Veselības nozares stratēģiskās padomes 2013.gada 14.marta sēdes
protokols Nr. 1.
Sēdes sākums: 10:00
Sēdes beigas: 12:00
Sēde notiek:
Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72, 309. telpā
Sēdē piedalās:
Veselības nozares stratēģiskās padomes locekļi un Galvenie speciālisti:
I.Alka, Ģ.Briģis, E. Biķis, V.Boka, A.Zdanovskis, A.Ērglis, K.Blumfelde,
D. Gardovska A. Čakša, J.Gardovskis, L.Kozlovska, A.Lejnieks, I.Logina,
A.Pavārs, D.Rezeberga, M.Rēvalds, L.Vīksna, A. Stirna, A. Vētra, P.Princis,
R.Valtere, J. Zālīte.
Veselības ministrijas pārstāvji:
Veselības ministre
Valsts sekretāra vietniece
Veselības aprūpes departamenta pārstāvji
Sabiedrības veselības departameta direktore

I.Circene
D. Mūrmane-Umbraško
A.Valdmane,
M.Petroviča
S.Līviņa

Uzaicināti:
G.Bahs, E.Strīķe, E.Jakobsons – P.Stradiņa KUS
Protokolē:

J. Feldmane

Darba kārtībā:
1. Informācija par Koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas
finansēšanas modeli;
2. Informācija par Pasākumu plāna projektu "Sirds un asinsvadu veselības
uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam";
3. Informācija par Šūnu transplantācijas centra darbību.
Sēdi vada Stratēģiskās padomes priekšsēdētājs J. Gardovskis.
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1. D. Mūrmane- Umbraško prezentē Koncepcijas projektu par veselības
aprūpes sistēmas finansēšanas modeli, ko sanāksmes dalībnieki aktīvi apspriež.
Diskusijas noslēgumā J. Gardovskis aicina balsojot izteikt Stratēģiskās
padomes attieksmi par Koncepcijas projektu kopumā. Balsošanā atbalstu izsaka 17
dalībnieki, pret ir 3, atturas 2.
2. S. Līviņa prezentē Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāna 2013.
– 2015.gadam projektu.
Sanāksmes dalībnieki atbalsta sirds plānu kopumā, tomēr vienojas, ka
mēneša laikā sniegs savus priekšlikumus, tos nosūtot uz e-pastu
lolita.melke@vm.gov.lv
3. P.Stradiņa KUS pārstāvis E.Jakobsons prezentē Šūnu transplantācijas centra
darbību. Informācija tiek pieņemta zināšanai. Sanākmes dalībnieki vienojas, ka tiks
izveidota darba grupa, kas spriedīs, kādus stratēģiskus projektus vajadzētu attīstīt,
kā arī izvērtēs šīs laboratoirjas pētijumu rezultātu pielietojamību reālajā dzīvē.
Darba grupu vadīs G. Bahs, lūgums interesentiem pieteikties darba grupā.
Nākošo sanāksmi paredzēts sasaukt pēc nedēļas, kurā apspriedīs šoreiz
neizrunātos jautājumus:
1) kritēriji vai vadlīnijas konsultācijām pie speciālistiem, ar mērķi mazināt
rindas,
2) iespēja maģistru, rezidentu programmās iekļaut nosacījumu, ka maģistri
un rezidenti pēta konsultāciju nepieciešamību un pieejamību.( Kopā ar mācību
spēkiem tiktu noformulēts mērķis, uzdevums un mācību spēku vadībā topošie
speciālisti to varētu izdarīt.).
Sanāksmi vada
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J. Gardovskis
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