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Darba kārtība:
1. LR Veselības ministres I.Circenes uzruna;
2. Bērnu veselības aprūpes problēmas un priekšlikumi bērnu veselības aprūpes
uzlabošanai (D.Gardovska, Veselības ministrijas galvenais speciālists
pediatrijā);
3. Zīdaiņu un bērnu mirstības rādītāji Latvijā (reģionālais sadalījums, cēloņi)
(Slimību profilakses un kontroles centrs);
4. Bērnu veselības aprūpes problēmas (bērnu saslimstība un mirstības cēloņi,
ģimenes ārstu par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu
izsaukumiem pie bērniem informēšanas sistēma) un priekšlikumi situācijas
uzlabošanai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests);
5. Bērnu veselības aprūpes problēmas (bērnu saslimstība un mirstības cēloņi)
un priekšlikumi situācijas uzlabošanai (VSIA „Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”);
6. Bērnu veselības aprūpes problēmas (bērnu saslimstība un mirstības cēloņi)
un priekšlikumi situācijas uzlabošanai (SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”);
7. Diskusijas par priekšlikumiem bērnu veselības aprūpes uzlabošanai,
kopsavilkums.
1. Veselības ministres I.Circenes uzruna
Veselības ministre I.Circene atklāj Mātes un bērna veselības konsultatīvās
padomes sēdi. Ministre, uzrunājot klātesošos Padomes sēdes dalībniekus, pateicas
par atsaucību un norāda, ka 2012.gads ir pasludināts par Mātes un bērna veselības
gadu, līdz ar to pastiprināta uzmanība tiek vērsta uz mātes un bērna veselību
uzlabojošiem pasākumiem, tai skaitā grūtnieču aprūpes uzlabošana, prenetālā
skrīninga paplašināšana. Ņemot vērā, ka šīsdienas sanāksmes darba kārtībā ir
bērnu veselības aprūpes problēmas un priekšlikumi bērnu veselības aprūpes
uzlabošanai, izvērtējot perenatālās mirstības rādītājus un diskutējot par iespējām
mazināt perinatālo mirstību, uzsver, ka ir jau uzsākta kampaņa par bērnu
traumatisma mazināšanu un zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu.

4

1. Bērnu veselības aprūpes problēmas un priekšlikumi bērnu veselības
aprūpes uzlabošanai
(D.Gardovska, I.Circene)
D.Gardovska, Veselības ministrijas Galvenā speciāliste pediatrijā, sniedz
informāciju par galvenajām problēmām bērnu veselības aprūpē. Latvijas bērnu
veselības stāvoklis un bērnu mirstības rādītāji, salīdzinot ar citām Eiropas
Savienības dalībvalstīm ir neapmierinoši un ir jātiecas tos uzlabot. Bērnu
dzimstības rādītāji ir salīdzinoši zemi, kā arī veselības aprūpes finansējums nav
pietiekams. Norāda, ka bērnu veselības aprūpē ir ne tikai trūkumi, bet arī stiprās
puses, piemēram, ikvienam bērnam nonākot veselības aprūpes iestādē ir iespēja
saņemt kvalificētu medicīnisko palīdzību, bērnu veselības aprūpe visos līmeņos
(primārā, sekundārā, terciārā) tiek finansēta no valsts budžeta, jauno speciālistu
apmācība notiek augstā līmenī. Bērnu un mātes veselības aprūpes uzlabošanas
jautājumiem pašlaik tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.
Kā bērnu veselības aprūpes vājās puses norāda – nav izveidots drošs bērnu
veselības aprūpes tīkls ar vienotu, secīgu pacientu plūsmas organizāciju,
medicīniskās informācijas apriti, vienotiem kvalitātes standartiem un darba
rezultātu analīzi. Veselības ministrija kopā ārstniecības personām pašreiz ir
galvenā un reizēm vienīgā iniciatore sistēmiskām izmaiņām bērnu veselības
jautājumos valstī (veselības mācība skolās, enerģētisko dzērienu ierobežošana, reto
slimību programma u.c.), kaut gan to risināšanai nepieciešams arī citu ministriju,
piemēram, Labklājības ministrijas, Izglītības ministrijas līdzdarbība. Ģimenes ārstu
prakšu un pašvaldības pārziņā esošu uzņēmumu darbība ir salīdzinoši neatkarīga
un noteikt, kas tieši viņam jādara nav tik vienkārši. Jauno medicīnisko tehnoloģiju
izmantošana ne vienmēr būtiski ietekmē slimību iznākumu, jāizvērtē šādu
tehnoloģiju izmantošanas izmaksu efektivitāte. Vienoti diagnostikas un ārstēšanas
algoritmi ir izstrādāti, bet nav noteikta to vienota izmantošana un veikti pētījumi
par to pielietošanas efektivitāti. Bērnu mirstības un saslimstības statistiskā analīze
nepietiekami detalizēti atspoguļo sistēmiskas kļūdas bērnu veselības aprūpē, kas
varētu būt noderīgas tālākas rīcības plānošanā. Kā piemēru norāda situāciju
iedzimto sirdskaišu prenatālajā diagnostikā, infekcijas kā bērnu nāves iemesla
statistiskajos rādītājos (2011.gadā 6 bērni miruši ar jaundzimušo sepsi, 4 bērni
miruši no infekcijas slimībām). Izvērtējot visas (65) VSIA „Bērnu klīniskās
universitātes slimnīca“ 2011.gadā mirušo bērnu slimības vēstures, tika konstatēts,
ka infekcijas slimības, kas var izsaukt nāvi vai būtiski ietekmēt slimības iznākumu,
konstatētas 29 bērniem (45%). Līdz ar to jāņem vērā, ka infekcijas ir nopietna
problēma lielo patoloģiju kombinācijā.
Bērnu veselības aprūpes uzlabošanā galvenais virziens ir kvalitātes
uzlabošana. Lai to panāktu būtu nepieciešams:
• izveidot bērnu veselības aprūpes kvalitātes un drošības programmu, kas
jāievieš visās ārstniecības iestādēs, kurās veselības aprūpes pakalpojumus
saņem bērni;
• nepieciešama katra bērna nāves gadījuma profesionāls audits, lai atrastu
novēršamas sistēmiskas kļūdas;
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• jāveido rīcības pakotnes (bundles), piemēram, katetru, brūču pareizai
kopšanai;
• jāveido bērniem drošs veselības aprūpes tīkls, nodrošinot pēctecīgu
ārstēšanu un aprūpi;
• izstrādājot kvalitātes prasības un tās ieviešot, jāparedz ārstniecības personāla
apmācība;
• jāpalielina pediatru iesaiste bērnu primārajā un sekundārajā veselības
aprūpē.
• reģionos jāveido pediatru- speciālistu atbalsta grupas, kas spētu tuvināt
specializēto palīdzību bērnu dzīves vietai.
Iepriekš minētā realizācijai ir sagatavoti šādi priekšlikumi par kuriem sanāksmes
dalībnieki tiek aicināti sniegt viedokli:
• VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca“ izveidot kvalitātes vadības
nodaļu, kurā iekļauti pārstāvji no reģionālām slimnīcām;
• nodaļa kļūst par valsts bērnu veselības aprūpes kvalitātes metodisko centru
valstī;
• reģionālie pārstāvji uz reģionālo slimnīcu bāzes veido reģionālo kvalitātes
vadību, sadarbojas ar ģimenes ārstiem un speciālistiem, regulē pacientu
plūsmu, speciālistu, tostarp pediatru piesaisti, dežurārstu un ambulatorās
palīdzības organizāciju, iesaista lokālās pašvaldības bērnu veselības
jautājumu risināšanā u.c.;
• VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca“ sadarbībā ar Veselības
ministriju un tās iestādēm, RSU, citām augstskolām, medicīnas koledžām,
reģionālām slimnīcām, profesionālām asociācijām sagatavo kvalitātes
dokumentus, metodiskās rekomendācijas, rīcības pakotnes, bērnu mirstības
detalizētu analīzi, nosaka nepieciešamās apmācības programmas ārstniecības
personālam u.c.
Bērnu veselības aprūpes kvalitātes vadība veido tīklu, kas aptver ģimenes ārstu
institūciju, reģionālās slimnīcas, iesaista pašvaldības, zinātni un izglītību
(profesionālās asociācijas, RSU u.c.izglītības iestādes) un reizē veido atspulgu
sabiedrībā.
I.Circene atzīmē, ka prezentācijas iepriekš pēdējais slaids ataino cik aptverošai
jābūt kvalitatīvai bērnu veselības aprūpei. Kā piemēru norāda pašvaldības, ar
kurām pēdējā laikā izveidojusies veiksmīga sadarbība dažādos ar veselības
profilaksi saistītos jautājumos.
Aicina sēdes dalībniekus sniegt priekšlikumus bērnu veselības aprūpes sistēmas
uzlabošanai, novēršot esošos riska faktorus. Pēc priekšlikumu apkopošanas būtu
iespējams radīt kopīgu skatījumu un priekšlikumu grozu, kurus varētu izvērtēt
nākamajā Padomes sēdē.
2. Zīdaiņu un bērnu mirstības rādītāji Latvijā (reģionālais sadalījums, cēloņi)
(I.Zīle)
I.Zīle, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības aprūpes statistiķe, sniedz
informāciju par zīdaiņu un bērnu mirstību Latvijā, kā arī sniedz informāciju par
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kopējām tendencēm saistībā ar dzimstības un mirstības rādītājiem. Perinatālā
mirstība laika periodā no 2000.g.- 2011.g. ir nedaudz samazinājusies (vidēji par 0,3
gadījumiem gadā uz 1000 dzimušajiem). Arī zīdaiņu mirstība laika periodā no
2000.g.- 2011.g. ir mazliet samazinājusies (vidēji par 0,4 gadījumiem gadā uz 1000
dzimušajiem). Lai gan mirstības rādītājiem Latvijā novēro samazinājuma tendenci,
tomēr tā nav stabila. Atsevišķos reģionos (Latgale, Vidzeme, Kurzeme) zīdaiņu
mirstības rādītājs vidēji 1,4 reizes augstāks nekā vidēji Latvijā. Biežākie nāves
iemesli zīdaiņu vecumā ir noteikti perinatālā perioda stāvokļi un iedzimtas
anomālijas, taču augstu īpatsvaru veido citur neklasificēti simptomi, tai skaitā
zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms. Ārējo nāves cēloņu īpatsvars kopējā nāves cēloņu
struktūrā pieaug līdz ar bērna vecumu. Piemēram, 2011.gadā vecumā grupā no 5-9
gadiem - 28,0%, vecumā no 10-14 gadiem – 41,7%, vecumā no 15-17 gadiem
69,6%. Laika periodā no 2006.-2011.gadam straujāks mirstības samazinājums
vērojams vecuma grupā no 0-4gadiem, taču pārējās vecuma grupās nav vērojamas
būtiskas izmaiņas.
3. Bērnu veselības aprūpes problēmas (bērnu saslimstība un mirstības cēloņi,
ģimenes ārstu par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumiem
pie bērniem informēšanas sistēma) un priekšlikumi situācijas uzlabošanai
(R.Pupele, I.Circene)
R.Pupele, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietniece
Neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos, iepazīstina sēdes dalībniekus ar
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMP dienests) darbu
bērnu veselības aprūpē. 2012.gada 9 mēnešos NMP dienests izsaukumos pie
bērniem devies 13,0% gadījumu, tas ir 124 izsaukumi uz 1000 bērniem.
Visvairāk izsaukumu ir pie 1 līdz 3 gadus veciem bērniem. Visbiežāk uzstādītā
diagnoze NMP dienesta izsaukumos pie bērniem ir akūtas augšējo elpceļu
infekcijas slimības no kuriem tikai 20,9% izsaukumu ir noteikti sarežģījumi.
Ģimenes ārstam būtu jāiesaistās un jāvērš papildus uzmanība to bērna veselības
aprūpei, ja pēc NMP dienesta izsaukuma vecāki ir atteikušies no bērna
nogādāšanas stacionārā.
Sniedz informāciju par NMP dienesta izsaukumu sadalījumu pa diagnozēm
(skatīt pievienoto prezentāciju). Informē par 2012.gada 9 mēnešos bērniem
veiktajiem reanimācijas pasākumiem, nāves gadījumiem un to cēloņiem. Bērniem
vecumā līdz 1 gadam veiktas 4 reanimācijas, tai skaitā 1 veiksmīga, vecumā no 1-3
gadiem – 2 reanimācijas, vecumā no 4-6 gadiem – 1 veiksmīga reanimācija,
vecumā no 7-14 gadiem – 2 reanimācijas, vecumā no 15-18 gadiem – 2
reanimācijas. Bioloģiskās nāve NMP dienesta brigādes klātbūtnē vecumā līdz
vienam gadam 3 gadījumi, vecumā no 1-3 gadiem – 2, vecumā no 7-14 gadiem –
2, vecumā no 15-18 gadiem – 2. Bioloģiskās nāves cēloņi elpošanas orgānu
ļaundabīgie audzēji (vecumā līdz vienam gadam 1 gadījums), asfiksija
(1gadījums), nolīkšana, elektrotrauma u.c.
Gadījumi, kad NMP dienesta brigādes ierodas un konstatē nāvi 2012.gada 9
mēnešos bijuši: vecumā līdz 1 gadam – 10 gadījumi, vecumā no 1-3 gadiem – 2,
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vecumā no 4-6 gadiem – 4, vecumā no 7-14 gadiem – 3, vecumā no 15-18 gadiem
– 9. No 10 gadījumiem vecumā līdz 1 gadam, 4 pacientiem iespējamais nāves
iemesls bija ievainojumi, saindēšanās vai citas ārējās iedarbības sekas. No 9
gadījumiem vecumā no 15 – 18 gadiem, 5 pacientiem kā iespējamais nāves iemesls
norādīts ievainojumi, saindēšanās vai citas ārējās iedarbības sekas.
Attiecībā uz bērnu traumatismu norāda, ka dažādās vecuma grupās prevalē
dažādi traumu veidi. Piemēram, vecuma grupā no 7 līdz 14 gadiem pārsvarā ir
smadzeņu satricinājumi, lūzumi, transporta traumas, bet īpaši nopietna uzmanība
būtu jāvērš uz bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem, kuriem pirmajās vietās ir tādas
traumas kā termiski apdegumi (237 gadījumi), saindēšanās ar medikamentiem (110
gadījumi), saindēšanās ar sadzīves ķīmiju un ķīmiskie apdegumi. Minētie gadījumi
ir tikai un vienīgi vecāku nolaidība. Uzsver, ka vecumā grupā no 15 – 18 gadiem
konstatēti 102 saindēšanās ar alkoholu gadījumi. Uzsver, ka šie skaitļi un traumu
veidi ir jāņem vērā un mērķtiecīgi jāstrādā ar vecākiem un sabiedrību. Lai
profilaktiski mazinātu bērnu traumatismu, NMP dienests piedalās dažādos
informatīvi izglītojošos pasākumos, darbojas Bērnu drošības darba grupā. Ir
izveidota īsfilma par bērnu drošību vasarā, tiek gatavota informatīvā kampaņa par
bērnu apdegumiem, applaucējumiem, kā arī pirmo palīdzību šādu traumu
gadījumos.
NMP dienests sniedz arī specializēto (neonatologu) neatliekamo palīdzību,
kas nodrošina nepieciešamās palīdzības sniegšanu, kā arī jaundzimušo
transportēšanu. Norāda, ka kvalitātes izvērtēšanas ietvaros būtu jāanalizē
neonatologu izsaukumu un pārvesto jaundzimušo skaits un strukturālais
sadalījums.
2012.gada 9 mēnešos NMP dienesta brigādes pie dzemdētājām devušās
4 411 izsaukumos, tai skaitā 701 priekšlaicīgas dzemdības, kā arī 81 gadījumā
palīdzība sniegta ne tikai dzemdētājai, bet arī jaundzimušajam.
Informē par NMP dienesta izstrādātajām rekomendācijām bērnu veselības
aprūpei pirmsslimnīcas etapā, lai uzlabotu neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanu bērniem.
Par ziņošanu primārās veselības aprūpes ārstiem par NMP dienesta
izsaukumiem, informē, ka no š.g. 1.novembra ir noteikta vienota kārtība, ka par
visiem bērniem, kuru vecāki ir atteikušies no stacionāra, kaut arī ir bijis iemesls
stacionēšanai, tiek ziņots ģimenes ārstam, ja bērns ir reģistrēts pie ģimenes ārsta.
Informē par problēmām saistībā ar ziņošanu ģimenes ārstiem par NMP dienesta
izsaukumiem:
nav pieejama aktuāla un ērti lietojama PVA ārstu kontaktinformācijas datu
bāze;
ne vienmēr pacients ir reģistrēts pie PVA ārsta;
nav zināms, vai informācija, kas telefoniski nodota uz Nacionālā veselības
dienesta mājaslapā norādītajiem PVA prakšu kontakttelefoniem, nonāk
līdz PVA ārstam;
ārējie normatīvie akti neparedz, ka par NMP izsaukumiem nepieciešams
informēt PVA ārstu, kā arī neparedz PVA ārsta atbildību un rīcību,
saņemot ziņojumu par NMP brigādes izsaukumu;
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Pacientu tiesību likums un Fizisko personu datu aizsardzības likums
ierobežo sensitīvās informācijas nodošanu.
Identificētās problēmas prasa tālāku risinājumu.
NMP dienesta priekšlikumi tālākai bērnu veselības aprūpes uzlabošanai ir:
lai nodrošinātu savlaicīgu ierašanos uz izsaukumu, piemēram, lauku
rajonos, ir jāsamazina tādu izsaukumu skaits, kur nav draudu dzīvībai;
jāizstrādā normatīvais regulējums, kas paredzētu ziņojumu par NMP
izsaukumu nodošanu PVA ārstam un PVA ārsta rīcību, saņemot šādu
ziņojumu;
realizēt bērnu traumatisma profilakses pasākumus, īpašu uzmanību vēršot
riska grupām: 1-3 un 7-14 gadus veciem bērniem;
realizēt vecāku apmācību par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem vecumā
līdz 6 gadiem paaugstinātas temperatūras un gremošanas traucējumu
gadījumos, kas ir biežākie NMP izsaukumu iemesli;
izglītot vecākus par gadījumiem, kad izsaukt NMP un kad vērsties pēc
palīdzības pie PVA ārsta, kas ir labāk informēts par bērna veselības
stāvokli un anamnēzi, piemēram, zāļu recepšu izrakstīšanai;
pilnveidot grūtnieču veselības aprūpes kvalitāti;
NMP dienests atbalsta priekšlikumu par speciālas komisijas izveidi, kas
izvērtē bērnu nāves gadījumus;
izvērtēt jaundzimušo transportēšanas lietderību reģionu ietvaros. Būtu
jānodefinē gadījumi, kad jaundzimušais uzreiz jāpārved uz Rīgu
specializētās palīdzības saņemšanai (VSIA „Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”), kā arī visās ārstniecības iestādēs, kurās sniedz dzemdību
palīdzību būtu jānodrošina bāzes līmeņa neonatoloģiskā palīdzība un tikai
ļoti nopietnos gadījumos bērns būtu jātransportē.
I.Circene norāda, ka no nākamā gada tiek paredzēts, ka 24 stundu laikā pēc NMP
dienesta izsaukuma, ja pacients nav nogādāts stacionārā, bet palicis mājās, tiek
nodrošināta konsultācija no ģimenes ārsta komandas puses, lai precizētu pacienta
veselības stāvokli un tālāko ārstēšanos.
4. Bērnu veselības aprūpes problēmas (bērnu saslimstība un mirstības cēloņi)
un priekšlikumi situācijas uzlabošanai
(A.Čakša, I.Circene)
A.Čakša, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, valdes priekšsēdētāja
informējot sēdes dalībniekus par Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas skatījumu
uz bērnu veselības aprūpes problēmām uzsver, ka pirmkārt, lai bērni būtu veseli
nepieciešama kvalitatīva veselības aprūpe un ne tikai Bērnu klīniskā universitātes
slimnīcā, bet arī visos citos bērnu veselības aprūpes līmeņos.
Bērnu skaits, kas nokļūst Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā pieaug 2011.gadā 32 tūkstoši pacientu (2011.gadā miruši 65 pacienti). Uzsver, ka
slimnīcas darbā liela uzmanība tiek vērsta uz ārstniecības un aprūpes kvalitāti.
Analizējot letalitātes struktūru 2011.gadā, norāda, ka lielāko daļu veido perinatālā
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perioda slimības un iedzimtās patoloģijas. Piekrīt NMP dienesta prezentācijā
minētajam par jaundzimušo transportēšanu. Izsaka pārmetumu reģioniem, ka bērns
netiek savlaicīgi pārvests, jo līdz septītajai dienai tas ir slimnīcai finansiāli izdevīgi
pēc apmaksas tarifa, bet pēc tam, bērnam nonākot Bērnu klīniskā universitātes
slimnīcā, izmaksas palielinās, jo iepriekšējā veselības aprūpes epizodē nav izdarīts
viss nepieciešamais. Jaundzimušo transportēšana ir dārga, bet izmaksas, kas nāk
pēc tam vēl lielākas, tādēļ Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas izsaka
priekšlikumu, ka šie bērni ir pa tiešo jāpārved uz Bērnu klīnisko universitātes
slimnīcu, pilnvērtīgas aprūpes nodrošināšanai. Norāda, ka pārvešana starp
reģioniem nav efektīvs līdzekļu izmantošanas veids.
Par hronisku pacientu aprūpi norāda, ka viens no hronisku pacientu aprūpes
kvalitātes kritērijiem ir stacionēšanas biežums. Norāda, ka stacionēto pacientu ar
ļaundabīgo audzēju, cukura diabētu, reimatoīdo artrītu, bronhiālo astmu skaits
pieaug.
Informē par Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas aktivitāti „Atvērtā
poliklīnika”, kuras ietvaros vienu dienu tiek pieņemti pacienti bez nosūtījumiem.
2011.gadā pieņemti 100 pacienti, 2012.gadā – 200 pacienti, no kuriem 5 stacionēti.
Vērš uzmanību, ka ir gadījumi, kad bērni ar nopietnām veselības problēmām nav
pamanīti iepriekš, piemēram, pie ģimenes ārsta.
Norāda, ka rindas pie speciālistiem reizēm veidojas arī tādēļ, ka bērns pie
speciālista tiek nosūtīts arī tādos gadījumos, kuros būtu nepieciešama pediatra
palīdzība, piemēram, gremošanas traucējumi 6 mēnešus vecam zīdainim u.c.
Aptuveni 50% gadījumu nav nepieciešams speciālists, bet gan primārā aprūpe –
pediatrs, ģimenes ārsts. Norāda, ka finansējums ambulatorajam un dienas
stacionāram nav bijis atbilstošs, tomēr pacientu plūsma ar katru gadu ir augusi,
bērnu pieplūdums speciālistiem ambulatorajā daļā ir nemainīgi liels un ar tendenci
pieaugt.
Uzsver, ka nozīmīga ir primārās aprūpes kvalitāte un pieejamība (pediatrs
vai ģimenes ārsts, kurš rūpējas par savu pacientu uzreiz nevis kaut kad) un aicina
bērnu veselības aprūpē iesaistītos (ģimenes ārsti) sadarboties ar slimnīcu, lai tiktu
nodrošināta pēctecīga ārstēšana un aprūpe.
Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas priekšlikumi:
pediatrs kā primārās veselības aprūpes sastāvdaļa;
dežūrpediatrs Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā;
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca kā bērnu veselības aprūpes
references centrs veidojot rekomendācijas, klīniskās vadlīnijas,
metodoloģiskos materiālus, sadarbojoties gan ar reģionālajām slimnīcām,
gan ambulatorajiem centriem, veidot un uzlabot kvalitatīvu bērnu
veselības aprūpes sistēmu visā Latvijā.
I.Circene norāda, prezentācijās izkristalizējas problēmas, norādot uz vadlīniju
nepieciešamību un to, ka zīdaiņu un bērnu vecumā ir nepieciešams pediatrs, kura
pieejamība iespējams mazinātu rindas pie citiem speciālistiem.
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5. Bērnu veselības aprūpes problēmas (bērnu saslimstība un mirstības cēloņi)
un priekšlikumi situācijas uzlabošanai
(I.Medvecka)
I.Medvecka, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”,
pediatrijas bloka vadītāja informē par situāciju bērnu veselības aprūpes jomā
Liepājas reģionālajā slimnīcā. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā tiek
uzņemti jaundzimušie no Liepājas, kā arī pārvesti no reģioniem (nedaudz mazāk
par pusi no kopējā skaita). Kopējais stacionēto skaits Jaundzimušo intensīvās
terapijas un aprūpes nodaļā: 2010.gadā stacionēti 331 jaudzimušie, 2011.gadā –
294. Pārvesti uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu: 2010.gadā 10 jaundzimušie,
2011.gadā – 10 jaundzimušie, galvenokārt ar ķirurģiskām patoloģijām,
kardioloģiskām problēmām. Katastrofu medicīnas centra izsaukumi: 2010.gadā – 4
un 2011.gadā - 5.
Uzsver, ka samaksa par perinatālo gadījumu Liepājas reģionālajā slimnīcā
un Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā ir atšķirīga.
Vērš uzmanību, ka līdz 2009.gadam no Priekules dzemdību nodaļā
dzimušajiem bērniem uz Liepāju tika pārvesti 2% jaundzimušo. Priekulē dzemdību
nodaļas vairs nav, taču 2012.gadā no 37 dzemdību gadījumiem, kuri tur notikuši
par maksu, Liepājas reģionālajā slimnīcā tika stacionēti 9 jaundzimušie, no tiem
divus jaundzimušos bija nepieciešams pārvest tālākai ārstēšanai uz Rīgu saistībā ar
nediagnosticētu sirdskaiti, kambaru sirdi. Kā arī tur bijuši priekšlaicīgi dzimuši
dvīņi, meningoencefalīts, kodolu dzelte. Norāda, ka nepieciešams pārdomāt kā
nodrošināt atbilstošu grūtnieces un dzemdētājas aprūpi arī šādos gadījumos kā
Priekulē.
Informē par Liepājas reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas darbu. Norāda, ka
laika gaitā ir samazinājies gan nodaļas gultu skaits, gan personāla skaits.
Stacionārā 2010.gadā ārstēti 2741 bērni, no tiem līdz 1 gada vecumam – 732,
miruši – 14. 2011.gadā ārstēti 2608 bērni, no tiem līdz 1 gada vecumam –578,
miruši – 11. Pacientiem ir pieejams arī dienas stacionārs, kā arī jaundzimušo un
nedēļnieču aprūpe, konsultatīvā nodaļa.
Norāda uz problēmām saistībā ar jaundzimušo transportu ar atbilstošu
aprīkojumu iegādi, personāla novecošanos, ir nepietiekams valsts atbalsts
vecākiem bērnu zaudējot, kā arī informācijas trūkums par valsts garantētu aprūpi
bērniem ar veselības problēmām, rehabilitācijas apjomu un pieejamību. Norāda, ka
vidējo ārstēšanās ilgumu praksē ietekmē arī bērna vecāku iespējas nodrošināt
atbilstošu aprūpi mājās. Problēmas pastāv ar rindām pie speciālistiem, jo rindas ir
arī vēršoties speciālistam pie speciālista un arī par maksu. Saistībā ar e-veselības
ieviešanu norāda, ka izraksti no Bērnu klīniskā universitātes slimnīcu nāk vēlāk un
būtu nepieciešams saņemt vismaz rekomendācijas tālākai ārstēšanai. Izsaka
priekšlikumus:
nodrošināt vienu valsts apmaksātu uztura speciālista un psihologa
konsultāciju pēc diagnozes uzstādīšanas hroniski slimiem bērniem;
bezmaksas D vitamīna noteikšanas analīzes 1-2 reizes gadā;
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ārstnieciskās fizkultūras ieviešana bērnudārzos un skolās (arī no sporta
atbrīvotajiem);
ārstnieciskā uztura pieejamība bērniem ar pārtikas nepanesamību
bērnudārzos un skolās;
sarunas ar narkologu skolās: 1 reizi gadā (12.-13.g.v.);
valsts nepilnvērtīgi nodrošina institūcijās (bērnu nami, internātskolas)
esošu slimu bērnu aprūpi (telpas, izolācijas iespējas, personāls u.c.):
stacionēšanas kritērijiem būtu jābūt vienādiem visiem bērniem;
atjaunot veselības mācību skolās sākot no sākumskolas, jo pazeminās
jauno māšu izglītības līmenis.
Informē par paliatīvās aprūpes kabineta darbību un norāda, ka aprūpes
komandā būtu nepieciešams iekļaut arī fizioterapeitu, kā arī norāda uz problēmām
ar personālu (trīs komandas dalībnieki darbojas pēc brīvprātības principa),
problēmas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, ārstniecisko adaptēto maisījumu un
enterālo barošanas līdzekļu pieejamība.
Kā arī norāda uz „ikdienas” problēmām bērnu veselības aprūpē: ierodas pie
ārsta uzreiz (bērni ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, 15min.-2 stundām pēc
saslimšanas sākuma) vai novēloti (vecāki nepietiekami rūpējas par saviem
bērniem, ir bezatbildīgi), vardarbība pret bērniem, vāja palīdzība no
tiesībsargājošām institūcijām.
5. Diskusijas par priekšlikumiem bērnu veselības aprūpes uzlabošanai,
kopsavilkums
(I.Circene, L.Gaigala, Ē.Miķītis, D.Gardovska, R.Lugovska, L.Kozlovska,
J.Kalējs, R.Pupele)
I.Circene apkopo Padomes sēdē pārrunāto un norāda, ka sēdē diskutētais varētu
būt par pamatu Mātes un bērna veselības aprūpes uzlabošanas plāna tālākai
attīstībai, precizējot sanāksmē izvirzītos jautājumus pa prioritātēm.
Tika uzsākta diskusija par prezentācijās minētajām tarifu atšķirībām.
L.Gaigala, Nacionālā veselības dienesta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas
vadītāja, norāda, ka tarifi tiek pārrēķināti reizi divos gados attiecībā pret tajā brīdī
esošās datu bāzes datiem, lai tos precizētu jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā
par nepieciešamo izvērtēšanu.
Ē.Miķītis, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors
paskaidro, ka stacionārā netiek veikta apmaksa par gadījumu, bet fiksētais
maksājums par stacionāru, kas tiek plānots pamatojoties uz iepriekšējā gadā veikto
darbu un pieejamajiem līdzekļiem un attiecīgi par minētajām programmām tika
norādīts ka šīs programmas (smaga neiznēsātība specifiski perinatālā perioda
elpošanas sistēmas bojājumi, dzimšanas svars neiznēsātībā un jaundzimušā
intensīvā terapija un reanimācija u.c.) Bērnu klīniskā universitātes slimnīcai un
reģionālajām slimnīcām ir pilnīgi vienādas. Fiksētā maksājuma ietvaros slimnīca
strādā visu gadu un plānošanā kā viena pacienta vidējās izmaksas tiek izmantotas
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visām slimnīcām. Atšķirības var būt citos maksājumos par pārējiem
pakalpojumiem.
I.Circene izsaka priekšlikumu nākamajā sanāksmē vērst uzmanību darba apjomam
un apmaksai saistībā ar uz diagnozēm bāzētu finansējumu (DRG). Izvērtēt, kas
ietilpst šajā samaksā, kur šādi pakalpojumi tiek sniegti vai tas ir vienādi saprotams
pakalpojums un šī starpība pēc smaguma tādā gadījumā varētu būt DRG jautājums,
kad ja veic ārstēšanu smagākā gadījumā, tad arī samaksa ir lielāka.
Atsevišķs jautājums ir par rehabilitāciju un ar to saistīto ārstniecības procesu
un Labklājības ministrijas sadaļa par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas prasa
starpministriju sadarbību. Kā arī atsevišķa tēma ir saistībā ar maksas dzemdībām,
kur būtu jāveic audits, lai tiktu izvērtēta situācija un atbilstība noteiktajiem
nosacījumiem un standartiem šāda pakalpojuma sniegšanai.
D.Gardovska aicina sniegt konkrētus priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
R.Lugovska, Latvijas Medicīniskās Ģenētikas asociācijas priekšsēdētāja, norāda,
ka nepieciešams uzlabot iedzimto anomāliju diagnostiku paplašinot jaundzimušo
skrīningu, jo pašlaik savlaicīgi tiek diagnosticēti tikai 7,5%.
I.Circene atzīst, ka šī ir svarīga problēma un aicina sniegt priekšlikumus, kurus
apkopojot un izvērtējot varētu sadalīt pa prioritātēm.
L.Kozlovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente, uzsver, ka
ģimenes ārsti atbalsta datu atgriezenisko saiti un bērnu veselības aprūpes
nepārtrauktību. Jautā vai joprojām NMP dienestā ir spēkā iekšējais rīkojums, ka
visi bērni līdz divu gadu vecumam ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru ir jāved
uz slimnīcu, jo, ja šāds rīkojums ir spēkā, tad visi pārmetumi ģimenes ārstiem
saistībā ar akūtām vīrusa infekcijām ir nepamatoti. Atsaucoties uz Nacionālā
veselības dienesta sniegtajiem datiem norāda, ka Latvijā ir 1374 ģimenes ārsti,
kuriem vidēji ir 24 apmeklējumi dienā, vidēji mēnesī vienam ģimenes ārstam ir 10
NMP dienesta izsaukumi, kas būtībā nav liels skaitlis.
R.Pupele paskaidro, ka vēsturiski bija izveidojusies kārtība, ka Rīgā visiem
bērniem līdz gada vecumam vecākiem piedāvāja stacionēt. Ņemot vērā, ka šāda
kārtība nav valstī kopumā pašlaik sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes
slimnīcu tiek gatavotas vadlīnijas bērnu stacionēšanai, tomēr jāuzsver, ka ne visos
gadījumos pirmsslimnīcas etapā bērna veselības stāvokli var pilnīgi izvērtēt.
L.Kozlovska norāda, ka daudzi ģimenes ārsti ir saglabājuši arī pediatra sertifikātu
un šajā gadījumā Latvija ir unikālā situācijā.
D.Gardovska norāda, ka šo argumentu nevar attiecināt uz jaunajiem speciālistiem
un skatoties nākotnē jābalstās uz ģimenes ārstiem, kas nav pediatri, un kā pediatri
var ienākt ģimenes ārstu kopējā saimē, lai kopā veiktu bērnu veselības aprūpi.
J.Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs, norāda, ka dzemdības ir
prioritāte tikai Rīgā, pārējos reģionos tās ietilpst kopējā kvotā. Attiecībā par
„bērnu” kritērijiem norāda, ka tie būtu jāiekļauj NMP dienesta kritērijos. Nepiekrīt
apgalvojumam, ka nav lietderīgi izmantot reģionālos perinatālos centrus, pārvedot
reģiona robežās, jo tāds jau ir šo reģionālo perinatālo centru izveidošanas mērķis.
R.Pupele norāda, ka labāk ir savlaicīgi nogādāt dzemdētāju uz perinatālo centru.
Uzsver, ka nevis perinatālie centri nav vajadzīgi, bet ir jāizvērtē transportēšanas
lietderība reģiona ietvaros, jo tās ir lielas izmaksas, bet gadījumu skaits – neliels.

13

D.Gardovka sēdi noslēdzot norāda, ka bērnu veselības aprūpes kvalitāte un
sadarbība ir būtiska, tādēļ tālāk jārunā, kādas strukturālas izmaiņas ir iespējams
veikt un lai noteiktu tālākos uzdevumus ir nepieciešams apkopot priekšlikumus un
izvirzīt prioritātes, ko ir iespējams viena gada laikā izdarīt.
I.Circene noslēgumā, atsaucoties uz iepriekš pārrunāto, Padomes locekļus un
sēdes dalībniekus aicina sagatavot konkrētus priekšlikumus par nepieciešamajiem
pasākumiem bērnu veselības aprūpes uzlabošanai un iesniegt tos profesorei
D.Gardovskai (nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: inese.arzova@vm.gov.lv
līdz 2012.gada 28.decembrim) apkopošanai, izskatīšanai un nākamās sēdes darba
kārtības sagatavošanai.
6. Par Padomes turpmāko darbu
Nākamā Padomes sēde plānota 2013.gada janvārī. Priekšlikumi jāiesniedz
Veselības ministrijā līdz 2012.gada 28.decembrim (nosūtot elektroniski uz e-pasta
adresi: inese.arzova@vm.gov.lv).
Pielikumā:
1. D.Gardovskas prezentācija „Bērnu veselības aprūpes problēmas un
priekšlikumi bērnu veselības aprūpes uzlabošanai” uz 23 lapām;
2. I.Zīles prezentācija „Zīdaiņu un bērnu mirstība Latvijā” uz 11 lapām;
3. R.Pupeles
prezentācija
„Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
nodrošināšana zīdaiņiem un bērniem NMP dienestā” uz 24 lapām;
4. A.Čakšas prezentācija „Mātes un bērna veselības konsultatīvajai padomei”
uz 9 lapām;
5. I.Medveckas prezentācija „Bērnu veselības aprūpes problēmas un
priekšlikumi situācijas uzlabošanai Liepājas reģionālajā slimnīcā ” uz 14
lapām.

Sēdes vadītāja:

D.Gardovska

Sēdes protokolētāja

I.Arzova

