APSTIPRINU
Veselības ministrs
G.Bērziņš
________________
Rīgā, _______. ________________

Veselības ministrijas darba plāns 2006.gadam
Atsauce uz
A.Kalvīša
valdības
deklarācijā
noteiktajiem
uzdevumiem

Nr. 5
Darbības
virziens
Nr.1
1.1.

Izveidosim institucionāli, informatīvi, materiāli-tehniski vienotu neatliekamās palīdzības dienestu. Jau 2005.gadā uzlabosim
neatliekamās palīdzības tehnisko bāzi.
Veicamais pasākums: Stiprināsim neatliekamās un katastrofu medicīnas kapacitāti Izveidosim kvalitatīvu un iedzīvotājiem pieejamu
neatliekamās palīdzības sistēmu valstī un nodrošināsim tās izmaksu efektivitāti
Aktivitāte.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2

Rezultāts.

Kārtība, kādā tiek koordinēta un vadīta MK noteikumi
neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšana cietušajiem reģionāla un valsts
mēroga ārkārtējās situācijās, un
katastrofu medicīnas sistēmas
organizēšanas kārtība
Kārtība, kādā pasākuma organizators
MK noteikumi
nodrošina publisku pasākumu ar
neatliekamo medicīnisko palīdzību
Nepieciešamo normatīvo aktu projektu MK noteikumu projekts
izstrāde vienota un centralizēta
neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta izveidei valstī

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
01.01.2006./
A.Viļums
KMC
31.12.2006.

08.12.2005./
01.04.2006.

A.Viļums

KMC

01.01.2006./
31.12.2006.

A.Viļums

KMC

Veicamais pasākums: Nodrošināsim sekmīgu projekta „Valsts asins dienesta vienotās informācijas sistēmas izveidošana”
sekmīgu ieviešanu, sniedzot atbalstu iekļauto projektu ieviesējiem

Piezīmes.
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Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
Aktivitāte.
Rezultāts.
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
Ieviesta vienota informācijas 01.01.2006./
J.Blaževičs
Ārstniecības
Sarežģīta
nacionālās programmas, ko vada
sistēma Valsts asins dienesta 31.12.2006.
iestādes, FM,
projektu
ĪUMEPLS par vienotu informācijas
institūcijās
CFLA, ĪUMEPLS grozījumu
sistēmas izveidi asins dienesta, projekta
saskaņošanas
ieviešanas nodrošināšana
procedūra,
kas jāveic arī
pēc projekta
pabeigšanas,
lai saskaņotu
projektā
veiktās
aktivitātes ar
sākotnēji
līgumā
paredzēto
Asins donoru motivācijas sistēmas
Sakārtots jautājums par asins 01.01.2006./
I.Čenušenko
VADC, SVD, AJD Jautājuma
veidošana ar mērķi nodrošināt asins
donoriem
veiktajiem30.12.2006.
risinājumu
preparātus
maksājumiem par nodotajām
var ietekmēt
asinīm
likumdošanas
pieņemšanas
laiks

1.2.1.

1.2.2.

Piezīmes.

Nr. 6.
Darbības
virziens
Nr.2

2.1.

Sākot ar 2005.gadu uzlabosim ārstu speciālistu pieejamību, mazinot rindas. Attīstīsim terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus
universitātes tipa slimnīcās (P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca).
Veicamais pasākums: Vadlīnijas izstrāde veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Aktivitāte.

Rezultāts.
Izstrādāti kritēriji racionālai
veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanai

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
01.01.2006./
B.Kleina
VSMTVA,
31.12.2006.
VOAVA

2.1.1.

Kritēriju valsts apmaksāto veselības
aprūpes pakalpojumu saņemšanai
izstrāde

2.2.

Veicamais pasākums: 1. MK noteikumu „Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība ieviešana.

Piezīmes.

2. Rīcības plāna „Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma” realizācija.
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Aktivitāte.
2.2.1.

Lielo medicīnas tehnoloģiju ieviešana
kardioloģijas un asinsvadu slimību
ārstēšanā

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
Rezultāts.
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
Iegādāti un uzstādīti
01.07.2005./
L.Ruškule
VOAVA,
Aparatūras
angiogrāfi P.Stradiņa
30.12.2006.
P.Stradiņa klīniskā piegādes un
slimnīcā, Daugavpils un
universitātes
uzstādīšanas
Liepājas slimnīcās, uzsākta
slimnīca,
laiks
pakalpojumu sniegšana
Daugavpils
iedzīvotājiem ar šīm
reģionālā slimnīca,
tehnoloģijām, tādejādi attīstot
Liepājas centrālā
pakalpojuma sniegšanu
slimnīca
reģionos un līdz ar to
samazinot pacientu rindas

2.2.2.

Ambulatorās un stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības
programmas ieviešana, sakārtojot:
Psihiatrijas dienestu
Sakārtota psihiatrisko
01.12.2005./
institūciju infrastruktūra, lai 30.12.2010.
sniegtu nepieciešamo
palīdzību

L.Ruškule

SVD, VOAVA,
psihiatriskās
slimnīcas,
VSMTVA

2.2.3.

VAS „P.Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca”

Sagatavota ideju koncepcija 01.11.2005./
slimnīcas nākotnes attīstībai, 30.12.2006.
tai skaitā veicot nepieciešamo
infrastruktūras uzlabojumu.
Pabeigts arhitektūras plenērs
un uz tā pamata sagatavots
uzdevums projektētājiem

D.Ratniece

SVD, P.Stradiņa
klīniskās
universitātes
slimnīca,
VSMTVA

2.2.4.

VAS „Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”

Sakārtota VAS „Bērnu
01.12.2005./
klīniskā universitātes
30.12.2010.
slimnīca” infrastruktūra,
pakalpojumi tiek nodrošināti
sakārtotā vidē

L.Ruškule

SVD, Bērnu
klīniskā
universitātes
slimnīca,
VSMTVA
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Piezīmes.

Dokumenti Valsts galvojums
Finanšu
psihiatrijas nozarei
ministram
jāapstiprina
līdz
15.10.2006.
Problēmas ar
līdzekļu
piesaisti,
kopēja
projekta
ieviešanas
uzraudzības
un
koordinācijas
nodrošināšana
Problēmas ar Valsts galvojums
līdzekļu
BKUS
piesaisti,
kopēja
projekta
ieviešanas
uzraudzības
un
koordinācijas
nodrošināšana
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2.2.5.

Rīgas Stradiņa universitāti

2.2.6.

Mācību aulas izveide

L.Ruškule

SVD, VSMTVA,
Rīgas Stradiņa
universitāte

Problēmas ar Valsts galvojums
līdzekļu
Rīgas Stradiņa
piesaisti,
universitātei
kopēja
projekta
ieviešanas
uzraudzības
un
koordinācijas
nodrošināšana

ES Phare 2003.gada Nacionālās
Projektu ieviešana pabeigti un 01.01.2006./
programmas projektu koordinācija,
sasniegti tajos noteiktie
31.12.2006.
vadība un uzraudzība saskaņā ar Finanšu rezultāti.
memoranda nosacījumiem

E.Pavlovska

FM, CFLA,
SVD, FD,
Nozares iestādes

2.2.7.

ES programmas “Pārejas līdzekļi
administratīvās spējas stiprināšanai”
projektu sagatavošana, ieviešanas
koordinācija, vadība un uzraudzība
saskaņā ar Finanšu ministrijas lēmuma
nosacījumiem

Apstiprināto projektu virzība. 01.01.2006./
Sagatavoti jauni projektu
31.12.2006.
pieteikumi un apstiprināti EK
finansējuma saņemšanai.

E.Pavlovska

FM, CFLA,
SVD, FD
Nozares iestādes

2.2.8.

Programmas „Eiropas Kopienas
iniciatīva sabiedrības veselības jomā
2003-2008” koordinācija

Pārstāvētas Latvijas intereses 01.01.2006./
programmas komitejā.
31.12.2006.
Uzsākta
2005.gada
programmā
apstiprināto
projektu ieviešana.
Veicināta nozares iestāžu
dalība 2006.gada programmā

E.Pavlovska

SVD, SPD,
Nozares iestādes

Ieilgusi
projektu
ieviešana, kā
rezultātā
projektu
rezultātu
sasniegšanas
kavēšanās
Projektu
ieviešanas
kavēšanās.
Nozaru
iestāžu spēja
sagatavot
kvalitatīvus
projektus
Nozares
iestāžu vēlme
un spēja
iesaistīties
minētajā
programmā

VM_27122005_Veselības ministrijas darba plāns 2006.gadam.

01.12.2005./
30.12.2007.

5
EEZ un Norvēģijas valdības finanšu
Sagatavots atklāta konkursa 01.01.2006./
instrumentu ieviešana veselības sektorā nolikums,
izsludināts 31.12.2006.
konkurss un veikta projektu
pieteikumu atlase. Projekti
iesniegti FM tālākai virzībai
uz apstiprināšanu. Sagatavota
programma un iesniegta FM
tālākai
virzībai
uz
apstiprināšanu

2.2.9.

E.Pavlovska/
S.Dubčaks

FM, CFLA
SVD, SPD, AJD,
Potenciālie
projektu pieteicēji

Konkursa
izsludināšana
ir atkarīga no
FM un pārējo
nozaru
ministriju
aktivitātēm.
Sarežģītās
pieteikuma
formas
un
virkne
vēl
Latvijai
neskaidru
jautājumu dēļ
var
aizkavēties
programmas
sagatavošana.
Vēl nav
pieņemts
galējais
lēmums, vai
VM gatavo
programmu
vai
individuālo
projektu

Īstenosim ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu, lai:
Darbības
virziens
Nr.3

3.1.

attīstītu primārās veselības aprūpes sistēmu un izveidotu primārās veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;
izveidotu kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu valstī;
izveidotu augsti specializētu, kvalitatīvu, savstarpēji koordinētu un izmaksu efektīvu sekundārā un terciārā līmeņa veselības
aprūpes sistēmu;
optimizētu veselības aprūpes sekundārā un terciārā līmeņa pakalpojumu sniedzēju struktūru;
izveidotu medicīniskās rehabilitācijas sistēmu ar reģionālu rehabilitācijas iestāžu tīklu;
racionāli, iedzīvotājiem pieejami izvietotu un noslogotu medicīnas tehnoloģijas.
Veicamais pasākums: Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plāns
2005.-2010.gadam
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Nr. 8.
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Aktivitāte.

Rezultāts.

3.1.1.

Noteikumi par obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām

3.1.2.

Veselības nozares investīciju stratēģijas Izstrādāta veselības nozares
2006.-2010. gadam izstrāde un tālāka
investīciju stratēģija saskaņā
virzība
ar veselības nozares politikas
plānošanas dokumentos
noteiktajiem politikas,
darbības un rezultatīvajiem
rādītājiem
Grozījumi Ārstniecības likumā
Noteiktas reģistrēta, bet
nesertificēta ārsta tiesības
nodarboties ar ārstniecību,
deleģētas MK tiesības
pieņemt ārstniecības personu
nolikumus, noteikts, ka
ārstniecību veic atbilstoši
klīniskajām vadlīnijām vai
zinātniskiem pierādījumiem
par drošību un efektivitāti

3.1.3.

3.2.

MK noteikumi

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
01.01.2006./
K.Kļaviņa
VSMTVA
31.12.2006.

01.01. 2006./
01.03.2006.

D.Ratniece

Veselības aprūpes Veselības
iestādes, VOAVA, nozares
FM, EM
investīciju
stratēģijas
virzības
aizkavēšanās

01.01.2006./
01.07.2006.

A.Viļums

VSMTVA
LĀB

Piezīmes.

Veicamais pasākums: Nodrošināsim nacionālās programmas “Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004. – 2006. gadiem”
sekmīgu ieviešanu, sniedzot atbalstu iekļauto projektu ieviesējiem.
Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
beigu datums.

Pilnveidotas 5 neatliekamās 01.01.2006./
medicīnas palīdzības un
31.12.2006.
pacientu uzņemšanas nodaļas;
Pilnveidotas 3 primārās
veselības aprūpes centru
pacientu uzņemšanas nodaļas,
ES struktūrfondu (ERAF)
informatīvās projektu datu
bāzes papildināšana,
pilnveidošana

Atbildīgā
amatpersona.

Ārstniecības
iestādes, FM,
CFLA

Piezīmes.

3.2.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
nacionālās programmas projektu
ieviešanas nodrošināšana

3.3.

Veicamais pasākums: Nacionālā stratēģiskā ietvara dokumenta (NSVD) un operacionālo programmu 2007. -2013. sagatavošana
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J.Blaževičs

Sadarbība VM/
Problēmas,
iesaistītās
riski.
iestādes.
Sarežģīta
projektu
grozījumu
saskaņošanas
procedūra
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Sagatavot NSVD veselības sadaļa

NSVD sadaļa sagatavota un 01.012006./
iesniegta FM
01.02.2006.
Pārējie
papildinājumi
atbilstoši FM
norādījumiem
Sagatavotas operacionālās programmas OP sagatavota un iesniegta 01.01.2006./
(OP) sadaļas citu sektoru programmās, FM
20.02.2006.
kā arī veselības aprūpes OP

3.3.1.

3.3.2.

L.Ruškule

FM, ĪUMEPLS,
LM, IZM

L.Ruškule

FM, ĪUMEPLS,
LM, IZM

Var
iekavēties, ja
rodas
problēmas
saskaņošanas
stadijā
Īsais laika
termiņš
definēt
pasākumus
pilnā apmērā
Nr. 10.

Darbības
virziens
Nr.4

Izstrādāsim un pieņemsim Veselības aprūpes organizācijas likumu.
Veicamais pasākums: "Veselības aprūpes organizācijas likuma" izstrādāšana

4.1.

Aktivitāte.
Izstrādāts Veselības aprūpes
organizācijas likums

4.1.1.
Darbības
virziens
Nr.5

Rezultāts.
Likumprojekts

Sākuma/
Atbildīgā
beigu datums.
amatpersona.
01.01.2006./
B.Kleina
31.12.2006.

Sadarbība VM/
Problēmas,
iesaistītās iestādes.
riski.

Piezīmes.

Ārstnieciskā personāla attīstībai izstrādāsim ārstniecības cilvēkresursu attīstības programmu, izveidosim studiju atbalsta fondu un
atbalsta programmu ārstiem, kas strādā attālos reģionos

5.1.

Veicamais pasākums: Izstrādāt programmu cilvēkresursu attīstībai veselības aprūpē

5.1.1.

Izstrādāt programmu par cilvēkresursu
attīstību veselības aprūpē

Programma

01.01.2006./
01.07.2006.

B.Kleina

Nr.11

LĀB, VSMTVA,
LU, RSU, MPIC,
LVSADA
Nr. 15.

Darbības
virziens
Nr.6

6.1.

Ar mērķi samazināt perinatālo mirstību un māšu mirstību, attīstīsim vispārpieejamu, kvalitatīvu dzemdībpalīdzību.

Veicamais pasākums: Izstrādāsim un ieviesīsim MK noteikumu projektu "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"
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Aktivitāte.
6.1.1.

MK noteikumu projekts „Dzemdību
palīdzības nodrošināšanas kārtība”

6.1.2.

Grozījums Seksuālās un reproduktīvās
veselības likuma 5.pantā un 26.panta
otrajā daļā

Darbības
virziens
Nr.7

Piezīmes

Veicināsim modernu informācijas tehnoloģiju izmantošanu veselības sistēmas organizēšanai, finanšu pārskatāmības un pacientu datu
glabāšanas nodrošināšanai.

Nr.16

Veicamais pasākums: Operatīva veselības aprūpes informācijas apmaiņas starp sabiedrību, pacientu un ārstniecības personām
veicināšana, izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

7.1.

Aktivitāte.
7.1.1.

Pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā”
ieviešana

Darbības
virziens
Nr.8

8.1.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
Rezultāts.
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
MK noteikumi
01.01.2006./
S.Vasaraudze
BFD, FD/ Saeimas Nepieciešami
01.04.2006.
apakškomisijas
grozījumi (jauni
pārstāvji,
noteikumi)
ārstniecības
„Noteikumi par
personu
obligātajām
profesionālās
prasībām
asociācijas,
ārstniecības
VOAVA, KMC, iestādēm un to
VSMTVA
struktūrvienībām”.
Mainīta norma - Grūtniecības 01.01.2006./
S.Vasaraudze
Ārstniecības
Ir ierosinājuma
pārtraukšana medicīnisku
31.12.2006.
personu
vēstules no Latvijas
indikāciju dēļ no 22 mainīta
profesionālās
Ginekologu
uz 24 grūtniecības nedēļām
asociācijas
asociācijas,
Medicīniskās
ģenētikas klīnikas
un Saeimas

Rezultāts.

Sākuma/
beigu datums.

Tiks noteikt politikas
plānošanas galvenie virzieni
informācijas tehnoloģiju,
telekomunikāciju un
elektronisko saziņas līdzekļu 17.08.2005./
izmantošanas ieviešanai
01.05.2006.
veselības aprūpes
informācijas plūsmas
nodrošināšanai un sabiedrības
izglītošanai par veselības
aprūpes jautājumiem

Atbildīgā
amatpersona.

R.Muciņš

Sadarbība VM/
iesaistītās iestādes.

Ar visām
iestādēm

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

VM

Iedzīvotāju pozitīvas attieksmes un atbildības veidošanai par savu veselību un dzīves kvalitāti, sekmēsim veselības veicināšanas unNr.17
slimību profilakses pasākumus.
Veicamais pasākums: Stiprināt primārās veselības aprūpes kapacitāti. Nodrošināt informācijas par iespēju saņemt jaunietim draudzīgu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
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Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.01.2006./
S.Vasaraudze
BFD,
01.12.2006.
LM, BM, IZM,
IeM,
LPS,
Profesionālās
asociācijas, PVO,
NVO

8.1.1.

Jauniešiem draudzīgu veselības aprūpes Koncepcija „Jauniešiem
pakalpojumu attīstība
draudzīgi veselības aprūpes
pakalpojumi”

8.2.

Veicamais pasākums: Veicināt iedzīvotāju garīgo veselību
Aktivitāte.
Izstrādāt pamatnostādnes „Iedzīvotāju
garīgās veselības uzlabošana no
2006.gada līdz 2016.gadam”

8.2.1.

Darbības
virziens
Nr.9

9.1.

Izstrādātas pamatnostādnes

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.01.2006./
S.Pablaka
GVVA, VVVA,
31.12.2006.
Jelgavas
psihoneiroloģiskā
slimnīca
„Ģintermuiža”,
IZM, LM, Latvijas
Jauno ārstu
asociācija, LPS,
NVO

Piezīmes.

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

Noteiksim

sabiedrības veselības jautājumus kā prioritāri risināmus jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot:
a) infekcijas slimību izplatības mazināšanai, īpaši:
HIV/AIDS izplatības ierobežošanai, turpinot attīstīt HIV/AIDS konsultāciju centru tīklu un izglītojot sabiedrību HIV/AIDS
profilakses jautājumos, kā arī nodrošinot ārstniecības pakalpojumu pieejamību;
nodrošinot vakcināciju atbilstoši Imunizācijas valsts programmai, t.sk., vakcinējot pusaudžus pret B hepatītu un bērnus pret
ērču encefalītu augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās;
nodrošinot gatavību iespējamai gripas pandēmijai un bioterorisma izpausmēm, t.sk., nodrošinot nepieciešamo vakcīnu
pieejamību.
Veicamais pasākums: Infekcijas slimību izplatības mazināšana
Aktivitāte.

9.1.1.

Rezultāts.

Problēmas,
riski.

Noteikt kontaktpersonu primārās
medicīniskās un laboratoriskās
pārbaudes kārtību

Sākuma/
beigu datums.
Infekcijas slimību izplatības 01.01.2006./
samazināšanās
01.07.2006.
MK noteikumi
Rezultāts.
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Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
D.Viļuma
SVA, VOAVA,
Iespējama
TBPSVA,
aizkavēšanās
STĀSVA, AIDS izstrādes
PC, v/a LIC
procesā, jo
nepieciešams
papildus
saskaņot ar
iesaistītajām
institūcijām

Piezīmes.

Nr. 18.a.
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9.1.2.

Noteikt higiēniskā un pretepidēmiskā
režīma pamatprasības ārstniecības
iestādēm

Nozokomiālo infekcijas
01.01.2006./
slimību izplatības
31.12.2006.
samazināšanās un ārstniecības
pakalpojuma drošuma
palielināšanās
MK noteikumi

D.Viļuma

9.1.3.

Grozījums Epidemioloģiskās drošības
likumā paredzot, ka higiēniskā un
pretepidēmiskā režīma pamatprasības
ārstniecības iestādēm tiek izstrādātas
līdz 01.01.2007.

Likumprojekts

D.Viļuma

9.2.

Veicamais pasākums: Gatavības plāna bioterorismam izstrāde
Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
01.01.2006./
D.Viļuma
SVA,
Plāna izstrādē
01.07.2006.
KMC,
piedalās citu
VOAVA,
ministriju
v/a LIC
pārstāvji
(starpministriju
darba grupa),
kas varētu
aizkavēt
savlaicīgu
plāna izstrādi

Piezīmes.

9.2.1.

Nodrošināt gatavības plāna
bioterorismam izstrādi

9.3.

Veicamais pasākums: Nodrošināt vakcināciju atbilstoši imunizācijas valsts programmai, tai skaitā pret B hepatītu un bērnu
vakcināciju pret ērču encefalītu augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās.
Aktivitāte.

Plāna izstrāde palīdzēs
sagatavoties iespējamiem
bioterorisma draudiem
Informatīvais ziņojums

01.01.2006./
01.07.2006.

SVA, profesionālās Iespējama
asociācijas,
aizkavēšanās
VSMTVA
dokumenta
virzības
procesā un
noteikumu
pieņemšanas
kavēšanās

Rezultāts.

Sākuma/
beigu datums.
01.01.2006./
01.04.2006.

9.3.1.

Nodrošināt vakcīnas pret B hepatītu
Atbilstoši Imunizācijas
pieejamību 14gadus veciem pusaudžiem programmai pusaudži (14
un vakcīnas pret ērču encefalītu
gadus vecumā) ir vakcinēti
pieejamību bērniem augsti endēmiskajās pret B hepatītu.
ērču encefalīta teritorijās.
Augsti endēmiskajās ērču
encefalīta teritorijās bērni ir
vakcinēti pret ērču encefalītu,
kas mazinās saslimstību.

9.4.

Veicamais pasākums: Gripas pandēmijas gatavības plāna izstrāde
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Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
D.Viļuma
SVA,
Pastāv risks ar
VOAVA
savlaicīgu
vakcīnu
piegādi

Piezīmes.
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Aktivitāte.

Sākuma/
beigu datums.
Informatīvā ziņojuma „Par rīcību gripas Plānā tiks detalizēti noteikta 01.02.2006./
pandēmijas gadījumā” aktualizēšana
rīcība gripas pandēmijas
01.12.2006.
atbilstoši Eiropas Komisijas
gadījumā pa fāzēm, kas
ieteikumiem
palīdzēs atbilstošām
institūcijām operatīvi rīkoties
gripas pandēmijas gadījumā

9.4.1.

Rezultāts.

Atbildīgā
amatpersona.
D.Viļuma

Sadarbība VM/
iesaistītās iestādes.
SVA,
KMC,
v/a LIC,
VOAVA

Informatīvs ziņojums

Problēmas,
Piezīmes.
riski.
Problēmas varētu
rasties, ar
nepieciešamo
grozījumu
veikšanu(var
būt vairākkārtēju)
MK rīkojumā,
plāns ir
apstiprināts ar
MK rīkojumu

Veicamais pasākums: Situācijas apzināšana par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatību un ierobežošanu valstī

9.5.

Aktivitāte.
Sagatavot informatīvo ziņojumu par
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un
AIDS izplatības ierobežošanas
programmas izpildi 2005.gadā

9.5.1.

Rezultāts.
Informatīvais ziņojums

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.12.2005./
D.Viļuma
AIDS PC,
01.02.2006.
SVA, VOAVA,
TBPSVA,
STĀSVA, v/a LIC

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

Nr. 18.b.
Darbības
virziens
Nr.10

10.1.

Noteiksim sabiedrības veselības jautājumus kā prioritāri risināmus jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot:
b) neinfekcijas slimību izplatības mazināšanai, īpaši:
aktivizējot sirds- asinsvadu slimību profilakses pasākumus;
mazinot atkarību izplatību (smēķēšana, alkoholisms, narkomānija, azartspēles);
realizējot uzturpolitiku;
turpinot izstrādāt prasības nekaitīgas pārtikas nodrošināšanai;
turpinot izstrādāt prasības un pasākumus veselīgas vides nodrošināšanai, t.sk., izstrādāsim jaunu Sabiedrības veselības rīcības
plānu, īpaši akcentējot veselīgas vides nodrošināšanu bērniem.
Veicamais pasākums: Regulāra sabiedrības informēšana par veselīga uztura, dzīvesveida, pārtikas higiēnas jautājumiem. Sabiedrības
zināšanu veidošana par veselīgu un drošu uzturu. Sabiedrības iepazīstināšana ar vispārējām higiēnas prasībām.
Aktivitāte.

Rezultāts.

10.1.1.

Tālākizglītības programmas „Veselīga Izglītības satura un
uztura paradumu veicināšana skolās un eksaminācijas centra atzīta
pirmsskolas iestādēs”
tālākizglītības programma

10.1.2.

Priekšlikumu sagatavošana veselības
mācības programmai skolās veselīga
uztura paradumu veicināšanai.

Sagatavoti priekšlikumi
programmas izstrādei un
iesniegti IZM
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Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.01.2006./
S.Vasaraudze
VVVA, IZM
31.12.2006.

01.01.2006./
31.12.2006.

Uztura nod.
vadītājs

Problēmas,
riski.

VVVA, IZM,
Mācību
Izglītības satura un programmu
eksaminācijas
noslogotības dēļ
centrs, Skolu valde, skolās, var būt
RSU Uztura
saskaņošanas
Akadēmiskā skola problēmas ar IZM

Piezīmes.
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10.2.

Veicamais pasākums: Sirds asinsvadu slimību (SAS) profilakses programmas realizēšana.
Aktivitāte.

Rezultāts.
Informatīvs ziņojums

Sākuma/
beigu datums.
01.01.2006./
31.12.2006.

Atbildīgā
amatpersona.
A.Egle

Sadarbība VM/
iesaistītās iestādes.
Visas

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

10.2.1.

Informatīvs ziņojums par sirds asinsvadu saslimšanas riska faktoriem
un to samazināšanas iespējām Latvijā

10.3.

Veicamais pasākums: Bīstamo ķīmisko vielu un kaitīgo fizikālo faktoru ietekmes mazināšana ieviešot ES prasību izmaiņas
nacionālajos normatīvos aktos
Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
beigu datums.
01.01.2006./
01.05.2006.

Atbildīgā
amatpersona.
A.Egle

01.01.2006./
01.12.2006.

L.Meļķe

10.3.1.

Peldvietu iekārtošanas un higiēnas
noteikumi

MK noteikumi

10.3.2.

Noteikumi par iekštelpu gaisa kvalitāti

Izstrādātas prasības
publiskajām telpām

10.4.

Veicamais pasākums: Vides veselības rīcības plāna izstrāde
Aktivitāte.

Rezultāts.
Vides veselības stratēģija

Sadarbība VM/
iesaistītās iestādes.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
01.01.2006./
A.Egle
SVA,VVVA, VSI, Stratēģijas
31.12.2006.
NVA, ViDM u.c. izstrādē piedalās
citu ministriju
pārstāvji
(starpministriju
darba grupa), kas
varētu aizkavēt
savlaicīgu
stratēģijas izstrādi

10.4.1.

Vides veselības stratēģijas izstrāde, lai
veicinātu veselīgas dzīves vides
nodrošināšanu sabiedrībai

10.5.

Veicamais pasākums: "Tabakas uzraudzības valsts programma 2005.-2010.gadam" ieviešana
Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
01.01.2006./
A.Egle
VVVA, NVA
Var ieilgt
31.12.2006.
saskaņošanas
process starp
ministrijām un
iesaistītajām
institūcijām

10.5.1.

Grozījumu sagatavošana likumā „Par
tabakas izstrādājumu realizācijas,
reklāmas un lietošanas ierobežošanu”

10.6.

Veicamais pasākums: Uztura politikas ieviešanas nodrošināšana

Likums
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Problēmas,
riski.
Ir jāiestrādā
deleģējums
Epidemioloģiskās
drošības likumā

Piezīmes.

Piezīmes.

Piezīmes.
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Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
Problēmas,
Aktivitāte.
Rezultāts.
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
riski.
Ministru kabineta noteikumu „Uztura MK noteikumi „Uztura
01.01.2006./
Uzturpolitikas VVVA, RSU
Var ieilgt
padomes nolikums” izstrāde un
padomes nolikums”
01.04.2006.
nod vad.
Uztura Akadēmiskā saskaņošanas
apstiprināšana
skola,
process starp
Diētas ārstu
ministrijām un
asociācija
iesaistītajām
institūcijām
Pamatnostādņu „Veselīgs uzturs 2003.- „Veselīgs uzturs 2003.-2013” 01.01.2006./
Uzturpolitikas VVVA, RSU
Atsevišķu
2013.” rīcības plāna aktualizācija un
rīcības plānā noteikto
31.12.2006.
nod.vad
Uztura Akadēmiskā uzdevumu
realizācija
uzdevumu izpilde
skola
izpildei var būt
nepietiekamas
finansiālās
iespējas
Veselīga uztura ieteikumu izstrāde un Izstrādāti un ar VM rīkojumu 01.01.2006./
Uzturpolitikas VVVA, RSU
esošo uztura ieteikumu aktualizācija
apstiprināti veselīga uztura 31.12.2006.
nod.vad
Uztura Akadēmiskā
ieteikumi
skola,
Diētas ārstu
asociācija
Uztura laboratoriju kapacitātes
Sagatavoti priekšlikumi
01.01.2006./
Uzturpolitikas RSU Uztura
apzināšana Latvijā
Uztura laboratoriju darbības 31.12.2006.
nod.vad
laboratorija
nodrošināšanai
Normatīvo aktu izvērtēšana un
Izstrādāti priekšlikumi, tajā 01.01.2006./
Uzturpolitikas VVVA
priekšlikumu izstrāde, veselīga uztura, skaitā normatīvo aktu
31.12.2006.
nod.vad
veselības marķējuma nodrošināšanai
projekti, lai nodrošinātu
veselīgu pārtikas produktu
atpazīstamību
Normatīvo aktu izvērtēšana un
Izstrādāti priekšlikumi, tajā 01.01.2006./
Uzturpolitikas VVVA
priekšlikumu izstrāde, veselīga uztura, skaitā normatīvo aktu
31.12.2006.
nod.vad
veselības marķējuma nodrošināšanai
projekti, lai nodrošinātu
veselīgu pārtikas produktu
atpazīstamību

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

10.6.6.

Darbības
virziens
Nr.11.

11.1.

Piezīmes.

Sākot ar 2005. gadu nodrošināsim zāļu pieejamības uzlabošanos, pārskatot zāļu sadalījumu recepšu un bez recepšu zālēs, kā arī
pilnveidojot recepšu aprites noteikumus.

Veicamais pasākums: Pilnveidot recepšu aprites noteikumus par recepšu izrakstīšanu,
pamatojoties uz ministriju funkciju pārdali.
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arī attiecībā uz veterinārām zālēm,

Nr. 19
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Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
beigu datums.

Atbildīgā
amatpersona.

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

11.1.1.

Grozījumu sagatavošana 2005.gada
MK noteikumi
8.marta MK noteikumos Nr.175
„Recepšu veidlapu izgatavošanas, kā arī
recepšu izrakstīšanas noteikumi”

11.2.

Veicamais pasākums: Pilnveidot likumdošanu, kas veicinātu farmaceitiskās aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, sevišķi lauku reģionos.
Aktivitāte.

Rezultāts.

11.2.1.

Aptieku likuma izstrāde

11.2.2.

Farmaceitiskās darbības licencēšanas
MK noteikumi
noteikumu pilnveidošana un
veterinārfarmaceitiskās darbības normu
iestrādāšana
Pārskatīt likumdošanu, kas reglamentē Grozījumi attiecīgos likumos
narkotisko un psihotropo zāļu un vielu un MK noteikumos
apriti, tajā skaitā izmantošanai dzīvnieku
ārstēšanai

11.2.3.

Likums

02.01.2006./
01.07.2006.

D.Arājs

Sadarbība VM/
iesaistītās iestādes.
VOAVA, ZM

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.10.2005./
D.Arājs.
Profesionālās org.
31.12.2006.
J.Ruško
un nozares iestādes
02.01.2006./
01.07.2006.

D.Biseniece

ZVA, VFI

12.01.2006./
31.12.2006.

D.Biseniece

ZM, ZVA, VFI

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

Nr. 21.
Darbības
virziens
Nr.12
12.1.

Turpināsim medikamentu centralizēto iepirkumu sistēmas reorganizāciju, pabeidzot iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā zāles, kas
paredzētas ambulatorai lietošanai.
Veicamais pasākums: Nodrošināt zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju diagnozēm, kurām zāles līdz šim tika
iepirktas centralizēti.
Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
Sadarbība ar Zāļu cenu valsts aģentūru Dalība VOAVA darba grupā, 02.01.2006./
J.Bundulis
VOAVA, ZCVA
un Veselības obligātās apdrošināšanas priekšlikumi.
30.12.2006.
K.Pavlovska
valsts aģentūru medikamentu
centralizēto iepirkumu sistēmas
reorganizācijā un zāļu iegādes
kompensācijas nodrošināšanā.
Aktivitāte.

12.1.1.

Rezultāts.
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Problēmas,
riski.

Piezīmes.
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Nr. 22.
Darbības
virziens
Nr.13

Nodrošināsim ārstniecības iestāžu veikto medikamentu iepirkumu atbilstību likuma „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”
prasībām, kā arī slimnīcu zāļu sarakstu atbilstību izmaksu efektivitātes principiem, t.sk. aktīvi veicinot „slimnīcu iepakojumu”
iepirkšanu.
Veicamais pasākums: Pilnveidot normatīvo aktu bāzi zāļu aprites nodrošināšanai ārstniecības iestādēs

13.1.

Aktivitāte.

MK noteikumu izstrāde par zāļu aprites MK noteikumi
nodrošināšanu ārstniecības iestādēs.
Sadarbībā ar ZCVA izstrādāt slimnīcās Zāļu saraksti
lietojamo zāļu sarakstus

13.1.1.
13.1.2.

Aktivitāte.
Sadarbība ar Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aģentūru
medikamentu iepirkumu sistēmas
pilnveidošanā

13.2.1.

Darbības
virziens
Nr.14

14.1.2.
14..2.

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

Rezultāts.
Ieteikumi/
Priekšlikumi

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
02.01.2006./
J.Bundulis
SVD/VOAVA
01.11.2006.

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

Ar regulāras zāļu tirgus attīstības (konkurences veicināšana, esamība tirgū, „generic” zāles u.c.) un zāļu cenu uzraudzības palīdzību
veicināsim zāļu pieejamību iedzīvotājiem.
Veicamais pasākums: Sagatavot normatīvo aktu bāzi, kas reglamentē zāļu ievešanu, izplatīšanu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktivu 2004/24/EK un 2004/27/EK prasībām.
Aktivitāte.

14.1.1.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
02.01.2006./
D.Biseniece
SVD/VFI, VOAVA
01.07.2006.
02.01.2006./
J.Bundulis
ZCVA
01.11.2006.
K.Pavlovska

Veicamais pasākums: Izveidot uz pierādījumiem un ekonomisko novērtējumu balstītu medikamentu iepirkumu sistēmu, t.sk. veicināt
slimnīcu zāļu iepakojumu lietošanu ārstniecības iestādēs.

13.2.

14.1.

Rezultāts.

Rezultāts.

Zāļu ievešanas un izplatīšanas noteikumu MK noteikumi
izstrāde un iesniegšana Ministru kabinetā
Sadarbībā ar ZVA veikt situācijas analīzi Situācijas apkopojums
par zāļu esamības tirgū izpēti
Priekšlikumi turpmākai
rīcībai

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.10.2005./
I.Mača
ZVA, VFI
01.07.2006.
L.Bilzone
02.01.2006./
J.Ruško
ZVA
30.12.2006.

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

Veicamais pasākums: Realizēt kompensējamo zāļu sarakstu veidošanu, saskaņā ar 2005.gada 14.jūnija MK Noteikumos Nr.418
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" pieņemtajām normām par
paralēli ievesto zāļu, “generic” zāļu un Latvijā nereģistrētu (Farmācijas likuma 10.panta 7.punktā noteiktā kārtībā ievestu) zāļu
iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā.
VM_27122005_Veselības ministrijas darba plāns 2006.gadam.

Nr. 23.
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Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
Visu gadu
K.Pavlovska
ZCVA

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

14.2.1.

Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu Ziņojums gada beigās
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtības īstenošanas un
līdzekļu izlietojuma problēmu
apzināšana, to analīze un nepieciešamo
priekšlikumu sagatavošana

14.3.

Veicamais pasākums: Veikt zāļu cenu veidošanas procesa uzraudzību un analizēt tā ietekmi uz zāļu pieejamību iedzīvotājiem.

14.3.1.

Zāļu cenu veidošanas principu ieviešanas Ziņojums gada beigās
analīze un nepieciešamo priekšlikumu
sagatavošana
Sadarbībā ar ZVA analizēt zāļu ražotāju Pārskats gada beigās
sniegto informāciju par zāļu cenām
Ietekmes analīze

14.3.2.

Visu gadu

D.Arājs

ZVA, VFI

Visu gadu

D.Arājs
S.Riekstiņa

ZVA
Nr. 24.

Darbības
virziens
Nr.15

15.1.

Veicināsim racionālu zāļu lietošanu, nodrošinot objektīvas, no ražotāja neatkarīgas informācijas par zālēm pieejamību sabiedrībai.
Veicamais pasākums: Pilnveidot vispārējās prasības zāļu marķēšanai un zāļu lietošanas instrukcijām, kā arī noteikt prasības
tradicionāli lietotu augu izcelsmes zāļu marķēšanai un zāļu lietošanas instrukcijām, saskaņā ar direktīvas 2004/24/EK un direktīvas
2004/27/EK prasībām un uzraudzīt šo prasību ieviešanai (attiecībā uz kompensējamām zālēm) nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu
Aktivitāte.

Rezultāts.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
01.12.2005./
L.Bilzone
ZVA
30.06.2006.

Problēmas,
riski.

Piezīmes.

15.1.1.

Ministru kabineta projekta „Zāļu
marķēšanas kārtība un zāļu lietošanas
instrukcijai izvirzāmās prasības”
iesniegšana un pieņemšana Ministru
kabinetā

15.2.

Veicamais pasākums: Sekot neatkarīgas informācijas par zālēm pieejamībai Zāļu valsts aģentūras un Zāļu cenu valsts aģentūras mājas
lapās, veicināt racionālu zāļu lietošanu.
Aktivitāte.

15.2.1.

Sadarbība ar ZCVA un ZVA par
neatkarīgas informācijas pieejamību
profesionāļiem un iedzīvotājiem

MK noteikumi

Rezultāts.
Pieejama informācija
aģentūru mājas lapās
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Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
Regulāri
J.Bundulis
ZVA

Problēmas,
riski.

Piezīmes.
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Nodrošināt informācijas par zāļu ražotāja Pieejama informācija VZA
cenām pieejamību
Zāļu reklamēšanas noteikumu darbības Priekšlikumi zāļu
uzraudzība un analīze
reklamēšanas kārtības
uzlabošanai.

15.2.2.
15.2.3.
Darbības
virziens
Nr.16

J.Bundulis

ZVA

02.01.2006./
30.12.2006.

K.Pavlovska

ZVA,VFI

Citu uzdevumu izpilde

Veicamais pasākums: Politikas plānošanas dokumentu izstrāde, kas noteiks Veselības ministrijas prioritātes laika posmā no 2006.2008.gadam

16.1.

Aktivitāte.
VM darbības stratēģijas izstrādāšana,
iesniegšana MK

16.1.1.

Sākuma/
Atbildīgā
Sadarbība VM/
beigu datums.
amatpersona. iesaistītās iestādes.
VM darbības stratēģija 2006.- 01.12.2005./
L.Šerna
VM padotības
2008.gadam
01.03.2006.
iestādes,
departamenti
Rezultāts.

Lietotie nosaukumu saīsinājumi:
ADC
AIDS PC
AJD
BFD
CFLA
EM
FD
FM
GVVA
IZM
IeM
ĪUMEPLS
KMC
LĀB
LFB
LU

Regulāri

Asins donoru centrs
AIDS profilakses centrs
Administratīvi juridiskais departaments
Budžeta un finanšu departaments
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Ekonomikas ministrija
Farmācijas departaments
Finanšu ministrija
Garīgās veselības valsts aģentūra
Izglītības un zinātnes ministrija
Iekšlietu ministrija
Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts
Katastrofu medicīnas centrs
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Farmaceitu biedrība
Latvijas Universitāte
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Problēmas,
riski.

Piezīmes.
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LM
LPC
LPS
LVSADA
MK
NVA
NVO
PVO
RUS
SPD
STĀSVA
SVA
SVD
VADC
v/a „LIC”
VM
VOAVA
VSMTVA
VSI
VZA
VFI
VVVA
ZCVA
ZM
TPSVA

Labklājības ministrija
Latvijas Pārtikas centrs
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
Ministru kabinets
Narkoloģijas valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Pasaules Veselības organizācija
Rīgas Stradiņa universitāte
Stratēģiskās plānošanas departaments
Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūra
Sabiedrības veselības aģentūra
Sabiedrības veselības departaments
Valsts asinsdonoru centrs
Valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs”
Veselības ministrija
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
Valsts sanitārā inspekcija
Valsts zāļu aģentūra
Valsts farmācijas inspekcija
Veselības veicināšanas valsts aģentūra
Zāļu cenu valsts aģentūra
Zemkopības ministrija
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra

Valsts sekretārs
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U.Līkops

