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Cienījamie lasītāji!
Veselība ir visas Latvijas sabiedrības prioritāte. Šobrīd Veselības ministrija
veic nozīmīgu darbu sistēmas sakārtošanā. Stājoties veselības ministres
amatā, mans galvenais uzdevums bija izveidot tādu veselības aprūpes
sistēmu, kas sniegtu vienlīdzīgas un kvalitatīvas veselības aprūpes iespējas
visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd sistēmas darbībā ir identificētas
vairākas nepilnības, kas jānovērš, un jau ir paredzēti mehānismi šo
problēmu atrisināšanai, ko esam iekļāvuši ministrijas izstrādātajā veselības
aprūpes reformu plānā.
Veselības aprūpes reformu plāna mērķis ir nodrošināt pacientiem
kvalitatīvu, savlaicīgu un pieejamu veselības aprūpi. Uzsākot reformas īstenošanu, ir plānots risināt
visbūtiskākās veselības nozares problēmas – uzlabot sabiedrības veselības rādītājus, pilnveidot
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīklu, panākt atbilstošu finansējumu veselības aprūpei, risināt
cilvēkresursu problēmas nozarē, izstrādāt klīniskos algoritmus un vadlīnijas, veicināt stratēģisko pieeju
veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanā un stiprināt nozares pārvaldes iestāžu kapacitāti.
Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, veselības aprūpes sistēmas attīstības reforma paredz slimnīcu
pakalpojumu sniedzēju sadalījumu līmeņos un slimnīcu sadarbības teritoriju noteikšanu ar reģionālajām un
universitātes slimnīcām. Restrukturizējot veselības aprūpes pakalpojumu izvietojumu, tiktu nodrošināts,
ka ārstniecības pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti atbilstošajā vietā, laikā un kvalitātē, nodrošinot, ka
atbilstoši diagnozei pacients tiks nogādāts nekavējoties attiecīgā līmeņa ārstniecības iestādē.
Esam ieplānojuši stiprināt arī primāro veselības aprūpi, paplašinot ģimenes ārsta un viņu komandas lomu
pacientu aprūpē, paredzot iespēju primārās aprūpes speciālistiem veidot kopprakses ar citām ģimenes
ārstu praksēm, paredzot sadarbību ar sociālajiem dienestiem, pilnveidojot atalgojuma sistēmu, veicinot
kvalitātē balstītu darba novērtēšanu un citos veidos.
Viens no akūtāk risināmiem nozares jautājumiem ir cilvēkresursu kapacitāte un medicīnas personāla
atalgojums. Šobrīd medicīnas personāla trūkums novērojams jo īpaši māsu nodrošinājuma ziņā –
slimnīcās trūkst ap 1500 māsu. Esam noteikuši vairākus soļus māsas profesijas turpmākajai attīstībai,
tostarp, izveidot māsas profesijas pamatspecialitāti – vispārējās aprūpes māsa.
Ņemot vērā to, ka cilvēkresursu trūkums nozarē ir cieši saistīts ar personāla zemā atalgojuma problēmu,
paralēli risināsim medicīnas darbinieku atalgojuma jautājumu. Pakāpenisks atalgojuma palielinājums
jāpanāk, sākot ar 2018. gadu, bet 2021. gadā ārstu un funkcionālo speciālistu vidējai darba samaksai jau
būtu jāsasniedz divkārša tautsaimniecībā nodarbināto vidējā darba samaksa.
Tik apjomīga un Latvijas iedzīvotajiem nozīmīga reforma prasa ievērojamus cilvēku un finanšu resursus,
kā arī drosmi darīt lietas citādi. Es ticu, ka nozares profesionālās asociācijas un biedrības, katrs medicīnas
jomā strādājošais un sabiedrība kopumā izprot, ka pārmaiņas ir nepieciešamas mūsu veselības nozares
un nākotnes vārdā. Un, kopīgi sadarbojoties, mums izdosies iecerētās reformas īstenot.
Veselības ministre Anda Čakša
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Ārstniecības produktu reģistrācijas procesā gana skrupulozi tiek izvērtēta
visa pieejamā informācija par šo produktu drošību, kvalitāti un efektivitāti,
taču tas ir tikai pirmais solis to drošai lietošanai. Ārstu, farmaceitu
un pacientu sniegtai informācijai Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) par zāļu
blaknēm, negadījumiem ar medicīnas ierīcēm un biovigilances ziņojumiem
ir neatsverama nozīme šo produktu nepārtrauktai uzraudzībai. Ikvienu
saņemto signālu izvērtē ZVA speciālisti, un nepieciešamības gadījumā
tiek veiktas izmaiņas ārstniecības produktu reģistrācijas dokumentos,
ražošanā, lietošanas instrukcijā vai lietošanā. Rīcības mērķis ir veidot
pilnīgu un skaidru informācijas kopumu par ārstniecības produktu drošību,
efektivitāti un kvalitāti klīniskajos apstākļos.
Ziņojumus par nevēlamiem notikumiem un blaknēm var iesniegt
elektroniski, aizpildot ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv pieejamās
veidlapas vai sūtot tās uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv. Tīmekļa vietnē
esošās veidlapas var arī izdrukāt un nosūtīt ZVA pa pastu, adrese:
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003. Veselības aprūpes speciālisti ziņošanai
par zāļu blaknēm var izmantot ZVA informatīvajā izdevumā “Cito!”
publicēto veidlapu.
Lai jaunais izdevums “Profesionālā veselības gadagrāmata” ir Jūsu palīgs
noderīgas informācijas iegūšanā!
Zāļu valsts aģentūras direktors
Svens Henkuzens
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Veselības inspekcijas viena no galvenajām funkcijām ir īstenot valsts
uzraudzību veselības nozarē – izvērtējot pacientiem sniegto veselības
aprūpes kvalitāti, ārstniecības iestādēs veicot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības un valsts veselības aprūpes budžeta līdzekļu
izlietojuma uzraudzību, un nodrošinot kontroli un uzraudzību veselības
aprūpes un farmācijas iestādēs.
Svarīgi ikkatram būt informētam par veselības aprūpes pakalpojumu
saņemšanas iespējām. „Profesionālā veselības gadagrāmata” būs noderīgs
informatīvs palīgs visiem, kur vienviet iespējams atrast labi pārskatāmu
un noderīgu informāciju par veselības aprūpes un farmācijas jomām, kā arī
iegūt citu noderīgu informāciju.
Ēriks Miķītis,
Veselības inspekcija
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Medicīna

Zemi atalgotu mediķu ziņā Latvija viena no līderēm ES
Autors: AGNIJA ANTANOVIČA

Mediķu atalgojuma jautājums periodiski nonāk sabiedrības un politiķu redzeslokā, šoreiz divu plaši
apspriestu politisku dokumentu - Veselības aprūpes sistēmas reformas, bet īpaši Nodokļu politikas
pamatnostādņu - dēļ. Kaut arī Eiropas Savienības (ES) valstīs mediķu atalgojums ir ievērojami
augstāks nekā Latvijā, veselības aprūpes darbinieki jau gadiem ilgi pieņēmuši kompromisus. Tomēr
mediķu pacietība beidzot varētu būt izsmelta.
MEDIĶU ATALGOJUMS LATVIJĀ
VIENS NO ZEMĀKAJIEM ES

situāciju, vairākus gadus nav bijusi iespēja ievērojami paaugstināt
atalgojumu. Pēc viņa domām, medicīnas personāla algas RAKUS,
kas ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, ir pat
Aptuvenie mēneša ienākumi veselības un sociālajā aprūpē strāzemākas nekā citās ārstniecības iestādēs Latvijā.
dājošajiem 2015.gadā ES vidēji bija 2777 eiro, bet Latvijā – 942
eiro. Latvijā ārsta vidējā bruto alga šogad februārī bija 949 eiro, Savukārt BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols uzsver, ka
bet medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti saņēma vidēji pakāpeniska atalgojuma palielināšana ļautu sākt risināt esošās
670 eiro.
nozares problēmas, piemēram, darbinieku piesaisti konkrētiem
ārstniecības profiliem, kur to trūkst visvairāk. BKUS patlaban
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes dekāns
trūkst jaunu speciālistu, kuri izmantotu rezidentūras iespējas
Guntis Bahs atzīst, ka ir satraukts par mediķiem, jo darbs vairāslimnīcā, jo vairums atalgojuma dēļ izvēlas strādāt privātās vai
kās darbvietās vai maiņās, kā arī virsstundu darbs nogurdina un
izsmeļ ikvienu cilvēku. „Kvalitatīvas veselības aprūpes un smaida ārvalstu medicīnas iestādēs.
pieprasīšana no pārgurušas medicīnas māsiņas ir liekulība no
morāles viedokļa un strupceļš no veselības aprūpes organizācijas
puses,” norāda Bahs, uzsverot, ka veselības aprūpi veido visa
sabiedrība, tostarp nodokļu maksātāji, vēlētāji un viņu ievēlētie
likumdevēji, sabiedriskās organizācijas un paši profesionāļi. Tāpēc
rezultātus jeb „saimniekošanas rūgtos augļus” patlaban bauda
visa Latvijas sabiedrība.

Abu slimnīcu pārstāvji norāda, ka iespējas būtiski palielināt slimnīcas ārstniecības un aprūpes speciālistu atalgojumu ir ierobežotas.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) norādījusi, ka nav
gatava atbalstīt nodokļu politikas pamatnostādnes, kamēr netiks
rasts ilgtspējīgs finansēšanas modelis veselības aprūpei. Savukārt
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) eksperts Pēteris
Leiškalns atgādina, ka krīzes laikā veselības aprūpes pakalpoBahs arī uzsver, ka Latvijas mediķu algu pielīdzināšana pasaules jumu tarifos ietvertā atalgojuma daļa tika būtiski samazināta,
standartiem vispirms būtu rūpes par pacientu, kura dzīvība un un, viņaprāt, šobrīd tā absolūti nav samērīga ne ar kvalifikāciju,
veselība uzticēta mediķiem. Pēc viņa domām, paši mediķi spēj ne atbildības līmeni. Arī LDDK uzskata, ka ārstu atalgojumam
rast risinājumus un iespēju realizēties dzīvē.
vajadzētu būt vismaz divu vidējo algu apmērā, bet medmāsām –
vismaz 1,2 vidējo algu apmērā.

Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs
uzsver, ka zemais atalgojums liek mediķiem pamest valsti, vai
strādāt vairākos darbos, kas savukārt liek tiem nonākt uz izdegšaLatvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības nas robežas, turklāt rada darba kvalitātes pasliktināšanās riskus.
(LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris uzsver, ka mediķu atalgojumam jābūt līdzvērtīgam divām vidējām algām valstī, kamēr
patlaban, pēc Veselības ministrijas (VM) datiem, ārsts saņem LATVIJĀ TREŠAIS MAZĀKAIS FINANSĒJUMS
nepilnu vidējo atalgojumu valstī, proti, ārsta atalgojuma koefi- VESELĪBAS APRŪPEI ES
cients pret tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu ir
0,95. Ja izdotos Veselības aprūpes sistēmas reformā paredzētie Pēc VM datiem, 2016.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi
pasākumi, ārsta atalgojuma koeficientam pret vidējo algu valstī jau bija 805 miljoni eiro, savukārt 2017.gadā – 786 miljoni.
nākamgad vajadzētu sasniegt 1,33, savukārt vēl gadu vēlāk – 1,6. „Eurostat” dati rāda, ka Latvija ir top trijniekā starp valstīm ar
ALGU TUVINĀŠANA ES VIDĒJAM LĪMENIM
PAGAIDĀM ATTĀLS SAPNIS

Latvijas lielākajās slimnīcās atalgojuma situācija ir nedaudz labāka
nekā valstī vidēji, taču joprojām ļoti slikta uz ES valstu fona. Ja
Latvijā ārsts vidēji saņem 949 eiro pirms nodokļu nomaksas,
tad Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS)
ārsts saņem 1102 eiro, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā
(BKUS) – 1141 eiro, bet Paula Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcā – 1182 eiro.

mazāko veselības aprūpei atvēlēto finansējumu, proti, esam trešie
aiz Grieķijas un Kipras. Latvija no kopējā budžeta veselības aprūpei
2015.gadā piešķīra 10,3%, savukārt Grieķija – 8,2%, bet Kipra –
6,4%. Tai pat laikā igauņi veselības aprūpei atvēlējuši 13,7%, bet
lietuvieši vēl vairāk – 16,5%. Vienlaikus būtiski atzīmēt, ka ES
valstu vidējais finansējums veselības aprūpei no kopējā valsts
budžeta ir 15,2%.

RAKUS valdes loceklis Artūrs Bērziņš norāda, ka zemās medicīnas Maija sākumā pēc ilgiem strīdiem Nacionālajā trīspusējā sadarpersonāla pamatalgas slimnīcā apgrūtina jaunu speciālistu un bības padomes sēdē valdība un sociālie partneri vienojās līdz
māsu piesaisti. Turklāt, ņemot vērā RAKUS sarežģīto finansiālo jūnijam izstrādāt grafiku, kādā veidā līdz 2020.gadam nodrošināt
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veselības aprūpes finansējumu 4% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir nedaudz vairāk kā 12% no kopējā budžeta.
Arī Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) sapratis, ka bez
finansējuma veselības aprūpei nodokļu reforma nedrīkst tikt īstenota, tāpēc paziņojis, ka, nerodot risinājumu nozares finansējuma
pieaugumam, Nodokļu politikas pamatnostādnes Saeimā iesniegt
nevarēs. LVSADA priekšsēdētājs Keris uzskata, ka finansējuma
palielināšanas iespējas veselības aprūpei ir plašas, nepieciešama
tikai politiskā griba. Vienlaikus viņš izsakās, ka, ja politiķi vēlas
turpināt nozari virzīt uz privatizāciju un „valsti uz izmērdēšanu”,
nekādi risinājumi nesekos, kas tā arī patlaban izskatoties.

Keris uzskata, ka Latvijā nav ar ko jauniešus piesaistīt veselības aprūpei. Tam piekrīt arī Latvijas Jauno ārstu asociācijas
priekšsēdētāja Maija Radziņa, pēc kuras domām situācija
veselības aprūpē ir demotivējoša. „Kāpēc gan lai jauns cilvēks
apzināti izvēlētos slikti apmaksātu darbu, kas atņem viņu no
ģimenes un samazina spēju baudīt dzīvi? Ārsts, skrienot no
vienas darbvietas uz nākamo, lai saņemtu normālu atalgojumu, galu galā nesaņem gandarījumu, jo viss, par ko mediķis
dienas beigās sapņo, ir dziļš miegs,” saka Radziņa. Pēc viņas
domām, jāsāk spriest, vai valsts nevirzās uz situāciju, kad
nāksies aizstāt savus ārstus ar iebraucējiem, jo savējo gluži
vienkārši pietrūks.

VM norāda, ka 34–47% no veselības aprūpes jomas profesiju
apakšgrupās nodarbinātajiem ir vecumā virs 50 gadiem. Ministrijai ir skaidrs, kāpēc nenotiek racionāla medicīniskā personāla
kapacitātes izmantošana un nozarē strādājošo īpatsvars noveco.
Pie tā vainīga gan neefektīva paaudžu nomaiņa veselības aprūpes sistēmā, gan pakalpojumu apmaksas nosacījumi, tostarp
arī atalgojums un nepietiekamas atbalsta programmas jauno
speciālistu motivēšanai.

Vienlaikus RSU Medicīnas fakultātes dekāns Bahs uzskata, ka
jauniešu izvēle par labu medicīnas studijām absolūtā vairumā
gadījumu nav primitīvs, frontāls lēmums, proti, profesija – darba alga. „Mēs RSU jau gadiem veidojam tādu atmosfēru, kurā
ne mazāk svarīgi par modernu studiju un turpmāk arī darba
vidi, materiālu labklājību, konkurētspēju ir arī profesionālās
misijas apziņa un savas dzīves garīgs piepildījums un humānisms. Līdz ar to tie jaunieši, kuri uzsāk medicīnas studijas
par spīti Latvijā ilgus gadu desmitus nerisinātiem mediķu
materiālās dzīves aspektiem, spēj savienot savu patiesu
mīlestību pret nozari un spēju nodrošināt sevi ar pieejamiem
līdzekļiem,” skaidro Bahs.

OECD norādījusi, ka Latvijā veselības aprūpes nozares stiprā puse
ir izcila medicīniskā izglītība. Latvijas izglītības iestādes nodrošinot
augsti kvalificētu medicīnas profesionāļu sagatavošanu, kuri spēj
veikt visaugstākās kvalitātes diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi.
Tāpēc skaidrs, ka vaina nav izglītībā, bet gan tajā, ko iesākt pēc
studiju beigšanas.

Vienlaikus viņš uzsver, ka bieži vien „nožēlojamās” mediķu algas
nav šķērslis tam, ka ar katru gadu vairāk jauniešu cer iegūt mediķa
profesiju un velta daudzus savas dzīves gadus, lai iegūtu ārsta
diplomu, bet vēlāk – speciālista sertifikātu. Bahs ir pārliecināts,
ka medicīnas nākotni veidos ar savas misijas apziņu apveltītas,
bet arī pragmatiskas, prasīgas un radošas personības.

DARBINIEKI NOVECO,
BET ATALGOJUMS JAUNOS NEMOTIVĒ
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DARBS PRIVĀTPRAKSĒ, ĀRZEMĒS VAI CITĀ NOZARĒ

TIESĀJAS PAR TAISNĪGU NOSTRĀDĀTĀ APMAKSU

Daļa mediķu, kurus izskolojusi valsts, aizplūst uz privātpraksēm.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, stundas tarifa likme
ārstam vidēji ir 9,60 eiro, bet privātpraksēs ārsti var saņemt līdz
pat 30 eiro stundā. Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents Māris
Pļaviņš skaidro, ka zemais atalgojums ir iemesls, kāpēc vairāki simti
Latvijas ārstu strādā ārzemēs, turklāt šādu ceļu izvēlas arī liels skaits
rezidentu. Tāpat daļa ārstu pamet valsts un pašvaldības slimnīcas,
lai strādātu kādā privātā iestādē vai sāktu savu privātpraksi. Pļaviņš
norāda, ka ārstu pacietība nevar būt mūžīga, tāpēc zināmā mērā
straujā privātā sektora izaugsme piesaista labākos speciālistus.

Mediķi 2009.gadā vienojās par pagarinātā normālā darba laika
ieviešanu, tomēr ar nosacījumu, ka iespējami drīz tiks novērsts
cilvēkresursu trūkums veselības aprūpē. Pagājuši astoņi gadi, bet
jautājums nav atrisināts, turklāt centieni sākt samazināt pagarināto normālo darba laiku jau šogad iestrēguši Saeimas Sociālo
un darba lietu apakškomisijas darba kārtībā.

Pērn Latvijas Ārstu biedrībā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai
ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs izsniedza 175 izziņas,
tostarp 134 pirmo reizi. Lielāko daļu jeb 83 izziņas biedrība
izsniedza mediķiem, kas jaunāki par 30 gadiem, savukārt tikai
27 izziņas – mediķiem, kas vecāki par 40 gadiem. Vienlaikus
Veselības inspekcija pērn izsniegusi 77 dokumentus kvalifikācijas
atzīšanai ārvalstīs, tostarp 64 māsām, četrām vecmātēm un
desmit ārsta palīgiem. Kopumā pēdējo piecu gadu laikā inspekcija atļauju izsniegusi 668 māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem un
līdzīgu profesiju pārstāvjiem.
UZ 100 000 IEDZĪVOTĀJU PIECAS MĀSAS
Pēc VM datiem, Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju ir 4,8 praktizējošas
māsas, kas, salīdzinot ar ES valstīm, ir gandrīz divas reizes mazāk.
„Māsu disproporcija liedz pilnvērtīgi izmantot ārsta zināšanas un
pieredzi, jo ārstam jāuzņemas māsas loma, kas rada intelektuālos
zudumus sistēmā, kā arī tiek apgrūtināts pilnvērtīgs pacientu
aprūpes process,” norāda VM. Pēc ministrijas datiem, ik gadu
māsas kvalifikāciju iegūst apmēram 250 personas, bet tikai
aptuveni 60 sāk darbu slimnīcās. Situāciju sarežģī fakts, ka 20%
māsu ir pirmspensijas un pensijas vecumā.

Turklāt Satversmes tiesā iesniegtas divas prasības par šī darba
laika atcelšanu. Bērnu slimnīcas Bērnu ķirurgu arodbiedrība un
Rīgas Dzemdību nama ārsti un vecmātes vērsušies Satversmes
tiesā, lūdzot atzīt pagarināto normālo darba laiku par spēkā neesošu no 2009.gada 1.jūlija. Savukārt patlaban Satversmes tiesā
jau ierosināta lieta pēc tiesībsarga Jura Jansona pieteikuma par
Ārstniecības likumā ietvertu neatbilstību konstitūcijā noteiktajam
vienlīdzības principam un garantētajām tiesībām uz taisnīgu
atlīdzību mediķiem.
LDDK pārstāvis Leiškalns norāda, ka esošo normu varēja saprast
krīzes laikā, jo tā deva iespēju mediķiem, strādājot uz pusotru
slodzi, nopelnīt iztikai. Tomēr viņš uzsver, ka šāda situācija nav
normāla vismaz divu iemeslu dēļ – pirmkārt, mediķiem, lai nopelnītu iztikai, nevajadzētu strādāt uz izdegšanas robežas, bet,
otrkārt, nav pieņemami, ka valsts uzliek citiem darba devējiem
tādus pienākumus, kādus pati pret saviem darba ņēmējiem
neievēro.

AMBICIOZI PLĀNI, BET PAGAIDĀM BEZ SEGUMA
VM iecerējusi ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai
līdz 2023.gadam novirzīt 498,9 miljonus eiro. Veselības ministre
Anda Čakša vairākkārt likusi cerības uz nodokļu reformu, taču
pagaidām joprojām nav skaidrs, kur ņemt veselības nozarei
nepieciešamo finansējumu.

Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska norāda, ka
izmisums māsu vidū sākās 2015.gadā, kad minimālais atalgojums
valstī sasniedza tādu pašu atalgojumu kā reģistrētai māsai. Māsu
asociācija uzskata, ka trīs gadu laikā māsas bruto algai vajadzētu
sasniegt 1000 eiro, kamēr Veselības aprūpes sistēmas reforma
paredz šo mērķi sasniegt astoņu gadu laikā.

VM vēlētos, lai 2021.gadā ārstu un funkcionālo speciālistu
vidējā darba samaksa sasniegtu divkāršu tautsaimniecībā
nodarbināto vidējo darba samaksu. Ārstniecības un pacientu
aprūpes personu atalgojums sasniegtu 60%, bet ārstniecības
un pacientu aprūpes atbalsta personu vidējā darba samaksa
sasniegtu 40% no ārstu un funkcionālo speciālistu vidējās
Pēc asociācijas datiem, pērn lielākā daļa māsu strādāja vienā darba samaksas.
darbavietā, tomēr 1355 māsas strādāja divās, 178 – trijās, 23 – Situācijas nopietnību VM izprot un norāda – ja atalgojums ārstčetrās darbavietās. Ir arī māsas, kas strādāja četrās, piecās, niecības personām netiek palielināts plānotajā apmērā, veselības
sešās un pat septiņās un vairāk darbvietās. Šie dati apkopoti par aprūpes pakalpojumu pieejamība kritiski pasliktināsies ne tikai
māsām, kas strādā nozarē. Pēc Raiskas teiktā, daļa māsu strādā
slimnīcās reģionos, bet arī klīniskās universitātes slimnīcās Rīgā.
arī par pedagogiem, juristiem un citās profesijās.
Bez atalgojuma palielināšanas turpināsies ārstniecības personu
Raiska norādīja, veselības aprūpē māsu resursi ir saražoti, bet nodarbinātības pieaugums ambulatorajā sektorā, privātajās ārstjādomā par to, kā tos apgūt. Pēc Veselības inspekcijas datiem, niecības iestādēs vai veselības nozares darbaspēka emigrācija
uz citām valstīm, atzīst VM.
pērn reģistrētas bija 18 776 māsas, bet nozarē strādāja 8756.
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Veselības aprūpes statistika Eiropas Savienībā
Pēc apkopotajiem datiem no dažādu valstu ministrijām,
mediķu asociācijām, statistikas apkopotājiem un Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), nākas secināt,
ka patlaban zemāks mediķu atalgojums nekā Latvijā ir tikai
Bulgārijā. Ārsts Bulgārijā vidēji saņem 526 eiro.

Čehijā – 2103 eiro, Itālijā – 2282 eiro, Slovēnijā – 5219 eiro,
Spānijā – 5403 eiro, Zviedrijā – 7730 eiro, Vācijā – 8421 eiro,
Beļģijā – 9314 eiro, Austrijā – 10049 eiro, Apvienotajā Karalistē –
11176 eiro, Dānijā – 11412 eiro, bet Nīderlandē – visvairāk jeb
12228 eiro.

Jāatzīmē gan, ka dažādu avotu dati atšķiras, piemēram, Eiropas
Savienības (ES) statistikas biroja „Eurostat” dati liecina, ka
veselības un sociālās aprūpes darbinieks Polijā saņem 879 eiro,
taču, pēc Polijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ārsta
vidējā alga ir 1650 eiro, bet māsas - 818 eiro, kas nozīmē –
kaut arī, pēc „Eurostat” datiem, Polijas rādītāji ir zemāki nekā
Latvijas, veselības aprūpes darbinieki Polijā saņem krietni lielāku
atalgojumu nekā Latvijā. Līdzīga situācija redzama Ungārijā,
kur, pēc „Eurostat” datiem, veselības un sociālās aprūpes darbinieks saņem vidēji 729 eiro, arī zemāk nekā Latvijā, savukārt,
pēc OECD datiem, vispārējās prakses ārsts saņem 1357 eiro,
speciālists - 1661 eiro, bet māsa - 702 eiro.

Arī medicīnas māsas mazāku atalgojumu nekā Latvijā saņem
vien Bulgārijā, kur tas ir vidēji 354 eiro, un Rumānijā, kur māsa
saņem vidēji 640 eiro. Nedaudz labāk apmaksātas ir māsas
Lietuvā, kur tās saņem 689 eiro, māsas Ungārijā saņem 702 eiro,
Slovākijā – 751 eiro, Polijā – 817 eiro, Čehijā 929 eiro, Igaunijā –
1046 eiro, Kiprā – 1341 eiro, Slovēnijā - 2052 eiro, Spānijā - 3030
eiro, Zviedrijā – 3254 eiro, Apvienotajā Karalistē – 3402 eiro,
Vācijā – 3415 eiro, Somijā – 3517 eiro, Nīderlandē – 4351 eiro,
bet Dānijā – 5233 eiro.
Jāatzīmē, ka datu apkopošanas metodes valstīs atšķiras, jo
arī veselības aprūpes sistēmas atšķiras, turklāt arī attiecīgo
datu vecums ir atšķirīgs, galvenokārt institūcijas piedāvāja
2015., 2016.gada un 2017.gada statistiku, tomēr dažas valstis
arī vecākus datus, kas nozīmē, ka atalgojums, visticamāk,
patlaban dažās no valstīm, piemēram Austrijā un Beļģijā, ir
vēl augstāks.

Ārsts Horvātijā vidēji saņem 992 eiro, Lietuvā – 1367 eiro,
Grieķijā – 1385 eiro, Polijā - 1649 eiro, Kiprā – 1977 eiro, bet
Somijā – 6500 eiro. Speciālists Rumānijā saņem vidēji 1128 eiro,
Ungārijā – 1661 eiro, Slovākijā – 2031 eiro, Igaunijā – 2049 eiro,

IKGADĒJIE IENĀKUMI VESELĪBAS UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ STRĀDĀJOŠAJIEM ES, 2014. GADS*
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Veselības aprūpes statistika Eiropas Savienībā
Latvijā veselības aprūpes budžets šogad, salīdzinot ar pagājušo VESELĪBAS NOZARES BUDŽETS LATVIJĀ
gadu, ir samazinājies, jo, pēc Veselības ministrijas (VM) datiem, 15
2016.gada budžeta izdevumi bija 805 miljoni eiro, savukārt 2017.
gadā 786 miljoni. Vienlaikus VM tuvākajos gados iecerējusi 12
12,06
veselības budžetu krietni palielināt, proti, Veselības aprūpes
10
9,85
sistēmas reformas ziņojumā teikts, ka veselības budžetam 9
jau nākamgad vajadzētu sasniegt 1048 miljonus eiro. Turklāt
Veselības nozares budžeta palielināšanai līdz 2023.gadam 6
iecerēts novirzīt papildu 828 miljonus eiro.
3

VESELĪBAS APRŪPES DARBINIEKU ATALGOJUMA
IZMAIŅAS, EIRO*
Prakses veids
Ārsti
Vispārējās prakses ārsti
Specialitāšu ārsti
Medicīnas māsu profesiju
vecākie speciālisti
Ārstu palīgi

0

2015

2016

2017

916,43

922,34

976,8

735

729

777,9

945,06

966,83 1016,76

618

652,68

691,30

621,6

657,12

687,04

*aprēķinā ņemts vērā vidējais darba stundu skaits un
stundas tarifa likme janvārī
VESELĪBAS APRŪPES DARBINIEKU ATALGOJUMS
LATVIJAS LIELĀKAJĀS SLIMNĪCĀS, EIRO
Prakses veids

BKUS

RAKUS PSKUS

Ārsti

1141

1102

1182

Aprūpes darbinieki (māsas)

725

722

779

Aprūpes atbalsts (māsu
palīgi)

465

539

561

3,14

3,1

% no kopbudžeta

3,81

% no IKP

2016

2017

2018*

*Veselības ministrijas iecerētais budžeta pieaugums

VESELĪBAS APRŪPES DARBINIEKU ATALGOJUMS,
2017. GADA FEBRUĀRIS

Prakses veids

Vidējais darba
Vidējā
stundu skaits stundas
mēnesī vienai
tarifa
darba vietai likme, eiro

Alga
bruto,
eiro*

Ārsti

99

9,59

949,41

Vispārējās
prakses ārsti

95

8,10

769,5

Specialitāšu ārsti

100

9,90

990

Medicīnas māsu
profesiju vecākie
speciālisti

139

4,82

669,98

Ārstu palīgi

136

4,90

666,4

VM iecerētais darba samaksas palielinājums ārstniecības
personām

*aprēķinā ņemts vērā vidējais darba stundu skaits un
stundas tarifa likme

Ārstu kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs, skaits pēc valstīm

Ārstu kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs, skaits pēc profesijām

Citas, 19
Somija, 6
Francija, 6

Vācija, 74

Citas, 21
Vispārējā ķirurģija, 5

Ārsts bez
specializācijas, 111

Anestezioloģija, 5
Ģimenes
medicīna, 7

Īrija, 8
nav
zināms, 12

Radioloģija, 11

Apvienotā
Karaliste, 23

Zobārsts, 15
Zviedrija, 27

Avoti: VM, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas ārstu biedrība, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca,
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca.
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Acis, optika / acu veselība
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Acis, optika / acu veselība
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Acis, optika / acu veselība
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Acis, optika / acu veselība
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Acis, optika / acu veselība - Ārstu privātprakses, speciālisti

Acu Veselības Centrs, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, A.Čaka 70-6, LV 1011
67 310205, 29 287955
info@acuarsts.lv
www.acuarsts.lv
Ambulatorie pakalpojumi, kataraktas operācijas, glaukomas
operācijas, acs ārstnieciskā lāzerķirurģija, OCT, optika un
kontaktlēcas

Pupilo Latvija, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Lāčplēša iela 14, 3.stāvs, 305.kabinets
27 855215
info@pupilo.lv
www.pupilo.lv
Optikas preces

Puķītes L. acu ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:
Papildinfo:

Rīga, Lāčplēša 24-11, LV 1011
67 283050, 29 421194
Redzes pārbaude, diagnostika, okulists, briļļu korekcija,
oftalmologs, glaukomas diagnostika

Industriālās tehnoloģijas, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, Brīvības gatve 224b, LV 1039
67 817808
industrialas.tehnologijas@dtg.lv
Acu kabinetu aprīkojums, diagnostikas un ķirurģijas ierīces,
vienreizlietojamie materiāli

Valtera protēžu laboratorija, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Internet:

Rīga, Brīvības gatve 410, LV 1024
67 394563, 29 159961
www.vpl.lv

Naevus, SIA, Lens optika
Adrese:
Tālrunis:

Saldus n., Saldus, Tūristu 4, LV 3801
638 22180

Ārstu privātprakses, speciālisti

Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži,
SIA
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Salacgrīvas n., Ainaži, Valdemāra 46, LV 4035
640 43338
640 43273
ilonabalode@inbox.lv
www.ainazuslimnica.lv
Specializētais stacionārs Latvijā, kas sniedz kvalificētu un
profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un pusaudžiem.

Latvijas Amerikas acu centrs, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, A.Deglava 12a, LV 1009
67 272257
67 272128
laac@laac.lv
www.laac.lv
Filiāle: Skolas 5 (Med. sab. “ARS”),
tālr. 67 201006, 67 201007
Acu veselības un redzes diagnostika. Saslimšanu ārstēšana.
Acu operācijas pieaugušajiem un bērniem.
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Ārstu privātprakses, speciālisti
Sprances Z. ģimenes ārsta prakse

Vecumnieku n., Vecumnieku p., Vecumnieki,
“Atvasaras”, LV 3933
Tālrunis:
639 76181
E-pasts:
zinaidasprance@inbox.lv
Darba laiks: P. 8.00-14.00, O. 14.00-19.00, T. 9.00-13.00,
C. 9.00 - 11.00, P. 9.00-14.00
Adrese:

Vertebra, veselības centrs
Adrese:
Mob. tālr.:
Internet:
Papildinfo:

Šļubures M. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:
Adrese:
Mob. tālr.:
Adrese:
Tālrunis:

Rēzeknes n., Maltas p., Malta, Andrupenes 28, LV 4630
646 33137, 29 557259
Rēzeknes n., Kaunatas p., Kaunata, Rāznas 17, LV 4622
29 557259
Rēzeknes n., Mākoņkalna p., Lipuški, Līgo 7, LV 4626
646 46735, 29 557259

Jēkabpils, Bebru 1-1, LV 5201
25 611060
www.vertebra.lv
Ārstu privātprakses, speciālisti.

Dinas Puhartes doktorāts, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:

Līgatnes n., Līgatnes p., Augšlīgatne, Dārza 2-13, LV 4108
29 416828

Dubinskas A. ārsta prakse psihiatrijā
Adrese:
Tālrunis:
Papildinfo:

Kuldīgas primārās veselības aprūpes
centrs, SIA

Tjarves A. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
Papildinfo:

Rēzeknes n., Maltas p., Malta, Andrupenes 28, LV 4630
646 33137
26 414339
Ģimenes ārste Maltā un Rēzeknē, mājas vizītes.

Rīga, Gogoļa 3-221, LV 1050
67 282655, 29 168443
Bērnu un jauniešu psihiatrs

Adrese:
Tālrunis:

Kuldīgas n., Kuldīga, Liepājas 34, LV 3301
633 22401

Sproģes I. ārsta prakse pediatrijā
Adrese:
Tālrunis:

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

Tučas I. ģimenes ārsta prakse

Madonas n., Madona, Skolas 29, LV 4801
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
Adrese:

Tālrunis:

Dobeles n., Dobele, Brīvības 11a-7, LV 3701
637 21238

Adrese:
Tālrunis:

Adrese:
Mob. tālr.:

Adrese:
Tālrunis:

Ventspils, Lielais prospekts 49, LV 3601
636 07727, 26 557473

Aizkraukles pilsētas ārsta Grīga Valda
privātprakse
Aizkraukles n., Aizkraukle, Bērzu 5-413, LV 5101
29 269732

Asafrejas Guntas ģimenes ārsta prakse
Burtnieku n., Valmieras p., Valmiermuiža,
Draudzības 12a, LV 4219
642 38539
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Ārstu privātprakses, speciālisti - Dermatoloģija
Āboltiņa Ilgarta ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:

Limbažu n., Limbaži, Klostera 6a-44, LV 4001
640 70151

Kudiņas I. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:

Baumanes A. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:

Līvānu n., Līvāni, Rīgas 77-102, LV 5316
653 81867

Lundes D. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:

Bikur Holim, Rīgas slimnīca, AS
Adrese:
Tālrunis:

Rīga, Maskavas 122/128, LV 1003
67 144514, 22 848407

Adrese:
Tālrunis:

Guntas Kaugares ģimenes ārsta prakse, SIA
Adrese:
Tālrunis:

Cēsu n., Cēsis, Vienības laukums 2a, LV 4101
29 153700

Adrese:
Tālrunis:

Ivanovas M. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Mob. tālr.:

Aizkraukles n., Aizkraukle, Bērzu 5-303, LV 5101
29 423724

Tālrunis:

Cēsu n., Cēsis, Bērzaines 18, LV 4101
641 22711

Tālrunis:

Tālrunis:

Adrese:
Tālrunis:

Rūjienas n., Rūjiena, Valdemāra 26, LV 4240
29 198917, 29 181968

Piļipčuka Tatjana - ģimenes ārsta un neirologa
prakse
Jelgava, Strazdu 16, LV 3004
630 10503

Preiļu pilsēta: Lioznovas S. ģimenes
ārsta prakse

Preiļu n., Preiļi, Raiņa bulvāris 13-110, LV 5301
653 07772
Saldus n., Lutriņu p., Lutriņi, Skolas 5-2, LV 3861
638 31363, 26 558640

Vasiļjeva R. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:

J.Tralmaka un A.Tralmakas ārsta prakse, SIA
Adrese:

Talsu n., Sabile, Pilskalna 6, LV 3294
632 52220, 26 432901

Pūkaines S. ģimenes ārsta prakse
Adrese:

Jaunzemas Brigitas ģimenes ārsta prakse
Adrese:

Ventspils, Pils 17, LV 3601
636 62599, 29 646223

Ludzas n., Ludza, 18.novembra 17-3a, LV 5701
28 300368, 22 410171

Žīgures I. ģimenes ārsta prakse
Adrese:
Tālrunis:

Cēsu n., Cēsis, Bērzaines 18, LV 4101
641 61064

Kauliņas A. ģimenes ārsta prakse,
arodslimību ārste
Lielvārdes n., Lielvārde, Raiņa 5, LV 5070
650 54230

Dermatoloģija
Reficio, SIA
Adrese:
Tālrunis:

Valmiera, Diakonāta 4-3, LV 4201
29 465955, 642 22530

Lāzerklīnika, SIA

Rīga, Raiņa bulvāris 17-4, 2.st., LV 1050
67 220050
E-pasts:
ksraina17@kolonna.com
Internet:
www.lazerklinika.lv
Darba laiks: P.-Pt. 8.00 - 21.00, S. 8.00 - 18.00
Papildinfo:
Dermatalogu, kosmetalogu konsultācijas un pakalpojumi,
ādas labdabīgu veidojumu noņemšana, mezoterapija,
ķīmiskais pīlings, lāzerprocedūras
Adrese:

Tālrunis:
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Diagnostika - Doktorāti... - Fizioterapija
Diagnostika
Alfa laboratorija, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, Ieriķu 43-25, LV 1084
29 125199
67 566335
info@alfalaboratorija.lv
www.alfalaboratorija.lv
Abbott Molecular un Abbott Point of Care pārstāvis Latvijā.
Molekulārās diagnostikas iekārtu un analizatoru tirdzniecība.

E.Gulbja laboratorija, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, Brīvības gatve 366, LV 1006
67 801112
67 543867
info@egl.lv
www.egl.lv
Visa veida medicīniskās analīzes.
Laboratorija cilvēkiem un dzīvniekiem

Doktorāti, poliklīnikas, veselības centri

Dzelzceļa veselības centrs, SIA

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

Tālrunis:

Fizioterapija
Vipmed, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:

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

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

E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, Pērnavas 62-326 (Protezēšanas un ortopēdijas centrā)
29 441021
atis.grundmanis@gmail.com
Sporta medicīna, manuālā terapija

Adrese:

Bikur Holim, Rīgas slimnīca, AS
Adrese:
Tālrunis:

Rīga, Maskavas 122/128, LV 1003
67 144514
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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

A. Klīnika, SIA

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
Adrese:

I. Zupas ārstu prakse, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Adrese:
Mob. tālr.:

I. Samulevičas medicīniskā
privātprakse, IU
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Papildinfo:

Limbažu n., Limbaži, Zāles 6a-18, LV 4001
640 21744
annele@apollo.lv
Ginekoloģija, sievietes veselība, dzemdības

Adrese:
Tālrunis:

Cēsu n., Cēsis, Vaļņu 9-4, LV 4101
29 285006
dr.inguna@inbox.lv
www.izupasarstuprakse.lv
Kvalificēti ginekoloģijas pakalpojumi Cēsīs

Jelgavas novads:
Bičevskas I. ārsta ginekologa prakse
Jelgava, Pulkveža O.Kalpaka 16-108., LV 3001
26 514031 (iepriekšējs pieraksts)

Krūkles R. ārsta prakse ginekoloģijā
un dzemdniecībā
Ventspils, Andreja 7/9, LV 3601
636 25717

Pudzes D. ārsta ginekologa prakse
Adrese:
Tālrunis:

Valmiera, Bastiona 24, LV 4201
642 22247, 29 461098
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Kardioloģija... - Laboratorijas - Neiroloģija...
Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma
Krūmiņas Lijas privātprakse kardioloģijā
un reimatoloģijā
Adrese:
Tālrunis:
Papildinfo:

Bauskas n., Bauska, Plūdoņa 58-3, LV 3901
29 696913
Kardiologs, reimatologs, ehokardiogrāfija, ģimenes ārsts,
internists

Laboratorijas
Alfa laboratorija, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, Ieriķu 43-25, LV 1084
29 125199
67 566335
info@alfalaboratorija.lv
www.alfalaboratorija.lv
Abbott Molecular un Abbott Point of Care pārstāvis Latvijā.
Molekulārās diagnostikas iekārtu un analizatoru tirdzniecība.

Hansatrade, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:

Rīga, Šmerļa 3, LV 1006
67 522133, 26 347371
hansatrade@inbox.lv
www.hansatrade.lv

Neiroloģija / nervu sistēmas saslimšanas
Strazdas D. ārsta neirologa,
algologa privātprakse

Liepāja, Aldaru 20/24, LV 3401
Tālrunis:
634 23149, 28 351178
Darba laiks: C. 15.30 - 17.30
Adrese:

Adrese:
Tālrunis:

Jelgavas novads: Kaļenčukas S. ārsta neirologa
prakse
Jelgava, Sudrabu Edžus 9/6, LV 3001
630 26338, 26 305347
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Laboratorijas

27

mk13.indd 27

28.06.2017 12:27:06

Laboratorijas
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Otorinolaringoloģija
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Otorinolaringoloģija - Pediatrija... - Psiholoģija
Otorinolaringoloģija

Headline, privātklīnika, Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultātes studiju
centrs
Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:
Darba laiks:
Papildinfo:

Rīga, Kalnciema 98-16, LV 1046
67 473045
25 511144
info@headline.lv
www.headline.lv
P.-Pt. 9.00 - 18.00, S. 10.00 - 15.00
Ausu, kakla un deguna slimību ārstēšana

Naumovs Pāvels, ārsta otorinolaringologa
un homeopāta prakse
Adrese:
Tālrunis:
Facebook:
E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, Kaivas 50 k.5-70 (ārd. kods 1#7905), LV 1021
67 339337, 29 245544
pavels.naumovs
pavelnau@gmail.com
Homeopātija. Ausu, kakla un deguna slimības

Hanis M. ārsta otorinolaringologa prakse
Adrese:
Mob. tālr.:

Limbažu n., Limbaži, Klostera 4a-1.st., LV 4001
26 448301

Pediatrija / bērnu veselība

Latvijas Amerikas acu centrs, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, A.Deglava 12a, LV 1009
67 272257
67 272128
laac@laac.lv
www.laac.lv
Acu veselības un redzes diagnostika. Saslimšanu ārstēšana.
Acu operācijas pieaugušajiem un bērniem.
Filiāle: Skolas iela 5, Rīga, T: 67201024, reģistrat. 67201006,
Med.sab.”ARS”

Strazda Ivara ārsta pediatra privātprakse

Liepāja, Republikas 5-304, LV 3401
27 869230
E-pasts:
ivarsstrazds@inbox.lv
Darba laiks: T., Pt. 16.00 - 19.00
Papildinfo:
Ārstē bērnus no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam.
Pieteikšanās pa telefonu.
Adrese:

Mob. tālr.:

Psiholoģija

Heinrihsones Z. psihologa privātprakse
Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Papildinfo:

Ventspils, Atpūtas 16, LV 3601
26 543132
zanda.h@inbox.lv
Konsultē bērnu un pusaudžu problēmās,
arī bērnus ar īpašām vajadzībām.
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Psihoterapija / psihiatrija
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Rehabilitācija
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Rehabilitācija

Almevia, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
Internet:
E-pasts:

Cēsu n., Cēsis, Pļavas 3a, LV 4101
26 402383
www.ziedeevija.lv
ziedeevija@gmail.com

Pure Water, SIA

Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, Marijas 13 k.3, LV 1050
27 545729
atiszilbers@gmail.com
Islandes ledāja ūdens AQUA ANGELS piegāde vairākreizējas
lietošanas stikla iepakojumā visā Latvijā.

Raivja Aršauska veselības centrs
Ayurveda Palace Jurmala
Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Jūrmala, Smilšu 11, LV 2015
26 300422
sales@herbs.lv
www.panchakarma.clinic
Ājurvēdiskās procedūras un preparāti. Jogas nodarbības.
Pulsa diagnostika. Veģetārais restorāns.

Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:

Rīga, K.Ulmaņa gatve 2-3.st., LV 1004
67 675700
29 430050
info@arsauskis.lv
www.arsauskis.lv
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Rehabilitācija - Seksopatoloģija... - Skaistumkopšanas... - Slimnīcas...
Rehabilitācija

UniHaus, SIA, Tehniskās ortopēdijas centrs

Rīga, Bruņinieku 5, k.25, LV 1001
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98 - 315. kab., LV 4601
Tālrunis:
67 295272, 29 411026
E-pasts:
unihaus@unihaus.lv
Internet:
www.unihaus.lv
Darba laiks: P., Pt. atsevišķi vienojoties
Darba laiks: O. 13-19; T., C. 9-12; 13-16 (pacientu pieņemšana)
Papildinfo:
Tehniskās ortopēdijas uzņēmums, kas nodarbojas ar
dažāda veida ekstremitāšu protēžu, ortožu izgatavošanu un
pielāgošanu. Funkcionālās gultas, riteņkrēsli
Adrese:
Filiāle:

Vizlas pirts
Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
Mob. tālr.:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, Lokomotīves 60a, LV 1057
67 131091
27 010148
29 547689
www.pirts-vizlas.lv
Publiskā pirts

Seksopatoloģija / seksuālā veselība
DB prakse, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:

Rīga, Dzirnavu 34a-23, LV 1010
29 423164

Skaistumkopšanas saloni

AO kolekcija, SIA,
Skaistumkopšanas salons
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, K.Barona 52 (ieeja no Ģertrūdes ielas), LV 1011
67 399135
info@aokolekcija.lv
Salons / frizētava

Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
Bikur Holim, Rīgas slimnīca, AS
Adrese:
Tālrunis:

Rīga, Maskavas 122/128, LV 1003
67 144514, 67 144506
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Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
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Traumatoloģija / ortopēdija / ķirurģija - Zobārstniecība / mutes veselība
Traumatoloģija / ortopēdija / ķirurģija
Lāča J. ārsta prakse ķirurģijā un
traumatoloģijā
Adrese:
Mob. tālr.:

Preiļu n., Preiļi, Raiņa bulvāris 13-406. kab., LV 5301
29 412049

Industriālās tehnoloģijas, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, Brīvības gatve 224b, LV 1039
67 817808
industrialas.tehnologijas@dtg.lv
SYNOLIS intra-artikulārās injekcijas

Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība

A. Klīnika, SIA

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

Anitas Alkas Elfa, SIA,
Zobārstniecības kabinets

Adrese:

AB Dental, IK

Cēsu n., Cēsis, Pļavas 5-2.st., LV 4101
Tālrunis:
641 20800, 26 412862
Darba laiks: P. 14.00 - 19.00, O.-Pt. 10.00 - 18.00
Papildinfo:
Kvalificēta zobārste Cēsīs
Adrese:

Cēsu n., Cēsis, K.Valdemāra 13, LV 4101
641 20248
Darba laiks: P. 9.00 - 14.00, O. 11.00 - 16.00, T. 9.00 - 14.00,
C. 11.00 - 16.00, Pt. 9.00 - 13.00
Papildinfo:
Kvalificēta zobārste Cēsīs.
Adrese:

Tālrunis:

Arke, SIA

Rīga, Ģertrūdes 67a, LV 1011
67 244428
E-pasts:
ar-ke@inbox.lv
Darba laiks: P. 8.00 - 14.00; O. 10.00-19.00; C. 10.00-19.00
Adrese:

Tālrunis:
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Zobārstniecība / mutes veselība

Dent DI, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:
Darba laiks:
Papildinfo:

Rīga, K.Valdemāra 145 k.2, LV 1013
67 451516
29 518615
dent-di@inbox.lv
www.dentdi.lv
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
Zobu ārstēšana, protezēšana, ķirurģija. Kosmētiskā zobu
atjaunošana un implantācija. Higiēnas pakalpojumi.

Heliks DS, SIA,
Zobu tehniskā laboratorija
Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, Brīvības gatve 193d, LV 1039
67 551121, 67 801599
29 241895
heliks@heliks.lv
www.heliks.lv
Zobu protēžu izgatavošanas un remonta pakalpojumi.

Rīgas zobārstniecība, SIA

Dinas Kokorevičas zobārstniecības prakse
Adrese:
Mob. tālr.:

Ikšķiles n., Ikšķile, Skolas 7-1, LV 5052
29 480103

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

Tālrunis:

Dr. Butkēvičas zobārstniecības prakse, SIA

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

Šmitu zobārstniecība, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Mob. tālr.:
E-pasts:

Ogres n., Ogre, Priežu 9, LV 5001
650 22550
29 437674
inga28282@inbox.lv

Dzelzceļa veselības centrs, SIA

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

Tālrunis:

Titāns N, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Rīga, Brīvības gatve 232, LV 1039
67 552767
titans@apollo.lv
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Zobārstniecība / mutes veselība
Šmites L. zobārstniecības prakse
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Lielvārdes n., Lielvārde, Raiņa 5, LV 5070
650 55091
dr.liga.smite@gmail.com

TROPI, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Adrese:
Mob. tālr.:
Internet:
Papildinfo:

Siguldas nov., Allažu pag, Allaži, Birzes 2-8, LV 2154
29 263653
Rīga, Bērzaunes 6a-1.st., LV 1039
29 263653
www.drpiskunova.lv
Ārstēšana, protezēšana, zobu ķirurģija

Adrese:
Tālrunis:

Aizkraukles pilsēta: DOO, SIA,
Zobārstniecības kabinets

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

AZP, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:

Madonas n., Madona, Rīgas 6, LV 4801
26 529452

Štosas D. zobārstniecības prakse
Adrese:
Tālrunis:

Dobeles n., Dobele, Brīvības 7-3.st., LV 3701
637 21942, 26 096419
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Jaunu zāļu radīšanas potenciāls pret tirgus un valsts iespējām
Latvijā jauno un efektīvo medikamentu pieejamība vērtējama kā slikta. Par to liecina gan Eiropas
Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) aprīļa beigās publiskotā analīze „Patients
W.A.I.T. Indicator” par zāļu pieejamību un kompensāciju, gan iepriekš veiktie apkopojumi, kā arī
pacientu un ārstu organizāciju publiski paustā un saņemtā informācija par jauno zāļu nepieejamību
dažādu slimību un saslimšanu ārstēšanai.
EFPIA pētījuma dati liecina, ka no Eiropas Zāļu aģentūras (EMA)
2013., 2014. un 2015.gadā apstiprinātajiem 112 jaunajiem medikamentiem Latvijas pacientiem valsts kompensē vien deviņus,
bet pārējie jaunie medikamenti pieejami par pilnu maksu. Šie dati
Latviju no 26 pētījumā iekļautajām Eiropas valstīm jaunu zāļu
pieejamības ziņā ierindo pēdējā vietā. Tikmēr ievērojami labāka
mūsdienīgu medikamentu pieejamība ir Lietuvā, kur valsts apmaksā 30 jaunās zāles, un Igaunijā, kur valsts apmaksā 19 jaunus
medikamentus. Vairumā Eiropas valstu EMA lēmums ir atskaites
punkts, lai jaunās zāles tiktu iekļautas arī valsts kompensējamo
zāļu sistēmā, bet Latvijā tā tas nav. Tas savukārt liecina par to, ka
Latvijā ir nepietiekams kompensējamo zāļu budžets, kā rezultātā
pacientiem nav pieejamas atbilstošas zāles, un arī to, ka, izvērtējot
zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmā, naudas trūkuma dēļ reti
tiek ņemti vērā zāļu ārstnieciskās efektivitātes kritēriji.
Kā liecina EFPIA dati, no 2000. līdz 2009.gadam iedzīvotāju mūža
ilgums 30 OECD valstīs palielinājies teju par diviem gadiem,
sasniedzot 76 gadu slieksni. Lielākie nopelni ar 73% ietekmi citu
faktoru vidū ir inovatīvajiem medikamentiem. Pateicoties efektīvākām un inovatīvākām zālēm, no 2000.gada līdz 2012.gadam
mirstība no sirds un asinsvadu slimībām piecās lielākajās Eiropas
Savienības (ES) valstīs – Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un Lielbritānijā – ir samazinājusies par 37%. Kopš 1991.gada mirstības
rādītāji no visiem audzējiem ir samazinājušies par 21%. Savukārt
95% no Eiropas 15 miljoniem C hepatīta pacientu var tikt izārstēti
8–12 nedēļu laikā. Kopš 2016.gada šīs zāles C hepatīta ārstēšanai
pieejamas arī Latvijas pacientiem. Kopš 1991.gada mirstības
rādītājs HIV pacientiem Francijā ir samazinājies par 94%. No 2000.
līdz 2012.gadam jaunas terapijas iespējas mirstību no diabēta
Korejā un Kanādā ļāvušas samazināt attiecīgi par 48% un 31%.
ŠĶĒRSLIS INOVATĪVU MEDIKAMENTU RADĪŠANAI –
CILVĒKRESURSI UN FINANSIĀLĀ KAPACITĀTE
Farmācijas kompānijas AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs Juris
Bundulis skaidro, ka medikamentu pieejamība Latvijā ir jāvērtē no
diviem aspektiem. Runājot par medikamentu fizisko pieejamību,
Bundulis atzīst, ka to izvēle ir sabalansēta un laba. Par to liecina
tas, ka Latvijas zāļu reģistrā ir vairāk nekā 7000 pozīciju. Savukārt
otrs aspekts, kas Latvijā ir kritisks, ir reālā iedzīvotāju pieejamība
zālēm. Uzņēmuma vadītājs atzīst, ka gan oriģinālu, gan patentbrīvu
medikamentu pieejamība Latvijā ir nepietiekama. Viņš uzsver, ka
zāles izmaksu ziņā ir viens no efektīvākajiem ārstniecības veidiem un valsts atbildība ir rūpēties par savu iedzīvotāju, nodokļu
maksātāju veselības aprūpi. Tomēr Latvijā kompensējamo zāļu
budžets uz vienu iedzīvotāju diemžēl ir viens no zemākajiem ES.

izdevumu, tai skaitā arī izdevumus zāļu iegādei. Tādējādi oriģinālo medikamentu pieejamība, ņemot vērā to cenas, ir kritiska,
atzīst Bundulis. „Pacienti nevar atļauties segt 50% vai pat 25%
no zāļu cenas. Iedzīvotāju socioloģiskie pētījumi rāda, ka līdz pat
40% pacientu nevar atļauties iegādāties nepieciešamās zāles,”
uzsver Bundulis.
Ražotāja AS „Olainfarm” attīstības departamenta direktors Vilnis
Liepiņš atzīmē, ka jautājumā par jaunu medikamentu pieejamību
Latvijā jāņem vērā tāds faktors kā tirgus kapacitāte. Proti, Latvijas
tirgus ir mazs, tāpēc reizēm lielās farmācijas kompānijas nav
ieinteresētas reģistrēt tajā savus jaunos medikamentus.
Vērtējot Latvijas priekšrocības vai jaunu medikamentu radīšanai
iespējamus labvēlīgus nosacījumus, „Grindeks” vadītājs stāsta,
ka galvenās priekšrocības ir augsts intelektuālais potenciāls,
pieredze un zināšanas. Arī ģeogrāfiskais izvietojums ir svarīgs,
jo Latvijas ražotāji izprot gan Rietumu, gan Austrumvalstu prasības, kā arī spēj būt elastīgi, izprotot klientu vajadzības. Latvijā
ir saglabājusies un stabilizējusies arī spēcīga zinātniskā bāze
un farmācijas rūpniecība, kura ir varējusi attīstīties, lielākoties
pateicoties profesionāļu augstajai kvalifikācijai un veiktajām
investīcijām. Piemēram, investīciju apjoms „Grindeks” attīstībā
pēdējo 15 gadu laikā ir sasniedzis vairāk par 90 miljoniem eiro,
kas nodrošinājis gan modernu ražotņu un laboratoriju izveidi,
gan regulāru jaunu patentbrīvo medikamentu iekļaušanu produktu klāstā.
Vienlaikus „Grindeks” valdes priekšsēdētājs atzīst, ka Latvijā
oriģinālproduktu izstrādi kopumā ierobežo augstās izmaksas. „Lai
gan Latvijas zinātnieki ir spējīgi ik gadu radīt virkni farmakoloģiski
aktīvu molekulu, labākajā gadījumā līdz aptieku plauktam nonāks
tikai viena no simta, jo ķīmiska molekula vēl nav medikaments, bet
par tādu top tikai gatavo zāļu formā – tablete, kapsula, pilieni – pēc
ilgstošiem drošības efektivitātes pētījumiem, pēc tam, kad ir atrisināti visi tehnoloģiskie un kvalitātes aspekti,” norāda Bundulis.
Arī Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA)
izpilddirektore Agnese Korbe uzsver, ka Latvijā ir pieejami augsti
izglītoti un zinoši speciālisti – ārsti, zinātnieki, kuriem ir potenciāls
sniegt savu ieguldījumu inovatīvu zāļu izstrādē. Vienlaikus viņa
atgādina, ka jaunu medikamentu radīšana ir ļoti dārgs process.
Saskaņā ar zāļu ražotāju kompāniju aprēķiniem jaunu zāļu atklāšana un reģistrācijas saņemšana ražošanas sākšanai var pārsniegt
vienu miljardu eiro.

Uzņēmumā „Olainfarm” vēl arī norāda, ka, ņemot vērā to, ka vidējās jauna medikamenta pētniecības izmaksas ir ap vienu miljardu
eiro, inovatīvu medikamentu radīšana Latvijā ir iespējama tikai
tad, ja tiek piesaistīti ārzemju investori. Tas skaidrojams ar to, ka
Šogad valsts kompensējamām zālēm atvēlēti 144 miljoni eiro. šādu investīciju apjoms patlaban nav pa spēkam nevienam LatIedzīvotāji tiešā veidā sedz lielu daļu – virs 50% – ārstniecības vijas farmācijas uzņēmumam. Turklāt Latvijā kopumā ir vērojams
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kvalificētu speciālistu trūkums, kas šāda mēroga projektu varētu
īstenot. Proti, ar tiem cilvēkresursiem, kas Latvijā ir pieejami, nepietiek. Galvenie šķēršļi inovatīvu medikamentu radīšanai Latvijā
tātad ir cilvēkresursi un finanšu resursi.

CER UZ IZGLĪTĪBAS REFORMU UN KOMPENSĀCIJAS
SISTĒMAS PILNVEIDOŠANU
Kā atzīst zāļu ražotāja „Grindeks” vadītājs, Latvijā biznesa vide
un infrastruktūra ļauj attīstīt jaunus produktus. Proti, tā ir pietiekami labvēlīga, lai Latvijā varētu pastāvēt ilgtspējīga zinātne
un farmācijas rūpniecība. Neskatoties uz to, ir daudz aspektu,
kuros farmācijas ražotāji vēlētos lielāku sabiedrības izpratni un
valsts atbalstu. Tā kā farmācija ir ilgtspējīga nozare, uzņēmējiem
ir ļoti svarīgi, lai valsts ekonomiskā politika un nodokļu sistēma
ir stabila un prognozējama, jo tā ietekmē gan biznesa procesus,
gan ilgtermiņa pētniecības un attīstības perspektīvas, norāda
Bundulis. Tāpat inovācija farmācijā nav iedomājama bez augsti
kvalificētiem darbiniekiem, tāpēc ir ļoti svarīgi īstenot izglītības
sistēmas reformu, veicinot jauniešu pievēršanos dabaszinātnēm,
viņš akcentē.
Pēdējos gados nozarē aizvien vairāk izjūtams jaunu, kvalificētu
darbinieku trūkums, atzīst Bundulis. „Formāli izglītība un zinātne ir
valsts attīstības prioritāšu vidū, bet dzīvē aina diemžēl ir atšķirīga.
Valstij jāatbalsta zinātne, par prioritāti nosakot virzienus ar izteiktu
praktisko pielietojamību. Valsts varētu aktīvāk veicināt sadarbību
starp ražotājiem un akadēmisko sektoru, stiprinot privātā un
publiskā sektora partnerību,” uzsver „Grindeks” vadītājs.

Arī „Olainfarm” pārstāvis Liepiņš uzskata, ka valstij būtu nepieciešams pietuvināt izglītības sistēmu uzņēmējdarbības vajadzībām,
ceļot izglītības kvalitāti, kā arī veidot maksimāli skaidru un prognozējamu uzņēmējdarbības politiku.
SIFFA izpilddirektore Korbe uzskata, ka valstiskā līmenī ir svarīgi
apzināties jauno un efektīvo zāļu nozīmi, to pozitīvo ietekmi uz
pacientu ārstēšanu, kā arī veicināt no terapijas un ilgtermiņa
izmaksu viedokļa efektīvāku, jaunāku zāļu pieejamību un kompensāciju, nevis orientēties uz pēc iespējas lētākām zālēm. Tāpēc
ir ļoti būtiski palielināt kompensējamo zāļu budžetu, kas Latvijā
ir viens no viszemākajiem Eiropā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju.
Tāpat ir jārada elastīgāki nosacījumi zāļu ražotājiem līgumos,
kas tiek slēgti ar valsti par zāļu nodrošināšanu pacientiem, un
veicināt uz rezultātu orientētas zāļu kompensācijas sistēmas
attīstību, viņa akcentē. Valstij nepieciešams nodrošināt ilgtermiņā paredzamu uzņēmējdarbības vidi un zāļu cenu paredzamību,
proti, nodrošināt iespēju ražotāju piegādātajām un paralēli
importētajām zālēm kompensējamo zāļu sarakstu papildināt
uz vienādiem nosacījumiem, vienādos termiņos, viņa piebilst.
Patlaban ražotāju piegādātajām zālēm tas atļauts vienu reizi
ceturksnī, bet paralēli importētajām zālēm reizi mēnesī. SIFFA
ieskatā būtiski ir arī pilnveidot kompensācijas sistēmu, palielināt
finansējumu, kā rezultātā arī ražotājiem būtu plašākas iespējas
iesaistīties inovatīvo zāļu pieejamības veicināšanā, kā arī samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi medikamentiem,
kas Latvijā patlaban ir viena no augstākajām ES, un paaugstināt
kompensācijas procentus, jo ne visām diagnozēm zāles tiek
kompensētas 100% apmērā.
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Arī Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) direktors Osvalds
Pugovičs skaidro, ka jebkuras ilgtspējīgu attīstību plānojošas
valsts uzdevums ir veikt ieguldījumus izglītībā, pētniecībā un
attīstībā. Piemēram, Latvija ir izstrādājusi savu viedās specializācijas stratēģiju (RIS3), un viens no šīs stratēģijas virzieniem ir
biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas. Šis virziens ir tieši saistīts ar jaunu ārstniecības līdzekļu
izgudrošanu un ieviešanu. Ievērojot RIS3 dokumentos iestrādātos
nosacījumus, tiks radīta pētniecībai un attīstībai, tai skaitā arī
jaunu ārstniecības līdzekļu izgudrošanai, labvēlīga vide.
Pugovičs skaidro, ka patlaban valsts ieguldījumi izglītībā un
zinātnē atpaliek no plānotajiem, līdz ar to viens no svarīgākajiem
valsts uzdevumiem būtu nodrošināt reālo investīciju atbilstību
plānotajām. „Protams, visu laiku notiek darba diskusijas uzņēmēju,
zinātnieku un valsts pārvaldes iestāžu starpā par to, kā labāk
salāgot, piemēram, izglītības sistēmas darbību ar darba devēju
vajadzībām. Līdzīgi notiek arī dialogs par zinātnes un ražošanas
ciešāku sasaisti. Arī šajos jautājumos valsts iesaistei ir būtiska
nozīme,” saka OSI direktors. Situācijā, kad finansējums veselības
aprūpei kopumā, tostarp kompensējamajiem medikamentiem, ir
nepietiekams, svarīgi, lai valsts ņem vērā arī ražotāju ieguldījumu
pacientu un ārstu izglītošanā, jo īpaši apstākļos, kad, piemēram,
valsts neatbalsta noteikto obligāto tālākizglītību ārstiem, viņš
piebilst. „Piemēram, SIFFA biedru ieguldījums Latvijas veselības
aprūpes sistēmā trīs gadu laikā pārsniedzis 21 miljonu eiro, kas
ieguldīti gan tiešās investīcijās un atbalstā, gan izglītībā, pētniecībā un attīstībā,” klāsta Pugovičs.
RAŽOTĀJI IK GADU IEGULDA MILJONUS
Farmācija nav atdalāma no zinātnes un inovācijas, šī nozare pēc
savas būtības ir inovatīva, uzsver uzņēmēji. Viņi ik gadu iegulda
arī nozīmīgus līdzekļus pētniecībā un attīstībā un iesaistās kopprojektos. Tāpat farmācijas uzņēmēji īsteno dažādas iniciatīvas
izglītības un zinātnes atbalstam, piešķirot veicināšanas prēmijas,
stipendijas, izveidojot prakses vietas, iesaistoties izglītības programmu veidošanā un realizējot virkni dažādu projektu. Ražotāji
arī nepārtraukti ievieš jaunas tehnoloģijas, kā arī sadarbojas ar
zinātniekiem dažādos pētniecības centros un institūtos gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Viens no svarīgākajiem uzņēmēju
uzdevumiem ir mērķtiecīgs darbs, meklējot iespējas dalībai liela
mēroga projektos.
Kompānija „Grindeks” 2016.gadā pētniecībā un attīstībā ieguldīja
3,7 miljonus eiro. Jaunu produktu izstrāde farmācijā ir ilgstošs,
gados mērāms process – šobrīd dažādās stadijās, sākot no
aktīvās farmaceitiskās vielas ķīmiskās sintēzes līdz klīniskajiem
pētījumiem, izstrādē ir 14 patentbrīvie medikamenti. „Grindeks”
strādā arī jaunu oriģinālu medikamentu pētniecības un attīstības
jomā. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem „Grindeks” tiek veikti pētījumi jaunam sirds un asinsvadu preparātam,
kas būs pirmais Latvijā jaunradītais medikaments kopš pagājušā
gadsimta astoņdesmitajiem gadiem.

peļņas pirms nodokļiem. Gadā uzņēmums attīsta vismaz divas
jaunas gatavo zāļu formas.
Veselības ministrijā norāda, ka kopumā veselības aprūpes sistēmas reformas laikā 2023.gadā iecerēts veselības nozarei novirzīt
finansējumu vismaz 14% apmērā no valsts kopbudžeta, kas būtu
papildu 827 738 956 eiro. Nepieciešams finansējuma palielinājums arī kompensējamo un centralizēto medikamentu apmaksai,
līdz 2023.gadam novirzot tam papildu 138 840 433 eiro. Tādā veidā
tiktu uzlabota valsts kompensējamo medikamentu pieejamība,
palielināts kompensācijas apmērs līdz 100%, kompensējamo
medikamentu sarakstā iekļauti jauni, inovatīvi medikamenti
efektīvākai esošo diagnožu ārstēšanai un medikamenti jaunu
diagnožu ārstēšanai.

Tikmēr finansējums zāļu kompensācijas sistēmai ir tiešā veidā
saistīts ar kopējo līdzekļu apjomu, kāds ir veselības nozarē. Katru
gadu pacientu skaits, kuri saņem kompensējamos medikamentus,
pieaug, savukārt budžeta palielinājums ir nepietiekams. Rezultātā
tiek meklēti risinājumi, kā mazināt to medikamentu cenas, kuri
ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, lai ar pieejamo finansējumu varētu izpildīt tās saistības pret pacientiem, kuras valsts ir
uzņēmusies. Līdz ar to pirms jaunu papildsaistību uzņemšanās ir
jāraugās, lai esošās saistības tiktu pilnībā nosegtas. Jaunu mediSavukārt „Olainfarm” pagājušajā gadā ieguldījis 2,6 miljonus eiro kamentu iekļaušana kompensējamos zāļu sarakstā nav iespējama
ārpakalpojumu un iekšējās pētniecības attīstībā, kas ir 17% no bez papildu finansējuma novirzīšanas veselības budžetā.
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Farmācija

Farmācijas nozares statistika par 2016. gadu
LATVIJAS ZĀĻU LIELTIRGOTAVU 2016.GADA
STATISTIKA

LATVIJAS ZĀĻU RAŽOTĀJU STATISTIKA
PAR 2016.GADU

Pērn zāļu lieltirgotavas realizējušas preces Latvijā un ārvalstīs
par kopējo summu 799,24 miljoni eiro, kas ir par 10% vairāk
nekā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2015.gadu, par 10% ir pieaudzis arī kopējais zāļu lieltirgotavu apgrozījums Latvijā un ārpus
Latvijas realizētais preču apjoms naudas izteiksmē. Savukārt
realizēto medikamentu apgrozījums 2016.gadā palielinājies
par 7% līdz 638,65 miljoniem eiro.

Latvijas zāļu ražotāju kopējais saražotās produkcijas (zāles un
citas preces) realizācijas apgrozījums bija 157,39 miljoni eiro
(bez PVN), kas ir pieaudzis par 19%, salīdzinot ar 2015.gadu.

Lielāko preču daļu – 70%, kas naudas izteiksmē ir 560,33
miljoni eiro, – zāļu lieltirgotavas realizējušas vietējā tirgū.
30% produkcijas lieltirgotavas pārdeva ārpus Latvijas par
kopējo summu 238,91 miljons eiro, tai skaitā uz Eiropas
ekonomikas zonas (EEZ) valstīm par 105,45 miljoniem eiro
un uz trešajām valstīm jeb valstīm, kuras nav EEZ valstis, par
133,46 miljoniem eiro.
Pagājušajā gadā pēc kopējā apgrozījuma Latvijā un medikamentu realizācijas lielākās zāļu lieltirgotavas bija AS „Recipe
Plus”, SIA „Tamro” un SIA „Magnum Medical”.
APTIEKĀS REALIZĒTO
MEDIKAMENTU APGROZĪJUMS
2016.GADĀ
Salīdzinot ar 2015. gadu, vispārēja tipa
aptiekās realizēto zāļu apgrozījums
2016. gadā ir palielinājies par 4,87%
un sasniedzis 344,54 miljonus eiro.
Zāļu apgrozījums fiziskām personām
palielinājies par 4,97%, bet juridiskām
personām par 0,04%.
Vispārēja tipa aptieku tīklu, kuru veido trīs un vairāk aptieku, īpatsvars
zāļu apgrozījumā turpināja pieaugt,
2016. gadā sasniedzot 76,2% no kopējā
aptieku medikamentu apgrozījuma
(2015. gadā – 74,71%).

Lielākā saražotās produkcijas daļa, kas veido 87%, tika realizēta ārpus Latvijas. EEZ valstīs pārdotas preces 25,94 miljonu
eiro vērtībā, bet trešajās valstīs - 110,9 miljonu eiro vērtībā.
Pērn vietējā tirgū realizēti 13% no saražotās produkcijas 20,55
miljonu eiro vērtībā, kas ir par 15% vairāk nekā 2015.gadā.
Latvijā realizēto medikamentu apjoms ir pieaudzis par 18% un
sasniedza 16,91 miljonu eiro, savukārt ārpus Latvijas pārdoto
zāļu apjoms pieaudzis par 22% un veido 122,88 miljonus eiro.
Pērn 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 25%, saglabājot līdera pozīciju pēc pārdoto
preču apgrozījuma Latvijā.

„Sentor
Farm
aptiekas”,
31,72%

Pārējās aptiekas, 23,8%

Mazie tīkli kopā, 3,34%
„Dalma LI”, 0,58%
„Medelens”, 2,32%
„Farma Balt aptieka”, 4,9%
„Latvijas aptieka”, 4,75%

„A Aptiekas”,
9,12%

„Euroaptiekas farmācija”, 8,42%

„Benu aptiekas
Latvija”, 8,64%
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Homeopātija
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Homeopātija - Medikamentu...
Homeopātija

Naumovs Pāvels, ārsta otorinolaringologa
un homeopāta prakse
Adrese:
Tālrunis:
Facebook:
E-pasts:
Papildinfo:

Rīga, Kaivas 50 k.5-70 (ārd. kods 1#7905), LV 1021
67 339337, 29 245544
pavels.naumovs
pavelnau@gmail.com
Homeopātija. Ausu, kakla un deguna slimības

Medikamentu ražošana

Olainfarm, AS
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Papildinfo:

Olaines n., Olaine, Rūpnīcu 5, LV 2114
67 013705
olainfarm@olainfarm.lv
www.olainfarm.com
jscolainfarm
olainfarm
Medikamentu ražošana

Medikamentu tirdzniecība / aptiekas
Tilžas aptieka, IU
Adrese:
Tālrunis:

Aptieka Valka, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Papildinfo:

Valkas n., Valka, Rīgas 13, LV 4701
647 81336, 647 81337
Zāļu izgatavošana, medicīnas un higiēnas preces

Ausekļa aptieka
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Papildinfo:

Balvu n., Tilžas p., Tilža, Brīvības 55, LV 4572
645 63883
Aptieka Tilžā

Valmiera, Ausekļa 29, LV 4201
642 29155
gemma@apollo.lv

Inta, SIA, Aptieka
Adrese:
Tālrunis:

Smiltenes n., Smiltene, Pils 4, LV 4729
647 73733
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Medicīnas tehnika, piederumi

Augstās tehnoloģijas medicīnā - spožums un posts
Autors: ATIS KĻAVIŅŠ

Tehnoloģiju uzņēmuma „Intel” līdzdibinātājs Gordons Mūrs vienā no savām publikācijām 1965.gadā
izteica prognozi, ka tranzistoru skaits mikroshēmās katrus divus gadus dubultosies. Šī prognoze,
zināma arī kā Mūra likums, 50 gadus vēlāk izrādās patiesa, ļaujot katram no mums kabatā turēt
miljoniem reižu jaudīgāku datoru jebšu viedtālruni, nekā tika izmantots cilvēku nosēdināšanai uz
Mēness 1969.gadā.
Šāds tehnoloģiskais progress velk sev līdzi arī visu pārējo, tostarp
veselības aprūpi, jau šodien piedāvājot iespējas, kas nesen šķita
neiespējamas, un vienlaikus solot daudz vairāk nemaz ne tik tālā
nākotnē. Tomēr visam ir arī ēnas puse – tehnoloģiskā attīstība
tuvojas kārtējai robežšķirtnei, kas sola satricināt pasaules kārtību,
liekot cilvēkiem meklēt tajā savu jauno vietu. Un, protams, kā
gan bez kibernoziedzniekiem, kuru aktivitātes medicīnas jomā ir
sevišķi jūtamas, jo runa ir par veselību un dzīvību.
VIEDPALĪGI NE TIKAI SKAISTUMAM
Lai arī dažreiz dažādi viedpalīgi, piemēram, viedpulksteņi, viedās
aproces vai mājas meteostacijas, šķiet vairāk aksesuāri nekā
reālu labumu nesošas ierīces, izmantojot to ievāktos datus, ir
iespējams uzlabot dzīves kvalitāti.
Kā norāda mobilo sakaru operatora „Latvijas Mobilais telefons”
(LMT) Biznesa vadības dienesta direktors Vīgants Radziņš, liela
nozīme dažādu saslimšanu profilaksē ir apkārtējās vides ietekmei.
Viņš uzsver, ka, izmantojot viedpalīgus, ikviens var ērti izmērīt
mitruma, ogļskābās gāzes līmeni un citus parametrus telpās un
uzlabot vides kvalitāti. Iespēja izmērīt ogļskābās gāzes klātbūtni
telpās ir parādījusies pēdējos gados, jo tehnoloģiju attīstības
rezultātā ir izdevies salīdzinoši lēti saražot nepieciešamos devējus
un sensorus, stāsta Radziņš. „No vienas puses, tā ir elementāra
lieta, bet no otras puses – var palīdzēt uzlabot pašsajūtu īsā laika
posmā. Piemēram, paaugstināts ogļskābās gāzes līmenis izraisa
miegainību, galvas sāpes, savukārt neatbilstošs gaisa mitrums
telpās saasina dažādas slimības – alerģijas, elpceļu saslimšanas,
astmu,” skaidro uzņēmuma pārstāvis.
Papildus tam pacientiem ar hroniskām saslimšanām pieejami
viedpalīgi, kas uzrauga rādījumus un signalizē par bīstamām izmaiņām. Pacientiem ir iespēja izmērīt asinsspiedienu, izmantot viedos
svarus un citas specifiskas ierīces, kas papildinātas ar lietotnēm
rezultātu apkopošanai un izmaiņu fiksēšanai, norāda Radziņš.
Savukārt, daloties ar mērījumu rezultātiem, veselības aprūpes
speciālistiem ir iespējams attālināti veikt monitoringu un ātri
reaģēt uz potenciāli bīstamām izmaiņām, skaidro LMT pārstāvis.
Dažādi pielietojumi medicīnā atradušies arī virtuālās realitātes
ierīcēm, kas pēdējos gados tiek lietotas psiholoģisku problēmu
un garīgu saslimšanu terapijā. Kā uzsver Radziņš, šīs ārstēšanas
metodes palīdz speciālistiem efektīvāk izprast pacientu traumas un
baiļu cēloņus, kā arī izvēlēties piemērotākās ārstniecības metodes
katram pacientam individuāli. Piemēram, virtuālās realitātes brilles
palīdz dažādu fobiju ārstēšanā – ja pacientam ir bail no zirnekļiem,
pirmais solis baiļu pārvarēšanā ir saskare ar fobijas objektu. Tā
kā tiešs pirmais kontakts var būt pārāk traumatisks un arī pārāk

dārgi noorganizējams, pacients iepazīst zirnekli caur virtuālo
realitāti, kas sniedz teju autentisku pieredzi, akcentē speciālists.
Viņš piebilst, ka virtuālās realitātes brilles arī ļauj sekmīgāk atgriezt
sabiedrībā vājredzīgus cilvēkus – ar īpašas palīdzības programmas
starpniecību, kas darbojas savienojumā ar virtuālajām brillēm, tiek
palielināts gan teksts, gan attēli, atvieglojot grāmatu lasīšanu un
televīzijas skatīšanos, ļaujot baudīt redzamo bez deformācijas.
Tehnoloģiskā attīstība uzlabo arī savstarpējās saziņas ātrumu un
iespējas. Tā, piemēram, pacienta saziņa ar ārstu caur „Skype”
vai „WhatsApp” ietaupa laiku abiem, vienlaikus ļaujot veikt
kvalitatīvu sarunu, apmainīties ar augstas kvalitātes attēliem un
citu informāciju. Kā labu piemēru tam, kā tehnoloģijas veicina
pakalpojumu pieejamību un informācijas apmaiņas ātrumu starp
ārstu un pacientu, Radziņš min nesen Latvijā izveidoto lietotni
„We Care, Be Aware” ādas vēža profilaksei, ar kuras palīdzību
var veikt dzimumzīmju pārbaudi un melanomas testu, saņemot
rezultātu – ārstu komentāru – trīs dienu laikā.
„Karsts kartupelis” tehnoloģiju jomā pašlaik ir nākamās paaudzes
jeb 5G mobilais internets, kas uzlabos tīkla tehniskos parametrus
tik tālu, ka nebūs pārsteigums, ja ārsts vienā pasaules malā vadīs
robota roku, bet milisekundi vēlāk robots veiks manipulāciju citā
pasaules malā gulošam pacientam. „Ieguvēji no tehnoloģiju revolūcijas ir visi – ārstiem tā ir iespēja pamanīt saslimšanas agrīnākās
stadijās, ietaupīt laiku un sniegt palīdzību pacientiem klātienē vai
attālināti, izmantojot ļoti inovatīvas metodes. Pacientiem uzlabojas
zināšanas par to, kā labāk rūpēties par savu veselību, bet medicīnas pakalpojumi, kā arī informācija par slimību profilaksi un
veselības veicināšanas aktivitātēm kļūst vēl pieejamāka, palīdzot
uzlabot kopējo dzīves kvalitāti,” uzsver LMT pārstāvis.

STINGRĀ REGULĀCIJA PAILDZINA INOVĀCIJU IEVIEŠANU
Tehnoloģiskā attīstība ļauj radīt jaunus sensorus, ar kuriem var
nomērīt to, ko agrāk neesam mērījuši vai ko bija grūtāk izdarīt. Tie
kļūst mazāki, gudrāki un spēj darboties ilgāk, saka Elektronikas
un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks, Kiberfizikālo sistēmu
laboratorijas vadītājs Leo Seļāvo. „Jau ir izstrādātas un šur tur
lietošanā apstiprinātas gudrās tabletes, kas tiek apēstas, un tad
tās izlaiž devu konkrētā vietā vai laikā vai kaut ko nomēra ķermeņa
iekšienē bez ārējas ietekmes, kas bieži vien ir kaitīga,” stāsta
pētnieks. „Vērtīgi šiem sensoriem ir tas, ka veselības stāvokļa
parametri netiek mērīti šad un tad, bet visu laiku. Piemēram, ja
runājam par sirds aritmiju, problēma ir tāda, ka tā neparādās regulāri, bet, piestiprinot pie krūtīm sensoru, kas seko sirds ritmam
vairākas dienas, beigās iegūstam kardiogrammu, kurā šī aritmija
tiek piefiksēta,” skaidro Seļāvo.
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Runājot par Latviju, viņš norāda, ka Latvijā tiek īstenots projekts
„Staigā vesels”, kas top ar tehnoloģiju uzņēmuma „Mikrotīkls”
un Latvijas Universitātes fonda atbalstu. Projekts pēta intervāla
treniņu metodes ietekmi uz 2.tipa diabēta pacientiem, izmantojot
viedas tehnoloģijas un sensorus, kas nodrošina un monitorē
treniņa norisi. „Lietotne seko līdzi pacienta aktivitātei un dod
pamācības, vai palielināt intensitāti vai samazināt – atkarībā pēc
programmas,” stāsta Seļāvo.

seju apmēram 50–60% gadījumu. Trenējot algoritmu un laižot
tam cauri miljardiem cilvēku foto, dators šodien atpazīst sejas
labāk nekā cilvēks. Tas pats notiek arī ar rentgenogrammām,
bērna dzimuma noteikšanu un jebkuru citu grafisku objektu,
viņš stāsta. „Ja šodien par cilvēka veselības stāvokli viņa dzīves laikā iegūstam apmēram 1000 mērījumus – temperatūru,
asinsanalīzes, asinsspiedienu, vēl kaut ko –, tad, attīstoties
tehnoloģijām, spēsim izsekot cilvēka veselības stāvoklim visu
mūžu. Ja paņemam dažus miljardus cilvēku, izsekojam to
galvenajiem veselības parametriem un zinām, kas ar viņiem
notika, pēc līdzīgas loģikas jau laikus dators varēs pateikt, kas
tu esi un kas ar tevi notiks,” pārliecināts Jegorovs. Protams,
ārsti būs vajadzīgi, bet viņiem būs jāmaina tas, ko viņi dara,
piebilda uzņēmējs.

Ierīcēm otrā pusē ir dažādi datu apstrādes risinājumi, kas arī
tiek attīstīti, spējot sniegt aizvien kvalitatīvāku padomu, tomēr,
kā uzskata pētnieks, visos gadījumos ārsts–cilvēks ir galvenā
autoritāte. „Tehnoloģijas palīdz atvieglot nonākšanu pie lēmuma
gan ātrāk, gan precīzāk, gan arī padarīt veselības aprūpes servisu
pieejamāku cilvēkiem. Latvijā ir problēmas ar rindām, bet daudz ko
varētu izdarīt tiešsaistē, kur būtu vērtīgi iegūt kaut vai pirmatnējo
informāciju, proti, vai man ir tikai iesnas, ar kurām tikšu galā
DROŠĪBAS CENA – SĀPĪGAS MĀCĪBAS
pats, vai tomēr ir pamatots iemesls doties pie ārsta klātienē,”
akcentē pētnieks.
Tas, ka medicīna datorizējas, no vienas puses ir labi, jo varam
izdarīt vairāk, no otras puses – līdzīgi kā citās industrijās,
Seļāvo atzina, ka tehnoloģiskie risinājumi attīstās ātri, tikmēr
pašlaik veidojas situācija, kad drošībai tiek pievērsta pārāk
izaicinājums ir tos ieviest praksē, kam par iemeslu ir medicīnas
maza uzmanība, akcentē virtuālās vides drošības risinājumu
nozares stingrā regulācija. Mediķi, ar ko pētniekam nācies saizstrādātāja „Kaspersky Lab” izplatītāja Latvijā „Datoru drošības
skarties, uz dažādiem jauninājumiem raugoties pozitīvi, bet ir otra
tehnoloģijas” līdzīpašnieks Valdis Škesters. Tikai medicīna ir
puse – procedūras, prasības, un paiet ilgs laiks, kamēr viss tiek
krietni sensitīvāka, jo te ir saistība ar dzīvībām, saka Škesters.
saskaņots un atļauts. „Tas ir izaicinājums, bet labā ziņa ir tā, ka
Viņš gan piebilst, ka, par spīti tam, ka medicīnas iekārtām
jauninājumi tiek ieviesti,” norādīja institūta pārstāvis.
tiek pievērsta liela uzmanība no noziedznieku puses, tās tiek
pastiprināti pētītas, un tajās tiek atrastas daudzas nepilnības,
tostarp ierīcēs, kas tiek ievietotas cilvēka ķermenī. Pašlaik
ĀRSTIEM BŪS JĀMAINA PIEEJA SAVAI PROFESIJAI
nav zināmi gadījumi, kad bijusi ļaunprātīga ietekme uz dzīvību
Kad informācija par cilvēka veselības stāvokli, piemēram, izmek- nodrošinošām sistēmām.
lēšanas rezultāti, analīzes un cita informācija tiks digitalizēta, šie
Škesters atzīst, ka kiberdrošības jomā pieredze rāda, ka pie kaut
dati kļūs pieejami datoram, un ar to brīdi medicīnā sāksies pilnīgi
kāda drošības līmeņa tiek nonākts, saņemot sāpīgas mācības.
cits posms, uzskata tehnoloģiju uzņēmuma „Accenture” Latvijas
„Tiek uzdauzīti sāpīgāki vai mazāk sāpīgi puni, un tad industrija
filiāles vadītājs Maksims Jegorovs.
iekšienē izstrādā kaut kādas prasības, piemēram, kā tas notiek
„Runājot par mākslīgo intelektu, liela daļa nesaprot, kas tas ir un auto industrijā. Tas pats notiks arī medicīnā. Nonāksim pie iekuz ko ir spējīgs. Runājot ar ārstiem, redzu, ka viņi pārvērtē, cik viņu šējiem standartiem un stingrākām prasībām. Diemžēl tas viss
darbs ir kreatīvs, cilvēki kopumā pārvērtē sava darba radošumu iet caur zaudējumiem, satricinājumiem, bez tā iztikt nevaram,”
un nenovērtē to, cik spējīgs ir dators. Ja labi paskatāmies uz to, prognozē eksperts.
ko darām, daudz no mūsu darba ir strukturējams, algoritmizējams,
Viņš arī norāda, ka jau pašlaik ir ražotāji, kas pret drošības jaupadarāms datoram,” saka Jegorovs. „Piemēram, kā tiek noteikta
tājumiem izturas nopietni un, jau izstrādājot ierīces, piesaista
diagnoze? Ja ir tāds simptoms, tad ir tāda kaite, ja vēl kas nāk
drošības speciālistus. Diemžēl tas tā nav visos gadījumos, tāpēc
klāt, tad cits rezultāts, tas pēc būtības ir algoritms, un dators uz
pašlaik tirgū ir gan tādas ierīces, kurām nav aizsardzības, gan
šādām lietām ir ļoti spējīgs,” viņš uzsver.
tādas, kas jau ir labā līmenī. Kā vēl vienu faktoru, kas padara
Jegorovs arī norāda, ka, ņemot vērā straujo zinātnes un medicīnas medicīnas jomu ievainojamu, Škesters min faktu, ka daudzas
attīstību, cilvēkam nav iespējams tai izsekot līdzi pilnībā, kaut vai iekārtas ir novecojušas un tajās ir novecojušas programmatūras,
savā specializācijā, jo gada laikā tiek izdots tik daudz rakstu un kas tādējādi ir viegls mērķis noziedzniekiem.
jaunumu, ko cilvēks pilnībā aptvert nevar. „Tikmēr dators to visu
Eksperts arī akcentē, ka diezgan liela problēma ir datu zādzības.
var izlasīt un sniegt padomu, ņemot vērā visu pieejamo un jaunāko
Viņa ieskatā tas, ka par pacientu datiem no noziedzīgās pasaules
informāciju,” piebilst „Accenture” vadītājs.
puses ir liela interese, liecina par to, ka acīmredzot ir atrasti
Datora spēja paturēt prātā visu noder arī citās disciplīnās. Kā modeļi, kā no tiem gūt finansiālu labumu pagrīdes tirgos. Šī
uzsver Jegorovs, pirms pāris gadiem dators atpazina cilvēka problēma, pēc eksperta domām, tik drīz nepazudīs.
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Medicīnas tehnikas nozares uzņēmumu finanšu dati
Medicīnas un farmācijas jomā strādājošo uzņēmumu
MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS NOZARES UZŅĒMUMU
apgrozījums 2016.gadā veidoja 3,6% no visu Latvijā strādājošo
APGROZĪJUMS
(PA NOZARĒM) 2015./2016.GADĀ
uzņēmumu apgrozījuma. Gadu iepriekš nozares uzņēmumi
apgrozīja 4,1%. Tas nav daudz, bet nav arī maz – tā, piemēram,
2013 2014 2015 2016*
informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozares pērn
Medikamentu ražošana
kopā apgrozīja 5%, bet enerģētika – 8,9% no visu uzņēmumu
55%
53%
54%
44%
un tirdzniecība
apgrozījuma.
Veselības aprūpe
33%
35%
35%
40%
Medicīnas tehnika un
piederumi

MEDICĪNAS TEHNIKAS UN PIEDERUMU
APAKŠNOZARU APGROZĪJUMS 2016.GADĀ*
Nosaukums

482,808

Laboratorijas iekārtas un
piederumi

437,825

Zobārstniecībai domātā
medicīnas tehnika,
instrumenti un materiāli

80%

11%

16%

VADOŠIE MEDICĪNAS TEHNIKAS, INSTRUMENTU, PREČU
UN PIEDERUMU APAKŠNOZARES UZŅĒMUMI 2016.GADĀ
Nosaukums

16%

170,679

4%

*Teju tāds pats sadalījums bija arī iepriekšējos gados.

VADOŠIE ZOBĀRSTNIECĪBAS TEHNIKAS, INSTRUMENTU,
PREČU UN PIEDERUMU APAKŠNOZARES UZŅĒMUMI
2016.GADĀ
Apgrozījums
(milj. eiro)

Peļņa (milj.
eiro)

DAB Dental Latvia

2,038

0,158

Dentoflex Schumann

1,146

0,072

Malli

0,946

0,052

Nosaukums

12%

*Visi uzņēmumi vēl nav iesnieguši datus par 2016.gadu, tāpēc tie var būt
nepilnīgi

Apgrozījums Apgrozījums,
(milj. eiro)
%

Medicīnas tehnikas,
instrumentu, preču un
piederumu joma

12%

Thomas Freiberg

0,530

0,023

Andžejs un partneri

0,327

-0,022

Axis Trade

0,290

0

Imadents

0,283

0,033

Medasko

0,245

0,010

Vlata

0,215

NMS

0,213

Apgrozījums
(milj. eiro)

Peļņa (milj.
eiro)

Medilink

10,596

1,222

B. Braun Medical

9,816

0,612

Tonus Elast

7,870

2,583

OneMed

7,597

-0,126

Medibridge

6,249

0,553

Forans

6,159

0,082

VRS Medical

5,722

0,002

A. Medical

5,340

0,131

Fortra Medical

4,955

-2,477

Diamedica

3,246

0,028

2015.gadā lielākais apgrozījums šajā apakšnozarē bija SIA „Ceram Optec”
un SIA „Arbor Medical Korporācija”, attiecīgi 20,347 un 18,446 miljoni eiro.
Dati par abu uzņēmumu aizvadītā gada rādītājiem vēl nav pieejami.

VADOŠIE LABORATORIJAS IEKĀRTU UN PIEDERUMU
APAKŠNOZARES UZŅĒMUMI 2016.GADĀ
Apgrozījums
(milj. eiro)

Peļņa (milj.
eiro)

Biosan

7,343

0,469

Armgate

3,057

0,537

Faneks

2,456

-0,022

-0,015

Labochema Latvija

1,527

-0,017

-0,015

Adrona

1,457

0,232

Saint-Tech

1,257

0,011

Sarstedt

1,192

0,048

Invitros

0,996

0,078

Arī 2015.gadā nozares lielākais apgrozījums bija SIA „DAB Dental Latvia” –
1,986 miljoni eiro, kam sekoja SIA „Dentoflex Schumann” ar 1,199 un
UAB „Med Grupe” Latvijas filiāle „Med Grupe” ar 1,049 miljonu eiro
apgrozījumu.

Avots: Firmas.lv
* Visi uzņēmumi vēl nav iesnieguši datus par 2016.gadu, tāpēc
uzskaitījumos var būt izmaiņas

Nosaukums

Doma

0,989

-0,129

Quantum Latvija

0,871

-0,068

Arī 2015.gadā nozares lielākais apgrozījums bija SIA „Biosan” – 7,285
miljoni eiro, kam sekoja SIA „Armgate” ar 6,022 un SIA „Faneks” ar 5,021
miljona eiro apgrozījumu.
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Abbott Laboratories Baltics, SIA
Tālrunis:
Fakss:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, Dzirnavu 57a, LV 1010
67 605650
67 605818
www.abbott.com
Starptautiska kompānija piedāvā kvalitatīvus medicīnisko
laboratoriju analizatorus, reaģentus un apkalpošanas servisu

Latvijas Amerikas acu centrs, SIA

Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, A.Deglava 12a, LV 1009
67 272257
67 272128
laac@laac.lv
www.laac.lv
Oftalmoloģisko preču, materiālu, instrumentu un iekārtu
tirdzniecība, acu spiediena mērītāju noma.

Alfis, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Garkalnes n., Bukulti, Ādažu 20, LV 1024
67 348719
alfis@alfis.lv
www.alfis.lv
Saldēšanas, dzesēšanas iekārtas laboratorijām

Medserviss-M, SIA
Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

AMPri Baltic, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:
Papildinfo:

Vestienas iela 2, 6.noliktava, Rīga, LV-1035
67 310281
medcomfort@parks.lv
www.ampribaltic.lv
Vienreiz lietojamo medicīnas un zobārstniecības preču
vairumtirdzniecība. Lateksa, nitrila, vinila, PE cimdi, sejas
maskas. Vienreizējie apģērbi. Med-Comfort. Medkomforts.

Rīga, Ventspils 63B, LV 1046
67 617622
office@medservis.lv
www.medservis.lv
SIA Medserviss-M ražo un piegādā medicīnas iekārtas,
veic tehniskās apkopes un remontus. Atjauno polsterējumu
medicīnas mēbelēm. Piedāvā dažādu medicīnas iekārtu
nomu.

ReTone, SIA
Adrese:
Tālrunis:
Internet:
Papildinfo:

Rīga, K.Barona 64, LV 1011
67 276788
www.retone.lv
Dzirdes aparāti, audioloģiskā aparatūra.

medicīnas tehnika, piederumi

Adrese:

Hansatrade, SIA
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:

Rīga, Šmerļa 3, LV 1006
67 522133, 26 347371
hansatrade@inbox.lv
www.hansatrade.lv

Biosan, SIA

Rīga, Rātsupītes 7 k.2, LV 1067
67 426137
E-pasts:
marketing@biosan.lv
Internet:
www.biosan.lv
Darba laiks: P.-Pt. 9:00 - 18:00
Papildinfo:
Laboratoriju standartaprīkojums, termobloki, rotatori,
šeikeri, vorteksi, PĶR reaģenti, UV recirkulatori,
laboratorijas mēbeles “Ražots Latvijā”
Adrese:

Tālrunis:
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Asociācijas... - Mācību iestādes ...
NIC Ozols, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Internet:

Latvijas Arodslimību ārstu biedrība
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Internet:

Dzirciema iela 16, B-507, Rīga, LV-1007
67 409139, 67 060814
maija.eglite@rsu.lv, ilze.feldberga@rsu.lv
www.arodslimibas.lv

Papildinfo:

Rīga, J.Asara 13, LV 1009
25 660980
info@mco.lv
www.mco.lv
Ugunsdrošība un darba aizsardzība

Latvijas Alergologu asociācija
Adrese:
Tālrunis:

Rīga, F.Sadovņikova 20, LV 1003
67 221082, 26 476270

Mācību iestādes / kursi / semināri
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Mācību... - Sociālā... - Uztura...

Sociālā aprūpe
“Rekreācijas centrs Vīķi”, SIA
Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:

Alojas n., Staiceles p., Vīķi, “Veckabi”, LV 4043
26 320773, 640 31019
rc.viki@aloja.lv

Uztura bagātinātāji

Adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Skype:
Internet:
Darba laiks:
Papildinfo:

Sango Imports, SIA

Slokas 48a - 19, Rīga, LV 1007
26 884588
sango@sango.lv
ledi56
www.sango.lv
00.00 - 24.00
Koraļļu ūdens - Japānas senās zināšanas un mūsdienu
progresīvās tehnoloģijas jūsu veselībai un ilgam mūžam.
Ražo vienīgi Japānas uzņēmums “Marine Bio, CO”,
nopērkams tikai aptiekās.
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Sadaļa
Medicīna / veselības aprūpe

F
Fitosan Plus, SIA ................................................................................................................................. 1. vāks, 32

G

A
A. Klīnika, SIA .......................................................................................................................................................... 25, 39
AB Dental, IK ...........................................................................................................................................................................39
Acu veselības centrs, SIA

.................................................................................................................

13, 17

Alfa laboratorija, SIA ................................................................................................................................... 20, 26
Almevia, SIA ............................................................................................................................................................................33
Anitas Alkas Elfa, SIA ..............................................................................................................................................39
Annas Dubinskas ārsta prakse psihiatrijā, SIA .........................................................18
AO kolekcija, SIA ..............................................................................................................................................................34
Arke, SIA

39

........................................................................................................................................................................................

Asafrejas G. ģimenes ārsta prakse

18

Grīga V. ārsta terapeita prakse ................................................................................................................18
Guntas Kaugares ģimenes ārsta prakse, SIA ...............................................................19

H
Hanis M. ārsta otolaringologa prakse .........................................................................................30
Hansatrade, SIA ................................................................................................................................................................26
Headline, privātklīnika ..............................................................................................................................................30
Heinrihsones Z. psihologa privātprakse

30

..................................................................................

Heliks DS, SIA .......................................................................................................................................................................40
Hydrox, SIA ..................................................................................................................................................................4. vāks

.................................................................................................

Ava Clinic, SIA ........................................................................................................................................................ 22, 23
Ayurveda Palace Jurmala .................................................................................................................................33
AZP, SIA ............................................................................................................................................................................................41

I. Samulevičas medicīniskā privātprakse, IU ..................................................................25
I. Zupas ārstu prakse, SIA

25

...............................................................................................................................

Inas Zemtures ģimenes ārsta-pediatra prakse, SIA .........................................18

Ā
Āboltiņa I. ģimenes ārsta prakse ........................................................................................................19

Industriālās tehnoloģijas, SIA ...................................................................................................... 17, 36
Ivanovas M. ģimenes ārsta prakse .................................................................................................19
iVF Riga, SIA

B
Baumanes A. ģimenes ārsta prakse

I

19
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Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži, SIA ................................................................17
Bičevskas I. ārsta ginekologa prakse ...........................................................................................25
Bikur Holim, Rīgas slimnīca ................................................................................................19, 20, 34

C
Centrālā laboratorija, SIA ..................................................................................................................................27
Consilium Medicum, SIA .....................................................................................................................1. vāks

D

..............................................................................................................................................

1. vāks, 24

J
Jaunzemas B. ģimenes ārsta prakse ...........................................................................................19
J.Tralmaka un A.Tralmakas ārsta prakse, SIA ..............................................................19
Jurģele, SIA ..............................................................................................................................................................................37
JV Klīnika, SIA .......................................................................................................................................................................25

K
Kaļenčukas S. ārsta neiropatologa prakse .........................................................................26
Kauliņas A. ģimenes ārsta prakse ....................................................................................................19
Krūkles R. ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā ................................25

DB prakse, SIA .....................................................................................................................................................................34

Krūmiņas L. privātprakse kardioloģijā un reimatoloģijā ...............................26

DentaVita, zobārstniecības klīnika.......................................................................................1. vāks

Kudiņas I. ģimenes ārsta prakse ..........................................................................................................19

Dent DI, SIA ..............................................................................................................................................................................40

Kuldīgas primārās veselības aprūpes centrs, SIA .................................................18

Dinas Puhartes doktorāts, SIA .................................................................................................................18
DOO, SIA .........................................................................................................................................................................................41

L

Dr. Butkēvičas zobārstniecības prakse, SIA .....................................................................40

Latvijas Amerikas Acu centrs, SIA ...............................................................14,15,17, 30

Dr. Mauriņa Vēnu centrs, lāzermedicīnas klīnika ......................................................... 6

Lāča J. ārsta prakse ķirurģijā un traumatoloģijā ......................................................36

Dūma & Vizbules zobu tehnika, SIA ................................................................................................36

Lāzerklīnika, SIA .................................................................................................................................................................19

Dzelzceļa veselības centrs, SIA ............................................................................................... 20, 40

Leader PRO, SIA ................................................................................................................................................................21

E
E.Gulbja laboratorija, SIA ..................................................................................................................... 20, 28

Lioznovas S. ģimenes ārsta prakse .................................................................................................19
LNS Rehabilitācijas centrs, SIA .............................................................................................................29
Lundes D. ģimenes ārsta prakse

19
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MED transports, SIA....................................................................................................................................1. vāks

Tropi, SIA ........................................................................................................................................................................................41
Tučas I. ģimenes ārsta prakse

18
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Tukuma slimnīca ..................................................................................................................................................1. vāks

N
Naevus, SIA ..............................................................................................................................................................................17
NaMejor Dent, SIA .......................................................................................................................................................37
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U
UniHaus, SIA ...........................................................................................................................................................................34
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V

P

Valtera protēžu laboratorija, SIA ..........................................................................................................17

Passo International, SIA ........................................................................................................................2. vāks

Vasiļjeva R. ģimenes ārsta prakse ....................................................................................................19
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Vecpilsētas medicīnas centrs, SIA ..................................................................................................38
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Vertebra, dziedniecības centrs ................................................................................................................18
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Pupilo Latvija, SIA ...........................................................................................................................................................17

Vinetas Zviedres zobārstniecība, SIA ..........................................................................................39

Pure Water, SIA ..................................................................................................................................................................33

Vipmed, SIA ..............................................................................................................................................................................20

Pūkaines S. ģimenes ārsta prakse ....................................................................................................19

Vizlas pirts ....................................................................................................................................................................................34

R
Radiks, SIA
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Reficio, SIA .................................................................................................................................................................................19
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Rīgas 2. slimnīca, SIA .............................................................................................................................................35
Rīgas zobārstniecība, SIA .................................................................................................................................40
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Sandras Viļumsones privātprakse, SIA ....................................................................................38
Sanus AG, SIA ........................................................................................................................................ 1. vāks, 16
Slimnīca Ģintermuiža, VSIA ..........................................................................................................................31
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