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 Veselības tehnoloģiju novērtējums ļautu ietaupīt miljoniem eiro  

 

Lai veicinātu pacientu piekļuvi uz pierādījumiem balstītām efektīvām ārstēšanas 

metodēm par ilgtermiņā efektīvām izmaksām, tai skaitā zālēm, diagnostikai u.c., arī 

Latvijā veselības politikas veidotājiem ir jāievieš Eiropā un pasaulē tāds plaši pielietots 

efektīvs instruments kā veselības tehnoloģiju novērtēšana  (VTN jeb health technology 

assessment/HTA), Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) jaunākajā 

elektroniskajā izdevumā Veselības Ekonomists atzīst Daiga Behmane, LVEA vadītāja. 

Veselības tehnoloģiju novērtējums lēmumu pieņēmējiem sniedz precīzu informāciju par to, 

vai zāles, diagnostikas metodes vai cita tehnoloģija ir izmaksu efektīva un iekļaujama valsts 

apmaksāto sarakstā. Taču Latvijā tā potenciāls tiek 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 u.c.,” uzsver D.Behmane. 

Jaunākais Veselības Ekonomista izdevums šoreiz veltīts veselības tehnoloģiju novērtēšanas 

tematikai. Tas analizē, kāda ir VTN pieredze un piemērošanas prakse citur pasaulē, kādus 

ieguvumus tā sniedz, kā ar VTN ieviešanu sokas Latvijai un kādi ir šķēršļi jāpārvar, lai 

novērtēšanas sistēma sekmīgi darbotos.  

Veselības Ekonomists arī apkopojis datus par jaunākās paaudzes zāļu pieejamību Baltijas 

valstīs 2014.–2017.gadā. Tie atklāj, ka valsts kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) Lietuvā un 

Igaunijā ir iekļauti divreiz vairāk jaunākās paaudzes medikamentu nekā Latvijā. Salīdzinoši, 

dažādu lokalizāciju vēža, multiplās sklerozes, šizofrēnijas, depresijas, cukura diabēta u.c. 

konkrētu diagnožu ārstēšanai Latvijā 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 ekonomiskās novērtēšanas 

vadlīnijas, apkopotie dati ļauj secināt, ka nākamajā zāļu virzības posmā uz KZS Igaunijā un 

Lietuvā lēmumu pieņēmēji acīmredzot labāk novērtē ieguvumus, ko sniedz jaunākās paaudzes 

zāļu iekļaušana KZS, vienlaicīgi atvēlot tam atbilstošu finansējumu.  

Latvijā ierobežotā finansējuma dēļ jaunākās paaudzes medikamenti, kas atzīti par izmaksu 

efektīviem, bet kam nav pieejams finansējums, netiek iekļauti KZS. Prognožu par to, kad šīs 

zāles būs pieejamas Latvijas pacientiem, nav. Līdz ar to Latvijā ārstēšanas pieejamība arvien  

mazinās, plaisa starp  Igauniju un Lietuvu palielinās.  

„Lielākā kļūda, kas neļauj izmantot VTN potenciālu, ir tā, ka Latvijā tiek vērtēta tikai jauno 

zāļu izmaksu ietekme uz ierobežoto KZS budžetu, nevis veselības aprūpes budžetu kopumā. 

Netiek ņemti vērā arī ieguvumi un ietekme uz sociālo u.c. budžetiem (tēriņi slimības, 

invaliditātes 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 vērtētas tiek 

ne tikai tiešās izmaksas, bet arī klīniskais un ekonomiskais ieguvums – vai mazinās 

saslimstība, mirstība u.c.,” uzsver D.Behmane. 



Arī Pasaules Banka nesen ir atzinusi, ka Latvijai ir svarīgi izveidot Veselības tehnoloģiju 

novērtēšanas centru, lai veiktu visaptverošu, sistemātisku veselības tehnoloģiju ekonomisko 

novērtējumu. Veselības tehnoloģiju novērtēšanai jābūt valsts iepirkumu sistēmas pamatā un tā 

pasaulē tiek uzskatīta par visaptverošas veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības 

sistēmas neatņemamu sastāvdaļu. 

Valsts budžeta ieguvumi no VTN ieviešanas ir mērāmi daudzos miljonos eiro. Piemēram, 

pētījums Lielbritānijā atklāj, ka ikgadējais ieguvums, ja tiktu ņemtas vērā rekomendācijas 

tikai desmit VTN novērtējumiem, šajā valstī būtu trīs miljardi mārciņu.  

Izdevumu var lasīt www.lvea.lv.  

 

Uzziņai 
LVEA elektronisko izdevumu Veselības Ekonomists izdod kopš 2014.gada. Tajā kopā ar 

nozares ekspertiem tiek meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kā panākt, lai veselības 

aprūpes budžets tiktu plānots un tērēts ekonomiski pamatotāk, gudrāk un lietderīgāk. 

Izdevums informē arī par jaunākajiem atzinumiem un pētījumiem veselības ekonomikas jomā. 

 

LVEA mērķis ir veicināt veselības ekonomikas zinātnes un metožu pielietojumu praksē, lai 

sekmētu sabiedrības un veselības resursu pamatotu, taisnīgu un efektīvu izmatošanu, un 

attīstītu uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes sistēmas darbību. 
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