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Vairāk nekā 40% no pasaules 

izdevumiem par veselības aprūpi 

tiek izlietoti nelietderīgi, tāpēc 

steidzami jārod risinājumi, 

kas šo neefektivitāti mazinātu, 

nesen atzinusi Pasaules 

veselības organizācija (PVO)*.

Par to, cik liela daļa no veselī-
bas budžeta līdzekļiem neefek-
tīvi tiek tērēti Latvijā, precīzu 
aprēķinu nav. Taču arī mūsu 
valsts arvien asāk saskaras ar 
problēmu, ko izjūt visa attīstītā 
pasaule — sabiedrībai strauji no-
vecojot, veselības politikas vei-
dotājiem kļūst arvien sarežģītāk 

rast līdzsvaru starp iespējām, ko 
iedzīvotāju ārstēšanai piedāvā 
jaunākie zinātniskie sasniegumi, 
jaunās terapijas metodes, mūs-
dienīgas zāles u.c., un ierobežo-
tajiem valsts veselības budžeta 
līdzekļiem. 
Lai veidotu ilgtspējīgu veselī-
bas aprūpes sistēmu, pēdējos 
gados pasaulē arvien plašāk 
tiek ieviests salīdzinoši jauns 
instruments veselības aprūpes 
finanšu efektivitātes un rezul-
tātu uzlabošanai  — veselības 
tehnoloģiju novērtēšana (VTN, 
health technology assessment 
/HTA). Tā ietver visu veselības 
aprūpē izmantojamo tehnolo-
ģiju  — zāļu, medicīnisko ierīču, 
metožu  u.c.  — ekonomisko no-
vērtēšanu, izmantojot zinātniski 
pamatotas un efektīvas salīdzi-
nāšanas metodes. 
Veselības tehnoloģiju novērtē-
šanas jautājumus regulāri aktu-
alizē arī PVO. VTN būtiskā loma 
uzsvērta arī Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 4. ap-
rīļa direktīvā 2011/24/ES par 
pacientu tiesību piemērošanu 

pārrobežu veselības aprūpē. 
ES mērogā ir organizēti vairāki 
starpvalstu sadarbības projekti 
VTN vērtēšanas uzlabošanai. 
Arī LVEA, kuras redzeslokā ir 
veselības ekonomiskie aspek-
ti, pēdējos gados ir īstenojusi 
virkni aktivitāšu VTN populari-
zēšanai veselības politikas vei-
dotāju vidū.
Iespēju izmantot VTN principus 
Latvijā paredz arī MK noteikumi 
Nr.899. Taču praksē to nepielie-
to, bet zāles lielākoties vērtē tikai 
pēc zemākās cenas. Līdz ar to, 
iekļaujot jaunas zāles kompen-
sējamo zāļu sarakstā, tādi būtiski 
faktori kā veselības un finanšu 
efektivitāte netiek ņemti vērā. 
Tāpēc LVEA izdotā avīze 
Veselības Ekonomists šoreiz 
veltīts veselības tehnoloģiju 
novērtēšanas tematikai: kāda 
ir VTN pieredze un piemēroša-
nas prakse citur pasaulē, kādus 
ieguvumus tā sniedz, kā ar VTN 
ieviešanu sokas Latvijai un kādi 
šķēršļi jāpārvar, lai tehnoloģiju 
novērtēšana sekmīgi darbotos. 
*www.who.int/health-accounts/atlas2014.pdf

Daiga Behmane,

Latvijas Veselības 

ekonomikas asociācijas 

valdes priekšsēdētāja

Latvijai ir svarīgi izveidot Veselības tehnoloģiju novērtēšanas 
(VTN) centru, lai veiktu visaptverošu, sistemātisku veselības 
tehnoloģiju (tostarp zāļu, medicīnisko ierīču, vakcīnu, proce-
dūru un sistēmu) novērtēšanu, nesen publiskotajā ziņojumā 
par kvalitātes nodrošināšanu Latvijas veselības aprūpes sis-
tēmā atzinusi Pasaules Banka (PB) (http://www.vmnvd.gov.
lv/lv/esf-projekts/zinojumi).
Kā uzsver PB, VTN ir svarīgs uz pierādījumiem balstītu standar-
tu un pamatnostādņu, kā arī klīnisko vadlīniju un protokolu iz-
strādē. VTN nacionālās sistēmas izveidošana ir arī viens no ve-
selības aprūpes visaptverošas kvalitātes sistēmas elementiem. 
Latvijā par valsts finansēto medicīnas tehnoloģiju novērtēša-
nu un apstiprināšanu atbild Nacionālais veselības dienests 
(NVD). Taču, ņemot vērā NVD ierobežoto kapacitāti, VTN 
galvenokārt veic farmācijas un mārketinga uzņēmumi. Lai 
palielinātu motivāciju veikt šādus novērtējumus, Latvijas inte-
resēs būtu attīstīt VTN kapacitāti valsts līmenī vai nu NVD ie-
tvaros, vai veidojot atsevišķu iestādi, kuras pamatuzdevums 
ir VTN novērtējumi, norāda PB.
Līdz šāda centra izveidei NVD varētu uzticēt tā pārraudzīto VTN 
darbību izpildi ārpakalpojumu sniedzējam  — universitātēm vai 
citām neatkarīgām iestādām. Tas piesaistītu šai jomai ļoti vajadzī-
gās specializētās zināšanas un prasmes, un palīdzētu izvairīties 
no nepieciešamības valsts pārvaldē uzturēt vērtētāju grupu. 

Pasaules Banka: Latvijai jāveido savs 
veselības tehnoloģiju novērtēšanas centrs



Līdzsvarotais tehnoloģiju 
novērtēšanas modelis —
labs risinājums valstīm 
ar vidējiem ienākumiem

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas 

sistēmas, kas ieviestas attīstītajās valstīs 

ar augstiem ienākumiem, var nebūt 

piemērotas tā saukto vidējo ienākumu 

valstīs, kam piederīga arī Latvija. 

Tāpēc Veselības Ekonomists piedāvā 

Budapeštas Corvinus universitātes 

pētnieka, PhD, MSc Deivida Danko 

(David Danko) skatījumu par VTN 

iespējamās attīstības virzieniem valstīs 

ar vidējiem ienākumiem, kas būtu 

izmantojami arī Latvijā. Autors sniedz 

ieteikumus līdzsvarotas veselības 

tehnoloģiju novērtēšanas sistēmas 

ieviešanai (balanced assessment system 

jeb BAS), koncentrējoties uz farmācijas 

nozari. Tas atvieglotu piekļuvi jauniem 

medikamentiem, vienlaikus nodrošinot 

pārskatāmu lēmumu pieņemšanas 

procesu un stabilitāti zāļu budžetā. 
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1  Ekonomiskās novērtē-
šanas  modelis — dominē 
valstīs, kur tiesību aktus vai 
novērtēšanas praksi ir virzījušas 
spēcīgas farmakoekonomiskās 
tradīcijas. Šis modelis akcentē 
izmaksu efektivitāti un ietekmi 
uz budžetu, tas pamatā ir 
kvantitatīvs, lielā mērā balstās 
uz bioloģiskās statistikas da-
tiem un farmakoekonomisko 
modelēšanu. Metodoloģiskā 
stingrība un pieņemtā objek-
tivitāte bieži tiek minēta kā šī 
modeļa stiprā puse, bet kā 
trūkums — smagnējība, zema 
saprotamība augstākā līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem, spēcī-
gu kritēriju trūkums izmaksu 
efektivitātes noteikšanai. Šis 
modelis var pastāvēt “smagā” 
formā, kur novērtēšanu veic 
valsts aģentūra, vai “vieglā-
kā” formā, kur novērtēšanu 
uz iesniegumu pamata veic 
farmācijas uzņēmumi.

2  Kvalitatīvais / salī-
dzinošais novērtēšanas 
modelis — klīniskie aspekti 
koncentrējas uz zāļu novēr-
tēšanu, taču var tikt ņemti 
vērā arī citi kritēriji, piemē-
ram, tehnoloģijas sociālā 
nozīmība. Stiprās puses ir 
modeļa lielais uzsvars uz 
terapeitisko pievienoto 
vērtību (pretstatā izmaksu 
efektivitātei), labāka sapro-
tamība augstākā līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem (sa-
līdzinājumā ar ekonomisko 
novērtējumu). Iespējamie 
trūkumi ir zema pārre-
dzamība, nekonsekventa 
metodoloģija (piemēram, 
vērtēšanas sistēmas ar 
neatbilstošiem kritērijiem), 
mazāka stingrība lēmumu 
pieņemšanas procesos 
un ekonomisko aspek-
tu izslēgšana lēmumu 
pieņemšanā.

3  Līdzsvarotais no-
vērtēšanas modelis — 
apvieno ekonomiskās 
novērtēšanas un kva-
litatīvās / salīdzinošās 
novērtēšanas aspektus, 
tiecoties novērst tajos 
minētos aizspriedumus. 
Kopumā šis modelis ņem 
vērā tehnoloģijas ekono-
miskos faktorus (rentabili-
tāte, ietekme uz budžetu), 
pievienoto terapeitisko 
vērtību, nozīmību sabied-
rībai, kā arī vietu veselības 
politikas prioritātēs. Tas 
var tikt veidots kā “sma-
gais” vai “vieglais” mode-
lis, tam nepieciešami lieli 
vai ļoti lieli resursi. Kā al-
ternatīva var tikt izmantots 
“ultravieglais” modelis, 
saskaņā ar kuru plaši tiek 
pielietoti iepriekš veikti 
starptautiskie tehnoloģiju 
novērtējumi.

Kā tas darbojas?

Gadu gaitā attīstīto valstu veselības aprūpes tirgos 
ir izstrādāti trīs galvenie VTN modeļi.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Veselības tehnoloģiju novērtēšana (VTN jeb 
HTA- health technology assessment) ir siste-
mātiska veselības aprūpes tehnoloģiju īpašī-
bu, iedarbību un/vai ietekmes novērtēšana. 
VTN galvenais mērķis ir nodrošināt veselības 
aprūpes politikas veidotājus, atbildīgās ies-
tādes un organizācijas ar savlaicīgu, precīzu 
un pamatotu informāciju par jaunākajām me-
dicīnas tehnoloģijām, lai atvieglotu lēmumu 
pieņemšanu par to cenu un iekļaušanu valsts 
kompensācijas sistēmā,
VTN ietver zāles, medicīnas ierīces, kā arī klī-
niskās procedūras, tostarp ķirurģiskās mani-
pulācijas un diagnostiku. Tomēr lielākajā daļā 
valstu VTN koncentrējas uz zālēm un medicī-
nas ierīcēm, jo šīs standartizētās, sabiedrībai 
nozīmīgās tehnoloģijas rada lielu finansiālu 
slogu veselības aprūpes sistēmām. Attiecībā 
uz zāļu novērtējumu galvenie jautājumi, uz 
kuriem VTN jāsniedz atbildes, ir: “Vai ir vērts 
tērēt valsts naudu par zālēm? Ja jā, kādā mērā 
un par kuriem pacientiem?”

Turpinājums 3. lpp
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Kāpēc viens modelis 
neder visiem?

VTN modeļi, kas izveidoti valstīs ar augs-
tiem ienākumiem, valstīs ar vidējiem 
ienākumiem var nedarboties, jo ir atšķi-
rīgs institucionālais fons. Lielākās atšķirī-
bas ir saistītas ar politizētu lēmumu pie-
ņemšanu, smagnējo VTN metodoloģijas 
ieviešanu, vietējo datu vājo kvalitāti, ne-
pietiekamo ekspertu sagatavotību, kas 
ietekmē lēmumus par zāļu cenu un to 
iekļaušanu kompensācijas sistēmā.
Politizēta lēmumu pieņemšana. 
Tipiskā vidējo ienākumu grupas valstī 
ir maz neatkarīgu, kompetentu lēmumu 
pieņēmēju. Vairumam trūkst informā-
cijas par VTN, kas palīdzētu interpretēt 
sarežģītus lēmumus. Daži, ņemot vērā 
metodoloģijas smagnējību, pret VTN iz-
turas ar zināmām aizdomām. Šādās sis-
tēmās budžeta spiediens un politizācijas 

“standarta prakse”), zāles ar vislielāko pievie-
noto vērtību šajās valstīs nebūs rentablas, ko 
lēmumu pieņēmēji var izmantot kā pamatu, 
lai pacientiem liegtu piekļuvi jauniem ārst-
niecības līdzekļiem. 

Līdzsvarotais novērtēšanas 
modelis — kā tas darbojas?

Tāpēc vidējo ienākumu valstīm ir jāveido sava 
pieeja VTN ieviešanā. Tām būtu lietderīgi ie-
viest sistēmu, kas izmanto ilgtspējīgu finanšu 
un nefinanšu lēmumu kritēriju apvienojumu, 
apzinoties pieejamos resursus un iespējas. 
Ieskicējot iespējamo konceptuālo ietvaru 
šādai līdzsvarotai novērtēšanas sistēmai (ba-
lanced assessment system jeb BAS) vidējo 
ienākumu valstīs, jāuzsver, ka šī pieeja nekādā 

Turpinājums 4. lpp
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līmenis ietekmē lēmumus, kas saistīti ar kom-
pensācijas sistēmu. Analītiskā pieeja lēmumu 
pieņemšanā kļūst nenozīmīga un pārsvarā tas 
notiek intuitīvi. 
Vāja datu pieejamība. Vietējie epidemiolo-
ģiskie dati bieži trūkst, ir nepilnīgi un pretrunī-
gi, kas neļauj gūt priekšstatu par tehnoloģijas 
pielietojumu reālajā vietējā praksē. Līdz ar to 
starptautiskie farmakoekonomikas modeļi 
jaunu zāļu ieviešanai ir grūti adaptējami, lai 
tos efektīvi izmantotu, lemjot par zāļu iekļau-
šanu kompensācijas sistēmā.
Speciālistu trūkums un vāja struktūra. 
Apmācītu VTN ekspertu vairumā valstu ir maz. 
Lēmumu pieņemšanā par cenu veidošanu 
un kompensācijas procesiem VTN argumenti 
netiek ņemti vērā vai vispār nav skaidri defi-
nēti. Arī farmācijas uzņēmumu iesniegtie far-
makoekonomiskie dati ievērojami atšķiras, un 
VTN ir atkarīgs no dokumentācijas kvalitātes.

Kādas tam ir sekas?

Iepriekš minētās problēmas vidējo ienākumu 
valstīs rada būtiskas sekas.
Ekonomiskās novērtēšanas modelis bieži 
ir neatbilstošs vidējo ienākumu valstu vaja-
dzībām un iespējām, un tas var būtski kavēt 
pacientu piekļuvi jauniem medikamentiem. 
Lielākais risks, izmantojot ekonomisko novēr-
tēšanu, ir tas, ka sakarā ar deformēto vese-
lības aprūpes sistēmas apmaksas modeli (jo 
īpaši, ja novecojušas tehnoloģijas kalpo kā 

Piemērota metodoloģija
Efektīvs atbalsts lēmumu pieņēmējiem

Caurspīdīgum
s

Atbildība

Izsekojamība

Saprotamība
Labi izstrādāts process

Grafiks Nr. 1 Līdzsvarotā novērtēšanas 
sistēma — veidošanas princips

gadījumā nav vienīgais pareizais modelis. 
Atkarībā no valstu prioritātēm, iespējami vai-
rāki BAS modeļi. Tam nepieciešamas divas 
lietas — viegli lietojama metodoloģija un labi 
izstrādāts novērtēšanas process (grafiks nr.1).

Metodoloģija ir jāizvēlas tā, lai personas, kas 
atbild par novērtējumu, var to izmantot bez 
speciālas izglītības un arī augstākā līmeņa lē-
mumu pieņēmēji to spētu izprast un ievērot.
Process. Novērtēšanas process ir konstruēts 
tā, lai lēmumi ir izsekojami un esošie apsvē-
rumi ir saprotami visām iesaistītajām pusēm. 
Izmaksu efektivitāte  — var tikt atzīta tieši 
(pamatojoties uz konkrētas valsts pētījumu) 
vai netieši (pamatojoties uz iepriekš veiktiem 
starptautisko VTN aģentūru novērtējumiem). 
Publiskā finansējuma pieejamība. 
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Budžeta ietekme ir jāņem vērā arī visos nacio-
nālā veselības aprūpes budžeta apakšbudže-
tos, ietverot slimnīcas, primāro aprūpi, slimības 
lapas u.c., tomēr priekšroka dodama zālēm, 
kas samazina valsts zāļu budžeta izdevumus.
BAS modelī faktori ar pievienoto terapeitis-
ko vērtību būtu skaidri jāanalizē un jāvērtē, 
piemēram, informācija par kvalitatīvi nodzīvo-
tiem dzīves gadiem (QALY) vai tml., lai lēmumu 
pieņēmēji saprastu patiesos ieguvumus no jau-
nu zāļu lietošanas un to noteiktu kā prioritāti. 

Ētikas un veselības politikas apsvērumi — 
jāparedz katrai valstij pēc saviem specifis-
kiem kritērijiem.

Izmaksu efektivitāte, budžeta ietekme un 
finansējuma pieejamība salīdzinošās valstīs 

var tikt apvienotas vienkāršotā ekonomiskā 
novērtēšanā, bet pievienotā terapeitiskā 
vērtība kopā ar ētikas un veselības politikas 
apsvērumiem var tikt attiecināta uz novērtē-
šanu, kas dod ieguvumu pacientiem un sa-
biedrībai (grafiks Nr.2). 

 Vairākas vidējo ienākumu valstis jau izman-
to farmakoekonomisko informāciju zāļu 
cenu veidošanā un lēmumos par zāļu kom-
pensāciju, taču vairums valstu to dara nesis-
temātiski. Vienlaikus ir vērojama tendences 
ieviest formālas VTN sistēmas vai reformēt 
esošās sistēmas. Ņemot vērā ierobežoto 
zāļu budžetu, kā arī VTN resusrsus un ie-
spējas, zāļu novērtēšanas sistēmai valstīs ar 
vidējiem ienākumiem jābūt līdzsvarotai un 

saskaņā ar pieejamajiem resursiem, vienlai-
kus piedāvājot lielāku procesa caurskatāmī-
bu un atvieglojot pacientu piekļuvi jaunām, 
izmaksas samazinošām zālēm ar augstāku 
pievienoto vērtību. Veidojot BAS, jāizvēlas 
pieeja, kas piedāvā dzīvotspējīgu kompro-
misu starp lēmumu pieņēmēju vajadzībām 
un prasībām, un metodisko saskaņotību. 

  BAS modelis balstās uz pragmatisku, 
“ultravieglu” nostāju, kas paredz, ka zāļu 

sekundārie novērtējumi ir pietiekami, lai 
gan tiek atbalstīta arī primārā analīze un vēr-
tētāji izmanto arī iepriekš veiktus starptau-
tiskus novērtējumus, kā arī kontrolsarakstus, 
lai formulētu savus ieteikumus lēmumu pie-
ņēmējiem par zāļu kompensāciju.

  BAS sistēmai jāietver vienkāršota ekono-
miskā novērtēšana un ieguvums pacien-
tiem un sabiedrībai, un tas būtu pārredzami 
jāiekļauj zāļu cenu kompensācijas procesā.

  Lai atbalstītu BAS ieviešanu, valsts amat-
personām, kas piedalās lēmumu pieņem-
šanā, jāorganizē prasmju attīstības treniņi. 
Atšķirībā no “negatīvajām” VTN sistēmām, 
kas prasa daudz laika un resursu, BAS varē-
tu kļūt par “pozitīvu” VTN piemēru, atvieg-
lojot pacientiem piekļuvi zālēm ar augstu 
pievienoto vērtību, vienlaikus veicinot ilgt-
spējīgu valsts kompensējamo zāļu budžeta 
veidošanos. 

Turpinājums no 3. lpp
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Grafiks Nr.2 Līdzsvarotais novērtēšanas 
modelis valstīs ar vidējiem ienākumiem

Faktori ar pievienotu 
terapeitisko vērtību ir:
 zāļu spēja ārstēt iepriekš 

neārstējamus stāvokļus, 
 klīnisko pētījumu augstāka efektivitāte, 
 mazāk blakusparādību, 
 pierādījumi par reālās dzīves 

terapeitisko efektivitāti,
 lietošanas ērtums.

Izmaksu
efektivitāte

Terapeitiskā pievienotā 
vērtība

Budžeta 
ietekme

Ētiskie un veselības 
politikas apsvērumi

Publiskā 
finansējuma 
pieejamība

Vienkāršota 
ekonomiskā 
novērtēšana

Ieguvumu novērtēšana 
pacientiem un 
sabiedrībai

Secinājumi



No grāmatvedības 
principiem uz reālu 
veselības ekonomiku

Kaut gan veselības tehnoloģiju 

novērtēšana (VTN) ir efektīvs 

instruments, kas lēmumu pieņēmējiem 

sniedz precīzu informāciju par to, vai 

zāles, diagnostikas metodes vai cita 

tehnoloģija ir izmaksu efektīva un 

iekļaujama valsts apmaksāto sarakstā, 

Latvijā tā potenciāls tik izmantots 

minimāli. Lai šo praksi mainītu, 

nepieciešama būtiska politiska 

izšķiršanās — gan mainot valsts, 

t.sk. veselības budžeta veidošanas 

praksi, padarot to elastīgāku un 

palielinot finansējumu ārstēšanai, 

gan uzticot VTN veikšanu zinātniskām 

institūcijām,  gan citi soļi.

5

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas
līdzsvarotais modelis —

iespējamais risinājums Latvijai

Kompensācijas pieteikuma 
tehniskā pārbaude

Diskusijas atbildīgajā valsts iestādē 
(NVD u.c.)

Pirmatnējā novērtēšana

Pirmā atzinuma apspriešana ar ražotāju 
vai iesniedzēju 

Lēmums par kompensāciju un 
iekļaušanu KZS

Ekonomiskā 
novērtēšana

Pacientiem
un sabiedrībai 

sniegto ieguvumu 
novērtēšana

Atbildīgā 
valsts iestāde, 
kam iesniedz 

kompensācijas 
pieteikumu
(NVD u.c.)

Atbildīgā 
valsts iestāde, 
kam iesniedz 

kompensācijas 
pieteikumu
(NVD u.c.)

Atbildīgā valsts 
iestāde

Veselības 
tehnoloģiju 

novērtēšanas centrs

Līdzsvarotā novērtēšana

Nosacījumi

Tikai gadījumā, ja izdevies 
panākt vienošanos

Pozitīvs,
bez 

nosacījumiem

vai garantēts iznākums

Daiga Behmane,

Latvijas Veselības 

ekonomikas asociācijas 

valdes priekšsēdētāja

Katrai valstij 
savs risinājums

Katra valsts VTN jomā iet savu 
ceļu. Zviedrijā, kur pirms 30 
gadiem meklējami aizsākumi 
VTN, ir izveidota Veselības 
aprūpes tehnoloģiju novērtē-
šanas padome — neatkarīga 
valsts iestāde, kas valdības 

uzdevumā vērtē veselības 
aprūpes intervences, veic re-
gulārus VTN novērtējumus, 
uz kuriem tiek balstīts medi-
cīnisko ierīču un zāļu izman-
tošanas kvalitātes, klīnisko 
vadlīniju izstrādes un veselī-
bas aprūpes prioritāšu moni-
torings. Līdzīgi arī Norvēģijā, 
Apvienotajā  Karalistē un 

Turpinājums 6. lpp



Turpinājums no 5. lpp

No grāmatvedības 
principiem uz 
reālu veselības 
ekonomiku
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(www.ispor.org), ir izstrādāta pamata metodi-
ka novērtējuma veikšanai. Arī Latvija, kur VTN 
pamatā izmanto kompensējamo zāļu izvērtē-
šanai, ir daudz paveikusi VTN jomā. Zāļu eko-
nomiskās novērtēšanas vadlīnijas ir ietvertas 
arī MK noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ie-
rīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtī-
ba” 3. pielikumā. 
Lielākā kļūda, kas neļauj izmantot VTN po-
tenciālu, ir tā, ka Latvijā tiek vērtēta tikai 
jauno zāļu ietekme uz kompensējamo zāļu 
budžetu (KZS), nevērtējot ietekmi uz sociālo 
u.c. budžetiem (tēriņi slimības, invaliditā-
tes pabalstiem u.c.). Līdz ar to ikviens jauns 
medikaments, kurš pārsniedz plānotā zāļu 
budžeta griestus, lai cik izmaksu efektīvs un 
inovatīvs būtu, automātiski tiek noraidīts. Šī 
grāmatvedībā balstītā principa vietā svarīgi 
būtu ieviest ekonomisko pieeju, kad vērtēts 
tiek gan zāļu ekonomiskais ieguvums jeb 
tiešās izmaksas, gan klīniskais ieguvums (vai 
mazinās saslimstība, mirstība u.c.).

Jāmaina budžeta 
veidošanas prakse

Lai Latvijā izmantotu VTN potenciālu, būtu 
radikāli jāmaina arī ierastā valsts budžeta 
veidošanas prakse, padarot to elastīgāku. 
Ja zāļu budžetā jaunie medikamenti izmak-
sas palielina, būtu jāparedz iespēja trūksto-
šo summu segt no citām budžeta pozīcijām, 

kurās jaunā tehnoloģija rada ietaupījumu 
(slimības, invaliditātes pabalsti u.tml.), kā to 
dara citās attīstītajās valstīs.
Vieglāk šo principu ir īstenot valstīs, kur ve-
selības aprūpe tiek finansēta kopā ar sociālās 
apdrošināšanas budžetu un šo naudu ir vieg-
lāk pārdalīt. 

VTN jāuztic  
zinātniekiem

Pasaulē ir prakse, ka VTN izvērtējumu veic 
nevis ierēdņi, bet to kā ārpakalpojumu uztic 
universitātēm un zinātniskajiem institūtiem. 
Tās ir neatkarīgas institūcijas, kas spēj objek-
tīvi izvērtēt tehnoloģiju devumu sabiedrības 
veselībai, izmantojot specifiskas zināšanas. 
Latvijā VTN patlaban veic Nacionālais veselī-
bas dienests, kas nenodrošina VTN principu 
efektīvu izmantošanu.
Kaut gan Latvijā VTN pamatā tiek piemērots 
zālēm, to būtu lietderīgi izmantot arī diag-
nostikas jomā, ierobežojot liekus un neefek-
tīvus izmeklējumus, vērtējot ārstēšanas me-
todes u.c. 
Valsts budžeta ieguvumi no VTN ir mērāmi 
daudzos miljonos eiro. Piemēram, pētījums 
Lielbritānijā atklāja, ka ikgadējais ieguvums, 
ja tiktu ņemtas vērā rekomendācijas tikai 
desmit VTN novērtējumiem, būtu trīs miljardi 
mārciņu (avots: Initiative on Strengthening 
EU Cooperation on Health Technology 
Assessment). 

Igaunijā ir iestādes, kas atbild par 
regulāru VTN novērtējumu veikša-
nu. Gan Norvēģijas Veselības pakal-
pojumu zināšanu centrs Norvēģijā, 
gan NICE Apvienotajā Karalistē 
ir neatkarīgas iestādes, kas atbild 
par VTN novērtējumu īstenošanu. 
Igaunijā Medicīnisko tehnoloģiju 
novērtēšanas centrs izveidots Tartu 
Universitātes Sabiedrības veselības 
departamenta paspārnē, un tajā strā-
dā aptuveni 8—10 pētnieki. 2012.—
2015. gadā šis centrs saņēma finansē-
jumu no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, bet no 2015. gada jūlija finan-
sējumu nodrošina Igaunijas Sociālo 
lietu ministrija.

Latvijā svarīgākais — 
nepārsniegt budžetu

Kopš 2002.gada Baltijas valstīs ir ie-
viestas vienotas VTN valdīnijas zālēm 

„Vairāk nekā 20 gadus Komisija ir atbalstī-
jusi brīvprātīgu dalībvalstu sadarbību VTN 
jomā. Esam ieguvuši stabilas zināšanas, kas 
balstītas uz rekomendētu vienotu meto-
doloģiju un informācijas apmaiņu. Tagad 
ir pienācis laiks spert nākamo soli — veidot 
pastāvīgu un ilgtspējīgu mehānismu ES 
sadarbībai VTN jomā, lai visas dalībvalstis 
gūtu labumu, apvienojot resursus, apmai-
noties ar pieredzi un izvairoties no dublē-
šanās tehnoloģiju izvērtēšanā,” uzstājoties 
EK-Eunet HTA forumā Briselē 2016. gada 
oktobrī, teica ES Veselības un pārtikas 
drošības komisārs Vītenis Andrukaitis 
(Vytenis Andriukaitis) EK mērķis ir veicināt 
VTN izmantošanu ES dalībvalstīs. Tas ļaus 
pacientiem piekļūt drošām un efektīvām 
ārstēšanas metodēm par pieņemamām 
cenām un kopumā sekmēs ierobežotā ve-
selības aprūpes budžeta maksimāli efektī-
vu un caurspīdīgu izlietojumu. 

Lai veicinātu ES dalībvalstu sadarbību 

veselības tehnoloģiju novērtēšanas

(VTN/HTA) jomā, Eiropas Komisija 

2016. gada oktobrī uzsāka publisko 

konsultāciju ar mērķi apkopot ieinteresēto 

pušu viedokļus par VTN nākotni ES.

EK: tehnoloģiju 
novērtēšana pacientiem 

ļaus piekļūt novatoriskām 
ārstēšanas metodēm
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Valsts kompensējamo zāļu sarakstā Lietuvā 
un Igaunijā ir iekļauti divreiz vairāk jaunā-
kās paaudzes medikamentu nekā Latvijā, 
liecina Veselības Ekonomista apkopotie dati 
par jaunāko zāļu pieejamību Baltijas valstīs 
2014.—2017.gadā.
Salīdzinoši, dažādu lokalizāciju vēža, mul-
tiplās sklerozes, šizofrēnijas, depresijas, cu-
kura diabēta u.c. slimību ārstēšanai Latvijā 
kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) iekļauti 

24 jaunākās paaudzes medikamenti, Lietuvā 
51, bet Igaunijā — 53.
Kaut gan visās trijās Baltijas valstīs jaunās 
zāles pirms iekļaušanas KZS tiek vērtētas 
līdzīgi, izmantojot vienotās zāļu ekono-
miskās novērtēšanas vadlīnijas, apkopotie 
dati ļauj secināt, ka nākamajā zāļu virzības 
posmā uz KZS Igaunijā un Lietuvā lēmumu 
pieņēmēji acīmredzot labāk novērtē iegu-
vumus, ko sniedz jaunākās paaudzes zāļu 

iekļaušana KZS, vienlaicīgi atvēlot tam atbil-
stošu finansējumu.
Latvijā ierobežotā finansējuma dēļ jaunā-
kās paaudzes medikamenti, kas atzīti par 
izmaksu efektīviem, bet kam nav pieejams 
finansējums, nav iekļauti KZS. Prognožu par 
to, kad šīs zāles būs pieejamas Latvijas pa-
cientiem, nav. Līdz ar to Latvijā ārstēšanas 
pieejamība arvien  mazinās, plaisa starp  
Igauniju un Lietuvu palielinās. 

Latvijā valsts 
apmaksāto zāļu 
sarakstā divreiz 
mazāk jaunākās 
paaudzes 
medikamentu 
nekā Lietuvā 
un Igaunijā

Jaunākās paaudzes medikamentu pieejamība / 
kompensācija Baltijas valstīs 2014.—2017

viena diagnoZe / LokaLiZācija

Latvija
24

Lietuva
51

igaunija
53

Zāles NAV pieejamasZāles IR pieejamas
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Uz pierādījumiem balstītas medicīnas izmantošana veselības aprūpē visā pasaulē 

ir kļuvusi par ierastu praksi, kas ļauj uzabot ārstēšanas kvalitāti un būtiski 

samazināt veselības budžeta izmaksas. Latvijā uz pierādījumiem balstīto medicīnu 

bieži piesauc kā mantru, pilnībā neapzinoties tās potenciālu un pielietojumu, kas 

var būtiski atvieglot sarežģītas izvēles veselības tehnoloģiju pielietojumā. 

Māris Baltiņš,

Dr. habil. med.,

RSU pasniedzējs

Turpinājums 9. lpp

Jēdziens „uz pierādījumiem balstīta medicīna” pasaulē 
pazīstams kopš pagājušā gadsimta 50.  gadiem. Tolaik 
viens no Britu Nacionālā veselības dienesta speciālistiem 
Arčibalds Kohreins (Archibald Cochrane) izteica pieņē-
mumu, ka ikviena veselības tehnoloģija — zāles, diagnos-
tika, ārstēšanas metode, profilakse, rehabilitācija u.c. — ir 
jāvērtē no dažādiem aspektiem, gūstot pierādījumus, kas 
apliecina konkrētās metodes efektivitāti. 

Uz pierādījumiem balstītā 
medicīna ir ļoti būtiska daļa 

no veselības tehnoloģiju 
novērtēšanas, kas balstās 

uz diviem aspektiem:

1  tehnoloģijas klīniskās efektivitātes novērtējums, kur 
izmanto uz pierādījumiem balstītas medicīnas princi-
pus, lai lietotu tehnoloģijas atbilstoši pierādījumiem;

2  izmaksu novērtējums. Abus aspektus summējot, ie-
gūst tehnoloģijas ekonomisko novērtējumu, aprēķi-
not tehnoloģijas izmaksu efektivitāti.



Turpinājums no 8. lpp

Uz pierādījumiem 
balstītā medicīna — 
atvieglo sarežģītas 
izvēles un samazina 
izmaksas
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Klīniskos pētījumos, kas tiek veikti 
ideālos apstākļos, daudzas ārstnie-
cības metodes uzrāda potenciāli 
labu rezultātu. Taču ne vienmēr ir ko-
rekti šo metodi pārnest uz vispārējo 
praksi, jo reālā metodes efektivitāte 
vienmēr ir zemāka par teorētisko. Šo 
domu Latvijā nereti mēdz piemirst. 
Piemēram, jau ilgāku laiku turpinās 
diskusija, vai būtu lietderīgi savlai-
cīgai vēža atklāšanai ieviest valsts 

apmaksātu skrīningu ne tikai krūts, 
dzemdes kakla un zarnu, bet arī pros-
tatas vēzim. Ja ņem vērā pierādījumus, 
atbilde būtu nē, jo konkrētā skrīninga 
metode, kas nosaka PSA jeb prostatas 
specifiskā antigēna līmeni organismā, 
ļauj atlasīt tikai noteiktu vīriešu grupu, 
kam PSA ir paaugstināts un norāda uz 
iespējamo risku saslimt ar prostatas 
vēzi. Taču metode nesniedz skaidru 
atbildi, kā tālāk šos pacientus ārstēt, jo 

PSA svārstības daudzos gadījumos ir 
tik niecīgas, ka neprasa tūlītēju ārstē-
šanu atšķirībā, piemēram, no skrīnin-
gā agrīni atklāta krūts vai zarnu vēža. 
Līdzīgi ir ar plaušu vēzi, kur eksperi-
metālos apstākļos ļoti agrīni ar dārgu 
datortomogrāfijas metodi ir mēģināts 
panākt agrīnu vēža diagnostiku. Taču 
nav gūti pierādījumi, vai šādi atklāts 
vēzis tiks izārstēts ar lielāku garantiju, 
nekā darot to ar ierasto metodi.

Izmēģinot jaunas metodes, nereti 
pierādījumu līmeņi tiek „pievilkti” 
realitātei, aizmirstot par ekonomis-
ko aspektu, proti, metodes izmak-
sām. Ja kādas zāles maksā 50 reižu 
dārgāk un ir iespējams pierādīt, ka 
tās ir par 2% labākas, vai valsts nau-
das ieguldījums šādās zālēs būtu 
saucams par efektīvu? Jā, atsevišķi 
raugoties, kāda metode var būt lie-
liska, bet ir jābūt salīdzinājumam, jo 

tikai tā var noskaidrot, kura sniedz 
labākus rezultātus un kura ir izmak-
su efektīvāka. 
Viens no virzieniem, kas Latvijā būtu 
jāuzlabo, ir pareiza izmeklēšanas 
metožu secības noteikšana. Vai ir 
lietderīgi veikt trīs dažādus rentge-
na izmeklējumus, lai pēc tam seci-
nātu, ka bez datortomogrāfijas (DT) 
tomēr neiztikt? Varbūt ir vērts uzreiz 
veikt dārgāko DT, kas ietaupa laiku, 

resursus? Šis jautājums ir ļoti aktu-
āls saistībā arī ar Lavijā ieviesto zaļo 
koridoru paātrinātai vēža slimnieku 
ārstēšanai  — ir precīzi jāparedz, kas 
jāizdara primārajā līmenī, kāda būs 
tālākā ārstēšanas stratēģija, lai neda-
rītu neko lieku. Te ir ļoti svarīgi runāt 
par pierādījumiem, izvērtēt ārstēša-
nas posmu secību, lai kādu, iespē-
jams, izlaižot, paātrinātu procesu un 
samazinātu valsts izmaksas.

Saistībā ar pierādījumos balstīto me-
dicīnu būtiski ir runāt par klīniskajiem 
pētījumiem, kuros tiek iegūti pierā-
dījumi kādas metodes efektivitātei, 
bet jājautā, vai tie vienmēr sniedz pa-
cientiem būtiskus rezultātus. Klasisks 
gadījums ir audzēju terapija, kur bieži 
preparāts X pagarina brīvo intervālu 

jeb laiku starp terapijas uzsākšanu un 
metastāžu atīstības brīdi. Ja dzīvildze 
nepalielinās, šis intervāls ir visai disku-
tabls. Ja kopējā dzīvildze nemainās, 
vai ir būtiska atšķirība, vai pēc diag-
nozes noteikšanas pacients dzīvo 
piecus gadus un vai brīvais intervāls 
ir trīs vai 2,2 gadi? Ja šāds nepareizi 

interpretēts pierādījums tiek lietots 
zāļu iekļaušanai kompensācijas sis-
tēmā, valsts nauda var tikt tērēta ne-
efektīvi. Tāpēc veselības politikas 
veidotājiem uz ārstniecības metožu 
izvērtēšanu jāraugās daudz plašāk, 
ņemot vērā arī ekonomisko, dzīves 
kvalitātes un citus aspektus. 

Galvenie aspekti, 
kas jāņem 
vērā veselības 
tehnoloģiju 
izvērtēšanā

Turpinājums 10. lpp

Vai metode 
tiešām 

darbojas? 

Ekonomiskais 
aspekts —

cik tas 
maksā? 

Pierādījumu
izmantošana 
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Kā Latvijas 
vadošie ārsti 
vērtē veselības 
tehnoloģiju 
novērtēšanu un 
kādus ieguvumus 
tā varētu sniegt?

Prof. Aivars Lejnieks, 

endokrinologs, 

RSU Iekšķīgo slimību 

katedras vadītājs, 

RAKUS galvenais 

speciālists internajā 

medicīnā

Signe Plāte, 

Latvijas Onkoloģijas 

centra onkoloģe 

ķīmijterapeite

nepieciešamas, lai izmantotu 1895.gadā iz-
gudroto staru rentgenu, ir pavisam atšķirīgas 
no tām, kas vajadzīgas, lai pareizi un efektīvi 
izmantotu tādu šī gadsimta sasniegumu kā 
pozitronu emisijas tomogrāfu. Tāpat ārstē-
šanā ienāk daudzi principiāli jauni inovatīvi 
medikamenti, kas darbojas kā mērķterapi-
ja šūnu līmenī. Tie no ārsta prasa ļoti daudz 
jaunu zināšanu, lai ārsts ne tikai prastu pa-
cientiem šīs zāles piemērot, bet arī vienkār-
ši izskaidrot to iedarbību, sekmējot zāļu lie-
tošanu. Ja ārstu vidū nav vienotas izpratnes 
par jaunāko tehnoloģiju pielietojumu, vai tās 
būtu zāles, diagnostika, laboratoriskie izmek-
lējumi u.c., ir grūti sasniegt efektīvus, labus 

ārstēšanas rezultātus un panākt racionālu ve-
selības līdzekļu izmantošanu. Ņemot vērā, ka 
medicīniskās tehnoloģijas ir samērā dārgas, 
to ieviešanai jābūt mērķtiecīgai un racionā-
lai, tas nedrīkst būt kādu medicīnas iestāžu 
pašmērķis, lai pierādītu, ka „man arī ir”, bet 
rezultāta nav. Žēl, bet tā bieži notiek Latvijā.
Lai ārsti runātu vienotā valodā, milzīga nozī-
me ir nepārtrauktai izglītībai un jaunu zinā-
šanu ieguvei par medicīnas sasniegumiem 
un to pielietojumu. Par sevi varu teikt, ka no 
tām zināšanām, ko pirms 35 gadiem ieguvu 
Medicīnas akadēmijā, šodien izmantoju vien 
kādus 5—10%, izņemot kopējos klīniskās me-
dicīnas domāšanas principus: analīzi, sintēzi 

un organisma tieksmi vienmēr atgriezties 
normālā homeostāzes stāvoklī . Visu pārējo 
esmu apguvis no jauna. Ārstiem visās noza-
rēs ir jābūt gataviem mainīties savā domāša-
nā un pieņemt jauno, jo, lai panāktu izmai-
ņas veselības aprūpes sistēmā, ar veselības 
tehnoloģiju novērtēšanu vien būs par maz. 
Nepieciešams precīzi izprast, kā tā funkcio-
nē, kā to pielietot, kādu klīniskus ieguvumus 
var iegūt un vai tā nekaitē pacientam un, ja 
kaitē, kādi ir iespējamie ieguvumi un zau-
dējumi. Ieviešot, izprotot un izmantojot jau-
nās tehnoloģijas, nedrīkst aizmirst runāt ar 
pacientu. Komunikāciju neaizvietos neviena 
modernā tehnoloģija! 

Saistībā ar veselības tehnoloģiju novērtēšanu 
Latvijā būtu lietderīgi izvērtēt vēža pacientu 
diagnostiku. Patlaban nav skaidrs, piemēram, 
kāpēc pacientiem ar aizdomām par audzējiem 
tiek veikts tik nepamatoti daudz ultrasonogrā-
fisko izmeklējumu. Pasaulē no šī izmeklējuma 
sen ir atteikušies, jo šāda diagnostika ir nepil-
nīga. Arī salīdzinoši dārgākie izmeklējumi, ar 
kuriem pacienti ierodas Latvijas Onkoloģijas 

Veselības tehnoloģiju novērtēšana, 
lai racionālāk izmantotu līdzekļus, ir 
būtisks. Taču vēlētos akcentēt citu as-
pektu. Tā ir plaisas veidošanās starp 
jaunajiem ārstiem, kas izprot moderno 
veselības tehnoloģiju pielietojumu, un 
vecāko ārstu paaudzi. Zināšanas, kas 

centrā, bieži tiek veikti nekvalitatīvi un neder 
ārstniecības procesā. Piemēram, zarnu vēža 
gadījumā datortomogrāfija bez kontrastvie-
las nav izmantojama. Cits piemērs  — daudzi 
pacienti ierodas Onkoloģijas centrā ar diskā 
ierakstītu valsts apmaksātu izmeklējumu, taču 
tam nav pievienots apraksts, līdz ar to izmek-
lējums ir nepilnīgs. Taču Veselības ministrijas 
risinājums ir vienkāršs  — atkārtoti izmeklējumi 
netiek apmaksāti, jāiztiek ar tiem, kas ir, līdz ar 
to šīs problēmas risinājums tiek atstāts LOC ār-
stu un pacientu ziņā. Diemžēl Latvijā veselības 
aprūpes sistēma tiek veidota tā, ka patlaban 
ir izdevīgi pacientu izmeklēt, bet ne ārstēt. Ir 
izveidots ļoti daudz iestāžu ar dārgu diagnos-
tikas aparatūru, kur valsts iegulda lielus līdzek-
ļus, taču pacientu ārstēšanai resursu trūkst. 

Veicot visaptverošu tehnoloģiju izvērtējumu, no 
liekiem izmeklējumiem varētu atteikties, ietau-
pīto naudi novirzot citiem ārstēšanas veidiem, 
piemēram, mūsdienīgiem medikamentiem u.c. 
Patlaban Latvijā kompensējamo zāļu sarakstā 
medikamenti vēža slimniekiem tiek iekļauti, 
vadoties tikai no finasiāliem apsvērumiem un 
citi kritēriji — dzīves ilgums, kvalitāte u.c, netiek 
ņemti vērā, kas nav pareizi. Latvijā vēža slimnie-
ku ārstēšanai izmantotās zāles ir novecojušas, 
netiek paredzēta pat tā standarta terapija, ko 
attīstītajās valstīs lieto jau 10— 15 gadus, nerunā-
jot par tiešām, mūsdienīgiem medikamentiem, 
kas, piemēram, ļauj panākt remisiju metastātis-
ka vēža gadījumos, pagarināt dzīvildzi un ilgter-
miņā samazināt ārstēšanās izmaksas, kas valstij 
ir būtisks ieguvums.


