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Investīciju pamatojums
Spēkā esošie plānošanas dokumenti

Pasaules Bankas veiktais izvērtējums par veselības aprūpes sistēmu Latvijā
Informatīvais ziņojums par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstības
reformu (izskatīts Ministru kabineta 2016. gada 20. decembrī)
Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” (apstiprināts ar
Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojumu Nr. 394)
2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”
Veselības aprūpes finansēšanas likums
Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam (prioritātes «Stipras ģimenes, veseli un
aktīvi cilvēki» pasākumi)
Izstrādes procesā
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (sabiedriskā apspriede –
20.novembris, 2020; apstiprināšana – I cet. , 2021)
Eiropas Semestra rekomendācijas
Uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību
Stiprināt veselības sistēmas noturību un pieejamību, tostarp nodrošinot to ar papildu
cilvēkresursiem un finanšu resursiem
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Veselības nozares reformu attīstības virzieni

Pamatpakalpojumi tuvāk
pacientu dzīves vietai

Sarežģītu pakalpojumu
koncentrēšana augstāka līmeņa
iestādēs, kur pieejami
cilvēkresursi, infrastruktūra un
tehnoloģijas

• Stiprināt primāro ģimenes ārsta pakalpojumu
pieejamību
• Uzlabot, stiprināt ģimenes ārsta komandas
kompetences
• Turpināt PAC izveidi
• Mobilo pakalpojumu attīstība
• Telemedicīna, attālinātās konsultācijas

• Integrēt stacionāro un sekundāro ambulatoro
pakalpojumu (programmu pirkšana)
• Ārstniecības iestāde kā integrētu (visaptverošu)
pakalpojumu sniedzējs
• Universitātes slimnīcas ka zināšanu pārneses un
kompetenču centri
• Sadarbības teritoriju attīstība

Ņemot vērā cilvēkresursu (ārstu) trūkumu un rindas uz pakalpojumiem, VM nākotnes
politika ir integrētas veselības aprūpes attīstība cilvēkresursu pieejamības vietās
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (I)
Reformu virzieni
 Reformu virziens:
Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un gatavība
epidemioloģiskajām krīzēm
 Plānotās reformas:
 Reforma Nr.1. Integrētu veselības aprūpes pakalpojumu koncentrācija
cilvēkresursu pieejamības vietās
 Reforma Nr.2. Veselības aprūpes sistēmas noturība epidemioloģiskajām
krīzēm
 Reforma Nr.3. Inovācijas veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai
 Reformas mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti, īstenojot kompleksus pasākumus integrētā veselības sistēmā
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (II)
Reformu atbalsta virzieni
Cilvēkresursi:

Pacienti:

• Koncentrēties uz pilnas slodzes ārstniecības personu
nodarbināšanu vienuviet
• Uzturēt ārstniecības personu kvalfikāciju, uzraudzīt
tālākizglītības kvalitāti
• Nodrošināt ambulatoros un stacionāros pakalpojumus
vienuviet
• Uz pacientu orientēti pakalpojumi
• Vienas pieturas princips veselības aprūpes nodrošināšanā
• Pacientu un viņu tuvinieku iesaiste aprūpē, apmācības
pašaprūpes veikšanā

Pakalpojumu sniedzēji:

• Nodrošināt un pielāgot infrastruktūru, intensificējot
ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanu slimnīcās
• Nodrošināt pietiekamu infrastruktūru stacionāro pakalpojumu
nodrošināšanai
• Pakalpojumu digitalizācija
• Infrastruktūras pielāgošana pacientu plūsmu nodalei

Pakalpojumi:

• Veidot jaunus pakalpojumu risinājumus, apmaksas modeļus
• Iepirkt ambulatoros un stacionāros pakalpojumus kompleksi
• Attīstīt metodisko vadību un kompetenču centrus
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (III)
Veselības nozares atveseļošanas un noturības plāns
Nr
.

1

2

Finansējums,
EUR

Atbalstāmie pasākumi

Uz pacientu centrētas integrētas un
visaptverošas
veselības
aprūpes
nodrošināšana, pakalpojumu efektivitātes
celšana un ambulatoro pakalpojumu 150 500 000
stiprināšana, tajā skaitā pacientu plūsmas
nodalīšana un gatavības celšana krīzes
situācijās
Inovāciju fonda izveide veselības aprūpes
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 20 000 000
uzlabošanai

3

Vides pieejamība ārstniecības iestādēs

4

Medicīnas izglītības
modeļa ieviešana

5

Vienotu pamatprincipu izstrāde onkoloģisko
slimību negatīvās ietekmes mazināšanai un
biobanku darbībai Latvijā

sistēmas

attīstības

Sasniedzamais rādītājs

Iestāžu skaits, kurās nodrošināta kapacitātes stiprināšana
un gatavības celšana krīzes situācijās – 10
Krīžu situācijās papildu gultas vietu nodrošināšanai
attīstītā infrastruktūra – 704 gultas

Testēto veselības aprūpes pakalpojumu pilnveides
modeļu skaits – vismaz 10

7 500 000

Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits - 150

3 000 000

Ārstniecības personas (profesijas), kurām pieejams
koordinācijas centra vadīts neformālās izglītības process
(tālākizglītība, profesionālā pilnveide) – 100%

500 000

Izstrādāto pamatprincipu skaits – 2 jomās

Kopā: 181 500 000
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (IV)
Integrēta un visaptveroša veselības aprūpe
Pandēmijas
pacientu
stacionārā
ārstēšana
100%
Ambulatoro
pakalpojumu
apjoms 43 % no
visiem
ambulatoriem
pakalpojumiem

Universitāšu līmeņa
slimnīcas

RAKUS

Reģionālā līmeņa
slimnīcas

PSKUS

BKUS

Balsts ārkārtas situācijās
Ārstniecības attīstība
50% no visiem slimnīcu ārstiem
40% no nozares mācībspēkiem
50 % pacientu no reģioniem

 Integrētas veselības aprūpes
cilvēkresursu pieejamības vietās

attīstība

 Epidemioloģisko prasību nodrošināšana

Zināšanu bāze
Pētniecība
Reto, komplicēto diagnožu
ārstniecība
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (V)
Integrēta un visaptveroša veselības aprūpe

Ieguvumi
Darba efektivitāte, samazinot pacientu rindas un uzturēšanās ilgumu slimnīcās
Laicīga slimību diagnostika un ārstēšana
Izaicinājumu pārvarēšana COVID19 izplatības apstākļos
Nepārtraukta veselības nozares tehnoloģiskā attīstība un vispārējā tehnoloģiju
attīstība
Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Pieejami plaši ambulatoro veselības aprūpes un pirmsslimnīcas etapa NMP
pakalpojumi
Ar veselības aprūpes pakalpojumiem apmierināti pacienti un ģimenes
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (VI)
Inovāciju fonds (laboratorija)
Pakalpojumu attīstība:
 Primārajā aprūpē
 Sekundārajā aprūpē
 Stacionārajā aprūpē

Ierobežota
pakalpojumu (t.sk.
integrētu pakalpojumu
ieviešana) pieejamība
iedzīvotājiem

Multidisciplināra komanda:
 VM, NVD, SPKC
 Ārstniecības iestādes
 NVO/sociālo partneru iesaiste

Inovāciju fonda
(laboratorijas) izveide
veselības aprūpes
pakalpojumu
efektivitātes un
pieejamības
uzlabošanai

Pakalpojuma izvērtējums:
 Pieejamība
 Efektivitāte
 Īstermiņa ietekme
 Ilgtermiņa ietekme

Ideja

Izvērtējums

Jaunu tehnoloģiju un
ārstniecības pieeju
trūkums nepieciešamo
veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai
pacientiem

Tests

Ieviešana
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (VII)

Cilvēkresursi
Ilgtspējīga medicīnas izglītības
sistēmas attīstības modeļa ieviešana
• Medicīnas izglītības sistēmas attīstības modeļa izstrāde –
pieteikums DG Reform programmas projektam
• Tālākizglītības ilgtspējas modeļa ieviešana koordinējošās institūcijas izveide
• Simulācijas visu līmeņu izglītības posmos pamatstudijas, rezidentūra, tālākizglītība
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (VIII)

Onkoloģija un biobankas
Izstrādāt vienotus pamatprincipus onkoloģisko slimību negatīvās ietekmes
mazināšanai un biobanku darbībai Latvijā
• Onkoloģija veselības nozarē ir noteikta kā viena no veselības aprūpes jomas
prioritātēm:
jāveic sistēmiskas izmaiņas;
jānodrošina kvalitatīva menedžmenta izveide, nodrošinot metodisko
vadību un kompetenču centra izveidi,
Nepieciešami pierādījumi, lai plānveidīgi un zinātniski pamatoti:
 uzlabotu un reorganizētu vēža skrīninga programmas;
 ieviestu jaunas izmeklēšanas un ārstēšanas metodes;
 veicinātu un ieviestu personalizētās medicīnas attīstību;
 attīstītu un ieviestu mazinvazīvas metodes.
• Līdz šim biobanku attīstība un pārvaldība Latvijā notiek decentralizēti, tāpēc
nepieciešams izveidot vienotu un sabiedrības interesēm atbilstošu biobanku
darbības modeli Latvijā.
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (IX)

Digitālā transformācija
Digitalizācija veselības aprūpes sistēmas efektivizācijai
 Veselības aprūpes pakalpojumu digitalizācijas ietvaros
nepieciešams:
• pārskatīt un digitalizēt esošos darba procesus un pakalpojumus;
• veikt veselības nozares, t.sk. slimnīcu datu apkopošanu un
analīzi, nodrošinot ārstniecības procesu un nozares pārvaldības
caurskatāmību un efektivizāciju;
• digitalizējot un apkopojot pacientu informāciju, uzlabot
medicīnisko izmeklējumu un ārstniecības procesa kvalitāti,
uzlabot medicīnas personāla darba efektivitāti un pacienta
iesaistes intensitāti ārstniecības procesā;

• samazināt administratīvā darba slogu visos līmeņos.
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Atveseļošanās un noturības mehānisms (X)

Digitālā transformācija

Nr.

Atbalstāmais pasākums

1.

Ārstniecības iestāžu informācijas sistēmas izveide nozares vajadzībām

2.

Veselības nozares
pilnveidošana

datu

pieejamības

un

analīzes

risinājumu

 Plānotais finansējums 10 milj. EUR
 Atbalsts iekļauts pie ANM plāna 2.komponentes «Digitālā transformācija»
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Plānoto reformu ietekme

Uzlabota pakalpojumu pieejamība kvalitatīviem
ambulatorajiem un visu līmeņu stacionārajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem
3 mērķu sasniegšana
vienlaicīgi:
 Veselība
 Digitalizācija
 Ekonomikas
atveseļošanās

•
•
•
•

Infrastruktūras nodrošinājums
Reģionālais pakalpojumu nodrošinājums
Cilvēkresursu nodrošinājums
Kvalitatīvs un efektīvs pakalpojums

Sociālās atstumtības mazināšana, uzlabojot veselības
aprūpes pieejamību

Veselības aprūpes sistēmas gatavība reaģēt Covid19 un
citu krīžu gadījumos
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Paldies par uzmanību!
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