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par neatliekamiem pasākumiem, lai uzlabotu situāciju
veselības aprūpes sistēmā

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” uzskata, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam
ir jābūt pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem gan valsts, gan privātajās
ārstniecības iestādēs. Tas veicinātu pakalpojumu savlaicīgu sniegšanu un to
kvalitāti.
Veselības aprūpes sistēmā Latvijā nepieciešams veikt vairākas reformas:
1. Atcelt kvotu sistēmu medicīnā.
Patlaban ģimenes ārsti nevar izrakstīt pacientam nosūtījumu uz padziļinātiem
medicīniskajiem izmeklējumiem, šādas tiesības ir tikai otrā līmeņa ārstiem jeb
ārstiem speciālistiem, kas specializējušies noteiktu slimību un atsevišķu orgānu
sistēmu ārstēšanā. Savukārt vizīte pie ārsta speciālista dažreiz jāgaida pat sešus
mēnešus, kas ir nepieļaujami ilgi. Lai uzlabotu šo situāciju, uzskatām, ka
nepieciešams atļaut arī ģimenes ārstiem nosūtīt pacientus uz padziļinātiem
medicīniskajiem izmeklējumiem.
2. Katrai ārstniecības iestādei jābūt tiesīgai slēgt līgumu ar valsti par
pakalpojumu sniegšanu.
Privātās ārstniecības iestādes varētu palīdzēt valsts veselības sistēmai, nodrošinot
efektīvāku un plānveidīgāku medicīnas un pētniecības resursu izmantošanu.
Nepieciešams ieviest izmaiņas gan to ārstniecības iestāžu sarakstā, kuras var sniegt
valsts apmaksātus pakalpojumus, gan šo pakalpojumu sarakstā.
3. Medicīnisko pakalpojumu (medicīnisko manipulāciju) cenai jāatbilst
pašizmaksai.
Nekavējoties jāpārskata medicīnisko izmeklējumu un pakalpojumu tarifu plāns.
Pašlaik daudzi tarifi nesedz pat minimālās pakalpojumu un izmeklējumu izmaksas,
kas padara tos nerentablus ārstniecības iestādēm, veselības centriem un slimnīcām.
Šobrīd būtu mērķtiecīgi izveidot Nacionālo veselības fondu, lai pārskatītu valsts
apmaksāto manipulāciju sarakstu un to apmaksas nosacījumus.

4. Nepieciešams dubultot vietu skaitu medicīnas nozares speciālistu
apmācības programmās, kā arī izstrādāt un īstenot pasākumus, lai veicinātu
jauno speciālistu palikšanu Latvijā.
Šobrīd Latvijā trūkst 300 ārstu un 8000 medmāsu. Taču, neskatoties uz šo nopietno
darbinieku trūkumu, valsts finansēto vietu skaits medicīnas augstskolās Latvijā
pēdējo astoņu gadu laikā ir samazinājies no 280 līdz 230. Lai dubultotu valsts
finansēto vietu skaitu, tuvākajā laikā būtu jāatrod finanšu rezerves, tostarp
izveidojot Medicīnas izglītības fondu, kurā uzkrātos gan valsts līdzekļi, gan
privātie ziedojumi.
5. Samazināt PVN medikamentiem un medicīnas iekārtām.
Pēdējā laika tendence ir nepārprotama – medikamenti nenovēršami turpina
sadārdzināties. PVN samazināšana palēninātu šo procesu un padarītu
medikamentus pieejamākus iedzīvotājiem. Savukārt PVN samazināšana medicīnas
iekārtām palīdzētu apturēt medicīnisko pakalpojumu cenu pieaugumu.

