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Tekstā lietoto terminu skaidrojums1

Ambulatorā veselības aprūpe2 – veselības aprūpes pakalpojumi, kurus var saņemt ambulatori 
noteiktā laikā un vietā – poliklīnikās, veselības centros, slimnīcu ambulatorajās daļās un uzņemšanas 
nodaļās. 

Dienas stacionārs – ārstniecības iestāde, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības 
personu aprūpe un uzraudzība visu diennakti, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību. Dienas 
stacionārā diagnosticē slimības un traucējumus, ārstē un aprūpē pacientus.

Farmaceitiskā aprūpe – veselības aprūpes sastāvdaļa, ko savas kompetences ietvaros veic 
farmaceits, sniedzot farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu. Šajā 
aprūpē ietilpst arī uzraudzība par aptiekas pastāvīgo apmeklētāju zāļu lietošanu, zāļu un citu veselības 
aprūpes, profilakses un veicināšanas produktu izplatīšana, zāļu izgatavošana, veselības veicināšanas 
un slimību profilakses veicināšana, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot 
apmeklētāju intereses, kā arī apmeklētāju datu aizsardzības nodrošināšana savas kompetences 
ietvaros.

Kompensējamās  zāles – valsts daļēji vai pilnībā apmaksātas  zāles, kuras attiecīgām diagnozēm 
izraksta ģimenes ārsti vai kompensējamo zāļu sarakstā minētie speciālisti, kuri sniedz valsts apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpojumus. Valsts var kompensēt medikamentus 50, 75 vai 100% apmērā.

Primārā veselības aprūpe – pirmais un galvenais veselības aprūpes sistēmas līmenis, pirmais 
saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina galvenās 
iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas. 
Primāro veselības aprūpi savā pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem nodrošina ģimenes 
ārsti kopā ar savu komandu (ārsta palīgu vai māsu un vecmāti), kā arī zobārstu, zobārsta asistentu, 
zobārsta māsu un higiēnistu ambulatorajās ārstniecības iestādēs un stacionāro ārstniecības iestāžu 
ambulatorajā nodaļā. 

Sekundārā veselības aprūpe – specializēta ambulatorā un stacionārā veselības aprūpe, kas orientēta 
uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi (kuru sniedz ambulatorajā ārstniecības iestādē, 
slimnīcas ambulatorajā nodaļā, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, dienas stacionārā, 
slimnīcā).

Stacionārā aprūpe – pacientu ārstēšana ar atrašanos pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē 
visu diennakti. Stacionārās aprūpes ietvaros tiek sniegti sekundārā un terciārā līmeņa ārstniecības 
pakalpojumi. 

Terciārā veselības aprūpe –  augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi, kurus specializētās 
ārstniecības iestādēs nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju.

Veselības tīkls – institucionālais un veselības (sektora) pakalpojumu tīkls, kas nodrošina kvalitatīvu, 
efektīvu, koordinētu un savstarpēji integrētu veselības (sektora) pakalpojumu pieejamību – kā 
rezultātā cilvēki saņem nepārtrauktus (integrētu vienu otrā, secīgi pārejot no viena pakalpojumu 
līmeņa uz otru) veselības veicināšanas, slimību profilakses, veselības aprūpes (diagnostiku, ārstēšanu, 
rehabilitāciju, ilgtermiņa aprūpi, mājas aprūpi, paliatīvo aprūpi) pakalpojumus visos veselības sistēmas 
līmeņos atbilstoši cilvēku vajadzībām.

¹ 1.pielikums Sabiedrības veselības pamatnostādnēm2014.-2020.gadam
2 http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kontaktpunkts/852-veselbas-aprpe-latvij/ambulatorie-pakalpojumi
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1.Veselības aprūpes pakalpojumu pašreizējā teritoriālā 
izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam

Ģimenes ārstu pakalpojumi

Ģimenes ārsti, to skaitā arī internisti un pediatri, ir primārās veselības aprūpes stūrakmens. 2013. 
gadā Latvijā bija reģistrētas 1365 ģimenes ārstu prakses [1]. No Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
1529 izriet, ka par pilnu ģimenes ārsta praksi var uzskatīt (citējot dokumentu: ”nepiekrist personas 
reģistrācijai savu pacientu sarakstā”), ja ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau ir 1800 reģistrētas 
personas vai 800 bērni1, tomēr spēkā esošajos politikas plānošanas dokumentos, kuru izstrādes 
laikā ir izmantoti dažādi primārās veselības aprūpes jomā veikto pētījumu rezultāti, tiek norādīts, 
ka optimāla ģimenes ārsta prakses slodze saistībā ar reģistrēto pacientu skaitu ir 1500 reģistrētie 
pacienti. Vidēji valstī 2013. gadā bija 710 reģistrēti pacienti uz katru pediatriskā tipa praksi un 1610 
pacienti uz vispārēja tipa ģimenes ārsta praksi. Tātad vidējie ģimenes ārstu noslodzes rādītāji ir 
tuvu optimālajiem. Tomēr pētījuma ietvaros veiktā statistikas analīze liecina par visai nevienmērīgu 
ģimenes ārstu noslogojumu. 15,5% jeb 196 ģimenes ārstu prakšu reģistrēto pacientu skaits pārsniedza 
2000. Te gan jāpiebilst, ka vairākumā gadījumu šādās praksēs ģimenes ārstam palīdz ārstu palīgi un ir 
vairākas pieņemšanas vietas. Tajā pašā laikā 109 reģistrētās ģimenes ārstu prakses valsts apmaksātos 
pakalpojumus nesniedza vispār.

Uzskaites un kartēšanas īpatnības
Vienas un tās pašas ģimenes ārstu prakses mēdz apkalpot gan pieaugušos, gan bērnus, bet citas 

specializējas tikai uz pediatriskā tipa pakalpojumiem, kam jau pēc būtības jābūt zemākam pacientu 
skaitam uz praksi. Šis aspekts ir jāņem vērā, vērtējot vidējos rādītājus, kas izmantoti kartēšanā. Tāpat 
jāņem vērā, ka starp praksēm ar mazu reģistrētu pacientu skaitu ir iekļuvušas arī tādas, kas nesen 
sākušas darbību, kā arī tās, kas tikko beigušas darbību, bet pacienti vēl nav pilnībā pārreģistrēti.

Runājot par praksēm ar lielu pacientu skaitu, ilustrācijai minēsim kādu piemēru no Cēsu apkārtnes. 
Drustos ir reģistrēta ģimenes ārsta prakse ar 2884 pacientiem (15. lielākā Latvijā) un 12 690 gada 
apmeklējumiem (4. vietā Latvijā). Kopā ar trijiem ārsta palīgiem (štatā) ārste nodrošina pacientu 
aprūpi Raunas, Zosēnu, Drustu, Dzērbenes un Taurenes pagastos. Lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu 
par primārās veselības pakalpojumu izvietojumu, ģimenes ārstu apmeklējumus esam kartējuši kopā 
ar ambulatorajiem un feldšeru–vecmāšu punktu apmeklējumiem. Melnbārži (Zosēnu pagastā) un 
Taurene kartē parādās tikai feldšeru–vecmāšu punktu krāsā, turklāt ar nelielām apļa diagrammām, to 
laukumu aprēķinot atbilstoši Veselības ministrijas statistikā šajās adresēs uzrādītajam feldšerpunktu 
apmeklējumam, kurā nav ietverts apmeklējums pie ģimenes ārsta. Statistiskās uzskaites īpatnību dēļ 
ārsta apmeklējumu ziņā Drustus (296 iedzīvotāji) kartēs atbilstoši izvēlētajai metodikai bijām spiesti 
attēlot ar mazpilsētai laukuma ziņā līdzvērtīgu apļa diagrammu, tās laukums ir proporcionāls ārstu 
praksē (pēc juridiskās adreses) fiksēto apmeklējumu skaitam. Cik faktisko apmeklējumu bijis Drustos, 
statistika neatspoguļo, tomēr ir pamats domāt, ka lielākā daļa apmeklējumu varētu būt no iedzīvotāju 
skaita ziņā par Drustiem vairākkārt lielākās Raunas (1520 iedzīvotāji).

Līdzīgs piemērs ar ģimenes ārstu paaugstinātu apmeklētību fiksēts Rencēnos, kur reģistrētā ārstu 
prakse lielāko daļu pakalpojumu faktiski sniedz Valmierā.

Aprakstītie piemēri ilustrē situācijas, kuru dēļ kartēšanas rezultātā iegūtā aina atsevišķos 
gadījumos var atšķirties no faktiskās, tomēr sniedz kopējo priekšstatu par likumsakarībām teritoriālajā 
izvietojumā.

¹ http://likumi.lv/doc.php?id=263457
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Kopumā valstī 2013. gadā tika apmaksāti 6,49 miljoni ģimenes ārstu apmeklējumi, bet(ārpus 
ambulatorajām iestādēm – 5,06 miljoni, t.i., 3704 apmeklējumi uz katru reģistrēto praksi vai 4026 
apmeklējumi uz katru aktīvo praksi. 297 praksēs tika reģistrēti vairāk nekā 5000 pacientu apmeklējumi, 
bet 924 praksēs (74% aktīvo prakšu kopskaita) to skaits pārsniedza 3000.

Izteiktas likumsakarības starp ģimenes ārstu prakšu lielumu un to atrašanās vietu neiezīmējas. 
Dažas likumsakarības vērojamas ģimenes prakses vidējā lieluma (pēc reģistrēto pacientu skaita) 
atkarībā no apdzīvotās vietas lieluma. Proti – lielajās un vidēji lielajās pilsētās ģimenes prakses vidējais 
lielums parasti nebija mazāks par 1250 pacientiem. Vidēji mazāk nekā 1000 pacientu uz ģimenes ārsta 
praksi pilsētās bija tikai Pāvilostā, Alojā, Apē, Jaunjelgavā, kā arī Viesītē, kur pamatdarba vieta nebija 
reģistrēta nevienam ģimenes ārstam. Tomēr citās mazpilsētās šis rādītājs bija krietni augstāks nekā 
Rīgā (1491). Vidēji vairāk nekā 2000 pacientu uz praksi bija reģistrēts Cesvainē, Ķegumā, Baložos, 
Vangažos, Aizputē, kā arī Kuldīgā un Alūksnē.

Vērtējot ģimenes ārstu prakšu ģeogrāfisko izvietojumu, retāks tīkls un lielāka koncentrācija 
vērojama Kurzemē, īpaši Ventspils un Kuldīgas pusē, kur ir arī retāka apdzīvotība, kā arī Latgalē – 
Preiļu un Krāslavas pusē. Krāslavas apkārtnē gan vērojams blīvs feldšeru – vecmāšu punktu tīkls (sk. 
1.,3.- 8.att. un 1.,2. tab.).

Visblīvākais ģimenes ārstu prakšu tīkls atbilstoši apdzīvojumam ir Pierīgā.
 

Feldšeru-vecmāšu punktu pakalpojumi

Teritorijās, kurās ir nepietiekams ģimenes ārstu pakalpojumu sniedzēju nodrošinājums un 
apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu 
ar pašvaldību par feldšeru-vecmāšu punkta darbību PVA pakalpojumu nodrošināšanai.

2013. gadā Latvijā darbojās 164 šādi PVA punkti. Ziņu nebija par apmeklējumu skaitu 30 no 
tiem. Vēl 40 punktos bija apkalpoti mazāk nekā 1000 apmeklētāji (11 punktos mazāk nekā 500), 94 
punktos – vairāk nekā 1000 apmeklētāju, no kuriem 49 punktos – vairāk nekā 2000. Visapmeklētākie 
feldšerpunkti bija Sventē (Daugavpils novads; 8137 apmeklējumi), Kandavā (6750) un Kapsēdē 
(Grobiņas novads; 6251). 

Kā redzams pēc kartēm (sk. 3.-8. att.), kurās attēlots feldšerpunktu izvietojums pēc apmeklējumu 
skaita, to nevar nosaukt par vienmērīgu vai atbilstošu apdzīvojumam. Lielākā daļa feldšerpunktu 
koncentrēta Latgalē, īpaši Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas apkārtnē, turpretim Preiļu un Līvānu 
apkārtnē, kur ģimenes ārstu prakses izvietotas vēl retāk, bet apdzīvotība nav mazāka, šādu punktu nav 
vispār. Līdzīga situācija vērojama Liepājas pusē, kur nelielā teritorijā koncentrēti gandrīz visi Kurzemes 
feldšerpunkti. Šādas atšķirības izvietojumā veidojušās pašvaldību dažādas pieejas un tradīciju dēļ, 
risinot ar veselības aprūpi saistītos jautājumus. 

Ievērojamas atšķirības ir arī feldšerpunktu noslodzē. Apmeklētākajos tā ir krietni lielāka nekā 
mazajās ģimenes ārstu praksēs. Kā jau minējām, par apmeklētāju skaitu 30 feldšerpunktos nebija 
ziņu, 11 punktos 2013. gadā tas nesasniedza 500. Vairāk nekā puse (23) šo punktu atradās Latgalē.

Dežūrārsta pakalpojumi

Ārpus ģimenes ārstu darba laika pacientus pieņem dežūrārsts. 2013. gadā šāds pakalpojums bija 
pieejams 28 medicīnas iestādēs 12 Latvijas pilsētās. Kopējais pacientu apmeklējumu skaits bija 
32 608 jeb 1165 apmeklējumi uz vienu iestādi. 

Dežūrārstu apmeklējumus esam kartējuši kopā ar ģimenes ārstu apmeklējumiem (sk. 3.-8. att.). 
Rīgā dežūrārsts bija pieejams 13 vietās, Jelgavā – trijās, Liepājā un Daugavpilī – divās vietās. 

Dežūrārsts bija pieejams arī Salaspilī, Ogrē, Siguldā, Bauskā, Dobelē, Jēkabpilī un Ventspilī. Atšķirības 
dežūrārstu noslodzē dažādās iestādēs ir ievērojamas – no 208 apmeklētājiem Ogres slimnīcā līdz 5199 
apmeklētājiem Salaspils veselības centrā.



2. att.



3. att.



4. att.



5. att.
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Veselības aprūpe mājās

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta 
palīgs (feldšeris), savukārt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts fizioterapeits vai 
fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds. Veselības aprūpi mājās organizē Nacionālais 
veselības dienests, slēdzot līgumus par tās realizāciju ar sertificētiem apakšuzņēmējiem.

Ar šo pakalpojumu sniegšanu Latvijā nodarbojas ap 200 uzņēmumu, kas darbojas gan valsts, gan 
reģionālajā un lokālajā līmenī. Lai gūtu priekšstatu par mājas aprūpes izplatību, pašvaldību griezumā 
pētījām visu pakalpojumu sniedzēju veikto mājas apmeklējumu kopskaitu un intensitāti uz 100 
pašvaldības iedzīvotājiem (sk. 2.att. un 3. tab.). 

Lai arī visumā mājas veselības aprūpe, kā redzams kartē, sakrīt ar iedzīvotāju izvietojumu, tomēr 
atsevišķās pašvaldībās šī pakalpojuma intensitāte var atšķirties pat četrkārtīgi. Piemēram, Jūrmalā, 
neraugoties uz mazāku iedzīvotāju skaitu, mājas apmeklējumu bija divreiz vairāk nekā Jelgavā. 
Iespējams, daļēji tas skaidrojams ar salīdzinoši augstāku pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru 
nekā dažkārt par “studentu” pilsētu dēvētajā Jelgavā, kā arī augstāku faktiski klātesošo iedzīvotāju 
skaitu Jūrmalā, nekā to sniedz statistikas dati un lielo cilvēku skaitu, kas Jūrmalas dziednīcās iziet 
rehabilitācijas kursu. Tomēr atšķirība tik un tā šķiet pārāk liela un apmeklējuma līmenis Jelgavā ir 
neparasti zems. 

Līdzīga situācija vērojama Jēkabpils novadā, kur atšķirībā no Jēkabpils pilsētas mājas apmeklējumu 
skaits ir niecīgs. Salīdzinoši augstais apmeklējuma līmenis arī citos kaimiņnovados vedina izdarīt 
secinājumu, ka Jēkabpils novada mājas aprūpes apmeklējumi pieskaitīti Jēkabpils pilsētai.

 
Zobārstniecības pakalpojumi

2013. gada 1. janvārī Latvijā bija 1445 praktizējoši zobārsti jeb viens zobārsts uz 1400 iedzīvotājiem, 
kas saskaņā ar Eiropas Galvenās Zobārstu Padomes (CECDO) rekomendācijām – viens zobārsts uz  
1500 iedzīvotājiem – ir labs rādītājs. Līgumattiecībās ar NVD 2013. gada 1. janvārī bija 659 zobārsti un 
116 zobu higiēnisti1. 

Tā kā zobārstniecības pakalpojumus pamātā sniedz zobārstu privātprakses un cita veida privātie 
uzņēmumi (90%), šī veselības aprūpes joma pilnībā pakļauta tirgus ekonomikas likumiem. Kopš 
neatkarības atjaunošanas, ienākot modernajām tehnoloģijām, tā ir piedzīvojusi ļoti strauju un kvalitatīvu 
izaugsmi. Tirgus likumi diktē cenas, bet pasaules līmeņa iekārtas un izejmateriāli zobārstniecībā nav 
lēti. Šī iemesla dēļ, neraugoties uz salīdzinoši (ar citām ES valstīm) zemajām pakalpojumu cenām, 
vistrūcīgākajai sabiedrības daļai pasaules līmeņa zobārstniecība praktiski kļuvusi nepieejama. 

Atbilstoši likumdošanai Latvijas valsts apmaksā zobārstniecības pakalpojumus bērniem vecumā 
līdz 18 gadiem. Pētījuma ietvaros analizējām tikai šī zobārstniecības pakalpojuma pieejamību Latvijā.

Uzskaites un kartēšanas īpatnības (sk. 9. att.)
Tā kā vienīgā informācija, ko šajā sakarā centralizēti bija iespējams saņemt no Veselības 

ministrijas, bija valsts apmaksāto bērnu zobārsta apmeklējumu skaits pa zobārstniecības praksēm 
un uzņēmumiem, vispirms grupējām zobārstniecības pa apdzīvotajām vietām. Summējot atsevišķo 
zobārstniecību apmeklējumu skaitu pa apdzīvotajām vietām, attēlojām tās kartē ar apļa diagrammām, 
to laukumu aprēķinot proporcionāli apmeklējumu skaitam 2013. gadā. Kartēšanas procesā atklājās 
atsevišķi statistikas rādītāji, kas neviesa uzticību. 

1 Informatīvais ziņojums par veselības nozarē plānotajām reformām
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Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Piemēram, trešais lielākais zobārsta apmeklējumu skaits bija nevis Liepājā, kas iedzīvotāju skaita 
ziņā ir trešā lielākā Latvijas pilsēta, bet gan Cēsīs, kas ir 13. lielākā. Sazinoties ar lielākajām Cēsu 
zobārstniecībām, noskaidrojās, ka liela daļa tur uzrādīto pakalpojumu faktiski sniegti zobārstniecību 
filiālēs Valmierā, Limbažos, Pļavniekos, Siguldā, Smiltenē, Valkā, Alūksnē, Gulbenē, Balvos un Madonā.

Tāpat noskaidrojām, ka Ventspils lielākajai zobārstniecībai ir filiāle Kuldīgā. Iespēju robežās kartes 
gala versijā esam novērsuši fiksētās neprecizitātes, tomēr, iespējams, ka atsevišķas “dīvainības” vēl 
palikušas (piemēram, neproporcionāli mazais apmeklējumu skaits Jēkabpilī). 

Nobeidzot aprakstīt uzskaites un kartēšanas īpatnības, vēlamies uzsvērt, ka oficiālās statistikas 
informācijas nekritiska analīze arī zobārstniecības jomā var novest pie kļūdainiem secinājumiem.

Analizējot bērnu zobārsta apmeklējumu teritoriālo izvietojumu, jāatzīmē, ka, lai arī atbilstība 
iedzīvotāju izvietojumam visumā ir, tomēr nesakritības ir redzamākas nekā citās veselības aprūpes 
jomās. Iespējams, daļēji tas izskaidrojams ar to, ka analizējamā informācija skar tikai valsts apmaksātos, 
tātad bērniem bez maksas sniegtos zobārstniecības pakalpojumus, ko veic tikai tās zobārstniecības, 
kam noslēgts attiecīgs līgums ar valsti. Tā kā darbs ar bērniem prasa īpašas iemaņas, bet valsts noteiktie 
izcenojumi daudzām zobārstniecībām, kam ir pietiekams maksājošo klientu loks, nešķiet pievilcīgi, tās 
neizvēlas iespēju sniegt šos pakalpojumus. 

Piemēram, Ādažos, kur darbojas zobārstniecība un arī bērnu skaits vidusskolā vien pārsniedz 
tūkstoti, pēc oficiālās statistikas valsts apmaksātie pakalpojumi netika sniegti. Tuvākā zobārstniecība, 
kas tos sniedza, bija Carnikavā. Iespējams, šī paša iemesla dēļ iedzīvotāju skaitam neproporcionāli mazs 
apmeklējumu skaits bija fiksēts arī Jūrmalā. Visticamāk, vecāki bērniem izmanto Rīgas zobārstniecību, 
kā arī maksas pakalpojumus.

Otrs faktors, kas acīmredzot arī ietekmē šo pakalpojumu jomu, ir īpatnības, kādas vēsturiski 
izveidojušās zobārstniecības pakalpojumu izvietojumā. Piemēram, Vidzemes reģiona vadošais 
zobārstniecības centrs atrodas nevis lielākajā pilsētā Valmierā, bet Cēsīs, kur izvietojušies divi 
lieli nozares uzņēmumi – Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika un Cēsu mutes veselības centrs 
(Ziemeļaustrumlatvijas mutes veselības centra daļa), kuru speciālisti un aprīkojums ļauj sniegt arī tādus 
pakalpojumus, kas ir pa spēkam tikai vadošajām valsts klīnikām. Savukārt Kurzemē arī Kuldīga līdzās 
Liepājai un Ventspilij pēc apmeklējumu skaita iekļuvusi starp 10 vadošajiem Latvijas zobārstniecības 
centriem. 

Latgalē, kā ierasts, pakalpojumos dominē Daugavpils un Rēzekne, Zemgalē – Jelgava, bet Pierīgā 
izceļas Ogre. Tomēr, tāpat kā citās veselības aprūpes jomās, arī bērnu zobārstniecībā vērojama 
pakalpojumu koncentrācija Rīgā.

Zobārstniecības pakalpojumus lauku apvidos sniedz arī mobilie zobārstniecības kabineti, kas 
speciāli aprīkotos autobusos pārvietojas pa speciāli izstrādātiem maršrutiem (pa pusgadam katrā no 
četriem reģioniem ārpus Rīgas), pārsvarā apmeklējot lauku izglītības iestādes. P. Stradiņa slimnīcai 
tādi autobusi bija divi, kas nodoti lietošanā reģionālajiem pakalpojumu sniedzējiem.
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Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Farmaceitiskā aprūpe

Darba gaitā tika analizēta informācija par 765 Latvijas aptiekām, tās grupējot pa apdzīvotajām 
vietām un kartējot. Zīmes lielums ir aprēķināts proporcionāli aptieku skaitam apdzīvotajā vietā. Šādā 
veidā kartē (sk. 10.att. un 4.tab.) attēlotais rezultāts liecina, ka visumā aptieku izvietojums atspoguļo 
Latvijas iedzīvotāju izvietojumu. 

Vairāk nekā trešdaļa Latvijas aptieku atrodas Rīgā (261), tai seko Daugavpils (39), Liepāja (29), 
Jelgava (25) un Jūrmala (20). Interesanti, ka Rēzeknē, kaut iedzīvotāju ir mazāk, aptieku ir par divām 
vairāk nekā Ventspilī (16 pret 14). Te gan jāņem vērā fakts, ka Rēzekne apkalpo arī novada iedzīvotājus, 
kurai to ir ievērojami vairāk nekā Ventspilij. 

Tomēr atsevišķos gadījumos disproporcija starp aptieku un iedzīvotāju skaitu ir grūti izskaidrojama. 
Piemēram, Ilūkstē ir četras reizes mazāk iedzīvotāju nekā Krāslavā vai Balvos, bet aptieku – tikpat (4), 
bet Talsos, kur iedzīvotāju skaits ir tikai nedaudz lielāks kā Krāslavā, aptieku ir divreiz vairāk (8). 

Objektīvāk situāciju iespējams izvērtēt, analizējot datus par aptiekās pārdoto valsts kompensējamo 
medikamentu recepšu skaitu. Konkrētās apdzīvotās vietas vidējais gada rādītājs uz vienu aptieku 
kartē attēlots ar krāsas intensitāti. 

No šīs analīzes izriet, ka aptieku vidējā noslodze dažādās apdzīvotajās vietās var atšķirties pat 
četrkārtīgi. Visnoslogotākās ir reģionālo attīstības centru aptiekas – vairāk nekā 7000 recepšu uz 
aptieku, izņemot Siguldu, Jūrmalu un Valku, kur šis rādītājs bija nedaudz zemāks, tomēr, ņemot vērā 
ievērojamo tūristu un caurbraucēju skaitu, ar aptieku noslodzi problēmām nevajadzētu būt. 

Analīzē noskaidrojās, ka 52 aptiekās tika pārdots mazāk nekā 1000 valsts apmaksāto medikamentu 
recepšu, bet vēl 82 – mazāk nekā 2000 recepšu. Vairāk nekā pusē  Latvijas aptieku (54% jeb 415) gadā 
pārdeva vairāk nekā 5000 valsts apmaksātu recepšu, bet 52 aptiekās – vairāk nekā 20 000 recepšu. 

Tādējādi varam secināt, ka salīdzinoši nelielajā Latvijas farmācijas tirgū konkurence ir visai 
spēcīga, tomēr lielākajā aptieku daļā bizness norit veiksmīgi.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP) Latvijā organizēta piecos reģionos ar centriem Kurzemei 
Kuldīgā (atbalsta centri Liepājā un Ventspilī), Zemgalei Jelgavā (atbalsta centrs Jēkabpilī), Rīgas 
reģionam Rīgā, Vidzemei Valmierā (atbalsta centri Cēsīs, Gulbenē un Madonā) un Latgalei Daugavpilī 
(atbalsta centrs Rēzeknē). Reģionu robežas daļēji sakrīt ar valstī noteiktajām plānošanas reģionu 
robežām, izņēmums ir Vidzemes NMP reģions- tas ir ievērojami lielāks, jo aptver arī bijušo Balvu un 
Limbažu rajonu teritoriju.

Ministru Kabineta noteikumi NR. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 
paredz, ka NMP dienestam vismaz 75% neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu jāpaspēj 
nokļūt notikuma vietā 15 minūšu laikā pilsētās un 25 minūšu laikā laukos. Lai izpildītu šo normatīvu, 
ir izveidots NMP punktu tīkls. Katrā NMP punktā dežurē vismaz viena NMP brigāde. Vislielākais 
NMP punktu un brigāžu skaits atbilstoši apdzīvojumam ir Rīgā un tās apkārtnē. Arī izsaukumu skaits 
teritorijā pēc 2013.gada datiem ir vislielākais. 

Salīdzinot  NMP brigāžu izpildīto izsaukumu skaitu uz vienu NMP brigādi 2013.gadā starp NMP 
punktiem dažādās Latvijas vietās, ir vērojamas atšķirības.  Ārpus Rīgas  vairāk nekā 3000 izsaukumu 
uz 1 NMP brigādi izpildīti Ogrē, Salaspilī, Olainē, kā arī Daugavpilī un Liepājā (sk. 11. -13.att. un 5.tab.).  
Daudz mazāk – zem 750 izsaukumiem uz 1 NMP brigādi izpildīti Pāvilostā, Nīcā, Dunavā, Plācī, Aknīstē, 
Tilžā, Alsungā, Viesītē.
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(Gala atskaites 1.pielikums)

Apmēram pusē NMP izsaukumu pacienti tiek nogādāti ārstniecības iestādēs.  Analizējot ārstniecības 
iestādēs NMP nogādātos pacientus pēc izcelsmes reģiona (sk. 19.att.), vairāk nekā 90% pacientu 
nogādāti sava reģiona ārstniecības iestādē. Tikai četrās slimnīcās nogādāto pacientu vidū vairāk nekā 
piektdaļa tika ievesta no kaimiņu reģioniem – Tukumā un Dobelē no Kurzemes, Jēkabpilī no Latgales, 
bet Upeslejās (tuberkulozes slimnīcā) no dažādiem reģioniem.

 Viena no funkcijām, ko veic NMP dienests, ir pacientu pārvešana no vienas slimnīcas uz citu. 
Pētījuma gaitā veicām pacientu pārvešanu plūsmu analīzi un kartēšanu (sk.19.att.). Spilgti iezīmējās 
tendence pacientus pārvest no lokālajām uz reģionālajām slimnīcām, bet no reģionālajām – uz Rīgas 
ārstniecības iestādēm.

Kurzemē galvenās pacientu plūsmas bija: no Talsiem uz Ventspili un Rīgu; no Saldus uz Kuldīgu un 
Dobeli; no Kuldīgas uz Ventspili, Rīgu un Liepāju; no Ventspils uz Rīgu un Liepāju; no Liepājas uz Rīgu.

Zemgalē galvenās pacientu plūsmas bija: no Bauskas uz Jelgavu un Rīgu; no Jelgavas un Dobeles uz 
Rīgu, no Aizkraukles uz Jēkabpili un Rīgu; no Jēkabpils uz Rīgu un Daugavpili.

Latgalē galvenās pacientu plūsmas bija: no Preiļiem uz Daugavpili; no Krāslavas un Rēzeknes uz 
Daugavpili un Rīgu; no Daugavpils uz Rīgu, no Ludzas uz Rēzekni.

Vidzemē galvenās pacientu plūsmas bija: no Valmieras, Cēsīm, Madonas un Balviem uz Rīgu; no 
Limbažiem, Strenčiem un Smiltenes uz Valmieru; no Gulbenes uz Balviem, no Alūksnes uz Rēzekni.

Medicīnas personāls ambulatorajās un stacionārajās medicīnas iestādēs

2013. gadā ambulatorajās un stacionārajās medicīnas iestādēs pamatdarbā strādāja un sniedza 
ambulatoros medicīnas pakalpojumus 4888 ārsti (izņemot zobārstus un ģimenes ārstus) un pārējā 
medicīnas personāla 11 773 darbinieki, kopā – 16 661 darbinieks. 

54% Latvijas medicīniskā personāla strādāja Rīgā (9060 ārstniecības personas), tai sekoja 
Daugavpils (1469) un ar lielāku atrāvienu Liepāja (684), Jelgava (629) un Jūrmala (600; sk. 14.att. un 
6.tab.). Mazpilsētās ambulatorajā aprūpē iesaistītais personāls bija daudzkārt mazāks, dažās iztiekot 
tikai ar ģimenes ārsta pakalpojumiem, piemēram, Salacgrīvā. 

Teritoriālā griezumā vērojamas ļoti būtiskas atšķirības ārstu īpatsvarā pret pārējo medicīnas 
personālu. Rīgā ārstu īpatsvars bija 35%, bet pārējās republikas pilsētās, izņemot Valmieru (29%), tas 
nesasniedza 25%, bet Daugavpilī bija tikai 15% līmenī.

 Uzskaites un kartēšanas īpatnības
Statistiskās uzskaites īpatnību dēļ nav iespējams strikti nodalīt virkni ambulatorās aprūpes rādītāju 

no stacionārās aprūpes rādītājiem, ja ambulatorie pakalpojumi tiek sniegti stacionārajās aprūpes 
iestādēs (tie paši ārsti veic izmeklējumus uz tām pašām iekārtām utt.). To īpatsvars ir ievērojams, un 
vairumā gadījumu šos rādītājus esam analizējuši un kartējuši kopīgi abiem aprūpes līmeņiem.

Jāatzīmē, ka statistikā ārsta darbības vieta definēta kā pamatdarba vieta (viena konkrēta), bet, 
ņemot vērā, ka daudzi ārsti vienlaikus praktizē vairākās iestādēs, iegūtais rezultāts ne vienmēr 
raksturo patieso situāciju.

Ilustrācijai varam minēt Ziemeļkurzemes slimnīcas piemēru. Statistika visu personālu uzrāda 
pēc slimnīcas juridiskās adreses Ventspilī, taču, zinot, ka Talsu slimnīca ir Ziemeļkurzemes slimnīcas 
struktūrvienība, centāmies noskaidrot mūs interesējošos rādītājus, lai kartē attēlotā informācija būtu 
objektīvāka. Sazinoties ar Talsiem, noskaidrojās, ka slimnīcā praktizē 35 ārsti, no kuriem pamatdarbā ir 
tikai 12 (šo skaitli arī izmantojām kartē un kopsavilkuma tabulā). Neraugoties uz minēto, pēc pārrēķina 
summārais ārstu īpatsvars ambulatorajās un stacionārajās medicīnas iestādēs pretēji loģikai Talsos 
bija 31%, bet Ventspilī – 24%. Analoģiska situācija bija vērojam Latgalē, kur pēc statistikas rādītājiem 
Ludzā ir 30% ārstu un Krāslavā – 26%, pretstatā Rēzeknei – 19% un Daugavpilij – 15%. Secinājums – 
zemāks ārstu īpatsvars medicīniskajā personālā vērojams pilsētās (izņemot Rīgu un Valmieru), kur 
izvietotas lielās slimnīcas ar daudzskaitlīgu apkalpojošo personālu.
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(Gala atskaites 1.pielikums)

Ambulatorie veselības pakalpojumi 

Lai raksturotu ambulatoro pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā, apdzīvoto vietu griezumā 
apkopojām informāciju par visiem (arī maksas) ambulatorajiem un profilaktiskajiem ārstu 
apmeklējumiem visās iestādēs (arī stacionārajās), kas sniedz šādus pakalpojumus. Kartē tos attēlojām 
ar stabiņdiagrammām, kuru laukums proporcionāls apmeklējumu skaitam apdzīvotajā vietā. 

Uzskaites un kartēšanas īpatnības (sk.3.-8.att. un 2.tab.)
Kartēšanas procesā atsevišķās apdzīvotās vietās – Ventspilī, Bauskā, Iecavā, Limbažos – atklājās 

iedzīvotāju skaitam neraksturīgi liels ambulatoro apmeklējumu skaits. Ar Veselības ministrijas 
palīdzību precizējot informāciju pie pakalpojumu sniedzējiem, izrādījās, ka sniegtā informācija 
ietvērusi arī citus pakalpojumus. Tomēr arī pēc korekciju veikšanas, piemēram, Bauskā un Ventspilī 
šie rādītāji joprojām nešķiet adekvāti. 

Lai kartē attēlotā informācija būtu objektīvāka, pētījuma gaitā centāmies noskaidrot, kāda daļa no 
juridiski (arī statistiski) apvienoto slimnīcu sniegtajiem ambulatorajiem pakalpojumiem attiecināma 
uz konkrēto pilsētu, kā Ziemeļkurzemes (Talsu–Ventspils) un Gulbenes–Balvu slimnīcas gadījumā, 
taču ne vienmēr tas izdevās. Šādos gadījumos proporcija tika noteikta redakcionāli.

Ņemot vērā iespējamās neprecizitātes statistikā, par ambulatoro pakalpojumu pieejamību varam 
izdarīt šādus secinājumus:

1) 3,4 miljoni jeb 57% visu ambulatoro apmeklējumu attiecināmi uz Rīgā strādājošiem ārstiem. 
Līdz ar to Rīgā fiksēts visaugstākais apmeklējums uz vienu iedzīvotāju, kas gan nenozīmē, ka rīdzinieki 
vairāk slimotu, bet ir apliecinājums medicīnas speciālistu koncentrācijai galvaspilsētā un attiecīgam 
pacientu pieplūdumam no visas valsts teritorijas.

2) Ambulatorie pakalpojumi pārējā valsts teritorijā koncentrēti lielajās un vidēji lielajās pilsētās, 
īpaši bijušajos rajonu centros. Tikai Valkā šis rādītājs (9368 apmeklējumi) bija ievērojami mazāks nekā 
jebkurā citā bijušajā rajona centrā.  Otrā mazākā ir Alūksne (25 987 apmeklējumi). Šo situāciju varētu 
skaidrot ar faktu, ka iepriekšējā, gandrīz pusgadsimtu pastāvējušā administratīvā iedalījuma laikā 
veidotā infrastruktūra joprojām turpina pildīt savas funkcijas, bet Valkas iedzīvotāji pēdējā laikā mēdz 
izmantot arī tās ievērojami lielākās dvīņpilsētas Valgas (Igaunijā) ārstu pakalpojumus.

3) Ievērojams skaits – vairāk kā 20 tūkstoši ārstu apmeklējumu gadā – ambulatoro pakalpojumu 
tiek sniegts arī nozīmīgākajās Rīgas aglomerācijas apdzīvotajās vietās ar labi attīstītu infrastruktūru, 
kā Siguldā, Salaspilī, Olainē, Ādažos, Iecavā.

4) Novadu, dažkārt arī vienlaikus vairāku novadu nozīmes ambulatorie centri ar gada apmeklējumu 
no 7 līdz 15 tūkstošiem pacientu pārsvarā atradās pilsētās, kur pieejami dienas stacionāri vai slimnīcas 
(izņemot Valku un Vangažus), un tās ir Saulkrasti, Dagda, Līvāni, Priekule, Aizpute, Ilūkste.

5) Mazajiem ambulatoro pakalpojumu centriem ar gada apmeklējumu vairāk nekā 2,5 tūkstoši 
pacientu pārsvarā gadījumu arī ir saglabājies kādreizējo slimnīcu “mantojums”, kā Irlavā, Rojā, 
Kārsavā, vai arī tie tradicionāli vairākiem pagastiem pildījuši vietējās nozīmes centra funkcijas, kā 
Smiltenē, Ērgļos, Lielvārdē, Rūjienā, Ķekavā.

6) Nelielā apjomā ambulatorie pakalpojumi tiek piedāvāti arī dažās citās apdzīvotajās vietās (arī 
kādreizējo slimnīcu telpās), tomēr to skaits ir daudzkārt mazāks par turpat reģistrētajiem ģimenes 
ārsta pakalpojumiem.



15. att.

16. att.
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Radioloģiskie izmeklējumi

Valda uzskats, ka Latvijā ar salīdzinoši zemu apdzīvojuma līmeni ir augsts mūsdienīgas medicīniskās 
aparatūras nodrošinājuma līmenis, tomēr pacientiem šie izmeklējumi ne vienmēr ir pieejami, jo 
iekārtu ekspluatācija esot dārga (nepieciešami augsti kvalificēti un labi apmaksāti speciālisti) un valsts 
atvēlētais finansējums – nepietiekams. Ņemot vērā, ka valsts jau ir veikusi ievērojamas investīcijas 
šo iekārtu iegādē, pētījuma ietvaros analizējām, kāda ir mūsdienu medicīnā tik bieži izmantoto 
datortomogrāfu un magnētiskās rezonanses aparātu izvietojums un noslodze Latvijā.

Magnētiskās rezonanses izmeklējumi 2013. gadā notika astoņās Latvijas pilsētās (sk. 15.att.).  
13 aparāti bija pieejami Rīgā, pa diviem – Valmierā un Rēzeknē, pa vienam – Cēsīs, Daugavpilī, 
Kuldīgā, Liepājā un Ventspilī. Rīgā šie aparāti bija arī visnoslogotākie – vidēji 3762 valsts apmaksāti 
izmeklējumi uz aparātu gadā. Tai sekoja Valmiera (2776 izmeklējumi uz aparātu), Ventspils (2403) 
un Liepāja (2065). Pārējās pilsētās aparātu noslogojums bija ievērojami zemāks: Kuldīgā – 1741, 
Daugavpilī – 1472, Rēzeknē – 954, bet Cēsīs – tikai 464. Kopš 2014. gada arī Jelgavā pieejami valsts 
apmaksāti magnētiskās rezonanses pakalpojumi.

Datortomogrāfijas izmeklējumi 2013. gadā Latvijā bija pieejami 26 pilsētās (sk. 16. att.). No 70 
datortomogrāfiem Rīgā atradās 36, Liepājā – pieci, Daugavpilī un Valmierā – pa trim un Jelgavā – 
divi. Datortomogrāfa vidējā noslodze bija 4558 izmeklējumu gadā, tomēr arī šeit vērojama liela 
disproporcija starp dažādām pilsētām. Piemēram, Jēkabpilī, Ventspilī, Cēsīs un Rēzeknē tika veikts 
vairāk nekā 6000 izmeklējumu, bet Siguldā, Ādažos, Priekulē, Aizkrauklē, Krāslavā un Ludzā –  
mazāk nekā 2000, bet Balvos – vien 82 izmeklējumi (sazinoties ar Balviem, izrādījās, ka aparāts 
iegādāts 2013. gada beigās, tāpēc skaits esot tik mazs). 

Analīze liecina, ka datortomogrāfijas izmeklējumi valstī salīdzinājumā ar magnētiskās 
rezonanses izmeklējumiem teritoriālā izvietojuma ziņā ir pieejamāki, tomēr ievērojamās atšķirības 
datortomogrāfu noslodzē izvirza jautājumu par stingrāka izvērtējuma nepieciešamību pirms valsts 
finansētu datortomogrāfu turpmākas iegādes.

Stacionāri 

Stacionāros tiek veikta pacientu ārstēšana ar atrašanos pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē 
visu diennakti. Stacionārās aprūpes ietvaros tiek sniegti sekundārā un terciārā līmeņa ārstniecības 
pakalpojumi. Vienkāršības labad, turpmāk tekstā šī oficiālā termina vietā lietosim arī ierasto – slimnīca. 

Pakāpenisko reformu rezultātā slimnīcu skaits Latvijā ir ievērojami samazinājies. Daudzas no tām 
pārtapušas par dienas stacionāriem, citas – par sociālās aprūpes iestādēm. Vēl dažas – apvienotas 
juridiski, izzūdot no statistiskās uzskaites tabulām, bet turpinot darbību iepriekšējās vietās, ar 
iepriekšējo personālu, „centram” nododot dažkārt lielāku, bet citkārt pavisam nelielu daļu funkciju. 
Lai pētījumā gūtu pilnīgāku priekšstatu par Latvijas slimnīcu tīklu, atsevišķos gadījumos sazinājāmies 
ar apvienoto slimnīcu struktūrvienībām, iegūstot detalizētāku informāciju par to sniegtajiem 
pakalpojumiem un kapacitāti. Talsu (kopā ar Ventspili veido Ziemeļkurzemes slimnīcu) un Balvu 
(Gulbenes-Balvu slimnīca) gadījumā pakalpojumu spektrs izrādījās pietiekams, lai tiktu attēlots visās 3 
stacionārus raksturojošajās Latvijas kartēs (sk. 17.-19. att. un 7.tab.).

Konsultējoties ar Veselības ministrijas ekspertiem, vispirms veicām stacionāru klasifikāciju, izdalot 
šādas galvenās slimnīcu grupas: akūtās palīdzības, aprūpes, rehabilitācijas, narkoloģijas, psihiatrijas, 
kā arī slēgtās (Olaines cietuma slimnīca). 17.kartē redzams šo slimnīcu izvietojums atbilstoši gultas 
vietu skaitam (attēlots proporcionāli apļdiagrammas  laukumam.  



17. att.



18. att.
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Vislielākā slimnīcu ietilpība, protams, ir Rīgā (4896 gultas vietas), sekojot Daugavpilij (1187) un 
Jūrmalai (1109), kā arī Jelgavai (647) un Liepājai (562). Visās nosauktajās pilsētās ir vairākas dažādu 
profilu slimnīcas. Ja Rīgā dominē akūtās palīdzības slimnīcas, tad Liepājā, Daugavpilī un Jelgavā 
nozīmīga daļa gultas vietu attiecināma uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām (Jelgavā – vairāk kā puse). 
Tikmēr Jūrmalā dominējošās ir rehabilitācijas un aprūpes slimnīcas. Pārējā Latvijas teritorijā dominē 
akūtās palīdzības slimnīcas. Lielākās no tām (ārpus jau minētajām pilsētām) bija Rēzeknē, Jēkabpilī, 
Ventspilī un Valmierā (visās virs 230 vietām). Lieluma ziņā izceļas arī psihoneiroloģiskās slimnīcas 
Kraujās (Aknīstes pagastā; 400 vietas) un Strenčos (340 vietas). Īpaši būtu jāpiemin vienīgā bērnu 
psihoneiroloģiskā slimnīca Ainažos (80 vietas) un narkoloģiskā slimnīca Straupē (70 vietas).

Pilnīgāka priekšstata sniegšanai 17.kartē ar stabiņdiagrammām (laukums proporcionāls gultas 
vietu skaitam) esam kartējuši arī dienas stacionārus - ārstniecības iestādes, kur pacientam, kam 
nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība visu diennakti, sniedz diagnostisko un 
ārstniecisko palīdzību.  Kartē redzam, ka dienas stacionāru tīkls ir ievērojami biezāks par slimnīcu 
tīklu, bet gultas vietu skaits – ievērojami mazāks. Lielākā daļa dienas stacionāru izvietoti bijušajās vai 
esošajās slimnīcās, tostarp arī rehabilitācijas centros (Tērvetē, Skaļupēs).

Lai analizētu stacionāru noslodzi apdzīvoto vietu griezumā, aprēķinājām vidējo gultas vietu 
aizpildījumu % no teorētiski iespējamā (summāro gada gultdienu skaitu dalījām ar summāro gultas 
vietu skaitu un gada dienu skaitu (365), sareizinot rezultātu ar 100). Iegūtie rezultāti liecināja, 
ka vairumā apdzīvoto vietu slimnīcām ir augsta aizpildījuma pakāpe (Rīgā – 88%). Visaugstākais 
aizpildījums vērojams psihoneiroloģiskajās slimnīcās (Kraujās – 97%, Strenčos - 94%).  Tajā pašā laikā 
virknē apdzīvoto vietu slimnīcas stāv pustukšas (Ādaži – 9%, Priekule – 11%, Smiltene – 36%, Līvāni – 
40%, Sigulda – 51%, Ventspils - 54%, Talsi – 57%, Krāslava – 58%). 

Asinsdonoru centrs

Saskaņā ar 2005. gada 22. februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 138 “Valsts asinsdonoru 
centra nolikums” Valsts asinsdonoru centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 
iestāde. Tā mērķis ir sagatavot asinis un asins komponentus, metodiski vadīt, organizēt un koordinēt 
asins pagatavojumu sagatavošanu un apgādāt ārstniecības iestādes ar asins komponentiem pēc 
pieprasījuma, izņemot ārstniecības iestādes, kurās darbojas asins sagatavošanas nodaļas. Savukārt 
Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāle Rēzeknē sagatavo asinis un asins komponentus un pēc 
pieprasījuma apgādā ar tiem tieši Latgales reģiona ārstniecības iestādes1.

Lielākā daļa asiņu tiek savākta asins sagatavošanas nodaļās, kas izvietotas reģionālajās slimnīcās 
(visās republikas pilsētās, izņemot Jūrmalu), kā arī izbraukumos, kas ar speciālu autobusu ikdienas tiek 
organizēti gan no Rīgas, gan Rēzeknes.

1 http://www.vadc.gov.lv//?id=219&sa=219&top=0
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2.Priekšlikumi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
uzlabojumiem un perspektīvajam veselības aprūpes pakalpojumu 

teritoriālajam izvietojumam līdz 2020. un 2030. gadam

Ģimenes ārstu pakalpojumi

Analizējot ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamību, radās iespaids, ka uzlabojumi ne tik daudz 
nepieciešami to ģeogrāfiskajā izvietojumā, cik sistēmas pilnveidošanā, ar mērķi paaugstināt 
pieejamību pieprasītākajiem ģimenes ārstiem. 

196 praksēs reģistrēto pacientu skaits pārsniedz 2000 (VM rekomendēto 1500 vietā), bet  
 608 praksēs (gandrīz pusē no 1365 reģistrētajām ģimenes ārstu praksēm1) tas  bija mazāks par 1500. 
Turklāt gan pārslogotās, gan maznoslogotās ģimenes ārstu prakses bija sastopamas vienās un tajās 
pašās pilsētās – gan lielajās, gan mazajās. 

Šobrīd VM jau ir ieviesusi ģimenes ārstiem piemaksu par darba kvalitāti (tiek aprēķināta pēc gada 
rezultātiem un izmaksāta reizi gadā), tomēr, ņemot vērā, ka disbalanss ārstu noslodzē saglabājas, šī 
piemaksa acīmredzot ir pārāk niecīga, lai motivētu strādāt  labāk maz pieprasītos un nenoslogotos 
ģimenes ārstus, tādejādi atslogojot pārslogotos kolēģus un uzlabojot ārstu pieejamību kopumā.

 Viens no veidiem būtu pilnveidot sistēmu, kas ļautu pārvirzīt rezultatīvi strādājošajiem (bieži arī 
pārslogotākajiem) ģimenes ārstiem daļu finansējuma, ko saņem maznoslogotie ģimenes ārsti, gan 
iestrādājot aizsargmehānismus īpaši reti apdzīvotos pagastus apkalpojošajiem ģimenes ārstiem. 

Pieejamību paaugstinātu arī e-Medicīnas sistēmas ieviešana, ar kuras palīdzību uzlabotos 
informācijas uzkrāšana un apmaiņa starp ģimenes ārstiem, ambulatoro un stacionāro pakalpojumu 
sniedzējiem, aptiekām un pacientiem. Daudzos gadījumos tas atbrīvotu ģimenes ārstus  un pacientus 
no formāliem apmeklējumiem. Piemēram, lai izsniegtu kādu izziņu, pagarinātu zāļu recepti, dabūtu 
nosūtījumu uz analīzēm vai konsultāciju pie speciālista, ne vienmēr būtu nepieciešams fiziska pacienta 
klātbūtne, gaidot rindā pie ģimenes ārsta, kurš šo pacientu pazīst un zina viņa slimības vēsturi. Laika 
trūkuma dēļ, pārslogotie ģimenes ārsti nevar atvēlēt pietiekami daudz laika profilaksei, kas savukārt 
vairo akūto saslimšanas gadījumu skaitu, un attiecīgi palielina ārstēšanas izmaksas kopumā. Tāpēc 
sistēmiski uzlabojumi racionālākā ģimenes ārsta laika izlietojumā ir vitāli svarīgi.

Nākotnē, samazinoties iedzīvotāju skaitam, īpaši lauku rajonos un mazpilsētās, varam sagaidīt arī 
ģimenes ārstu prakšu skaita samazinājumu. Tas jāuzskata par dabisku procesu, no kā nebūtu jācieš 
medicīnisko pakalpojumu kvalitātei, ja to kompensē mobilie un e-Medicīnas pakalpojumi un to 
sniegtās iespējas. Tomēr, ņemot vērā, ka ģimenes ārstu skaitam jau tagad ir tendence samazināties 
(2013. gada laikā par 17 ārstiem jeb 1,2%, salīdzinot ar 1,1% iedzīvotāju skaita samazinājumu Latvijā 
tajā pašā laikā) un apzinoties, ka daudz praktizējošo ārstu, īpaši laukos, jau tagad ir sasnieguši 
pensijas vecumu vai tuvu tam, ģimenes ārstu trūkums varētu kļūt par nopietnu problēmu.

1 Te gan jāņem vērā, ka to skaitā iekļautas arī pediatriskā tipa prakses, kur rekomendētajam pacientu skaitam  
   nevajadzētu pārsniegt 800
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Feldšeru - vecmāšu punktu pakalpojumi

Ņemot vērā nevienmērīgo feldšeru – vecmāšu punktu izvietojumu, kam ir maz sakara arī ar 
apdzīvojuma raksturu, ir pamats uzskatīt, ka šā brīža tīkla izveidei pamatā nav bijusi pārdomāta 
valsts politika – drīzāk katras konkrētās pašvaldības subjektīvie apsvērumi.  Iespējams, ka ir pagasti, 
kur iedibinātā sistēma funkcionē veiksmīgi, un vietējais pieredzējušais feldšeris iedzīvotāju vidū ir  
iecienītāks par dažu labu ģimenes ārstu, kurš turklāt vēl ir grūtāk sasniedzams. 

Pētījuma veicējiem nebija iespēju iepazīties ar finanšu rādītājiem, lai spriestu, cik lielas ir 
feldšerpunktu uzturēšanas izmaksas. Tomēr noslodzes atšķirība, kāda vērojama Latvijā starp 
atsevišķiem feldšerpunktiem (no 8137 apmeklējumiem līdz mazāk par 500), liek izdarīt secinājumu, 
ka vismaz daļā punktu darbs nav efektīvs un attiecīgajām instancēm būtu vērts izvērtēt, cik pamatota 
ir to 40 feldšerpunktu darbība, kuros gada apmeklējumu skaits bijis mazāk par 500 (sk. 3. - 8.att.).

Dežūrārsta pakalpojumi

Ņemot vērā problēmas, kādas iedzīvotājiem ir lielajās un vidēji lielajās Latvijas pilsētās ar operatīvu 
ģimenes ārstu pieejamību, dežūrārsta esamība, iespējams, ir laba alternatīva situācijas risinājumam. 
Tomēr attiecīgajām instancēm papildus vēl būtu jāveic izpēte, kāpēc tik ļoti atšķīrās dežūrārstu 
noslodze dažādās iestādēs.

No 29 iestādēm, kurās 2013.g., pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas, bija pieejami 
dežūrārsti, astoņās gada apmeklējumu skaits bija mazāks par 500. Piemēram, pie Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas dežūrārsta gada laikā bija tikai 62 apmeklējumi, bet Zemgales veselības centrā Jelgavā – tikai 
77 apmeklējumi (salīdzinājumam Salaspils veselības centrā – 5199). Šie fakti liecina par  dežūrārsta 
pakalpojumu zemo efektivitāti vairumā esošo punktu. 

Detalizētāka pārbaude noteikti rosinātu šīs jomas sakārtošanu, likvidējot dežūrārsta pakalpojumu 
vietās, kur pēc tā nav pieprasījuma un atverot papildpunktus, kur pēc tiem ir paaugstināts pieprasījums. 
Iespējams, ka daudzviet problēma slēpjas apstāklī, ka dežūrārstu noteiktais darba laiks sakrīt ar 
ģimenes ārstu noteikto darba laiku, bet ārpus tā nav pieejams nedz viens, nedz otrs.

Latvijā joprojām līdz galam nav atrisināta problēma ar dežūrzobārsta (diennakts) pakalpojumiem 
īpašos akūtos gadījumos (arī galvenajā valsts klīnikā šajā jomā - Rīgas stomatoloģijas institūtā šāds 
pakalpojums diennakts režīmā nav pieejams).

Zobārstniecības pakalpojumi

Kā jau iepriekš tika minēts, Latvijā, pat salīdzinot ar attīstītākajām Eiropas valstīm, augstā 
līmenī tiek piedāvāti mūsdienīgi zobārstniecības pakalpojumi. Zemāku izmaksu dēļ, arvien vairāk  
ārvalstnieku izvēlas zobārstniecību veikt Latvijā, kas, protams, ir vērtējams pozitīvi, jo sekmē  nozares 
tālāku attīstību laikā, kad vietējo pacientu skaits, depopulācijas dēļ, turpina samazināties. Tomēr, 
tā kā Latvijas valsts apmaksā zobārstniecības pakalpojumus tikai bērniem vecumā līdz 18 gadiem, 
vistrūcīgākajai sabiedrības daļai pasaules līmeņa zobārstniecība praktiski  kļuvusi nepieejama, un tas 
aizvien skaudrāk izpaužas ielaistās, akūtās saslimšanās. Pēc Pasaules veselības organizācijas veidotās 
klasifikācijas, Latvija ierindota starp valstīm ar augstu kariesa intensitāti. Un Mutes dobuma veselību 
raksturojoši rādītāji nav iepriecinoši arī tai sabiedrības daļai, kam  ir nodrošināti valsts apmaksātie 
pakalpojumi.  Piemēram, bērniem 12 gadu vecumā KPE indekss (kariozo, plombēto, izrauto zobu 
kopsumma pret pacientu skaitu)  2011.gadā bija 3,01

1 SPKC, Veselības aprūpes statistika par 2012.gadu
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Nozares speciālisti , kā galvenos iemeslus šai situācijai, min neveselīgu uzturu, nepietiekamu higiēnu, 
kā arī tarifus, kādus valsts noteikusi bērnu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai. Ja uztura un higiēnas 
jautājumu risināšanai nav nepieciešams liels finansējums, bet vairāk organizatoriskas darbības, kas 
sekmētu bērnu un vecāku izglītošanu, izmantojot esošos informācijas kanālus (bērnudārzus, skolas, 
medijus), tad adekvātu tarifu noteikšanai ierobežotās budžeta iespējas  vienmēr bijis traucējošs 
faktors. Esošie tarifi nerosina lielu daļu zobārstniecību iesaistīties šo pakalpojumu sniegšanā, 
bet tām zobārstniecībām, kas tomēr sniedz šos pakalpojumus vairāk kā trešdaļa no pakalpojuma 
pašizmaksas (atbilstoši Nacionālā veselības dienesta un Latvijas zobārstu asociācijas 2013.g. kopīgi 
veiktajam pētījumam) jāsedz uz citu maksas pakalpojumu rēķina. Šī iemesla dēļ maksātspējīgie 
vecāki bērnu zobārstniecībai bieži izvēlas tuvāk dzīves vietai esošos maksas pakalpojumus. Jo tālāk 
no Rīgas un lielajām pilsētām, jo situācija ir problemātiskāka (krītas maksātspējīgo klientu īpatsvars, 
kas kompensētu iztrūkstošo finansējuma daļu). Dažviet (piemēram, Madonā) pašvaldības cenšas 
pieejamības problēmu risināt, iegādājoties zobārstniecības kabinetiem aparatūru, tomēr neadekvāto 
tarifu dēļ problēma  ar speciālistu vēlmi veidot karjeru šādās vietās paliek. 

Pozitīvas pārmaiņas šī pakalpojuma pieejamībā varētu sagaidīt, ja valdībai izdotos nodrošināt 
Primārās veselības aprūpes attīstības plānā 2014. – 2016.gadam  paredzēto finansējumu (tur iekļauta 
arī joprojām iztrūkstošā finansējuma trešdaļa, lai bērnu zobārstniecības tarifi atbilstu pakalpojuma 
pašizmaksai).

Farmaceitiskā aprūpe

Kaut arī visumā nav pamata bažām par Latvijas aptieku tīkla nākotni, ņemot vērā, ka zāļu 
tirdzniecības bizness lielā mērā pakļauts tirgus ekonomikas  likumsakarībām, turpinoties iedzīvotāju 
skaita samazinājumam, nākamajos gados, īpaši lauku rajonos, varam sagaidīt ievērojamas grūtības 
uzņēmējiem, turpinot uzturēt mazapmeklētās aptiekas. Pirmām kārtām tas varētu skart aptiekas, 
kurās jau šobrīd gadā atprečoto valsts kompensēto medikamentu recepšu skaits nesasniedz 2500 
(Latvijā tādu ir 175 vai 23% no visām aptiekām). Visproblemātiskākā turpmākā darbība varētu būt 
mazapmeklētajām lauku aptiekām (skat.10.att. un 4.tab.). Šādas aptiekas Latgalē ir 9 vietās (Izvaltā, 
Ezerniekos, Ciskādos, Bērzgalē, Rogovkā, Mērdzenē, Bebrenē, Bērzpilī, Rekovā, Kupravā un Žīguros), 
Vidzemē – 17 (Mālupē, Zeltiņos, Tirzā, Jaungulbenē, Trapenē, Gaujienā, Mērī, Sedā, Kārķos, Naukšēnos, 
Matīšos, Ainažos, Jelgavkrastos, Dzērbenē, Jaunpiebalgā, Sauleskalnā un Vecbebros), Zemgalē – 7 
(Rubeņos, Aknīstē (visticamāk nāksies slēgt kādu no 3 aptiekām), Vallē, Pilsrundālē, Svitenē, Sesavā, 
Vecaucē) un Kurzemē – 6 vietās (Vandzenē, Vānē, Zlēkās, Zirņos, Vērgalē un Bārtā). 

Ņemot vērā, ka sazarotais privāto aptieku tīkls, kura uzturēšanai nav jātērē valsts līdzekļi, īpaši reti 
apdzīvotajos lauku rajonos un mazpilsētās, pats par sevi ir vērtība,  veselības nozares vadībai kopā ar 
aptieku pārstāvjiem būtu jāapsver, kādus veselības aprūpes pakalpojumus papildus varētu deleģēt 
lauku aptiekām. Iespējams, ka viena no jomām varētu būt saistībā ar valstī joprojām pārāk neattīstīto  
profilaktisko darbību vai vienkāršākajām  medicīniska rakstura manipulācijām (vakcinēšana, analīžu 
paraugu pieņemšana tālākai sūtīšanai uz laboratoriju, e-pakalpojumi veselības jomā utt.), ar 
nosacījumu, ka tās nekonkurē ar vietējām ģimenes ārstu praksēm (piemēram, ja ģimenes ārsts ir 
grūtāk pieejams kā aptieka).
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Neatliekamā medicīniskā palīdzība

 Analizējot  izsaukumu skaita reģionālās atšķirības uz 1 NMP brigādi 2013.gadā (skat. 12.att. un 5.tab.), 
konstatējām, ka dažādās vietās vidējie rādītāji gada griezumā krasi atšķiras. Tā kā Ministru Kabineta 
noteikumi NR. 1529 nosaka, ka NMP dienestam vismaz 75% neatliekamās medicīniskās palīdzības 
izsaukumu jāpaspēj nokļūt notikuma vietā 15 minūšu laikā pilsētās un 25 minūšu laikā – laukos, 
pētījuma ietvaros veicām esošo NMP punktu atrašanās vietu izvērtējumu pēc šādiem kritērijiem: 
iedzīvotāju izvietojums un tā izmaiņu tendences (Karšu izdevniecības Jāņa sēta pētījums apdzīvoto vietu 
griezumā, izmantojot CSP pēdējās tautskaites materiālus); brigāžu izsaukumu skaits uz 1 NMP brigādi 
2013.gadā (NMPD dati); teritorijas sasniedzamība no NMP punktiem, ņemot vērā ceļuizbraukšanas 
ātrumu (ceļu kvalitāti, ātruma ierobežojumus, novērojumus par sastrēgumu iespējamību pilsētās 
utt.) un attālumu, datorprogrammai izvēloties ātrāko (nevis īsāko) ceļu (aprēķiniem izmantojot Karšu 
izdevniecības Jāņa sēta programmatūras JS Baltija analīzes un uzkrāto datu iespējas, un izkalkulējot 
NMP punktu 15 un 25 minūšu sasniedzamības izohoras – iedomātas līnijas, kas savieno punktus līdz 
kuriem var nokļūt definētajā laikā. 

Izvērtējuma rezultātā izveidojām karti (skat. 13.att.), kurā uz Latvijas apdzīvoto vietu tīkla (kartēts 
pēc iedzīvotāju skaita apdzīvotajās vietās (proporcionāli apļa laukumam) attēlots NMP punktu tīkls 
ar 15 un 25 minūšu to sasniedzamības areāliem. Pētījumā publicētajā kartē apzināti, kā neaktīvus 
(bez 15 un 25 minūšu sasniedzamības izohoras), esam atstājuši vismazāk noslogotos NMP punktus 
(300 līdz 750 izsaukumu gadā; Pāvilostā, Nīcā, Dunavā, Plācī, Aknīstē, Tilžā, Viesītē) un, tuvu citiem 
esošo, maznoslogoto Mazsalacas NMP punktu (949 izsaukumi). Tā kā nelielais izsaukumu skaits 
šajos punktos izskaidrojams ar reti apdzīvoto teritoriju, ko tie apkalpo, kartēšanas procesā iegūtais 
rezultāts bija likumsakarīgs. Ārpus teorētiskās NMP punktu 25 minūšu sasniedzamības zonas palika 
tikai 0,5% valsts iedzīvotāju. Tomēr jāņem vērā, ka teorētisko sasniedzamību, īpaši nomaļākajos 
Latvijas rajonos, bieži negatīvi ietekmē ceļu stāvoklis, kas nelabvēlīgos laika apstākļos nomalēs var 
krasi atšķirties no normatīvu prasībām.  Konsultējoties ar NMPD speciālistiem, pārliecinājāmies, ka 
izsaukumu izpildes normatīvus, neraugoties uz it kā zemo noslodzi, nomaļajos NMP punktos izpildīt 
ir visgrūtāk, jo termins ”brigāžu noslodze” ietver sevī ne tikai izsaukumu skaitu,  bet arī izsaukumos 
pavadīto laiku. Tā kā neatliekamās palīdzības slimnīcās ārpus Rīgas aizvien pieaug problēmas saistībā 
ar cilvēkresursu nodrošinājumu, NMP dienesta brigāžu nobraukumam, pat samazinoties izsaukumu 
skaitam, ir tendence ar katru gadu pieaugt. Turpinoties slimnīcu optimizācijas procesam, palielinās 
vidējais attālums no tām līdz nomaļajiem Latvijas reģioniem, ko vistiešāk izjūt NMP brigādes. 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam, nākotnē būtu jādomā par alternatīviem veidiem neatliekamās 
medicīniskās palīdzības nodrošināšanai  atsevišķās Latvijas teritorijās, piemēram, iesaistot primārās 
veselības aprūpes sniedzējus.

Latvijā joprojām bieži sastopamas situācijas, kad iedzīvotājiem nedēļām un pat mēnešiem 
jāgaida rindā (nepietiekami finansēto kvotu dēļ), lai pie attiecīgā medicīnas speciālista saņemtu 
ambulatoro izmeklējumu vai, lai veiktu nepieciešamo operāciju.  Kamēr veselības aprūpes sistēma 
nespēj nodrošināt citu veidu, kā iedzīvotāji savlaicīgi varētu saņemt minētos pakalpojumus, 
neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukums paliek vienīgais nebirokratizētais variants, kā to 
realizēt. Neredzot citu risinājumu, bieži to saviem pacientiem iesaka arī ģimenes ārsti. 

Uzskatam, ka šādos apstākļos NMP dienesta veiksmīgai darbībai veselības aprūpes sistēmā ir īpaši 
svarīga loma.

Ņemot vērā  iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības novecošanas tendenci, Veselības 
ministrijas vadībā pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās  palīdzības resursi būtu jāplāno, ņemot 
vērā gan primārās veselības aprūpes attīstības tendences un darba organizācijas principus, gan 
slimnīcu strukturālās izmaiņas un spēju nodrošināt kvalitatīvu neatliekamo palīdzību 24 stundas 
diennaktī.
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Ambulatorie veselības pakalpojumi

Ambulatoro veselības pakalpojumu koncentrācija lielajās un vidēji lielajās pilsētās ir dabiska 
parādība, kas samazinoties iedzīvotāju skaitam, īpaši lauku rajonos, nākotnē varētu kļūt vēl izteiktāka. 
Mūsdienu medicīnā aizvien lielāka nozīme ir modernai diagnostikas aparatūrai, kuru mērķtiecīgi 
būtu jākoncentrē tajās vietās, kur pēc šiem pakalpojumiem ir vislielākais pieprasījums. Šī iemesla 
dēļ ambulatoro pakalpojumu klāsta palielināšana ārpus centriem, kas apkalpo vairākus pagastus, 
nebūtu atbalstāma. Drīzāk būtu jāveic pasākumi (jāpalielina finansējums), lai mazinātu rindas pie 
noslogotākajiem medicīnas speciālistiem vai palielinātu kvotu apjomu uz konkrētiem izmeklējumiem 
vai operācijām atbilstoši reālajam pieprasījumam, kas ambulatorajā aprūpē uzskatāma par galveno 
problēmu. 

Kā atbalsts pacientiem, jo īpaši reti apdzīvoto teritoriju iedzīvotājiem, varētu kalpot  primārās 
veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana, mazinot gadījumu skaitu, kad pacienti, vienkāršu  
manipulāciju un izmeklējumu dēļ, tiek pārsūtīti no iestādes uz iestādi, valsts noteikto neadekvāti 
zemo tarifu dēļ (skat. sadaļā Ģimenes ārsti). 

Būtiska loma būtu e-Medicīnas sistēmas ieviešanai. Galvenie ieguvumi no tās būtu:
1.Uzlabotos informācijas aprites  laiks un kvalitāte: 
1.1.Mazinātos pārpratumu skaits, citiem speciālistiem un pacientiem, lasot, dažkārt, steigā 

rakstītos, grūti salasāmos ārstu slēdzienus, jo tie būtu datorrakstā.
 1.2.Ārsti varētu attālināti iepazīties  ar citu speciālistu veikto pacienta izmeklējumu rezultātiem, 

par kuru esamību pacients, bieži, pat nenojauš, tādejādi izvairoties no nevajadzīgas laika un resursu 
tērēšanas, dublējot izmeklējumus.

 1.3.Mazinātos riski par izmeklējumu rezultātu nozaudēšanu, kā arī uzlabotos to arhivēšanas 
kvalitāte.

 1.4.Grūti pieejamiem, augstas klases speciālistiem pavērtos iespēja attālināti sniegt konsultācijas 
un slēdzienus, vadoties no elektroniski saņemtiem, augstas izšķirtspējas izmeklējumu attēliem vai 
ierakstiem. Tas ekonomētu gan pacientu, gan ārstu laiku, kurš šobrīd tiek tērēts, mērojot ievērojamus 
attālumus uz un no reģioniem. 

2.Organizējot e-vidē iespēju izmantot virkni pakalpojumu, tiktu ekonomēts gan ārstu, gan pacientu 
laiks un resursi:

2.1.Iespēja attālināti saņemt izmeklējumu rezultātus, receptes, izziņas, vienlaikus, ar attiecīgas 
kartes palīdzību, nodrošinot to izmantošanas iespējas bez papīra izdruku starpniecības.

2.2.Iespēja attālināti pieteikties rindā uz izmeklējumiem vai procedūrām. 
2.3.Iespēja izgūt informāciju no jau esošām, veselības aprūpē lietotām informācijas sistēmām, 

pakāpeniski tās unificējot, tādejādi ieekonomējot resursus, neveicot paralēlas  darbības paralēlās 
sistēmās.

Vislielākie ieguvēji no e-Medicīnas ieviešanas būtu attālāko Latvijas nostūru iedzīvotāji, jo 
tīmekļa pieejamība kļuvusi par realitāti arī visattālākajos Latvijas pagastos.
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Radioloģiskie izmeklējumi

Lai gūtu priekšstatu par dārgo medicīnisko iekārtu noslodzi un izvietojuma atbilstību pieprasījumam, 
pētījuma gaitā veicām analīzi magnētiskās rezonanses un datortomogrāfu noslodzei. Analīzes 
rezultāti par magnētiskās rezonanses izmeklējumiem  izraisa jautājumus par šo aparātu atrašanos 
atbilstošākajās vietās (piemēram, Rēzeknē tādi ir divi – četrkārt mazāk noslogoti, kā Rīgā, par Cēsīm 
nemaz nerunājot). Salīdzinājums starp aparāta noslodzi P.Stradiņa slimnīcā (6684 izmeklējumi 2013.g.) 
un Rēzeknes slimnīcu (32 izmeklējumi) runā pats par sevi – 208-kārtīga starpība! 

Iespējams, ka atsevišķos gadījumos ir kādi īpaši apstākļi, par kuriem „nerunā” statistika (piemēram, 
iekārtu iegādājies privātuzņēmējs un to atpelna, pamatā sniedzot maksas pakalpojumus). Tomēr, ja 
šādu aparātu iegādei tiek tērēts valsts finansējums, vispirms centralizēti, no valsts interešu viedokļa 
būtu jāvērtē to iegādes lietderība un optimālā atrašanās vieta.

Arī analīze par datortomogrāfijas izmeklējumiem atklāj ievērojamas atšķirības datortomogrāfu 
noslodzē. Atbildīgajām institūcijām būtu jāizvērtē, kādēļ tik zems ir datortomogrāfu noslogojums 
Liepājas Piejūras slimnīcā (430 izmeklējumi 2013.g.), Rīgas rajona slimnīcā Siguldā (607), Ādažu 
slimnīcā (889), kā arī jāpaseko līdzi, kāda būs noslodze 2013.g. beigās Balvu slimnīcā uzstādītajam 
datortomogrāfam (82 izmeklējumi 2013.g.). Salīdzinājumam varam minēt, ka P.Stradiņa slimnīcā 
vidēji uz katru no trim esošajiem datortomogrāfiem 2013.gadā tika veikti 24,2 tūkstoši izmeklējumu. 

Milzīgā starpība izvirza jautājumu par stingrāka izvērtējuma nepieciešamību, pirms turpmākas 
valsts finansētu datortomogrāfu iegādes.

Tā kā veselības aprūpes sistēmā regulāri tiek iepirktas arī citas dārgas iekārtas, kas nav šī pētījuma 
objekts, augstāk aprakstītās situācijas dēļ, ir pamats uzskatīt, ka plānošana un koordinācija starp 
dažādām sistēmas iestādēm arī citu iekārtu iegādē, visticamāk, būtu uzlabojama, tādejādi radot 
apstākļus racionālākai resursu izmantošanai.

Stacionāri

Stacionāru sniegto veselības aprūpes pakalpojumu teritoriālā analīzes secinājumi:

1.Mazo slimnīcu1 iespējas palīdzības sniegšanā akūtos gadījumos, rēķinot pret gultas vietu 
skaitu  (sk. 17. un 19.att.), ir neproporcionāli zemas. Kā liecina NMPD sniegto datu analīze, vairums 
slimnīcās nogādāto pacientu netiek vesti uz mazajām slimnīcām, kaut arī tās atrodas tuvāk izsaukuma 
vietai, jo tajās nav pieejami atbilstošā līmeņa pakalpojumi. Un arī būtiska daļa no tur nogādātajiem 
pacientiem pēc tam tiek pārvesta uz augstāka līmeņa reģionālo slimnīcu.

2.Daļa no mazajām slimnīcām, kurām, ja ne valsts, tad pašvaldības līmenī vēl ir saglabāts akūtās 
palīdzības profils, ikdienā faktiski darbojas kā aprūpes slimnīcas (Līvāni, Preiļi, Gulbene, Talsi, 
Sigulda, Priekule).

3.Visnoslogotākās ir psihoneiroloģiskās slimnīcas.

4.Vismazāk noslogotās slimnīcas ir Ādažos, Priekulē, Smiltenē, Līvānos, Siguldā, Ventspilī, Talsos 
un Krāslavā.

5.Vismazākais ārstu īpatsvars medicīniskajā personālā ir psihoneiroloģiskajās slimnīcās.

1 Te domāti stacionāri ar mazāk kā 100 gultas vietām, kas vietējā (pašvaldības) līmenī pilda arī akūtās aprūpes funkcijas



19. att.
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Priekšlikumi stacionāru tīkla turpmākai attīstībai:

1.Dārgākā medicīnas aparatūra un investīcijas jākoncentrē lielajās reģionālajās slimnīcās, kur 
pieejami kvalificētākie speciālisti un ir atbilstošs pakalpojumu pieprasījums.

2.Ņemot vērā, ka Latvijā, atbilstoši demogrāfijas prognozēm, līdz 2030.gadam pensijas vecuma 
iedzīvotāju demogrāfiskā slodze palielināsies 1,5 reizes, un jau tagad jūtams hronisks vietu trūkums 
sociālās aprūpes iestādēs, maznoslogotās slimnīcas vai to daļas jāpārveido par sociālās aprūpes 
iestādēm.

3.Psihoneiroloģisko slimnīcu augstās noslodzes dēļ jāattīsta sabiedrībā balstīti garīgās veselības 
pakalpojumi.

 Kopsavilkums.

1. Veselības tīkls Latvijā atsevišķos līmeņos pat ir blīvāks kā tas būtu nepieciešams atbilstoši 
esošajam apdzīvojumam. Tikai 5% aptaujāto iedzīvotāju attālumu minējuši kā galveno iemeslu 
medicīnas pakalpojumu nepieejamībai, atbildēs dominējot augstajiem līdzmaksājumiem un 
pakalpojumu nepieejamībai garo rindu dēļ.

2. e-Medicīnas ieviešanai būtu ievērojama loma veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanā, 
īpaši nomaļajos Latvijas reģionos.

3. Esošais dokumentu regulējums nav spējis atrisināt ģimenes ārstu nevienmērīgās noslodzes 
problēmu un pilnā mērā realizēt racionālu esošā ārstu potenciāla pielietojumu (neatbilstošie tarifi).

4. Pakalpojuma pašizmaksai  atbilstošu tarifu noteikšana būtiski uzlabotu bērnu zobārstniecības 
pakalpojumu pieejamību (īpaši reģionos ārpus lielpilsētām).

5. Par dārgās medicīniskās aparatūras iegādes lietderību un optimālākās atrašanās vietas izvēli 
no valsts interešu viedokļa netiek veikta efektīva kontrole.

6. Valsts un pašvaldību paralēlā, bieži nesaskaņotā līdzdalība veselības aprūpes finansēšanā 
apgrūtina patiesās pakalpojumu efektivitātes noteikšanu un mēdz būt par cēloni neracionālam 
nodokļu maksātāju naudas izlietojumam.

7. Gaidāmais veco ļaužu demogrāfiskās slodzes pieaugums  (1,5 reizes līdz 2030.g.), ko sekmēs 
vidējā mūža ilguma pieaugums un zemā dzimstība, turpmākajās desmitgadēs būs lielākais 
izaicinājums veselības un sociālās aprūpes nozarēm Latvijā.



38Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

PIELIKUMS

Ģimenes ārstu noslodze 2013. g.*
1. tab.



39Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)



40Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)



41Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Ārstu apmeklējumi 2013. g.
2. tab.



42Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)



43Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)



44Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Veselības aprūpe mājās 2013. g.
3. tab.



45Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Aptiekas 2013. g.

4. tab.



46Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)



47Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izpildīto izsaukumu skaits uz 1 NMP brigādi.
5. tab.



48Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Medicīnas personāls, kas sniedz ambulatoros pakalpojumus 
ambulatorajās un stacionārajās medicīnas iestādēs (2013. g.)

6. tab.



49Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA ”Grupa 93”

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam  
(Gala atskaites 1.pielikums)

Stacionāri un dienas stacionāri 2013. g.

7. tab.




