Invalīdu lietu nacionālās padomes ārkārtas sēdes
par veselības pieejamības jautājumiem
protokols
Sēde notiek: 2012. gada 28.maijā Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības
centrā „VAR”, Kr.Valdemāra ielā 38
Sēde sākas: plkst. 11.30
Piedalās:
Padomes priekšsēdētāja:
I.Viņķele - labklājības ministre
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
I.Circene – veselības ministre
A.Jaunsleinis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
A.Bauere – Sabiedrības integrācijas fonda direktore
I.Homko – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve
Š.Bērziņa – Tiesībsarga biroja pārstāve
I.Leimane-Veldmeijere – Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” direktore
A.Pavlins – Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
A.Pīlēģis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis
A.Ulmanis – Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvis
Citi dalībnieki:
B.Buša – V SIA NRC “Vaivari” galvenā ārste
A.Dūdiņš – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta
direktora vietnieks
I.Neimane – LCĪVSO “Sustento” veselības politikas koordinatore
L.Nelsone – V SIA NRC “Vaivari” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra vadītāja vietniece
I.Pikše – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta, Sociālo
pakalpojumu organizācijas nodaļas vadošā referente
I.Šatkovska – Fonda “Jūnijs” valdes priekšsēdētāja
E.Celmiņa – Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja
S.Pablaka – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta, Veselības aprūpes organizācijas
nodaļas vadītāja
M.Tīģere – Tiesībsarga biroja pārstāve
L.Žvirble – Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente
Darba kārtībā:
Nr.

Tēma

Ziņotājs / iesaistītie

1.

Veselības pakalpojumu un medicīniskās rehabilitācijas
pieejamība personām ar invaliditāti un turpmākie
pasākumi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām 25. panta „Veselība" īstenošanai

Veselības ministrija

2.

Par rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā

Nacionālā rehabilitācijas centra

„Vaivari” Tehnisko
palīglīdzekļu centrs
3.

Citi jautājumi

ILNP locekļi

I.Viņķele atklāj Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) ārkārtas sēdi. Ņemot vērā, ka jautājumi
ir saistīti, ierosina vispirms dot laiku abu jautājumu prezentācijām un pēc tam turpināt diskusijas.
1.

Veselības pakalpojumu un medicīniskās rehabilitācijas pieejamība personām ar
invaliditāti un turpmākie pasākumi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām 25. panta „Veselība" īstenošanai.

I.Circene norāda, ka Ministru kabineta noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība” ir noteikti ārstniecības pakalpojumi veidi, apjomi, kurus apmaksā no valsts
budžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem. Ārstniecības iestāžu veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšana ir atkarīga no to ģeogrāfiskā izvietojuma un iedzīvotāju blīvuma, no reģionālo
ārstniecības iestāžu tehniskajām iespējām sniegt veselības aprūpes pakalpojumus. No pacientu
iemaksas ir atbrīvota tikai neliela iedzīvotāju grupa, t.sk. I grupas invalīdi.
S.Pablaka sniedz prezentāciju par veselības pakalpojumu un medicīniskās rehabilitācijas
pieejamību personām ar invaliditāti ārstniecības iestādēs (pielikumā).
I.Neimane komentē, sakot, ka, neskatoties uz to, ka dažādos Veselības ministrijas normatīvajos
aktos ir noteikti veselības aprūpes saņemšanas pakalpojumu veidi, finansējums utt., bet prakse
neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Ņemot vērā straujo invalīdu skaita pieaugumu, finansiālu
apsvērumu dēļ rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība invalīdiem ir apgrūtināta un jāgaida lielās
rindās, kas mazina šo pakalpojumu izmantošanas efektivitāti. Arī tehniskie palīglīdzekļi nolietojas,
un pēc tiem ir jāgaida garās rindās.
I.Circene uzsver, ka veselības aprūpē kā labs jaunums ir vērtējama rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšana mājās. Šo pakalpojumu sniegs ārsts un divas medmāsas personas dzīvesvietā. Personām
ar prognozējamu invaliditāti ir prioritāri jāsaņem medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. Varētu
ietaupīt uz darba nespējas lapu apmaksu, kam tiek tērēts aptuveni 60.milj.latu gadā, no kuriem,
ietaupot 5.milj.varētu novirzīt medicīniskajai rehabilitācijai. Šobrīd notiek „masterplāna” izstrāde,
kas noteiks pieejamību dažāda līmeņa veselības aprūpes pakalpojumiem sadalījumā pa reģioniem,
taču sociālā aprūpe nav tā tiešā sastāvdaļa.
2. Prezentācija „Par rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā”.
B.Buša sniedz prezentāciju par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā, un
L.Nelsone papildina prezentācijas sadaļu par situāciju tehnisko palīglīdzekļu jomā.
Diskusija:
I.Šatkovska norāda, ka personas veselības stāvokli negatīvi ietekmē tas, ja persona kaut vienu reizi
gadā nesaņem medicīnisko rehabilitāciju. Norāda, ka cilvēkiem medicīniskās rehabilitācijas laikā ir
nepieciešams vispirms izmēģināt tehnisko palīglīdzekli un iemācīties to pareizi pielietot. Tiek
izteikts priekšlikums par to, ka jautājumiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem ir jābūt vienas
ministrijas, piemēram, Veselības ministrijas, kompetencē.
A.Pavlins izsaka lūgumu Veselības ministrijai, lai tā elektronizētu pieteikšanos uz ārstniecības
pakalpojumiem. Medicīnas iestādēs ir apgrūtināta nedzirdīgo, vājdzirdīgo komunikācija ar
medicīnas personālu, jo katru šādu personu nevar nodrošināt ar surdotulku. Ārstniecības iestādei
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būtu jānodrošina vismaz viens planšetdators ar videokameru, norādot, ka šāda komunikācija ir
efektīva un izplatīta citās valstīs.
I.Circene atbild, sakot, ka no šī gada augusta paredzēts uzsākt e-veselības sistēmas testēšanu, bet
pieteikties elektroniski uz veselības aprūpes iestāžu pakalpojumiem būs iespējams no 2013.gada.
Komentējot telerehabilitācijas ieviešanas iespējas, izsaka bažas par to, vai telerehabilitācija varētu
darboties novados, jo ir ļoti daudzi nosacījumi speciālistiem un arī pacientiem, lai pakalpojums tiktu
nodrošināts mājās. Pašlaik ir jāuzlabo situācija rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībai dienas
stacionāros novados. Personai ir izdevīgāk, ja rehabilitācijas pakalpojums ir pieejams reģionālajā
slimnīcā tuvu dzīvesvietai.
I.Šatkovska vērš uzmanību uz vides pieejamības jautājumiem, ka visās slimnīcās durvis nav
automatizētas un uzbrauktuves ir ļoti stāvas, reģistratūru letes pārāk augstas cilvēkiem ratiņkrēslā.
I.Viņķele atzīmē, ka normatīvajos aktos, projektos vides pieejamības jautājumi ir saskaņoti un
atrunāti, bet realitātē bieži tas īstenots formāli un nav piemērots ikdienas lietošanai, vai pat prasības
netiek ievērotas. Papildus atzīmē, ka jautājumu par publisko iestāžu nodrošināšanu ar
komunikatoriem (planšetdatoriem) saskarsmes nodrošināšanai ar nedzirdīgām, vājdzirdīgām
personām būtu izvērtējams meklējamas iespējas šādas aktivitātes iekļaušanai nākamajā ES
daudzgadu finanšu perspektīvā.
A.Ulmanis izsaka priekšlikumu vismaz vienreiz gadā paraolimpiskajiem sportistiem, kas ir
sasnieguši labus rezultātus rast iespēju saņemt rehabilitācijas pakalpojumus četrpadsmit dienas
pirms un pēc sacensībām.
I.Circene atbalsta šo priekšlikumu, sakot, ka mēģinās šo jautājumu risināt Veselības ministrijas
ietvaros, bet, ja neizdosies, tad lūgs Izglītības un zinātnes ministrijas sporta politikas īstenotāju
atbalstu.
I.Leimane-Veldmeijere jautā I.Circenei, par Pamatnostādnēm iedzīvotāju garīgās veselības
uzlabošanas 2009.-2014.gadā statusu un to izpildes ziņojumiem. I.Viņķelei jautājums, vai
Labklājības ministrijai plāno padziļinātu sadarbību ar Veselības ministriju saistībā ar masu medijos
izskanējušo negatīvo informāciju par sociālās aprūpes centriem.
I.Circene atbild, sakot, ka šī gada 25.maijā ir nodots sabiedriskai apspriešanai pamatnostādņu
„„Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadā” ieviešanas plāna projekts 2012.2014.gadam””.
I.Viņķele atbild, ka ir izveidota ekspertu darba grupa, kurā ir pārstāvji no sociālās aprūpes centriem,
NVO, arodbiedrībām u.c.. Informē, ka darba grupa ir sagatavojusi priekšlikumus par klientu
izvietošanu institūcijās, grupējot tos pēc slimību un funkcionālo traucējumu veida. Izvēlētas 6
institūcijas pilotprojektam. Lai pilnveidotu veselības pakalpojumu nodrošināšanu notiek veiksmīga
sadarbība ar biedrību „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, kas nodarbojas ar sociālo aprūpes
centru sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu.
A.Dūdiņš papildina, sakot, ka ir ticies ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāri L.Cipuli, ar
kuru vienojušies par nepieciešamību harmonizēt veselības aprūpes un sociālās palīdzības
pakalpojumus regulējošos normatīvos aktus. Uzsver, ka veselības aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana mājas apstākļos ir jānodrošina tikai personām ar ļoti smagiem veselības
traucējumiem.
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I.Viņķele norāda, ka katru gadu ir rasts papildus finansējums tehniskajiem palīglīdzekļiem no
neparadzētajiem izdevumiem, bet šādi nevar stabili prognozēt līdzekļu apjomu gadam, ir
apgrūtināta kvalitatīva līdzekļu apgūšana gada beigās, kad līdzekļi tie piešķirti pēdējā brīdī.
Tiks pārskatīts bāzes budžets tehniskajiem palīglīdzekļiem nākamajiem gadiem, un 2012.gadam
Labklājības ministrija plāno iesniegt pieprasījumu uz budžeta grozījumiem, par papildus finanšu
līdzekļu piešķiršanu tehniskajiem palīglīdzekļiem.
I.Nemaine saka, ka personām ar invaliditāti ir jādod iespēja pašiem izvēlēties sev piemērotu
tehnisko palīglīdzekli.
B.Buša papildina, sakot, ka pirms primāro tehnisko palīglīdzekļu izmantošanas ir nepieciešama
konsultanta palīdzība par tehniskā palīglīdzekļa atbilstību personai.
A.Dūdiņš piekrīt, ka tiem palīglīdzekļiem, kuru izmaksas ir nelielas, nevajadzētu organizēt
sarežģītus iepirkuma procesus.
3. Citi jautājumi
E.Celmiņa informē klātesošos, ka nākamā ILNP sēde ir plānota šī gada jūnijā un apspriežamie
jautājumi būs šādi:
1. Informācija par NVO sniegtajām nodokļu atlaidēm un par piemēroto nodokļu atlaižu apmēru
pēdējos gados.
2. Informācija par ESF līdzfinansētā projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” gaitu
un ieskats jaunajos invaliditātes noteikšanas kritērijos.
3. Izvērtējuma "ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz plānošanas dokumentos noteiktās
horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu" rezultāti.
Pielikumā ILNP sēdes materiāli:




Prezentācija „Veselības pakalpojumu un medicīniskās rehabilitācijas pieejamība personām
ar invaliditāti”;
Informatīvais materiāls par kārtību kādā iespējams saņemt no valsts budžeta apmaksātus
veselības aprūpes pakalpojumus uz 8 lapām;
Prezentācija „Par rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā”.

Sēdi slēdz plkst. 13:00

Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētāja,
labklājības ministre

I.Viņķele

Protokolēja:

L.Žvirble

L.Žvirble,
67021680, Liene.Zvirble@lm.gov.lv
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