Valsts apmaksāto stacionāro veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
Ārstniecības pakalpojumu departamenta
Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja
Lelde Ģiga
Rīga, 2019

Lai nodrošinātu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem un attiecīgi palielinātu veselīgi nodzīvoto
mūža gadu skaitu, 2019. gadā strādājam pie šādu veselības aprūpes reformu
īstenošanas:

Veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
uzlabošanas un
rindu
mazināšanas

Pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes
uzlabošanas
pacientiem ar
onkoloģiskām
saslimšanām

Ārstniecības
iestāžu līmeņu
reformas

Pakalpojumu
pieejamības
uzlabošanas
psihiatriskā
profila
pacientiem

Rehabilitācijas
pakalpojumu
stratēģiskā
iepirkuma
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Darbs pie stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošanas un rindu mazināšanas

Jauni pakalpojumi

Pakalpojumu pieejamības
uzlabošana

Akūtā rehabilitācija no 01.04.2019. (3)

Paliatīvās aprūpes pakalpojumi VSIA «Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca»

Jaundzimušo skrīnings no 01.07.2019. (4)

Mugurkaula ķirurģija SIA «Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca»

Urīnpūšļa fotodinamiskā diagnostika no
01.04.2019. (1)

Mikroķirurģijas pakalpojumi bērniem VSIA
«Bērnu klīniskā universitātes slimnīca»
Hronisko pacientu aprūpe SIA «Siguldas
slimnīca»
Aprūpes pakalpojumi SIA «Limbažu slimnīca»
Lielo locītavu endoprotezēšanas rindu
reorganizācijas kārtība
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Darbs pie pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošanas pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām

Nodrošināt ātrāku
pakalpojumu
pieejamību

Pārskatīta speciālistu
pieredze

Veiktas izmaiņas 3
ārstniecības iestāžu
līgumos

Nodrošināt pakalpojumu
kvalitātes uzraudzību

Veikta kvalitātes
indikatoru izvērtēšana

Rezultāti nosūtīti
ārstniecības iestādēm

Nodrošināt izmeklējumu
pieejamību stacionārā

Paredzēt līgumos
PET/CT veikšanu

Tiek veikti līgumu
grozījumi

Nodrošināt piemaksu par
sarežģītu operāciju
veikšanu

Finansējuma pieaugums
2019.gadā

2 470 447 eiro

Nodrošināt
psihoemocionālu
atbalstu

Psihoemocionālā
atbalsta centra izveide
RAKUS

Līguma saskaņošanas
process par centra
izveidi
19.09.2019.
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Darbs pie pakalpojumu pieejamības
uzlabošanas psihiatriskā profila pacientiem

Nodrošināts
finansējums
observācijas gultu
uzturēšanai

VSIA «Slimnīca Ģintermuiža»;
VSIA «Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca»;
VSIA «Piejūras slimnīca»;
VSIA «Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca»;
VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs»

Nodrošināta iespēja
saņemt
nemedikamentozu
ārstēšanu slimnīcā

Ārstniecības personām palielināta darba samaksas daļa
par 30% pret 2018.g.;

Nodrošināti interešu
izglītības pasākumi
bērniem

Metodiski organizatoriskais līgums ar VSIA “BKUS”

Nodrošināta iespēja bērniem uzturēties slimnīcā kopā ar
vienu no vecākiem vai likumisko aizbildni;
Nodrošināta piemaksa par rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu
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Darbs pie ārstniecības iestāžu
līmeņu reformas
Personāla resursu nodrošinājuma
stiprināšana uzņemšanas nodaļās no
01.04.2019:

No 01.07.2019. uzsākta pacientu
sķirošana (triāža) uzņemšanas
nodaļās pēc vienotiem principiem

+ 9 speciālisti
• SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca»
+ neonatologi

• SIA «Liepājas reģionālā slimnīca»
• SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca»
• SIA «Vidzemes slimnīca»
+ uzņemšanas nodaļas

Triāžas veikšanu nodrošina:
•V, VI, III līmeņa ārstniecības
iestādēs,
•VSIA «Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca».
•SIA «Rīgas Dzemdību nams»,
•SIA «Rīgas 2. slimnīca»

DRG
terapija

5 I līm.
iestādes

• I līmeņa ārstniecības iestādēm
• SIA «Siguldas slimnīca»
• 3 specializētās ārstniecības iestādes
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Darbs pie rehabilitācijas pakalpojumu
stratēģiskā iepirkuma

Paplašināts
stacionāro
pakalpojumu
sniedzēju klāsts

Samazināts
pacienta
līdzmaksājums

Izmaiņas
pakalpojumu
sniegšanas un
apmaksas kārtībā
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Rezultāti šobrīd (1)

Akūtā rehabilitācija

5 mēnešos
11 082 pacientiem

11% no hospitalizētajiem
pacientiem

Paliatīvā aprūpe VSIA PSKUS

5 mēnešos
175 pacienti

Mugurkaula ķirurģija SIA «Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca»

5 mēnešos
42 pacienti

Mikroķirurģija VSIA BKUS

5 mēnešos
41 pacienti

Hronisko pacientu aprūpe SIA «Siguldas
slimnīca»

5 mēnešos
252 pacienti

Rehabilitācija psihiatriskā
profila pacientiem

Triāža

5 mēnešos
2 136 pacientiem

15% no hospitalizētajiem
pacientiem

2 mēnešos
10 147 pacienti + ārstniecības iestādes veic labojumus UD

19.09.2019.
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Rezultāti šobrīd - Rehabilitācija (2)
Aprūpes intensitāte
1347
pieaugušie
0%
26%
885 bērni
74%

56 perinatālā
stāvoklī
radušos
traucējumu
rehabilitācija

Zema aprūpes intensitāte
Augsta aprūpes intensitāte

2288 hospitalizācijas (118 gadījumos
atkārtotas hospitalizācijas)
Tajā pašā slimnīcā
pēc brīvdienām

Tajā pašā slimnīcā
pēc pāris mēnešiem

Hospitalizācijas laikā mainīta intensitāte

Statistikas manipulācijas "Pacienta ceļš"
Nepieciešama atkārtota FMRĀ konsultācija pēc
monoprofesionālas rehabilitācijas

234
1023

Izsniegts dinamiskās novērošanas plāns
Izsniegts rehabilitācijas plāns stacionārai
rehabilitācijai
Pārvesti uz NRC
«Vaivari» vai
reģionālo slimnīcu

134

Izsniegts rehabilitācijas plāns rehabilitācijai dienas
stacionārā

26

Izsniegts rehabilitācijas plāns monoprofesionālai
ambulatorai rehabilitācijai

496
99

Izsniegts nosūtījums rehabilitācijai mājās

491

Tālāka rehabilitācija nav nepieciešama
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Atbildes uz jautājumiem

 Ambulatorās/ Dienas stacionāra rehabilitācijas iepirkums:
-

Līdz oktobra beigām tiks noteikti iepirkuma principi  līdz
2020.gada 1.martam ir jābūt lēmumiem  iepirkums sāks darboties
2021.gadā;

-

Pakalpojumu apjoms tiks dalīts uz iedzīvotāju skaitu;

-

Rīgas apjomi tiks noteikti Rīgu sadalot plānošanas vienībās;

-

Tiks iezīmēts apjoms, kas tiks sadalīts stacionārajām ārstniecības
iestādēm, līdz ar to, iepirkumā šīm iestādēm nebūs jāpiedalās

19.09.2019.
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Prioritārie pasākumi

•

Nodrošināt ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) pakalpojumu gultasdienu tarifa starpības kompensāciju;

•

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, samazinot pacienta maksājuma apjomu;

•

Nodrošināt intensīvās terapijas gultas dienas pašizmaksas un ārstniecības iestādes normatīvajos aktos nodefinētās
gultas dienas tarifa starpības kompensāciju;

•

Akūtās rehabilitācijas pakalpojumi visu līmeņu ārstniecības iestādēs un subakūtās rehabilitācijas apjoma
palielināšana;

•

Nodrošināt ārstniecības iestādēm samaksu par potenciālā donora uzturēšanu ITN un veiktajiem izmeklējumiem;

•

Vienlīdzīga veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtība psihiatriskā profila pacientiem, kam jānodrošina
ilgstoša ārstēšana;

•

Paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana (pakalpojumu apjoma palielināšana);

•

PET/CT izmeklējuma pieejamības nodrošināšana stacionārajiem pacientiem, diagnožu paplašināšana;

•

Plānveida īslaicīgās ķirurģijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana;

•

Psihiatriskā profila pakalpojumu pieejamības uzlabošana;

•

Internista slodzes nodrošināšna reto slimību pacientu klīniskā ceļa realizēšanai;

•

Neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļas diennakts speciālistu nodrošinājuma paplašināšana, pakalpojumu
pieejamības uzlabošana.
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Rīga, 2019

