Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par
Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāna 2013. – 2015.gadam projektu

Nr. Iebilduma/priekšliku
Iesniegtā iebilduma/
Ņemts vērā/
Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums
p.k.
ma iesniedzējs
priekšlikuma būtība
nav ņemts vērā
nav ņemts vērā
1.
SIA „Hospital
Iekļaut Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības
Šis projekts vērtējams kā e-veselības
organiser”
plāna 2013. – 2015.gadam projekta (turpmāk – plāna Nav ņemts vērā jautājums, kuru jārisina citu politikas
projekts) sadaļā par slimību monitoringu projektu „ANGIO
plānošanas dokumentu ietvaros.

– e-veselības projekts asinsvadu ķirurģijai Latvijā”.

2.

Latvijas Ģimenes
ārstu asociācija

1.Precīzāk izstrādāt sirds un asinsvadu slimību skrīninga

3.Izveidot iedzīvotāju veselības veicināšanas un
izglītošanas programmu par sirds un asinsvadu veselības
uzlabošanu, kuru varētu veikt primārās veselības aprūpes
komanda, sadarbojoties arī ar citiem speciālistiem.

Privātpersona

Precizētas sirds un asinsvadu slimību
skrīninga
programmas
primārās
veselības aprūpes līmenī.

Ņemts vērā

Pārskatīts jautājums par kardiologu
ambulatorām
pieņemšanām
un
izvērtēta šo pakalpojumu kvalitāte.

programmas primārās veselības aprūpes līmenī, paredzot
nepieciešamo finansējumu.
2.Pārskatīt nepieciešamību veidot kardiologu ambulatorās
pieņemšanas un izvērtēt šī pakalpojuma kvalitāti, ja tas
netiek piedāvāts klīnikās, kur ir plaša pieredze sirds un
asinsvadu slimību skrīningā un ārstēšanā.

3.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Plāna projektā ir iekļauti pasākumi
iedzīvotāju veselības veicināšanai un
izglītošanai par sirds asinsvadu
veselības uzlabošanu, kuru īstenošanā
paredzēts iesaistīt primārās veselības
aprūpes komandu.

Lai uzlabotu sirds, asinsvadu un cilvēka veselības stāvokli Nav ņemts vērā Šie jautājumi tiek risināti citu
kopumā:
politikas plānošanas dokumentu
1.Aizliegt alkohola un tabakas reklāmu. Aizvākt cigaretes
ietvaros (likuma „Par tabakas
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un alkoholu veikalos no redzamajiem plauktiem, tai skaitā
no kasēm lielveikalos. Aizliegt smēķēt visās valsts un
pašvaldību iestādes.
2.Alkoholu un cigaretes (turpmāk narkotikas) atļaut tirgot
ar nosaukumu "INDE" tikai noteiktos veikalos. Tiem
mazajiem veikaliem (pēc apgrozījuma), kuri netirgo šīs
narkotikas un tiem, kuri pārtrauc tirgot, piešķirt nodokļu
atlaides.
3.Aizliegt smēķēt arī uz ielas, lai nesmēķētājiem nav jāosta
indes, kā arī daudzdzīvokļu mājās un jebkurā vietā, kur
smēķētājs varētu traucēt nesmēķētājam. Nesmēķētājam ir
tiesības aizrādīt smēķētājam, ka tas ar savu smēķēšanu
traucē. Ja smēķētājs turpina traucēt, policija drīkst sodīt ar
ievērojamu sodu, teiksim 100Ls, otrā reizē 500Ls un
obligāti sabiedriskie darbi 100 stundas.
4.Aizliegt smēķēt, lietot alkoholu vienā telpā ar
nepilngadīgām personām, aizliegts lietot viņiem redzamā
vietā. Aizliegts izmantot filmās u.c. rādīt ar narkotikām
saistītus kadrus.

izstrādājumu realizācijas, reklāmas un
lietošanas ierobežošanu” grozījumos
un plāna „Alkoholisko dzērienu
patēriņa mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāns 2012.2014.gadam” projektā).
Izstrādātajā
plāna
projektā
ir
paredzētas sabiedrības informēšanas
kampaņas, lai samazinātu bērnu
pakļaušanu pasīvajai smēķēšanai un
lai samazinātu tabakas lietošanu
bērnu un jauniešu vidū, kā arī
paredzēti grozījumi normatīvajos
aktos, aizliedzot pārdot elektroniskās
cigaretes bērniem.

Datums*
___________________________________

Atbildīgā amatpersona

____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)
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