Circene: sabiedrībā un politiķu vidū nav izpratnes, ka veselība ir vērtība
RĪGA, Sep 10, BNS - Latvijā kā sabiedrībā, tā politiķu vidū aizvien nav izpratnes, ka
veselība ir vērtība, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja
veselības ministre Ingrīda Circene ("Vienotība").
"Kā sabiedrībā, tā politiķu vidū nav izpratnes, ka veselība ir vērtība. Visiem liekas, ka
valstij ir jāatbild par to, ka esam pīpējuši, ka valstij ir jāparūpējas, lai katrā pilsētā būtu
slimnīca ar vismodernāko aparatūru, taču tad, kad ir jādod nauda, šīs izpratnes nav,"
uzsvēra Circene.
Ministre norādīja, ka neskatoties uz līdzekļu trūkumu nozarē, pērn veselības nozare
ieguva visvairāk budžeta papildu līdzekļu, taču neraugoties uz to, ārstu un māsu algu
līmenis aizvien ir nekonkurētspējīgs.
Circene gan norādīja, ka nemudinās nozari uz protesta akcijām, prasot lielāku
finansējumu, jo ar protestiem var panākt mazāk, nekā ar izpratnes veicināšanu.
Vienlaikus viņa pauda neizpratni, kāpēc ir tik daudz iebildumu pret ministrijas rosinātās
akcīzes nodokļa likmes palielināšanu, alkoholam, tabakai un neveselīgajai pārtikai. "Šie
nodokļi sasniegs rezultātus. Ar šiem līdzekļiem tiks uzrunāta tieši jaunā paaudze, jo
esošos smēķētājus uzrunāt ir daudz grūtāk," teica ministre, piebilstot, ka šāda ir arī citu
Eiropas valstu prakse, taču Latvija to nevēlas ievērot.
Iepriekš Latvijas slimnīcu vadītāji paziņoja, ka ir atteikuši sarunu veselības ministrei
Ingrīdai Circenei ("Vienotība") un vēlas tikties tikai ar premjeru Valdi Dombrovski
("Vienotība"), lai pārrunātu finanšu problēmas veselības nozarē.
Slimnīcu pārstāvji norāda, ka jau vairākkārt tikušies gan ar Veselības ministrijas
pārstāvjiem, gan ar Nacionālā veselības dienesta vadību, taču tā arī nav saņēmuši
atbildes uz saviem jautājumiem, un nav arī saņemts papildus finansējums neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcās no veselības aprūpes nozarei papildus
piešķirtā finansējuma.
Jau ziņots, ka Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA)
un Latvijas Slimnīcu biedrība pagājušajā nedēļā izvirzīja prasību valdībai jau šogad
papildus veselības nozarei piešķirt 21 miljonu latu. Mediķi neizslēdz protestus, ja valdība
viņos neieklausīsies.
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