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Saistībā ar nākamā gada valsts budžeta veidošanu jautājums par veselības reformas tālāko virzību šobrīd

Fiskālās disciplīnas

Latvijas Veselības

ir nozares karstais temats Nr.1. Kā panākt reformas ilgtspēju un efektivitāti, lai beidzot atrisinātu ieilgušās

padomes (Padome)

ekonomikas

problēmas veselības nozarē – tie ir jautājumi, uz kuriem šajā Veselības Ekonomista numurā atbildes meklējam

priekšsēdētājs

asociācijas valdes

arī mēs, veselības ekonomisti. Kā panākt, lai reforma nemainītos atkarībā no politiskiem vējiem, bet balstītos

priekšsēdētāja

uz ekonomikas principiem – lai katram reformas posmam būtu skaidri rezultatīvie rādītāji, lai budžeta
plānošana notiktu atbilstoši pirmā gada rezultātiem, palielinot līdzekļus tajās jomās, kur radies deficīts, utt.?

Diemžēl šobrīd publiskajā vidē trūkst skaid-

valsts parādu, kas būs jāatdod nākamajām paau-

piešķirto līdzekļu izmantojumu un arī to plāno-

caurskatāmību jābūt īpašai atbildībai.

ras informācijas par veselības nozarei papildu
jumu 2018. un turpmākajiem gadiem. Šī ne-

skaidrība ne vien neatbilst labas pārvaldības
principiem, bet arī rada šaubas, vai veselības

reforma tiks īstenota atbilstoši plānam un tajā
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LVEA uzskata, ka:

noteiktajām prioritātēm, ko šī gada 25. jūlijā

Nav pieļaujamas nekādas atkāpes no prin-

Īpašas bažas raisa tas, vai izdosies pilnībā īstenot

panākšanai;

apstiprināja Ministru kabinets.
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dzēm, pret šīs naudas izlietojuma efektivitāti un

jomā uzlabošanas plānu 2017.–2020. gadam,
kas apstiprināts valdībā 31.maijā. Ņemot vērā,
ka Eiropas Komisija atļāva veidot atkāpi no

Latvijas valsts budžeta deficīta un papildus valsts
finansējumam onkoloģisko pacientu aprūpei
2017. gadā piešķirt 12,26 miljonus eiro, veidojot

cipiem, kas īstenojami reformas ilgtspējas
Finanšu līdzekļu izlietojumam jābūt pa-

matotam ar sasniedzamiem efektivitātes

rādītājiem, kas raksturo pacienta veselības

uzlabošanos vai slimības mazināšanos, vai
makroekonomiski – ar kopējo iedzīvotāju

dzīvildzes rādītāju pieaugumu attiecībā
pret ieguldītajiem resursiem.

Veselības reforma:
trūkst skaidrības par
naudas izlietojumu un
ieguvumiem sabiedrībai
Kaut gan Padome piekrīt, ka reformas ve-

selības nozarē ir vajadzīgas, bažas rada
fakts, ka Veselības ministrija joprojām nav

informējusi par šogad īstenoto reformas
līdzekļu izlietojumu un pasākumu rezultātiem. Tāpat nav izstrādāts skaidrs ilgtermiņa budžeta plāns ar konkrētiem rezultatīvajiem radītājiem, kas parāda, kā šīs reformas

tiek īstenotas, lai nodrošinātu vislielāko
labumu iedzīvotājiem un arī tautsaimniecī-

bai. Tas, ka veselības aprūpei Latvijā trūkst

finansējums, ir neapstrīdams fakts. Taču

Padome nevēlas, lai atkārtotos veselības

reformu sākotnējā posmā pieļautā kļūda,
ka papildus finansējums tiek tērēts vienīgi
mediķu darba samaksas palielināšanai.
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Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas priekšlikumi
veselības reformas turpmākajai attīstībai
Turpinot sekot veselības aprūpes
reformas gaitai, LVEA 28. septembrī
rīkoja diskusiju “Onkoloģisko pacientu
veselības organizācijas efektivitāte
un pakalpojumu pieejamība”.

1.

vadītāji, nevalstisko organizāciju
pārstāvji (Ziedot.lv, Bērnu slimnīcas

2017. gadā, nākamgad lielāks finansējums

ris atbilstoši plānotajiem pasākumiem. Nav

deficīts. Kā LVEA asociācijas diskusijā atzina

Ārstēšanas efektivitātes nodrošināšanai ir

nav publiski pieejami), līdz gada beigām iz-

dikamentu iekļaušanu KZS, kas paredzēti

jāievēro

īste-

definētās

prioritātes un tās jāīsteno

atbilstoši budžetam, kas re-

pieļaujama nekonsekvence un nesekošana
izvirzītajiem mērķiem un budžeta plānam.

fonds, Dzīvības koks) un atbildīgās
valsts iestādes. Apkopojot diskusijā
spriesto, LVEA ierosinājusi Saeimai veikt
konkrētus sistēmiskus pasākumus, lai
panāktu reformas ilgtspēju, labākus
ārstēšanas rezultātus un finanšu
līdzekļu efektīvāku izlietojumu.

4.

formu un onkoloģija plānā iezīmēts 2017.,

nošanā

reformas

2018., 2019. gadam, kā arī, reformai jānoTajā piedalījās ārsti, veselības iestāžu

3.

Attiecībā uz
kompesējamo zāļu
sistēmas (KZS)
pilnveidošanu
LVEA uzskata, ka:

Veselības

2.

Gan šogad, gan turpmāk se-

kot līdzi tam, lai no EK atkāpes piešķirtais budžets tiktu
izmantots tiem pasākumiem

un mērķiem, kas Onkoloģijas plānā definēti kā rezultatīvie radītāji – dzīves ilguma
pagarināšanai.

Pamatojoties uz Nacionālā
veselības

dienesta

(NVD)

analīzi par finanšu līdzek-

ļu izlietojumu onkoloģijai

jānovirza tām pozīcijām, kurās šogad radies
NVD pārstāvji, pēc viņu datiem (kas pilnībā
veidosies uzkrājums diagnostikas, speciālistu apmaksas u.c. pozīcijās, taču pilnībā tiks

apgūti kompensējamajiem medikamentiem
atvēlētie līdzekļi. Līdz ar to, plānojot nāka-

mā gada budžetu, tas jāņem vērā un no onkoloģijas un reformu plānā ieplānotajiem

14.5 miljoniem eiro vairāk līdzekļu nekā

2017. gadā jānovirza kompensējamajiem
medikamentiem.

jāpaātrina lēmumu pieņemšana par to mepacientu grupām, kurām šobrīd nav pie-

ejami medikamenti dzīves ilguma veicināšanai un kuru efektivitāti apliecina klīniskie
un ekonomiskie atzinumi. Turklāt jāvērtē
medikamentu pieejamība katrai diagnožu

grupai un jānovērš nevienlīdzība, ka vienas
vēža lokācijas pacientiem ir ierobežotāka

pieejamība nekā citiem, piemēram, kā tas
ir prostatas vēža u.c. slimniekiem.

Turpinājums 3. lpp
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Latvijas Veselības
ekonomikas
asociācijas priekšlikumi
veselības reformas
turpmākajai attīstībai

Veselības ministrijai un NVD nepieciešams
noteikt gadiem veidotajā tā saucamajā
“gaidīšanas rindā” iekļauto medikamentu

Zaļajam koridoram jāaptver visi vēža veidi
(ne tikai plašāk izplatītie);

pārskatīšanas principus un kritērijus, un

Jāplāno pakalpojuma apmaksas metodes

kļaut kompensējamo zāļu sarakstā.

iestādē sasniegto rezultātu.

tos atkārtoti izvērtēt un prioritārā secībā ie-

Par priekšlikumiem individuālo medikamentu

kompensācijai

Ekonomista 11. lpp.

lasiet

Veselības

5.

LVEA ierosina
šādus uzlabojumus
zaļā koridora
koncepcijā
un tās īstenojumā:
Zaļajam koridoram jāiekļauj pilns slimības

vadības cikls: diagnostika, ārstēšana, novērošana. Šobrīd ir izstrādāts zaļais koridors

tikai pirmajam posmam – diagnostikas etapam un top dinamiskās novērošanas plāns;

Veselības tehnoloģiju novērtējums ir jāpie-

mēro visos trīs zaļā koridora etapos, nosakot

saistībā ar katrā posmā un katrā ārstniecības

6.

Jāapmaksā tās diagnostikas

metodes, kuras ļauj precīzi

Nepieciešams publiski pieejams reformas

tālākas ārstēšanas taktiku, lai

kurā definēti konkrēti sasniedzamie mēr-

noteikt diagnozes stadiju un

izvēlētos pareizāko un efektīvāko ārstēšanu

un līdzekļu izlietojumu. Piemēram, atbilstoši
RSU veiktajam pozitronu emisijas tomogrāfijas jeb PET diagnostikas ekonomiskajam
novērtējumam, vienīgi PET diagnostikas me-

tode nodrošina precīzu slimības stadijas un
metastāžu noteikšanu, kas ir pamats pareizai
ārstēšanas taktikai.

7.

Tā kā NVD atzīst, ka gandrīz

30% ģimenes ārstu nav nosūtījuši

nevienu

pacientu

uz zaļo koridoru, jāparedz

precīzus un detalizēti aprakstītus pacientu

iespēja arī speciālistiem (neirologiem, urolo-

ārstēšanas algoritmus. Piemēram, uzsākot

zaļajā koridorā. Tādejādi mazināsies pacienta

virzības, efektīvāko diagnostikas metožu un
precīzāku diagnostiku, jāparedz līdzekļi atbilstošu efektīvu terapiju nodrošināšanai;

8.

Reformas
efektivitātes
nodrošināšanai
ir svarīgi uzlabot
komunikāciju ar sabiedrību,
tai skaitā pacientiem
un veselības aprūpes
sistēmas dalībniekiem.

giem, dermatologiem utt.) novirzīt pacientus
izdevumi, kā arī ātrāk noritēs diagnozes apstiprināšana un ārstēšanas uzsākšana.

onkoloģijas jomā programmas apraksts,
ķi un uzdevumi katrā posmā – diagnostika, ārstēšana, novērošana. Uzskatām, ka
Veselības ministrijai reizi gadā sabiedrībai
un veselības aprūpes profesionāļiem jāsniedz detalizēta informācija par reformas

gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī īs-

tenoto pasākumu efektivitāti, publiskojot šo
ziņojumu NVD mājas lapā.

Regulāri (reizi ceturksnī) NVD mājas lapā
būtu jāpublisko apkopota informācija par finanšu līdzekļu izlietojumu Onkoloģijas plāna ieviešanā.
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Četri miljoni eiro
vēža slimnieku ārstēšanai
šogad var palikt neizmantoti

Veselības aprūpes
nozares budžets skaitļos, 2018
Kopējais budžets pieaugs par 194 miljoniem eiro,
sasniedzot 1,014 miljardus eiro;

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības

uzlabošanai novirzīs papildu 28,6 miljonus eiro, tai
skaitā ambulatorajai aprūpei – 12,6 miljonus eiro;
No Eiropas Komisijas atļautās budžeta atkāpes:

Veselības jomā šobrīd vērojama ļoti nopietna

deficīta atkāpes 12,3 miljoni

nansējuma trūkumu nozarē, izvērtējot paveikto,

koloģijas jomā. Taču komisijas

problēma – kaut gan diendienā dzirdam par fi-

redzams, ka Veselības ministrija nespēj apgūt tai

atvēlētos valsts budžeta līdzekļus. Arī Valsts kontrole revīzijā ir atzinusi, ka trešdaļa no Veselības
ministrijas pašas radītajiem normatīvajiem do-

kumentiem nav īstenoti, un šī problēma skar arī
Romualds Ražuks,
Saeimas sociālo un
darba lietu komisijas
Sabiedrības veselības
apakškomisijas
priekšsēdētājs

Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas

jomā uzlabošanas plānu 2017.–2020. gadam.
Kaut gan Ministru kabineta apstiprinātajā plānā
ir skaidri ierakstīts, ka 2018. gadā 14,6 miljonus

eiro paredzēts atvēlēt inovatīviem medikamentiem vēža slimnieku ārstēšanai, no sarunām ar

Veselības ministrijas pārstāvjiem rodas bažas,
ka ministrija netaisās šīs saistības pildīt. Protams,
finansiālo iespēju ziņā ir robežas – nevaram par

valsts naudu ārstēt visus vēža slimniekus ar visjaunākajām un dārgākajā zālēm. Taču nav pareizi, ka
Latvijā no 15 Eiropā lietotajām jaunajām pretvē-

ža zālēm pacientiem ir pieejamas tikai divas. Lai

uzlabotu vēža slimnieku ārstēšanas iespējas, šogad reformu īstenošanai no EK atļautās budžeta

eiro tika novirzīti reformām onrīcībā ir informācija, ka 3–4 miljoni eiro no šīs naudas šogad
paliks neapgūta. Vai problēma

ir zaļā kordora darbībā, vai arī

ģimenes ārsti nav pietiekami
aktīvi pacientu nosūtīšanā iz-

mantot zaļā koridora iespējas – šie jautājumi ir jāanalizē

un jāsaņem skaidras atbildes,
lai minētos trūkumus novēr-

* Veselības reformai 2017. gadā
piešķirti 34 miljoni eiro, no tiem
onkoloģijai – 12, 3 miljoni eiro;

* 2018. gadā veselības reformai
plānoti 113,4 miljoni eiro, no tiem
onkoloģijai – 13, 2 miljoni eiro.

Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas
jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020 gadam
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā
plānotais finansējums (milj. eiro)
13 027 914 €

5 573 934 €

5 545 544 €

2017

2018

2019

stu. Tāpat jātiek skaidrībā par

Veselības ministrijas spējām
kopumā menedžēt tai atvēlēto

budžetu, jo īpaši zinot, ka veselības jomai nākamgad papildu

atvēlētā summa sasniegs teju
200 miljonus eiro, kas ir vēl nebijis pieaugums un tāpēc prasa

īpaši rūpīgu atskaiti par naudas
izlietojumu.

Plānotais finansējums jaunu klīniski un ekonomiski
efektīvu kompesējamo medikamentu apmaksai
14 583 357 €

14 583 357 €

14 583 357 €

2018

2019

2020

Avots:
Veselības ministrija
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā
uzlabošanas plāns 2017.–2020 gadam
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Zaļais koridors attīstās un pilnveidojas.
Ko paredz dinamiskās novērošanas plāns
Kaut gan saistībā ar zaļo koridoru līdz šim vairāk tiek akcentēts diagnostikas etaps agrīnai
pirmreizējo vēža gadījumu atklāšanai un ārstēšanas uzsākšanai, zaļajam koridoram ir
jāiekļauj pilns slimības vadības cikls – ne tikai diagnostika, bet arī ārstēšana un novērošana.
Kamēr par zaļā koridora vidusposma jeb ārstēšanas etapa izstrādi vēl notiek diskusijas,
mazliet ačgārnā secībā – no beigām, top zaļā koridora pēdējais jeb noslēdzošais posms, proti,

iet pie sava ģimenes ārsta. Tāpēc dinamiskās

vēža slimniekiem Latvijā nav sava ārstējošā

bildības sfēras, kurš kurā brīdī un kādā tieši

problēmas kopumā. Tādēļ tas būtu tikai loģis-

novērošanas plāns ir veidots, lai definētu atveidā uzņemas atbildību par pacientu,” saka
D.Baltiņa.

dinamiskās novērošanas plāns. Tas ļaus uzsākt savlaicīgu ārstēšanu arī tiem pacientiem,
kam vēža diagnoze jau noteikta, kas jau saņēmuši terapiju, taču slimība atgriezusies.

Sadalīs atbildību
par pacientu

šanas: 3 līdz 4 reizes gadā, jo šajā laikā

„Dinamiskā novērošana būtībā ir regulāra

tastāzes, tādēļ nepieciešama īpaši rūpīga

vēža slimnieka novērošana, mērķtiecīga izmeklēšana, nepieciešamības gadījumā konsultēšana ar speciālistu un simptomātiskās

terapijas organizēšana,” skaidro valsts galve-

nā onkoloģe, zaļā koridora koncepcijas autore, RSU profesore Dace Baltiņa. „Mums bieži
Dace Baltiņa,
RSU asociētā profesore,
onkoloģe

Dinamiskā novērošana
norit pēc kalendārā plāna:
Pirmos 2–3 gadus pēc diagnozes noteik-

visbiežāk attīstās slimības recidīvs vai meuzraudzība;

4–5 gadus pēc diagnozes noteikšanas:
1 līdz 2 reizes gadā;

No 6. slimības gada un visu atlikušo mūžu
turpmāk – reizi gadā.

ārstēšanā ir pārrāvumi. Kad pacients jūtas

Terapijas laikā vēža pacientus uzrauga operē-

ciālista, bet, kad ir pavisam slikti – tad saka, lai

gi ginekologi un radiologi terapeiti. Diemžēl

labi, viņu novēro, kad ir slikti – sūta pie spe-

jušie ķirurgi, onkologi ķīmijterapeiti, onkolo-

ārsta onkologa, kas pārraudzītu viņu veselības
ki, ka pēc terapijas pabeigšanas par pacientu atbildību uzņemas ģimenes ārsti, kuri ne-

pieciešamības vai savas nepārliecības dēļ šo
funkciju reizēm deleģē vai lūdz konsultāciju ar

Nacionālo veselības dienestu līgumsaistībās

esošiem ginekologiem, urologiem, ķirurgiem,
neiroķirurgiem un dermatologiem.

„Ja valstī ir tikai 60 onkologu,1400 ģimenes
ārstu un 73 000 vēža pacientu, ir viegli sapro-

tams, kurš uzņemas rūpes par vēža slimnie-

kiem,” uz ģimenes ārstu lielo lomu šajā procesā norāda D.Baltiņa.

Stingri algoritmi
Topošais dinamiskās novērošanas plāns pa-

redz, ka tā laikā pastāv algoritmi par to, kā veicama pacientu aprūpe. Piemēram, pastāv ob-

ligātie izmeklējumi noteiktos laika intervālos
Turpinājums 6. lpp
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Zaļais koridors
attīstās un
pilnveidojas.
Ko paredz dinamiskā
novērošanas plāns

konkrētām audzēju lokalizācijām; pacientiem

Šādi tiktu paātrināta pacientu atkārtota no-

Speciālistiem paliktu vairāk laika un iespēju,

bet pacientiem ar sūdzībām veic mērķtiecīgu

kas lemšanai, savukārt ģimenes ārsts vadītos

ticējamo pacientu problēmās. Pastāvot stin-

bez sūdzībām tāpat vien izmeklējumus neveic,
izmeklēšanu atbilstoši aizdomām. Tālāk pa-

cienti ar aizdomīgu atradi uz konkretizējošiem
izmeklējumiem tiek sūtīti uz tādu ārstniecības
iestādi vai pie tāda speciālista, kurš ir līgum-

kļūšana pie speciālista tālākās terapijas takti-

pēc indikācijām, nevis pacienta pieprasījuma,
kas neveicina ārstēšanas efektivitāti.

attiecībās ar NVD. Izmantojot salikto kodu

Sagaidāmie ieguvumi

nozes noteikšanai, tam vajadzētu kalpot par

Ieviešot dinamiskās novērošanas plānu, iegu-

nosacījumiem, kas pastāvēja pirmreizējās di-

atslogotas no dinamiskā novērošanā eso-

C...+Z08 pamata diagnozes un blakus diag-

atgriešanos «zaļajā koridorā» uz tiem pašiem
agnostikas laikā.

vumi būtu vairāki. Specializētās iestādes tiktu

šiem pacientiem, kādu ikdienā ir ļoti daudz.

lai iedziļinātos primāro un atkārtoti diagnosgriem atlases kritērijiem, ģimenes ārstiem

termināli vai neārstējami slimi pacienti vairs
nebūs jāsūta uz specializētām iestādēm, kā

nereti notiek praksē, kad ārstniecības iestāžu
koridoros redz sēžam smagus vēža slimnie-

kus, kuri konsīlija lēmumā tāpat saņem skarbo
slēdzienu – turpmākā uzraudzība pie ģimenes
ārsta, saka D.Baltiņa.

Vienlaikus sagaidāms, ka jaunajai kārtība

būs ne mazums pretinieku, atzīst D.Baltiņa.
Ģimenes ārsti to varētu uzskatīt par lieku slo-

gu, kā arī var nejusties kompetenti, lai izšķirtos

Pacientu plūsma atkārtotās diagnostikas
etapā dinamiskās novērošanas gaitā

par konkrētu rīcību. Līdz ar to jādomā par ģi-

menes ārstu izglītošanu un paliatīvās aprūpes
attīstību. Neapmierināti varētu būt arī speciā-

listi, jo uzskatīs, ka ģimenes ārsti nav kompetenti, lai pacientus uzraudzītu, turklāt tas būs

arī pacientu šķirošanas jautājums. Iebilst varētu arī paši pacienti, kur vai nu paši tā domā, vai

arī speciālisti ir teikuši, ka ģimenes ārsti neko
nezina par vēža ārstēšanu.

Tāpēc, kā atzīst D.Baltiņa, onkoloģisko pa-

cientu plūsmas pilnveidošanā liela nozīme ir

visu iesaistīto pušu izglītošanai un informēša-

nai. Savukārt, lai process būtu ne tikai klīniski,
bet arī ekonomiski pamatots, ir svarīgi algo-

No aizdomām līdz diagnozei
(skrīnings un zaļais koridors)

No diagnozes līdz terapijai
(novērtēšana un ārstēšana)

No terapijas pabeigšanas līdz ...
(dinamiskā novērošana)

ritmos iekļautās tehnoloģijas un procesa posmus vērtēt arī no izmaksu efektivitātes vie-

dokļa. Tam nepieciešama sistēmiska pieeja,
skaidra metodika un lēmumu pieņemšanas

caurspīdība, norāda Daiga Behmane, Latvijas
Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja.
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Efektīvākai audzēju diagnostikai
un ārstēšanai jāievieš veselības
tehnoloģiju novērtējums

izmeklējumus. Atsakoties no nevajadzīgiem

izmeklējumiem, rastos iespēja ieviest jaunas

diagnostikas metodes, kas palīdzētu precīzi

noteikt diagnozes stadiju un tālākas ārstēšanas
taktiku, un racionālizētu līdzekļu izlietojumu.

Statistikas dati rāda, ka šo divu metožu (PET
un CT) veikto izmeklējumu skaits Latvijā un
Holandē ir apgriezti proporcionāls, kas arī lielā

mērā izskaidro, kāpēc ārstēšanas efektivitāte un
rezultāti Latvijā ir zemā līmenī.

Sekojot zaļā koridora ieviešanai praksē, bažas raisa fakts, ka joprojām trūkst skaidra, sistēmiska
redzējuma par koridora darbības ilgtermiņa mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem
visos trīs tā etapos: diagnostikā, ārstēšanā un novērošanā, atzīst Latvijas Veselības ekonomikas
asociācija (LVEA). Joprojā nav pieejams detalizēts zaļā koridora programmas, kā arī mērķu, uzdevumu
un sasniedzmo indikatoru apraksts. Viena no zaļā koridora vājajām vietā – visos trīs tā etapos netiek
piemērots veselības tehnoloģiju novērtējums, nosakot precīzus un detalizēti aprakstītus pacientu
virzības, efektīvāko diagnostikas metožu un ārstēšanas algoritmus. Citiem vārdiem, ir jāzina, kurp ved
zaļais koridors, kādas diagnostikas un ārstniecības metodes un kādā secībā sagaida pacientu, kāds
no tā būs ieguvums un cik tas viss maksās. Diagnostikā vien šī principa piemērošana onkoloģijas un
hematoloģijas nozarē ļautu mērķtiecīgāk izlietot vairākus miljonus eiro gadā, liecina LVEA aprēķini.

algoritmi tiek ieviesti, kas apgrūtina arī iespēju

PET sniegtais ietaupījums
tikai vienam vēža veidam –
1,23 miljoni eiro

izlietojumam, secina LVEA.

Atbilstoši RSU veiktajam PET diagnostikas eko-

tomogrāfijas jeb PET izmantošanu ļaundabīgo

drošina precīzu slimības stadijas un metastāžu

nodrošināt vienotu ārstniecības pakalpojumu

kvalitāti). Taču patlaban nav skaidrs, vai un kā šie
sekot līdzi onkoloģijas jomai paredzētās naudas

Ekonomiskajā pētījumā par pozitronu emisijas
audzēju diagnostikā secināts, ka Latvija, neska-

toties uz līdzekļu trūkumu veselības aprūpē,
pēc Eurostat datiem, ieņem otro vietu Eiropas
Savienībā kompjūtertomogrāfijas (CT) izmek-

Nav skaidrs naudas
izlietojums
Informatīvais ziņojums „Par veselības reformas

pasākumu īstenošanu 2017. gadā” onkoloģijas

jomai paredzēja novirzīt 12,3 miljonus eiro, tai
skaitā arī 1,49 miljonus eiro primārās diagnostikas algoritmu ievešanai, bet 2,33 miljonus eiro –

sekundārās diagnostikas algoritmu ieviešanai
(algoritmi – standarta rīcības apraksti, kas ļauj

lējumu skaita ziņā. Turpretī PET izmeklējums,
kas ir modernākā un precīzākā standartmeto-

de onkoloģisko saslimšanu diagnostikā, jo ļauj
efektīvi agrīni atklāt un pamatoti ārstēt daudzus

audzējus, Latvijā 2016. gadā netika veikta vis-

pār (sk.grafikus 8.lpp.). To veicinājis fakts, ka,
Latvijā joprojām netiek veikta veselības tehnoloģiju klīniskā un ekonomiskā novērtēšana, kas
valsts apmaksātajos pakalpojumos konkrētam

mērķim ļautu iekļaut tikai izmaksu efektīvākās
diagnostikas metodes un neveikt nepamatotus

nomiskajam novērtējumam, minētā metode nonoteikšanu, kas ir pamats pareizai ārstēšanas tak-

tikai. Tikai limfomu pacientu gadījumā vien ekonomiskais efekts vērtējams līdz pat 1,23 miljoni

eiro gadā, jo samazinās nevajadzīgi izmeklējumi
un tiek nodrošināta pareiza mērķterapija.

„Jautājums, uz kur jāatbild saistībā ar zaļā kori-

dora nākotni, ja vēlamies uzlabot vēža slimnieku agrīnu diagnostiku – vai veselības aprūpes

veidotāji vēlas veidot sistēmisku pieeju vēža

diagnostikā un ārstēšanā, kas sniegs atdevi un

rezultātu ilgtermiņā? Šī pieeja ir jāietver gan veselības budžeta plānošanā, gan veselības tehnoloģiju nodrošināšanā un novērtējumā, lemjot

par valsts apmaksāto ārstēšanas metožu izvēli,”
saka Daiga Behmane, LVEA vadītāja.

Turpinājums 8. lpp
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Efektīvākai audzēju
diagnostikai un
ārstēšanai jāievieš
veselības tehnoloģiju
novērtējums

„Ja negribam redzēt rezultātu, var turpināt veikt

ka onkoloģiskajā uroloģijā šodien ir pieejamas

labākai “agresīvo” audzēju ārstēšanai ar mūs-

kaut katru mēnesi, un viss paliks pa vecam.

dzera jeb prostatas vēža gadījumā daudz precī-

dikamentiem, uzsver V.Lietuvietis. Diemžēl gan

rezultātu vēža ierobežošanā, ir jāizvēlas pareizas

steidzama ārstēšana, no tiem, kam ārstēšanu var

datortomogrāfiju visiem ķermeņa orgāniem
Taču, ja gribam sasniegt konkrētu, izmērāmu

tehnoloģijas, attiecīgi mainot arī pakalpojumu
apmaksas sistēmu – nevis valsts maksā par ne-

skaitāmām manipulācijām, bet gan maksā par

ārstēšanas rezultātu, vai sākotnēji – vismaz par
slimības gadījumu,” norāda D.Behmane.

klīniskās

Kā norāda V.Lietuvietis, lai atklātu viena prostatas

vēža gadījumu, ir jāizmeklē 1100 pacientu, bet

48 ir jāārstē, un viens no tiem tiek glābts no nāves.
Jaunākā pasaules prakse liecina, ka ne visiem

resīvi būtu jāārstē tie vēža pacienti, kuriem ir

audzējs ar augstu slimības progresijas risku un

universitātes

slimnīcas

Uroloģijas klīnikas vadītājs, vērš uzmanību uz to,

pacients var dažu mēnešu vai gadu laikā nomirt.
Savukārt ievērojamai šo pacientu daļai var veikt
jau minēto aktīvo novērošanu, kas ļautu ietaupīt

būtiskus valsts budžeta līdzekļus, novirzot tos

jauno medikamentu pieejamības ziņā Latvija
joprojām ir pēdējā vietā Eiropā, tāpēc precīzāka
vēža diagnostika ir risinājums, kā esošos līdzek-

ļus novirzīt tur, kur tie sniedz vislielāko efektu.
Turklāt prostatas vēža slimnieki ir nevienlīdzīgā

situācijā, jo viņu ārstēšanai, atšķirībā no citām
diagnozēm, inovatīvie medikamenti Latvijā joprojām netiek kompensēti.

„Ir ļoti būtiski skatīt visus slimības attīstības
posmus kopumā – nevis domāt, kā finansēt
katru posmu atsevišķi, bet pārdomāti redzēt
visu procesu no pirmreizēja gadījuma ar nelie-

lu audzēju līdz pacienta nāvei, novirzot naudu

tur, kur tā sniedz vislielāko efektu. Speciālisti šodien ir gatavi sniegt rekomendācijas un ieviest

pamatotām metodēm,” uzsver V.Lietuvietis.
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ja tiek tērēts pārāk daudz naudas stacionāru
pakalpojumiem, līdzekļus pārvirzīt kompensē-

jamiem medikamentiem, kas varētu dot lielāku

0

Lietuva

jauno tehnoloģiju, gan priekšdziedzera vēža

pacientu ārstēšanu ar zinātniski un ekonomiski
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dienīgām, efektīvām metodēm un jauniem me-

šādu pieeju, lai uzlabotu priekšdziedzera vēža

PET

500

aizstāt ar aktīvu novērošanu ilgākā laika posmā.

šams sākt tūlītēju ārstēšanu. Steidzami un ag-

Dr.med. Vilnis Lietuvietis, RSU asoc. prof., Rīgas
Austrumu

zāk ļautu atsijāt tos pacientus, kam nepieciešama

priekšdziedzera vēža slimniekiem ir nepiecie-

Palīdz rast naudu
efektīvākām zālēm
PET un CT
izmeklējumu skaits
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
un Holandē uz 100 000
iedzīvotājiem gadā

diagnostikas metodes, kas piemēram, priekšdzie-

Igaunija

Holande

Latvija

Lietuva

Igaunija

Holande

efektu sabierības veselības rādītāju uzlabošanā,
u.tml. Patlaban Nacionālā veselības dienesta rīcībā šādu instrumentu, lai to paveiktu, nav.

Avots: Eurostat, 2016
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„Caurlaidi” uz zaļo koridoru
jāļauj izsniegt arī speciālistiem

darbs, saruna ar pacientu par viņam svarīgiem

jautājumiem vēl ir tālu no pilnības,” saka A.Dūdele.
Arī ārstēšanas iespēju izskaidrošanas jomā
Latvijas pacienti saņem nepilnīgu informāciju –
vairāk nekā 30% atzīst, ka ārsti viņiem šādu infor-

māciju nav snieguši.

Arī lēmumu pieņemšanā par ārstēšanu un aprūpi
35% onkoloģisko pacientu Latvijā ne
reizi saistībā ar šo saslimšanu nav
apmeklējuši ģimenes ārstu, bet gan
pa taisno devušies uz onkoloģijas
centru, liecina Latvijas Veselības
ekonomikas asociācijas (LVEA) veiktā
vēža pacientu aptauja. Lai vēža
pacientiem atvieglotu nokļūšanu
pie ārsta, LVEA uzskata, ka iespējas
novirzīt pacientus zaļajā koridorā
jādod ne tikai ģimenes ārstiem,
bet arī speciālistiem – neirologiem,
urologiem, dermatologiem utt.

Lai noskaidrotu Latvijas onkoloģisko pacientu

devušies uz onkoloģijas centru pa taisno bez ģi-

LVEA veica onkoloģisko pacientu aptauju. Tajā

43% vēža pacientu pirms nokļūšanas onkoloģijas

iespējas izmantot zaļā koridora priekšrocības,
tika izmantoti Lielbritānijas Nacionālā veselības
dienesta ikgadējās aptaujas jautājumi, iegūstot

salīdzināmus datus par vēža slimnieku iespējām
Latvijā un Lielbritānijā.

Kā atzīst LVEA pārstāve Alīne Dūdele, diemžēl
pirmie aptaujas rezultāti apliecina, ka Latvijā on-

koloģisko pacientu aprūpē ir ļoti vājš ģimenes

ārsta posms – pacienti neuzticas ģimenes ārstiem
un arī paši ģimenes ārsti baidās izmantot zaļā koridora iespējas.

Aptauja atklāj, ka Latvijā 35% vēža slimnieku

Cik reizes Jūs
apmeklējāt Jūsu
ģimenes ārstu, pirms
tikāt nosūtīts uz
onkoloģisko centru?

menes ārsta apmeklējuma, kamēr Lielbritānijā
centrā vismaz vienu reizi satiek ģimenes ārstu, bet

vairāk kā 30% pacientu ar ģimenes ārstu pirms
tam tiekas divas, trīs un vairāk reižu (sk.grafiku).

Vājais posms Latvijā ir arī nepilnīgā informācija
par izmeklējumu rezultātiem – tikai 27,6% vēža
pacientu atzīst, ka rezultāti viņiem ir izskaid-

roti pilnībā, bet vairāk nekā trešdaļa atzīst, ka
šādu izskaidrojumu viņi nav saņēmuši. Tikmēr

Lielbritānijā pat 78% pacietu atzīst, ka ir pilnībā
apmierināti ar rezultātu skaidrojumu.

„Aptauja parāda, ka mūsu ārstu izskaidrojošais

Latvija
   Nevienu – es uzreiz devos uz
onkoloģijas centru 35,1%
   Nevienu – es devos uz onkoloģisko centru
pēc skrīninga rezultātiem 10,5%
   Vienu reizi 26,3%
   Divas reizes 10,5%
   Trīs vai četras reizes 7%
   Piecas un vairāk reizes 8,8%
   Nezinu / neatceros 1,8%

Latvijas vēža pacienti bieži vispār netiek iesaistī-

ti – to atzīst 37% aptaujāto, kaut gan šāda vēlme

cilvēkiem ir. Līdzīgi, arī ārstēšanās iespējamās
blaknes Latvijā tiek izskaidrotas mazāk nekā pusei vēža pacientu, bet 54% atzīst, ka šādu skaidrojumu viņi no ārsta nav saņēmuši.

Speciālisti uzsver, ka zaļajā koridorā šobrīd Latvijā
veidojas nevajadzīga cilpa – speciālistam, kas pa-

cientam pirmreizēji diagnosticē vēzi, viņš jāsūta
pie ģimenes ārsta, lai iegūtu tiesības izmantot
zaļā koridora priekšrocības. Radot arī speciālis-

tiem iespējas novirzīt pacientus uz zaļo koridoru,

kā to rosina LVEA, mazināsies pacienta izdevumi,
kā arī ātrāk noritēs diagnozes apstiprināšana un
ārstēšanas uzsākšana, norāda A.Dūdele.

Lielbritānija (2016 g.)
   Vienreiz 43%
   Divreiz 16%
   3 vai 4 reizes 11%
   5 vai vairāk reižu 6%
   Nevienu – devos pa taisno uz slimnīcu 10%
   Nevienu – devos uz slimnīcu saskaņā
ar skrīninga rezultātiem 11%
   Nezinu 3%
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Individuālā zāļu kompensācijas mirāža.
Kā mainīt neloģisko sistēmu?

Būtiski, ka 90% vēža slimnieku, kas meklē

Ziedot.lv palīdzību, ir darbspējīgā vecumā.
Tie ir cilvēki, kas strādā, maksā valstij nodok-

ļus. Vairāk nekā trešdaļai jeb 34% apgādībā ir
nepilngadīgi bērni. Vēršanās pēc sabiedrības
atbalsta šiem smagi slimajiem cilvēkiem nes
līdzi arī virkni citu problēmu:

Latvijā ik gadu būtiski aug vēža
slimnieku skaits, kas lūdz sabiedrības
atbalstu zāļu iegādei ar Ziedot.lv
starpniecību. Šogad 9 mēnešos tie
bija jau 46 vēža slimnieki, kam kopā
zāļu iegādei nepieciešami 1,3 miljoni
eiro. Šī sāpīgā tendence apliecina,
ka valsts radītā indivduālā zāļu
kompensācijas sistēma palīdzībai
retos un specifiskos vēža gadījumos
ir kā mirāža – uz papīra pastāv, bet
reāli palīdzēt cilvēkiem nespēj, jo
ir neloģiska un neefektīva, atzīst
Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Gadījumos, kad vēža slimniekam ir noteikta
diagnoze, kuras ārstēšanai valsts kompensācijas sistēmā zāles nav iekļautas, ārsts, pa-

matojoties uz konsilija lēmumu, var izrakstīt
zāles, kuras pacients var lūgt saņemt individuālās kompensācijas ietvaros. Pacients raks-

Izmaksas vienam no
biežāk izrakstītajiem vēža
medikamentiem, kura
iegādei pacienti lūdz
Ziedot.lv palīdzību

ta iesniegumu Nacionālajam veselības die-

Ārsts izraksta zāles – viena iepakojuma

Maksimālā kompensācijas summa vienam

Vienam ārstēšanās kursam vajag 52 iepa-

nestam (NVD), kas izvērtē katru gadījumu.
pacientam gadā ir 14 228,72 eiro.

Kaut gan vairāk nekā pusei jeb 52% pacientu, kas meklē Ziedot.lv palīdzību, ir

piešķirta individuālā kompensācija, kā at-

cena ir 1703,58 eiro;

kojumus, kas kopā maksā 88 586,16 eiro;

Valsts individuālā kompensācija – 14 228,72
eiro, sedz tikai 8,35 iepakojumu iegādi;

14 iepakojumus par 23850,12 eiro apmak-

zīst R.Dimanta, vairumā gadījumu šī sum-

sā zāļu ražotājs;

kursa izmaksas, kas ir no 7000–108 000

iepakojumiem – kopā 50 507,32 eiro!

ma ir pārāk maza, lai segtu pat viena zāļu
eiro. Summa, kas ik mēnesi ir jāpiemaksā

Pacientam pašam ir jāsamaksā par 29,6 zāļu

Pacients nevar saglabāt savu konfidencialitāti un informācija par viņa slimību kļūst
publiska;

Nav zināms, cik ilgi medikamenti būs jālieto – vienu reizi, mūža garumā vai citādi;

NVD sniegtās atbildes vēstules ir ļoti sarež-

ģītas, nesaprotams, kas apgrūtina iespēju
slimajam cilvēkam saprast savas tiesības
un rast ātru risinājumu;

NVD lēmumu par kompensāciju sniedz
ilgi – mēneša laikā, bet vēža slimniekiem ir
svarīga katra diena;

Meklējot risinājumus, vēršas plašumā zāļu
pasūtīšana no Indijas, kas negarantē zāļu
kvalitāti;

Daudzi pacienti zāļu iegādei ņem ātros kredītus, ieķīlā vai pārdod nekustamos īpašumus, kas noved nabadzībā pacienta ģime-

no saviem ienākumiem arī pēc individuālās

Ņemot vērā milzīgo pacienta līdzmaksājumu, lie-

salīdzinoši labiem ienākumiem ir nesamak-

neizmanto, atzīst R.Dimanta. Līdz ar to valsts par

Kā uzsver R.Dimanta, lielais sabiedrības zie-

gadā, kas paliek vienkārši neizmantoti, ja vien pa-

šanai ir skaidrs signāls tam, ka Latvijas vese-

kompensācijas saņemšanas, cilvēkam pat ar

sājama – no 883 līdz 13 563 eiro jeb vidēji

8830 eiro mēnesī. Salīdzinājumam, vidējā
darba alga Latvijā 2017. gada 1.ceturksnī
pēc nodokļu nomaksas bija 648 eiro.

lākā daļa valsts individuālo kompensāciju vispār

katru šādu pacientu ietaupa 14,2 tūkstošus eiro
cients nav gana uzņēmīgs, lai zāļu iegādei savāktu ziedojumus līdzmaksājuma segšanai.

ni, bērnus.

dojumu apmērs pacientu līdzmaksājumu seg-

lības aprūpes sistēmā ir būtiskas problēmas,
kam jārod risinājums.

Turpinājums 11. lpp

11
Turpinājums no 10. lpp

agrāk atvēlējis individuālās kompensācijas
nodrošināšanai. Taču tas šobrīd nav izmaksu

Individuālā zāļu
kompensācijas mirāža.
Kā mainīt neloģisko
sistēmu?

efektīvi un arī pacientiem nesniedz plānoto
ieguvumu, jo:

Individuālā kompensācija ir pieejama tikai

ierobežotam pacientu skaitam, jo ir spēkā

definētas gada maksimālās kompensācijas

Kā norāda Latvijas Veselības ekonomi-

Jaunās zāles būtiski
palielina dzīves ilgumu

lāks pacientu skaits saņem jaunās zāles, jo la-

kamenti, mērķterapija, kas līdz šim pieejama

tas būtu, ja šie medikamenti būtu iekļauti
kompensējamo zāļu sarakstā (KZS).

veselības apakškomisijai, aicinot individuālās

Sociālo un darba lietu komisijai un Sabiedrības

trā esošo hroniskā mieloīda leikēmijas (HML)
vu zāļu pieejamības līmeņa apliecina – jo liebāki rezultāti. Kā liecina pētījums, periodā no

2000.–2004. gadam tikai 1.5% diagnosticēto
HML pacientu saņēma jaunās zāles, jo tolaik
tās nebija iekļautas valsts kompensējamo zāļu

sarakstā un kopumā visu šajā laikā diagnosticēto HML pacientu 5 gadu relatīvā dzīvildze

bija 33%. 2005.–2009. gadā diagnosticēto

Onkoloģisko pacientu palīdzības lūgumi
Ziedot.lv medikamentu apmaksai
(2015.–2017. sep)

vidū jau 30.6% saņēma jaunās zāles valsts
kompensācijas ietvaros ar ierobežojumiem

un 5 gadu relatīvā dzīvildze sasniedza 55%.
2010.–2013 gadā diagnosticēto pacientu

vidū jaunās zāles saņēma jau 69.1% pacientu,
tai skaitā arī tie, kuri bija vecāki par 75 gadiem

un, lai gan apsekošanas laiks šai grupai nebi-

2015
   Pacientu skaits

740
tūkst. €
2016

   Summa, eiro

un Krūts vēža pacienšu

Viena no aktuālākajām problēmām onkolo-

tu budžeta šogad vairāk līdzekļu nekā

11

organizāciju alianses

pacientu 5 gadu dzīvildzi atkarībā no inovatī-

valstij un pacientiem izmaksā dārgāk nekā

27

Onkoloģisko pacientu

ejamībā. Turklāt individuālā kompensācija

Tāpēc LVEA iesniegusi priekšikumus Saeimas

198
tūkst. €

Irīna Januma,

Lietuviešu ārstu veikts pētījums par viņu reģis-

kas asociācijas vadītāja Daiga Behmane,
NVD no kompensējamo medikamen-

šo un jaunu medikamentu iekļaušanu KZS.

summas un pastāv augsti līdzmaksājumi;

Tas rada nevienlīdzību pakalpojuma pie-

Risinājums – zāles iekļaut
kompensācijas sistēmā

kompensācijas izmaksas maksimāli aizstāt ar

46

1,3
milj. €

ja tik garš kā pārējām, tāpēc 5 gadu relatīvā
dzīvildze nav nosakāma, tendence liecina par
labāku rezultātu. Minētais medikaments ir pie-

ejamas visās Eiropas Savienības valstīs, izņe2017 (9 mēneši)

Avots: ziedot.lv

mot Somiju un Latviju.

(Avots: Chronic myeloid leukemia incidence, survival
and accessibility of tyrosine kinase inhibitors: a report
from population-based Lithuanian haematological
disease registry 2000–2013 Tumas Beinortas , Ilma
Tavorienė, Tadas Žvirblis, Rolandas Gerbutavičius,
Mindaugas Jurgutis and Laimonas Griškevičius)

biedrības VITA pārstāve

ģijas pacientu ārstēšanā ir inovatīvie medi-

tikai vienai lokalizācijai – krūts vēža agresīvajai formai. Latvija jaunu zāļu pieejamības ziņā

būtiski atpaliek no kaimiņvalstīm Igaunijas un
Lietuvas – vismaz par 10 gadiem! Kaut gan

vārdos onkoloģija valstī ir pasludināta par
prioritāti, darbi to neapliecina. Uzskatāms piemērs – Ministru kabineta 2016. gada 20. de-

cembra sēdē onkoloģijai šogad tika atļauts
izmantot 12,3 miljonus eiro reformu īstenoša-

nai, tajā skaitā kompensējamiem medikamentiem – 4 138 795 eiro. Tomēr inovatīvām zālēm

no šīs summas netika atvēlēts nekas. Šobrīd
pastāv lielas neskaidrības arī par Onkoloģijas

plāna īstenošanu 2018. gadā. Nav saprotams,
vai onkoloģijai tiks atvēlēts Onkoloģijas plānā

solītais papildu finansējums 14,6 miljoni eiro

katru gadu jauniem, inovatīviem medikamentiem. Visvairāk jaunās zāles ir nepieciešamas

kolorektālā vēža, metastātiskā krūts vēža,
plaušu vēža, metastātiskās melanomas, olnīcu
vēža un prostatas vēža pacientu ārstēšanai.

(Avots – Saeimas konference “Jaunais Veselības aprūpes
finansēšanas likums: izaicinājumi un iespējas”, 9.10.2017.)

