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Veselības ministrijas prioritātes

 Noteikt pierādījumos balstītu vienotu valsts apmaksāto
pakalpojumu grozu, kas tiek nodrošināts visiem Latvijas
rezidentiem;
 Panākt brīvāku un godīgāku konkurenci medikamentu tirgū,
lai uzlabotu zāļu pieejamību, kā arī samazināt pacientiem
izdevumus par zālēm;
 Uzlabot attieksmi pret pacientu un palielināt to drošību;
 Sakārtot veselības aprūpes rindu sistēmu, tai skaitā uzlabojot
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 Ieviest
caurskatāmu
pārvaldību;

un

unificētu

kapitālsabiedrību

 Uzsākt aktīvu rīcību profilakses, diagnostikas un ārstniecības
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai psihiskās veselības
jomā
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Noteikt pierādījumos balstītu vienotu valsts
apmaksāto pakalpojumu grozu, kas tiek
nodrošināts visiem Latvijas rezidentiem

• Nodrošināt veselības apdrošināšanu - valsts
apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību visiem Latvijas rezidentiem
• Veselības apdrošināšanu realizēt, izmantojot valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
• Izmaiņas valsts obligātajā veselības apdrošināšanā
realizēt vienlaikus ar izmaiņām nodokļu sistēmā
• Neieviest divu grozu veselības aprūpes sistēmu
27.05.2019
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Panākt brīvāku un godīgāku konkurenci
medikamentu tirgū, lai uzlabotu zāļu
pieejamību, kā arī samazināt pacientiem
izdevumus par zālēm
Fiziskā pieejamība:
ZVA dati: (2019.g.)
245 ziņojumi
104 nepamatoti

NVD dati: (2019.g.)

60 ražotāju iesniegumi

• Vienkāršot zāļu nepieejamības ziņošanas procedūru,
izvērtēt un iespēju robežās novērst cēloņus;
• Ievest zāles citas valsts iepakojumā, ievest
nereģistrētas zāles;
• Veidot caurskatāmu lieltirgotavu zāļu krājumu
kontroles sistēmu;
• Ierobežot paralēlo eksportu, ja konstatēta zāļu
nepieejamības problēma;
27.05.2019
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Panākt brīvāku un godīgāku konkurenci
medikamentu tirgū, lai uzlabotu zāļu
pieejamību, kā arī samazināt pacientiem
izdevumus par zālēm
Pacientu līdzmaksājuma dinamika
45,00

Zāļu tirgus sadalījums pēc
maksātāja/zāļu grupas (milj. EUR)
Kompensējamo
zāļu saraksts

40,00
35,00
30,00

21,49 22,62 23,13 23,57 24,98

25,00

Vakcīnas
(centralizēti
iepirktas)

Pacienta
līdzmaksājums nereferences zālēm,
milj. EUR

77,4
19%

155
38%

20,00

15,00
10,00

17,89 17,10 16,62 16,48 16,94

5,00
0,00

27.05.2019

Pacienta
līdzmaksājums par
valsts
nekompensējamo
daļu, milj. EUR

72
18%

Slimnīcas

Kopējais
pacienta
līdzmaksājums

42
10%

54
13%

Bezrecepšu zāles

7,6
2%
Recepšu zāles
ārpus
kompensējamo
zāļu saraksta
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Panākt brīvāku un godīgāku konkurenci
medikamentu tirgū, lai uzlabotu zāļu
pieejamību, kā arī samazināt pacientiem
izdevumus par zālēm
Finansiālā pieejamība:

• Veselības tehnoloģiju novērtēšana, izmaksu
efektivitātes noteikšana;
• Definēta valsts gatavība/vēlme maksāt par
ieguvumu;
• Sarunu procedūras izmantošana;
• Līgumu slēgšana zāļu ražotāju līdzdalībai
zāļu kompensācijas nodrošināšanā;
• Centralizētu iepirkumu organizēšana, to
optimizēšana;
• Ģenērisko zāļu izrakstīšanas un lietošanas
veicināšana
27.05.2019
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Uzlabot attieksmi pret pacientu un
palielināt to drošību
 Klīnisko algoritmu, klīnisko pacientu ceļu
izstrāde prioritārajās jomās;
 Veselības aprūpē strādājošo zināšanu un
prasmju pilnveide pacientu drošības un
kvalitātes vadības jautājumos;
 Attīstīt pacientu drošības gadījumu analīzi,
tādējādi izvairoties no šādu gadījumu
atkārtošanās;
 Veselības sistēmas snieguma novērtēšanas
ietvara, attīstot indikatoru datu bāzi un ieviešot
pacientu pieredzes monitoringa sistēmu,
ieviešana
27.05.2019
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Sakārtot veselības aprūpes rindu sistēmu,
tai skaitā uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību: (I) veselības
nozares budžeta pieaugums

873.1

97.8

98.7
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Sakārtot veselības aprūpes rindu sistēmu, tai
skaitā uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību: (II) EK pieļautās deficīta atkāpes
sadalījums
4%

3%

5%

154,2 milj. eiro *

10%

37%

Pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai: 37%

11%

VM prioritārajām jomām: 30%

4%
57,54 milj.

•Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai

29,22 milj.

•Onkoloģijai

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

16,48 milj.

•Infekcijas slimību izplatības mazināšanai

Onkoloģija

15,43 milj.

•Primārai veselības aprūpei

Sirds/asinsvadu programma

10,46 milj.

•Sirds/asinsvadu programmai

Psihiatriskās veselības uzlabošana

6,93 milj.

•Ārstniecības iestāžu līmeņu reformai

3,87 milj.

•Rehabilitācijas pakalpojumu
stratēģiskajam iepirkumam

6,31 milj.

•Psihiskās veselības uzlabošanai

7,96 milj.

•Medicīnas iekārtu atjaunošanai

7%

30%

19%

Infekcijas slimību izplatības mazināšana
Primārā veselības aprūpe
Ārstniecības iestāžu līmeņu reforma
Rehabilitācijas pakalpojumu stratēģiskais iepirkums
Medicīnas iekārtu atjaunošanai

* pret 2018.gadu finansējuma pieaugums - 40,8 milj eiro9

Sakārtot veselības aprūpes rindu sistēmu,
tai skaitā uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību

Definēt
veselības
aprūpes
pakalpojumu
maksimālo gaidīšanas laiku un izstrādāt
vienotu metodiku rindas uz veselības aprūpes
saņemšanu veidošanai
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Ieviest caurskatāmu un unificētu
kapitālsabiedrību pārvaldību
• Uzlabot valsts kapitālsabiedrību izdevumu
caurskatāmību un efektivitāti, ieviešot
kapitālsabiedrībās izdevumu uzskaiti uz
pacientu, kā arī veidojot vienotu un
salīdzināmu pārraudzības sistēmu;
• Izveidot valsts kapitālsabiedrību padomes
lielajās slimnīcās;
• Izvērtēt esošo psihiatrisko slimnīcu tīklu un
sagatavot priekšlikumus turpmākajai
attīstībai;
• Izstrādāt veselības aprūpes pakalpojumu
tarifu pārskatīšanas plānu un nodrošināt
plāna publisku pieejamību
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Uzsākt
aktīvu
rīcību
profilakses,
diagnostikas
un
ārstniecības
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai
psihiskās veselības jomā
Izstrādāt un īstenot Psihiskās veselības aprūpes
pieejamības uzlabošanas plānu:
Attīstīt ambulatorās psihiatriskās prakses,
uzlabojot pakalpojumu pieejamību;
Uzlabot pieejamību dienas stacionāra
pakalpojumiem;
Samazināt nepamatotu stacionēšanas gadījumu
skaitu, ieviešot observācijas gultas;

Paplašināt nemedikamentozās ārstēšanas
iespējas;
Izglītot ģimenes ārstu komandā iesaistītās
ārstniecības personas
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Veselības budžets 2019
Nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi
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Paldies par uzmanību

