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Par Nacionālā attīstības plāna redakciju
Latvijas Lielo slimnīcu asociācija (turpmāk – Asociācija) ir iepazinusies un lūdz
Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) atbalstu papildināt izstrādes
procesā esošo Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027. gadam projektu (turpmāk – NAP
projekts).
Asociācija tika nodibināta 2016. gadā ar mērķi aktīvi līdzdarboties veselības
nozares plānošanas procesos, lai nodrošinātu nozares ilgtspējīgu attīstību. Asociācija
pārstāv trīs Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – KUS)– “Paula
Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu”, “Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu” un
“Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu”. Asociācijas biedri pārstāv turpat
pusi no Latvijas slimnīcās strādājošiem ārstiem un vairāk kā 30% no visām nozarē
strādājošajām māsām.
Vieni no būtiskākajiem veselības aprūpes nozares ilgtspējas nosacījumiem ir
digitalizācijas procesu un medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas turpināšana un attīstība,
kas ir sevišķi būtiski, ņemot vērā nepietiekamo finansējumu un lielo cilvēkresursu
trūkumu nozarē. Līdz ar to lūdzam papildināt NAP projekta rīcības virziena “Uz
cilvēku centrēta veselības aprūpe” mērķa “Vienlīdzīgi pieejami, kvalitatīvi veselības
pakalpojumi” 48. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: “Ņemot vērā, ka pieaug cilvēku
skaits ar vienu vai vairākām hroniskām saslimšanām, nepieciešams izstrādāt jaunus uz
pacientu vērstus integrētus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu organizēšanas
un sniegšanas modeļus, veicinot digitalizācijas platformu ieviešanu, kā arī medicīnisko
tehnoloģiju attīstību, primāri ekselences centros, jo īpaši pacientiem ar psihiskajām
slimībām, uzvedības traucējumiem, nedziedināmi slimajiem un citām mērķa grupām,
kuru aprūpē starpnozaru sadarbība ir neatņemama sastāvdaļa kvalitatīvas aprūpes
nodrošināšanai.”
Šobrīd viens no Asociācijas mērķiem ir uz KUS bāzes attīstīt trīs Latvijas
ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo prasmju un iemaņu
tālākizglītības centrus, kas nodrošinātu ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu
kvalitatīvu apmācību klīniskajā vidē, lai nodrošinātu Latvijas ārstiem un ārstniecības
atbalsta personām vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu tālākizglītību.
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Lai sasniegtu šo mērķi, ir būtiski nodrošināt tā iekļaušanu NAP projektā, tas
nodrošinātu ANO ilgtspējīgās attīstības 3. un 4. mērķa sasniegšanu, kā arī tas atbilst
Pasaules Bankas Veselības Māsterplānā (2016.-2025.) izvirzītajam vienam no
galvenajiem mērķiem “Izcilu slimnīcu centru izveidošana, kas nodrošina visaugstāko
aprūpes līmeni visiem iedzīvotājiem”. Tāpat šādu ekselences centru izveide Latvijā ir
kritiski nepieciešama, ņemot vērā Valsts Kontroles 2019. gada 14. jūnija Lietderības
revīzijas ziņojumu par cilvēkresursiem un īpaši smago un saspīlēto situāciju veselības
nozarē. Lūdzam papildināt NAP projekta rīcības virziena “Uz cilvēku centrēta
veselības aprūpe” mērķa “Vienlīdzīgi pieejami, kvalitatīvi veselības pakalpojumi” 57.
uzdevumu: “..kā arī lai mazinātu kvalitatīvas tālākizglītības pieejamības nevienlīdzību,
nepieciešams nodrošināt trīs Latvijas klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS)
tālākizglītības infrastruktūras pilnveidi, turpinot KUS attīstību kā izciliem
tālākizglītības centriem profesionālo prasmju un zināšanu pārnesē, vienlaikus
nodrošināt gan apmācāmo, gan apmācīttiesīgo personu mobilitāti (KUS un reģionu
sadarbības platforma)”.
Lūdzam rast iespēju Asociācijai kā LDDK biedram piedalīties tālākajās
diskusijās par NAP redakciju LDDK ietvaros, kā arī tikties ar LDDK pārstāvjiem, lai
plašāk iepazīstinātu ar Asociācijas priekšlikumiem.
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