LR veselības
ministre
Anda Čakša
2019. gada 8.janvārī
1
1

2019. gadā pieejams finansējums, lai
turpinātu palielināt veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību un celtu kvalitāti
154,2 miljoni eiro*
*Veselības nozares reformu turpināšanai no EK pieļautā budžeta deficīta atkāpes
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Papildu finansējums veselības
aprūpei, EK atļautā atkāpe, milj.
eiro
154.2

113.4

40.8

2019.gadā
papildu 40,8

miljoni eiro,
salīdzinot ar
2018.gadu

79.1

34.3

2017

2018

2019

3

Finansējuma sadalījums
2019.gadam

154,2 milj. eiro

4%

3%

5%

Pieejamības uzlabošanai: 37%

10%

37%

VM prioritārajām jomām: 30%

11%
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
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Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
57,54 milj. eiro
753 152
662 365
512 112

105 749

laboratoriskie izmeklējumi
ambulatorie izmeklējumi

speciālistu konsultācijas
dienas stacionāra
pakalpojumi

97 555

ambulatorie rehabilitācijas
pakalpojumi

41 769

diabēta kabinetu
apmeklējumu

Papildus:
•

tiks nodrošināta pediatru pieejamība;

•

1036 endoprotezēšanas operācijas;

•

pasākumi prognozējamās invaliditātes
novēršanai 1 620 pacientiem

•

sāpju mazināšanas pakalpojumi 11 325

•

aknu transplantācija 7 pacientiem;

•

bioloģiskā terapija Krona slimībai,
čulainajam kolītam un psoriāzei 100
pacientiem, kā arī palielināts
kompensācijas apmērs 11 872

pacientiem;

pacientiem;
•

13 142 veselības aprūpes pakalpojumi
hroniskajiem pacientiem.
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Uzlabojumi onkoloģijā
29,22 milj. eiro
22 000 veselības aprūpes
pakalpojumi (primārā
diagnostika)

nodrošināti
psihoemocionālā atbalsta
pasākumi
onkoloģiskajiem
pacientiem

14 659 diagnostiskie un
izmeklēšanas pakalpojumi

3 306 ambulatorās
veselības aprūpes
pakalpojumi

3 445 stacionārie
veselības aprūpes
pakalpojumi

nodrošināti 6 160
onkoloģiskie pacienti ar
medikamentiem

Valsts patoloģijas centra
izveide

Pilotprojektā ģimenes ārstu
praksēs tiks palielināta krūts
vēža skrīninga aptvere par
14,1%, dzemdes kakla
skrīninga aptvere par 11,3%.

Lineārā paātrinātāja
iegāde PSKUS
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Infekcijas slimību izplatības mazināšana
16,48 milj. eiro
C vīrushepatīta
terapijas
nodrošināšana 400
pacientiem

medikamentozā
ārstēšana 1 500
HIV/AIDS pacientiem

Divu HIV līdzestības
kabinetu izveide,
atbalsts pacientiem

Strādās HIV atbalsta
personas

mobilā busa vienības
pakalpojumi ~2996
apmeklējumi

References
laboratorijas 10 468
izmeklējumi

Rezultātā: palielināts to HIV inficēto personu skaitu, kas
saņem ārstēšanu
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Primārā veselības aprūpe
15,43 milj. eiro
ģimenes ārstu darba
kvalitātes rādītāju
pārskatīšana un uz
pacientu un darba
rezultātu vērstas
motivācijas sistēmas
izveide

Paplašināts
jaundzimušo skrīnings

Papildu finansējuma
kvalitātes sistēmai

132 630 papildus
zobārstniecības
apmeklējumi bērniem

Vējbaku 2.pote

Gripas vakcīna bērniem
līdz 2 gadu vecumam
un grūtniecēm
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Sirds / asinsvadu programma
10,46 milj. eiro
Tiks nodrošināta zāļu kompensācija 5 205 pacientiem diagnožu grupā
“Asinsrites sistēmas slimības”
Iegādājoties angiogrāfus tiks uzlabota SAS pacientu diagnostika un
aprūpe primārajā un terciārajā līmenī
Ieviesta aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija – 75 operācijas

Sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu ieviešana

Kardiovaskulārā riska izvērtēšana un algoritmu ieviešana
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Ārstniecības iestāžu līmeņu reforma
6,93 milj. eiro
Apmaksas tarifu pārskatīšana klīniskajās universitātes slimnīcās

Papildus speciālistu piesaiste nodrošinot neatliekamās palīdzības un
uzņemšanas nodaļas darbu I līmeņa ārstniecības iestādēs un Siguldas
slimnīcā
Papildus 9 speciālistu dežūras RAKUS
Papildus neonatologa dežūras Liepājas reģionālā slimnīcā, Jēkabpils
reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīcā
Paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana PSKUS
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Rehabilitācijas pakalpojumu
stratēģiskais iepirkums

Akūtā rehabilitācija
• palielināts pacientu skaits, kas
saņems pakalpojumu
• uzlaboti stacionāro pakalpojumu
kvalitātes rādītāji
• uzlabota pacientu atlase tālākai
rehabilitācijai un iezīmēts
skaidrs pacienta ceļš
• pacientam būs pieejami
vienlīdzīgi kvalitatīvi
pakalpojumi
• noteikta vienota uzskaites
sistēma

3,87 milj. eiro

Subakūtā rehabilitācija
• uzlabota pakalpojumu
pieejamība atbilstoši
dzīvesvietai
• precizēti dati par rehabilitācijas
pakalpojumu apjoma
nepieciešamību utt.
• mazināsies pacientu atkārtota
hospitalizācija mājās radušos
komplikāciju dēļ
• pakalpojums tiks sniegts pēc
vienotiem algoritmiem
• skaidrs pacienta ceļš
pakalpojuma saņemšanai
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Psihiskās veselības uzlabošana
6,31 milj. eiro
Tiks attīstītas ambulatorās psihiatriskās prakses, uzlabojot pakalpojumu pieejamību
Tiks uzlabota pieejamība dienas stacionāra pakalpojumiem
Tiks nodrošinātas zāles 3379 jauniem pacientiem psihisko un uzvedības traucējumu grupā,
kā arī uzlabots stāvoklis 13 756 pacientiem
Samazināti nepamatoti stacionēšanas gadījumi
Vecākiem nodrošināta iespēja uzturēties kopā ar bērnu
Interešu izglītības nodrošināšana bērniem ar psihisku saslimšanu, atvieglojot ārstēšanas
procesu
Pilotprojekts “Pierādījumos balstīta jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses
programma garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai”
Paplašinātas nemedikamentozās ārstēšanas iespējas
12

Novecojušo medicīnas
iekārtu nomaiņai

Valsts asinsdonoru
centra medicīnas ierīču
nomaiņa

Datortomogrāfu
iegāde

Magnētiskās
rezonanses iekārtas

7,96 milj. eiro

Ultrasonogrāfijas
iekārtas

Molekulārās ģenētikas
efektivitātes
uzlabošanai
nepieciešamās iekārtas

Rezultātā: diagnostikas izmeklējumu un
ārstniecības kvalitātes uzlabošana pacientiem
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Paldies par uzmanību!
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