Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2011. gada sarunu laika plānojums, tēmas un dalībnieki
Sarunu norises laiks un vieta – 2011.gada 13.jūnijs, sākums plkst.11.30. Veselības ministrijā, 309.telpā (3.stāva zālē)
Laiks
11.30 – 11.35

Tēma
Veselības ministrijas (VM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunu atklāšana:
Veselības ministra un LPS sarunu grupas vadītāja uzrunas
VM aicina uz sadarbību un kopīgu problēmu risinājumu

11.35 - 12.35

Veselības aprūpes attīstības plāns (t.sk. slimnīcu tīkla attīstība, ģimenes ārstu prakšu skaits, izvietojums,
nepieciešamais atbalsts ārstiem uzsākot ģimenes ārsta praksi) (Jautājumus sarunām izvirzīja LPS)
Par pašvaldību skatījumu uz veselības aprūpes politikas plānošanu (viedokli izsaka LPS)
VM pārstāvji informē par izstrādāto Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam projektu kā
vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu nākamajiem septiņiem gadiem
Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (jautājumu sarunām izvirzīja LPS):
Atbalsta palielināšana feldšeru punktiem no Veselības ministrijas puses
Viedokli izsaka LPS, diskusijā piedalās Veselības norēķinu centra pārstāvji un Veselības ekonomikas
centra pārstāvji – (10 min.)
Par ģimenes ārstu darbību pašvaldībās, pieejamību pacientam, ģimenes ārstu darbības kvalitātes
novērtējums no pašvaldības viedokļa, otrās māsas/ārsta palīga darbība ģimenes ārstu praksēs (jautājumu
sarunām izvirzīja VM)

VM prezentācija par darba grupas darbu par pašvaldību lomu stiprināšanu primārajā veselības aprūpē (10
min.)
Diskusija ar pašvaldībām – (15 min.)
Par tiesībām ģimenes ārsta palīgam izrakstīt valsts kompensējamos medikamentus slimniekiem ar
hroniskām slimībām
Viedokli izsaka LPS, diskusijā piedalās VM Veselības aprūpes departamenta un Veselības norēķinu centra
pārstāvji – (10 min.)
12.35 – 13.00Ve Veselības aprūpes finansēšanas principi (jautājumu sarunām izvirzīja LPS)
Par 2010.gada ārstniecības iestāžu pārstrādes kompensāciju
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13.00 – 13.30

13.30 – 13.50
13.50 – 14.00

Viedokli izsaka LPS, diskusijās piedalās pašvaldības, VM un Veselības norēķinu centra pārstāvji
 Diskusijas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana pašvaldībās, traumpunktu darbība, pacientu
transportēšanas no vienas ārstniecības iestādes uz citu apmaksa
( jautājumu sarunām izvirzīja LPS) :
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta prezentācija par vienotā valsts NMPD izveidi (10 min.)
Par valsts apmaksātās neatliekamās medicīniskās palīdzības apjoma noteikšanu zobārstniecībai
pieaugušajiem – ziņo Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra
pārstāvis (5 min.)
Par problēmām un priekšlikumiem situācijas uzlabošanai (viedokli izsaka LPS)
Par darba grupas gala ziņojumu par lokālo slimnīcu un traumpunktu darba izvērtēšanu (ziņo VM) (10 min.)
 Diskusijas
E- veselības aktualitātes (jautājumu sarunām izvirzīja LPS):
Veselības ekonomikas centra prezentācija par aktualitātēm E-veselībā (10 min.)
 Diskusijas
Medicīnas statistikas pieejamība pašvaldībām (jautājumu sarunām izvirzīja LPS)
Viedokli izsaka LPS, diskusijā piedalās pašvaldības, VM un Veselības ekonomikas centra pārstāvji

14.00 – 14.15

Medikamentu maksimāli pieļaujamās cenas (nekonsekvence ar Zāļu valsts aģentūras noteiktajām
maksimālajām cenām) (jautājumu sarunām izvirzīja LPS)
Viedokli izsaka LPS, diskusijā piedalās pašvaldības, VM, Zāļu valsts aģentūras un Veselības ekonomikas centra
pārstāvji

14.15 – 14.35

Kompensējamo medikamentu pieejamība, līdzmaksājumu apjoms (jautājumu sarunām izvirzīja LPS)
Veselības norēķinu centra prezentācija par kompensējamo medikamentu pieejamību iedzīvotājiem (10 min.)
 Diskusijas par iedzīvotāju nodrošinājumu ar kompensējamiem medikamentiem
Pārtraukums
Sociālā drošības tīkla pasākumi veselības aprūpes jomā: pasākumi, kas jāturpina 2012.gadā, pacientu
līdzmaksājumi (jautājumus sarunām izvirzīja LPS un VM)
VM viedoklis par Sociālās drošības tīkla stratēģiju (ziņo VM) (10 min.)

14.35 – 14.50
14.50 – 15.20

 Diskusija ar pašvaldībām par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanu pēc stratēģijas
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darbības termiņa beigām
15.20 – 15.55

15.55 – 16.20

16.20 – 16.55

Onkoloģisko slimību profilakse: vēža skrīnings; valsts apmaksātie profilaktiskie pasākumi (jautājumu
sarunām izvirzīja LPS):
Veselības norēķinu centra prezentācija par organizētā vēža skrīninga aptveri un valsts apmaksāto
onkoloģisko profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta un ginekologa (atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumos
Nr. 1046 noteiktajam) – (15 min.)
Paliatīvās aprūpes organizēšana un pieejamība
Viedokli izsaka LPS
 Diskusijas
Pašvaldību sociālo pakalpojumu attīstība (t.sk. sabiedriskā transporta pieejamība pašvaldībās) un dienas
centru attīstība veciem ļaudīm, par garīgi slimo pacientu dienas aprūpes centru daļēju finansējumu no
Veselības ministrijas budžeta (jautājumu sarunām izvirzīja VM un LPS)
Viedokli izsaka LPS, diskusijās piedalās pašvaldības, VM, Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas
centra pārstāvji
Pašvaldību loma veselīga dzīvesveida nodrošināšanā iedzīvotājiem (jautājumu sarunām izvirzīja VM)
Esošā situācija un problēmas veselības veicināšanā - VM prezentācija (10 min.)
Par pašvaldību iesaistīšanos žūpības apkarošanā, vides pieejamības nodrošināšanā (sporta laukumi, baseini,
interešu centri brīvā laika pavadīšanai), par veselības veicināšanu atbildīgo amatpersonu pašvaldībās
(Likuma par pašvaldībām 15.panta sestais punkts – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu)
Diskusijas par pašvaldību iesaistīšanos veselīga dzīvesveida nodrošināšanā iedzīvotājiem

