
Arvien biežāk par veselību arī Latvijā tiek runāts ne 

tikai ierastajā ietvarā pacienti — aprūpes speciālisti — 

nozares vadība, bet arī labklājības, sociālā taisnīguma, 

ekonomiskās izaugsmes vai finanšu ilgtspējas 

kontekstā. Jau pagājušajā gadā valdībai tika iesniegti 

ĀIPL priekšlikumi veselības sistēmas uzlabošanai, bet 

šogad veselības joma skaļi izskanēja darbaspēka 

pieejamības un produktivitātes kontekstā. Arī Fiskālās 

disciplīnas padome radījusi veselības reformām veltītu 

ziņojumu, savukārt 2015. gada pētījumā par investīciju 

vidi Latvijā veselības joma norādīta kā otra lielākā 

problēma aiz demogrāfijas.

Sabiedrības pieaugošās gaidas mudina nozares 

vadību ķerties pie reformām, taču risinājums atduras 

politiskā strupceļā. Parasti aktivitāte iestieg ierastajā 

circulus vitiosus: „Vajag naudu, lai sakārtotu!” vs 

„Naudu dabūsiet, kad sakārtosiet!”. 

Pastāv liela vienprātība attiecībā uz primāri risi-
nāmajiem uzdevumiem — definēt reālu un caur-
skatāmu pakalpojumu grozu, kas nodrošināms 
esošā finansējuma apstākļos, kā arī radīt ilgt-
spējīgu veselības sistēmas finansēšanas mo-
deli. Taču šie jautājumi ir bijuši vairāku ministru 
dienas kārtībā, bet to kustināšanai pietrūcis 
drosmes vai arī tā beigusies ar politisku sakāvi.
Latvijā ir atsākusies diskusija par finansēšanas 
modeļa maiņu, taču pats modelis ir tikai instru-
ments. Ja strīdu objekts atkal būs instrumenta 
nianses, neieinteresētās puses atradīs argu-
mentus, lai piedāvājumu nokautu. Reformai ir 
vajadzīga platforma, un šobrīd tā vairs nedrīkst 
būt politiska.
Nīderlandes veselības sistēma beidzamajos ga-
dos tikusi plaši apbrīnota dažādos rakursos. Pēc 
ekspertu domām, tā patiesi ir viena no efektīvā-
kajām un pacienta vajadzībām atbilstošākajām 
sistēmām pasaulē. Atturoties no paša modeļa 
analīzes, vēlos izcelt veidu, kā Nīderlande līdz 
tam nonāca. 1986. gadā tika izveidota profesio-
nāļu darba grupa, ko vadīja nevis politiķi vai val-
dības pārstāvji, bet gan globālā uzņēmuma Phi-
lips padomes loceklis Vise Dekers. Darba grupa 
ieteica ieviest regulētu konkurenci veselī  bas 

apdrošināšanā (managed competition), kas iezī-
mēja stingru un nemainīgu vektoru turpmākajai 
Nīderlandes veselības sistēmas attīstībai. Arī to-
reiz ieteikumi raisīja asas diskusijas, jo netika pie-
dāvāts niansēts modelis, bet gan virziens. Ceļš 
līdz šodienas modelim ietvēra desmitiem lielāku 
un mazāku reformu, taču vektors netika pakļauts 
politiskai ietekmei. 

Šāds vektors  — akadēmisks un profesionāls, 
nevis politisks — vajadzīgs arī Latvijas veselības 
sistēmas attīstībā. Tam jābūt uz pierādījumiem 
balstītam, nevis intuitīvam. Precīzam rāmim, ne-
vis mākonim. Diviem saprotamiem teikumiem, 
nevis 100 lappušu stratēģijai. Vektoram, kas 
iedrošina, nevis baida. Vektoram, kas paliek 
nemainīgs arī tad, ja turpmākajos gados būs 
20 jauni nozares ministri. 

Dr. Valts Ābols,

Ārvalstu investoru 

padomes Latvijā (ĀIPL) 

veselības grupas 

vadītājs, RSU lektors 

Veselības reforma —
profesionāls, nevis politisks risinājums

Veselības reforma ir akadēmisks termins, ko 

nevajadzētu nonivelēt, lietojot visu izmaiņu 

kontekstā. Patiesu reformu šobrīd nav, un zilonis 

joprojām stāv istabas stūrī. Tas ir zilonis, kas 

reprezentē arī Eiropas šī brīža aktuālos reformu 

virzienus nevienlīdzības mazināšanā un efektivitātes 

uzlabošanā, vienīgi Latvijai tas ir daudz lielāks. 
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Lai mazinātu saslimstību, 

kā arī uzlabotu vēža 

pacientu aprūpi un 

ārstēšanas kvalitāti, 

2015. gadu Veselības 

ministrija Latvijā izsludināja 

par Onkoloģiskās modrības 

gadu. Kā valsts vadošie 

speciālisti vērtē paveikto?

Onkoloģiskās modrības gads
speciālistu vērtējumā

2

Turpinājums 3. lpp.

Dace Baltiņa, 

RSU asociētā profesore, 

onkoloģe 

Gada nosaukums un tā laikā īstenotās 
aktivitātes kopumā ir bijušas ļoti 
veiksmīgas. Nekad agrāk Latvijā 
publiskā telpa nav bijusi tik piesātināta 
ar informāciju par vēža profilaksi, 
diagnostiku un ārstēšanu kā šogad. Taču 
jāatzīst, ka viena gada laikā nav iespējams 
atrisināt visas problēmas, kas saistītas 
ar šīs smagās slimības ārstēšanu, — 
organizatoriskās, finansiālās u.c. Viens no 
sasniegumiem ir sagatavotais dokumenta 
projekts, kas paredz, ka mamogrāfijas 
skrīninga atbildes veidlapa turpmāk 
kalpos kā nosūtījums pie speciālista. To 
uzrādot, aizdomu gadījumā par audzēju 

Onkoloģijas aktualizācija vārdos un 
darbos bija nozīmīgs process visa 
gada garumā. Par šo tēmu daudz tika 
runāts, dažādās aktivitātēs iesaistījās 
pacientu organizācijas. Vienlaikus tika 
izgaismotas arī daudzas onkoloģijas 
nozares problēmas un nepilnības, 
piemēram, inovatīvo medikamentu 
pieejamības, pacientu dinamiskās 
novērošanas, operāciju zāļu tehniskā 
nodrošinājuma jautājumi. Domāju, 
ka šis gads ļāva skaidrāk saprast, 
ka visi jautājumi onkoloģijā ir 
jārisina kompleksi, multidisciplināri. 
Ir nepieciešams radīt procesa 
loģistiku, turklāt vairākos līmeņos — 
rajonu, pilsētu, onkoloģijas centru, 
universitāšu slimnīcu līmenī. Latvijā 
ir pieejami ļoti kvalificēti speciālisti, 
taču ir jāizveido skaidra sistēma, kas 
palīdzētu precīzi sekot gan pacientu, 
gan finansējuma plūsmai.

Prof. Aivars Lejnieks, 

Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas 

galvenais internists 

sieviete pie onkologa uz konsultāciju varēs 
nokļūt desmit dienu laikā. Nosūtījuma 
saņemšanai vairs nebūs lieki jāapmeklē 
ģimenes ārsts, kas ļaus ātrāk uzsākt 
ārstēšanu. Jaunā kārtība varētu stāties 
spēkā nākamā gada sākumā. Diemžēl nav 
izdevies ieviest tā saukto onkoloģiskās 
modrības karti, kas paredz, ka ikviena 
pacienta ģimenes ārsta ambulatorajā kartē 
tiek ievietota vienkārša anketa ar desmit 
jautājumiem, uz kuriem atbildot ģimenes 
ārsts reizi gadā varētu atsijāt pacientus, 
kuri būtu rūpīgāk jāizmeklē agrīnai vēža 
diagnostikai. Anketa kalpotu arī kā zināms 
ģimenes ārsta darba kvalitātes rādītājs, jo 
parādītu, vai ārsts atgādina pacientiem 
veikt valsts apmaksātos vēža skrīningus. 
Pret minēto ieceri iebilst Latvijas Ģimenes 
ārstu asociācija.

Dace Plato, Guna Zvirbule
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Turpinājums no 2. lpp

Onkoloģiskās 
modrības gads 
pašu onkologu 
vērtējumā

Signe Plāte, 

Latvijas Onkoloģijas 

centra Ķīmijterapijas 

un hematoloģijas 

klīnikas Ķīmijterapijas 

nodaļas vadītāja

Diemžēl onkoloģijas jomā šogad nekas būtisks 
tā arī netika paveikts. Pozitīvi, ka ir bijušas 
dažādas aktivitātes sabiedrības izglītošanai. 
Ļoti ceru, ka visi Latvijas iedzīvotāji kaut reizi 
būs dzirdējuši par to, ka cilvēki mēdz slimot 
ar audzējiem, daļa būs kaut ko uzzinājusi 
par vēža skrīningu, veselīgu ēšanu u.c. Taču 
pati svarīgākā iecere — beidzot sākt sistēmas 

Dr. med. Gunta Purkalne, 

asociētā profesore,

Latvijas Onkologu 

ķīmijterapeitu 

asociācijas priekšsēdētāja

Onkoloģiskās modrības gada vienīgais 
ieguvums — onkoloģija ir sadzirdēta, 
bet pagaidām tā diemžēl ir faktu 
konstatācija bez konkrēta rezultāta. 
Nav neviena vērā ņemama lēmuma 
vai cita pienesuma, kam būtu kāda 
nozīme situācijas uzlabošanā īstermiņā 
vai ilgtermiņā. Lai kaut kas mainītos, 
manuprāt, vajadzētu vismaz piecus 
onkoloģiskās modrības gadus.

Dr. med. Jānis Eglītis, 

Latvijas Onkologu 

asociācijas prezidents

Pozitīvi vērtēju mēģinājumu sakārtot pa-
cientu virzību saistībā ar onkoloģiskajiem 
skrīningiem. Taču daudzinātais zaļā koridora 
princips, kas paredz skrīningu veikušajiem 
pacientiem ar aizdomām par onkoloģisko 
saslimšanu nodrošināt papildu izmeklēju-
mus ārpus noteiktajām kvotām, pagaidām 
darbojas tikai attiecībā uz krūts vēzi, bet uz 
pārējām vēža lokalizācijām  — ne. Kopumā 
var teikt, ka šis gads onkoloģijā ir bijis kā fa-
sādes remonts — ārpuse ir atsvaidzināta, bet 

nav analizēta sistēma pēc būtības. Piemē-
ram, nerisināts palicis jautājums par papil-
du finansējumu diagnostikas jomai. Varbūt 
nākamajos gados jāizvirza mazāki mērķi, 
piemēram, katru gadu jāvērš sabiedrības 
uzmanība uz vienu vēža lokalizāciju, jāatrod 
tās vājais punkts un jāsakārto pilnībā no di-
agnostikas līdz ārstēšanai. Tāds varētu būt, 
piemēram, kolorektālais vēzis, otra biežākā 
vēža lokalizācija Latvijā. Ik gadu tiek atklāti 
daudzi ielaisti šī vēža gadījumi, turklāt Lat-
vijas pacientiem netiek piedāvāta mūsdienī-
ga medikamentozā ārstēšana — tā atpaliek 
ne tikai no iespējām Eiropā, bet arī Igaunijā 
un Lietuvā.

sakārtošanu, lai mazinātu saslimstību un 
mirstību, — tā arī netika iekustināta. Lai kaut 
kas mainītos, valstī ir nepieciešams reāls plāns, 
ko un kā ārstēt — visus audzējus vai daļu, vai 
ar zālēm no pagājušā gadsimta 70.  gadiem 
vai mūsdienīgiem medikamentiem, kuras 
operācijas apmaksāt un kuras ne, vai 
starošanu nodrošināt visiem pacientiem vai 

daļai utt. Būtu svarīgi izanalizēt kaut vai 
desmit ielaistus vēža gadījumus un izdarīt 
padziļinātus secinājumus, kāpēc tā ir noticis, 
kas sistēmā nestrādā un kā to novērst, taču 
tas līdz šim nav izdarīts. Arī labā iecere par to, 
ka ģimenes ārsta veikumu onkoloģijas jomā 
varētu saistīt ar darba samaksu, lai mudinātu 
vēža agrīnu atklāšanu, nav ieviesta. 



Turpinājums 5. lpp.

Kaut gan valsts finansējums vēža slimnieku 

medikamentiem ar katru gadu pieaug, 

inovatīvo zāļu iekļaušana kompensējamo 

zāļu sistēmā joprojām notiek ļoti lēni. Tā 

rezultātā Latvija vēža pacientu ārstēšanā ar 

katru gadu arvien vairāk atpaliek no pasaules 

vadošās onkoloģijas prakses, jo lielāko daļu 

no starptautiskajās vadlīnijās aprakstītajiem 

terapijas algoritmiem inovatīvo medikamentu 

trūkuma dēļ vispār nav iespējams īstenot.

Tikmēr Eiropas Onkologu asociācija (European 

Society for Medical Oncology, ESMO) ir 

izstrādājusi jaunu instrumentu — klīnisko 

ieguvumu lieluma skalu (Magnitude of Clinical 

Benefit Scale, MCBS), kas ir ļoti nozīmīgs 

solis, lai vēža aprūpi Eiropā padarītu izmaksu 

efektīvāku un pieejamāku, kā arī veicinātu 

jaunu, inovatīvu pretvēža medikamentu 

izmantošanu pacientu ārstēšanā. Arī Latvijas 

onkologi ķīmijterapeiti jauno skalu iesaka 

ņemt par pamatu, lai veidotu radikāli jaunu, 

mūsdienīgu pieeju inovatīvo pretvēža zāļu 

ieviešanai valsts kompensācijas sistēmā. 

Dace Plato, Guna Zvirbule

Medikamentu pieejamība 
Eiropā un Latvijā.
Pieredze un iespējas

4

Atbilde, kā ārstēt efektīvāk

ESMO piedāvātais MCBS instruments ir skaid-
ri formulēta ekspertu atbilde uz daudzu gadu 
meklējumiem, kā ārstēt efektīvāk laikā, kad 
vēža terapijas izmaksas pasaulē arvien pie-
aug. „ESMO ir ietekmīga organizācija, kuras 
ieteikumus cenšas ņemt vērā visas Eiropas 
valstis, un tām seko arī Latvijas onkologi. 

slimnieki ilgāku laiku var dzīvot kvalitatīvu dzī-
vi, strādāt, dot labumu sabiedrībai, nevis kļūt 
par aprūpējamiem, smagiem slimniekiem, kā 
tas ir Latvijā,” skaidro G. Purkalne.

Vissmagākajā situācijā — 
metastātiskā vēža slimnieki

Attiecībā uz primāriem vēža pacientiem, kam 
slimība nav ielaista, ārstēšana Latvijā lielākoties 
līdzinās tai, kādu saņem attīstītajās valstīs, — tiek 
piemērota ķirurģija, profilaktiska staru terapija, 
ķīmijterapija, hormonterapija u.c. risinājumi. 
Taču pacientiem ar progresējošu metastātis-
ku vēzi inovatīvus medikamentus Latvijā valsts 
kompensē ļoti ierobežoti (grafiks Nr. 1). 

Diemžēl Latvijas politikas veidotāji to nedara. 
Arī Nacionālais veselības dienests (NVD), zāļu 
kompensācijas sistēmā iekļaujot jaunus medi-
kamentus vēža ārstēšanai, savus lēmumus ne-
balsta uz ESMO ieteikumiem,” atzīst asoc. prof. 
Gunta Purkalne, Latvijas Onkologu ķīmijtera-
peitu asociācijas priekšsēdētāja. Par to, kādus 
farmakoekonomiskos aprēķinus NVD izmanto, 
Latvijas onkologi nav informēti. „Pieļauju, ka 
viens no kritērijiem ir ierobežotie veselības 
budžeta līdzekļi. Tā ir pilnīgi pretēja prakse 
tai, ko īsteno vairums Eiropas valstu, kas par 
galveno kritēriju izvirza ieguvumu ilgtermiņā. 
Īstermiņā valsts atvēlētie līdzekļi inovatīvo zāļu 
kompensēšanai onkoloģijā tiešām veido lielas 
izmaksas, taču ir gūti skaidri pierādījumi tam, 
ka ilgtermiņā šīs investīcijas atmaksājas — vēža 

*NVD dati http://vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts
Avots: pētījums Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected European Union countries and Switzerland, April 2015
http://www.alivia.org.pl/raport2015/05_05_2015_Raport_wersja_EN.pdf

Grafiks Nr. 1 Pieejamība 30 inovatīviem vēža medikamentiem valsts kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros Eiropas valstīs. 
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Turpinājums no 4. lpp.

Medikamentu 
pieejamība 
Eiropā un Latvijā.
Pieredze 
un iespējas

izmantojums (kombinācijas, maiņa) pasaulē ir 
standarta prakse (grafiks Nr. 2).

Dzīvildze pieaug 

Jaunajiem medikamentiem ir daudz priekšro-
cību: labāka panesamība, mazāk blakņu, tie ir 
mazāk toksiski un ērti lietojami mājas apstākļos — 
nav jābrauc uz stacionāru, lai saņemtu ķīmijtera-
piju intravenozu infūziju veidā. Medikamenti uz-
labo pacientu dzīves kvalitāti, t. sk. darbaspējas 
un labsajūtu. Tiem ir arī ievērojami labāki kopējās 

*NVD dati http://vmnvd.gov.lv/lv/
kompensejamie-medikamenti/
kompensejamo-zalu-saraksts
Avots: pētījums Access to innovative cancer 
drugs in Poland in comparison with selected 
European Union countries and Switzerland, 
April 2015
http://www.alivia.org.pl/
raport2015/05_05_2015_Raport_
wersja_EN.pdf
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Grafiks Nr. 2 Zāļu pieejamība kompensācijas sistēmas ietvaros Eiropas valstīs Janvāris 2015 (analizēti 30 biežāk izmantotie inovatīvie vēža medikamenti izplatītāko audzēju lokalizāciju ārstēšanai)

Turpinājums 6. lpp.

Nākas lietot sen zināmos un izmantotos ķīmij–
terapijas medikamentus. Nevar teikt, ka tie 
nedarbojas, taču netiek sasniegti vislabākie 
ārstēšanas rezultāti, kas, iespējams, ļautu ķīmij-
terapiju vispār neizmantot,” uzsver G. Purkalne. 
Diemžēl visām audzēju lokalizācijām inovatīvie 
medikamenti nemaz nav pieejami. Protams, ir 
tā sauktās grūtās vēža lokalizācijas  — piemē-
ram, aizkuņģa dziedzera, dzemdes un olnīcu 
audzēji, kuru ārstēšanā arī pasaulē pēdējos ga-
dos jaunu atklājumu ir maz. Taču krūts, plaušu, 
nieru un kolorektālo audzēju terapijā ir pie-
ejams arī liels jauno medikamentu klāsts un to 

dzīvildzes rādītāji jeb laiks no diagnozes noteik-
šanas brīža līdz nāvei (līdz pat 73%), kā arī bez-
progresijas dzīvildze jeb laika posms, ko vēža 
slimnieks pēc vēža terapijas nodzīvo bez slimī-
bas progresijas. Taču tos var lietot ierobežotam 
pacientu skaitam. „Nevaru apgalvot, ka mūsu 
pacienti nesaņem ārstēšanu, bet ir ļoti svarīgi, lai 
viņiem būtu pieejamas vismaz tās iespējas, kas 
pasaules onkoloģiskajā praksē ir kaut vai vakar-
diena. Diemžēl plaisa starp Latvijas un citu valstu 
iespējām gadu no gada pieaug, turklāt ne tikai 
medikamentu, bet arī tehnoloģiju un infrastruk-
tūras ziņā,” uzsver G. Purkalne.
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Turpinājums no 5. lpp.

Medikamentu 
pieejamība 
Eiropā 
un Latvijā.
Pieredze 
un iespējas

Saprotams, ka onkoloģisko pacientu ārstēša-
na nekad nebūs lēta un, visticamāk, kļūs tikai 
dārgāka. Taču tas nav attaisnojums un Latvija 
nākotnē vairs nedrīkst konsekventi „konkurēt” 
par „godpilnajām” pēdējām vietām dažādu 
vēža lokalizāciju pacientu aprūpē, kā tas ir 
patlaban (grafiks Nr. 4). 

ESMO/MCBS skalā iekļauto 
medikamentu pieejamība 
Latvijā — tuvu nullei

Vai un kad varam sagaidīt, ka ESMO veido-
tā pretvēža zāļu klīnisko ieguvumu lieluma 
skala tiks ieviesta Latvijā, un vai tā palīdzēs 

onkoloģiskos pacientus nodrošināt ar inova-
tīviem medikamentiem? Latvijā jaunus medi-
kamentus vēža slimnieku ārstēšanai kompen-
sējamo zāļu sistēmā iekļauj, vadoties no zāļu 
ražotāja iesnieguma NVD. Tā kā valsts finansē-
jums zālēm ir ierobežots, gaidīšana rindā var 
ilgt pat vairākus gadus (grafiks Nr. 5).

Avots: pētījums Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected European Union countries and Switzerland, April 2015 
EUROSTAT: health care expenditure per capita in the years 2007—2012; GLOBOCAN2012: 5-year survival rates in 2012
http://www.alivia.org.pl/raport2015/05_05_2015_Raport_wersja_EN.pdf

Turpinājums 7. lpp.

Latvijā netiek objektīvi izvērtēts, vai vispirms 
kompensācijas sistēmā nebūtu jāiekļauj 
efektīvākās zāles, kas dod labākus rezultātus, 
kaut gan jau no 2013. gada inovatīvo medi-
kamentu farmakoekonomiskās efektivitātes 
novērtēšanā kā papildu kritērijs onkoloģis-
ko medikamentu iekļaušanā kompensējamo 

Gaidīšanas laiks no Eiropas Zāļu 
aģentūras lēmuma par zāļu 
reģistrāciju līdz lēmumam par zāļu 
iekļaušanu Latvijas kompensējamo 
zāļu sistēmā (no 30 līdzās 
aplūkotajā pētījumā analizētajiem 
medikamentiem Latvijā pieejami 
seši)

* Par Latviju šādi dati nav pieejami, tāpēc līdzās analizēts gaidīšanas laiks no EMA lēmuma par zāļu 
apstiprināšanu līdz brīdim, kad zāles tiek iekļautas Latvijas kompensējamo zāļu sistēmā.
Avots: pētījums Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected European 
Union countries and Switzerland, April 2015
http://www.alivia.org.pl/raport2015/05_05_2015_Raport_wersja_EN.pdf

Avots: NVD
* Jāatzīmē, ka daļa medikamentu Latvijā jau pirms iekļaušanas KZS tika 
kompensēti individuālā kārtībā.
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Votrient (Pazopanibum)
3 gadi 7 mēneši (13,3 ceturkšņi)
Tyverb (Lapatinibum)
Tiek kompensēts individuāli

Grafiks Nr. 5 Gaidīšanas laiks (ceturkšņos) 
no Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) lēmuma 
par inovatīvo zāļu reģistrāciju līdz manāma 
zāļu patēriņa līmeņa sasniegšanai Eiropas 
valstīs (analizēti 30 biežāk izmantotie 
vēža medikamenti izplatītāko audzēju 
lokalizāciju ārstēšanai)*

Grafiks Nr. 4 Veselības aprūpes izdevumi uz iedzīvotāju un
5 gadu dzīvildzes rādītāji Eiropas valstīs
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Turpinājums no 6. lpp.

Medikamentu 
pieejamība 
Eiropā 
un Latvijā.
Pieredze 
un iespējas

Latvija nav bagāto valstu saimē. Līdz ar to 
ir pamatoti, ka pacientu nodrošinājumā ar 
zālēm mūsu valsts vadās pēc PVO izstrā-
dātā esenciālā medikamentu saraksta, kas 
ietver to zāļu minimumu, kas valstij būtu 
jānodrošina savu iedzīvotāju ārstēšanai. 
Patlaban vēža terapijai šajā sarakstā ir 46 
zāles, tai skaitā arī trīs inovatīvie mērķte-
rapijas līdzekļi — Imotinib, Trastuzumab un 
Itoksimob, un tie visi ir pieejami arī Lat-
vijā. Tātad Latvija pilda PVO prasības un 
iespēju robežās ievieš arī jaunākos me-
dikamentus. Piemēram, Herceptin Latvijā 
ir pieejams gan agrīna, gan metastātiska 
krūts vēža ārstēšanai.
Diemžēl neviens no inovatīvajiem medika-

Turpinājums 8. lpp.

Dace Baltiņa,

RSU asociētā profesore, onkoloģe

mentiem, lai cik progresīvs, nevar izārstēt vēzi 
ar garantiju. Ņemot vērā ierobežotos finanšu lī-
dzekļus un to ka, ka Latvijā ir vairāk nekā 78 000 
vēža slimnieku, veselības politikas veidotājiem 
ir jādomā par to, kā visiem šiem cilvēkiem no-
drošināt maksimāli labāko iespējamo ārstēšanu, 
nevis piedāvājot dārgu inovatīvu ķīmijterapiju 
tikai dažiem desmitiem vai simtiem slimnieku. 
Vēža ārstēšana ir plaša un daudzveidīga — tā ie-
tver ne tikai ķīmijterapiju, bet arī ķirurģiju, staru 
terapiju, rehabilitāciju. Nedrīkstam aizmirst, ka 
ir vēža diagnozes, kur inovatīvi medikamenti 
vispār nepastāv, taču arī šiem cilvēkiem ir ne-
pieciešams valsts finansējums mūsdienīgai un 
efektīvai cita veida terapijai, un tāda Latvijā tiek 
nodrošināta. Piemēram, metastātisku aknu vēzi 
var sekmīgi ārstēt arī ķirurģiski.
Inovativās zāles ir labas un tās noteikti vajag 
ieviest kompensācijas sistēmā, taču tās nav 
brīnumlīdzeklis. Ja Vācija vēža zālēm atvēl as-
toņas reizes vairāk naudas nekā Latvijā, vai tas 

nozīmē, ka Vācijā vēža slimnieki dzīvo astoņas 
reizes ilgāk? Diemžēl nē, jo arī inovatīvo zāļu 
lietotāji mirst no vēža. Varbūt tiek iegūta labāka 
dzīves kvalitāte un neliels dzīvildzes pagarinā-
jums. Taču jāatceras, ka tās ir dažas nedēļas vai 
mēneši, retāk — gadi, nevis gadu desmiti, un vai 

Latvija par šo ieguvumu var atļauties maksāt 
tik augstu cenu, kāda ir inovatīvām zālēm. Es 
cenšos uz šo problēmu paraudzīties no ie-
spējami augstāka skatupunkta. Vajadzību ir 
daudz, un ierobežotie līdzekļi jālieto saprā-
tīgi, lai visiem palīdzētu.

zāļu sarakstā ir dzīvildze bez slimības prog-
resēšanas (PFS  — progression free survival) 
jeb laiks, kurā ārstējamais vēzis neprogresē. 
Šis rādītājs uzskatāmi atspoguļo dažādu te-
rapijas veidu efektivitāti, un to izmanto da-
žādos klīniskos pētījumos, lai novērtētu vēža 
ārstēšanas efektivitāti. Iepriekš vienīgais Lat-
vijā izmantotais kritērijs bija kopējā dzīvildze 
(OS  — overall survival). Tieši PFS kritērijam 

vajadzēja nodrošināt onkoloģiskajiem pa-
cientiem plašāku pieeju inovatīvajiem medi-
kamentiem, taču tas nav noticis.
Kā atzīst onkologi, jauno medikamentu kom-
pensācijā Latvijā starptautiski pieņemtu dzī-
vildzes palielināšanas, bezsslimības perioda 
un dzīves kvalitātes kritēriju vietā galveno-
kārt prevalē finansiālie apsvērumi. Kā gan 
citādi izskaidrot faktu, ka jaunās terapijas 

iespējas tiek nodrošinātas galvenokārt tām 
pacientu grupām (piemēram, nieru vēža, 
galvas–kakla audzēju), kuras ir ierobežotas 
jeb nelielas un kuru terapijas izmaksas ir 
mazākas un labāk prognozējamas. Savukārt 
lielajām pacientu grupām, piemēram, plau-
šu audzēju, kolorektālā vēža slimniekiem, no 
jaunās terapijas nekas netiek kompensēts, 
jo izmaksas ir daudz lielākas.

Atbalstot jaunu vēža zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmā, vienlaikus jādomā arī par 
citiem aspektiem, kā Latvijā panākt izmaksu efektivitāti vēža ārstēšanā:

  Veicināt agrīna vēža diagnostiku, jo ielaista 
vēža ārstēšana ir desmitiem reižu dārgāka 
nekā tad, ja slimība tiek atklāta agrīni.

  Valsts apmaksāto vēža savlaicīgas atklāšanas 
programmu popularzēšana iedzīvotāju vidū, 
lai veicinātu skrīningu plašāku izmantošanu.

  Zaļā koriodora princpa iedzīvināšana, lai sek-
mētu to pacientu savlaicīgāku nokļūšanu pie 
ārsta, kam ir aizdomas par vēzi.

*http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en

Viedoklis

  Iedzīvotāju izglītošana par vēzi, tā profilaksi 
un ārstēšanu.

  Valsts finansējuma proporcionāla sadale 
starp dažādām medicīnas nozarēm, lai 
novērstu vienas nozares hipertrofētu atbal-
stīšanu citu nozaru vidū. Ja viens nosmeļ 
krējumu, tad pārējiem paliek sūkalas. Ie-
spējams, arī tā ir atbilde uz jautājumu, kā-
pēc citur ir, bet mums, Latvijā, nav.
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  ESMO prezentēja 2015. gada maijā.
  Daudz detalizētāk analizē vēža ārstē-
šanas iespējas, izmantojot individuālo 
testēšanu, vērtē pieejamos datus par ārs-
tēšanas rezultātiem un sniedz gala reko-
mendācijas, kāda ārstēšana atkarībā no 
slimības gaitas ir visefektīvākā. 

  Lai gan ir zināms, ka ikvienas jaunas 
ārstēšanas metodes vērtību nosaka klī-
nisko ieguvumu vērtība attiecībā pret 
izmaksām, līdz šim nebija izstrādāta 
standartizēta pieeja šādu lielumu klasi-
ficēšanai.

  Katra medikamenta klīniskais ieguvums 
skalā ir definēts kā ieguvums pret tā 
brīža labāko pieejamo standarta terapi-
ju, izmantojot racionālu, strukturētu un 
konsekventu pieeju.

  MCBS ir veidots uz būtiskiem zināt-
niskiem datiem, tai skaitā trešās fāzes 
klīnisko pētījumu rezultātiem. Maksi-
mālais ieguvums tiek izvērtēts atkarībā 
no medikamenta līnijas un izvērtēts kā 
„A” vai kā maksimālais punktu skaits „5” 
, kas nozīmē lielākais klīniskais iegu-
vums. Piemēram, Latvijā prostatas vēža 
terapijā netiek apmaksāts neviens no 

*Atsauce: A standardised, generic, validated approach to stratify the magnitude of clinical benefit that can be anticipated from anti-cancer therapies: The European Society for Medical 
Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS); Annals of Oncology Advance Access, published May 30, 2015
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2015/05/28/annonc.mdv249.full.pdf+html
http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale

Analizējot jaunajā ESMO/MCBS skalā 
iekļauto medikamentu pieejamību Latvijā, 
Dr. Signe Plāte, Latvijas Onkoloģijas centra 
Ķīmijterapijas nodaļas vadītāja atzīst, ka, 
piemēram, metastātiska krūts vēža ārstēšanai 
no astoņām medikamentu kombinācijām 
Latvijā ir pieejama tikai viena — ķīmijterapija 
kombinācijā ar Trastuzumab, kas tiek 
nodrošināta pacientēm ar HER-2 pozitīvu 
krūts audzēju. Taču Trastuzumab, atšķirībā 
no pārējām septiņām šajās vadlīnijās 
iekļautajām zāļu kombinācijām nav 
uzskatāms par inovatīvu preparātu. Eiropā 
tā ir mērķterapija, ko apvienojumā ar 
ķīmijterapiju lieto jau 15  gadus. Savukārt 
atsevišķi MCBS skalā iekļautie medikamenti 
Latvijā tiek kompensēti, bet ne kombinācijā ar 
ķīmijterapiju, kas tikai šādā veidā nodrošina 
efektīvāku ārstēšanas rezultātu. „Nekādas 
citas tiešām inovatīvas medikamentu 
kombinācijas sievietēm ar krūts vēzi Latvijā 
nav pieejamas, un šāda situācija diemžēl ir 
arī ar citu audzēju ārstēšanu,” atzīst S. Plāte. 
Jāņem gan vērā, ka, pat lietojot inovatīvos 
medikamentus, iegūtais dzīves ilgums daļai 
pacientu ar metastātisku vēzi joprojām ir 
neliels. Galvenais ieguvums, ko jāmācās 
novērtēt arī Latvijas veselības aprūpes 
sistēmas veidotājiem, — iegūto laiku var 
nodzīvot kvalitatīvāk, bez sāpēm, cilvēkam 
esot aktīvam, nevis slimības sagrautam, kas ir 
milzīgs ieguvums arī tad, ja papildus atvēlētais 
laiks ir relatīvi neliels — pāris gadu vai pat daži 
mēneši, atzīst G. Purkalne.   

Turpinājums no 7. lpp.

Medikamentu 
pieejamība 
Eiropā 
un Latvijā.
Pieredze 
un iespējas

jaunajiem medikamentiem, kas izvērtē-
jumā ieguvuši augstāko novērtējumu  — 
5 balles (tāds šajā grupā ir tikai vienam 
medikamentam- Radium- 223) vai 4 bal-
les (Abiraterons un Enzalutamīds). 

  Galvenie kritēriji, kas ņemti vērā, iekļau-
jot zāles MCBS skalā, ir: 

• dzīvildzes pagarināšana, 
• dzīves kvalitātes uzlabošana, 
• mazāka zāļu toksicitāte. 

  Patlaban jaunajā skalā ir iekļauti 77 me-
dikamenti, kas paredzēti 10 vēža veidu 
ārstēšanai.

  Tā kā medicīna attīstās, ir jomas, kur 
ESMO vēl nav izvērtējusi visus jaunā-
kos klīniskos datus, tāpēc MCBS ir di-
namisks rīks, kas nepārtraukti tiks piln-
veidots. 

  Skala ir nozīmīgs atbalsts politikas veido-
tājiem, jo parāda, kuru zāļu lietošana dod 
būtisku ieguvumu, palielinot dzīvildzi un/
vai uzlabojot dzīves kvalitāti. Medika-
menti, kas saņems augstākos punktus, 
tiks ietverti visās vadlīnijās. 

  ESMO cer, ka jauno pieeju atzīs veselī-
bas politikas veidotāji visā Eiropā un zāļu 
pieejamība pacientiem tiks atvieglināta.

Saņemt jaunos 
medikamentus, 
kas Latvijā šobrīd 
netiek kompensēti, 
pacienti var tikai ļoti 
ierobežotā veidā:

  farmācijas kompāniju atbalstīto 
Līdzjūtības programmu ietvaros;

  saņemot valsts daļēji apmaksātu 
ārstēšanu, balstoties uz 
individuālo pieprasījumu;

  piedaloties klīniskajos pētījumos.

SMO/MCBS skala* 
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Klīniskie pētījumi —
daļējs risinājums 
medikamentu
pieejamības problēmai

Guna Zvirbule

Pēdējos gados teju visu vadošo 

farmācijas kompāniju portfeļos 

parādās aizvien vairāk jaunu 

molekulu medikamentu dažādu 

vēža lokalizāciju ārstēšanai. Daļa 

no tiem tiek klīniski pētīti arī 

Latvijā, un tā ir nenovērtējama 

iespēja vēža pacientiem 

saņemt jaunāko terapiju. 

Kā atzīst Dr. Žanete Zvirbule, Lat-
vijas Onkologu ķīmijterapeitu 
asociācijas valdes locekle, klīnis-
kie pētījumi ir ļoti vajadzīgi un 
noderīgi, jo pacienti, kuri tajos 
piedalās, iegūst piekļuvi pasau-
les līmeņa medikamentiem. Īpaši 
svarīgi tie ir pacientiem ar tādām 
vēža lokalizācijām, kuru terapijai 
valsts vispār neapmaksā nevienu 
jaunu molekulu, piemēram, plau-
šu vēža pacientiem. Latvijā šobrīd 
norit vairāki pētījumi šajā jomā, 
sniedzot iespējas pacientiem ar 
nesīkšūnu plaušu audzējiem.
Līdzīgi pētījumi būtu nepiecieša-
mi arī olnīcu un kolorektālā vēža 
jomā. Kaut gan klīniskie pētījumi 
sniedz unikālu iespēju ārstēties 
ar moderniem medikamentiem, 
tie nevar atrisināt medikamentu 
pieejamības problēmu valstiskā 
līmenī. Tā vairāk ir caurumu lāpī-
šana, jo ikviens pētījums ir iero-
bežots laikā un pacientu skaita 

Avots : ZVA

ziņā. Pozitīvi ir arī tas, ka onkoloģijas pētīju-
mos pacients nesaņem placebo, jo pamata 
terapija tiek nodrošināta jebkurā gadījumā. 
Protams, ne visi pacienti saņem jaunos pētītos 
medikamentus, līdz ar to vienai pacientu gru-
pai ieguvums noteikti ir lielāks, taču pamata 
terapiju saņem visi. Pacientiem tiek nodroši-
nāti arī regulārie izmeklējumi, analīzes, ārsta 
konsultācijas, daudzos gadījumos arī bezmak-
sas transports, pusdienas, atsevišķu līdzmak-
sājumu kompensācija. 
Kopumā pētītie medikamenti uzlabo ārstē-

šanās rezultātu — palielina tā saukto bezslimības jeb remisijas 
periodu, uzlabo dzīvildzes rādītājus. Ir situācijas, ka, pētījumam 
beidzoties, rezultāti ir tik pārsteidzoši labi, ka pacienti paši 
raksta sponsoram lūguma vēstules nodrošināt tālākas terapi-
jas iespējas. 
Katrs jauns pētījums ir lieliska pieredze arī ārstam, jo paver ie-
spēju praksē sekot pasaules līmeņa inovācijām onkoloģijā un 
detalizēti iepazīties ar medikamentu darbības mehānismu utt. 
Arī valsts ir ieguvēja. Ja pētījumā piedalās desmit un vairāk pa-
cientu, tas valstij ir reāls līdzekļu ietaupījums. Turklāt medicīnis-
kais personāls par dalību pētījumos saņem atlīdzību un valsts 
līdz ar to — nodokļus. 

Pētījumu sadalījums pa audzēju lokalizācijām

Latvijā šobrīd ir aktīvi 36 zāļu klīniskie pētījumi onkoloģijā. Tie ir atļauti sākot no 2008. gada līdz 2015. gada 
decembrim. Jāpiebilst, ka dažos no tiem pacienti vairs nesaņem aktīvu ārstēšanu un atrodas novērošanas 
fāzē (īpaši tie, kas atļauti 2008.—2013. g., t.i., aptuveni 18 pētījumi), savukārt daži, visticamāk, vēl nav uzsākti 
(atļauti 2015. gada otrajā pusē — 5 pētījumi). 
 
Audzēju lokalizācija Pētījumu skaits Plānotais pacientu skaits
krūts vēzis 9  199
nesīkšūnu plaušu vēzis (tai skaitā 1 pagarinājuma pētījums)  8 163 
prostatas vēzis 6  129
hematoonkoloģija (mieloleikēmija, hroniska 
limfoleikoze, folikulāra limfoma — katrā diagnozē pa 1)  3  17
kuņģa, barības vada vai gastroezofageālā savienojuma vēzis  3  86
peritoneāls vai olvadu vai olnīcu vēzis 2 34
melanoma 1  12
galvas un kakla karcinoma 1  8
kolorektālais vēzis 1  13
glioblastoma 1 10
pētījums vēža radītām sāpēm  1 20



Latvijā onkoloģijas jomā tiek ignorēts galvenais ārstēšanas princips, 

proti, tas, ka pacientu iespējami ātri jāsāk ārstēt ar efektīvāko 

zināmo terapiju. Ja tā nedarbojas, jāizvēlas nākamie — 2. ,3. un 

4. rindas — medikamenti, taču to pieejamība pie mums ir ļoti zema. 

Kā panākt, lai trūcīgā veselības finansējuma apstākļos 

jaunākās paaudzes zāles vēža slimniekiem tiktu 

sadalītas taisnīgāk, nepieļaujot pacientu šķirošanu 

„perspektīvajos” un „neperspektīvajos”?

Nedrīkst pieļaut
onkoloģisko 
pacientu šķirošanu 
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iekļauj apmaksājamo medikamentu sarakstā), 
attiecīgās nozares ārstu aktivitāte, vēža nosau-
kuma pirmais burts alfabētā vai kas cits? Kuras 
būs nākamās vēža diagnozes, kuru ārstēšanai 
jaunākie medikamenti tiks iekļauti KZS, tiklīdz 
budžetā būs lieki līdzekļi, — visi šie jautājumi 
prasa skaidras atbildes. 

  Labs risinājums būtu Veselības ministrijas 
nesen paustā iniciatīva veidot tā saukto O sa-
rakstu, novirzot ietaupītos veselības budže-
ta līdzekļus medikamentiem vēža slimnieku 
ārstēšanai. Šis priekšlikums apliecina, ka minē-
tā problēma ir pamanīta un tiek pausta vismaz 
kaut kāda politiskā griba to risināt. 

  Lemjot par zāļu izrakstīšanu, vēža slimniekus 
noteikti nedrīkst dalīt pēc sociālajiem 
kritērijiem  — vecuma, dzimuma, ienākumiem 
u.c. Latvijā nav pētījumu, vai un kā notiek 
pacientu „šķirošana”, vai ir kādi iekšējie kritēriji 
ārstniecības iestādēs, nerakstītas vienošanās 
ārstu vidū vai cita prakse. Uzskatāms piemērs 
no medicīnas ētikas vēstures ir tā sauktā 
Sietlas „Dieva komisijas” darbība Amerikā 
pagājušā gadsimta 60.  gados, kad slimnīca 
ierobežotā finansējuma apstākļos izveidoja 
ekspertu komisiju, kas pēc pacienta bērnu 
skaita, ienākumiem u.c. sociālajiem kritērijiem 
izvērtēja pacientu iespējas saņemt nieru 
dialīzes pakalpojumu. Komisijas darbs izgāzās 
ar lielu blīkšķi, kad medijos tika atklāts, cik 
neētiska ir šāda cilvēka vērtības noteikšana, lai 
arī nodomi bija šķietami labi — atbrīvot ārstus 

Asoc. prof. Gunta Purkalne, 

Latvijas Onkologu 

ķīmijterapeitu asociācijas 

priekšsēdētāja 

Signe Mežinska, 

LU Medicīnas 

fakultātes docente, 

bioētikas eksperte

no lēmuma pieņemšanas par ierobežotās 
procedūras sadali. Vienīgie kritēriji, kurus 
drīkstētu izmantot pacientu vērtēšanā, ir 
medicīniski — dzīvildze, dzīves kvalitāte u.c.

  KZS jāveido tā, lai ārsts pēc iespējas mazāk 
būtu saistīts ar lēmuma pieņemšanu par kon-
krētā vēža pacienta nodrošinājumu ar zālēm. 
Ārstam nav jāšķiro pacienti pēc subjektīviem 
kritērijiem, ko diktē naudas trūkums, bet jāse-
ko skaidrām un nepārprotamām vadlīnijām. Jo 
ārsts vienmēr ir pacienta interešu aizstāvis un 
apstākļos, kad naudas trūkst, ir netaisnīgi ārs-
tam uzkraut pienākumu izlemt, kurš pacients 
dzīvos un kuram tiks atteikts. 

  Ja cilvēks ir slims un vājš, nepilnīgas informā-
cijas sniegšana par izvēlēto ārstēšanas taktiku 
ir galēji neētiska. Ikvienam ārsta lēmumam par 
pacientu ārstēšanu ir jābūt izskaidrotam, in-
formējot arī par valsts neapmaksātajām ārstē-
šanas iespējām, lai pacients pats var pieņemt 
lēmumu un gadījumā, ja ārsta viedoklim ne-
piekrīt, to apstrīdēt. Atslēgas vārdi ir informā-
cijas pieejamība un caurspīdīgums. 

  Zinot, ka medikamenti vēža ārstēšanai kļūst 
arvien dārgāki, jāatbild uz svarīgu jautājumu — 
vai tiešām KZS ir novirzīts maksimāli iespēja-
mais naudas daudzums. Vai veselības aprūpē 
tiešām visi līdzekļi tiek izmantoti racionāli — nav 
lieku pacientu izmeklējumu, analīžu un mani-
pulāciju, no kurām atsakoties, iespējams, varē-
tu novirzīt papildu līdzekļus vēža zālēm? 

Asoc.  prof. Gunta Pur-
kalne, Latvijas Onkologu 
ķīmijterapeitu asociāci-
jas priekšsēdētāja, atzīst, 
ka Latvijā galvenokārt ir 

  Nevienai valstij pasaulē nav 
pienākums bezgalīgi pagari-
nāt slima cilvēka dzīvi, taču ir 
jārada tāda sistēma, lai esošie 
veselības aprūpes resursi, arī 
zāles, tiktu sadalīti godīgi un 
būtu vienlīdzīgi pieejami vi-
siem valsts iedzīvotājiem. Lat-
vijā diemžēl nevaram teikt, ka 
jaunākās paaudzes vēža zāles 
tiek pārdalītas caurredza-
mi, pēc visiem saprotamiem 
un pieejamiem kritērijiem. 
Kāpēc vienam vēža veidam 
2.  vai 3.  rindas medikamenti 
tiek piedāvāti, bet citam — ne? 
Kādi kritēriji medikamenta 
iekļaušanai kompensējamo 
zāļu sistēmā (KZS) tiek izman-
toti  — vai to nosaka izmaksu 
efektivitātes aprēķinu sarežģī-
tums (vieglāki aprēķini — ātrāk 

pieejami tikai 1. līnijas me-
dikamenti. Pacientus ar vēzi 
1.  un 2.  stadijā iespējas ār-
stēt vēl ir gana plašas, un 
ārstēšana pamatā ir līdzīga 
tai, ko saņem pacienti citās 
ES valstīs. Taču, tiklīdz vēzis 
ir radījis metastāzes, Latvi-
jas pacienti savā ziņā tiek 
„norakstīti”. Ja 1. līnijas zāles 
„nestrādā”, ārsti pacientiem 
neko citu piedāvāt nevar. 
Citviet Eiropā par pacientu 
šajā stadijā vēl cīnās, lai viņš 
varētu iespējami pilnvērtīgi 
sadzīvot ar slimību, bet Lat-
vijā visbiežāk zāļu nav. 

Dace Plato
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Pētīs Latvijas 
veselības aprūpes 
konkurētspēju 
ārējos tirgos 

Kompensējamo medikamentu pieejamība vēža slimniekiem Latvijā un ES

Rīgas Stradiņa universitātē ir uzsākts pētījums 
par Latvijas veselības aprūpes konkurētspēju 
ārējos tirgos un faktoriem, kas to ietekmē.
Pētījuma mērķis ir izstrādāt teorētisko pamatoju-
mu un praktiskos risinājumus Latvijas veselības 
aprūpes nozares konkurētspējas stiprināšanai 
un palielināšanai. Projekta gaitā tiks veikta paš-
reizējās konkurētspējas novērtēšana makroeko-
nomikas un mikroekonomikas griezumā, vērtē-
tas eksporta attīstības palielināšanas iespējas un 
prognozes, kā arī izstrādāti priekšlikumi veselī-
bas aprūpes nozares konkurētspējas stiprināša-
nai ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 
Veselības aprūpes sistēmu efektivitāte ir bū-
tisks jautājums jebkurai valstij, jo pieprasījums 
pēc veselības aprūpes pakalpojumiem arvien 
pieaug un arī izdevumi šajā nozarē palielinās. 
Tajā pašā laikā patērētāji sagaida atbilstošu 

veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, cenu 
samazinājumu un labāku pieejamību. Savukārt 
no makroekonomikas viedokļa sistēmai ir jā-
nodrošina pakalpojumu ekonomiskās vērtības 
pieaugums.
Par vienu no veselības sistēmas efektivitā-
tes rādītājiem var uzskatīt tās konkurētspēju 
ārējos tirgos — to, cik tā ir pieprasīta, kā spēj 
reaģēt uz ārējo pieprasījumu un kādā līmenī 
un apjomā spēj nodrošināt pakalpojumus ār-
valstu pacientiem. Pakalpojumu eksports ļauj 
stabilizēt nozares pieprasījumu, palielināt in-
vestīciju atdevi un nodrošināt augstākas algas 
nozarē strādājošajiem tepat Latvijā. 
RSU uzsāktā projekta darba gaitā ir izveidota 
aptaujas anketa un iegūti 87 dažādu līmeņu 
ārstniecības iestāžu vadītāju viedokļi par viņu 
vadīto uzņēmumu konkurētspēju sekmējo-

šiem un traucējošiem aspektiem. Vēlamies 
pateikties visiem atlasē iekļautajiem respon-
dentiem, kuri atrada laiku un godprātīgi snie-
dza atbildes uz jautājumiem. Iegūtie unikālie 
dati tiks izmantoti projekta ziņojuma sagata-
vošanai un priekšlikumu izstrādei.  

Daiga Behmane, 

RSU Medicīnas fakultātes 

prodekāne, projekta pētniece 

Datu avots: Nacionālais veselības dienests Datu avots: Nacionālais veselības dienests Datu avots: Compilation of PPRI questionnaire

Grafiks Nr. 3 Zāļu iegādes kompensācijas izdevumi 
ambulatoriem pacientiem, ES valstis, 2012, EUR/iedzīv.

Grafiks Nr. 2 Pacientu skaits ar audzēju diagnozēm 
(C00-C97; D37-D48), kuriem apmaksāta zāļu iegādes 
kompensācija, 2010—2014

Grafiks Nr. 1 Audzēju diagnožu (C00-C97; D37-D48) 
apmaksa ZIKS ietvaros, 2008—2014, milj. EUR

Pētījumu veic RSU valsts pētījuma programmas 5.2. 

„Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, 

pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas ilgtspējīgas 

zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV).”

Projekta vadītāja RSU asoc. profesore Anita Villeruša, 

Anita.Villerusa@rsu.lv.

http://www.lza.lv/index.php?option=com_conte

nt&task=blogcategory&id=249&Itemid=443
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