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LTRK Veselības aprūpes nozares pamatnostādnes
Virsmērķis: veselības aprūpes politika un attīstība tiek mērķtiecīgi plānota, , vadoties pēc “Sabiedrības
veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” virsmērķī noteiktā – palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi
nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību,
prioritārajās jomās – kardioloģijā, onkoloģijā un infektoloģijā. Nepieciešams veidot un attīstīt tādu veselības
nozares vidi, kas ļauj mazināt darba kavējumus slimības dēļ un nekavēt uzņēmumu konkurētspēju.
1.
Atbilstoša un plānveidīga finansējuma piesaiste un efektīva tā pārvaldība.
Tiek nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi nepieciešamā apjomā pacientiem un tiek mazināta veselības
aprūpes nozares kvalificēta darbaspēka aizplūšana uz citām nozarēm un ārzemēm. Pakalpojumu tarifi
ir atbilstoši faktiskajām izmaksām un veselības aprūpes kvalitātes standartiem. Tiek ieviesta eveselības sistēma - nauda seko identificētam pacientam, nodrošināta precīza datu uzskaites sistēma,
analītika tiek izmantota valsts veselības aprūpes politikas veidošanā.
2.
Valsts un pašvaldības apmaksāto medicīnisko pakalpojumu pieejamības sasaiste ar
nodokļu nomaksu.
Valsts un pašvaldības apmaksātie medicīniskie pakalpojumi tiek sniegti tos sasaistot ar nodokļu
nomaksu Latvijā (izņemot neaizsargātākās sabiedrības grupas), izņemot neatliekamās medicīniskās
aprūpes pakalpojumus un speciālās valsts programmas.
3.
Eksportspējīgu pakalpojumu medicīnas jomās, kurās Latvija jau ir uzrādījusi augstus
sasniegumus, attīstīšana. Jāveicina veselības aprūpes un medicīnas pakalpojumu starptautiskā
konkurētspēja, piesaistot investīcijas un radot augstas pievienotās vērtības eksportpreci.
4.
Nereģistrētas un nelegālas komercdarbības apkarošana.
Valsts un pašvaldības veic operatīvas darbības, lai apkarotu nereģistrētu un nelegālu komercdarbību
veselības aprūpes jomā. Darbības tiek veiktas sadarbībā ar veselības aprūpes nozari pārstāvošiem
komersantiem, to biedrībām un sabiedrību, kas ir informēta par nereģistrētas komercdarbības
veselības aprūpes jomā riskiem.
5.
Iedzīvotāju izglītošana veselības veicināšanas, profilakses un aprūpes jautājumos.
Valsts izglīto sabiedrību, nodrošinot, ka valsts iedzīvotājs ir zinošs un motivēts būt vesels, darbspējīgs
un rūpējas par savu veselību. Valsts iesaista privātos un publiskos komersantus – medicīnas iestādes,
aptiekas, laboratorijas, iedzīvotāju veselības veicināšanas un izglītošanas aktivitātēs.
6.
Valsts un pašvaldības nodrošinātās veselības aprūpes efektīva pārvaldība.
Valstij un pašvaldībām piederošo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (kapitālsabiedrību,
aģentūru, slimnīcu, dienestu) infrastruktūra tiek efektīvi pārvaldīta. Noteikt konkrētas pašvaldību
funkcijas un atbildību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Esošā veselības
nozares finansējumam un tā pārdalei ir jākļūst efektīvai, efektivitātes uzlabošanai maksimāli
jāizmanto tehnoloģiju piedāvātās iespējas (t.sk. e-veselības risinājumi).
7.
Godīgas konkurences nodrošināšana.
Izbeigt privāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju diskrimināciju. Visiem veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt iespējas līdztiesīgi piedalīties pretendentu atlasē un
stratēģiskajos iepirkumos atbilstoši skaidriem, uz pakalpojumu kvalitāti orientētiem kritērijiem.
8.
Valsts un pašvaldību nepamatota iesaistes komercdarbībā nepieļaujamība. Valsts un
pašvaldības kapitālsabiedrības (aģentūras, dienesti, u.c.) neinvestē līdzekļus un neorganizē jaunas
iniciatīvas komercdarbībā, ja pakalpojumu (un preču) pieejamības attīstība jau tiek nodrošināta.
Publiskajam sektoram ir jādara tikai tas, ko privātais sektors nevar izdarīt labāk. Jāpanāk publiskās
privātās partnerības projektu un savstarpēji izdevīgu ārpakalpojumu iegādes procesu veicināšana
sabiedrības veselības vajadzību risināšanā.
9.
E-veselības ieviešana.
Caurspīdīgas un izsekojamas informācijas par katru epizodi (tai skaitā, pacientu rindas uz
izmeklējumiem, saņemtajiem medikamentiem uc.) un tās finansējumu uzskaite ar mērķi
visefektīvākajā veidā izmantot valsts līdzekļus un nodrošināt veselības nozarē precīzu budžeta
līdzekļu uzskaiti nepārtrauktas darbības režīmā, vienlaikus paredzot precīzus valsts budžeta līdzekļu
izmantošanas noteikumus.

