un maģistra darba izstrāde).

Vairāk informācijas:

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/
magistra-studijas/veselibas-vadiba

Programmas direktore Daiga Behmane 
(Daiga.Behmane@rsu.lv)

Iespēja studēt    
veselības vadību

apmaiņa starp Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru un Veselības ministriju par darba 
nespējas lapām. Nesaistīti katra savu dzīvi 
dzīvo informācija par pacientu, kas izrakstīts no 
slimnīcas, viņa ģimenes ārstu un pašvaldības 
sociālo dienestu. Tāpat gadiem iekavējies 
e-veselības projekts, kas aptver tikai vienas 
nozares robežas.

  Nozares specifika ir samērā noslēgta 
pašpietiekama sistēma ar dažādām spēcīgām 
interešu grupām. Lai arī nozari regulējošie 
noteikumi nav skaidri un ir hronisks 
finansējuma trūkums, vairākus nozīmīgus 
nozares pārstāvjus status quo apmierina. 

  Latvijas augstskolās trūkst akadēmiskās 
izglītības programmu veselības organizācijas 
jautājumos.



  Jāsakārto un jāuzlabo radiolo-
ģisko izmeklējumu pieejamība un 
kvalitāte vēža pacientiem daudzviet 
Latvijā. Nereti tie nesniedz vajadzī-
go informāciju par audzēju, tāpēc, 
nonākot specializētajā onkoloģijas 
ārstēšanas iestādē, izmeklējums ir 
jāveic vēlreiz - tas prasa laiku, valsts 
un pacienta naudu, veido liekas rin-
das un mazina diagnostikas iespējas 
citiem pacientiem.

  Valsts līmenī beidzot ir jāsakārto 
pacientu plūsmas sistēma, lai jau 
pie pirmajām aizdomām par audzē-
ju pacientam un ārstam būtu pilnīgi 
skaidrs rīcības plāns - ko dara ģime-
nes ārsts, uz kuru iestādi pacients jā-
sūta izmeklējumu veikšanai, uz kuru 
iestādi ārstēšanai, kas pacientu novē-
ros pēc vēža ārstēšanas pabeigšanas, 
lai nodrošinātu procesa pēctecību.

  Lai panāktu lūzumu negatīvajā sta-
tistikā un vēža pacientu dzīvildze pa-
garinātos, jānodrošina mūsdienīgu 
medikamentu plašāka pieejamība 
gan pacientiem ar bieži diagnosti-
cētiem audzējiem, gan ar retiem au-
dzējiem, kā arī jānodrošina integrēta 
pacientu aprūpe.

Uz Latvijas problēmām onkoloģijas 

jomā norāda arī ietekmīgais izdevums 

The Lancet Oncology. 2014 gada 

janvāra numurā publicētie dati 

Latviju ierindo to Austrumeiropas 

valstu vidū, kurās ir vissliktākie 

vēža pacientu dzīvildzes rādītāji – 

tie ir ievērojami zemāki par Eiropas 

valstu vidējiem rādītājiem. 

5 gadu dzīvildzes rādītāji sievietēm ar krūts vēzi Eiropas valstīs (%)

„Slikto” valstu vidū minētas Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un 
Slovākija. Minētie dati attiecas uz 
dažādiem vēža veidiem ar labiem 
dzīvildzes rādītājiem kā zarnu, taisnās 
zarnas vēzis, limfoma un ādas vēzis. Arī 
5 gadu dzīvildze sievietēm ar krūts vēzi 
Latvijā ir otra zemākā Eiropā, sliktāki 
dati ir vēl tikai Lietuvā (sk.grafiku).

Vienlaikus pozitīvi vērtējama tendence, ka 2013.  gadā Latvijā pieauga agrīnās 
stadijās atklāto ļaundabīgo audzēju proporcija, liecina Slimību profilakses 
un kontroles centra dati. 2013.  gadā 1. un 2.  stadijā atklāti 45,5% no visiem 
ļaundabīgajiem audzējiem, 2010. gadā tie bija 38%.
Saistībā ar to, ka ļaundabīgie audzēji tiek atklāti agrīnās stadijās, kā arī uzlabojoties 
ārstēšanas iespējām, uzlabojas arī piecu gadu dzīvildze. No tiem pacientiem, kuri 
ar vēzi saslima 2008. gadā, piecus gadus un ilgāk nodzīvo 46,2%, savukārt starp 
tiem, kuri saslima 2005. gadā – piecu gadu izdzīvotība bija 43,4%. 

4

Onkoloģija – ko darīt, 
lai sasniegtu labākus rezultātus

Dr. med. Gunta Purkalne, 

Paula Stradiņa klīniskās 

universitātes slimnīcas 

Onkoloģijas klīnikas vadītāja 

Latvijā slikti vēža pacientu dzīvildzes rādītāji

Veselības ministrija 2015. gadu 

iecerējusi pasludināt par Pretvēža 

gadu. Iecere ir apsveicama, jo Latvijā, 

tāpat kā pasaulē, saslimstība ar vēzi 

arvien pieaug. Taču, lai ierobežotu 

slimības attīstības risku, samazinātu 

ielaisto gadījumu skaitu, pagarinātu 

onkoloģisko slimnieku dzīvildzi un 

uzlabotu dzīves kvalitāti, vispirms 

jānostiprina sistēmas stūrakmeņi –

jāsakārto infrastruktūra, jānodrošina 

mūsdienīga ārstēšana, aprūpe, kā 

arī jāmazina rindas diagnostikai 

un pie speciālistiem. Minēšu, 

manuprāt, dažus svarīgākos 

pasākumus sistēmas sakārtošanai.

  Ir jāizstrādā vienota kārtība 
pacientu aprūpei gadījumos, 
kad vēža ārstēšana nav ie-
spējama un pielietojama tikai 
simptomu kontrole. Paliatīvās 
aprūpes sistēma jāpilnveido 
un jāattīsta, padarot to pie-
ejamu ikvienam pacientam 
gan pilsētās, gan attālos lauku 
novados.

  Jāievieš valstī vienotas un 
vispusīgas dažādu audzēju 
elektroniskās uzskaites prog-
rammas, kas ļautu detalizēti 
analizēt datus un izdarīt seci-
nājumus, lai onkoloģijas jomā 
valstī panāktu labākus ārstē-
šanas rezultātus.

  Jāpilnveido valsts organi-
zētā vēža skrīninga program-
mas  – gan iedzīvotāju infor-
mētība, gan ņemto analīžu 
materiālu kvalitāte, gan at-
griezeniskā saite, informējot 
sabiedrību, cik vēža gadījumu 
diagnosticēts, kā uzlabojusies 
agrīnā diagnostika, kādi ir 
skrīnēto pacientu ārstēšanas 
rezultāti. 
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Starptautiskās cilvēktiesību 

normas precīzi neparedz to, 

kā ES valstīm jānodrošina 

iedzīvotāju tiesības uz veselības 

aprūpi – šis jautājums paliek 

katras dalībvalsts ziņā. Arī 

regulēt veselības aprūpes 

pakalpojumus pēc to satura un 

pēc pieejamā apjoma nav Eiropas 

Savienības kompetence, tāpēc 

šķiet, ka šī nozare ir atstāta bez 

pieskatīšanas. Kāpēc tomēr šajā 

situācijā citas, par Latviju pat 

ekonomiski vājākas valstis, spēj 

saviem cilvēkiem nodrošināt 

labāku aprūpi un ārstēšanu, 

kamēr pašu mājās reforma seko 

reformai, bet reālu uzlabojumu 

veselības nozarē joprojām nav? 

Tiesības uz veselības aprūpi – 
garantētas, bet bez garantijas

Solvita Olsena, 

Eiropas Veselības aprūpes 

tiesību asociācijas valdes 

priekšsēdētāja

Latvijas veselības aprūpes lielākā problēma ir 
tā, ka politiķi to vienmēr uzlūkojuši kā nozari, 
kas tikai patērē. Politiķiem trūkst izpratnes par 
to, ka veselības aprūpē ieguldītie līdzekļi ir 
daļa no nepieciešamajām investīcijām valsts 
cilvēkresursos. Ja nebūs veselu, strādāt spējīgu 
cilvēku, valsts nespēs sekmīgi attīstīties. Tāpēc 
ikviena cilvēka veselība ir jāuztver kā ārkārtīgi 
nozīmīgs resurss, kura uzturēšanā valstij ir 
vērts investēt – jo mērķtiecīgāk tas notiks, 
jo veselāka būs sabiedrība, jo sekmīgāk 
attīstīsies valsts. 

Tā vietā, lai apkarotu slimības, veselības 
politikas veidotājiem beidzot būtu jāsāk domāt 
par efektīvu līdzekļu investēšanu veselības 
aprūpes sistēmā. Ir jārada tāda sistēma, kur 
katrs eiro tiktu ieguldīts ar konkrētu mērķi 
un sniegtu reālu atdevi. Diemžēl patlaban 
pārliecināties par veselības aprūpes sistēmā 
ieguldītās naudas efektivitāti nav iespējams, 
kas nereti pašus politiķus attur no vēlmes šai 
nozarei atvēlēt papildu finansējumu.

Uzskatīt, ka valsts garantētais veselības 
aprūpes pakalpojumu minimums ir tikai 
neatliekamā palīdzība, no valsts attīstības 
viedokļa ir katastrofa. Šāda politika noved 
pie cilvēkresursu pakāpeniskas iznīcināšanas, 
un sekas tam redzam jau šodien. Latvijas 
iedzīvotāju saslimstības un mirstības rādītāji 
ir vieni no sliktākajiem Eiropā. Ir absurds, ka 
nevienam ministram nav izdevies iedzīvināt 
izpratni par veselības aprūpes lielo vietu un 
lomu sabiedrības pastāvēšanā. Pat valsts 
attīstības ceļvedī - Nacionālajā attīstības plānā, 
piemēram, kultūras veicināšana ir iekļauta 
valsts prioritāro mērķu vidū, bet veselības 
aprūpes uzlabošana, kas ir nesalīdzināmi 
svarīgāks mērķis valsts nākotnei, to vidū nav.
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  Latvijas Republikas Satversme veselības 
pieejamības jautājumu regulē visai abstrakti 
un īsi - 111.pantā teikts, ka „valsts aizsargā 
cilvēku veselību un garantē ikvienam 
medicīniskās palīdzības minimumu”, taču, kas 
konkrēti ir šis minimums, atstāts likumdevēja 
un likuma piemērotāju izlemšanai. 

  Ārstniecības likums paredz, ka valsts 
pienākums ir sniegt neatliekamo palīdzību, 
taču skaidru kritēriju šīs palīdzības satura 
definēšanai nav. Valsts apmaksātās 
neatliekamās medicīniskās palīdzības apjomu 
šobrīd nepamatoti nosaka Ministru kabinets, 
lai gan tas principā var būt tikai Saeimas 
kompetences jautājums. 

  Arī attiecībā uz citiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem ir spēkā Ministru kabineta 
17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 “Veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība”, kuros uzskaitīti valsts apmaksātie 
pakalpojumi un tie pakalpojumi, kuru 
izdevumus valsts nesedz. Problēma veidojas 
gadījumos, ja cilvēkam ir kāda patoloģija, 
kas nav iekļauta minētajā regulējumā, bet kas 
apdraud dzīvību. Piemēram, nesen sabiedrībā 
plašu rezonansi raisīja Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) atteikums jaunai sievietei ar 
dzīvībai bīstamu slimību – pulmonālo arteriālo 
hipertensiju - finansēt plaušu transplantāciju, 
kas bija vienīgais risinājums dzīvības 
glābšanai. Operācijai ārzemēs nepieciešamie 
100  000 eiro tika savākti ar ziedojumiem. 
Ierēdņu atteikums tika pamatots vienkārši  – 

Ronalds Rožkalns, 

zvērināts advokāts

plaušu transplantācijas apmaksa Latvijas 
normatīvajos aktos nav iekļauta, taču netika 
ņemts vērā, kāpēc vispār nepieciešama 
orgānu transplantācija un kāpēc valstij tā 
būtu jāapmaksā. Kāpēc daudzos gadījumos 
valsts orgānu transplantāciju apmaksā, bet 
tieši plaušu transplantācijas operācijas - nē, 
kaut gan arī tas ir vienīgais veids dzīvības 
glābšanai? Likumdevēja mērķis, nosakot 
Satversmē to, ka valstij ir jāsniedz zināmas 
garantijas (tai skaitā finansiālas) veselības 
aprūpes jomā, ir panākt, lai netiek apdraudēta 
cilvēka veselība un dzīvība. Ja no medicīniskā 
viedokļa cilvēks bez plaušu transplantācijas 
nevar dzīvot, no valsts puses ir kļūda atteikties 
par šo pakalpojumu maksāt. 

Risks – sarežģītas diagnozes

Kaut gan kopumā tiesiskais regulējums 
veselības aprūpes pieejamības jomā Latvijā 
ir taisnīgs, problēmas sagādā šī regulējuma 
izpilde atbilstoši tā jēgai un mērķiem. Cilvēkam 
nav garantiju, ka sarežģītākos veselības 
problēmu gadījumos neskaidrie normatīvie 
akti netiks interpretēti viņam par sliktu. 

Par ko Latvijas pacienti 
juristiem sūdzas visbiežāk?

  Valsts kompensējamo medikamentu un 
dārgu medicīnisko tehnoloģiju pieejamība. 
Piemēram, administratīvajā tiesā nesen 

nonākusi sūdzība par valsts lēmumu pēkšņi 
pārtraukt kompensējamo zāļu apmaksu. 
Ierēdņi lēmumu pamatojuši ar to, ka sistēmā 
ir ienākušas jaunākas un lētākas zāles, taču 
nav ņemts vērā, ka pacientam jaunās zāles no 
medicīniskā viedokļa nav piemērotas. Šāda 
prakse nav pieļaujama, jo arī Satversmes 
tiesa savos spriedumos ir atzinusi, ka valsts 
pienākums ir ne tikai formāli radīt veselības 
aprūpes sistēmu, bet arī sekot līdzi, vai šī 
sistēma pacientiem ir finansiāli pieejama. 
Nedrīkst būt tā, ka kādu laiku pacients saņem 
dzīvības uzturēšanai nozīmīgas un valsts 
pilnībā apmaksātas zāles, bet pēkšņi valsts 
ekonomisku apsvērumu dēļ  par šīm zālēm 
viņam no personīgiem līdzekļiem nākas 
maksāt pat vairākus tūkstošus eiro mēnesī. 

  Valsts definētie apmaksātie pakalpojumi, uz 
kuru saņemšanu noteiktas nesamērīgi garas 
rindas. No ierēdņu puses netiek sekots līdzi, 
vai šīs rindas ir saprātīgas. 

  Neadekvāti ilgā gaidīšana pacientiem 
ar retām diagnozēm, kam nepieciešami 
kompensējamie medikamenti no tā sauktā C 
saraksta. 

Gadījumos, ja ir sasniegts C sarakstā 
noteikto pacientu skaits, normatīvajos 
aktos ir jāprecizē maksimālais gaidīšanas 
laiks, pēc kura pacients var saņemt zāles, 
jo šāda gaidīšana, piemēram, onkoloģijas 
pacientiem, kam zāļu saņemšana ir dzīvības 
jautājums, ir neētiska. 

Vērtējot Latvijas iedzīvotāju 

tiesības uz veselības aprūpi, viena 

no akūtām sistēmas problēmām ir 

nekonsekvence valsts apmaksāto 

pakalpojumu sniegšanā. 
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