From:
SIFFA
Sent:
Tue, 22 Jun 2021 11:53:04 +0300
To:
vm
Subject:
RE: 17.06.2021 Nr. 01-08/3337 "Par precizētā Sabiedrības veselības
pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekta (VSS-134) piecu darba dienu saskaņošanu"

Labdien!
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija ir izskatījusi Sabiedrības veselības
pamatnostādņu projektu, VSS-134, un atbalsta tā virzību, izsakot sekojošu tehnisku iebildumu:
1.

SIFFA aicina precizēt Pamatnostādņu projekta “3. rīcības virziens: Uz cilvēku centrēta un
integrēta veselības aprūpe” 30. lpp. 7. paragrāfa papildinājumu par Onkoloģijas plāna
prioritātēm ar finansējumu medikamentiem. Š.g. 18. jūnija Veselības aprūpes
pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022. – 2024. gadam saskaņošanas
sanāksmes laikā Veselības ministrijas pārstāvji kā prioritārās jomas ierobežota valsts
budžeta piešķiršanas gadījumā nosauca skrīningu, CVP vakcināciju zēniem, agrīnu
diagnostiku un medikamentus, kā arī ārpus valsts budžeta – onkoloģijas pacientu
reģistru.

Informācijai
Pamatnostādņu projekta “3. rīcības virziens: Uz cilvēku centrēta un integrēta veselības aprūpe”
30. lpp. 7. paragrāfs papildināts ar jauniem teikumiem (skat. slīprakstā ar pasvītrojumu).

[1.]

Onkoloģiskās slimības ir starp izplatītākajām hroniskajām slimībām un ir otrs biežākais nāves
iemesls Latvijā. Ņemot vērā onkoloģisko slimību lielo ietekmi, onkoloģija veselības nozarē ir
noteikta kā viena no veselības aprūpes jomas prioritātēm, kurā jāveic sistēmiskas izmaiņas un
jānodrošina kvalitatīva menedžmenta izveide. Lai mazinātu onkoloģisko slimību negatīvo ietekmi
uz indivīda veselību un dzīves kvalitāti, būtiska ir onkoloģisko slimību riska faktoru mazināšana,
agrīna diagnostiska, savlaicīga un efektīva ārstēšana un atbilstoša dinamiskā novērošana.
Indikatīvi papildus nepiecieciešamais finansējums Onkoloģijas plāna ietvaros medikamentiem
2022.gadā - 61 milj. euro, 2023.gadā - 83 milj. euro, 2024.gadā un turpmāk ik gadu - 97,8 milj
euro. Onkoloģijā prioritārie virzieni līdz 2027.gadam ir onkoloģisko slimnieku reģistra attīstīšana,
valsts organizētā skrīninga starpnozaru koordinēšana un atsaucības palielināšana, pacienta ceļu
izveide, diagnostikas uzlabošana, personalizētā medicīnas pakalpojumu attīstīšana un atbilstoši
ES prasībām akreditētā Nacionālā vēža centra izveide (uz RAKUS Latvijas onkoloģijas centra bāzes)
kā metodisko vadības centru, kam otrajā etapā seko - medicīnas iestāžu tīkla izveide Latvijā ar
definētajiem un standartiem atbilstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Ar cieņu,
Dr. Valters Bolevics

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija
Direktors
Tel.: 20206986
siffa@siffa.lv

www.siffa.lv
https://www.facebook.com/inovacijasveseliba/
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010

From: vm@vm.gov.lv [mailto:vm@vm.gov.lv]
Sent: Friday, June 18, 2021 10:11 AM
To: Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā <amcham@amcham.lv>; "Biofarmaceitisko zāļu
ražotāju asociācija Latvijā" <info@bral.lv>; "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" <agneta@bsf.lv>;
"Reģionālo attīstības centru apvienība" <info@raca.lv>; "Latvijas alkohola nozares asociācija"
<davis.vitols@alkonozare.lv>; Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija <info@prm.lv>; Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība <lbas@lbas.lv>; "Latvijas Farmaceitu biedrība"
<lfb@farmaceitubiedriba.lv>; Latvijas Ģimenes ārstu asociācija <birojs@lgaa.lv>; "Latvijas Lielo
pilsētu asociācija" <llpa@llpa.lv>; "Latvijas Lielo slimnīcu asociācija" <llsa@llsa.eu>; Latvijas
Onkologu asociācija <janis.eglitis@aslimnica.lv>; "LATVIJAS ONKOLOGU ĶĪMIJTERAPEITU
ASOCIĀCIJA" <latvijasonkologi@gmail.com>; Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
<info@lpuf.lv>; Latvijas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācija
<info@psihosomatika.lv>; Latvijas Reto slimību alianse <alianse@retasslimibas.lv>; Latvijas
Darba devēju konfederācija <lddk@lddk.lv>; Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
<info@chamber.lv>; Latvijas universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
<kpmi@lu.lv>; Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
<lvsada@lvsada.lv>; "Latvijas Slimnīcu biedrība" <lsb@aslimnica.lv>; Latvijas Fizioterapeitu
asociācija <fizioterapeitiem@gmail.com>; "Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS
speciālistu asociācija" <infektologu.asociacija@gmail.com>; Latvijas Onkoloģijas pacientu
organizāciju apvienība “ONKOALIANSE” <onkoalianse@inbox.lv>; Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika" <info@psihosomatika.lv>;
"Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija" <siffa@siffa.lv>; Alūksnes slimnīca,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību <aluksnes_slimnica@inbox.lv>
Subject: 17.06.2021 Nr. 01-08/3337 "Par precizētā Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.2027.gadam projekta (VSS-134) piecu darba dienu saskaņošanu"
Nosūtām Jums ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu EDOC formātā,
kas satur pilnībā pārbaudītu laika zīmogu un informācijai šajā dokumentā ievietotās
parakstītās datnes.
Norādām, ka dokumenta datums ir pievienotā laika zīmoga datums.
VESELĪBAS MINISTRIJA LŪDZ JŪS VIENAS DARBA DIENAS LAIKĀ NOSŪTĪT
PAZIŅOJUMU PAR ELEKTRONISKĀ DOKUMENTA SAŅEMŠANU (piemēram, atbildot uz
šo e-pastu ar
REPLY) ievērojot Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 "Elektronisko
dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp
valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām
personām" 17. punkta prasības.

LAI ATVĒRTU EDOC DOKUMENTU:
1)Saglabājiet šī e-pasta pielikumā pievienoto EDOC formāta datni uz
darba virsmas (Desktop);
2)Atveriet interneta pārlūkā (piemēram, Internet Explorer) saiti:
https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/parbaudit-edokumentu/
3)Norādiet saglabāto EDOC - sadaļā ar nosaukumu "Pārbaudīt edokumentu"
izpildiet darbību "Pievienot dokumentu", norādiet uz saglabātā dokumenta atrašanās
vietu (piemēram, Desktop) un apstipriniet izvēli. Vietnē atvērsies norādītā
dokumenta saturs - parakstītās datnes un informācija par parakstu.
Lai aprakstītās darbības būtu iespējamas, Jūsu datorā ir jābūt nodrošinātai JAVA
darbības videi (java runtime environment) 6.0 vai jaunākai versijai http://java.com/java/download/index.jsp Visu papildus nepieciešamo informāciju
darbam ar elektroniskajiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu, Jūs varat atrast interneta vietnē www.eparaksts.lv.GADĪJUMĀ, JA JUMS
NEIZDODAS ATVĒRT DOKUMENTU IZMANTOJOT IEPRIEKŠ MINĒTOS NORĀDĪJUMUS,
LŪDZU PAR TO INFORMĒT VESELĪBAS MINISTRIJU IZMANTOJOT DARBĪBU
"ATBILDĒT" (REPLY)

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).

