Veselības ministrijai
Nacionālajam veselības dienestam
Rīgā, 4/11/2016

Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība”

Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrības (LSB) valde 9 cilvēku sastāvā (Ludmila
Eņģele, Dagne Grāvele, Edvīns Kazušs, Anda Krišāne, Olga Ļakutina, Dzintars Ozoliņš,
Tatjana Romanova, Jānis Stašulāns, Vita Ščepetova) ir skatījusi minēto jautājumu šī gada
27.okobra valdes sēdē un vienbalsīgi lēmusi vērsties ar lūgumu no 2017.gada 1. janvāra
atcelt MK noteikumu Nr.1529 „Veselības aprupes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
157. punktu, kurš nosaka samaksu par ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem veikt
saskaņā ar pakalpojumu spēkā esošo tarifu, piemērojot koeficientu 0,9 visai attiecīgajā mēnesī
izmaksājamai summai, izņemot laboratorijām ar mēneša pakalpojumu apjomu ne lielāku par
7114,36 euro.
2015.gada februārī–maijā Nacionālā Veselības Dienesta vadībā izveidotā darba grupa
izskatīja vairākus priekšlikumus laboratorisko pakalpojumu apjoma pieauguma ierobežošanai
un pieņēma stingrus kvotēšanas noteikumus attiecībā uz laboratorijas izmeklējumu
nosūtījumiem un laboratoriju veiktā darba apjomiem. Tika nosprausts mērķis samazināt
laboratorisko izmeklējumu apjomu 2016.gadā par 4 milj. Euro, salīdzinot ar 2014.gadu,
vienlaicīgi solot atjaunot pakalpojumu apmaksu ar koeficientu 1,0.
Šobrīd NVD mājas lapā publicētā budžeta operatīvā informācija liecina, ka ir noticis
kritisks laboratorisko izmeklējumu apjoma samazinājums un līdz gada beigām primārās
veselības aprūpes ārstiem noteiktais pakalpojumu apjoms būs izpildīts tikai par 48%.
Kopējais finansējuma samazinājums laboratorijas pakalpojumu apmaksai būs samazinājies
par 6,8 milj. Euro, salīdzinot ar 2016. gadam ieplānoto apjomu 27996095 Euro.
Nekomentējot šāda samazinājuma graujošo ietekmi uz veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību un arī kvalitāti, vēlamies norādīt, ka šāds pakalpojumu apjoma samazinājums
apdraud daudzu laboratoriju pastāvēšanu, jo pakalpojumu apjoma samazināšana 20-30%
apmērā būtiski paaugstina pakalpojumu pašizmaksu, apgrūtina esošo iekārtu uzturēšanu,
draud pazemināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un apdraud esošās darba vietas. Šādā situācijā
jau tā samazināta līdz kritiskajam līmenim laboratorijas pakalpojumu apjoma apmaksa ar
koeficientu 0,9 vēl vairāk pasliktina laboratoriju ekonomisko situāciju un apdraud nozares
attīstību kopumā.
Lūdzam izvērtēt LSB lūgumu un atjaunot laboratorijas pakalpojumu apmaksu ar
koeficientu 1,0 .

