
 

 
Briseles birojs: Rue Fossé aux Loups 34, B - 1000 Brussels, Beļģija  
Tālrunis: +32 (0) 2 218 73 93 Fakss: + 32 (0) 2 218 73 84 
media@healthpowerhouse.com  www.healthpowerhouse.com 

Preses relīze 
Jaunajā Eiropas patērētāju sirds veselības indeksā 

Latvija ieņem 27. vietu 
 

Brisele, 2008. gada 3. jūlijs 
 

Šodien Briselē publicētajā Pirmajā Eiropas patērtāju sirds veselības indeksā Latvijas 

sniegums starp 29 dalībniekiem ir ievietots 27. vietā. Pirmajā vietā ir izvirzījusies 

Luksemburga ar 836 punktiem, tai seko Francija, Norvēģija un Šveice. 

Sirds veselības indeksā tiek salīdzinātas veselības aprūpes sistēmas visā Eiropā no 

patērētāja viedokļa. Piecās kategorijās, kas ietver 28 darbības rādītājus, Latvija ir 

ieguvusi  473 punktus no iespējamajiem 1000 punktiem. 

“Latvijai ir izdevies samazināt sirdsslimību izraisīto nāves gadījumu skaitu līdz līmenim, kurš ir 

zemāks par to, kāds bija pirms 1990. gada. Ātri reaģējoši medicīniskās palīdzības dienesti ir 

vismaz Rīgas apkārtnē, taču aprūpes vienmērīgumu visā valstī vajadzētu uzlabot,” saka Dr. Arne 

Björnberg, Sirds veselības indeksa pētījuma direktors. 

 

Ko vēl varētu Latvijā izdarīt? 

“Viena no vājākajām vietām ir sistēmas caurspīdīguma trūkums. Trūkst patērētājiem pieejamas 

informācijas par to, kur atrast vislabāko sirds aprūpes sniedzēju. Bez tam, speciālisti varētu 

efektīvāk sazināties ar saviem pacientiem, nosūtot savu vēstuļu kopijas arī pacientiem. Naudu 

varētu izmantot apdomīgāk, ja to ieguldītu sirds slimību profilaksē, kas Latvijā darbojas slikti. 

Palīdzētu profilaktiskie pasākumi, piemēram, asinsspiediena mērīšana iedzīvotājiem, smēķēšanas 

aizliegumi, palīdzības piedāvāšana smēķēšanas atmešanā un biežāka vingrošana skolā. Tad 

līdzekļus varētu izbrīvēt tā, lai tiktu veikti ieguldījumi labākās procedūrās,” analizējot Sirds 

veselības indeksa rezultātus Latvijā, norāda Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas 
iestādes (Health Consumer Powerhouse) prezidents Mr. Johan Hjertqvist. 

  

Par Sirds veselības indeksu 

Eiropas patērtāju sirds veselības indekss novērtē Eiropas kardiovaskulārās veselības aprūpes 

sistēmas, ņemot vērā piecas patērētājiem svarīgākās jomas: Informāciju, patērētāju tiesības un 

izvēli, Pieejamību, Profilaksi, Procedūras un Rezultātus. Sirds veselības indekss tiek veidots no 

publiskās satistikas un neatkarīgu pētījumu rezultātiem. Sirds veselības indeksa veidotājs ir 

analītiska un informatīva organizācija Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas 
iestāde (Health Consumer Powerhouse). Tāpat kā visos tās veidotajos indeksos, HCP ieņem uz 

paterētāju vērstu pozīciju. Sirds veselības indekss ir izveidots ar uzņēmuma Pfizer Inc. 

neierobežota finansējuma palīdzību. 

Plašāka informācija un paskaidrojuma raksts pieejams 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

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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