From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
izziņas otro daļu

Elīna Briņķe
Thu, 27 May 2021 11:05:43 +0300
vm
Laura Boltāne
Fw: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam

Labdien!
Lūdzu piereģistrēt. Sūtītajs - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
Lūgums piesaistīt šim dokumentam https://dvs.vm.gov.lv/Portal/Documents/Update/1644487.
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

From: Kriss Zvirbulis <kriss.zvirbulis@ltrk.lv>
Sent: Thursday, May 27, 2021 10:50 AM
To: Elīna Briņķe <Elina.Brinke@vm.gov.lv>
Cc: Lobijs <lobijs@ltrk.lv>
Subject: RE: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas otro daļu
Labdien!
Attiecībā par izziņas otrās daļas 99.iebildumu, LTRK nepiekrīt Veselības ministrijas izziņā norādītajiem
apsvērumiem.
Papildus jau iepriekš paustajam, LTRK norāda, ka uz rezultātu orientēta veselības aprūpe ir vērsta uz to
veselības aprūpes rezultātu uzlabošanu, kuri pacientiem ir vissvarīgākie visā aprūpes ciklā, vienlaikus
optimizējot veselības aprūpes resursu izmantošanu un izmaksas sabiedrībai. Minētais ietver izmaiņas arī
atlīdzības sistēmā, stimulējot vērtības, nevis apjoma uzlabojumus, izmantojot alternatīvus maksājumu
modeļus. Uz rezultātu orientēta veselības aprūpe nozīmē atlīdzību veselības aprūpes sniedzējiem par
pacientam un sabiedrībai sniegto vērtību (nevis par atsevišķiem sniegtajiem pakalpojumiem). Šāda pieeja
koncentrējas uz rezultātiem, kas ir svarīgi no pacienta viedokļa. Tāpat jāizvērtē izmaksas, kas
nepieciešamas, lai panāktu nozīmīgas izmaiņas pacienta aprūpes organizēšanā (ņemot vērā, piemēram,
blakusparādības, atkārtotas hospitalizācijas, pielieto slimību specifiskas pacientu aptaujas anketas, utt.).

LTRK ieskatā šādai pieejai ir vairāki ieguvumi - gan pacientu, gan klīniskie, gan ekonomiskie ieguvumi.
Tā, piemēram, ieguvumi pacientam ir labāka slimības kontrole, personalizētas medicīnas pielietojums,
dzīves kvalitāte, mazāki papildu izdevumi, pacienta apmierinātība ar pakalpojumu un rezultātu. Savukārt,
klīniskie ieguvumi ir savlaicīgāka diagnostika, labāki ārstēšanas rezultāti, slimību novēršana, iespēja
realizēt nepieciešamo ārstēšanu, mazāk un īsākas stacionēšanas. Uz rezultātu orientētas veselības aprūpes
ekonomiskie ieguvumi ir samazināta ietekme no slimību sloga, efektīvi lēmumi par finansējuma
piešķiršanu, mazāk neefektīvas un liekas darbības, produktivitātes pieaugums.
Ņemot vērā minēto, LTRK ieskatā nepieciešams papildināt 5.rīcības virziena sadaļu “Mērķa sasniegšanai
nepieciešams (apakšmērķi) (102.lpp) ar 9.punktu šādā redakcijā:
“Attīstīt uz rezultātu vērsta veselības aprūpes modeļa ieviešanu valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanā.”

KRIŠS ZVIRBULIS
Politikas daļas eksperts
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
K. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010, Latvija
T: + 371 672 011 05
M: + 371 260 863 16
www.ltrk.lv
Šis dokuments/ e-pasta vēstule var saturēt iekšējas lietošanas/ierobežotas pieejamības informāciju. Tās satura pilnīga vai daļēja
nesankcionēta izpaušana, lietošana vai tālāka izplatīšana ir aizliegta. Ja tas saņemts kļūdas dēļ, lūdzam to dzēst un sazināties ar
sūtītāju.
Šajā elektroniskajā pastā iegūtie dati tiek apstrādāti LTRK Privātuma Politikas noteiktajā kārtībā. Datu dzēšanas process norisinās
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 17.pantam un LTRK Privātuma Politikai. Jautājumu gadījumā
par LTRK veikto datu apstrādi Jūs varat sazināties ar LTRK, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@chamber.lv.

From: Elīna Briņķe <Elina.Brinke@vm.gov.lv>
Sent: otrdiena, 2021. gada 25. maijs 16:28
To: Sigita Snikere <sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv>; arnis.skraucs@varam.gov.lv;
Janis.Krakops@varam.gov.lv; sandija.balka@varam.gov.lv; Uldis Berķis <Uldis.Berkis@izm.gov.lv>; Irina
Družiņina <irina.druzinina@fm.gov.lv>; elina.drazniece@fm.gov.lv; edijs.kirsanovs@fm.gov.lv;
tatjana.jacuka@fm.gov.lv; solvita.amare-pilka@fm.gov.lv; alvis.bless@fm.gov.lv;
Indra.Sturiska@fm.gov.lv; madara.jaunzeme@fm.gov.lv; Aleksejs Meļihovs
<aleksejs.melihovs@fm.gov.lv>; edgars.sidlovskis@fm.gov.lv; Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv;
Daiga.Muktupavela@lm.gov.lv; elvira.grabovska <elvira.grabovska@lm.gov.lv>; Evija.Kula@lm.gov.lv;
Sigita.Rozentale <Sigita.Rozentale@lm.gov.lv>; Laura.Cunska-Aboma@lm.gov.lv;
agnese.veisberga@iem.gov.lv; ludis.neiders@em.gov.lv; dita.sile@novartis.com; info@bral.lv;
alise.krumina@roche.com; Teterina, Irena [JACLV] <iteterin@its.jnj.com>; info@psihosomatika.lv;
Kaspars.ozols@psihosomatika.lv; info@lpuf.lv; siffa@siffa.lv; liliana.tz <liliana.tz@gmail.com>;
irina.januma@biedribavita.lv; dreglitis@gmail.com; a.gerina@inbox.lv; Gunta.Purkalne@stradini.lv;
Iveta.kudaba@aslimnica.lv; Kriss Zvirbulis <kriss.zvirbulis@ltrk.lv>; peteris.leiskalns@lddk.lv;

peteris.leiskalns@inbox.lv; juris.barzdins@lu.lv; ingrida.kuzniece@lu.lv; Signe Mezinska
<signe.mezinska@lu.lv>; guntis.arnicans@lu.lv; elina.petrovska@pkc.mk.gov.lv;
Judite.Dipane@varam.gov.lv; Elita.Zvaigzne@varam.gov.lv; Indra.Ciuksa@varam.gov.lv; Inese Strode
<Inese.Strode@izm.gov.lv>; aigars.cirmans@izm.gov.lv; andzela.apercoje@fm.gov.lv;
Ivita.Krastina@lm.gov.lv; regina.ozola@fm.gov.lv
Cc: Laura Boltāne <Laura.Boltane@vm.gov.lv>
Subject: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas otro daļu

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).

