From:
Sent:
To:
Subject:
otro daļu

a.gerina@inbox.lv
Fri, 28 May 2021 16:29:11 +0300
Elīna Briņķe; vm
Re: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas

Labdien !
Paldies par iespēju piedalīties š.g. 21.maija starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par Sabiedrības veselības
pamatnostādņu projektu 2021.-2027.gadam.
Nosūtam savus papildinājumus/ierosinājumus šim projektam:

1. Latvijas Onkologu ķīnijterapeitu asociācija kopā ar pacientu organizācijām un Latvijas
Onkologu asociāciju savā atzinumā (izziņas saskaņotās daļas daļēji saskaņotais mūsu
priekšlikums Nr. 141) norādīja, ka Latvijā ir garākais laiks līdz onkoloģijas zāļu pieejamībai.
Nacionālais veselības dienests vairākkārt pēdējā laikā ir publiski norādījis nepieciešamo
finansējumu pašreiz rindā gaidošo medikamentu iekļaušanai KZS, ir veiktas arī nākotnes
vajadzību aplēses, kas akcentētas Veselības ministrijas komentārā izziņas nesaskaņotajā daļā pie
33.priekšlikuma (2022.gadā - 25 milj., 2023.gadā - 50 milj., 2024.gadā - 75 milj., 2025.gadā 125 milj., 2026.gadā - 175 milj., 2027.gadā - 350 milj. EUR). Tātad ministrijas un NVD rīcībā
visticamāk ir aprēķini par nepieciešamo finansējumu onkoloģijas medikamentiem. Mūsu ieskatā
pamatnostādnēs ir jāparedz skaidra finansējuma nepieciešamība gan par izmaksu efektīviem
atzīto onkoloģijas medikamentu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā, gan medikamentu
nodrošināšanai jaunām pacientu grupām un jaunu medikamentu iekļaušanai kompensējamo
zāļu sarakstā, gan arī paplašinot lietošanas indikācijas jau esošiem kompensējamiem
medikamentiem
Jāņem vērā šobrīd jau ilgstoši izveidojušos iztrūkumu, kas naudas nepiešķiršanas gadījumā radīs
tikai vēl lielāku iztrūkumu un pacientiem liegs iespēju saņemt dzīvību glābjošu terapiju, nostādot
mūsu pacientus nevienlīdzīgā situācijā ar citu Eiropas valstu pacientiem, kam daudzi
medikamenti ir pieejami, bet Latvijā tādi joprojām nav.
Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Pamatnostādnēs iekļaut konkrētu nepieciešamo
finansējuma apjomu pa gadiem laika periodā no 2021.līdz 2027.gadam onkoloģiskajiem
medikamentiem, tai skaitā, ņemot vērā, ka Onkoloģijas plāns šobrīd paredzēts laika
periodam no 2022.līdz 2024.gadam, bet pamatnostādnes - līdz 2027.gadam.
2. Viens no svarīgiem rezultatīviem rādītajiem ir pacientu dzīvildze. Mūsu priekšlikums
ir par dzīvildzes rezultatīvo rādītāju ar sekojošiem argumentiem:
 Kāpēc 70% 5 gadu dzīvildze? Jo attīstītām valstīm šie rādītāji jau ir sasniegti (Austrālija, Koreja),
un cerams, ka pēc 7. Gadiem mēs spēsim panākt attīstīto valstu 5 gadu dzīvildzes līmeni.

Ja skatāmies 5 gadu dzīvildzi 2005-2010 vs 2012-2017  par 7 gadu periodu pieaugums par 8%, kas ir
vairāk, nekā sola pašreizējais plāns.
https://www.uicc.org/news/increasing-cancer-survival-rates-through-national-cancer-control-plan-casestudy
https://ncci.canceraustralia.gov.au/outcomes/relative-survival-rate/5-year-relativesurvival#:~:text=5%2Dyear%20relative%20survival%20was,compared%20to%20the%20overall%20popul
ation.
Par 10 gadu dzīvildzi 70% priekš Latvijas tas tiešām būtu optimistiski(https://www.iccpportal.org/system/files/plans/MinistryForHealth-Cancer%20Plan.pdf), bet mēs lūdzam, lai
pamatnostādnēs kā svarīgs

rezultatīvais rādītājs būtu pacientu 10 gadu dzīvildze pēc onkoloģiskas diagnozes
uzlikšanas. Balstoties uz citu valstu pieredzi, tā ir par 5% mazāka, nekā 5 gadu dzīvildze, tātad 43,9%
(2019) pēc prognozējamiem Latvijas datiem(skat. tabulu).

Ar cieņu,
Dr. med. Aija Geriņa-Bērziņa
Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija
valdes priekšsēdētāja

Onkoloģijas klīnikas vadītāja
VISA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV- 1002, Latvija
Tālr.: 67069457
Fakss: 67069918
E-pasts: aija.gerina@stradini.lv
www.stradini.lv

-- Tavs bezmaksas pasts Inbox.lv
----- Reply to message ----Subject: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas otro daļu
Date: otrd., 25 maijs 2021, 16:28
From: Elīna Briņķe <Elina.Brinke@vm.gov.lv>
To: Sigita Snikere <sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv>
Labdien!
Pateicamies par Jūsu dalību 21.maija starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par
Sabiedrības veselības pamatnostādņu projektu 2021.-2027.gadam.
Ņemot vērā to, ka sanāksmes laikā paguvām izrunāt tikai izziņas pirmo daļu par
nesaskaņotiem jautājumiem, lūdzu Jūs izskatīt izziņas otro daļu par saskaņotiem
jautājumiem (skat.pielikumā) un informēt Veselības ministriju, vai Jums ir kādi
komentāri vai iebildumi par to.
Viedokli lūdzu sūtīt uz e-pastu elina.brinke@vm.gov.lv līdz 27.maijam.

Paldies!
Ar cieņu Elīna Briņķe
Vecākā eksperte
Politikas koordinācijas nodaļa
Tālrunis: +371 67876171
http://www.vm.gov.lv
Brīvības iela 72 K-1, Rīga, LV-1011, Latvija

Šī vēstule ir paredzēta tikai personai vai personu grupai, kurai tā ir adresēta. Šī e-pasta
vēstule ir konfidenciāla, un var saturēt juridiski aizsargātu informāciju. Ja neesat šīs
vēstules paredzētais adresāts, paziņojam, ka vēstuli esat saņēmis kļūdas rezultātā, un
pilnīga vai daļēja iepazīšanās ar tās saturu, vēstules izmantošana vai tālāka izplatīšana
jebkādā veidā ir stingri aizliegta. Ja esat saņēmis šo vēstuli kļūdas dēļ, lūdzu sazinieties
ar sūtītāju, nosūtot atbildes e-pasta vēstuli, pēc tam nekavējoties vēstuli izdzēsiet
(ieskaitot visus pielikumus).
This e-mail is intended only for the person or group of people to whom it is addressed.
This message is confidential and may contain legally privileged information. If you are
not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this message
in error and that reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any other
person, is strictly unauthorized. If you have received this message in error, please
inform the sender by replying to this e-mail and then immediately delete this e-mail
(including any attachments).

