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Preses relīze
Latvija ieņem zemu vietu ES ikgadējā 

veselības aprūpes indeksā; vai tā ir finanšu 
krīzes ietekme?
Brisele, 2009. gada 28. septembris

2009. gada Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indeksā (EHCI), kas šodien tika 
publicēts Briselē, Latvija ir nostabilizējusi savu vietu starp tādām Eiropas veselības 
aprūpes sistēmām, kuras ir vismazāk orientētas uz pacientu. 2009. gada EHCI, 
ikgadējais Eiropas Veselības aprūpes apskats Latviju ir ierindojis 31. vietā starp 33 
valstīm. Jau otro gadu uzvarētāja ir Nīderlande, iegūstot rekordlielu 863 punktu skaitu, 
tai seko Dānija (819), jaunpienācēja Islande (811) un Austrija (795).

Latvija ir ieguvusi 512 punktus no 1000 iespējamajiem un tās vispārējais sniegums ir diezgan 
vājš, izņemot pacientu informēšanu un dažus ar sabiedrisko veselību saistītus sasniegumus, 
piemēram, cukura līmeņa kontrole diabēta slimniekiem un zīdaiņu vakcināciju.

“Kopš mūsu salīdzinājumu sākuma Latvija ir atradies lejupslīdes stāvoklī”, norāda Dr. Arne 
Björnberg, Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indeksa direktors. “Šajā valstī ir patiesi 
nepieciešama veselības aprūpes sistēmas reforma. Finanšu krīzes ietekmē šis nepatīkamais 
stāvoklis var vēl vairāk pasliktināties”.

Šī gada rādītāji liecina, ka labākie Eiropas veselības aprūpes sniedzēji sāk izmantot veselības 
aprūpes informāciju un izvēles brīvību, lai iesaistītu pacientus lēmumu pieņemšanā, lai no 
apakšas nāktu prasība veikt uzlabojumus. Valstis, kas ierindotas novērtējuma vājākajā galā ir 
pieķērušās pie vecā veselības aprūpes stila, kurā ir ļoti gara hierarhija un liels atklātuma trūkums.

Par indeksu

Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indekss ir kļuvis par Eiropas veselības aprūpes novērtējuma 
standartu. Tas novērtē 33 Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmas ar 38 indikatoriem, aptverot 
sešas jomas, kas ir vissvarīgākās veselības aprūpes patērētājiem: Pacientu tiesības un 
informācija, e-Veselība, Gaidīšanas laiks, lai saņemtu ārstēšanu, Ārstēšanas rezultāti, Sniegto 
pakalpojumu spektrs un pieejamība un Zāļu pieejamība. Indekss tiek veidots gan apkopojot gan 
valsts statistikas, gan pacientu aptauju, gan neatkarīgu pētījumu rezultātus, ko veic dibinātāji, 
Briselē reģistrētā Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas iestāde. Eiropas Veselības 
aprūpes patērētāju indekss 2009. gadā ieņem uz patērētāju vērstu pozīciju un strādā ar Eiropas 
Komisijas Informācijas sabiedrības un mēdiju ģenerāldirektorāta atbalstu (e-Veselība) un 
Zviedrijas ES prezidentūras palīdzību.

Plašāka informācija un paskaidrojuma raksts pieejams šeit:
http://www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
Par EHCI, sazinieties ar Dr. Arne Bjornberg
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51
Par Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas iestādi (Health Consumer Powerhouse): 
www.healthpowerhouse.com vai sazinieties ar Dr. Raluca Nagy, 
raluca.nagy@healthpowerhouse.com, +32 472 61 24 63


