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Veselības aprūpes pieejamību raksturo
aprūpes pakalpojumus atkarībā no viņu iespējām atvēlēt tam
finansiālos resursus no ģimenes naudas līdzekļiem kā arī valsts
finansiālās iespējas segt noteiktu pakalpojumu apjomu

2. ģeogrāfiskā pieejamība – iespējas nokļūt līdz ārstniecības
iestādei t.i. attālums līdz tai un reālās transporta iesējas, ārsta
pieejamība noteiktā ģeogrāfiskā vienībā

3. organizatoriskā un administratīvā pieejamība –

iespēja vispār saņemt veselības aprūpes pakalpojumus (ārstu esamība,
potenciālais gaidīšanas laiks rindās un iestāžu darba laiks) un dažādi
administratīvie šķēršļi (nepieciešamība pēc norīkojumiem u.c.)*

__________________________________________________
*Karaškēvica J. Latvijas sabiedrības veselības fonds.2006.
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1. finansiālā pieejamība – cilvēku iespējas izmantot veselības

Papildus līdzekļu sadalījums rindu
samazināšanai un pieejamības uzlabošanai
uz ambulatorajiem pakalpojumiem
Finansējums, lati

Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi (speciālista
konsultācija vai izmeklējums)

478 684

t.sk. ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi bērni

135 656

Pēcskrīninga izmeklējumi pozitīva dzemdes kakla vēža, krūts vēža
un resno zarnu vēža skrīninga gadījumā
Izklējums vidējā ģenētiskā riska grūtniecības gadījumā pie
ginekologa-eksperta
Ārstēšanas uzsākšana ļaundabīgā audzēja diagnosticēšanas
gadījumā (ķīmijterapija, staru terapija) ambulatori
t.sk. ārstēšanas uzsākšana ļaundabīgā audzēja diagnosticēšanas
gadījumā bērni
Operācijas dienas stacionārā, izņemot oftalmoloģiskās operācijas
t. sk. operācijas dienas stacionārā bērni
Oftalmoloģiskās operācijas dienas stacionārā
t.sk.oftalmoloģiskās operācijas dienas stacionārā bērni

Kopā ambulatorajiem pakalpojumiem

331
1 422
24 533

53
239 890
15 161
272 529
934

1 017 389
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Pakalpojuma veids

• Ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi ir koncentrēti pilsētās, jā
kāda pakalpojuma nav, tad tuvākais pakalpojumu sniedzējs biežāk ir
izvietots republikas nozīmes pilsētā;
• Pacientam pakalpojuma saņemšana ir saistīta:
• Sabiedriskā transporta pieejamību;
• Transporta izmaksām;
• Pakalpojuma attālums finansiāli ietekmē pacientu.
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Ģeogrāfiskā pieejamība

Organizatoriskā un administratīvā
pieejamība
• Nav vienota to veidošanas algoritma ( piemēram: vietu rezervācija akūtiem
pacientiem);
• Viens un tas pats pakalpojums dažādās ārstniecības iestādēs ir ar atšķirīgu
pieejamību (rindas garumu);
• Rinda pie «uzvārda»;
• Finanšu resursu pieejamība ietekmē rindu garumu;

• Nosūtījumi
• Tiesīgi nosūtīt pacientu uz pakalpojumiem ir gan ģimenes ārsti, gan speciālisti;
• Atsevišķiem izmeklējumiem ir nosūtīšanas ierobežojumi, lai veiktu kvalitatīvāku un
mērķtiecīgāku pacientu atlasi
Piemēram: magnētisko rezonansi var nosūtīt tikai speciālisti

• Vai pieejams noteiktas specialitātes ārsts
• Pakalpojumu klāsts ārstniecības iestādē var nebūt atbilstošs pacienta vajadzībām,
piemēram :imunologs ir tikai Rīgā

28.08.2013

• Rindas:

• 2013.gadā Latvijā kopumā 403 ārstniecības iestādēs tiek
sniegti valsts apmaksāti sekundārās veselības aprūpes
pakalpojumi.
• 18 ārstniecības iestādes, kuru sniegtais pakalpojumu
apjoms bērniem, pārsniedz 85% no kopējā sniegto
pakalpojumu apjoma.
Kurzeme – 1
Latgale – 2
Zemgale – 2
Rīga – 13
Vidzeme – 0
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Ārstniecības iestāžu skaits

Gaidīšanas rinda pie speciālistiem
Programma

Teritoriālā nodaļa

Rinda Ārstniecības iestādē (dienas) / Rinda
bērniem 01.07.2013

Kurzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Neirologs

Rīgas nodaļa
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa

Otolaringoloģija

0 - 60 dienas
0 - 30 dienas / 16 dienas
0 - 15 dienas

Zemgales nodaļa

0 - 50 dienas

Rīgas nodaļa
Latgales nodaļa

0 - 60 dienas / 0 - 24 dienas
0 - 21 diena
0 - 30 dienas / nav rindas

Kurzemes nodaļa

0 - 25 dienas

Zemgales nodaļa

0 - 11 dienas

Rīgas nodaļa
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa

Citi bērnu speciālisti: (Neonatologs, Bērnu
gastroeneterologs, Bērnu hematoonkologs,
Otolaringologs-audiologs)

0 - 39 dienas
0 - 88 dienas / 35 - 60 dienas

Kurzemes nodaļa

Vidzemes nodaļa

Ķirurgs

0 - 60 dienas

0 - 67 dienas / 0 - 60 dienas
0 - 40 dienas
0 - 80 dienas / nav rindas

Kurzemes nodaļa

Nav rindas

Zemgales nodaļa

0 - 39 dienas / 39 dienas

Rīgas nodaļa

0 - 80 dienas / 0 - 80 dienas

Vidzemes nodaļa

Nav rindas

Latgales nodaļa

Nav rindas

* Ja uz pakalpojumu rindas nav vai tā ir mazāka par 5 dienām, tad to atzīmē ar "0"
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Speciālisti

Programma

Ultrasonogrāfija

Ehokardiogrāfija

Datortomogrāfija

Teritoriālā
nodaļa
Izmeklējumi
Kurzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Rīgas nodaļa
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Kurzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Rīgas nodaļa
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Kurzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Rīgas nodaļa
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa

Rinda Ārstniecības iestādē
(dienas) / Rinda bērniem
01.07.2013
0 - 136 dienas
0 - 105 dienas
0 - 170 dienas / 27 - 80 dienas
0 - 82 dienas
0 - 90 dienas / 0 - 8 dienas
14 - 90 dienas
0 - 67 dienas
0 - 263 dienas / 10 - 34 dienas
20 - 176 dienas
0 - 73 dienas / 13 dienas
0 - 90 dienas
0 - 67 dienas
0 - 100 dienas / Nav rindas
0 - 60 dienas
14 - 75 dienas

* Ja uz pakalpojumu rindas nav vai tā ir mazāka par 5 dienām, tad to atzīmē ar "0"
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Gaidīšanas rinda uz
izmeklējumiem

Rinda Ārstniecības iestādē
Programma
(dienas) / Rinda bērniem
01.07.2013
Rehabilitācijas pakalpojumi
Kurzemes nodaļa
11 - 30 dienas
Zemgales nodaļa
0 - 92 dienas
Rehabilotologs
Rīgas nodaļa
0 - 100 dienas / 0 - 100 dienas
Vidzemes nodaļa
0 - 47 dienas
Latgales nodaļa
0 - 390 dienas / 298 dienas
Kurzemes nodaļa
0 - 30 dienas
Zemgales nodaļa
0 - 65 dienas
Fizikālās medicīnas pakalpojumi Rīgas nodaļa
0 - 123 dienas / 0 - 105 dienas
Vidzemes nodaļa
0 - 38 dienas
Latgales nodaļa
0 - 90 dienas / 37 - 38 dienas
Teritoriālā
nodaļa

* Ja uz pakalpojumu rindas nav vai tā ir mazāka par 5 dienām, tad to atzīmē ar "0"
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Gaidīšanas rinda uz rehabilitācijas
pakalpojumiem

Programma

Teritoriālā
nodaļa

Dienas stacionārā
Kurzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Otolaringoloģija bērniem dienas
Rīgas nodaļa
stacionārā
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Zemgales nodaļa
Rīgas nodaļa
Zobārstniecības pakalpojumi
bērniem vispārējā narkozē
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Kurzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi
Rīgas nodaļa
dienas stacionārā
Vidzemes nodaļa
Latgales nodaļa

Rinda Ārstniecības iestādē
(dienas) / Rinda bērniem
01.07.2013
Nav rindas
Nav rindas
0 - 148 dienas / 148 dienas
15 dienas
31 diena
Nav pakalpojuma sniedzēja
0 - 92 dienas / 92 dienas
Nav pakalpojuma sniedzēja
Nav pakalpojuma sniedzēja
0 - 90 dienas
0 - 40 dienas
0 - 180 dienas / 38 dienas
0 - 190 dienas
0 - 52 dienas

* Ja uz pakalpojumu rindas nav vai tā ir mazāka par 5 dienām, tad to atzīmē ar "0"
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Rinda uz dienas stacionāru

• Reizi mēnesī ārstniecības iestādes, kuras ir līgumattiecībās ar
Nacionālo veselības dienestu, iesūta informāciju par
gaidīšanas rindu garumiem valsts apmaksātu pakalpojumu
saņemšanai.
• Rindu garumus var apskatīt Nacionālā veselības dienesta
mājas lapas sadaļā rindapiearsta.lv
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Rindu uzskaite

1. Teritorijas iedzīvotāju skaits (deklarētā dzīvesvieta);
2. Pacienta brīva kustība uz/no teritorijas – darbs, mācības, ilgstoši
komandējumi, dzīvesvietas maiņa;
3. Pacienta brīva ārstniecības iestādes izvēle;
4. Pakalpojumu atšķirība starp teritorijām (Bērnu dzirdes centrs,
ģenētiskā konsultēšana, multiplās sklerozes aprūpe, orgānu
transplantācija, kodolmagnētiskā rezonanse; terciārā līmeņa
speciālistu aprūpe, u.c.);
5. Tehnoloģiju un ar to saistīto izmaksu atšķirība;
6. Ārstniecības iestādes juridiskās adreses un pakalpojumu sniegšanas
vietas adreses atšķirības.
7. Atšķirība teritorijas iedzīvotāju līdzekļu patēriņā, uzskaitot visā valsts
teritorijā saņemtos pakalpojumus, no teritorijas iestādes
finansējuma!
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Faktori, kas ietekmē pakalpojuma
saņemšanu noteiktā teritorijā.
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Paldies par uzmanību!
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja, 2., 3. un 4.stāvs)
Rīga, Latvija, LV-1012
Tālrunis: 67043700
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Mājas lapa: www.vmnvd.gov.lv
• Twitter: www.twitter.com/vmnvd

