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2009. gadā veiktas būtiskas strukturālās reformas, kuru rezultātā veselības nozares 
pārvaldē strādājošo darbinieku skaits samazinājies par 57 % no 1319 (2009.gada 1.janvārī) 
līdz 566. Reformu rezultātā likvidēta Sabiedrības veselības aăentūra, Medicīnas profesionālās 
izglītības centrs un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūra, izveidojot 
trīs ministrijas tiešās pakĜautības iestādes - Veselības inspekciju, Veselības ekonomikas centru 
un Veselības norēėinu centru. Veselības ministrijā darbinieku skaits samazināts par 43 % - no 
155 uz 89. Iegūtā līdzekĜu ekonomija 2010. gadā sastādīja  16 miljonus latu un, piemēram, jau 
2009. gadā šo reformu rezultātā iegūtie līdzekĜi tika novirzīti pacientu ārstēšanai, konkrēti 
endoprotezēšanas operāciju apmaksai.  

Reformu mērėis veselības aprūpes sektorā, kas atzinīgi novērtēts no starptautisko 
aizdevēju un Pasaules Veselības organizācijas puses, ir stiprināt un iespējami attīstīt 
ambulatoro aprūpi, kas ir izmaksu efektīvākais līdzekĜu izlietošanas veids un dod iespēju 
palīdzēt lielākam skaitam pacientu. Vienlaikus precīzi definējot katras ārstniecības iestādes 
sniegto medicīnisko pakalpojumu klāstu, neatliekamā medicīniskā palīdzība šobrīd tiek 
nodrošināta 21 slimnīcā, 6 slimnīcas strādā kā aprūpes slimnīcas, kur ārstējas pacienti ar 
hroniskām saslimšanām un 12 specializētās slimnīcas. Vienlaikus katrā ārstniecības iestādē 
tiek sekmēta dienas stacionāru attīstība un mājas aprūpe, kas dod iespēju tieši vidējam 
medicīniskajam personālam reăionos saglabāt darba vietas. Bet daĜa no agrāk diennakts 
stacionāros ārstētiem pacientiem tagad tiek ārstēti dienas stacionāros, tādējādi nodrošinot arī 
plānveida palīdzības saĦemšanu. Turpinot attīstīt ăimenes ārstu prakšu pieejamību, praksei 
tiek piesaistīta otra māsa.  

Kompensējamo zāĜu sistēmā hronisko slimību ārstēšanai, aktīvi strādājot pie lētāku 
medikamentu iekĜaušanas, iespējams samazināt viena pacienta ārstēšanas izmaksas, tādējādi, 
palīdzot lielākam pacientu skaitam ārstēties ambulatori.  

Veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai no 2010.gada 1.janvāra samazinātas 
pacientu iemaksas pie ārsta speciālista no 5 latiem līdz 3 un par ārstēšanos slimnīcā no 12 
latiem līdz 9,5 latiem par gultasdienu (sākot ar otro dienu). 

Ar 2010. gada 1 jūliju pabeigta vienotā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
izveidošana, līdzšinējo 39 pašvaldību iestāžu vietā. Vienotajā dienestā iespējams pacientiem 
palīdzēt ātrāk un savlaicīgāk, jo nepastāv teritoriālais dalījums, bet pie pacienta dodas tā 
brigāde, kura atrodas notikuma vietai vistuvāk, un nogādā pacientu tajā ārstniecības iestādē 
kurā pacientam var sniegt viskvalificētāko palīdzību. Jau 2010.gadā ir sasniegts Latvijas 
Stratēăiskā attīstības plānā izvirzītais mērėis, ka 2013.gadā neatliekamās medicīniskās 
palīdzības saĦemšana dzīvībai bīstamās situācijās 80 % gadījumu jānodrošina 15 minūšu laikā 
pilsētā un 25 minūšu laikā pārējās teritorijās no pakalpojuma pieteikšanas brīža. Lai pēc 
iespējas iedzīvotājiem vienkāršotu neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam kopš 2010.gada 1.jūlija paralēli tālruĦa 
numuriem "03" un "112" nodrošināta vienota tālruĦa numura "113" darbība ātrās palīdzības 
izsaukšanai gan no mobilajiem, gan fiksētajiem tālruĦiem. 
 


