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Kas mēs esam un kā tas strādā?
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Kāpēc inovācijas ir svarīgas?



2018.gada Nobela prēmija
medicīnā par melanomas 
zālēm

Profesors James Allison, Teksasas
Universitāte (CTLA-4)

Profesors Tasuku Honjo, Kioto Universitāte (PD-1)



Mikro un makro pārmaiņas veselības aprūpē

• Veselības aprūpes sistēma ir jutīga pret mikropārmaiņām. 
• Neveiksmīgas mikropārmaiņas:

• Kavē plānošanu, investīcijas, rada lielus nevajadzīgus tēriņus

• Rada pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību

• Mazina uzticēšanos un ietekmē ilgtspēju

• Veselības aprūpes sistēma ir rezistenta pret makropārmaiņām
• Pamatdarbības modelis nav mainījies vairāk kā 150 gadus

✓Svarīgs uzdevums:
✓Identificēt makropārmaiņu šķēršļus un ieviest vajadzīgos jauninājumus



Kas traucē inovācijām?



Rīki esošās sistēmas efektivitātes novērtējumam

• Lai inovācija būtu veiksmīga, tai būtu jāuzlabo
esošais aprūpes standarts, nekaitējot
pacientam un vienlaicīgi jāsamazina izmaksas

• Mēs nemēram iznākumus (outcomes)

• Neveicam horizontālos specializētos auditus

• Piemēram, “Prostatas vēža profilakse, 
diagnostika un ārstēšana Latvijā”

• Visticamāk, pirmajā reizē tiks iegūti rezultāti, 
kurus “nedrīkstēs” nevienam rādīt

• Mums trūkst datu

• Nav instrumentu dzīves kvalitātes
mērījumiem

• Mums trūkst veselības ekonomistu
Allin et.al. Article in Healthcare quarterly (Toronto, Ont.) · May 2017



Veselības aprūpes sistēmas profesionāļu līderība un 
iesaiste

• Vajadzīgs redzējums no putna lidojuma

• Vājš problēmu definējums

• Nepietiekama nozares un darbinieku
iesaiste lēmumu pieņemšanā
• Arvien vairāk pierādījumu liecina, ka organizācijas 

ar augstu personāla iesaistes līmeni darbojas 
labāk finansiāli un sasniedz labākus pacientu 
rezultātus un apmierinātību. Arī darbinieku 
prombūtne un mainība ir zemāka.

• Līderu attīstībai nepieciešama talantu
atlase un mentorings

Attēls:  https://www.bluprintoncology.com



Regulatorā uzraudzība un birokrātija

• Galvenais regulējuma mērķis – lai pie 
pacientiem nenonāktu bīstami produkti, tomēr
tam nevajadzētu kavēt inovāciju nokļūšanai pie 
pacienta

• Nav definēts laiks, kad zālēm būtu jānonāk pie pacienta
kopš zāļu apstiprināšanas EMA un iekļaušanas
starptautiskās vadlīnijās

• Agrīnās piekļuves programmas Latvijā nemaz nav 
agrīnas

• Trūkst svarīgu datu
• piemēram, par zāļu vajadzību, plānoto pacientu skaitu

katrā kategorijā u.c.

• Sistēma ir izveidota tā, ka inovācijai ir tikai viens
virzītājs - piegādātājs

• Vairākus novērtējumus var padarīt ES kopējus un 
neatkārtot katrā dalībvalstī

• Iepirkumu procedūras var kopīgot ES līmenī

Trastazumab apstiprināšanas / iekļaušanas
kompensējamo zāļu sarakstā

laiks dienās



Sistēmas “caurumi”

• Dažreiz ir vienkāršāk nedarīt
• Daudzi uzlabojumi netiek ieviesti, jo nav skaidrs kā tas ietekmēs pārējās veselības 

aprūpes sistēmas daļas

• Daudzi uzlabojumi netiek ieviesti, jo nav neviena, kam tas būtu jādara vai degtu par 
jauno risinājumu

• Ir gadījumi, kad inovācija ir it kā ieviesta, tomēr līdz pacientam 
nenonāk

• Visiem jomas profesionāļiem nav vienāda kompetence un izpratne

• Visi pacienti nenonāk multidisciplināros konsīlijos

• Nav laika domāt (lasīt, mācīties utt.), jāstrādā
• Maksā tikai par “kontaktstundām” un “manipulācijām”



Veselības inovācijas – nepieciešamas tikai Veselības 
aprūpes nozarei?

• Izmaksu efektivitātes aprēķinos un budžeta aprēķinos tiek ņemti vērā 
tikai tiešie Veselības ministrijas pusē esošie izdevumi
• Netiek ņemta vērā nepieciešamība pēc dažādiem pabalstiem

• Netiek ņemti vērā negūtie nodokļu ieņēmumi

• Netiek ņemta vērā pacientu dzīves kvalitāte, nākotnes spēja radīt pēcnācējus
• HTA novērtējumus jau sen ir laiks unificēt un neatkārtot katrā valstī

• Nevienlīdzība veselības nozarē samazina uzticēšanos valstij

• Vāja sadarbība starp ministrijām un iestādēm



Plaisa starp valstīm un valsts iekšienē



Veselība kā prioritāte
[TamásEvetovits,WHO, Head of Office,13 October 2021]



Potenciāli zaudētie darba mūža gadi
(uz 100 000 iedzīvotāju, vecumā no 15 līdz 64 gadiem)

Avots: IHE COMPARATOR REPORT ON CANCER IN EUROPE 2019



Uzticēšanās valdībai
OECD, 2021

https://data.oecd.org/gga/tr
ust-in-government.htm



Ko mēs sagaidām?

• Budžets
• Veselība kā prioritāte arī darbos
• Jāsāk virzīties vērtībās vai iznākumos balstītā apmaksas modeļa virzienā

• Dati
• Vēža reģistrs nākotnē atrisinās tikai daļu no vajadzībām

• Kvalitāte
• Jāsāk veikt klīniskie auditi un to rezultātiem ir jābūt publiskiem
• Katrai pakalpojumu grupai jābūt definētām kvalitātes prasībām un kritērijiem
• Kvalitātes uzraudzība un monitorings



Pacients ir pirmajā vietā
Risinājumi, nevis problēmas

Dati, nevis viedokļi
Kurš tad, ja ne mēs


