Veselības ministrijas prioritātes
2020. gadā

1.

Sadarbība ar nozari pārstāvošajām profesionālajām un
pacientu organizācijām sabiedrības veselības un veselības
aprūpes politikas plānošanā un ieviešanā.

2.

Informācijas pieejamības uzlabošana sabiedrībai par veselības
nozari.

3.

Sabiedrības attieksmes un paradumu maiņas veicināšana
attiecībā uz savu un līdzcilvēku veselību.

4.

Veselības aprūpes
uzlabošana.

5.

Kvalitātes celšana veselības aprūpē: sirds/asinsvadu un
onkoloģijas “zaļais koridors”, retās slimības, mātes un bērnu
veselība, psihiatrija, infekciju slimības u.c.

6.

Veselības aprūpes efektivitātes uzlabošana.

7.

Ārstniecības personu noturēšana valsts finansētajā veselības
aprūpē, algu palielināšana.

8.

Finansējuma stabilizēšana, valsts veselības apdrošināšana.

9.

Caurspīdīgums veselības nozarē, E-veselības sistēma.

pakalpojumu

un

zāļu

Horizontālās
prioritātes

VM stratēģijā definētās prioritātes:

pieejamības
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Prioritātes nozares cilvēkresursu
jomā:
1.

Atalgojuma modelis (apjoms, likme, kritēriji).

2.

Rezidentūras plānošanas un organizācijas procesa
pārskatīšana (piesaiste ĀI; plānošanas kritēriji;
rezidentu
reģistrs;
caurskatāmība.
Diskusijas
uzsākšana.)

3.

Konceptuālā ziņojuma "Par māsas profesijas turpmāko
attīstību" ieviešana – normatīvais regulējums, lai noteiktu
vispārējās aprūpes māsas profesiju un kompetenci.

4.

Izvērtēt ārsta profesijas specialitāšu sarakstu un studiju
ilgumu noteiktām specialitātēm, ņemot vērā studiju
saturu un teorētisko un praktisko apmācību sadalījumu.

5.

Atsevišķu
ārstniecības
procesā
pieļauto
kļūdu
dekriminalizācija (Grozījumi ĀL, diskusijas turpināšana).

6.

Tālākizglītības pilotprojekts KUS (SAM 9.2.5).
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Prioritātes farmācijas jomā:
1. Zāļu finansiālās pieejamības uzlabošana –
ieviest
un
monitorēt
zāļu
starptautiskā
nosaukuma
norādīšanu
receptēs,
veicināt
līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu ar
zemāku cenu izsniegšanu aptiekās.

2. Zāļu cenu veidošanās principu pārskatīšana
zāļu pieejamības uzlabošanai.
3. Zāļu
izsekojamas
aprites
sistēmas
izveidošana, zāļu eksporta kontrole.

4. Aptieku
izvietojuma
kritēriju
un
farmaceitiskās darbības, un darbības ar II un
III sarakstā iekļautām vielām un zālēm
licencēšanas kārtības pārskatīšana.
5. Aptieku darbības prasību pārskatīšana.
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Prioritātes sabiedrības veselības
jomā:
1. Alkohola patēriņa mazināšanas un ierobežošanas politika –
rīcības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšana, pasākumu uzsākšana.
2. Psihiskās
veselības
veicināšana
–
kampaņa
par
ņirgāšanos, Psihiskās veselības veicināšanas un profilakses programmas
īstenošana, ieteikumi pašvaldībām ņirgāšanās mazināšanas programmu
ieviešanai skolās (Psihiskās veselības kampaņa (SAM 9.2.4.1)).
3. Veselīga uztura veicināšana – veselīga uztura ieteikumu izstrāde, darbs
ar ražotājiem pie pārtikas produktu reformulācijas un pārtikas produktu
marķēšanas sistēmas izveides, sabiedrības informēšanas kampaņa.
4. Infekcijas
slimību
izplatības
ierobežošana
–
HIV
ierobežošanas pasākumu turpināšana (jaunu MK noteikumu izstrāde),
seksuāli reproduktīvās veselības aktivitāšu ieviešana (kampaņa (SAM
9.2.4.1.), izglītības programmas izstrāde jauniešiem), vakcinācijas
veicināšana (jautājums par grūtnieču vakcināciju pret garo klepu, CPV
vakcinācijas aptveres veicināšana, pretgripas vakcinācijas veicināšana).
5. EK SRSS projekta "Antimikrobiālās rezistences "Vienas veselības"
politikas
ieviešanas
pilnveidošanai"
īstenošana
–
izstrādātas
rekomendācijas AMR ierobežošanas komisijas efektīvākam darbam,
mācību programmas veselības aprūpes speciālistiem un veterinārā
sektora speciālistiem par atbildīgas un piesardzīgas antibiotiku
lietošanas principu ieviešanu, metodika šo mācību ieviešanai; notiks
pārstāvju apmācība, mācību materiālu pilotēšana.
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Prioritātes veselības aprūpes jomā (I):
1. Slimnīcu līmeņu pārskatīšana un ambulatoro
pakalpojumu paplašināšana vietās, kur tiks mainīts
slimnīcas līmenis.
2. ”Dzeltenais koridors” (uzsākšanai tiks noteiktas
diagnozes, izmeklējumu "grozs" un kārtība).
3. Pacientu
pieredze
(EK SRSS projekts) –
pilotprojekts, anketēšana (PSKUS, RAKUS, TOS,
BKUS).
4. Valsts apmaksātās
ieviešana.

parenterālās

barošanas

5.

Paliatīvā aprūpe – pacienta ceļa izstrāde, līmeņu
noteikšana, hospice tipa pakalpojumu attīstība,
ņemot vērā esošo infrastruktūru.

6.

Mājas aprūpe – stratēģiskais iepirkums, kritēriju,
nosacījumu izstrāde.
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Prioritātes veselības aprūpes jomā (II):

7.

Transplantoloģija – virzība
Skanditransplant organizācijai

8.

Onkoloģija – metodiskā centra noteikšana.

9.

Gaidīšanas rindas
gaidīšanas laiks.

10. Rehabilitācijas
noteikšana.

–

jānodefinē

stratēģiskā

11. Vadlīnijas, klīniskie
kārtības maiņa.

uz

pievienošanos

maksimālais

iepirkuma

algoritmi

–

kritēriju

grozījumi

ĀL,

12. Psihiskās veselības aprūpe.
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Prioritātes nozares IKT, e-veselības
jomā:
1. Attālināto konsultāciju pilotprojekts (SAM
9.2.5.).
2. E-veselības 3.kārtas uzsākšana un projektu
termiņu pagarināšana līdz 31.12.2023. –
informatīvais ziņojums uz MK
3. Nozares IKT resursu arhitektūras plāna izstrāde.
4. Grozījumi e-veselības noteikumos – nākotnes
pilnvarojums, ziņas par ķermeņa, orgānu, audu
ziedošanu, VID EDS atvērtās DNL redzamas
darba devējiem.
5. IKT resursu centralizācija VM resorā.
6. Izveidot vienotu nozares IKT pārvaldību.
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Prioritātes starptautiskās
sadarbības jomā:

1. Divgades līgums ar PVO un attiecīgo
aktivitāšu ieviešanas koordinēšana (t.sk.
process attiecībā uz psihisko saslimšanu
ekonomisko ietekmi).
2. OECD
ziņojums/pārskats
par
sabiedrības veselības politiku Latvijā –
pavasarī 1.nodevums.
3. Augsta līmeņa pasākuma organizēšana par
veselības sistēmas finansēšanu un veselības
pienesumu valsts ekonomikai.
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Politikas plānošanas dokumenti:
1. Sabiedrības veselības pamatnostādņu
2021.-2027.gadam izstrāde.
2. Alkohola
patēriņa
mazināšanas
un
ierobežošanas politika – rīcības plāna 2020.2022.gadam
apstiprināšana,
plānā
paredzēto pasākumu īstenošanas uzsākšana.
ES fondi:
1. 2021.-2027.gada
periods
programmas izstrāde.

–

Darbības

2. 2014.-2020.gada
periods
–
grozījumi
Darbības programmā sakarā ar PSKUS jauno
korpusu.
Valsts obligātā veselības apdrošināšana –
VAFL un saistīto normatīvo aktu grozīšana.
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Pētniecība – Biobanku likumprojekta
izstrāde.
VM jaunās mājaslapas ieviešana.

Veselības nozares datu kvalitātes,
pieejamības, analīzes uzlabošana
VM
vajadzībām
(budžeta
plānošanai, uzraudzībai).
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Paldies par uzmanību!

