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Sakaņā ar 2008. gada Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indeksu, kas šodien 
tika publicēts Briselē, līdzīgi kā pagājušajā gadā, Latvijā ir patērtājiem 
visnedraudzīgākā veselības aprūpes sistēma. Eiropas Veselības aprūpes patērētāju 
indekss, ikgadējais ES veselības aprūpes apskats, Latvijas veselības aprūpes 
sistēmu ir ievietojis 31. vietā no 31. Reitinga vadībā ir Nīderlande ar 839 punktiem, 
tai seko Dānija (Diabēta indeksa uzvarētāja 2008. gadā), Austija (Eiropas Veselības 
aprūpes patērētāju indeksa uzvarētāja 2007. gadā), Luksemburga un Zviedrija. 
 
Sešās kategorijās, kas aptver 34 darbības rādītājus, Latvija ir ieguvusi 449 punktus no 1000 
iespējamajiem. Šī gada ES „zaudētājai” ir nekavējoties jāuzlabo sava sliktā sabiedrības 
veselības aprūpe. Latvijas sniegums ir sliktāks nekā abām jaunajām 2007. gada ES 
dalībvalstīm, Rumānijai un Bulgārijai, un pat kandidātvalstīm (Horvātijai un Bijušajai 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai). 
 
“Latvijas pacientiem ir jāpalīdz, lai viņi paši pieņemtu lēmumus saistībā ar savu veselības 
aprūpi. Izskatās, ka valdībai trūkst zināšanu, tādēļ sistēmai ir nepieciešams patērētāju 
spiediens!” saka Dr. Arne Björnberg, Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indeksa pētījumu 
direktore.  
 
Ko vēl varētu darīt Latvijā? 
 
“Godīgi sakot, ir tikai nedaudz lietas, ko Latvijā dara pareizi: neizmanto jaunās tehnoloģijas, 
kas padara sistēmas efektīvākas, nepiešķir pilnvaras pacientiem, pat nestrādā pie 
profilakses,kura neko nemaksā, bet vislielākais trūkums ir gaidīšanas laiki un zāles. Šķiet, ka 
ir akūta nepieciešamība veikt pilnīgu sitēmas ārējo auditu,” analizējot indeksa rezultātus par 
Latviju, iesaka Health Consumer Powerhouse prezidents, Mr. Johan Hjertqvist. 
 
Par indeksu 
 
Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indekss ir ikgadēja reitingu sistēma, kas vērtē Eiropas 
valstu veselības aprūpes sistēmas sešās galvenajās jomās: Pacientu tiesības un informācija, 
e-Veselība, gaidīšanas laiks, lai saņmtu ārstēšanu, sniegto pakalpojumu rezultāti, spektrs un 
aizsniedzamība, ka arī zāles. Tiek aptverta 31 valsts. Eiropas Veselības aprūpes patērētāju 
indekss,kas pirmo reizi tika publicēts 2005. gadā, tiek veidots no statistikas un neatkarīgu 
pētījumu rezultātiem. Indeksu veido analītikas un informācijas organizācija Veselības 
aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas iestāde. Tāpat kā gadījumā ar citiem Veselības 
aprūpes patērētāju indeksiem, organizācija ieņem patērētāja pozīciju. 
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Lai skatītu/lejupielādētu 2007. gada indeksu un paskaidrojuma ziņojumu: 
www.healthpowerhouse.com/ehci
 
Par Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas iestādi (Health Consumer 
Powerhouse):  www.healthpowerhouse.com
 
Kontaktpersona Health Consumer Powerhouse: Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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