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Kādas ir 
mūsu 

iespējas?
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Kāpēc jārunā par sistēmas efektivitāti?

Tāpēc, ka ES un OECD 
institūcijas norāda uz 

Latvijas tautsaimniecības 
nepietiekamu produktivitāti.

Tāpēc, ka Latvijas 
Republikas parlamentā un 

valdībā citu nozaru pārstāvji 
un lobiji bremzē finanšu 

līdzekļu piešķiršanu 
nepietiekamas caurspīdības 
un izlietojuma efektivitātes 

dēļ. 

Tāpēc, ka nav īpaša izvēle, 
jo vairāk  veselības 

budžetam «neizspiedīsim» 
un iespējamie pielikumi 
aizies kontrolētai darba 

algu palielināšanai, 
kompensējamiem un 

inovatīviem 
medikamentiem un reto 

slimību ārstēšanai.
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Vai mēs 
tiešām 

esam tik 
neefektīvi?

«Labi, tagad mēs zinām, ko nevajag darīt.»
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Latvijas veselības 
aprūpes sistēmas 
veiktspēja atzīta 
par 7. lielāko ES.

Ar mūsu 
ierobežotajiem 

resursiem 
nodrošinām 

pieklājīgu 
veselības aprūpes 

līmeni.

Paradoksāli, bet NĒ!
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 Zems personāla atalgojums, kas noved pie darba roku trūkuma valsts
apmaksātajā veselības aprūpes sistēmā;

 Nepietiekami kvalitatīva infrastruktūra, kur uzlabojumi iespējami tikai
ar ES valsts un pašvaldību vai privātajām neatgriežamajām
investīcijām;

 Vājš servisa līmenis, sasteigta un nekvalitatīva komunikācija ar
pacientiem iestādēs, kuras pamatā pilda «valsts pasūtījumu»;

 Augsts pacientu līdzmaksājumu īpatsvars, kā arī nesamērīgi augsts
pašu pacientu vai to darba devēju (darbinieku brīvprātīgā veselības
apdrošināšana) maksājumu īpatsvars;

 Neatliek resursu:
- Profilaksei,
- Veselīga dzīvesveida propagandai,
- Reto slimību ārstēšanai,
- Sarežģītu un augsti tehnoloģisku manipulāciju ieviešanai praksē,
- utt.

Kāda ir šīs labās veiktspējas cena?6



Ko varam 
darīt lietas 

labā?
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Mazināt darba vietas, to 
funkcijas kopā ar papildsamaksu 
pievienojot citiem darbiniekiem 
(piemēram, NMPD autovadītāju 

funkcijas veic ārstniecības 
personāls).

Daļu ārstu funkciju nodot ārstu 
palīgiem, medicīnas māsām, 

sekretāriem, radiologu-asistentiem, 
tehniķiem (tehniķi var veikt 

sonogrāfijas, m/m var veikt dažādus 
vienkāršus izmeklējumus –
audiometrijas, funkcionālās 

diagnostikas izmeklējumus utt).

Turpināt ekspluatēt rezidentus, 
tos aktīvi nodarbinot sertificētu 

ārstu vadībā.

Uzlabot darba iemaņas un 
optimizēt procesus, lai vienā 
laika vienībā paveiktu vairāk, 

nezaudējot kvalitāti.

Uzlabot iespēju apgūt ārstu 
subspecialitātes (piemēram, US 

prasmes ķirurgiem, reimatologiem, 
gastroenterologiem, neirologiem, 

ortopēdiem, endokrinologiem u.c.) 
vai šīs prasmes iekļaut rezidentūras 
apmācību programmās ar tiesībām 

pielietot praksē, kā arī  ārvalstīs 
studējošo, praktizējošo ārstu 
sertifikācijas vienkāršošana.

Atslogot no konsultācijām 
visaugstāk kvalificētos ārstus, 

dodot iespēju strādāt operāciju 
zālēs, konsilijos un studentu 

apmācībās. 

Racionāla darba spēka izmantošana8



Tehnoloģisko risinājumu ieviešana

Kompetentu zvanu centru 
izmantošana 

• Ģimenes ārstu mājas vizīšu skaita 
samazināšana, pacientu zvanus novirzot 
ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim;

• NMPD izsaukumu skaita samazināšana, ieviešot 
pacientu interviju algoritmus, lai atsijātu 
neatliekamas situācijas no atliekamajām 
(plānveida?).

Telemedicīnas risinājums
• Telediagnostika radioloģijā, funkcionālajā 

diagnostikā un ādas slimību diagnostikā;

• On-line konsultācijas un pieraksts pie ārstiem (nav 
bez problēmām);

• Balss atpazīšanas programmas, kas transformē 
nodiktēto tekstu rakstu zīmēs (ir procesā – Tilde + 
RAKUS);

• E-veselības funkcionalitāte;

• Bezpapīra lietvedība, piemēram, elektroniskās 
kartiņas;

• Mākslīgā intelekta izmantošana;

• Robotizētu diagnostikas un ārstēšanas iekārtu 
izmantošana.
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Principa 
reģistrē 

«pieraksti  
vienu reizi» 
attīstīšana

Elektronisko 
ierakstu 

leģitimizācija

Obligāto 
prasību 

pilnveidošana 
(vairs nevajag 

invalīdu tualeti 
katrā stāvā, jo 

ir lifts)

Pacientu datu 
drošības 
prasību 

normalizēšana 
un 

pārspīlējumu 
izskaušana

Attīstoties 
veselības 
aprūpes 

pakalpojumu 
sniedzēju 
biznesa 

modeļiem, 
savlaicīgi 
sakārtot 

normatīvos 
aktus 

(piemēram, 
PVN)

Mazināt 
atsevišķu 

«cunftu» varu 
pēcdiploma 
izglītības un 

resertifikācijas 
laukā

Gatavot 
likumdošanas 

bāzi 
telemedicīnai, 
mākslīgajam 
intelektam, 
robotizētai 

ķirurģijai utt.

Birokrātiskā sloga mazināšana10



Atsevišķu funkciju deleģēšana 
citiem pakalpojumu 

sniedzējiem, kas tās spēj veikt 
lētāk un efektīvāk 
(«outsourcing»)

Funkciju deleģēšana («outsourcing»)

Piemēram
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- Laboratorijas analīžu veikšana

- Anesteziologu pakalpojumu pirkšana no ārstu «kooperatīva» u.c.



Piesaistot privātās investīcijas uz savstarpēji (pa īstam!) 
izdevīgu līgumu pamata, ieekonomētos resursus var investēt 
aktivitātēs, kas citādi nebūtu iespējamas (NMPD PPP projekts 
bija neveiksmīgs negodīgu un asimetrisku līgumattiecību dēļ)

PPP12



Iepirkumi13

Veikt lielu apjoma 
koppirkumus, apvienojot 
vairāku tirgus dalībnieku 

vajadzības

Izbeigt korupciju un 
mākslīgus sadārdzinājumus 

iepirkumos



Ēnu ekonomikas izbeigšana publiskajās 
iestādēs dotu iespēju pelēkās naudas 

plūsmu virzīt caur slimnīcas kasi

Ēnu ekonomikas apkarošana privātajos 
uzņēmumos uzlabotu uzņēmējdarbības 

vidi, atvieglotu darba spēka 
rekrutēšanu uzņēmumos, kas maksā 

algu ar visiem nodokļiem, kā arī 
veicinātu godīgu konkurenci.

Ēnu ekonomikas mazināšana14



Tiešām profesionālas lielo 
slimnīcu padomes, nevis 

politiķu «barotnes»

Vadītāju profesionālās 
izglītības uzlabošana, 
pieredzes apmaiņas 

veicināšana, tajā skaitā 
starp publiskām un 
privātām iestādēm

«Paralēlās varas» 
izbeigšana atsevišķās 
lielajās slimnīcās, kas 

deformē investīciju plānus, 
bremzē pārmaiņas un 
traucē labu pārvaldību

Medicīnas uzņēmumu pārvaldes 
kvalitātes uzlabošana
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Iestāžu un 
dārgo 

tehnoloģiju 
struktūrplāni

Pašvaldību 
lomas 

pārskatīšana 
veselības 
aprūpes 

pakalpojumu 
nodrošināšanā

Investīciju 
aizsardzība

Pakalpojumu 
sniedzēju 

mērīšana un 
selekcija pēc 
objektīviem 

kvalitātes  
kritērijiem

Iespēja 
investēt 
efektīvās 
slimību 

profilakses un 
veselīga 

dzīvesveida 
programmās, 
kas veicinātu 
uzlabojumus 

ilgtermiņā

Veselības 
aprūpes 

sistēmu balstīt 
uz izmaksu 

efektīvu 
primāro un 
sekundāro 

ambulatoro 
veselības 

aprūpi

Politiski risināt veselības aprūpes 
ilgtspējas jautājumus
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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