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Ilze Kreicberga, 

Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja 

Galvenais ieguvums ir svaigs skatī-
jums uz ārstniecības iestādes darbu 
no malas. Tikai šādi var pamanīt vājās 
vietas un nepilnības novērst. Esam 
pilnveidojuši pacientu identifikāciju 
aprūpes gaitā un pacientu plūsmas 
jautājumus, ir uzlabota struktūrvienī-
bu sadarbība un ārstniecības pēcte-
cība, kā arī padarīta vel efektīvāka klī-
niskā darba analīze. Esam apņēmības 
pilni kvalitātes latiņu celt vēl augstāk 
un nākotnē Rīgas Dzemdību namu 
akreditēt atbilstoši Joint Commission 
International (JCI) kvalitātes standar-
tiem. Taču nepieciešams rast finansē-
jumu – akreditācijas izmaksas ir aptu-
veni 70 000 eiro. 

Māris Rēvalds, 

Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs

Esmu pateicīgs LVEA un LKB par 
iniciatīvu, jo balvas kritēriji ir tuvināti 
sarptautiskiem standartiem un māca 

veselības aprūpes iestādes arī Latvijā 
strādāt atbilstoši starptautiskām kva-
litātes vadīnijām. Tas ir brīnišķīgs tre-
niņš un iespēja atklāt iestādes darbā 
nepilnības, kas jālabo. Tas ir arī lielisks 
ieguvums pacientiem un lielisks mār-
ketinga instruments ārvalstu pacientu 
piesaistei. Ieguvēji ir gan ārstniecības 
iestāde, gan tās pacienti, jo ārstēšana 
kļūst drošāka un efektīvāka.
Tas, ka pasākumā līdz šim piedalījies 
visai neliels ārstniecības iestāžu skaits, 
diemžēl apliecina, ka kvalitāte Latvijā 
nav pietiekami būtisks kritērijs, lai 
iestāde saņemtu valsts finansējumu 
vai slēgtu līgumu ar veselības apdro-
šināšanas kompānijām, kas pamatā 
orientējas uz cenu, nevis pakalpoju-
ma kvalitāti. 
Lai panāktu sadarbības līgumus 
ārējos tirgos ar medicīnas tūrisma 
aģentūrām un darbotos medicīnas 
eksporta jomā, ieviest starptautis-
ki atzītu kvalitātes vadības sistēmu 
ir vitāli svarīgi. Pasaulē zināmāko 

JCI akreditāciju Lietuvā ieguvušas 
jau trīs privātās medicīnas iestādes, 
bet Latvijā līdz šim  — neviena. Arī 
Veselības centrs 4 nopietni apsver ie-
spēju veikt JCI akreditāciju. Mūsu dar-
binieki jau pabijuši Lietuvā, lai apgūtu 
kolēģu pieredzi šajā jomā. 

Uģis Muskovs,

Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Atkārtotā piedalīšanās apliecina, ka 
esam ieinteresēti veselības aprūpes 
pakalpojuma kvalitātes un pacien-
tu drošības uzlabošanā. Darbības 
kvalitātes uzlabošana ir nepārtraukts 
process, bet pacientu drošību esam 
izvirzījuši par vienu no prioritātēm 
un ar to nopietni strādājam. Tāpēc 
piedalīšanās Kvalitātes balvas izcīņā 
lieliski motivē sakārtot savu darbu un 
ļauj iepazīties ar kvalitātes jautājumu 
risināšanu citās slimnīcās. Savukārt 
iegūto ekspertu vērtējumu varam 
izmantot procesu pilnveidošanai un 
risku mazināšanai. 

Kvalitātes sistēma ir viens no svarīgākajiem vei-

camajiem darbiem veselības jomā, jo tikai pēc tās 

ieviešanas var domāt par efektivitātes paaugstinā-

šanu un veselības aprūpē ieguldīto līdzekļu atdeves 

novērtēšanu.

Diemžēl ar kvalitātes sistēmas ieviešanu Latvijā so-

kas lēni, kas neļauj pilnībā spriest par to, cik efektīvi 

tiek tērēts veselības aprūpes budžets. To apliecina arī 

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par valsts 

budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 

2019.gadam rezultātiem, kurā uzsvērts — veselības ap-

rūpes finansēšanas modelī ir nepieciešamas būtiskas 

izmaiņas, palielinot finansējuma sadales un izlietoju-

ma caurredzamību, sasaistot piešķirto finansējumu ar 

veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes rādītājiem 

un nodrošinot pastāvīgu izdevumu lietderīguma un 

efektivitātes kontroli.

Tāpēc šajā numurā runājam par kvalitāti dažādos 

aspektos — gan analizējot veselības jomā nepiecieša-

mās pārmaiņas, gan aptaujājot tās ārstniecības iestā-

des, kas ievērojamu uzmanību pievērsušas savu ies-

tāžu kvalitātes procesu un rezultātu paaugstināšanai.

Izdevumu atbalsta:
SIA Veselības centrs 4

Izdevējs:
Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” 
Adrese: Brīvības iela 85—7, Rīga LV-1001 
e-pasts: info@lvea.lv
Izdevuma redkolēģija: 
Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors
Anita Villeruša, RSU
Vita Savicka, Dace Plato, SIA Baltic Communication Partners
Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz 
izdevumu Veselības Ekonomists ir obligāta.

Daiga Behmane, 

Latvijas Veselības 

ekonomikas

asociācijas vadītāja

Pēc vairāku gadu dalības Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā balvas laureāti kvalitātes 

jomā nosprauduši jaunus, vēl ambiciozākus mērķus. Kādi ir bijuši galvenie ieguvumi?

Kvalitātes latiņu gatavi celt vēl augstāk
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Mērķis − efektīva un droša pacienta aprūpe

Pasaulē veiktie pētījumi apliecina, ka 

medicīna ir augsti bīstama joma, kas 

pacientiem rada ievērojami lielākus 

riskus nekā pārvietošanās ar auto, 

vilcienu vai lidmašīnu. Lai riskus 

mazinātu, ārstniecības iestādēs ir 

svarīgi ieviest procesu un rezultātu 

uzraudzību. Arī Latvijā arvien 

vairāk ārstniecības iestāžu apzinās, 

ka vienīgais ceļš, kā to panākt, ir 

ieviest brīvprātīgo veselības aprūpes 

kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

Daiga Behmane,

Latvijas Veselības 

ekonomikas

asociācijas vadītāja

Kļūdas rada nepilnīga 
sistēma, nevis cilvēku vājības

Veselības aprūpes politika un sistēmas pēdē-
jos gados visā Eiropas Savienībā kļūst aizvien 
ciešāk saistītas — pacienti saņem aprūpi visā ES, 
mediķi strādā dažādās ES valstīs, veselības ap-
rūpei tiek izvirzītas arvien augstākas prasības, 
turklāt parādās arvien jaunas tendences medi-
cīnisko tehnoloģiju jomā. 
Arī pacientu drošības jautājums veselības aprū-
pes kontekstā kļūst arvien aktuālāks. Pētījumi rāda, 
ka ASV gadā vismaz 210 000 nāves gadījumu 
saistīti tieši ar nekvalitatīvu aprūpi slimnīcās, kas 
medicīnas kļūdas (t.sk., infekcijas, savainojumus) 
ierindo trešajā vietā mirstības cēloņu sarakstā aiz 
kardiovaskulārām un onkoloģiskām saslimšanām. 
Savukārt medicīnisko traumu skaits Amerikas 
Savienotajās Valstīs ir apmēram 1,3 miljoni gadā. 
Pacientam iespēja gūt traumu slimnīcā ir 50 reižu 
lielāka nekā vadot automobili un 10 000 reižu lie-
lāka — nekā braucot ar vilcienu vai lidojot. 
Vēl pavisam nesen medicīniskas kļūdas gandrīz 
vienmēr tika uzskatītas par cilvēka kļūdu sekām. 
Tomēr šis priekšstats mainās un jaunā koncep-
cija uzsver, ka medicīniskas kļūdas izraisa sliktas 
sistēmas, nevis cilvēku vājības. Kļūdas var no-
vērst, plānojot uzdevumus un procesus tā, lai 
minimizētu atkarību no cilvēciskā faktora. Tāpēc 

īstenotajos procesos ir jāizvairās no paļaušanās 
uz atmiņu, maksimāli jānodrošina vienkāršība, 
standartizācija, jāizmanto ierobežojumi un pie-
spiedošās funkcijas, prātīgi jāizmanto protokoli 
un kontrolsaraksti.
Būtiski, ka ārstniecība slimnīcā parasti nav viena, 
bet vairāku posmu process. Pat tad, ja kļūdas 
iespējamība vienam posmam ir tikai 0,1 %, šī ie-
spējamība ar katru nākamo posmu pakāpeniski 
pieaug (20 posmi ir līdzvērtīgi 2 % kļūdas iespē-
jamības, 40 posmi — 4 % kļūdas iespējamības, un 
100 posmi ir līdzvērtīgi 10 %). 

Nav drošības, 
nav iespēju konkurēt

Kaut gan veselības aprūpes sistēmas vadība ir 
katras valsts atbildība un līdz šim augsta līmeņa 
ES politikas dokumenti tika izstrādāti vien ar reko-
mendējošu raksturu, situācija mainās. ES direktī-
va 2011/24 par pacientu tiesību piemērošanu 
pārrobežu veselības aprūpē ļoti konkrēti ir no-
teikusi valsts atbildību un veicamos pasākumus, 
lai tās veselības aprūpes sistēma spētu konkurēt 
ar citu valstu sistēmām. Tostarp ir pateikti skaidri 
nosacījumi, kas jāizpilda, lai Latvija varētu ārstēt 
ārvalstu pacientus  — iedzīvotāji varēs izmantot 
tikai to valstu veselības aprūpes pakalpojumus, 

kas izpilda attiecīgos nosacījumus attiecībā uz 
kvalitātes un drošības standartiem.
Līdz ar to galvenais moto, veidojot Latvijā mūs-
dienīgu veselības aprūpes sistēmu, ir viens — tai 
jānodrošina klīniski efektīva un droša pacien-
ta aprūpe, pacienta drošības aspektu izvirzot 
priekšplānā.
Pagaidām gan Latvijas veselības aprūpē nav ie-
viesta starptautiskai praksei atbilstīga visaptve-
roša veselības sistēmas kvalitātes un pacientu 
drošības sistēma. Tas būtiski ierobežo veselības 
aprūpes iestāžu konkurētspēju, īpaši to pakalpo-
jumu ietvaros, ko apmaksā citu valstu apdrošinā-
šanas sistēmas. Tomēr arī šādos apstākļos ar ES 
direktīvas prasībām nerēķināties nevar. 
Lai spētu konkurēt, ārstniecības iestādēm jādo-
mā par brīvprātīgo veselības aprūpes kvalitātes 
novērtēšanas sistēmu ieviešanu. Tā palīdz uzla-
bot pacientu ārstniecības rezultātus, ražošanas 
procesu, vadības un organizācijas kvalitāti, kā arī 
organizatoriskās kultūras kvalitāti. Galvenajos 
stratēģijas principos ietilpst orientācija uz klien-
tiem, efektivitāti un personālu. 
Latvijā šobrīd obligātajās prasībās ir viens punkts 
par to, ka ārstniecības iestādei jābūt iekšējai kvali-
tātes sistēmai un jānodrošina sūdzību izskatīšanas 
un klīnisko rezultātu izvērtēšanas mehānisms. Ir tikai 
nosaukti vispārējie principi, bet nekur nav pateikts 
un aprakstīts, tieši kāda kvalitātes sistēma jāievieš. 

Turpinājums 3. lpp
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Kvalitāte kā stratēģiska 
iespēja

Meklējot risinājumus darba uzlabošanai, 
pasaules un Eiropas ārstniecības iestādēs 
ir izplatīti vairāki kvalitātes vadības sistēmu 
modeļi, kam seko arī Latvijā. 

  ISO 9001 standarta prasībām atbilstošas 
kvalitātes sistēmas izveide (tā nenodrošina 
ārstniecības procesa kvalitātes uzraudzību); 

  Uz EFQM (European Foundation for 
Quality Management) Izcilības modeli 
balstīto sistēmu ieviešana; 

  Ārstniecības iestāžu starptautiskiem akre-
ditācijas standartiem atbilstošu sistēmu ie-
viešana (JCI, ACI, DNV-GL u.c.); 

  Citos normatīvos aktos un standartos no-
teiktajiem kritērijiem atbilstošu sistēmu un 
aktivitāšu ieviešana. 

Kā izvēlēties?

Lai izvēlotos labāko kvalitātes vadības sistēmu 
ilgtermiņā, jāņem vērā vairāki būtiski kritēriji:

  Sistēmai jābūt starptautiski atpazīstamai. Katra 
valsts var izvēlēties, kādu sistēmu ieviest — starp-
tautiski akreditētu vai nacionālu ( arī tad nepiecie-
šams, lai akreditētājs būtu starptautiski atzīts);

  Sistēmai jāietver kritērijus, kas ir specifiski 
ārstniecības iestādēm un vērsti uz veselības 
aprūpes kvalitāti un pacientu drošību; 

  Tai jārada pamats iestādes nepārtrauktai 
attīstībai; 

  Iespējama pakāpeniska sistēmas ieviešana. 

ISO 9001 standarta prasībām atbilstošas kvali-
tātes sistēmas ieviešana, kā arī EFQM modelim 
atbilstošu darbību veikšana pārsvarā vērsta uz 
organizāciju/uzņēmumu vispārējo vadības pro-
cesu sakārtošanu, optimizāciju, pilnveidošanu. 
Ārstniecības iestāžu akreditācijas standartos 
vai citos dokumentos tiek izvirzītas prasības un 
noteikti novērtēšanas kritēriji, kas ir vērsti uz 
ārstnieciskā procesa kvalitātes pilnveidošanu.
ISO 9001 standarta prasību ieviešana var būt 

pirmais solis ceļā uz kvalitātes pilnveidošanu, 
taču tā esamība negarantē iestādē augstus ārs-
tēšanas un pacientu drošības standartus.
Visbiežāk pasaulē par akreditācijas (ārst-
niecības iestāžu novērtēšanas) sistēmu pa-
matu ir izmantotas ārzemju programmas  — 
Joint Commission International (JCI, ASV), 
Accreditation Canada International (ACI, 
Kanāda), DNV-GL Det Norske Veritas and 
Germanischer Lloyd (Norvēģija / Vācija) u.c. 
Starptautiski atzītas sistēma nozīmē to, ka tā 
ir ieguvusi ISQua (International Society for 
Quality in Health) akreditāciju. 
Latvijā joprojām zināmākais ir ISO 9001 stan-
darts, jo valsts līmenī līdz šim nav bijušas no-
teiktas konkrētas prasības tieši veselības sistē-
mas kvalitātes standartiem. 

Iepazīst pasaulē stingrākos 
standartus

Aprīļa beigās Latvijas Veselības ekonomikas 
asociācija aicināja ārstniecības iestādes pieda-
līties seminārā — diskusijā par JCI akreditācijas 
sistēmu, kas raisīja lielu interesi.
Joint Commission International (JCI) ir pasaulē 
vadošā ārstniecības iestāžu akreditācijas sistē-
ma.Tā izstrādā, ievieš un akreditē visstingrākos 
starptautiskos standartus veselības aprūpes 
kvalitātes un pacientu drošības jomās, atbilsto-
ši tai ir akreditētas vairāk kā 800 organizācijas 
vairāk kā 60 valstīs visā pasaulē. 
Latvijā līdz šim neviena iestāde JCI akreditāciju 
nav veikusi. 

Turpinājums no 2. lpp

Mērķis − 
efektīva un droša 
pacienta aprūpe

Ambulatorajā aprūpē JCI piedāvā ieviest 150, 
bet slimnīcās — 287 drošības un kvalitātes stan-
dartus. Kaut gan lielais standartu skaits nereti 
mulsina iestādes un rada jautājumus par iespē-
jām tos visus ieviest un izpildīt, JCI Eiropas biroja 
vadītāja Kornelia Fiausch seminārā Rīgā atzina, ka 
bieži vien liela daļa no šiem standartiem ārstnie-
cības iestādēs jau ir ieviesti. Svarīgākais ir apzināt 
paveikto un izvērtēt, kas trūkst, rodot konkrētus 
risinājumus atbilstoši katras iestādes specifiska-
jām vajadzībām. 
Pacientu drošības aspektu visos aprūpes līme-
ņos JCI standarti izvirza kā galveno. „Slimnīcai var 
būt vislabākais kardiologs valstī, bet tas neglābs, 
ja virtuvē vistas gaļu un dārzeņus griež ar vienu 
nazi un iestādē uzliesmo salmoneloze, vai slim-
nīcā apstājas lifts un sirds slimnieks lēkmes laikā 
paliek bez palīdzības,” uzsvēra Kornelia Fiausch. 

Citas iespējas

DNV GL ir viena no plaši pazīstamām vadības sis-
tēmu sertifikācijas institūcijām pasaulē. Tās misija 
ir rūpēties par dzīvības, vides un īpašuma drošību, 
piedāvājot kvalitātes standartus arī veselības ap-
rūpē. DNV GL ir izveidoti ērti lietojami standarti ar 
skaidrojošām norādēm un vadlīnijām ieviešanai, 
kas izmantojami dažāda līmeņa veselības aprū-
pes iestādēs  — primārajā aprūpē, ambulatorajos 
centros, slimnīcās. DNV GL akreditācijas standartu 
prasības ir balstītas uz NIAHO® (National Integrated 
Accreditation for Healthcare organisations) stan-
dartiem, kurus apstiprinājis ASV Valsts Medicīniskās 
aprūpes un medicīniskās palīdzības centrs (CMS). 

Kvalitātes nodrošināšanas 
procesa izveide

Mērķi, 
Standarti
Procesi

Uzlabojumu 
ieviešana

Indikatori,
mērīšana

Balstās uz cilvēku un
organizāciju uzvedības maiņu

Darbību cikliskums

Nepārtraukts process

VA Kvalitātes nodrošināšanas sistēma D.Behmane, LVEA
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Veselības sistēmas reforma —
ar asins pārliešanu nebūs līdzēts

Valdības iecerētā veselības aprūpes 

sistēmas reforma sola būtiskas 

pārmaiņas gan pacientiem, gan 

mediķiem un ārstniecības iestādēm. 

Kādi ir galvenie kritiskie punkti, kas 

jāņem vērā reformas īstenotājiem, lai 

veselības aprūpes sistēma šo pārmaiņu 

rezultātā tiešām kļūtu efektīvāka, nevis 

kārtējā reforma paliktu vien uz papīra? 

Atbild veselības iestāžu vadītāji. 

Māris Rēvalds,

Veselības centra 4

 vadītājs

Finasējuma modelis

Naudas piesaistes mehānisma izveide ir kritiski 
svarīga sekmīgai veselības aprūpes sistēmas 
pastāvēšanai. Risinājums varētu būt obligātā 
veselības apdrošināšana pie nosacījuma, ka 
tiek izstrādāts īsts apdrošināšanas modelis, 
kas bāzēts uz regulētu tirgu, visu pakalpojumu 
sniedzēju iesaistīšanu uz godīgas konkuren-
ces pamatiem. Virzošajam spēkam šajā modelī 
vajadzētu būt pacientu izvēlei. Svarīgi iesaistīt 
vairākas apdrošināšanas organizācijas, tai skai-
tā privātās, ar iespēju regulēt peļņas limitu vai 
rosināt veidot bezpeļņas organizācijas, lai pā-
rāk liela daļa līdzekļu netiktu novirzīti peļņas 

gūšanai vai uzpūstām administrācijas izmaksām.
Tiesa, obligātā veselības apdrošināšana nedar-
bosies bez liela valsts finansējuma elementa, 
kas tiktu virzīts neaizsargāto iedzīvotāju vese-
lības aprūpes apmaksai un kā līdzfinansējums 
sekotu arī pārējem veselības sistēmas dalībnie-
kiem. Ja šāda finansējuma nebūs, atstājot eso-
šās naudas sadali vienas valsts aģentūras rokās, 
tā būs vien kārtējā reformas butaforija. Kur šo 
naudu ņemt — jautājums nav atbildēts. Iespēju ir 
daudz, piemēram, radot jaunu nodokli no darba 
devējiem, no sociālā budžeta vai esošo nodokļu 
pārdales, vai arī novēršot gadiem ilgušo netais-
nīgo praksi, ka dažas tautsaimniecības nozares 
tiek pārfinansētas, bet citas, kā veselības aprū-
pe, gadiem dzīvo hroniskā budžeta deficītā. 
Jāuzsver, ka īstu obligāto veselības apdršināša-
nu veido vairāki dalībnieki, tā ir izvērsta, pastāv 
godīga konkurence pakalpojumu sniedzēju un 
apdrošinātāju starpā, darbojas stingri, godīgi 
kvalitātes kritēriji un uzņēmējdarbības forma vai 
piederība nevar būt kritērijs, lai kādu no pakal-
pojumu sniedzējiem izstumtu no sistēmas. 

Turpinājums 5. lpp

Kas jāmaina?

Lai nodrošinātu 
veselības aprūpes 
sistēmas ilgtspēju 

un finanšu stabilitāti, 
Veselības ministrija 
iecerējusi reformas 
vairākos virzienos: 

  
jauna finansēšanas modeļa izstrāde 

un ieviešana 2018. gadā, 

  
pakalpojumu groza pārskatīšana,

  
pakalpojumu sniedzēju 
struktūras pārskatīšana, 

  
jaunu tarifu sagatavošana. 
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Turpinājums no 4. lpp

Veselības sistēmas 
reforma — ar asins 
pārliešanu nebūs līdzēts
Kas jāmaina?

Šāda absurda sistēma grauj godīgu konku-
renci, jo privātie pakalpojumu sniedzēji šādu 
naudas pārdali un pieprasīšanu no valsts nevar 
atļauties. Līdz ar to jaunākajiem un tirgus cenās 
balstītiem tarifiem jākļūst par veselības sistēmas 
stūrakmeni.

Veselības 
pakalpojumu grozs

Doma par tā pārskatīšanu ir politiski ļoti drosmīgs 
solis. Pasaulē reti kura valsts ir definējusi pozitīvo 
pakalpojumu grozu, jo parasti tiek veidots tā 
sauktais negatīvais grozs jeb nosaukti pakalpoju-
mi, ko valsts neapmaksā. Revidējot grozu, draud 
jauns politisks skandāls un pacientu aizstāvju pro-
testi, taču virziens ir pareizs — valstī ir jābūt skaidrī-
bai, kas pacientam tiek nodrošināts un kas — nē.

Veselības pakalpojumu 
sniedzēju struktūra

Tās pārskatīšana ir svarīga un nepieciešama, taču 
nedrīkst pieļaut dalīšanu pēc uzņēmējdarbības 
formas, izspiežot privātās veselības aprūpes ies-
tādes no pakalpojumu sniedzēju tīkla. Minētais 
reformas virziens draud ar atsevišķu reģionālo 
slimnīcu pārstrukturēšanu vai pārveidi par aprū-
pes iestādēm, kas raisīs protestus un „vainīgie” 
varētu tikt meklēti privātā sektorā, samazinot to 
īpatsvaru pakalpojumu sniegšanā. Taču privātie 
uzņēmumi, kas investējuši miljoniem eiro valsts 
sniegto pakalpojumu infrastruktūras izveidē un 
ir augsti efektīvi, nedrīkst tikt pakļauti negodīgas 
konkurences nosacījumiem. 

Salīdzinot privātos un publiskos pakalpojumu 
sniedzējus, jau patlaban pie ārkārtīgi zemā 
valsts veselības aprūpes finansējuma līmeņa 
un zemajiem tarifiem privāta sfēra bez jebkā-
dām valsts dotācijām spēj sniegt kvalitatīvus un 
pieprasītus pakalpojumus, nodrošinot investī-
cijas gan ārstniecības iestāžu infrastruktūrā un 
medicīnas tehnoloģijās, gan motivējot darba-
spēku. Tikmēr valsts sektorā veselības aprūpes 
iestādēs infrastruktūru nodrošina par valsts vai 
pašvaldības naudu, darbaspēkam piemaksā, ie-
kārtas pērk par struktūrfondu vai valsts naudu, 
turklāt papildus tiek dzēsti valsts garantētie kre-
dīti iekārtu iegādei. Oponenti mēdz iebilst, ka 
privātie no veselības aprūpes sistēmas pīrāga 
nolasa vien rozīnes jeb ienesīgākos pakalpoju-
mus, kam kategoriski nepiekrītu. „Rozīnes” pri-
vātie ir ieguvuši valsts organizētās pretendentu 
atlases procedūrās, peļņu gūstot ar čaklu dar-
bu. Patlaban privātās struktūras Latvijā sniedz 
aptuveni ceturto daļu no valsts apmaksāto ve-
selības pakalpojumu kopuma. Ir virkne jomu — 
nierakmeņu skaldīšana, hemangiomu ārstēšana 
bērniem, mobilā mamogrāfija un citas jomas, 
kur pakalpojumu nodrošina tikai privātās ies-
tādes. 76  % no kopējiem laboratorijas pakal-
pojumiem arī tiek sniegti privātās laboratorijās. 
Laboratoriskajā diagnostikā līdz šim nauda se-
koja pacientam, kurš ir nobalsojis par privāto 
iestāžu servisu, jo atšķirībā no valsts sektora, 
privāto sniegtie pakalpojumi ir pierādāmi kvali-
tatīvi, ko parāda augstā pacientu apmierinātība. 
Privāto pakalpojumu sniedzēju izslēgšana no 
konkurences, par ko periodiski tiek runāts, nav 
pieļaujama nevienā iecerētajā reformas posmā, 

Turpinājums 6. lpp

tā būtu diskriminācija un parādītu publiskā sek-
tora nespēju konkurēt par pacientu piesaisti.

Veselības aprūpes tarifi

Veselības pakalpojumu tarifu neatbilstība reāla-
jai sistuācijai ir murgs daudzu gadu garumā, kas 
novedis pie tā, ka valsts un pašvaldību ārstnie-
cības iestādes vairs nespēj motivēt darbniekus. 
Sistēmā strādā vien ārsti misionāri, iesācēji vai 
zemas kvalifikācijas speciālisti. Reformējot tari-
fus, jāatceras, ka tie ir brīnumains instruments 
veselības aprūpes sistēmas rokās, kas sekmē 
godīgu konkurenci un pacientiem ļauj saņemt 
labāku, kvalitatīvāku pakalpojumu. Labs indika-
tors tarifu noteikšanā ir brīvais tirgus — ir tarifi, 
kas atsevišķās jomās jau patlaban Latvijā precīzi 
sakrīt ar tirgus cenu, piemēram, magnētiskajai 
rezonansei vai datortomogrāfijai. Taču ir jomas, 
kur tie ir katastrofāli zemi, piemēram, rehabili-
tācijas pakalpojumi, kur par 4 minūšu masāžu 
bērnam valsts maksā vien 4 eiro, vai par gine-
kologa aprūpes epizodi — 11 eiro, kamēr privā-
tajā sektorā cena ir 20—50 eiro. Tikmēr atsevišķi 
pētījumi rāda, ka tarifi mazinvazīvām manipulā-
cijām un daļai ķirurģijas pakalpojumu Latvijā ir 
noteikti nepamatoti augsti, kas atsevišķām noza-
rēm ļauj “apdalīt” citas — vajāk lobētas nozares. 
Turklāt zemie tarifi publiskajās ārstniecības ies-
tādēs ārpus Rīgas izraisījuši absurdu praksi, kad 
ievērojama daļa no pakalpojuma apmaksas, līdz 
pat 50 vai 60 %, tiek novirzīta atalgojumam dar-
binieku piesaistei, kas gada nogalēs publiskajā 
sektorā izraisa prasības pēc papildus finansēju-
ma no valsts budžeta, kas bieži tiek apmierināts. 
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Ilze Kreicberga,

Rīgas Dzemdību nama 

valdes priekšsēdētāja 

ietvaros neatliekami tiek ārstēti arī tādi pacienti, 
kuru veselības stāvoklim tas nav kritiski nepiecie-
šams, piemēram, ar labdabīgiem ādas veidoju-
miem u.tml., kamēr citās nozarēs slimnieki ar tie-
šām kritiskām diagnozēm pie valsts apmaksāta 
pakalpojuma netiek ilgstoši.
Domājot par uzlabojumiem dzemdniecības no-
zarē, svarīgākais ir samazināt lielo pakalpojumu 
sniedzēju skaitu, kas nespēj nodrošināt pietie-
kami augstu kvalitāti. Latvijā ar 21 000 dzemdī-
bām gadā pašreizējo 18 pakalpojumu sniedzēju 
vietā būtu nepieciešami ne vairāk kā 6—7, līdzīgi 
kā to jau paveikusi Igaunija. Otrkārt — beidzot ir 
jāpārskata dzemdniecībā kliedzoši zemie valsts 
tarifi, kas nesedz reālās izmaksas. Patlaban valsts 
noteiktais tarifs par fizioloģiskām dzemdībām ir 
290 eiro, kamēr reālās izmaksas, kā daļu Rīgas 
Dzemdību nams sedz no maksas pakalpojumu 
sadaļas, ir vismaz 500 eiro. Maksas pakalpoju-
mi ļauj nodrošināt personālam konkurētspējīgu 
atalgojumu un saglabāt augstu kvalitāti, taču no 
valsts puses šādi izmantot ārstniecības iestādes 
potenciālu ir klaja nekaunība. 

Turpinājums no 5. lpp

Veselības sistēmas 
reforma — ar asins 
pārliešanu nebūs līdzēts
Kas jāmaina?

Svarīgākais ir noteikt veselības aprūpes prio-
ritārās jomas nevis pēc nozarēm, kā patlaban, 
izvirzot, piemēram, onkoloģiju vai kardioloģiju, 
bet gan atkarībā no konkrētā cilvēka veselības 
stāvokļa, kas var ietekmēt viņa turpmāko dzīvi. 
Prioritāte numur viens būtu klīniskie stāvokļi, 
kas saistīti ar cilvēka dzīvības saglabāšanu, 
ietverot neatliekamo palīdzību. Tai seko dzīves 
kvalitātes uzlabošana, kas ietver dažādu hronis-
ku slimību ārstēšanu, sāpju mazināšanu u.c. Ne 
mazāk būtiska prioritāte ir darbaspēju atjauno-
šana, veicinot strādājošu cilvēku ātrāku atveseļo-
šanos un atgriešanos darba tirgū. Patlaban bieži 
ir situācijas, kad valsts apmaksāto pakalpojumu 
trūkuma dēļ jauni, darbaspējīgi cilvēki mēnešiem 
gaida rindā uz operāciju, dzīvo uz slimības lapas, 
kas patērē milzīgus valsts resursus, kas nav pa-
reizi. Un kā noslēdzošā prioritāte būtu pacientu 
stāvokļi, kas saistīti ar labsajūtas uzlabošanu, 
kam nav būtiska ietekme uz cilvēka dzīves kvalitā-
ti kopumā. Protams, ir labi, ka valsts kādu nozari, 
piemēram, onkoloģiju, pasludina par prirotāti. 
Taču, šādi rīkojoties, pastāv risks, ka šīs nozares 

Uģis Muskovs,

Vidzemes slimnīcas valdes 

priekšsēdētājs 

  Būtu jātiek skaidrībā par ārstniecības 
iestāžu kartējumu un jādefinē, kurā vietā 
kādi valsts apmaksāti veselības aprūpes 
pakalpojumi turpmāk tiks sniegti, ņemot 
vērā iedzīvotāju skaitu un jau pieeja-
mos cilvēkresursus un tehnoloģijas katrā 
reģionā. 

  Būtu svarīgi nodrošināt, ka medicīnis-
kie pakalpojumi ir pieejami gan no ģeo-
grāfiskā viedokļa, gan no ekonomiskā, un 
tiem jābūt ar augstu kvalitātes standartu.
To svarīgi zināt, lai slimnīca varētu plānot 
savu darbu ilgtermiņā, paredzot atbil-
stošo specialitāšu mediķu un māsu pie-
saisti, gan tehnoloģiju un infrastruktūras 
attīstību. 

  Jāveic inventarizācija valsts apmaksāto pa-
kalpojumu grozam — ko valsts var atļauties ap-
maksāt un ko nē. 

  Jāpanāk valsts apmaksāto ambulatoro pa-
kalpojumu finansējuma izlīdzināšanu starp 
Rīgu un pārējiem reģioniem, veicinot vienlī-
dzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem saņemt 
pakalpojumu.

  Veselības aprūpes organizatoriem un vadītā-
jiem visaugstākajā līmenī ir jāvienojas, kur iegūt 
papildu līdzekļus veselības aprūpes pakalpoju-
ma nodrošinājumam 21. gadsimta eiropeiskas 
valsts līmenī. Citu valstu pieredze liecina, ka 
ceļi ir dažādi — pārdalot valsts budžetu, ieviešot 
obligāto veselības apdrošināšanu u.c.
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rosina saistīt ar kvalitātes rādītājiem
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Arī Finanšu ministrija (FM), izvērtējot 
Veselības ministrijas (VM) izdevumus, infor-
matīvajā ziņojumā par valsts budžeta izdevu-
mu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019. ga-
dam rezultātiem secinājusi, ka veselības 
nozarei piešķirtais finansējums ir nepietie-
košs pie nenodefinēta pakalpojumu groza 
un nepieciešams rast risinājumu tā palielinā-
šanai. Tomēr šobrīd spēkā esošā valsts bu-
džeta finansējuma sadales kārtība nesniedz 
pārliecību par tā maksimāli efektīvu sadalīju-
mu un izlietojumu. 

Lai nodrošinātu 
izdevumu efektivitātes 
vērtēšanasiespējas, 
FM rosina: 

  veikt harmonizētu izdevumu uzskaiti;
  vekt centralizētu informācijas 

apkopošanu un analīzi;
  kvalitatīva e-veselības sistēma, kurā 

identificējami individuāli pacienti, 
tiem sniegtie veselības aprūpes 
pakalpojumi un to izmaksas, ir būtisks 
priekšnosacījums izdevumu efektivitātes 
un lietderīguma vērtēšanai. 

Galvenie 
trūkumi ir šādi:

  veselības aprūpes finansēšanas 
modelis ir necaurredzams;

  tarifu aprēķina metodikā vērojama 
virkne būtisku nepilnību;

  netiek veikts sistēmisks 
izdevumu efektivitātes un 
lietderīguma izvērtējums. 

Tāpēc FM rosina veikt būtiskas izmaiņas, pa-
darot caurspīdīgāku finansējuma izlietojumu, 
sasaistot finansēšanu ar kvalitātes rādītājiem.
Latvijas Veselības Ekonomikas asociācija 
(LVEA)  pilnībā piekrīt minētajiem viedokļiem. 
Savā darbībā asociācija vienmēr ir uzsvērusi, 
ka Latvijas veselības aprūpē jāveic vairākas sis-
tēmiskas reformas, lai tās attīstību ievirzītu at-
bilstoši ES pieņemtajiem principiem. 
Arī LVEA piekrīt FM ierosinājumam, ka, definējot 

Avoti:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_en.pdf

http://www.fm.gov.lv/files/valstsbudzets/2016/
FMZino_260516_izd_parskat.pdf

valsts apmaksāto pakalpojumu grozu, vienlaikus 
kritiski jāizvērtē un jāpārskata veselības aprūpes 
pakalpojumu tarifi un to aprēķina metodoloģija, 
lai tie atspoguļotu sniegto pakalpojumu patie-
sās izmaksas. To izvērtēšanai nebūtu izmanto-
jami pakalpojumu sniedzēju vidējie izmaksu 
rādītāji, pirms tam nenodrošinot harmonizētu 
uzskaiti un sistēmisku izdevumu lietderīguma 
un efektivitātes kontroli (esošajā situācijā būtu 
jāfokusējas uz nozares līderiem izdevumu efek-
tivitātes jomā, veicot rūpīgu sniegto veselības 
aprūpes pakalpojumu izmaksu vērtējumu).
Papildu finansējums veselības aprūpes nozarei 
būtu piešķirams mērķēti un veicot strukturālās 
reformas, kas risinātu ieprekš minētās identifi-
cētās nepilnības. 
Kvalitāti kā mērauklu būtu efektīvi izmantot arī 
ģimenes ārstu darba finansēšanā, kur patlaban 
pamatā tiek izmantota fiksētā darba samak-
sa. Kopumā fiksētie maksājumi ģimenes ārstu 
praksēs sastāda 85,3  %, savukārt kvalitātes 
maksājumi ir zem 2 % no kopējiem apmaksāta-
jiem ģimenes ārstu pakalpojumiem. 

Kaut gan efektivitāte un preventīvie 

pasākumi veselības jomā Latvijā 

pakāpeniski tiek īstenoti, visaptverošs 

redzējums, jo īpaši attiecībā uz 

nepieciešamo finansējumu, joprojām 

trūkst, uzsvērts jaunākajā Eiropas 

Komisijas ziņojumā par Latviju 

(EC Country Report Latvia 2016). 

Tā rezultātā Latvijas iedzīvotāju 

vispārējais veselības stāvoklis 

ievērojami atšķiras no citām ES 

dalībvalstīm, veselības aprūpes 

piejamība ir ierobežota zemā valsts 

finansējuma un augsto neoficiālo 

maksājumu dēļ, un iedzīvotāju 

neapmierinātās vajadzības 

veselības jomā ir augstākās ES.



Kvalitātes jomā vērojams
ievērojams progress
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Piedāvājam 
LVEA apkopotos 
secinājumus par 
konkursa 2015. gada 
rezultātiem:

  Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu 
drošības novērtēšanas kritēriji ir iepazīti;

  Novērtēšanas metodika: pašnovērtēšanas 
rezultāti salīdzināti ar ārējo novērtēšanu;

  Palielinājies metodiku apguvušo 
interesentu skaits;

  Iegūtie novērtēšanas rezultāti 
tika izmantoti pilnveidojamo jomu 
noteikšanai, pilnveidošanas plānu 
izstrādei un to realizācijai;

  Ievērojams progress gan kopumā, gan jo 
īpaši tām iestādēm, kas piedalās atkārtoti;

  Progress pamatā balstās uz:
• vadības ieinteresētību,
• papildus izglītību,
• ārstniecības personu un citu 

darbinieku plašu iesaistīšanu.

Reāli izmērāma un pierādāma 

kvalitāte, kas ļauj uzlabot pacientu 

drošību un ārstniecības pakalpojumu 

kvalitāti - to Latvijas ārstniecības 

iestādēm aizvadītajos trīs gados 

sekmīgi palīdzējis iedzīvināt Latvijas 

Veselības ekonomikas asociācijas un 

Latvijas Kvalitātes biedrības rīkotais 

ikgadējais Kvalitātes balvas konkurss. 

Ir liels gandarījums, ka kvalitātes 

jomā vērojams būtisks progress, 

īpaši tajās ārstniecības iestādēs, 

kas konkursā piedalījās atkārtoti. 
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Avots: LVEA

Novērtēšanas rezultāti, 2013–2015

    2013     2014     2015

Veselības aprūpes 
kvalitātes un pacientu 
drošības novērtēšanai 
tiek izmantoti 50 
kritēriji, kuri ir sagrupēti 
piecās galvenajās 
novērtēšanas jomās:

  Vadības procesi un atbildība
  Darbinieku kompetence
  Pacientiem un darbiniekiem droša vide
  Pacientu klīniskā aprūpe
  Kvalitātes un drošības pilnveidošana



 Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas saņēmēji
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2014. gadā

  Nominācijā Ķirurģiskā profila nodaļa: 
VSIA „BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES 
SLIMNĪCA”, slimnīcas 3.aprūpes nodaļa

  Nominācijā Dzemdību nodaļa: 
RP SIA „ RĪGAS DZEMDĪBU NAMS”

  Nominācijā Internā profila nodaļa: 
VSIA „BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES 
SLIMNĪCA”, slimnīcas 6.aprūpes nodaļa

  Nominācijā Psihiatriskā profila nodaļa: 
VSIA BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ 
NODAĻA „AINAŽI”

  Nominācijā Veselības centrs: 
SIA „IVF RIGA” Ginekoloģiskās 
aprūpes klīnika

Turpinājums no 8. lpp

Kvalitātes jomā 
vērojams
ievērojams progress

2013. gadā

  Nominācijā Ķirurģiskā profila nodaļa: 
SIA „VESELĪBAS CENTRS 4”, Baltijas vēnu 
klīnikas ķirurģijas nodaļa ar dienas stacionāru

  Nominācijā Dzemdību nodaļa: 
RP SIA „RĪGAS DZEMDĪBU NAMS”

  Nominācijā Internā profila nodaļa: 
SIA „RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ 
UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA”

  Nominācijā Psihiatriskā profila nodaļa: 
VSIA „DAUGAVPILS 
PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA”

  Nominācijā Veselības centrs: 
AS VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA 
VESELĪBAS CENTRS „PĻAVNIEKI”

2015. gadā

  Nominācijā Ķirurģiskā profila nodaļa: 
SIA „VIDZEMES SLIMNĪCA”, 
Traumatoloģijas nodaļa

  Nominācijā Dzemdību nodaļa: 
SIA „JŪRMALAS SLIMNĪCA”, 
Dzemdību nodaļa

  Nominācijā Onkoloģiskā profila nodaļa: 
SIA „RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ 
UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA”, Terapeitiskās 
radioloģijas un medicīnas fizikas klīni-
kas Kodolmedicīnas klīniskā daļa

  Nominācijā Veselības centrs: 
SIA „VESELĪBAS CENTRS 4”, 
Dermatoloģijas un ķirurģijas klīnika

2016. gadā LVEA 
turpinās piedāvāt 
ārstniecības 
iestādēm 
starptautisku 
ekspertu vadītu 
apmācību kvalitātes 
sistēmu ieviešanā, 
lai pēc iespējas 
labāk sagatvotos 
Kvalitātes balva 
2017 konkursam. 
Vairāk informācijas 
LVEA mājas lapā 
www.lvea.lv. 


