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Latvija saņem sliktu novērtējumu Eiropas Komisijas 
patērētājam draudzīgas veselības aprūpes 

konkursā 
 

 
Eiropas 2006. gada Veselības patērētāju pārskatā norādīts, ka “Latvijai vēl 
ejams tāls ceļš, līdz tā sasniegs aprūpes patērētāju gaidīto.” 
 
Veicot ikgadēju pētījumu, Eiropas Veselības aprūpes patērētāju pārskatā ES veselības aprūpes 
organizācija konstatē, ka veselības aprūpe Latvijā nav pietiekami attīstīta. Kopējā pētījumā, kas 
aptvēra 26 Eiropas valstis, ir norādīts, ka Latvijai ir vēl tāls ceļš ejams, līdz tā sasniegs aprūpes 
patērētāju gaidīto. 2006. gada pārskatā uzvarētāja vietu ieņem Francija. Tūlīt tai seko 
Nīderlande (uzvarētāja 2005. gadā), Vācija un Zviedrija. Latvija pārskatā ir jauna. Jaunais 
Eiropas Veselības aprūpes patērētāju pārskats ir nācis klajā šodien Briselē. Aprūpes 
patērētājiem tagad ir iespēja nosūtīt savu viedokli savām valdībām.     
 

Piecās kategorijās, kas aptver 28 darbības rādītājus, Latvija ir saņēmusi 365 punktu novērtējumu no 
750 iespējamiem. Latvijas veselības aprūpes sistēma ir salīdzinoši laba attiecībā uz pacientu tiesībām 
un informāciju, lēmumu pieņemšanā daļēji iesaistot pacientu organizācijas, zināmā mērā ir pieeja pašu 
medicīniskajiem ierakstiem un e-pasta iespējām. Cilvēki var tikt pie ģimenes ārsta tai pašā dienā un 
bērnu vakcinācijas pret poliomielītu izplatība ir laba. Pieeja ārstēšanas procedūrām ir diezgan laba, 
taču ārstnieciskais rezultāts, kā arī medikamentu iegādes iespējas, nav apmierinošā līmenī, kas bieži 
vien tiek izskaidrots ar tradīcijām un finansējuma trūkumu. Novērtējot pēc citas skalas, kas arī ir 
atspoguļots šī gada pārskata atskaitē, attiecinot darbību un veselības aprūpes finansējumu, Latvijas 
novērtējums ir daudz labāks.  

 

“Šobrīd Latvijas veselības aprūpes sistēmā trūkst resursu un organizācijas kultūras, lai tā būtu patiešām 
patērētājam pielāgota sistēma”, saka Dr. Arne Björnbergs, Eiropas Veselības aprūpes patērētāju 
pārskata direktors.  

 

Kas Latvijā būtu jādara?  
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Balstoties uz pārskatā konstatēto, Veselības aprūpes patērētāju centrs (angl. - Health Consumer 
Powerhouse (HCP)), kas ir šī pārskata izdevējs, sniedz priekšlikumus katrai valstij, kā piešķirt tiesības 
veselības aprūpes patērētājiem un uzlabot sistēmu. Latvijā veicamās darbības būtu: 
 

• Jāpieņem likums par pacientu tiesībām 
 
 
Aicinājums rīkoties: 
 
No www.healthpowerhouse.com veselības aprūpes patērētāji no visas Eiropas var nosūtīt ziņojumu 
savai Veselības ministrijai par to, kādi pasākumi būtu jāveic. Tā ir pirmā reize, kad veselības aprūpes 
patērētāji no visas Eiropas tiek aicināti piedalīties kampaņā, kas vērsta uz Eiropas veselības aprūpes 
sistēmu reformām patērētājam draudzīgā virzienā.   
 
Par pārskatu 
 
Eiropas Veselības aprūpes patērētāju pārskats ir ikgadējs Eiropas nacionālo veselības aprūpes sistēmu 
novērtējums piecās sfērās, kuras pacientam ir galvenās: pacienta tiesības un informācija, vispārējās 
ārstēšanas gaidīšanas laiks, veselības aprūpes rezultāts, sistēmas dāsnums un pieeja medikamentiem. 
Pirmo reizi tas bija publicēts 2005. gadā. Pārskats veidots, apvienojot sabiedriskās statistikas un 
neatkarīgu pētījumu datus. Pārskatu izstrādā analītiskā un informācijas organizācija (atrodas Briselē) 
Veselības aprūpes patērētāju centrs. Pārskata uzmanības centrā ir patērētājs.  
 
Iepazīties ar / lejupielādēt 2006. gada pārskatu un paskaidrojuma 
rakstu:www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Par Veselības aprūpes patērētāju centru: www.healthpowerhouse.com 
 
Veselības aprūpes patērētāju centra kontaktpersona: Kajsa Vilhelmsone [Kajsa Wilhelmsson] +32 
(0)496-23 55 30. 
 

 


