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Zāļu valsts aģentūras darbība ir vērsta uz to, lai Latvijā iedzīvotājiem būtu 
pieejamas kvalitatīvas un drošas zāles. Ar pieejamību atbilstoši mūsu 
atbildības jomai saprotam pieejamību pēc kopējā zāļu skaita un dažādības, 
tātad to, cik garš ir zāļu saraksts Latvijas Republikas Zāļu reģistrā. Vai 
citiem vārdiem – to, ka valstī ir pietiekami plašs reģistrēto zāļu spektrs – 
pamatā visu terapeitisko grupu slimību ārstēšanai.

Pēc tam, kad kādas zāles tiek iekļautas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā, 
iepriekš veicot komplicētu reģistrācijas procedūru, kurā pārbaudīta zāļu 
dokumentācija un kvalitāte, Zāļu valsts aģentūras pienākumi nebeidzas. 
Mēs veicam arī zāļu blakņu uzraudzību – apkopojam zāļu blakusparādību 
ziņojumus. Nevienas zāles nevar būt absolūti drošas visiem pacientiem un 
vienmēr. Par zāļu blaknēm aģentūrai var ziņot kā pacienti, tā arī ārsti un 
farmaceiti. Ziņojot par zāļu izraisītām blaknēm, kopīgi varam identificēt un 
mazināt zāļu izraisītus riskus.

Lai gan ikdienā Zāļu valsts aģentūra veic vēl virkni citu uzdevumu saistībā 
ar medicīniskajām ierīcēm, zāļu klīniskajiem pētījumiem, zāļu kvalitātes 
kontroli laboratorijā, kā arī asins, audu, šūnu un orgānu ieguves vietu 
uzraudzībā, informācijas sniegšana sabiedrībai ir prioritāte. Informēts 
ārsts, informēts pacients un informēts farmaceits sadarbojoties var 
panākt labākus rezultātus veselības aprūpē gan individuālā līmenī, gan arī 
sabiedrībā kopumā.

Lai izdevumam “Profesionālā veselības gadagrāmata” izdodas piedāvāt vēl 
vairāk kvalitatīvas informācijas, tādējādi sniedzot ieguldījumu sabiedrības 
veselības aprūpē! 

ZVA direktors
Svens Henkuzens
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Sadarbības partneri

Veselības inspekcijas viena no galvenajām un svarīgākajām funkcijām ir 
pacientam sniegtās veselības aprūpes kvalitātes kontrole.

Pacienta un ārsta savstarpējai komunikācijai ir ļoti iela nozīme visā 
ārstniecības procesā un pozitīva rezultāta sasniegšanā, un tieši dēļ 
nepilnīgas, neveiksmīgas komunikācijas Veselības inspekcija saņem ļoti 
daudz sūdzību un iesniegumu.

Profesionālā veselības gadagrāmata Latvijas iedzīvotājiem sniedz vērtīgu 
informāciju par veselības aprūpes iespējām mūsu valstī un tā var būt 
noderīga ikvienam pacientam ārstniecības procesā.

 

Veselības inspekcijas vadītāja
Aija Mežsarga
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OBLIGĀTĀS APDROŠINĀŠANAS 
IEMAKSAS – VESELĪBAS NODOKLIS

Kā iespējamie veselības apdrošināšanas modeļi publiski izskanē-
juši vairāki – kādreizējās veselības ministres Ingrīdas Circenes 
laikā radītais modelis, kas paredzēja sasaistīt tiesības uz valsts 
budžeta apmaksātu veselības aprūpi ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) deklarēšanu un nomaksu, kā arī Latvijas Bankas re-
komendētais modelis, kas paredz ieviest obligāto privāto veselības 
apdrošināšanu. Vēl vienu modeli apņēmusies piedāvāt Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijā izveidotā darba grupa deputāta 
Romualda Ražuka vadībā, un, protams, ar savu piedāvājumu nāks 
klajā VM. Ministrija sola piedāvāt vairākas iespējas un, kā norāda 
Belēvičs, to vidū būs arī Latvijas Bankas un Saeimas komisijas 
rosinātie modeļi.

Belēvičs atzīst, ka teorētiski pastāv arī iespēja novirzīt nozarei 
naudu no sociālās apdrošināšanas budžeta. Viņš ir pārliecināts, 
ka tādā gadījumā to vajadzētu izmantot pensionāru veselības ap-
rūpei, zobu protezēšanai, paliatīvajai aprūpei un kompensējamiem 
medikamentiem. Tomēr šādam solim nākamgad trūkst fiskālās 
telpas, līdz ar to šī iespēja šobrīd netiek izskatīta, bet VM arī no 
tās pilnībā neatsakās. 

Kā liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati, 2017.
gadā speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi 2 347,2 miljoni eiro, bet 
izdevumi 2 242,6 miljoni eiro. Gada sākumā atlikums speciālajā 
budžetā bija 459 miljoni eiro, bet plānots, ka līdz 2017.gadam tas 
pieaugs līdz 563,5 miljoniem eiro. No tiem aptuveni 170 miljoni 
eiro ir apgrozāmie līdzekļi, kas nepieciešami ikmēneša pensiju un 
pabalstu izmaksas nepārtrauktībai.

Šobrīd veselības nozarei no valsts budžeta tiek atvēlēti 3,02% 
no iekšzemes kopprodukta (IKP). Belēvičs uzsver, ka valdība ir 
apņēmusies zemāk par šo robežu nenoslīdēt, līdz ar to, piepil-
doties pašreizējām ekonomikas izaugsmes prognozēm, nozarei 
nākamgad tiktu garantēti papildu aptuveni 40 miljoni eiro, bet 
šī nauda nozares problēmas neatrisinās un paļauties vien uz 
ekonomisko izaugsmi nevar, viņš akcentē. Arī nodokļu pārdale vai 
naudas atņemšana kādai ministrijai par labu veselības jomai nav 
iespējama, pārliecinājies ministrs. Līdz ar to VM piedāvā ieviest 
veselības obligāto apdrošināšu caur obligātajām iemaksām jeb 
veselības nodokli. Ministrija plāno, ka pusi no iemaksām veiktu 
strādājošais, bet pusi viņa darba devējs. Cik liels būs šis maksā-
jums, vēl jāizrēķina, norāda ministrs.

Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 889,2 tūkstoši 
jeb 61,0% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina 

Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vēl 32% jeb 467,1 tūkstotis 
darbaspējīgo iedzīvotāju bija ekonomiski neaktīvi. Veselības mi-
nistrs atzīst, ka jauna nodokļa ieviešana ir nepopulārs lēmums, 
tomēr esot indikācijas, ka tauta tam ir gatava. 

Saskaņā ar pētījumu centra SKDS aprīlī veikto aptauju 65% 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju pilnībā atbalsta un drīzāk atbalsta 
valsts ieviestu obligāto veselības apdrošināšanu, uzskatot, ka tas 
ir vienīgais racionālais veids, kā valstī uzlabot veselības aprūpes 
pieejamību un kvalitāti. Tikai 23% šādas sistēmas izveidi neatbal-
sta vai drīzāk neatbalsta, bet 12% aptaujāto par šo jautājumu nav 
viedokļa. Belēvičs uzsver, ka nepieņemt lēmumu nevarēs. „Man 
liekas, ka tas ir taisnīgs un labs solidaritātes princips, ka veselie 
maksā par slimiem tieši maznodrošināto cilvēku kontekstā,” uz-
sver ministrs. Viņš gan atzīst, ka būs nepieciešams izskaidrojošs 
darbs, lai „vienotos ar sabiedrību”. To VM līdz 2018.gadam, kad 
sistēmu plānots sākt ieviest, arī apņēmusies izdarīt. 

Būtiska apdrošināšanas sistēmas daļa būs naudas izlietojuma 
caurskatāmība, un to nodrošinās e-veselība, uzsver Belēvičs, 
norādot, ka valsts naudai ir jāseko līdzi identificētam pacientam. 
Savukārt otrs būtisks princips būs izrakstīts detalizēts rēķins par 
sniegto pakalpojumu. Līdz ar to veselības aprūpes iestādes naudu 
saņems par padarīto darbu reizi mēnesī. Ministrs ir pārliecināts, 
ka, ieviešot modeli, pieejamība veselības aprūpei būtiski uzlabo-
sies, tāpat kā mediķiem atalgojums.

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdē-
tāja Daiga Behmane kopumā tiecas atbalstīt VM ieceri. Viņa 
uzsver, ka iedzīvotāji faktiski nemaksātu būtiski vairāk, jo jau 
tagad papildus 700–800 miljonu eiro lielajam veselības aprūpes 
budžetam piemaksā tikpat no savas kabatas. Tātad vidēji katrs 
piemaksā ap 400 eiro. Nevienā pasaules valstī netiek reko-
mendēts iedzīvotājiem maksāt par savu veselības aprūpi tikai 
tad, kad to vajag, jo tas saistīts ar lielu risku, norāda Behmane. 
Eksperte gan ir pārliecināta, ka, ieviešot obligāto veselības ap-
drošināšanu, gada maksai būtu jāpārsniedz šie 400 eiro, ja jau 
esošais finansējums ir kopumā nepietiekams. Viņa arī uzsver, 
ka veselības apdrošināšanas fondam jābūt solidāram visās šī 
vārda nozīmēs, līdz ar to nedrīkst būt pakalpojuma saņemšana 
atbilstoši individuālām iemaksām. Tāpat jārada daudz skaidrāka 
sapratne, kas tieši, iesaistoties šai sistēmā, pienāksies un vai to 
saņems laicīgi. „Nedomāju, ka, veicot iemaksas, būsim gatavi 
gaidīt piecus gadus, piemēram, uz gūžas operāciju. Tas nozīmē, 
ka ir jābūt korektam aprēķinam,” pamatoja Behmane. Viņa pozitīvi 
vērtē iespēju izdalīt šo maksājumu kā procentu no darba algas, 
skaidrojot, ka, darba samaksai pieaugot, arī ieguldījums apdro-

Veselības obligāta apdrošināšana – vai beidzot?

Veselības ministrija (VM) ķērusies klāt kārtējam mēģinājumam valstī ieviest veselības obligāto 
apdrošināšanu. Vai tā iegūs reālas aprises, varētu kļūt zināms jau šogad. Pēc valdības uzdevuma 
un 10 mēnešu ilgas spriešanas šim mērķim izveidotā darba grupā VM līdz 1.jūlijam jānāk klajā ar 
iespējamiem apdrošināšanas modeļiem. Valdības rokās būs izšķiršanās par labu vienam no tiem. 
Veselības ministrs Guntis Belēvičs uzsver, ka tuvāko divu gadu laikā ir jāizdara viss, lai 2018.gadā 
modelis sāktu darboties.

Autors: KRISTĪNE MIĻŪNA
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šināšanas fondā pieaugtu. Līdz ar to pastāvētu zināms sistēmu 
pašregulējošs mehānisms.

NODOKĻU SLOGA PALIELINĀŠANA RISKANTA

Latvijas Bankas eksperti norāda, ka veselības aprūpes finansē-
juma sasaistei ar nodokļu nomaksu ir zināmas priekšrocības, bet 
tā negarantē ne kopējā finansējuma pieaugumu, ne tā stabilitāti. 
Ekspertu aplēses liecina, ka VM savulaik piedāvātais variants 
veselības aprūpei novirzīt 5 procentu punktus no IIN likmes 
vai variants novirzīt ap 3 procentu punktus no valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes segtu tikai 20%–30% 
no pašreizējiem veselības aprūpei atvēlētajiem valsts tēriņiem. 
Savukārt pārējā daļa joprojām tiktu meklēta ikgadējā budžeta 
veidošanas procesā. Piemēram, novirzot 5 procenta punktus 
veselības aprūpei no IIN, veselības aprūpes budžets 2015.gadā 
tiešā ceļā no tā iegūtu 313 miljonus eiro, bet 616 miljoni eiro 
joprojām būtu pārējais publiskais finansējums. Tikmēr iezīmējot 
3 procentu punktus no sociālajām iemaksām, veselības nozares 
aprūpes budžets iegūtu 180 miljonus eiro, 748 miljoni būtu pārē-
jais publiskais finansējums. Latvijas Bankas eksperti arī norāda, 
ka turpmāka darbaspēka nodokļu palielināšana nav vēlama, jo 
tie jau šobrīd ir augsti. Turpmāka to palielināšana sagrautu valsts 
konkurētspēju, uzsver eksperti.

Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkaste ir pārliecināts, ka 
obligātās privātās veselības apdrošināšanas ieviešana vidējā 
termiņā ļautu palielināt gan sistēmas efektivitāti, gan finansējumu. 

Kā piemēru viņš min Nīderlandi, kur pastāv obligātā privātā vese-
lības apdrošināšana regulētas konkurences apstākļos. Apdrošināti 
Nīderlandē ir 99% iedzīvotāju. Rutkaste uzsver, ka uz regulētu kon-
kurenci balstīta obligātā veselības apdrošināšana var nodrošināt 
vienlīdz pieejamu veselības aprūpi iedzīvotājiem gan ar zemiem, 
gan augstiem ienākumiem, un to apliecina Nīderlandes piemērs. 
Šāds modelis darbotos arī Latvijā, pārliecināts Rutkaste. Turklāt 
konkurence veicina veselības aprūpei pieejamo līdzekļu efektīvāku 
izmantošanu un racionalizēšanu, skaidro eksperts.

Visiem darbspējīgajiem iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 63 
gadiem, pērkot polisi par, piemēram, 300 eiro gadā jeb 25 eiro 
mēnesī, kas Rutkastes ieskatā būtu proporcionāli iedzīvotāju 
ienākuma līmenim, veselības aizsardzībai gadā tiktu nodrošināti 
292,8 miljoni eiro, maksājot visiem darbspējīgajiem iedzīvotājiem 
vecumā no 18 līdz 63 gadiem – 330,8 miljoni eiro. Attiecīgi, augot 
iedzīvotāju ienākumiem, polises cenu varētu koriģēt. Piemēram, 
polisei maksājot 450 eiro gadā, veselības aizsardzības budžetam 
gadā tiktu nodrošināti attiecīgi 439,2 miljoni eiro un 496,1 miljons 
eiro atkarībā no izvēlētās vecuma grupas.

APDROŠINĀTS KATRS TREŠAIS 
EKONOMISKI AKTĪVAIS IEDZĪVOTĀJS

Šobrīd veselības apdrošināšana ir katram trešajam ekonomiski 
aktīvajam iedzīvotājam – tās ir aptuveni 300 000 personas, un 
absolūti lielāko apdrošināšanas polišu skaitu iegādājas juridiskas 
personas, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas dati. Fizisku 
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personu iegādātas polises veido mazāk par 1%. Šobrīd pieaug 
darba devēju skaits, kuri vēlas nodrošināt savus darbiniekus ar 
veselības apdrošināšanu, bet no tiem, kuriem pašiem jāparūpējas 
par sevi, retais gatavs maksāt par individualizētu polisi, atzīst 
asociācijā. 

Izmaksāto atlīdzību apjoms nepārtraukti pieaug – 2014.gadā 
tie bija 42,8 miljoni eiro, bet 2015.gadā jau 50,2 miljoni eiro. 
2016.gada pirmajā ceturksnī Latvijā veselības apdrošināšana 
veidoja 28,3% apdrošināšanas tirgus daļas, sasniedzot straujāko 
izaugsmi – prēmiju apjoms pieaudzis par 10%, salīdzinot ar to 
pašu periodu pērn. Veselības apdrošināšanas klienti saņēmuši 
arī vislielāko atlīdzību apjomu – 13,5 miljonus eiro.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija prognozē, ka apdrošināšanas 
nozare turpinās pieaugt aptuveni tādā pašā līmenī. Domājams 
arī, ka atlīdzību apj     oms turpinās augt straujāk par parakstītajām 
prēmijām, kas vērojams šī gada pirmajā ceturksnī. Tas skaidro-
jams ar pieaugošajām medicīnas pakalpojumu cenām.  Veselības 
apdrošināšanas tirgus attīstību ietekmēs arī valsts izvēlētais 
veselības aprūpes finansēšanas modelis un iespējamais tarifu 
pieaugums līgumos starp valsti un veselības aprūpes iestādēm.

Komentējot iespēju ieviest obligāto privāto veselības apdrošinā-
šanu, veselības ministrs Belēvičs citē Eiropas Komisijas veselības 
un pārtikas drošības komisāru Vīteni Andrukaiti, kurš esot teicis, 
ka no Austrumeiropas postsociālisma valstu rūgtās pieredzes ir 
izsecināms, ka mūsu sabiedrība neuzticas privātām bankām un 
apdrošināšanas kompānijām. Līdz ar to komisārs iesakot iet pa 
valsts apdrošināšanas ceļu. Tomēr arī VM piedāvātajā sistēmā 
privātajiem apdrošinātājiem būšot vieta, jo iedzīvotāju iemaksas 
nesegs visus pakalpojumus. Nozares ministrs arī min, ka lielo 
algu saņēmējiem papildus tā dēvētajam solidaritātes nodoklim 
būtu netaisnīgi likt maksāt obligātās veselības apdrošināšanas 
iemaksas. Līdz ar to viņiem varētu ļaut apdrošināties privāti, kā tas 
ir, piemēram, Vācijā, kur nodarbinātie ar algu virs 5000 eiro mēnesī 
drīkst apdrošināties privāti, bet neapdrošināties vispār nedrīkst.

Arī Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Behmane 
norāda, ka privātā apdrošināšanas sistēma varētu būt papildinoša, 
bet tam ir vajadzīgs skaidrs regulējums un skaidrs valsts apmak-
sāto pakalpojumu grozs, pamatots ar reālās nepieciešamības 
aprēķinu. Šobrīd privātie apdrošinātāji dublicē valsts sniegto 
pakalpojumu, un no apdrošināšanas sistēmas viedokļa tas ir ļoti 
neefektīvi, uzskata Behmane. Viņa piebilst, ka zināma priekšrocība 
ir valstīm, kurās ir izdevies ieviest sistēmu, kurā apdrošinātāji savā 
starpā konkurē. Sistēmā bez konkurences rodas neefektivitātes 
priekšnoteikumi, līdz ar to zināmam konkurences elementam ir 
jābūt, viņa norāda. Lai to ieviestu Latvijā, ir jābūt vairākiem pir-
cējiem, tomēr Behmane atzīst, ka ar pašreizējo iedzīvotāju skaitu 
valstī vairāku fondu ieviešanai būtu jārod tiešām ekonomisks 
pamatojums, ko viņai pašai šobrīd ir grūti komentēt. Neskatoties 
uz to, kāda tieši būs sistēma, Behmane norāda, ka valstij tāpat 
būtu jārūpējas par hroniski slimiem pacientiem, kuru aprūpe ir 
īpaši dārga, kā arī par neaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Konkurences principu akcentē ar Latvijas Apdrošināšanas asoci-
ācija, uzsverot, ka obligātās apdrošināšanas modelim būtu jābūt 
tādam, kas balstīts uz konkurenci gan veselības aprūpes pakal-
pojumu sniedzēju pusē, gan apdrošinātāju pusē. Tikai konkurence 
nosaka attīstību, uzsver asociācijā. „Mūsu loma pilnībā atkarīga 

no valsts izvēlētā modeļa. Ja ir stabili noteikts pakalpojumu 
grozs un zināmi spēles noteikumi, apdrošinātāji noteikti apsvērtu 
iespēju piedalīties šāda modeļa īstenošanā,” akcentē asociācijā, 
vienlaikus norādot, ka tā neatbalsta modeli, kura pamatā ir nodokļu 
pārdale, kur rezultātā kādam tiks mazāk.

APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS 
GATAVAS IZMAIŅĀM, BET PAKĀPENISKI

Arī apdrošināšanas sabiedrības „Ergo” Veselības un dzīvības 
apdrošināšana departamentu direktors Baltijā Gints Konrads 
ir pārliecināts, ka ikviens būtu ieguvējs, ja obligātās veselības 
aprūpes sistēma darbotos konkurētspējīga tirgus apstākļos. „Tad 
mēs izvairītos no situācijām, kā tas ir pašlaik, kad valsts medi-
cīnas aprūpe it kā nodrošina aprūpi, tomēr realitātē to saņemt 
nav iespējams,” uzskata Konrads. Tāpēc ir svarīgi definēt, kas 
iedzīvotājiem būs pieejams un kas tiks nodrošināts par budžetā 
iemaksātajiem līdzekļiem. Savukārt, ja cilvēku tas neapmierina, 
viņš var izvēlēties alternatīvus risinājumus – apmaksāt pakalpo-
jumus pats no saviem līdzekļiem vai iegādāties savām vēlmēm, 
vajadzībām atbilstošu privāto veselības apdrošināšanu. Daudzās 
Eiropas valstīs jau darbojas modelis, kur paralēli valsts nodro-
šinātājai veselības aprūpei pakalpojumus nodrošina arī privātie 
apdrošinātāji. Ir labi, ka cilvēkiem ir alternatīvas un viņi var 
pieņemt lēmumu, kas viņiem vairāk piemērots, uzsver Konrads. 

Līdzīgās domās ir arī apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA 
Baltic Insurance Company” (BTA) valdes locekle Evija Matveja, 
kura norāda, ka kontrolēta konkurence nozarē sekmēs optimā-
lāku un efektīvāku finansējuma apgūšanu un sniegs cilvēkiem 
izvēles iespējas. BTA konceptuāli atbalsta obligātās veselības 
apdrošināšanas ieviešanu Latvijā un būtu gatava tajā iesaistīties. 
Tomēr tai ir jāapmierina visas iesaistītās puses. Kā pozitīvu 
Matvejeva min faktu, ka katra strādājošā maksāts nodoklis 
nonāktu konkrētā fondā un tiku izlietots tikai un vienīgi vese-
lības aprūpei, līdz ar to valsts iegūtu vairāk līdzekļu veselības 
aprūpes finansēšanai. Tas varētu samazināt rindas uz valsts 
apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, sniegt iespē-
ju kompensēt medikamentus konkrētu saslimšanu gadījumos 
un iegūt citas priekšrocības. No otras puses, jāņem vērā, ka 
Latvijā samazinās darbspējīgo iedzīvotāju skaits un sabiedrība 
strauji noveco, kā arī palielinās to iedzīvotāju skaits, kuriem ir 
nepieciešama plašāka aprūpe. Tas nozīmē, ka, finansējot valsts 
aprūpi tikai no darbspējīgo iedzīvotāju samaksātajiem ienākuma 
nodokļiem, agri vai vēlu naudas nepietiks un tādēļ līdzekļus 
veselības aprūpei būs jāmeklē papildus.

Arī apdrošināšanas AS „Gjensidige Baltic” būtu gatava iesaistī-
ties obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā, bet, kā uzsver 
uzņēmuma Baltijas Personu apdrošināšanas nodaļas vadītāja 
Ludmila Ščegoļeva, tas ir pakāpenisks process. „Ja vērtējam 
obligātas veselības apdrošināšanas sistēmas ievešanas spe-
cifiku un pašreizējo situāciju Latvijā, tad šobrīd iesaistīšanās 
nav iespējama un galvenais šķērslis ir nesakārtota likumiskā 
bāze,” viņa uzsver. Arī Ščegoļeva akcentē, ka privāto apdroši-
nātāju iesaiste sistēmā nestu labumu sabiedrībai, pamatojot, 
ka ir uzkrāta pietiekama pieredze šajā sfērā, kā arī izveidota 
nepieciešamā infrastruktūra. 
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Līdzīgi kā BTA un „Ergo” pārstāvji, arī Ščegoļeva min, ka 
konkurence ir vadmotīvs, kas dos strauju attīstību sistēmas 
sakārtošanā. Iekļaujot projektā apdrošināšanas sabiedrības, 
valsts saņems vairākus labumus – samazināsies birokrātiskais 
slogs, tiks nodrošināta lielāka kontrole par maksas medicīnisko 
pakalpojumu nozīmēšanu un panākta medicīnisko pakalpojumu 
cenu „bremzēšana”, līdz ar to tiks efektīvāk pārvaldīti veselības 
aprūpei paredzētie līdzekļi, pārliecināta Ščegoļeva. Viņa gan no-
rāda, ka konkurenci var radīt arī, atsakoties no kvotu sadalīšanas 
starp medicīnas iestādēm, ļaujot pašam pacientam izvēlēties 
pakalpojuma sniedzēju un veidojot caurskatāmu pierakstu. „Tas 
ļaus izveidot veselīgu konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem, 
kas apturēs strauju inflāciju medicīnā,” viņa komentē. Vienlaikus 
jāīsteno kontrole pār nozīmētajiem pakalpojumiem, veicot regulāru 
datu auditu.

Tikmēr apdrošināšanas AS „Baltikums Vienna Insurance Group” 
speciālisti velta kritiku pašreizējai privātajai veselības apdrošinā-
šanas sistēmai. Nevarētu teikt, ka tā darbojas vienoti, drīzāk gan 
tajā valda diezgan liels haoss – katra šajā sistēmā iesaistītā puse 
velk deķi uz savu pusi, uzsver uzņēmuma Mārketinga nodaļas 
vadītāja Liene Brunzete. Obligātās veselības apdrošināšanas ie-
viešanu Latvijā uzņēmums redz kā izeju no izveidojušās situācijas 
apdrošināšanas tirgū. Uzņēmumā gan atzīst, ka šobrīd ir grūti 
pateikt, cik veiksmīgi šāda sistēma strādātu – tam būtu jāredz 
likumdošana, kas procesu regulēs. Brunzete norāda, ka sistēmai 
vajadzētu balstīties uz vairākiem pamatprincipiem – skaidri no-
teiktu valsts pakalpojumu grozu, garantētu savlaicīgu veselības 
aprūpi un konkurenci – gan starp medicīniskajām iestādēm, gan 
starp apdrošinātājiem.

Piesardzīga vērtējumā ir arī apdrošināšanas AS „Balta” Personu 
apdrošināšanas produktu un risku parakstīšanas pārvaldes 
vadītāja Sandra Pietkēviča. Viņa norāda, ka obligātā veselības 
apdrošināšanas sistēma pati par sevi vēl neatrisinātu proble-
mātiku, kas šobrīd pastāv veselības aprūpē. Tikai novēršot šo 
problēmu cēloņus, var prognozēt uzlabojumus veselības aprūpē.  
Apdrošināšana varētu būt viens no iespējamajiem pārvaldības 
modeļiem, ja tiktu novērsti zemās efektivitātes cēloņi – vājā kon-
kurence medicīnas iestāžu vidū, mūsdienīgas datu kontroles vides 
neesamība, ārstniecības standartu trūkums, uzsver Pietkēviča. 
Tāpat Pietkēviča atzīmē, ka solidārajam papildu maksājumam 
būtu jābūt ne mazākam kā 300 eiro gadā. „Balta” vērtētu savu 
iespējamo dalību obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā, 
vadoties no būtiskajiem apstākļiem, kas tieši ietekmētu šāda 
obligātās veselības aprūpes finansēšanas modeļa veiksmīgu 
realizāciju vai pakļautu to neveiksmei un zaudējumiem, tostarp 
arī tās dalībniekus, atzīst uzņēmuma pārstāve.

Apdrošinātāji ir vienisprātis, ka jebkādu jaunu veselības apdroši-
nāšanas sistēmu nevar ieviest steigā. „Ergo” pārstāvis Konrads 
uzsver, ka jebkuram obligātās sistēmas dalībniekam ir nopietni 
jāgatavojas gan resursu ziņā, gan tehnoloģiski, gan sistēmas 
izpratnes nozīmē. „Ir skaidrs, ka Latvijā ir nepieciešama jauna 
un kvalitatīva veselības aprūpes sistēma. Esošā ir sevi izsmēlusi 
un nespēj pastāvēt, darbojoties iedzīvotāju interesēs. Veselības 
aprūpes budžeta palielināšana vien nesniegs uzlabojumus, ja 

sistēma pēc būtības netiks mainīta. Tāpēc iniciatīva veselības 
aprūpes sistēmas sakārtošanā vērtējama pozitīvi,” viņš noslēdz. 

Savukārt BTA valdes locekle Matveja cita starpā uzsver, ka ir jābūt 
samērīgam sistēmas ieviešanas termiņam un skaidram valsts 
apmaksāto pakalpojumu grozam. „Jāņem vērā, ka atrast visām 
pusēm kopsaucēju būs sarežģīti, tāpēc rēķināmies, ka obligātās 
veselības apdrošināšanas ieviešana nebūs nedz viegls, nedz ātrs 
process,” piebilst Matvejeva. 

Tikmēr „Gjensidige Baltic” eksperte Ščegoļeva uzsver, ka, pirms 
ieviest obligāto veselības apdrošināšanu, būtu skaidri jāparedz 
nepieciešamais finansējums, kā arī pārejas posmi no esošā finan-
sējuma modeļa uz jaunu veselības aprūpes sistēmu. Viņa akcentē, 
ka to var īstenot tikai kā kopumu, apvienojot jaunu finansējuma 
modeli kopā ar e-veselību un jaunizstrādātu obligātās veselības 
apdrošināšanas pakalpojumu grozu, – tikai tad iespējama efektīva 
līdzekļu izlietošana, kas arī ļaus kontrolēt ne tikai veselības aprūpes 
apjomu un pārdali, bet arī nodokļu maksājumus. Viņa iesaka piecu 
gadu laikā sabalansēt iedzīvotāju iemaksas un nozarei novirzīto 
IKP daļu, sākotnēji iedzīvotāju iemaksas paredzot zemākas, 
bet publisko finansējumu lielāku. Kā vienu no apdrošināšanas 
sākotnējā posma zaudējumiem viņa min tieši lielo nodokļu slogu 
iedzīvotājiem, prognozējot neapmierinātību.

PĀRLIECINĀSIES PAR DZĪVOTSPĒJU

Veselības ministrs sola, ka sistēma tiks būvēta pakāpeniski, 
vienlaicīgi gādājot, lai cilvēki nepaliek bez aprūpes. Tomēr jau 
2018.gadā būtu jāsper pirmais solis, kas dotu papildu ienākumus 
veselības aprūpes sistēmā 150–200 miljonu eiro izteiksmē. Lai 
pārliecinātos par modeļa dzīvotspēju, iesaistīto ministriju speciā-
listi jūnijā dosies uz Barselonu, Pasaules Veselības organizācijas 
darba grupu, kas specializējas nodokļu un veselības apdrošinā-
šanas sistēmas jautājumos. Sagaidāms, ka darba grupa sniegs 
vērtējumu sistēmas funkcionētspējai.

Vai VM izdosies aizsākt apdrošināšanas sistēmas ieviešanu līdz 
2018.gadam, Behmane neprognozē, skaidrojot, ka daudz ir atka-
rīgs no detaļām, kas vēl nav zināmas. „Lai mēs aizietu uz sistēmu, 
kas ir caurskatāma, saprotama un veicina efektivitāti, ir daudz kas 
jāizdara,” uzsvēra Behmane, piebilstot,  ka cita starpā sistēmai ir 
nepieciešams veselības tehnoloģiju novērtējums, ārstēšanas al-
goritmi, datu pieejamība u.c. Katrā sistēmā ir savas priekšrocības 
un riski, ir jāredz, kā šie riski piedāvātajam modelim tiktu mazināti. 
„Raugos pozitīvi uz potenciālo apdrošināšanas sistēmu, jo kaut 
kāds risinājums ir jārod. Jau tagad maksājam par veselības aprūpi 
papildus. Liekot to solidārā fondā, varētu rast risinājumu sistēmas 
finansiālai ilgtspējai,” norādīja Behmane. Viņa ir pārliecināta, ka, 
izpildot galvenos kritērijus, sistēma strādās, uzsverot, ka turpināt 
uzturēt pašreizējo sistēmu tādu, kāda tā ir, nevar.  

Arī Latvijas Bankas eksperti norāda, ka vienkārša papildu finansē-
juma piešķiršana, visticamāk, būtu tikai īstermiņa risinājums – tā 
samazinātu rindas un veicinātu pakalpojumu pieejamību, tomēr 
ar efektivitāti saistītās problēmas nekur nepazustu.

Medicīna
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Nemainīgi lielākais ārstu skaits ir Rīgas reģionā, tomēr arī tur 
pēdējos trīs gadus to skaits ir sarucis. Ja 2013. gadā Rīgas 
reģionā bija 4342 ārsti, tad 2014. gadā 4335 un 2015. gadā 4297 
ārsti. Līdzīgi arī citviet Latvijā šajā periodā ārstu skaits ir sarucis, 
izņemot Latgales reģionu, kur, salīdzinot ar 2014. gadu, pērn 
ārstu skaits pieaudzis par divām personām – līdz 597 ārstiem. 
Tomēr 2013.gadā Latgalē bija vairāk – 610 ārstu. 

Pierīgā 2013. gadā bija 587 ārsti, 2014.gadā – 586, bet 
2015. gadā – 585 ārsti. Vidzemē attiecīgi – 446, 426, 415, 
Kurzemē – 535, 516, 506, bet Zemgalē – 447, 442 un 440 ārsti.

Saskaņā ar Latvijas Ārstu biedrības datiem, 2015. gadā 
izdoti kopumā 2589 ārstniecības personu sertifikāti, no tiem 

2353 gadījumos notikusi resertifikācija. 2016. gada maijā 
reģistrēti un spēkā esoši 12 054 sertifikāti.

Tāpat 2015. gadā ārstiem izsniegtas 205 atļaujas darbam 
ārzemēs – salīdzinot ar 170 atļaujām gadu iepriekš. Nemainīgi 
visbiežāk ārsti devušies darbā uz Vāciju, Zviedriju, Apvienoto 
Karalisti un Norvēģiju.

2014. gadā vairāk nekā puse Latvijas ārstu bija vecumā virs 50 
gadiem. 14,1% ārstu bija vecumā līdz 35 gadiem, 4,7% – 35 līdz 
39 gadus veci, 9,2% – 40 līdz 44, 11,5% – 45 līdz 49, 15,9% – 50 
līdz 54, 16% – 55 līdz 59, 11,6% – 60 līdz 64 gadus veci, bet 
16,9% ārstiem bijuši 65 gadi vai vairāk.

Veselības inspekcija 2015. gadā ārstniecības iestādēs veikusi 
829 plānveida kontroles, no tām 83% gadījumu konstatējot 
neatbilstības. Salīdzinoši pērn veiktas 716 pārbaudes, no tām 
89% konstatējot neatbilstības. Tāpat Inspekcija izskatījusi 135 
iesniegumus un sūdzības no iedzīvotājiem un citām institūcijām. 
No tām pamatotas sūdzības bijušas 27.

Veselības aprūpes statistika

Medicīnas personāla atalgojums, 2016.gada marts

Prakses veids

Vidējais darba 
stundu skaits 
mēnesī vienai 
darba vietai

Vidējā 
stundas 

tarifa likme, 
eiro

Alga 
bruto, 
eiro*

Vispārējās 
prakses ārsti 103 7,66 789,98

Specialitāšu ārsti 109 9,67 1054,03
Medicīnas māsu 
profesiju vecākie 
speciālisti

149 4,60 685,4

Ārstu palīgi 150 4,57 685,5

*aprēķinā ņemts vērā vidējais darba 
stundu skaits un stundas tarifa likme Avoti:  Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Valsts Ieņēmumu dienests, Veselības ministrija

Iestāde Skaits Izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu %

Stacionāri 67 -2,9
Ambulatorās iestādes 1301 -15,7
Ģimenes ārstu prakses 978 -3
Ārstu speciālistu prakses 758 -2,6
Zobārstnieciskā darbība 491 +1,2
Zobārsta prakse 317 -3,9
Saimnieciskā darba veicējs 291 +7
Laboratorijas 14 0
Cits 197
Kopā 4414

Reģistrētās ārstniecības iestādes 
uz 2015. gada 31. decembri

Reģistrētās ārstniecības iestādes 
uz 2015. gada 31. decembri

Stacionāri, 2%
Cits, 4%

Saimnieciskā darba 
veicējs, 7%

Zobārsta prakse, 7%

Zobārstnieciskā 
darbība, 11%

Ārstu 
speciālistu 
prakses, 

17%

Ģimenes 
ārstu 

prakses, 
23%

Ambulatorās 
iestādes, 29%

Ārstniecības personu skaita dinamika 2012-2015

2012 2013 2014 2015
Ārsti* 6932 6967 6900 6840
Zobārsti 1463 1476 1416 1435
Ārsta palīgi 1852 1973 1971 2203
Vecmātes 396 395 391 398
Medicīnas māsas 9456 9382 9193 8824

*ārsti bez zobārstiem, ar stažieriem un rezidentiem

Veselības aprūpes nozares budžets

725
765,3 770,8

Kopā, milj. eiro

3,21 3,1 3,0

% no IKP

2014. gads
2015. gads
2016. gads

Medicīna
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Pievērs uzmanību izdegšanas pazīmēm!

Pārāk augsts stresa līmenis ir starp 
biežākajiem ar darbu saistīto saslimšanu 
cēloņiem

Izdegšana ir izplatītāka mediķu, skolotāju, 
sociālo darbinieku, ugunsdzēsēju, policistu 
un citu atbalsta sniedzēju profesiju 
darbinieku vidū

Pasargā sevi!

Ja izdegšanas pazīmes raksturo arī Tavu darba ikdienu, ieplāno vizīti un pastāsti 
par šīm sajūtām ģimenes ārstam, psihiatram vai ārstam-psihoterapeitam!

Materiāls sagatavots 2016. gadā

augsta 
atbildība

pārslodze

nesakārtota 
darba

organizācija

nespēja ietekmēt 
darba procesu

darba-privātās 
dzīves līdzsvara 

trūkums

virsstundu un 
maiņu darbs

nesaskaņas ar 
darba devēju sliktas 

attiecības 
starp 

kolēģiem

rakstura iezīmes
(pārmērīgs

apzinīgums, 
ekstraversija, 

neirotisms)

neatbilstošs
 morālais 

un materiālais 
novērtējums

Faktori, kas veicina izdegšanu darbā: 

Atceries, ka profesionālā 
izdegšana var skart arī 

Tevi!

Ar domāšanu saistītās izpausmes 
Grūtības koncentrēties un pieņemt lēmumus; 
pasliktināta atmiņa; neloģiska, iestrēgstoša un 
shematiska domāšana

Uzvedības izpausmes 
Biežāka atkarību izraisošu vielu lietošana; 
aizmāršīgums un paviršība; absentisms (darba 
kavēšana vai neierašanās darbā); presentisms 
(fiziska atrašanās darbā, bet neproduktīva darba 
veikšana)

FAKTI, PAZĪMES, PROFILAKSEFAKTI, PAZĪMES, PROFILAKSE

Fiziskās izpausmes 
Hronisks nogurums; biežas galvassāpes; plecu un 
kakla musukuļu saspringums; muguras sāpes; 
svara svārstības; sirdsklauves; paaugstināts 
asinsspiediens; biežāka saaukstēšanās; hronisku 
slimību saasināšanās

Emocionālās izpausmes 
Biežas garastāvokļa maiņas; nomāktība; emocionāls 
izsīkums; viegla aizkaitināmība; vienaldzība; trauksme

Kas ir izdegšanas sindroms?
Fiziska un emocionāla izsīkuma 
stāvoklis, kas rodas ilgstoši strādājot 
emocionālas spriedzes apstākļos

?

Ar motivāciju saistītās izpausmes 
Motivācijas, aizrautības, intereses par darbu 
trūkums; nepatika pret savu darbu; negatīvs sava 
darba vērtējums

Atrodi līdzsvaru 
starp darbu un 
atpūtu – neņem 

darbu uz mājām! 

Plāno savu dienas 
režīmu, regulāras 

ēdienreizes un 
pilnvērtīgu miegu!

Atrodi laiku 
interesēm, kuras 
nav saistītas ar 

darbu! 

Uzņemies 
pienākumus, 

kurus spēj paveikt!

Plāno savu darba 
laiku un ievēro 
pārtraukumus!

Neuztraucies par 
lietām, kuras 

nevari ietekmēt! 

Centies uzturēt 
labas attiecības ar 

kolēģiem!

Centies atrast 
laiku mācībām un 

kvalifikācijas 
celšanai!

Nekautrējies runāt 
ar savu darba 

devēju par 
nepieciešamajām 
izmaiņām darba 

procesā!
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Acis, optika / acu veselība

mk12.indd   15mk12.indd   15 20.06.2016   11:26:1520.06.2016   11:26:15



16

Acis, optika / acu veselība
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Acis, optika / acu veselība
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Acis, optika / acu veselība
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Nosaukums

SIA “LORNETE”
Adrese

Jēkabpils, Palejas 9-18, LV 5202
Tālrunis

652 20055
Mobilais tālrunis

29 177406
E-pasts

imitre@inbox.lv
Darbības apraksts

Redzes pārbaude, izmeklēšana
Neatliekamā oftalmoloģiskā palīdzība
Briļļu izrakstīšana

 

A un O Limbažu optika, SIA
Adrese: Limbažu n., Limbaži, Parka 10, LV 4001
Tālrunis: 640 70244
E-pasts:  antra_cifersone@inbox.lv  

 

Industriālās tehnoloģijas, SIA
Adrese: Rīga, Brīvības gatve 224 k.3, LV 1039
Tālrunis: 67 817808
E-pasts:  industrialas.tehnologijas@dtg.lv
Papildinfo: Acu kabinetu aprīkojums, diagnostikas un ķirurģijas ierīces, 

vienreizlietojamie materiāli
  

 

Acu Veselības Centrs, SIA
Adrese: Rīga, A.Čaka 70-6, LV 1011
Tālrunis: 67 310205, 29 287955
E-pasts:  info@acuarsts.lv
Internet: www.acuarsts.lv
Papildinfo: Ambulatorie pakalpojumi, kataraktas operācijas, 

glaukomas operācijas, acs ārstnieciskā lāzerķirurģija, OCT, 
optika un kontaktlēcas

Puķītes L. acu ārsta prakse
Adrese: Rīga, Lāčplēša 24-11, LV 1011
Tālrunis: 67 283050, 29 421194
Papildinfo: Redzes pārbaude, diagnostika, okulists, briļļu korekcija, 

oftalmologs, glaukomas diagnostika 

 

Valtera protēžu laboratorija, SIA
Adrese: Rīga, Lēdurgas 16, LV 1034
Tālrunis: 67 394563
Internet: www.vpl.lv 

 

Acis, optika / acu veselība
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Naevus, SIA, Lens optika
Adrese: Saldus n., Saldus, Tūristu 4, LV 3801
Tālrunis: 638 22180

Ārstu privātprakses, speciālisti

 

Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži, 
SIA

Adrese: Salacgrīvas n., Ainaži, Valdemāra 46, LV 4035
Tālrunis: 640 43338
Fakss: 640 43273
E-pasts:  ilonabalode@inbox.lv
Internet: www.ainazuslimnica.lv
Papildinfo: Specializētais stacionārs Latvijā, kas sniedz kvalificētu un 

profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un pusaudžiem.
  

Miezeres B. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Madonas n., Liezēres p., Liezēre, Vidzemes 1, LV 4884
Tālrunis: 648 28072, 29 177081
E-pasts:  arstemiezere@inbox.lv
Darba laiks:  P. 8.00 - 12.00, O. 8.00 - 12.00 (Ozolu feldšerpunktā,
 Jaunatnes 1), T. 14.00 - 19.00, C.-Pt. 8.00 - 12.00
Papildinfo: Ģimenes ārsts, ģimenes ārsta prakse, medicīniskā palīdzība, 

potes, vakcīnas, medicīniskās izziņas. Praksē ir nodrošināta 
vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

Latvijas Amerikas acu centrs, SIA
Adrese: Rīga, A.Deglava 12a, LV 1009
Tālrunis: 67 272257, 67 299455
Fakss: 67 272128
Mob. tālr.: 26 417275
E-pasts:  laac@laac.lv
Internet: www.laac.lv
Papildinfo: Filiāle: Skolas 5 (Med. sab. “ARS”), t. 67 201006, 67 201007

Acu veselības un redzes diagnostika. Saslimšanu ārstēšana. 
Acu operācijas pieaugušajiem un bērniem.

Šļubures M. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Rēzeknes n., Maltas p., Malta, Andrupenes 28, LV 4630
Tālrunis: 646 33137, 29 557259
Adrese: Rēzeknes n., Kaunatas p., Kaunata, Rāznas 17, LV 4622
Mob. tālr.: 29 557259
Adrese: Rēzeknes n., Mākoņkalna p., Lipuški, Līgo 7, LV 4626
Tālrunis: 646 46735, 29 557259 

  

Lūses Ineses ģimenes ārsta prakse
Adrese: Cesvaines n., Cesvaine, A.Saulieša 3, LV 4871
Tālrunis: 648 52777
E-pasts:  i.l.gap@inbox.lv
Darba laiks:  P.-T. 8.00 - 12.00, C. 14.00 - 19.00, Pt. 8.00 - 11.00
Papildinfo: Ģimenes ārsta prakse, ārsta privātprakse, arodslimību ārsts, 

potes, vakcinācija, injekcijas, palīdzība bērniem, zīdaiņiem, 
pieaugušajiem, transportlīdzekļu vadītāju medicīniskās 
apskates, šaujamo ieroču nesātāju medicīniskās apskates, 
mājas vizītes. Praksē ir nodrošināta vides pieejamība 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

 

Dr. Tereško tējas, ZS Doktus
Adrese: Cēsu n., Cēsis, K.Valdemāra 13, LV 4101
Mob. tālr.: 29 484457
E-pasts:  arturs_teresko@inbox.lv
Internet: www.fitoterapija.lv
Papildinfo: Akupunktūras ārsta prakse, fitoterapija

Acis, optika / acu veselība - Ārstu privātprakses, speciālisti
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Ārstu privātprakses, speciālisti 
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Kalve D. ausu, kakla, deguna ārstes prakse
Adrese: Ērgļu n., Ērgļu p., Ērgļi, Parka 7, LV 4840
Adrese: Madonas n., Madona, Skolas 29, LV-4801
Mob. tālr.: 29 464645 

 

Kuldīgas primārās veselības 
aprūpes centrs, SIA

Adrese: Kuldīgas n., Kuldīga, Liepājas 34, LV 3301
Tālrunis: 633 22401 

 

M. Grūsles ārsta prakse, SIA
Adrese: Rūjienas n., Rūjiena, Dārza 11, LV 4240
Tālr./fakss: 642 63725
Mob. tālr.: 29 467724
E-pasts:  marikagrusle@inbox.lv
Internet: www.marika.grusle.emedicina.lv 

Sono-Rex, SIA
Adrese: Dobeles n., Dobele, Uzvaras 3, LV 3701
Mob. tālr.: 26 597400
Fakss: 637 81464
Papildinfo: Ultrasonogrāfija 

 

Austrumu medicīnas kabinets - 
Dr. Egons Helms

Adrese: Rīga, K.Barona 119-2.st. (ieeja no pagalma), LV 1012
Mob. tālr.: 29 416043, 26 891117
E-pasts:  egons.helms@inbox.lv
Internet: www.egonshelms.lv 

Sproģes I. ārsta prakse pediatrijā
Adrese: Dobeles n., Dobele, Brīvības 11a-7, LV 3701
Tālrunis: 637 21238 

 

Dinas Puhartes doktorāts, SIA
Adrese: Līgatnes n., Līgatnes p., Augšlīgatne, Dārza 2-13, LV 4108
Mob. tālr.: 29 416828 

 

Ventspils ģimenes ārsts: 
Zemtures I. ģimenes ārsta-pediatra prakse

Adrese: Ventspils, Lielais prospekts 49, LV 3601
Tālrunis: 636 07727, 26 557473 

 

Dubinskas A. ārsta prakse psihiatrijā
Adrese: Rīga, Lāčplēša 24b-2.st., 26.kab., LV 1011
Tālrunis: 67 282655, 29 168443
Papildinfo: Bērnu un jauniešu psihiatrs 

 

Vorkales Anitas ģimenes ārsta un 
arodslimību ārsta prakse

Adrese: Kārsavas n., Kārsava, Skolas 4-20, LV 5717
Tālrunis: 657 33251 

 

Jočas I. ģimenes ārsta, pediatra prakse
Adrese: Bauskas n., Īslīces p., Rītausmas, LV 3901
Adrese: Bauskas n., Īslīces p., Bērzi, E.Kapkalna 1a, LV 3914
Tālrunis: 639 25153, 29 487747
Papildinfo: Ģimenes ārsta, pediatra prakse 

  

Tučas I. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Madonas n., Madona, Skolas 29, LV 4801
Tālrunis: 648 22962
E-pasts:  ilona.tuca@inbox.lv
Darba laiks:  P. 9.00 - 14.00, O. 8.00 - 13.00, T. 14.00 - 19.00, 
 C., Pt. 9.00 - 14.00
Papildinfo: Ģimenes ārsta prakse Madonā. Ilonas Tučas ārsta prakse, 

jaundzimušo aprūpe, pediatra pakalpojumi, medicīniskās 
izziņas autovadītājiem, vakcinācijas, laboratorijas izmeklējumi 

 

 

Veselības centrs Biķernieki, SIA
Adrese: Rīga, Lielvārdes 68, k.1, LV 1006
Tālrunis: 67 576255 (reģistratūra)
Tālrunis: 67 577334 (mājas vizītes)
Tālrunis: 67 577694 (Latvijas bērnu dzirdes centrs)
Darba laiks:  P.-Pt. 8.00 - 20.00
Internet: www.vcbikernieki.lv  

Aizkraukles pilsētas ārsta Grīga Valda 
privātprakse

Adrese: Aizkraukles n., Aizkraukle, Bērzu 5-413, LV 5101
Mob. tālr.: 29 269732 

Asafrejas Guntas ģimenes ārsta prakse
Adrese: Valmiera, G.Apiņa 12, LV 4201
Tālrunis: 642 28557, 642 38539 

Ārstu privātprakses, speciālisti
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Āboltiņa Ilgarta ģimenes ārsta prakse
Adrese: Limbažu n., Limbaži, Klostera 6a-44, LV 4001
Tālrunis: 640 70151 

Lundes D. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Talsu n., Sabile, Pilskalna 6, LV 3294
Tālrunis: 632 52220, 26 432901

 

Baumanes A. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Līvānu n., Līvāni, Rīgas 77-102, LV 5316
Tālrunis: 653 81867 

Dāvida Menis ģimenes ārsta prakse
Adrese: Ludzas n., Ludza, 18.novembra 17-6, LV 5701
Tālrunis: 657 07003, 657 23461

 

Bikur Holim, Rīgas slimnīca, AS
Adrese: Rīga, Maskavas 122/128, LV 1003
Tālrunis: 67 144514, 22 848407

Piļipčuka Tatjana - 
ģimenes ārsta un neirologa prakse

Adrese: Jelgava, Strazdu 16, LV 3004
Tālrunis: 630 10503

Dokānes N. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Varakļānu n., Varakļāni, Kosmonautu 14, LV 4838
Tālrunis: 648 66206

 

Preiļu pilsēta: Lioznovas S. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Preiļu n., Preiļi, Raiņa bulvāris 13-110, LV 5301
Tālrunis: 653 07772 

Dundagas veselības centrs, SIA, 
Dienas stacionārs

Adrese: Dundagas n., Dundagas p., Dundaga, Pils 6, LV 3270
Tālrunis: 632 32305, 27 833079

 

Pūkaines S. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Saldus n., Lutriņu p., Lutriņi, Skolas 5-2, LV 3861
Tālrunis: 638 31363, 26 558640 

Grīnbergas Allas ģimenes ārsta prakse
Adrese: Smiltenes n., Palsmanes p., Palsmane, LV 4724
Tālrunis: 647 73234, 26 440198

 

Sanus GS, SIA
Adrese: Dundagas n., Dundagas p., Dundaga, Pils 6, LV 3270
Tālrunis: 632 42665 

Grīnbergas Maijas ģimenes ārsta prakse
Adrese: Valmiera, Bastiona 24-205, LV 4201
Tālrunis: 642 23046, 28 325864

 

Skrules A. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Kārsavas n., Kārsava, Vienības 52, LV 5717
Tālrunis: 657 33183 

Guntas Kaugares ģimenes ārsta prakse, SIA
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Vienības laukums 2a, LV 4101
Tālrunis: 29 153700

 

Sprances Z. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Vecumnieku n., Vecumnieku p., Vecumnieki,
 “Atvasaras”, LV 3933
Tālrunis: 639 76181; Stelpē 26 563775

Ivanovas M. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Aizkraukles n., Aizkraukle, Bērzu 5-303, LV 5101
Mob. tālr.: 29 423724

 

Strazdas D. ārsta neirologa, algologa 
privātprakse

Adrese: Liepāja, Aldaru 20/24, LV 3401
Mob. tālr.: 634 23149; 28 351178 

Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse, SIA
Adrese: Stopiņu n., Saurieši, Burtnieku 7-1b, LV 2118
Tālrunis: 67 956854

 

Vasiļjeva R. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Ludzas n., Ludza, 18.novembra 17-3a, LV 5701
Tālrunis: 657 07102, 28 300368, 22 410171 

Jaunzemas Brigitas ģimenes ārsta prakse
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Bērzaines 18, LV 4101
Tālrunis: 641 22711

 

Vīgriezes L. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Ventspils n., Piltene, Lielā 2a, LV 3620
Tālrunis: 636 61494 

Kauliņas A. ģimenes ārsta prakse, 
arodslimību ārste

Adrese: Lielvārdes n., Lielvārde, Raiņa 5, LV 5070
Tālrunis: 650 54230

Žīgures I. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Bērzaines 18, LV 4101
Tālrunis: 641 61064

Kudiņas I. ģimenes ārsta prakse
Adrese: Ventspils, Pils 17, LV 3601
Tālrunis: 636 62599, 29 646223

 

Ārstu privātprakses, speciālisti 
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Nosaukums

Iecavas veselības centrs, pašvaldības aģentūra
Adrese

Iecavas n., Iecava, Dzirnavu 1, LV 3913
Tālrunis

639 41481 (reģistratūra), 639 60785 (dienas stacionārs)
Tālrunis

639 60218 (administrācija)
E-pasts

ivc@apollo.lv
Darbības apraksts

Darba laiks: P.-T. 8.00 - 16.00, C. 11.00 - 19.00, Pt. 8.00 - 16.00
Pašvaldības ārstniecības iestāde, kas nodrošina primāro veselības 
aprūpes pakalpojumu un sekundāro ambulatoro veselības 
pakalpojumu sniegšanu.

Reficio, SIA
Adrese: Valmiera, Diakonāta 4-3, LV 4201
Tālrunis: 29 465955, 642 22530

Dermatoloģija 

Diagnostika 

Doktorāti, poliklīnikas, veselības centri 

Alfa laboratorija, SIA
Adrese: Rīga, Ieriķu 43-25, LV 1084
Mob. tālr.: 29 125199
Fakss: 67 566335
E-pasts:  info@alfalaboratorija.lv
Internet: www.alfalaboratorija.lv
Papildinfo: Abbott Molecular un Abbott Point of Care pārstāvis Latvijā. 

Molekulārās diagnostikas iekārtu un analizatoru tirdzniecība. 

 

 

E.Gulbja laboratorija, SIA
Adrese: Rīga, Brīvības gatve 366, LV 1006
Tālrunis: 67 801112
Fakss: 67 543867
E-pasts:  info@egl.lv
Internet: www.egl.lv
Papildinfo: Visa veida medicīniskās analīzes. 

Laboratorija cilvēkiem un dzīvniekiem 

Dermatoloģija  - Diagnostika - Doktorāti, poliklīnikas, veselības centri
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Vecumnieku veselības centrs
Adrese: Vecumnieku n., Vecumnieku p., “Atvasaras”, LV 3933
Tālrunis: 639 76126

Fitoterapija

 

Dr. Tereško tējas, ZS Doktus
Adrese: Cēsu n., Cēsis, K.Valdemāra 13, LV 4101
Mob. tālr.: 29 484457
E-pasts:  arturs_teresko@inbox.lv
Internet: www.fitoterapija.lv
Papildinfo: Akupunktūras ārsta prakse, fitoterapija 

  

 

Doktorāts Avgurs Pluss, SIA
Adrese: Rīga, Pāles 14 k.2, LV 1024
Mob. tālr.: 29 112925, 26 224330
Tālrunis: 67 533879
E-pasts:  avgurs_pluss@inbox.lv
Papildinfo: Medicīnas pakalpojumi, medicīnas transports, medicīniskās 

palīdzības nodrošināšana sporta un cita veida pasākumos.  

Dzelzceļa veselības centrs, SIA
Adrese: Rīga, Gogoļa 3, LV 1050
Tālrunis: 67 220335, 67 233923
Fakss: 67 224758
E-pasts:  dzvcadmin@dzvc.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 8.00 - 20.00
Papildinfo: Sertificēti ārsti speciālisti

Doktorāti, poliklīnikas, veselības centri - Fitoterapija
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Fizioterapija 
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Nosaukums

Leader PRO, SIA
Adrese

Rīga, Bruņinieku 28, LV 1011
Tālrunis

67 186594
Mobilais tālrunis

25 445538, 66 966422
E-pasts

info@fiziocentrs.lv
Internets

www.fiziocentrs.lv
Darbības apraksts

Traumu (t.sk. sporta) rehabilitācija, individuāla ārstnieciskā 
vingrošana. Fizikālā terapija, stājas korekcija, ergonomija. 
Teipošana. Kinezioloģiskie un dinamiskie teipošanas kursi. 
Pārslodzes radītu simptomu ārstniecība.

Nosaukums

REHABILITĀCIJAS CENTRS LĪGATNE, SIA
Adrese

Līgatnes n., Līgatnes p., “Skaļupes”, LV 4110
Tālrunis

641 61915, 641 61917
Mobilais tālrunis

26 467747, 26 431450
E-pasts

ligatne.rehcentrs@gmail.com
Internets

www.rehcentrsligatne.lv
Darbības apraksts

Rehabilitācijas centrs Līgatne atrodas vienā no skaistākajām 
vietām Latvijā. Mūsu lielākā vērtība ir augsti kvalificētais un 
pieredzes bagātais personāls, kā arī jaunākās medicīniskās 
tehnoloģijas. Rehabilitācijas programmas pacientiem ar 
mugurkaula, locītavu un muskuļu slimībām. 
Fizioterapeits, ergoterapeits. Palielināta svara, 
psihoemocionālās pārslodzes ārstēšana.

Fizioterapija 

mk12.indd   27mk12.indd   27 20.06.2016   11:21:1620.06.2016   11:21:16



28

Vipmed, SIA
Adrese: Rīga, Pērnavas 62-326 (Protezēšanas un ortopēdijas centrā)
Mob. tālr.: 29 441021
E-pasts:  atis.grundmanis@gmail.com
Papildinfo: Sporta medicīna, manuālā terapija 

 

 

Daugavpils pilsēta: Sporta medicīna D, SIA, 
ārsts B. Mihailovs

Adrese: Daugavpils, Ģimnāzijas 11, LV 5401
Mob. tālr.: 29 105248
E-pasts:  sporta_med_centrs@inbox.lv
Darba laiks:  Pieņem pēc pieraksta
Papildinfo: Locītavu un mugurkaula atjaunošanas medicīna,  

atjaunošanas medicīnas HELL = ķīniešu sasniegumi + vācu 
metodika, ārstnieciskā masāža, locītavu, muskuļu, saišu un 
mugurkaula traumu un slimību ārstēšana  

Ābrama L., masiere - individuālā darba veicēja
Adrese: Limbažu n., Limbaži, Parka 14, LV 4001
Tālrunis: 640 22436 

  Bikur Holim, Rīgas slimnīca, AS
Adrese: Rīga, Maskavas 122/128, LV 1003
Tālrunis: 67 144514

Fizioterapija 
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības 
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības 
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības 
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības 
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Nosaukums

JV KLĪNIKA, SIA
Adrese

Rīga, Linezera 6, LV 1006
Tālrunis

67 040243
E-pasts

juravitolaklinika@gmail.com
Internets

www.juravitolaklinika.lv
Sociālie tīkli

Facebook.com/ jvklinika.juravitolaklinika
Twitter.com/JVklinika@JVkliniks
Darbības apraksts

Uzticamība, pieredze, profesionalitāte.
Ārstu profesionālās zināšanas kopā ar iejūtīgu un zinošu atbalstoša 
personāla darbību ļauj iegūt veselību ar individuālo pieeju katram 
pacientam.

 

A. Klīnika, SIA
Adrese: Rīga, Kabiles 7, LV 1058
Tālrunis: 67 400251, 27 883577
E-pasts:  a.klinika@inbox.lv
Internet: www.aklinika.lv
Papildinfo: Ginekoloģija, ginekoloģiskā sonogrāfija, grūtnieču aprūpe, 

zobārstniecība, higiēna, implanti
Darba laiks:  Pēc iepriekšēja pieraksta

  

 

I. Zupas ārstu prakse, SIA
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Vaļņu 9-4, LV 4101
Mob. tālr.: 29 285006
E-pasts:  dr.inguna@inbox.lv
Internet: www.izupasarstuprakse.lv
Papildinfo: Kvalificēti ginekoloģijas pakalpojumi Cēsīs

  

 

Audžes Ligitas ārsta prakse 
ginekoloģijā un dzemdniecībā

Adrese: Cesvaines n., Cesvaine, Pils 1a, LV 4871
Mob. tālr.: 26 148648
Adrese: Madonas n., Madona, Rūpniecības 20/7, LV 4801
Mob. tālr.: 28 702323, 29 433255
Papildinfo: Ginekoloģija, grūtnieču novērošana, ultrasonogrāfija

Jelgavas novads:
Bičevskas I. ārsta ginekologa prakse

Adrese: Jelgava, Pulkveža O.Kalpaka 16-108., LV 3001
Mob. tālr.: 26 514031 (iepriekšējs pieraksts) 

Krūkles R. ārsta prakse ginekoloģijā un 
dzemdniecībā

Adrese: Ventspils, Andreja 7/9, LV 3601
Tālrunis: 636 25717 

Mežgales Dz. ārsta ginekologa-akušiera prakse
Adrese: Valmiera, Bastiona 24-206, LV 4201
Mob. tālr.: 29 244920 

Pudzes D. ārsta ginekologa prakse
Adrese: Valmiera, Bastiona 24, LV 4201
Tālrunis: 642 22247, 29 461098

Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības 
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Laboratorijas

Alfa laboratorija, SIA
Adrese: Rīga, Ieriķu 43-25, LV 1084
Mob. tālr.: 29 125199
Fakss: 67 566335
E-pasts:  info@alfalaboratorija.lv
Internet: www.alfalaboratorija.lv
Papildinfo: Abbott Molecular un Abbott Point of Care pārstāvis Latvijā. 

Molekulārās diagnostikas iekārtu un analizatoru tirdzniecība. 

 

 
GenEra, SIA

Adrese: Rīga, Rātsupītes iela 1 k-1, LV-1067
Tālrunis: 67 425241
Fakss: 67 442407
E-pasts:  info@genera.lv
Internet: www.genera.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 9.30-17.00 un katra mēneša otrajā sestdienā
 (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Papildinfo: Akreditēta laboratorija; apliecības Nr.LATAK-M-493-00-2014. 

Dažādi medicīniskie DNS testi, paternitātes noteikšanas 
DNS tests. 

 

BaltaLab, SIA

Adrese: Rīga, Ūnijas 6, LV 1084
Tālrunis: 67 567000
Mob. tālr.: 29 515994
E-pasts:  info@baltalab.lv
Internet: www.baltalab.lv
Darba laiks:  9.00 - 18.00
Papildinfo: Mikroskopi, svari, lupas, termometri, pH indikatora papīrs, 

pH mērītāji, centrifūgas, laboratorijas trauki 

Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma

Krūmiņas Lijas privātprakse kardioloģijā un 
reimatoloģijā

Adrese: Bauskas n., Bauska, Plūdoņa 58-3, LV 3901
Tālrunis: 29 696913
Papildinfo: Kardiologs, reimatologs, ehokardiogrāfija, 

ģimenes ārsts, internists

Ginekoloģija... - Kardioloģija... - Laboratorijas

Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības 

Ineses Samulevičas medicīniskā privātprakse, IU
Adrese: Limbažu n., Limbaži, Zāles 6a-18, LV 4001
Tālrunis: 640 21744
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Laboratorijas
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Headline, privātklīnika, Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātes studiju 
centrs

Adrese: Rīga, Kalnciema 98-16, LV 1046
Tālrunis: 67 473045
Mob. tālr.: 25 511144
E-pasts:  info@headline.lv
Internet: www.headline.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 9.00 - 18.00, S. 10.00 - 15.00
Papildinfo: Ausu, kakla un deguna slimību ārstēšana 

 

Naumovs Pāvels, ārsta otorinolaringologa 
un homeopāta prakse

Adrese: Rīga, Kaivas 50 k.5-70 (ārd. kods #7905), LV 1021
Tālrunis: 67 339337, 29 245544
Facebook: pavels.naumovs
E-pasts:  pavelnau@gmail.com
Papildinfo: Homeopātija. Ausu, kakla un deguna slimības 

 

 

LOR klīnika, SIA
Adrese: Rīga, Vienības gatve 51, LV 1004
E-pasts:  info@lorklinika.lv
Internet: www.lorklinika.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 9.00 - 18.00; S. 10.00 - 15.00
Papildinfo: LOR jaunākās un progresīvākās metodes  

Straupes narkoloģiskā slimnīca, SIA
Adrese: Pārgaujas n., Straupe, “Lielstraupes pils”, LV 4152
Nodaļa: 641 32227
Fakss: 641 32185
Internet: www.straupesslimnica.lv, www.saulriti.lv 

Narkoloģija / atkarību ārstēšana 

 

Audže Andis - neirologs, psihoterapeits
Adrese: Madonas n., Madona, Rūpniecības 20/7-1, LV 4801
Mob. tālr.: 29 143256
Darba laiks:  Pēc iepriekšēja pieraksta
Papildinfo: Konsultācijas neiroloģijā, psihoterapijā  

Jelgavas novads: 
Kaļenčukas S. ārsta neirologa prakse

Adrese: Jelgava, Sudrabu Edžus 9 k.6, LV 3001
Tālrunis: 630 26338, 26 305347

Neiroloģija / nervu sistēmas saslimšanas 

Otorinolaringoloģija 

Narkoloģija... - Neiroloģija... - Otorinolaringoloģija
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Latvijas Amerikas acu centrs, SIA
Adrese: Rīga, A.Deglava 12a, LV 1009
Tālrunis: 67 272257, 67 299455
Fakss: 67 272128
Mob. tālr.: 26 417275
E-pasts:  laac@laac.lv
Internet: www.laac.lv
Papildinfo: Acu veselības un redzes diagnostika. Saslimšanu ārstēšana. 

Acu operācijas. Filiāle: Skolas iela 5, Rīga, T: 67201024, 
reģistrat. 67201006, Med.sab.”ARS”  

 

Strazda Ivara ārsta pediatra privātprakse
Adrese: Liepāja, Republikas 5-309, LV 3401
Mob. tālr.: 27 869230
E-pasts:  ivarsstrazds@inbox.lv
Darba laiks:  T., Pt. 16.00 - 19.00
Papildinfo: Ārstē bērnus no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam 

 

Heinrihsones Z. psihologa privātprakse
Adrese: Ventspils, Atpūtas 16, LV 3601
Mob. tālr.: 26 543132
E-pasts:  zanda.h@inbox.lv
Papildinfo: Konsultē bērnu un pusaudžu problēmās, 

arī bērnus ar īpašām vajadzībām. 

Ivetas Lejas-Andersones psihologa privātprakse
Adrese: Liepāja, Kungu 21, LV 3401
Mob. tālr.: 26 594310

Psiholoģija

Pediatrija / bērnu veselība

Pediatrija / bērnu veselība - Psiholoģija
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Nosaukums

“SLIMNĪCA “ĢINTERMUIŽA””, VSIA
Adrese

Jelgava, Filozofu 69, LV 3008
Tālrunis

630 22805 (uzņemšana), 630 07495 (reģistratūra)
E-pasts

slimnica@gintermuiza.lv
Internets

www.gintermuiza.lv
Darbības apraksts

Šoferu komisija, psihiatrs, narkologs, neirologs, dienas stacionārs 
psihiatrijā, elektroencefalogrāfs. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija, pusaudžu narkomānu rehabilitācija stacionārā.

Psihoterapija / psihiatrija 
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Rehabilitācija 
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Rehabilitācija 
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Nosaukums

Rehabilitācijas centrs Tērvete, SIA
Adrese

Tērvetes n., Tērvetes p., Tērvete, LV 3730
Tālrunis

637 26175 
Mobilais tālrunis

27 859888
E-pasts

rctervete@zemgale.lv
Internets

www.rctervete.lv
Darbības apraksts

Medicīniskā rehabilitācija, ārstnieciskā vingrošana, ergoterapija, 
masāžas, uztura speciālista konsultācijas, vizuālās mākslas 
un mūzikas terapijas sesijas, fizikālā terapija – elektroterapija, 
parafīna-ozokerita un dūņu aplikācijas, inhalācijas, sāls istaba, 
ūdensdziedniecība. Sociālā rehabilitācija.

 

UniHaus, SIA, Tehniskās ortopēdijas centrs
Adrese: Rīga, Bruņinieku 5, k.25, LV 1001
Filiāle: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98 - 315. kab., LV 4601
Tālrunis: 67 295272, 29 411026
E-pasts:  info@unihaus.lv
Internet: www.unihaus.lv
Darba laiks:  P., Pt. atsevišķi vienojoties
Darba laiks:  O, T., C. 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 (pacientu pieņemšana)
Papildinfo: Tehniskās ortopēdijas uzņēmums, kas nodarbojas ar 

dažāda veida ekstremitāšu protēžu, ortožu izgatavošanu un 
pielāgošanu. Funkcionālās gultas, ratiņkrēsli

 

Almevia, SIA
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Pļavas 3a, LV 4101
Mob. tālr.: 26 402383
Internet: www.ziedeevija.lv
E-pasts:  ziedeevija@gmail.com

 

 

Mini Kūrorts, 
Bensones Laimas masāžas salons

Adrese: Bauskas n., Bauska, Zemgaļu 30 k.2-12, LV 3901
Tālrunis: 29 375951
E-pasts:  minikurorts@inbox.lv

DB prakse, SIA
Adrese: Rīga, Dzirnavu 34a-23, LV 1010
Mob. tālr.: 29 423164 

Seksopatoloģija / seksuālā veselība 

Rehabilitācija - Seksopatoloģija / seksuālā veselība
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Skaistumkopšanas saloni
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Veselības studija, SIA
Adrese: Ventspils, Pils 16, LV 3601
Tālrunis: 636 26188
Mob. tālr.: 29 428784
E-pasts:  veselibas.studija@inbox.lv

Skaistumkopšanas saloni

Slimnīcas / stacionārā ārstēšana 

Nosaukums

SIA “Ludzas medicīnas centrs”
Adrese

Ludzas n., Ludza, Raiņa 43, LV 5701
Tālrunis

657 07090
Fakss

657 81110
E-pasts

rs.ludza@inbox.lv, info@ludzahospital.lv
Internets

www.ludzahospital.lv
Darbības apraksts

Ambulatorā nodaļa
Stacionārā nodaļa
Rehabilitācija

Valdes loceklis 657 07091
Poliklīnikas reģistratūra 657 07093
Stacionārs (uzņemšana) 657 07094
Ambulatorās daļas vadītāja 657 07105
Virsmāsa 657 07118

Skaistumkopšanas saloni - Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
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Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
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Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
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Mazsalacas slimnīca, SIA
Adrese: Mazsalacas n., Mazsalaca, Parka 14, LV 4215
Tālrunis: 642 51640
E-pasts:  mslimnica@inbox.lv
Tālrunis: 642 51313 (dienas stacionārs Mazsalacā un paliatīvās
 aprūpes nodaļa)
Darba laiks:  P.-Sv. 00 - 24

 

 

 
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, 
Valsts SIA

Adrese: Rīga, Tvaika 2, LV 1005
Tālrunis: 67 080112
E-pasts:  rpnc@rpnc.lv
Internet: www.rpnc.lv
Papildinfo: Palīdzība personām ar psihiskiem traucējumiem, atkarībām, 

depresiju un krīzes situācijās. Psihiatra un narkologa atzinumi.
Dienas stacionāri: “Pārdaugava” Ļermontova ielā 1, “Veldre”,
Veldres ielā 1a. Pirmstermiņa medicīniskā komisija.

Bikur Holim, Rīgas slimnīca, AS
Adrese: Rīga, Maskavas 122/128, LV 1003
Tālrunis: 67 144533, 67 144506

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA
Adrese: Tukuma n., Irlavas p., Irlava, “Slimnīca”, LV 3137
Tālrunis: 631 54837, 26 543239

 

Ērgļa A. ārsta urologa prakse
Adrese: Valmiera, Stacijas 11, LV 4201
Tālrunis: 642 07355, 641 23702
E-pasts:  alvis.ae@gmail.com 

Uroloģija / nefroloģija

Lāča J. ārsta prakse ķirurģijā un 
traumatoloģijā

Adrese: Preiļu n., Preiļi, Raiņa bulvāris 13-406. kab., LV 5301
Mob. tālr.: 29 412049 

 

Industriālās tehnoloģijas, SIA
Adrese: Rīga, Brīvības gatve 224 k.3, LV 1039
Tālrunis: 67 817808
E-pasts:  industrialas.tehnologijas@dtg.lv
Papildinfo: SYNOLIS intra-artikulārās injekcijas  

Traumatoloģija / ortopēdija / ķirurģija

Slimnīcas... - Traumatoloģija... - Uroloģija...
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SIA “JURĢELE”SIA “JURĢELE”
Nosaukums

SIA “Jurģele”
Adrese

Rīga, Staraja Rusas 5-78, LV 1048 (blakus Radisson viesnīcai)
Tālrunis

67 612256
Mobilais tālrunis

26 671094
E-pasts

ajurgele@apollo.lv
Dibināšanas datums

1995. gada 29. marts
Darbības apraksts

Privātklīnikā SIA “Jurģele” Jums pieejams:
• konsultācija
• mutes dobuma higiēna
• zobu ārstēšana
• zobu kosmētiskā restaurācija
• ķirurģiskas manipulācijas
• zobu balināšana
• zobu protezēšana
• zobu implanti

Nosaukums

NaMejor Dent, SIA
Adrese

Rīga, F.Sadovņikova 20, LV 1003
Mobilais tālrunis

26 308981
E-pasts

namejor@inbox.lv
Darbības apraksts

Zobārsts: P.-Pt. 9-20, S. 9-14 (tikai pēc pieraksta)
Visi ārstēšanas, kopšanas un zobu protezēšanas pakalpojumi

Zobārstniecība / mutes veselība 
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Nosaukums

VECPILSĒTAS MEDICĪNAS CENTRS, SIA
Adrese

Rīga, Grēcinieku 26-2.st., LV 1050
Tālrunis

67 225615
E-pasts

info@vecpilsetasmedicina.lv
Internets

www.vecpilsetasmedicina.lv
Darbības apraksts

Darba laiks: P.-Pt. 8.00 - 20.00
Kvalitatīvi zobārstniecības pakalpojumi.
Ieteicams vienoties par apmeklējuma laiku, iepriekš zvanot.

Nosaukums

Vinetas Zviedres zobārstniecība, SIA
Adrese

Rūjienas n., Rūjiena, Valdemāra 26, 238. kab., LV 4240
Tālrunis

642 63612, 29 229717
Darbības apraksts

Darba laiks: P., O., C. 8-15, T. 13-20, Pt. 9-19 (zobu higiēna)
Ar akūtām zobu sāpēm pieņem katru dienu, bez iepriekšēja 
pieraksta P., O., C. 8-9, T. 13-14

• Mutes veselības stāvokļa vispārēja izvērtēšana
• Zobu ārstēšana ar labākajiem materiāliem
• Zobu ekstrakcijas
• Trūkstošo zobu aizvietošana ar dažāda veida zobu protēzēm (īpaša 

cena metālkeramikas kroņiem sākot no 3 vienībām – 115 EURO)
• Estētiskā zobārstniecība
• NVD apmaksāta zobu labošana bērniem līdz 18 gadu vecumam
• Zobu higiēna
• Smaganu ārstēšana
• Tūlītēja rentgena diagnostika
• Augsta līmeņa instrumentu sterilizācija

Zobārstniecība / mutes veselība 
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A. Klīnika, SIA
Adrese: Rīga, Kabiles 7, LV 1058
Tālrunis: 67 400251, 27 883577
E-pasts:  a.klinika@inbox.lv
Internet: www.aklinika.lv
Papildinfo: Ginekoloģija, ginekoloģiskā sonogrāfija, grūtnieču aprūpe, 

zobārstniecība, higiēna, implanti
Darba laiks:  Pēc iepriekšēja pieraksta

  

 

Dzelzceļa veselības centrs, SIA
Adrese: Rīga, Gogoļa 3, LV 1050
Tālrunis: 67 220335, 67 233923
Fakss: 67 224758
E-pasts:  dzvcadmin@dzvc.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 8.00 - 20.00
Papildinfo: Sertificēti ārsti speciālisti

 
Dent DI, SIA

Adrese: Rīga, K.Valdemāra 145 k.2, LV 1013
Tālrunis: 67 451516
Mob. tālr.: 29 518615
E-pasts:  dent-di@inbox.lv
Internet: www.dentdi.lv
Darba laiks:  P. 10.00 - 20.00, O. 10.00 - 18.00, T. 10.00 - 20.00,
 C.-Pt. 10.00 - 18.00. Sestdienās pēc pieraksta, Sv. - brīvs
Papildinfo: Zobu ārstēšana, protezēšana, ķirurģija. Kosmētiskā zobu 

atjaunošana un implantācija. Higiēnas pakalpojumi. 

 

Neodent, SIA
Adrese: Rīga, Stabu 30, k.3, LV 1011
Tālrunis: 67 313048, 29 109047
Fakss: 67 313046
E-pasts:  neodent@neodent.lv
Internet: www.neodent.lv
Papildinfo: Darba laiks: P.-Pt. 9:00-17:00. Implanti, diagnostika, higiēna, 

ārstēšana, protezēšana, ķirurģija, kaulaudu restaurācija  

 

Dinas Kokorevičas zobārstniecības prakse
Adrese: Ikšķiles n., Ikšķile, Skolas 7-1, LV 5052
Mob. tālr.: 29 480103  

 

Rīgas zobārstniecība, SIA
Adrese: Rīga, Blaumaņa 17, LV 1011
Tālrunis: 67 283851, 25 417417
E-pasts:  info@rigaszobarsti.lv
Internet: www.rigaszobarsti.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 8.00 - 20.00
Papildinfo: Zobu ārstēšana, protezēšana, higiēna, sejas žokļa ķirurģija, 

implantācija, apdrošināšana 

 

Dr. Butkēvičas zobārstniecības prakse, SIA
Adrese: Rīga, Dzirnavu 45/47-2.st., LV 1010
Tālrunis: 67 242470
E-pasts:  prakse@drbutkevica.eu
Internet: www.alenabutkevica.com
Darba laiks:  P.-Pt. 09.00 - 18.00
Papildinfo: Zobārstniecība / mutes veselība  

 

Šmitu zobārstniecība, SIA
Adrese: Ogres n., Ogre, Priežu 9, LV 5001
Tālrunis: 650 22550
Mob. tālr.: 29 437674
E-pasts:  inga28282@inbox.lv  

Zobārstniecība / mutes veselība 
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Titāns N, SIA
Adrese: Rīga, Brīvības gatve 232, LV 1039
Tālr.: 67 552767
E-pasts:  titans@apollo.lv

 

TROPI, SIA
Adrese: Siguldas nov., Allažu pag, Allaži, Birzes 2-8, LV 2154
Tālrunis: 29 263653
Adrese: Rīga, Bērzaunes 6a-1.st., LV 1039
Mob. tālr.: 29 263653
Internet: www.drpiskunova.lv
Papildinfo: Ārstēšana, protezēšana, zobu ķirurģija  

Smiltenes pilsēta: Ilonas Vērzemnieces 
zobārstniecības kabinets “Klints I”, SIA

Adrese: Smiltenes n., Smiltene, Daugavas 1a, LV 4729
Mob. tālr.: 29 159050
Papildinfo: Zobu ārstēšana, protezēšana 

 

Griščenko S. zobārstniecības prakse
Adrese: Ciblas n., Ciblas p., Felicianova, LV 5709
Adrese: Rēzekne, Latgales 87, LV 4601
Tālrunis: 657 29020, 29 473764 

 

Ingadent, SIA
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Vaļņu 11-7, LV 4101
Tālrunis: 641 24964
E-pasts:  ingadent@tvnet.lv 

 

Šmites L. zobārstniecības prakse
Adrese: Lielvārdes n., Lielvārde, Raiņa 5, LV 5070
Tālrunis: 650 55091
E-pasts:  dr.liga.smite@gmail.com 

 

Sandras Viļumsones privātprakse, SIA
Adrese: Valmiera, Smilšu 2, LV 4201
Tālrunis: 642 23883
E-pasts:  vilumsonesandra@inbox.lv 

 

AB Dental, IK
Adrese: Cēsu n., Cēsis, Pļavas 5-2.st., LV 4101
Tālrunis: 641 20800, 26 412862 

Aizkraukles pilsēta: DOO, SIA, Zobārstniecības 
kabinets

Adrese: Aizkraukles n., Aizkraukle, Bērzu 5, LV 5101
Tālrunis: 651 22689, 26 377986

Alidents, SIA, Zobārstniecības kabinets
Adrese: Daugavpils, Saules 47, LV 5401
Tālrunis: 654 21479, 29 548236
Papildinfo: Zobu ārstēšana, protezēšana 

Anitas Alkas Elfa, SIA, Zobārstniecības kabinets
Adrese: Cēsu n., Cēsis, K.Valdemāra 13, LV 4101
Tālrunis: 641 20248 

AZP, SIA
Adrese: Madonas n., Madona, Rīgas 6, LV 4801
Mob. tālr.: 26 529452 

Jelgavas novads: Aidenzones Margaritas 
ārsta prakse zobārstniecībā

Adrese: Jelgava, K.Barona 17, LV 3001
Tālrunis: 630 25539, 29 412407 

Štosas D. zobārstniecības prakse
Adrese: Dobeles n., Dobele, Brīvības 7-3.st., LV 3701
Tālrunis: 637 21942, 26 096419

Zobārstniecība / mutes veselība 
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Kā informē Veselības ministrijā (VM), Latvijas Zāļu reģistrs ietver 
informāciju par 6776 nacionāli, savstarpējā atzīšanas procedūrā, 
decentralizētajā procedūrā, centralizēti reģistrētām un paralēli 
importētām zālēm. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Latvijas zāļu 
reģistra 2015.gada izdevumā zāļu nosaukumu skaits ir palielinājies 
par 40 nosaukumiem, paplašinot zāļu izvēli Latvijas iedzīvotājiem. 
VM arī atgādina, ka Farmācijas likuma 10.panta 7.punktā noteik-
tajos gadījumos atļauts izplatīt arī Latvijā nereģistrētas zāles, ja 
tās ir nepieciešamas konkrēta pacienta ārstēšanai, pamatojoties 
uz ārsta izrakstītu recepti.

Tiesa, neskatoties uz statistiku, kas liecina par zāļu tirgus 
pieaugumu, zāļu pieejamība pacientiem pēdējo gadu laikā nav 
būtiski uzlabojusies. Kā atzīmē farmācijas nozares pārstāvji, zāļu 
pieejamību pacientiem ietekmē vairāki būtiski faktori – pacientu 
zemie ienākumi, nepietiekams atbalsts no valsts zāļu iegādei, 
pacientu intereses nenodrošinoša biznesa vide, kā arī neskaidra 
nozares attīstības vīzija.

ZĀLES PIEEJAMAS APTIEKĀS, LIELTIRGOTAVĀS, 
TAČU NE VIENMĒR TĀS PIEEJAMAS PACIENTIEM

AS „Grindeks” valdes priekšsēdētāja padomnieks nozares politi-
kas jautājumos un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas 
(LPMA) valdes priekšsēdētājs Einars Jurševics norāda, ka ar 
zāļu pieejamību jāsaprot divu veidu pieejamība, no kurām viena 
ir Latvijas Zāļu reģistrā reģistrēto zāļu pieejamība lieltirgotavu 
noliktavās un aptiekās, bet otrs veids saistīts ar iedzīvotājiem 
nepieciešamo zāļu pieejamību.

Ar pirmo pieejamības veidu Latvijā lielu problēmu neesot, jo ir 
gan pietiekama izvēle ārstam, lai nodrošinātu saviem pacientiem 
piemērotu ārstēšanu, gan aptiekās ir gana liels bezrecepšu zāļu 
klāsts. Taču problēmas varētu būt ar jauniem, dārgiem inovatīviem 
medikamentiem, kuri nav iekļauti zāļu kompensācijas sistēmā 
un savas dārdzības dēļ nav pieprasīti. Taču nepieciešamības 
apstākļos šodienas situācijā Eiropas Savienības (ES) robežās 
dažu dienu laikā ir iespējams pasūtīt tās zāles, kuras nav Latvijā 
pieejamas. Tiesa, ar atrunu, ja ir kāds, kurš par šīm zālēm maksā.

Savukārt ar otro pieejamības jautājumu Latvijā pastāv problēmas. 
Ne jau galvenais ir tas, ka Latvijā zāles ir dārgas. Zāļu cenas 
Latvijā ir vienas no lētākajām ES. Ne velti katru gadu pieaug no 
Latvijas izvesto zāļu apjoms. Pagājušajā gadā tas pārsniedza 80 
miljonu eiro apjomu, kamēr Latvijas kopējais zāļu tirgus bija 332 
miljoni eiro. Diez vai vestu ārpus Latvijas zāles, ja ar tām nevarētu 
nopelnīt, atzīmē Jurševics.

Taču būtiskākais ir tas, ka iedzīvotājiem ir zemi ienākumi, kas 
neļauj veidot uzkrājumus neparedzētiem gadījumiem, piemēram, 
slimības gadījumiem, kā arī valsts zāļu kompensācijas sistēma 
nenodrošina pietiekamu atbalstu iedzīvotājiem zāļu apgādē.

„Valsts finansējums zāļu iegādei ir viens no zemākajiem ES. Tā 
noteikti ir viena no lielākajām problēmām veselības aprūpes 
sistēmā. Ārsts nozīmē ārstēšanas kursu, bet, nonākot aptiekā, 
pacients secina, ka līdzmaksājums ir tādā apmērā, kas viņa maka 
saturam nav nekādi sasniedzams. Protams, var ar ārstu meklēt 
lētākus risinājumus, taču ne visos gadījumos tas ir iespējams,” 
akcentē LPMA valdes priekšsēdētājs.

Arī farmācijas kompānijas „Olainfarm” valdes loceklis Salvis 
Lapiņš atzīmē, ka, lai arī kompensējamo zāļu cenas Latvijā ir 
vienas no zemākajām Eiropā, daudzi tās joprojām nevar atļau-
ties. Sociāli apdraudētākie pacienti ir spiesti izvēlēties lētākos, 
nevis terapijai atbilstošākos medikamentus. Atsevišķos lauku 
apvidos ir arī problēmas ar medikamentu fizisko pieejamību, jo 
iedzīvotāju blīvums ir tik mazs, ka aptiekas vairāk tiek koncen-
trētas reģionu centros.

ZĀĻU TIRGUS BIZNESA VIDE NEATBILST PACIENTU 
INTEREŠU NODROŠINĀŠANAI

Pacientu interesēs šobrīd netiek nodrošināta atbilstoša uz-
ņēmējdarbības vide un konkurences iespējas starp tiešajiem 
zāļu ražotājiem jeb Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu 
asociācijas (SIFFA) biedriem un zāļu paralēlajiem importētājiem, 
uzskata SIFFA. Zāļu ražotājus pārstāvošā organizācija skaidro, ka 
atbilstoši normatīvajiem aktiem joprojām zāļu ražotāju pārstāvjiem 
mainīt, piemēram, samazināt, zāļu cenu ir atļauts tikai vienu reizi 
ceturksnī, tikmēr paralēlajiem importētājiem – katru mēnesi. 
Taču slimniekiem nepieciešamo zāļu operatīvu klātbūtni Latvijā, 
kā valsts to ir noteikusi un paredzējusi, spēj nodrošināt tieši 
ražotāju pārstāvji, kas ir SIFFA biedri. Līdz ar to ir nepieciešami 
grozījumi normatīvajos aktos. Turklāt, kā liecina publiski pieeja-
mie dati, pēc paralēlajam importam labvēlīgu papildu noteikumu 
pieņemšanas, zāļu cenas Latvijā nebūt nav mazinājušās, lai gan 
tas tā iepriekš tika solīts.

Arī salīdzinoši zemās cenas, par kādām pieejamas zāles Latvijā, 
izveidojušas labvēlīgu vidi paralēlajam zāļu eksportam. Piemēram, 
šī gada pirmajā ceturksnī 245 valsts kompensēto zāļu lieltirgo-
tāji eksportējuši no Latvijas uz citām valstīm. Saskaņā ar ZVA 
informāciju ārpus Latvijas šī gada martā izvestas 542 dažādu 
nosaukumu Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles, tajā skaitā 245 

Zāļu pieejamība pacientiem nav būtiski uzlabojusies

Pēc Zāļu valsts aģentūras (ZVA) zāļu patēriņa statistikas 2015.gada datiem, zāļu realizācijas ap-
joms Latvijā pēdējo gadu laikā turpina pieaugt. Kopš 2011.gada vidējais realizācijas apjoms gadā 
ir bijis nedaudz virs 300 miljoniem eiro (ar pievienotās vērtības nodokli), 2015.gadā sasniedzot 
332 miljonus. Savukārt Latvijas ražotāju zāļu apjoms kopš 2011.gada ir palielinājies aptuveni par 
četriem miljoniem eiro, 2015.gadā sasniedzot 16 miljonus eiro un veidojot 4,7% no kopējā Latvijā 
pārdoto zāļu apjoma eiro.
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kompensējamo zāļu saraksta zāles par 7,85 miljoniem eiro. Kā 
norāda SIFFA izpilddirektore Agnese Korbe, tas rada risku, ka 
valstī ievestās zāles, kas domātas vietējiem pacientiem, viņiem 
var nebūt pieejamas, jo var tikt izvestas no valsts. Tas arī ierobežo 
normālu konkurenci un darba plānošanu zāļu ražotājiem.

„Uzņēmējdarbības videi jābūt paredzamai, ar noteiktu pēctecību. 
Latvijai raksturīgi nelieli nepieciešamo zāļu apjomi, tādēļ īpaši 
svarīgi zāļu ražotājiem nodrošināt apstākļus, lai savlaicīgi var 
plānot nepieciešamo zāļu piegādi, tādējādi nodrošinot pacientu 
intereses un vajadzības pēc atbilstošām zālēm,” uzsver Korbe.

IZMAIŅAS REGULĒJUMOS VEICINA ZĀĻU CENU 
SAMAZINĀŠANOS, UZSKATA MINISTRIJĀ

Vērtējot situāciju zāļu tirgū, raugoties no normatīvo regulējumu 
perspektīvas, VM atzīst, ka pērn 26.maijā Ministru kabinetā (MK) 
apstiprinātie noteikumi Nr.899, kas nosaka kārtību ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijai, ar kuriem tika atvieglota paralēlā importa medika-
mentu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā, kompensējamo 
zāļu sarakstā iekļaujot paralēlā importa medikamentus, tiešs 
ietaupījums valsts budžetā neveidojas, jo paralēlā importa medi-
kamenti nevar tikt noteikti par references zālēm, no kurām tiek 
aprēķināts valsts kompensācijas apmērs. Tomēr, ņemot vērā, ka 
paralēli izplatītās zāles ir lētākas par atsauces zālēm, pacienta 
līdzmaksājums samazinoties.

Tāpat ministrija prognozē zāļu izmaksu samazinājumu, ko veici-
nāšot pērn 25.augustā apstiprinātie grozījumi MK noteikumos 
Nr.57 par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai 
izvirzāmajām prasībām, kas ļauj aptiekām, kuras gatavo zāles, 
dalīt un pārfasēt rūpnieciski ražotas zāles no lielākiem (klīnis-
kajiem) iepakojumiem pacientiem pēc individuāla pieprasījuma. 
Ņemot vērā, ka lielie iepakojumi vienmēr ir lētāki par mazajiem 
iepakojumiem, izsniedzot pacientam zāles no lielāka iepakojuma, 
zāļu izmaksas samazināsies. Vienlaikus šie grozījumi noteica 
atvieglojumus nereģistrēto zāļu marķējuma prasībām, kas atļauj 
izņēmuma kārtā, saskaņojot ar pacientu, nepievienot nereģistrē-
tām zālēm valsts valodā tulkotu zāļu anotāciju un marķējumu Braila 
rakstā, tādējādi būtiski samazinot nereģistrētu zāļu ievešanas un 
izplatīšanas izmaksas.

Savukārt, sākot ar šī gada 1.janvāri, desmitkārtīgi ir samazināta 
zāļu reģistrācijas maksa nacionālajā reģistrācijas procedūrā, 
tādējādi atvieglojot zāļu reģistrāciju ģenērisko jeb patentbrīvo 
zāļu ražotājiem. Vienlaikus ministrija vērš uzmanību faktam, ka 
zāļu reģistrācijas procedūra Latvijā ilgst 90 dienas, kas ir viens 
no ātrākajiem reģistrācijas termiņiem Eiropā. 

Bet šī gada 2.februārī tika apstiprināti MK noteikumi Nr.84, kas 
nosaka kārtību zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontrolei. Sākotnēji 
noteikumu grozījumu projektā tika paredzēti būtiskāki atvieglojumi 
paralēlā importa veicināšanai, tomēr saskaņošanas laikā lielākā 
daļa no priekšlikumiem tika noraidīta, atzīmē ministrijā. Taču, 
neskatoties uz to, ar noteikumu grozījumiem tika panākta virkne 
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izmaiņu zāļu paralēlās importēšanas prasībās. Proti, tika likvidēti 
šķēršļi zāļu paralēlā importa pakalpojumu darbībai, prasības pa-
darot mazāk ierobežojošas. Galvenais grozījumu mērķis ir veicināt 
konkurenci zāļu tirgū ar mērķi panākt konsekventu zāļu cenu 
samazinājumu, izmantojot paralēlā importa sniegtās iespējas.

Tiesa, patlaban VM vēl nevar veikt attiecīgo normatīvo aktu 
grozījumu izvērtējumu uz zāļu cenu dinamiku, jo šie grozījumi ir 
stājušies spēkā tikai šī gada 1.martā.

FARMĀCIJAS NOZARES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 
JOPROJĀM NESKAIDRA, NORĀDA UZŅĒMĒJI

Lai arī zāļu paralēlā importa iespējas ir atvieglotas, samazinot 
dažas birokrātiskās procedūras, medikamentu cenas nav kļuvušas 
zemākas, norāda Lapiņš. Savukārt, ja viltojumi legālajā medika-
mentu tirgū Latvijā nav aktuāla problēma, tad risks varētu būt zāļu 

piedāvājumi internetā un nelikumīga to izplatīšana ārpus aptiekām.

Iepriekšējais pusotra gada periods farmācijas nozarē ir iezīmējies 
ar atsevišķu VM sporādisku ideju virzīšanu, panākot ministrijas un 
nozares atsevišķu dalībnieku nevajadzīgu un visai skaļu pretnosta-
tījumu, uzskata Jurševics, piebilstot, ka rezultāts pagaidām nav 
taustāms, vismaz ne lielākajai sabiedrības daļai. Tāpat patlaban 
nav arī skaidra farmācijas nozares attīstības vīzija. Proti, nozarē 
nav skaidrības par to, kādi ir mērķi, kā tos sasniegt, kādi būtu 
tuvākie uzdevumi un ilgtermiņa plāni.

Tomēr būtiskākais ir palielināt zāļu pieejamību iedzīvotājiem. Bet 
tam ir nepieciešams finansējums, ko VM viena nevar atrisināt. 
Nepieciešami politiski risinājumi budžeta veidošanas gaitā. Kā 
viens no būtiskākajiem mērķiem, ko varētu izvirzīt, ir visu ārsta 
izrakstīto zāļu saņemšana aptiekā pret simbolisku maksu vai bez 
maksas jeb līdzmaksājumu pietuvināšana „0” līmenim.

Kā vienu no Latvijas un Baltijas zāļu tirgus izaicinājumiem „Olain-
farm” valdes loceklis atzīmē risinājuma atrašanu tam, kā mazināt 
bažas par iespējamo atsevišķu zāļu deficītu un pasargāt tirgu no 
aktīvā to reeksporta. Turklāt tas ir īpaši aktuāli inovatīvajām un 
dārgajām zālēm.

„Uzskatām, ka efektīvs risinājums zāļu pieejamības veicināšanai 
un to cenu samazināšanai būtu reģistrācijas mehānismu apvieno-
šana Baltijas valstīs. Tā tiktu radīta nedaudz lielāka konkurence, jo 
vairāk zāļu ražotāju būtu ieinteresēti reģistrēt un izplatīt produkciju 
tirgū ar vismaz 6,5 miljoniem cilvēku,” pauž Lapiņš.

Bet SIFFA izpilddirektore Korbe risinājumus saskata veselības 
aprūpes sistēmas, tostarp kompensējamo zāļu jomas, uzlabo-
šanā saistībā ar reformām veselības aprūpes jomā, īstenojot 
vairākus konkrētus pasākumus, piemēram, palielinot finan-
sējumu veselības aprūpei un īpaši kompensējamajām zālēm. 
Līdzekļi kompensējamajām zālēm Latvijā ir būtiski mazāki par 
finansējumu uz vienu iedzīvotāju Lietuvā un Igaunijā – 2014.
gadā Latvijā bija 60 eiro, Lietuvā – 74 eiro, Igaunijā – 94 eiro. 
Daudzas inovatīvas zāles Latvijas pacientiem nav pieejamas, 
jo gadiem ilgi netiek atrasts finansējums to kompensācijai no 
valsts budžeta. Turklāt Latvijā ir viens no lielākajiem pacientu 
līdzmaksājumiem zālēm.

Tāpat Latvijai būtu ieteicams pārņemt Lietuvas praksi, katru gadu 
piešķirot finansējumu inovatīvajām zālēm. SIFFA rīcībā esošā 
informācija liecina, ka šāda prakse Lietuvā darbojas trīs gadus, 
šogad inovācijām piešķirot līdzekļus aptuveni 6% apmērā no 
kompensācijas budžeta. Būtu arī jāpārskata vairākas zāļu grupas, 
kas tika apvienotas krīzes laikā un kurās valsts pacientiem maksā 
tikai par lētāko medikamentu grupā.

Korbe uzsver, ka kompensējamo zāļu, bet jo īpaši inovatīvo zāļu, 
pieejamības veicināšana ilgtermiņā ļaus uzlabot sabiedrības ve-
selību, ārstēšanas efektivitāti, mazinās turpmākās saslimšanas 
un invaliditātes rašanos, samazinās pacientu līdzmaksājumus, 
samazinās hospitalizāciju, kā arī kopumā veicinās cilvēkresursu 
un darbaspēka kvalitāti un tautsaimniecības attīstību.
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APTIEKĀS REALIZĒTO MEDIKAMENTU 
APGROZĪJUMS 2015. GADĀ

Salīdzinot ar 2014. gadu, vispārēja tipa aptiekās realizēto medi-
kamentu apgrozījums 2015. gadā ir palielinājies par 11.77% un 
sasniedzis 328,54 milj. EUR (bez PVN). 2015. gadā ir pieaugusi 
medikamentu realizācija no vispārēja tipa aptiekām gan fiziskām, 
gan juridiskām personām (attiecīgi par 11% un 28%).

LATVIJAS ZĀĻU LIELTIRGOTAVU 2015. GADA STATISTIKA

Zāļu valsts aģentūras apkopotie dati par lieltirgotavu darbību 
liecina, ka 2015. gadā zāļu lieltirgotavas realizējušas preces – 
zāles, medicīniskās ierīces, uztura bagātinātāji, higiēnas preces, 
kosmētiskie līdzekļi un citas preces – Latvijā un ārvalstīs par 
kopējo summu 725,01 miljons eiro (bez PVN), kas salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu pieaugusi par 4%.

Salīdzinot ar 2014. gadu, par 3% ieaudzis ir arī kopējais zāļu liel-
tirgotavu apgrozījums Latvijā un  par 5% pieaudzis ārpus Latvijas 

realizētais preču apjoms eiro. Savukārt realizēto medikamentu 
apgrozījums 2015. gadā pieaudzis par 5%.

Lielāko preču daļu – 70% apmērā, kas naudas izteiksmē ir 
507,73 miljoni eiro – lieltirgotavas realizējušas vietējā tirgū. 
30% produkcijas lieltirgotavas pārdeva ārpus Latvijas par kopējo 
summu 217,28 miljoni eiro. Tai skaitā uz EEZ valstīm 102,21 
miljonu eiro, uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav EEZ valstis) 
206,48 miljonu eiro vērtībā.

Lielākās lieltirgotavas pēc kopējā apgrozījuma un medikamentu 
realizācijas 2015. gadā ir AS „Recipe Plus”, SIA „Tamro” un SIA 
“Magnum Medical” zāļu lieltirgotava.

LATVIJAS ZĀĻU RAŽOTĀJU STATISTIKA PAR 2015. GADU

Kā liecina Zāļu valsts aģentūras apkopotie dati par zāļu ražotāju 
darbību, 2015. gadā turpina samazināties Latvijas zāļu ražotāju 
produkcijas kopējais apgrozījums. Kopējais saražotās produkci-
jas (zāles un citas preces) realizācijas apjoms 132 miljoni eiro 
(bez PVN) ir par 2% mazāk nekā 2014. gadā.

Vietējā tirgū realizētās produkcijas daļa 2015. gadā ir pa-
lielinājusies par 4 procentpunktiem un veido 14% no visas 
saražotās produkcijas. Savukārt 86% no saražotās produkcijas 
tika eksportēta.

Latvijas ražotāju medikamentu apgrozījums Latvijā 2015. gadā 
sasniedza 14,34 miljonus eiro, savukārt medikamentu apgrozī-
jums ārpus Latvijas sasniedza 100,89 miljonus eiro.

Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, Latvijā realizēto zāļu 
apjoms ir pieaudzis par 32%, savukārt ārpus Latvijas pārdoto 
zāļu apjoms samazinājies – par 4%.

Latvijas zāļu ražotāju apgrozījums ārpus Latvijas 2015. gadā 
bija 114,32 miljoni eiro, tai skaitā uz EEZ valstīm 23,68 miljoni 
eiro, uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav EEZ valstis) 90,64 
miljoni eiro.

2015. gadā pirmo vietu zāļu ražotāju vidū pēc kopējā preču 
realizācijas apjoma ir saglabājusi AS ”Olainfarm”, savukārt 
AS ”Grindeks” ir palielinājusi realizētās produkcijas apjomu 
vietējā tirgū par 56%, noturot līdera pozīciju pēc pārdoto preču 
apgrozījuma Latvijā.

ZĀĻU LIELTIRGOTAVU APGROZĪJUMS 
2016. GADA 1. CETURKSNĪ

2016. gada pirmajā ceturksnī Latvijā darbojās 78 licencētas zāļu 
lieltirgotavas, realizējot zāles 125,48 miljonu eiro apjomā, kas ir 
par 8% vairāk nekā 2015. gada ceturtajā ceturksnī. Salīdzinājumā 
ar 2015. gada pirmo ceturksni kopējais zāļu apgrozījums Latvijā 
ir pieaudzis par 9%.

Ārpus Latvijas šī gada pirmajā ceturksnī 25 zāļu lieltirgotavas rea-
lizējušas 714 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistrā ietvertās 
zāles, tai skaitā 303 kompensējamo zāļu saraksta zāles par 23,34 
miljoniem eiro, kas ir par 8% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Avots: Zāļu valsts aģentūra

AS “Sentor 
Farm 

aptiekas”, 
31,27%

“A Aptiekas”, 
9,54%

“Benu aptiekas 
Latvija”, 8,84%

“Euroaptiekas farmācija”, 8,32%“Latvijas aptieka”, 4,3%

“Farma Balt 
aptieka”, 3,62%

“Medelens”, 2,24%

“Baltfarm”, 1,74%

Mazie tīkli 
kopā, 4,73%

Pārējās aptiekas, 25,29%

Vispārēja tipa aptieku tīklu, kurus veido trīs un vairāk 
aptiekas, īpatsvars tirgū turpina pieaugt un 2015. gadā 
veido gandrīz 74,71% no kopējā aptieku medikamentu 
apgrozījuma (2014.gadā – 68%):
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Homeopātiskā aptieka
Adrese: Rīga, Skolas 14, LV 1010
Tālrunis: 67 240095
Fakss: 67 240096
Adrese: Rīga, Biķernieku 12, LV 1039
Tālrunis/fakss: 67 542228
E-pasts:  haptieka@gmail.com
Internet: www.homeopatiskaaptieka.lv
Papildinfo: Homeopātiskie medikamenti, izgatavošana. 

Facebook.com/Homeopātiskā-aptieka  

 

Naumovs Pāvels, ārsta otorinolaringologa 
un homeopāta prakse

Adrese: Rīga, Kaivas 50 k.5-70 (ārd. kods #7905), LV 1021
Tālrunis: 67 339337, 29 245544
Facebook: pavels.naumovs
E-pasts:  pavelnau@gmail.com
Papildinfo: Homeopātija. Ausu, kakla un deguna slimības 

Homeopātija

Chemical Works of Gedeon Richter Plc. 
pārstāvniecība Latvijā

Adrese: Mārupes n., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV 2167
Tālrunis: 67 845338
Internet: www.richter.lv  

Olainfarm, AS
Adrese: Olaines n., Olaine, Rūpnīcu 5, LV 2114
Tālrunis: 67 013705
E-pasts:  olainfarm@olainfarm.lv
Internet: www.olainfarm.lv
Facebook: jscolainfarm
Twitter: olainfarm
Papildinfo: Medikamentu ražošana  

Medikamentu ražošana

Ausekļa aptieka
Adrese: Valmiera, Ausekļa 29, LV 4201
Tālrunis: 642 29155
E-pasts:  gemma@apollo.lv 

 

  

 

Aptieka Valka, SIA
Adrese: Valkas n., Valka, Rīgas 13, LV 4701
Tālrunis: 647 81336, 647 81337
Papildinfo: Zāļu izgatavošana, medicīnas un higiēnas preces  

Medikamentu tirdzniecība / aptiekas

Inta, SIA, Aptieka
Adrese: Smiltenes n., Smiltene, Pils 4, LV 4729
Tālrunis: 647 73733

Homeopātija - Medikamentu...
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Medicīnas tehnika, piederumi

Viens no jaunatklātajiem medicīnas centriem ir Stereotaktiskās 
radioķirurģijas centrs Siguldā, tāpat ir atvērta „Onko klīnika” 
Rīgā, Tallinas ielā. Pērn sevi reproduktīvās veselības jomā pie-
teica klīnika „Mama Riga”, uzsverot, ka ir viena no lielākajām 
reproduktīvās veselības ārstniecības iestādēm Baltijas reģionā, 
kura aprīkota ar visu nepieciešamo visu ārstniecības procedūru 
kompleksa veikšanai.

Būtisks pavērsiens ir arī bērnu veselības aprūpē – ir atklāts 
bērnu rehabilitācijas centrs „Poga”, kur ar modernām tehno-
loģijām palīdzība tiek sniegta bērniem pēc smagām traumām 
un slimībām.

Uz vietas nestāv arī valsts sektors, kas, domājot par pacientu 
labsajūtu, ātrāku atveseļošanos, kā arī ātrāku diagnosticēšanu, 
izmantojot publiskos līdzekļus un citus finanšu instrumentus, 
iegādājas modernas tehnoloģijas. Savukārt tas lauž stereotipus 
par dinozauru ēras cienīgu veselības aprūpi valsts klīnikās.

SVARĪGAS GAN TEHNOLOĢIJAS, 
GAN MEDIĶU PROFESIONALITĀTE

Lai laikus atpazītu un ārstētu onkoloģiskās saslimšanas, vienlīdz 
būtiskas ir gan tehnoloģijas, gan arī mediķu profesionālisms 
un pieredze, kas tiek krāta, ne tikai Latvijā veicot medicīniskās 
manipulācijas, bet arī iegūstot to ārpus Latvijas. Neatņemama 
ierīce ir moderns sonogrāfs, ar kuru ir iespējams veikt mērķ-
tiecīgas audzēju biopsijas gan no krūts dziedzeru audiem, gan 
no veidojumiem vēdera dobumā caur vēdera priekšējo sienu, 
kā arī mazā iegurņa audzējiem no maksts puses, skaidro „Onko 
klīnikas” dakteris Ronalds Mačuks. Šādas biopsijas ir ļoti 
svarīgas gadījumos, kad pacientiem ir plaši izplatīti audzēji 
un ir nepieciešams apstiprināt audzēja primāro lokalizāciju, lai 
varētu sākt mērķtiecīgu ķīmijterapiju ar tai sekojošu operāciju 
pēc audzēja samazināšanās. Ķirurģisko operāciju veikšanai tiek 
izmantoti modernākie koagulātorgriezēji gan atvērto operāciju, 
gan laparaskopiju laikā, kas ļauj būtiski saīsināt operācijas 
laiku, kā arī samazināt asiņošanas risku operācijas laikā. Klīnika 
nesen arī iegādājusies modernu brūču plētēju, kas īpaši svarīgi 
ir adipozu pacientu aprūpē, kur ir apgrūtināta piekļuve pat vis-
vienkāršāko operāciju gadījumā.

Jāatceras gan, ka bez profesionāliem mediķiem jaunās tehnolo-
ģijas nebūs neko vērtas, akcentē Mačuks. „Ir milzum daudz it kā 
vienkāršo lietu, kas arī ir jāprot precīzi izdarīt, un ir jābūt izpratnei 
par attiecīgo slimību ārstēšanu. Var būt vislabākās tehnoloģijas, 

bet ja tās nav aprobētas vai tiek nepilnīgi izmantotas, kā arī tad, 
ja netiek korekti veiktas visas pārējās nosacīti vienkāršās un 
standartizētās lietas, tad tehnoloģijām ir ļoti otršķirīga nozīme,” 
uzsver Mačuks. 

BEZ SĀPĒM UN ĶIRURĢISKAS IEJAUKŠANĀS

Pagājušajā gadā sevi onkoloģiskajā medicīnā pieteica Siguldas 
stereotaktiskās radioķirurģijas klīnika, kurā tiek izmantota roboti-
zēta stereotaktiskās radioķirurģijas tehnoloģija „CyberKnife”, kas 
dod iespēju ārstēt onkoloģiskas saslimšanas dažādās ķermeņa 
daļās, neizmantojot ķirurģisku iejaukšanos. Klīnikā esošā iekārta 
„CyberkKnife M6” ir jaunākais no šī ražotāja iekārtu sērijas mo-
deļiem, un tas no iepriekšējiem modeļiem atšķiras gan ar daudz-
pusīgām modifikācijas iespējām, gan arī nodrošina visplašākās 
starojuma lauka formas pielāgošanas iespējas.

Ir pierasts, ka operācijas tiek veiktas ar ķirurģisku iejaukšanos, 
tomēr „CyberKnife” nodrošina iespēju ārstēt bez „griešanas”, kas 
nozīmē gan to, ka pacientam nav jāpavada pēcoperācijas periods 
sāpēs, gan arī to, ka tajā pašā dienā ir iespējams doties mājās.

Šajā gadā Siguldas slimnīcas radiologu terapeitu un asistentu 
komanda sadarbībā ar Stereotaktiskās radioķirurģijas centra 
„Sigulda” medicīnas fiziķiem ir sākusi veikt radioķirurģijas 
procedūras pacientiem ar galvas un muguras smadzeņu lab-
dabīgiem un ļaundabīgiem audzējiem, citur lokalizētu audzēju 
metastāzēm, patoloģiskiem asinsvadu veidojumiem galvas 
smadzenēs, stāsta klīnikas vadītājs Māris Skromanis. Bet šogad 
no jūnija klīnikā tiek veiktas hipofrakcionētu I un II stadijas pros-
tatas audzēju radioķirurģijas procedūras. Tāpat šogad sāksies 
pārējo ekstrakraniālo audzēju apstarošana, proti, radioķirurģijas 
procedūras aknu, aizkuņģa, plaušu un citu lokalizāciju audzēju 
ārstēšana jebkur ķermenī. Savukārt kopš radioķirurģijas centra 
atklāšanas līdz šā gada 31.maijam paveiktas 60 radioķirurģijas 
procedūras 21 pacientam no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Baltkrievijas.

MODERNĀKO TEHNOLOĢIJU VIRZIENĀ LIELUS SOĻUS 
SPER NE TIKAI PRIVĀTAIS SEKTORS

Moderno medicīnas tehnoloģiju iegādes ziņā no privātā sektora 
neatpaliek arī Rīgas 1. slimnīca, kas Latvijā jau divus gadsimtus 
ir bijusi nozīmīga ātrās un neatliekamās palīdzības slimnīca. 
Slimnīca ir kļuvusi par vienu no modernākajiem diagnostikas, 

Ārstēšanu piedāvā ar aizvien modernākām tehnoloģijām. 
Vai visiem tas pa kabatai?

Tehnoloģijas un zinātne turpina strauju attīstību arī medicīnas nozarē, un arī Latvijā tiek iegādātas 
arvien jaunas iekārtas dažādu slimību ārstēšanai. Veselības aprūpē privātajā sektorā pagājušā gada 
laikā un šā gada sākumā ir ienākuši jauni spēlētāji, kas piedāvā augsta līmeņa veselības aprūpi un 
ārstēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Nereti gan pašas modernākās tehnoloģijas ir pieeja-
mas privātajās klīnikās, kur aprūpi var atļauties tikai maksātspējīgi iedzīvotāji. 

Autors: ELLA PĒTERMANE
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 Latvijas medicīnisko ierīču datu bāzē LATMED 2015.gadā tika 
iesniegti un ievietoti 249 medicīnisko ierīču izplatītāju, ražotāju 
un to pārstāvju paziņojumi par IIb, III klases, in vitro diagnostikas 
A saraksta, B saraksta, pašpārbaudes, kā arī aktīvu implantēja-
mo medicīnisko ierīču laišanu Latvijas tirgū.

2014.gadā Latvijā reģistrācijai tika pieteiktas 7 medicīniskās 
ierīces, datubāzē LATMED ievadīts 271 paziņojums par medi-
cīnisko ierīču laišanu apgrozībā Latvijā.

2015.gadā reģistrēta viena Latvijā ražota medicīniskā ierīce.

Vigilances sistēmas ietvaros no ES dalībvalstu medicīnisko 
ierīču kompetentām institūcijām, ražotājiem, izplatītājiem un 
lietotājiem saņemti 1020 pirmreizēji paziņojumi par negadī-
jumiem, kuros iesaistītas medicīniskās ierīces, no tiem185 
gadījumos tika konstatēts, ka negadījumā iesaistītā medicīniskā 
ierīce ir pieejama vai, iespējams, pieejama Latvijā un tika veikti 
drošuma pasākumi.

Medicīnas tehnikas statistika
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Medicīnas tehnika, piederumi

ambulatorās un plānveida ārstēšanas, rehabilitācijas un zobārst-
niecības pakalpojumu sniedzēju galvaspilsētā. 

Ņemot vērā, ka slimnīcas attīstības prioritātes ir diagnostisko 
un ārstēšanas iespēju paplašināšana, iegādātas tiek tikai pē-
dējās paaudzes medicīniskās iekārtas un aprīkojums, informē 
slimnīcas pārstāve Iveta Medne. Piemēram, pagājušajā gadā 
neiroķirurģijas pakalpojumu attīstībai iegādāts „Carl Zeiss” 
mikroskops „OMPI Pentero 900” un mikroķirurģijas instrumenti 
mikroneiroķirurģisko operāciju veikšanai. Šis ir jaunākās paau-
dzes neiroķirurģiskais mikroskops, kam ir izcila vizualizācija, tam 
ir intuitīva iekārtas vadība caur skārienjutīgu ekrānu, kā arī ar tā 
palīdzību iespējama audu iekrāsošana – vienīgā vizualizācijas 
metode, kas ļauj izšķirt veselos audus un audzēju. No šī gada 
slimnīcā ir pieejami arī magnētiskās rezonanses izmeklējumi, 
kas tiek veikti ar iekārtu „Discovery MR750 3.OT” ar trīs teslu 
stipru magnētisko lauku. Šī iekārta piedāvā augstāko attēla 
izšķirtspēju un izmeklējuma ātrumu, jaunākās un informatīvākās 
programmas. Turklāt atsevišķiem izmeklējumiem ir iespējama 
klusuma programmas izmantošana, kas ir būtiska gadījumos, 
kad ir jāizmeklē bērni. 

Arī pirms dažiem gadiem slimnīcā iegādātas modernas tehno-
loģijas, piemēram, rūpējoties par pacientu labsajūtu un labāku 
atveseļošanos, iegādātas regulējamas gultas „Eleganza XC” ar 
preventīviem kombinētiem pretizgulējumu matračiem. Turklāt 
pacientam atrodoties gultā, iespējams veikt arī plaušu un C-loka 

rentgena uzņēmumus, kas nozīmē, ka nav nepieciešams pārvietot 
pacientu uz speciāliem ratiem. 

REVOLŪCIJA IMPLANTOLOĢIJĀ – 
3D TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA 

Pēdējo gadu laikā revolūciju radījuši 3D printeri, kas spēj izdrukāt 
cilvēka ķermeņa daļas. Piemēram, Holandē kāda sieviete tā tikusi 
pie galvaskausa, jo neārstējamas slimības rezultātā, viņas kauliem 
kļūstot mīkstiem, galvaskausa kauli apdraudēja vairākas viņas 
dzīvības funkcijas. Cita paciente pirms dažiem gadiem jau tikusi 
pie jauna apakšžokļa.

Latvijā 3D printēšanas pakalpojumus, tostarp arī medicīnā, 
piedāvā uzņēmums „Baltic 3D”, piedāvājot pakalpojumus gan 
ortopēdijā un implantoloģijā, gan arī stomatoloģijā. 3D materiālu 
priekšrocība ir katra pacienta specifikai pielāgotie palīglīdzekļi, 
kas jo īpaši būtiski ir tādām ķermeņa daļām kā gūžas, ceļgali, 
mugura un žoklis. Arī zobārstniecībā, kur mutes dobuma uzbūve 
cilvēkiem atšķiras, svarīgi ir individuāli risinājumi, jo īpaši, ja runa 
ir par patoloģiju atveidošanu. 

Latvijā gan pagaidām 3D printeru izmantošana medicīnā netiek 
plaši izmantota, tomēr, sekojot līdzi medicīniskās aprūpes 
tendencēm pasaulē, arī Latvijā šīs tehnoloģijas gūs plašāku 
izmantojumu. 

mk12.indd   65mk12.indd   65 20.06.2016   11:21:5320.06.2016   11:21:53



66

JA IR VĒLME UZ ĀTRĀKU ĀRSTĒŠANU, 
JĀŠĶIRAS NO LIELĀKIEM LĪDZEKĻIEM

Privātās medicīnas iestādes, lai gan par pakalpojumiem prasa 
lielāku summu, arī vēlas būt pieejamas pacientiem. Nereti tās ir 
kā alternatīva vai pat glābiņš situācijā, kad nav laika gaidīt rindā 
uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Jo īpaši būtiski tas ir 
onkoloģisko saslimšanu gadījumos, kur svarīgs ir katrs mirklis, 
lai slimību neielaistu un saglabātu izredzes uz izveseļošanos. 
Izmaksas par medicīnas pakalpojumiem privātajās klīnikās ir 
dažādas. Piemēram, dzemdes kakla biobpsija kolonoskopijas kon-
trolē izmaksā 50 eiro, laparaskopoja ginekoloģiskām operācijām 
dzemdes miomu un olnīcu cistu gadījumā izmaksās 1100 līdz 1500 
eiro, savukārt plašas audzēja masu samazinošas operācijas var 
izmaksāt līdz pat 5000 eiro. 

„Onko klīnikas” dakteris Mačuks atzīst, ka patlaban klīnika savus 
pakalpojumus var piedāvāt tikai apdrošinātiem un maksātspējī-
giem pacientiem. Vienlaikus gan apdrošināšana arī nesedz visus 
izdevumus, nereti – tikai nelielu summu no tiem. „Onkoloģiskās 
saslimšanas ir tās, kas nešķiro cilvēku pēc piederības kādam no 
sociālajiem statusiem, un tāpēc nabadzīgākā iedzīvotāju daļa ir 
spiesta pieņemt esošo kārtību, iekļaujoties kopējās plūsmās un 
rindās,” pauž onkologs.

Lai gan Siguldas klīnikā darbs notiek ar modernākajām iekārtām, 
ārstēšanās izmaksas tajā ir vienas no lētākajām Eiropas Savienībā, 
uzsver klīnikas vadītājs. Piemēram, Minhenes „CyberKnife” klīnikā 
intrakraniāla radioķirurģijas procedūra, izmantojot tādu pašu 
iekārtu, kāda ir Siguldā, izmaksā ap 12 000 eiro, bet ekstrakra-
niāla radioķirurģijas procedūra pat 17 000 eiro. Tikmēr Siguldas 

„CyberKnife” klīnikā, neskatoties uz nepieciešamo seansu skaitu 
(viens līdz pieci seansi), izmaksā ap 7500 eiro, bet ekstrakraniālās 
radioķirurģijas izmaksas plānotas ap 9000 eiro. Skromanis uzsver, 
ka noteiktā cena ir zemāka nekā lielākajā daļā „CyberKnife” klīniku 
Rietumeiropā, kuru aprīkojumā ir iepriekšējās paaudzes „CyberKni-
fe” iekārtas. Vienlaikus gan viņš atzīst, ka pakalpojuma pieejamība 
pacientiem no Latvijas ir atkarīga no pacientu maksātspējas, bet 
arī šajā gadījumā ir pieejamas dažādas alternatīvas. Piemēram, 
pacientiem, kuriem ir indicēta radioķirurģija, ir iespējams vērsties 
Nacionālajā veselības dienestā ar jautājumu par individuālo terapi-
jas izmaksu kompensāciju vai arī izmantot labdarības fondu, pie-
mēram, „Ziedot.lv”, finansējumu, kā to darījuši jau vairāki pacienti.

Pasaulē, tostarp arī Latvijā, pēdējos gados viena no aktuālajām 
problēmām cilvēku ikdienā ir neauglība. Ja kādreiz ar to samierinā-
jās, mūsdienās ar modernu ārstēšanu un jaunākajām tehnoloģijām 
iespējams panākt ģimenes pieaugumu. Tomēr arī šajā medicīnas 
jomā ir jārēķinās ar visai lielām izmaksām, kuras ne vienmēr tiek 
segtas no valsts. Piemēram, Olšūnu donora programmas izmaksas 
ir 5040 eiro, ārpusķermeņa apaugļošanas jeb IVF programma 
„Donora olšūna Standart” ar partnera spermu izmaksā 6500 eiro. 
Krietni zemākas izmaksas ir par izmeklējumiem un dzemdniecību, 
kur tās ir dažu desmitu eiro apmērā. Te gan jāpiebilst, ka Latvija 
jau vairākus gadus īsteno valsts atbalsta programmu neauglības 
ārstēšanā, finansējot arī mākslīgo apaugļošanu. Tomēr pacientiem 
pašiem ir ieteicams noskaidrot, kura klīnika ir iesaistījusies valsts 
atbalsta programmā.

Ir skaidrs, ka modernās tehnoloģijas ir pamatā labākam ārstnie-
cības procesam un ātrākai atveseļošanai, tomēr ne visiem valsts 
iedzīvotājiem to augsto izmaksu dēļ tās ir pieejamas.

Medicīnas tehnika, piederumi
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Nosaukums

LEVENHUK BALTIC, SIA
Adrese

Rīga, K.Barona 130 k.10, LV 1012
Mobilais tālrunis

22 060139, 25 257623
E-pasts

info@skyhunters.lv, info@eirobaltic.lv
Internets

www.skyhunters.lv, www.eirobaltic.lv
Darbības apraksts

Mikroskopi gan mācību iestādēm, gan profesionāļiem

Medicīnas iekārtas, instrumenti, piederumi, palīglīdzekļi 
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Abbott Laboratories Baltics, SIA
Adrese: Rīga, Dzirnavu 57a, LV 1010
Tālrunis: 67 605650
Fakss: 67 605818
Internet: www.abbott.com
Papildinfo: Starptautiska kompānija piedāvā kvalitatīvus medicīnisko 

laboratoriju analizatorus, reaģentus un apkalpošanas servisu  

 

Biotronik Baltija, SIA
Adrese: Rīga, Kalnciema 37, LV 1046
Mob. tālr.: 26 369881
Tālrunis: 67 613071
E-pasts:  liga@biotronik.com; janis@biotronik.lv
Internet: www.biotronik.lv
Papildinfo: Kardioloģijas un kardioķirurģijas specifiskie līdzekļi  

 

Alfis, SIA
Adrese: Garkalnes n., Bukulti, Ādažu 20, LV 1024
Tālrunis: 67 348719
E-pasts:  alfis@alfis.lv
Internet: www.alfis.lv
Papildinfo: Saldēšanas, dzesēšanas iekārtas laboratorijām

 

Dentium Baltic, SIA, Dentium Co oficiālais 
pārstāvis Baltijas valstīs

Adrese: Rīga, Vaļņu 5-2, LV 1050
Mob. tālr.: 371 27 011118
E-pasts:  info@dentiumbalic.eu
Internet: www.dentiumbaltic.eu
Darba laiks:  P.-Pt. 10.00 - 18.00
Papildinfo: Piedāvājam Dentium implantus, Superline, 

Implantium, NRLine, komponentus protezēšanai, 
kaula materiālus Bioteck

 

AMPri Baltic, SIA
Adrese: Vestienas iela 2, 6.noliktava, Rīga, LV-1035
Tālrunis: 67 310281
E-pasts:  info@ampribaltic.lv
Internet: www.ampribaltic.lv
Papildinfo: Vienreiz lietojamo medicīnas un zobārstniecības preču 

vairumtirdzniecība. Lateksa, nitrila, vinila, PE cimdi, sejas 
maskas. Vienreizējie apģērbi. Med-Comfort. Medkomforts.  

 

GenMedica Baltic, SIA
Adrese: Rīga, Bruņinieku 72a-36, LV 1009
Tālrunis: +371 66119593
Fakss: +371 66119594
E-pasts:  info@genmedica.eu
Internet: www.genmedica.eu
Papildinfo: Laboratorijas preču piegādes speciālisti akadēmiskās un 

komerciālās zinātnes nozarēs.  

 

BaltaLab, SIA
Adrese: Rīga, Ūnijas 6, LV 1084
Tālrunis: 67 567000
Mob. tālr.: 29 515994
E-pasts:  info@baltalab.lv
Internet: www.baltalab.lv
Darba laiks:  9.00 - 18.00
Papildinfo: Mikroskopi, svari, lupas, termometri, pH indikatora papīrs, 

pH mērītāji, centrifūgas, laboratorijas trauki

 

Latvijas Amerikas acu centrs, SIA
Adrese: Rīga, A.Deglava 12a, LV 1009
Tālrunis: 67 272257, 67 299455
Fakss: 67 272128
Mob. tālr.: 26 417275
E-pasts:  laac@laac.lv
Internet: www.laac.lv
Papildinfo: Oftalmoloģisko preču, materiālu, instrumentu un iekārtu 

tirdzniecība.

Medicīnas iekārtas, instrumenti, piederumi, palīglīdzekļi 
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Pulsar-Rīga, SIA
Adrese: Rīga, Hipokrāta 2d-211, 2.st., LV 1079
Tālrunis: 67 536508, 67 042796, 29 297641
Fakss: 67 042796
E-pasts:  pulsar@apollo.lv
Internet: www.pulsar-riga.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 9.00 - 18.00
Papildinfo: Fonendoskopi, pretizgulējuma matrači, kruķi, spieķi, 

invalīdu rati, sēdrati, staiguļi, jostas, svari u.c. preces.  

 

ReTone, SIA
Adrese: Rīga, K.Barona 64, LV 1011
Tālrunis: 67 276788
Internet: www.retone.lv
Papildinfo: Dzirdes aparāti, audioloģiskā aparatūra. 

Medicīnas iekārtas, instrumenti, piederumi, palīglīdzekļi 
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Vispasaules dziednieku līga
Adrese: Rīga, Tērbatas 49/51-1, LV 1011
Mob. tālr.: 29 196664
Internet: www.vdzl.lv
E-pasts:  info@vdzl.lv 

Asociācijas / biedrības / organizācijas

Mācību iestādes / kursi / semināri 

Latvijas Alergologu asociācija
Adrese: Rīga, F.Sadovņikova 20, LV 1003
Tālrunis: 67 221082, 26 476270 

Nosaukums

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Adrese

Rīga, Jāņa Asara iela 5, LV-1009
Tālrunis

67 296929
Mobilais tālrunis

67 276591
E-pasts

rsuskmk@rsu.lv
Internets

www.rcmc.lv
www.facebook.com/rsuskmk
twitter.com/rsuskmk
www.draugiem.lv/rcmc/
www.instagram.com/rsuskmk/
Darbības apraksts

Koledža sniedz augsti kvalificētu medicīnisko izglītību, par 
valsts budžeta līdzekļiem īstenojot kopskaitā trīs pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas – Māszinības 
(māsa), Ārstniecība (ārsta palīgs) un Ārstnieciskā masāža 
(masieris), divas profesionālās vidējās izglītības programmas – 
Zobārstniecība (zobārstniecības māsa) un Bērnu aprūpe (auklis), 
un arodizglītības programmu Māszinības (māsas palīgs).

Asociācijas... - Mācību iestādes...
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Atvasara, pansionāts
Adrese: Vecumnieku n., Vecumnieku p., “Atvasaras”, LV 3933
Tālrunis: 639 60488, 639 60491
E-pasts:  pansionats_atvasara@inbox.lv 

 

 

Aktis, SIA
Adrese: Rīga, Maskavas 65, LV 1003
Tālrunis: 67 204016
E-pasts:  aktis@apollo.lv
Papildinfo: Deratizācija, dezinsekcija, dezinfekcija visā Latvijas teritorijā 

 

Mājas aprūpe, SIA
Adrese: Rīga, Raņķa dambis 31, LV 1048
Tālrunis: 67 456612, 27 379888
E-pasts:  info@majasaprupe.lv
Internet: www.majasaprupe.lv
Darba laiks:  P.-Pt. 9.00 - 17.00
Papildinfo: Aprūpe mājās, pacientu aprūpe, slimnieku kopšana, 

aprūpēšana, vecu cilvēku aprūpe, sociālā aprūpe, 
slimnieku un vecu cilvēku pieskatīšana 

Sanitārie dienesti 

Sociālā aprūpe 

“Rekreācijas centrs Vīķi”, SIA
Adrese: Alojas n., Staiceles p., Vīķi, “Veckabi”, LV 4043
Mob. tālr.: 26 320773, 640 31019
E-pasts: rc.viki@aloja.lv

Sanitārie dienesti - Sociālā aprūpe
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