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Darbs nav viegls un ir ļoti atbildīgs
Aiga Naudiņa

Rojas novadā pašlaik praktizē 
trīs ģimenes ārsti. Daktere Ingrī-
da Miķelsone ir vienīgā, kura ir 
ģimenes ārste un pediatre. Viņa 
teic, ka ikdienā nākas palīdzēt 
daudziem pacientiem, vasaras se-
zonā arī atpūtniekiem. Visvairāk 
biedējot fakts, ka jaunie ģimenes 
ārsti neizvēlas strādāt lauku ap-
vidos, kur ārsta darbs nav viegls 
un ir ļoti atbildīgs.
Skaisti sakoptās telpas rada 
mājīguma izjūtu,
kad mazliet nākas uzgaidīt ārstes 
praksē. Sarunā daktere atklāj, ka šeit 
strādā no 1989. gada. Sākumā bijusi 
pediatra prakse, bet 2000. gadā iz-
veidota ģimenes ārsta prakse. Viss 
iekārtots un saplānots pašu spēkiem 
un arī līdzekļiem. Kad viņa veido-
jusi ģimenes ārsta praksi, braukusi 
skatīties, kā citi to jau izveidojuši. 
Daktere teic: «18 gadi ir pagājuši, un 
visas sirdssāpes pagājušas. Nenolieg-
šu, tas ir prasījis daudz. Remonts ir 
mūsu pašu, telpas iekārtojām tā, lai 
praktiskāk nodrošināt visu iespēja-
mo. Šeit viss veidots, lai mēs paši un 
pacienti justos labi.»

Rojā daktere nostrādājusi 40 ga-
dus, bet par ģimenes ārsti — 18 gadus. 
Tagad viņa gatavojas pārsertifikācijai, 
lai varētu strādāt nākamos piecus ga-
dus. Ir apkopoti precīzi dati, un zi-
nāms, ka dakteres un viņas divu palīgu 
Baibas Volajas un Silvijas Briedes pār-
ziņā ir 1567 pacienti, no tiem bērni līdz 
viena gada vecumam — 22, no viena 
līdz septiņu gadu vecumam — 180 un 

Ģimenes ārste un pediatre Ingrīda Miķelsone savā praksē 
Rojā, Selgas ielā.                                          Daiņa Kārkluvalka foto

no septiņiem līdz 18 gadiem — 364, 
pārējie — pieaugušie. «Tā ir normā-
la un optimāla ģimenes ārsta prakse, 
kurā varam atļauties divas medicīnas 
māsas, un ir pietiekams cilvēku skaits, 
ko varam apkalpot. Pēc struktūras 
man ir īsta ģimenes ārsta prakse, jo 
nav tikai pediatriskā un tikai internis-
ta, jo ir arī bērni un jaunieši. Pediat-
risko praksi vienu nevarētu uzturēt, jo 
tad vajadzētu ap 900 bērnu. To skaits 
gadu laikā ir krietni samazinājies. 
Atminos laiku, kad mums bija vairāk 
nekā 1000 bērnu. Ja agrāk gadā dzi-
ma 80 bērni, vēlāk jau tie bija 50, 40, 
30, tagad 20. Šogad piedzimuši deviņi 
bērni, un ir jau augusts. Rojā esmu 
vienīgā pediatre un lielākā daļa bēr-
nu ir mani pacienti. Ir tādas ģimenes, 

kur mūsu pacienti ir bērni, vecāki un 
vecvecāki.»
Jāuzņemas liela atbildība

Grūti atbildēt, kāpēc jaunie nenāk 
uz laukiem, skan ārstes atbilde, kad 
jautāju par jauno dakteru vēlmi strā-
dāt mazapdzīvotos novados. «Arī es 
uz Roju atnācu no Rīgas un esmu ļoti 
apmierināta. Tiesa, laukos būtiski sa-
mazinās iedzīvotāju skaits. Mēs Rojā 
esam trīs ģimenes ārsti, man ir lielā-
kais pacientu skaits. Otrkārt, ja ģime-
nes ārsts nav apguvis papildu zināša-
nas dažādu izmeklējumu veikšanā, ir 
grūtāk. Rojā nav pa rokai laboratori-
jas, rentgena, ultrasonoskopijas. Ļoti 
daudz pašiem jādomā un jāuzņemas 
atbildība. Dažreiz varbūt pat lielāka 
nekā tiem, kas strādā pilsētā, kur var 

palūgt kolēģim pacientu paskatīt, tur-
pat ir laboratorija un citas izmeklēša-
nas iespējas,» domā ģimenes ārste.

Jautāta par veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamību Rojas novadā, 
daktere teic, ka to vēlētos plašāku. 
Labi, ja uz vietas būtu ultrasonosko-
pija, rentgens, lai konstatētu, cik no-
pietna ir gūtā trauma, un šos izmeklē-
jumus veiktu arī citos gadījumos. Pēc 
dakteres teiktā, Rojā kādreiz bijusi 
laboratorija, rentgens, fluorogrāfs, 
zobārsts, zobu tehniķis. Bērniem zobu 
aprūpe pašlaik nav līmenī. Agrāk sko-
lā bija zobārsts, tagad nav. Katrs zob-
ārsts ir savā praksē, un viņu interesē, 
lai par sniegtajiem pakalpojumiem sa-
maksā, nevis gaidīt, ka valsts kaut ko 
apmaksās. Ļoti iecienīts esot zobārsts 
Kolkā, kur daudzi vedot bērnus.

Praksē novērots, ka pacienti pie 
speciālistiem brauc gan uz Talsiem, 
gan citviet. Tas esot atkarīgs no cilvē-
ku maciņa biezuma, kā arī no tā, kāds 
speciālists un izmeklējums ir nepie-
ciešams. «Talsos cilvēki izmanto tos 
speciālistus, kas brauc no Rīgas uz 
Talsu veselības centru. No pacien-
tiem ir dzirdētas labas atsauksmes. 
Šie speciālisti konsultē Talsos, bet, 
ja ir nepieciešams kaut kas vairāk, 
— tāpat pie viņiem jādodas uz Rīgu. 
Pacienti man teikuši, ka Talsos galve-
nokārt ir tāds konsultatīvs punkts,» 
pārdomās dalās I. Miķelsone.
Valsts politika veselības 
aprūpē — nekas spīdošs

Kad jautāju ārstei, kāda šo gadu 
laikā bijusi valsts politika veselības 
aprūpē un cik tā bijusi pretimnākoša 
ārstiem un medicīnas personālam, 
saņemu atbildi, ka par to labāk viņa 

negribētu izteikties. No tā noprotams, 
ka nekas spīdošs nav bijis, ko aplieci-
na arī daktere. Elektroniski izmanto-
jamajā e-veselībā, kas ārstiem obligāti 
jālieto no šī gada (gan praksē strādā-
jošās medicīnas māsas, gan daktere 
sistēmā strādā kopš pagājušā gada), 
medikamentu saraksts joprojām ir ne-
pilnīgs, lai gan pagājuši astoņi mēneši 
(joprojām nav ieliktas ierīces, kom-
pensējamie pamperi, diabēta pacien-
tiem — testa strēmeles un citas lietas). 
Šī lieta nav sakārtota, un jau iecerēts, 
ka ārstiem elektroniski rakstāmi arī 
nosūtījumi pie speciālistiem. «Šai ie-
cerei esmu kategoriski pret. Vispirms, 
lai sakārto vienu jomu un tad ņem 
nākamo. Nevar noliegt, ka sistēma 
vairs nekaras un strādā raitāk. Tas, ka 
daži atļaujas teikt, ka viss ir kārtībā un 
ģimenes ārsti tikai nemāk strādāt ar 
programmu, skan aizvainojoši. Visu 
var iemācīties, ja vēlas, bet es nevaru 
no sistēmas dabūt lietas, kas tajā nav 
dotas,» saka daktere.
Pacientu interese par savu veselību
ir dažāda. Pēdējos gados novērots, ka 
cilvēki interesējas par vakcināciju — 
vai ir saņemtas visas potes vai kaut 
ko nevajag. Grūti ir tajā brīdī, kad tev 
kāds gados vecāks pacients ir jāaizsūta 
pie speciālista un viņam ir ierobežoti 
līdzekļi, lai to apmeklētu. Nekad ne-
būs tā, ka visi pacienti interesēsies par 
savu veselību. Ir tādi, kam pietiek ar 
pretsāpju zālēm un viņiem vairs neko 
nevajag, nemeklējot sāpju cēloni.

Taču praksē darba ir ļoti daudz, 
jo tā strādā katru dienu. Vasarā, 
kad Rojā atpūtnieku ir vairāk, nākas 
palīdzību sniegt arī ārvalstniekiem. 
Pārsvarā tā ir ērču izvilkšana, trau-
mas un saaukstēšanās.

Medicīnas sakārtošanā darāmā joprojām ir ļoti daudz
Aiga Naudiņa

Pēdējos gados par medicīnas 
aprūpes pieejamību publiski 
runāts plaši. Solīti uzlabojumi, 
ērtāka piekļūšana pie speciālis-
tiem, lielākas algas ārstiem un 
pārējam medicīnas personālam, 
kā arī citi labumi. Talseniece 
Gunta Aizpure, kura medicīnā 
strādā vairāk nekā desmit gadu, 
atklāj, ka darāmā, lai šo jomu sa-
kārtotu, vēl ir ļoti daudz.

Gunta Aizpure agrāk strādāju-
si Talsu rajona centrālajā slimnīcā, 
bet tagad viņas darbavieta ir divās 
lielākajās Latvijas slimnīcās — Rī-
gas austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas stacionāra «Gaiļezers» ne-
atliekamās medicīnas un pacientu uz-
ņemšanas klīnikā un Paula Stradiņa 
klīniskās universitātes slimnīcas neat-
liekamās medicīnas centrā. Kāpēc di-
vas darbavietas? Lai varētu izdzīvot.
Jaunie bēg no valsts struktūras

Sarunas sākumā aizrunājamies 
par speciālistu pieejamību reģionos 
un Rīgā, kur tā ir lielāka, bet arī ne 
bez saviem mīnusiem. Gunta uzska-
ta, ka pašvaldībām daudz vairāk va-
jadzētu domāt, kā piesaistīt speciā-
listus reģioniem. Nepamanīts nevar 
palikt fakts, ka mūsu novados lielākā 
daļa ģimenes ārstu ir pirmspensijas 
vai pensijas vecumā un jauno, kas 
viņu darbu turpinātu, nav daudz. 
Turpinot sarunu par speciālistu pie-
saisti, viņa novērojusi, ka jaunie 
speciālisti no rezidentūras labprāt 
izvēlas braukt uz dežūrām Liepājā, 
Ventspilī un Daugavpilī, jo pašval-
dība piedāvā dzīvesvietu un sola citu 

pretimnākšanu. Tas ir labi, ka vietva-
ra rūpējas un ir ieinteresēta, lai viņu 
teritorijā strādātu labi speciālisti un 
cilvēki būtu apmierināti. Vērojama 
tendence, ka ārsti arvien vairāk izvē-
las veidot savas privātprakses, strādā 
vairākos privātajos veselības centros, 
vai izbrauc no valsts, lai nopelnītu. 
Lai kļūtu par ārstu, ir jāapgūst ļoti 
daudz zināšanu vairāku gadu garu-
mā, un, redzēdami, kāda neadekvāti 
liela slodze un zems atalgojums ir 
valsts slimnīcās, jaunie speciālisti bēg 
no valsts struktūras. «Nevar reziden-
tam samaksāt 200 eiro un cerēt, ka 
viņš savu nākotni arī saredzēs valsts 
finansētā slimnīcā,» saka Gunta.
Lai ārsts baltā halātā būtu ar 
zināšanām

Nevar noliegt, ka dažādas medi-
cīnā izmantojamās aparatūras ir kļu-
vušas modernākas, ar daudz lielāku 
iespēju izmeklējumā iegūt precīzākus 
datus. «Ne vienmēr ar to pielietošanu 
tiek arī sasniegts labs rezultāts,» teic 
Gunta. «Tā sauktajos krievu laikos 
ārstiem pietika ar dažām izmeklēša-
nas metodēm, lai saprastu, kāda ir 
diagnoze. Tagad, lai noteiktu diag-
nozi, slimniekam veic neskaitāmus 
izmeklējumus, dažbrīd pat nevajadzī-
gus. Pacienti ar šiem aparātiem tiek 
apstaroti par daudz. Mani biedē fakts 
arī par onkoloģiju. Nav jābūt ārstam 
vai profesoram, lai saprastu, ka vēzis 
attīstās nenormālā tempā un jebkurā 
vecumā. Domāju, ka onkoloģijas pa-
cientiem nav pienācīgas aprūpes. Tas, 
ka pie varas esošie runā par zaļajiem 
koridoriem vai «rozā istabām», ar 
to vien nepietiek. Cilvēkiem trūkst 
informācijas. Atminos tā sauktajā 
krievu laikā tiem, kam konstatēja 

arodslimību, bija jābūt uzskaitē un 
jāiet regulāras veselības pārbaudes. 
Šobrīd nekā no tā nav.»

Arī jaunie ārsti esot dažādi. Ir 
tādi, kam tas ir dzīves aicinājums un 
to var redzēt viņu ieinteresētībā, bet 
ir tādi, kas iet uz prestižu amatu un 
galvenais ir nauda. «Mums uzņem-
šanā ir daudz saskares ar jaunajiem 
rezidentiem. Pietiek redzēt, kā viņi 
strādā, uzvedas un paši savā starpā 
runā, un viss ir skaidrs,» saka Gun-
ta. Viņa uzskata, ka ārsts ir prestiža, 
noderīga un vajadzīga profesija. Tai 
pašā laikā ikviena pacienta vēlme ir, 
lai ārsts baltā halātā būtu ar zināša-
nām, sirds degsmi palīdzēt.

Mūsu valstī medicīnas sistēma 
nav īsti pareiza, jo tā nav normāla 
situācija, ka valsts līdzfinansējums 
uz daudziem izmeklējumiem ir tikai 
gada pirmajā pusē. Tam pie jebkura 
speciālista vajadzētu būt nodroši-
nātam visa gada garumā. «Pie no-
teiktiem speciālistiem pacients ir 
spiests iet par maksu. Tas nozīmē, ka 
ģimenē ir jābūt labam finansiālam 
stāvoklim, jo ir situācijas, kad gaidīt 
nevar,» saka mediķe.
Aizrunājamies arī par darbu
divu lielāko Latvijas slimnīcu uzņem-
šanas nodaļā. Gunta stāsta, ka dežū-
rā, kas ilgst diennakti, atpūtas brīžu 
ir maz. Pārsvarā pacientu vecums, 
kas stājas stacionārā, ir no 70 gadiem 
un uz augšu. Vidējā vecuma, darba-
spējīgo cilvēku ir ļoti reti. Arī Rīgā 
jūtams, ka šī vecuma cilvēku vairs 
nav tik daudz kā agrāk. Šie cilvēki 
pēc palīdzības vēršas akūtos gadīju-
mos vai kad ir nopietns signāls, ka 
nepieciešama palīdzība. Pārprasts 
ir arī uzņemšanas nodaļas darbs. 
Tur vajadzētu vērsties pacientiem, 

kuriem ir akūta nepieciešamība pēc 
palīdzības. Ikdienā vairumā esot hro-
nisku slimību pacienti, un lielākajai 
daļai nebūtu jābrauc uz uzņemšanu, 
bet jāiet pie ģimenes ārsta. Taču to 
viņi nedara, zāles nepērk vai nevar 
nopirkt. Kad paliek slikti, sauc ātros. 
Palīdzība jāsniedz arī uz ielas klīs-
tošajiem jeb bezpajumtniekiem, kas 
bieži vien ir alkohola vai citu aprei-
binošo vielu reibumā. Tie pirms iz-
meklējumiem ir jāatbrīvo no blusām, 
utīm, blaktīm, jānomazgā un jāiedod 
tīras drēbes. Kāds vēl uzprasot, vai 
nepienākas arī ēdiens, kas, pēc Gun-
tas domām, neesot slimnīcas uzņem-
šanas nodaļas funkcija.
Veselības aprūpes darbinieki — 
neaizsargāti

Strādājot valsts slimnīcā, Gunta 
uzskata, ka viņai kā veselības darbi-
niekam būtu tikai normāli, ja valsts 
nodrošinātu veselības apdrošināšanu. 
Viņasprāt, mediķiem neatkarīgi no 
tā, kur viņš strādā un par ko, vajadzē-
tu būt apdrošināšanas polisei un no-
drošinātām visām vakcinācijām. «Tā 
būtu drošības izjūta, ka valstij esam 
vajadzīgi. Mēs savā darbā neesam 
pasargāti no nekā, jo uzņemšanā var 
ienākt dažādu slimību pacienti. Katrā 
kontaktā ar pacientu arī mums pa-
stāv inficēšanās risks, jo ir pacienti 
ar HIV, AIDS, C hepatītu, tuberku-
lozi un citām bīstamām saslimšanām. 
Es gribētu zināt, kas pēc kāda laika 
strādās slimnīcās?» saka Gunta. Te 
ir stāsts ne tikai par ārstiem, bet arī 
vidējo personālu — medicīnas mā-
sām un to palīgiem. «Jaunās māsiņas 
atnāk, un ir tādas, kas pat diennakts 
dežūru neiztur un ir prom. Kā kurā 
nodaļā, māsai ir no 20 līdz 30 pacien-

tu. Un arī darba slodze ir neadekvāta 
vienam cilvēkam, vai tā ir medicīnas 
māsa vai viņas palīgs. Palikušas ir 
tikai tās, kurām tas ir aicinājums un 
kuras daudzus gadus ir nostrādājušas 
medicīnā. Kur viņas ies? Kurš vēlas 
strādāt psiholoģiski un fiziski smago 
darbu par zemu samaksu? Prasības 
medicīniskajam personālam ir lielas. 
Tev prasa būt smaidīgam, profesio-
nālam, laipnam, bet kādu smaidu no 
manis var gaidīt, kad daudzo pacientu 
dēļ galva kūp un kājas deg no fiziskās 
slodzes. Valsts slimnīcās smaidu nav. 
Jānovērtē, ka vēl uzņemšanas nodaļā 
ir dežūrārsti un māsas, un viņu palī-
gi, kas darbu veic. Darbs divu lielāko 
Latvijas slimnīcu uzņemšanas noda-
ļās nav viegls, jo ir brīži, ka pacienti 
uz slimnīcu tiek atvesti ik pa četrām 
minūtēm,» par savu darbu stāsta tal-
seniece.

Valdībai būtu jāsaprot, ka slimnie-
ka statusā var nokļūt jebkurš. «Mans 
aicinājums viņiem tad būtu nebraukt 
uz citām valstīm, bet nākt uz jebkuru 
Latvijā esošo valsts finansēto slimnī-
cas uzņemšanas nodaļu un redzēt, kā 
lietas šeit notiek, nevis ārstēties pri-
vātās klīnikās, kur ir smaržīgas, vien-
vietīgas palātas ar dažādām ekstrām. 
Lai visiem ir vienlīdzīga situācija. Tad 
varbūt kaut kas mainītos. Partijas ta-
gad pirms vēlēšanām sola zelta kal-
nus, vieglāku pieejamību dakteriem. 
Tas ir triks, lai cilvēkiem aizmālētu 
acis. Ar to vien nepietiek. Ir jābūt 
vēlmei un interesei tiešām šo jomu 
sakārtot, jo šo gadu laikā šī jautāju-
ma risināšanā ir paveikts ļoti maz. 
Ikkatrs vēlas būt vesels, un ceru, ka 
šīm lietām sāks pievērst pastiprinātu 
uzmanību,» sarunas noslēgumā saka 
Gunta.

Turpinām tematisko rakstu 
sēriju rubrikā «Ar saknēm nova-
dos», kas veltīta Latvijas mēro-
gā aktuālu un nozīmīgu procesu 
skaidrojumam Talsu, Dundagas, 
Rojas un Mērsraga novada kontek-
stā. Šoreiz apskatījām medicīnas 
pakalpojumu pieejamību — tēmu, 
kas aktuāla mūsu novadniekiem 
un ikvienam cilvēkam.

«Veselības aprūpe valstiskā līmenī 
līdz šim nav bijusi prioritāte»

«Mēs virzāmies pretēji tam, 
ko iesaka pasaule, — lai ātrāk 
izārstētu cilvēku, mums viņš 
jāiekļauj veselības aprūpes 
sistēmā, nevis jāizslēdz,» uz-
sver Ilze Aizsilniece.   

Publicitātes foto

lējumus, ko ģimenes ārsti pacientiem 
nozīmē, tāpēc gan pie speciālistiem, 
gan uz izmeklējumiem jāgaida milzī-
gās rindās. Veselības aprūpe valstiskā 

līmenī līdz šim nav bijusi prioritāte, 
tāpēc pacientiem jāsaskaras ar prob-
lēmām, kas sakņojas nepietiekamajā 
finansējumā. Pie ģimenes ārstiem 
rindas dažkārt veidojas formālu do-
kumentu dēļ, kas apgrūtina darbu 
primārajā veselības aprūpē.

«Piedāvāju saviem pacientiem zī-
mes aizsūtīt elektroniski, bet pacients 
saka — man zīmi prasa papīra formā-
tā. Tā ir sena domāšana. Kāpēc gan 
informācijas apmaiņa nevarētu notikt 
elektroniski? Būsim reāli — ja bērns 
četras reizes vasarā brauc uz nometni, 
vai viņam četras reizes vasarā jāiet uz 
apskati? Tas ir diezgan liels absurds. 
Ja šo formalitāšu nebūtu, gaidīšana 
rindās pie ģimenes ārstiem ievērojami 
samazinātos,» skaidro I. Aizsilniece.
Neracionāli izmantoti resursi

Otra problēma ir tā, ka reizēm 
pacienti ļoti neracionāli tiek sūtīti uz 
izmeklējumiem. Uz magnētisko rezo-
nansi pacientus sūta neatkarīgi no tā, 
cik liela ir nepieciešamība. Ārsti vēlas 
ļoti precīzi zināt diagnozi, bet nepa-
domā, cik tas izmaksā valstij, un ne-
apsver citas iespējas. Rindas rodas arī 
tāpēc, ka ģimenes ārstiem nav tiesību 
nosūtīt pacientu uz izmeklējumiem. 
To drīkst darīt tikai speciālists. Ģi-
menes ārsts nosūta pacientu pie spe-
ciālista, speciālists sūta pacientu uz 
izmeklējumiem, un pēc tam viņš nāk 
atpakaļ pie speciālista. Ja ģimenes ār-
stam būtu atstātas tiesības pašam no-
sūtīt un sagatavot visu nepieciešamo 
informāciju par pacienta veselības 
stāvokli pirms konsultācijas pie spe-
ciālista, pacientam daudz ātrāk būtu 
iespēja saņemt galīgo slēdzienu.

To, ka tiesības uz valsts apmaksā-
tiem veselības aprūpes pakalpoju-
miem, sākot no 2018. gada 1. septem-
bra, ir personām, kuras veic sociālās 
apdrošināšanas iemaksas vispārējā 
nodokļu režīmā vai ir kādā no sociāli 
mazāk aizsargātajām iedzīvotāju gru-
pām, kuras automātiski apdrošinās 
valsts, ģimenes ārste vērtē pretrunī-
gi. Viņa uzsver, ka šajā sistēmā ir ļoti 
daudz kļūdu un mēs virzāmies pretējā 
virzienā tam, ko ir atzinušas starptau-
tiskās organizācijas un valstis, kurās ir 
obligātā veselības apdrošināšana, pro-
ti, svarīgākais ir nodrošināt veselības 
aprūpi visiem iedzīvotājiem. Cilvēki, 
kuriem nav naudas, bieži vien nav 
pietiekami informēti par iespējām, kā 
viņi sev var palīdzēt. Viņi nedodas pie 
ārsta un novilcina situāciju līdz brī-
dim, kad smagā stāvoklī nokļūst slim-
nīcā. Ar šādu situāciju varējām sastap-
ties 2009. gadā, kad tika samazināts 
veselības aprūpes budžets un daudzi 
pakalpojumi tika izņemti no valsts 
apmaksātajiem pakalpojumiem. Iz-
maiņu rezultātā pacienti pie ārsta pēc 
palīdzības griezās ļoti smagā stāvoklī. 
I. Aizsilniece norāda, ka mēs neesam 
padomājuši par riskiem. Lai adminis-
trētu sistēmu, ir vajadzīgi vismaz divi 
miljoni eiro, līdz ar to rodas jautājums 
par šīs sistēmas lietderīgumu. Ja dar-
ba ņēmējs strādā tikai ceturtdaļslodzi 
un maksā nelielu sociālo nodokli, vi-
ņam pienākas pilns valsts apmaksāto 
pakalpojumu grozs, bet pašnodarbi-
nātajam, kurš maksā ievērojami lielā-
kus nodokļus, jāveic ikgadējā veselī-
bas apdrošināšanas iemaksa.

«Es domāju, ka tas ir diezgan ne-
godīgi. Pašreiz izskatās, ka finansiā-
lais pienesums no šīs sistēmas nebūs 
tik liels un cilvēki strādās ceturtdaļ-
slodzi, lai par viņiem tiktu veikts so-
ciālais maksājums, bet tas droši vien 
būs diezgan formāli. Otrkārt, admi-
nistratīvais slogs veselības aprūpes 

pusē būs ļoti liels, jo ģimenes ārstiem 
būs jāšķiro, kurš ir maksājis, kurš nav 
maksājis. Ģimenes ārsti ir ļoti norū-
pējušies. Mēs virzāmies pretēji tam, 
ko iesaka pasaule, — lai ātrāk izār-
stētu cilvēku, mums viņš jāiekļauj 
veselības aprūpes sistēmā, nevis jāiz-
slēdz,» ir pārliecināta I. Aizsilniece.
Tikai sadarbojoties panāksim 
uzlabojumus

Nozīmīgs jautājums ir arī jauno 
speciālistu trūkums reģionos. Lai to 
mazinātu, nepieciešams sadarboties 
ar pašvaldībām. «Jaunie speciālisti 
grib skaistu un interesantu dzīvi. Viņi 
grib doties uz kultūras pasākumiem, 
satikties ar draugiem. Būtībā jau 
Latvija nav liela. Problēmas sagādā 
tas, kādā stāvoklī ir mūsu ceļi un cik 
ilgs laiks jāpavada ceļā, lai nobrauk-
tu 200 kilometrus. Mūsdienās liela-
jās Eiropas valstīs to iespējams izda-
rīt pusotrā stundā, diemžēl mums tas 
reizēm aizņem trīs stundas, līdz ar to 
jaunie speciālisti, strādājot attālākos 
novados, jūtas nedaudz izolēti,» pār-
domās dalās Latvijas Ārstu biedrības 
viceprezidente. Daudzas pašvaldības 
piedāvā jaunajiem mediķiem dzīves-
vietu, taču ir vērts padomāt arī par 
konferencēm un kongresiem, kas 
nav industrijas apmaksāti, bet ko at-
balsta pašvaldība. Šāda prakse tiek 
piekopta daudzās pasaules valstīs. 
Par to, ka jauns cilvēks dodas prom 
no mājām, brauc uz otru Latvijas 
galu un uzsāk dzīvi no sākuma, vi-
ņam jāsaņem finansiāls bonuss. Pro-
tams, jādomā arī par to, kā attīstīt 
kultūras dzīvi reģionos.

Īstenojot Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta reformas, 
vajadzētu domāt par to, cik daudz 
Latvijas iedzīvotāji zina par neatlie-
kamās palīdzības sniegšanu jeb at-
dzīvināšanas pasākumiem. Diemžēl 
skolā šīs zināšanas netiek mācītas. 
Brīdī, kad cilvēks vēlas iegūt auto-
vadītāja tiesības, viņam šīs prasmes 
nākas apgūt, bet tās ātri aizmirstas. 
Vislabākie rezultāti atdzīvināšanā 
un cilvēka dzīvības saglabāšanā ir 
tajās valstīs, kur šīs zināšanas tiek 
regulāri atgādinātas. «Vēl viena lieta 
ir tā, ka pie mums vēl joprojām Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu sauc par niekiem. Brigādes 
izsaukšana mūsu valstī ir ļoti dārgs 
pasākums. Tie ir divi aspekti, par ko 
mums vajadzētu domāt un runāt.
Pieņemam vēlamo par esamo

Ļoti svarīgi ir arī tas, lai valsts 
sektors sadarbotos ar profesionāļiem 
nozarē. Piemērs tam, ka sadarbība 
nenotiek, ir e-veselības ieviešana. Ir 
pagājuši deviņi mēneši un e-veselības 
darbība ir uzlabojusies, bet vēl aizvien 
turpinām saņemt informāciju par to, 
ka būs pārtraukums un notiks sistē-
mas uzlabošana. Katrā ziņā to nevar 
salīdzināt ar aprīļa beigām un maija 
sākumu, kad kolēģi devās brīvdienās, 
jo viņi nespēja atvērt darbnespējas 
lapas un e-veselība bija paralizēta. 
Ģimenes ārsti pagājušajā gadā brīdi-
nāja, kas notiks, ja e-veselība netiks 
sakārtota līdz 2018. gada 1. janvārim. 
Diemžēl neviens tajā neieklausījās un 
notika viss, ko ģimenes ārsti paredzē-
ja. Man ir ļoti žēl, ka mēs tik daudzus 
gadus pēc Padomju Savienības izzu-
šanas vēl joprojām valstiskā līmenī 
domājam tāpat — kā mēs pateiksim, 
tā jūs darīsiet. Mēs gribam pieņemt 
vēlamo par esamo. E-veselību vajag. 
Tā ir jāuzlabo, bet svarīgākais ir tas, 
ka valsts ierēdņiem jāsadarbojas un 
jāieklausās nozares profesionāļos,» 
uzsver I. Aizsilniece.

Agrita Blumberga

Latvijas Ārstu biedrības vice-
prezidente un ģimene ārste Ilze 
Aizsilniece norāda, ka veselības 
aprūpes nozīme Latvijā nav pietie-
kami novērtēta, līdz ar to veselības 
aprūpes budžetā nepietiek līdzek-
ļu, lai samazinātu rindas uz valsts 
garantēto aprūpi un uzlabotu me-
dicīnas pakalpojumu pieejamību.

Viņasprāt, primārais faktors vese-
lības aprūpes sistēmas un pakalpoju-
mu pieejamības uzlabošanā ir finan-
sējums. Latvijas veselības aprūpes 
budžets ir daudz mazāks nekā mūsu 
kaimiņvalstī Igaunijā, un mēs esam 
to valstu starpā, kas veselības aprūpei 
procentuāli atvēl vismazāk. Par vienu 
no galvenajām problēmām, kas no tā 
izriet, viņa sauc garās rindas. Daž-
kārt nākas dzirdēt par gadījumiem, 
kad jāgaida ilgi, lai tiktu pie ģimenes 
ārsta, bet primārajā veselības aprūpē 
lietas ir daudzmaz sakārtotas. Lie-
lākas problēmas sagādā sekundārā 
veselības aprūpe. Budžetā nepietiek 
līdzekļu, lai varētu veikt visus izmek-

«Problēmu veselības aprūpes jomā netrūkst»
Agrita Blumberga

Viens no būtiskākajiem veselī-
bas aprūpes sistēmas kvalitātes 
un efektivitātes rādītājiem ir tās 
pieejamība. Problēmas šajā jomā 
galvenokārt saistītas ar ilgsto-
šām rindām uz valsts garantēto 
aprūpi, finansiālajiem ierobežo-
jumiem un ģeogrāfisko sasnie-
dzamību. Lai noskaidrotu, kāda 
ir situācija mūsu pusē, uz sarunu 
aicināju Talsu novada iedzīvotā-
ju, trīs bērnu mammu, kura ar 
problēmām veselības aprūpes 
sistēmā sastapusies ne reizi vien.

Sarunas sākumā Zane (vārds mai-
nīts) atzīst, ka, audzinot trīs bērnus, 
dažādās ārstniecības iestādēs nācies 
atrasties salīdzinoši bieži. Viņasprāt, 
daudz kas ir atkarīgs no paša cilvēka. 
«Esmu sastapusies ar situācijām, kad, 
gaidot rindā pie ārstiem vai reģistra-
tūrā pie lodziņa, cilvēki paši kašķējas 
un saņem tādu pašu attieksmi pretī. 
Cenšos laikus visur pieteikties, līdz ar 
to man ir arī pozitīva pieredze, taču 
uzskatu, ka līdz galam ar veselības 
aprūpes sistēmu Latvijā kaut kas nav 
kārtībā. Viena no lielākajām problē-
mām ir garās rindas. Mums Rīgā ir 
daktere, un es jau zinu, ka nepiecieša-
mības gadījumā rindā būs jāgaida līdz 
pat pusgadam. Problēma rodas tad, ja 
vajadzība ir akūta. Es šādā gadījumā 
izvēlos maksāt par pakalpojumu pati, 
bet ir cilvēki, kas to nevar izdarīt. Vie-
na vizīte maksā 15 eiro, pēc tam jāno-
pērk kalns ar zālēm un atkārtoti jāiet 
uz konsultāciju. Vīram pirms kāda 
laika bija jāveic magnētiskā rezonan-
se — lai saņemtu valsts garantēto ap-
rūpi, rindā jāgaida pusgads. Izlēmām 
maksāt paši — izmeklējumu varēja 
veikt jau tajā pašā dienā, bet nācās 
atvadīties no vairāk nekā 100 eiro. Tā 
kā tas bija nelaimes gadījums, apdro-
šināšana sedza visas izmaksas, bet, ja 
nav apdrošināšanas, viss jāsedz pa-
šam. Kādreiz paveicas, meitai izdevās 
sarunāt pierakstu divu nedēļu laikā, 
bet citreiz jāgaida ļoti ilgi. Diemžēl ne 
vienmēr cilvēks var gaidīt rindā sešus 
mēnešus, citreiz viņiem palīdzība ne-
pieciešama steidzami,» uzsver Zane.

Šī gada pavasarī
nepatīkamu situāciju Zane piedzīvoja 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 
Talsu filiālē, kur tika ievietota viņas 
mamma. Kad vaina tika konstatēta, 
medicīnas darbinieki, neskatoties uz 
pacientes slikto veselības stāvokli, 
piektdienas vakarā viņu izrakstīja no 
slimnīcas un ieteica meklēt speciālistu. 
Zane nekavējoties sazinājās ar privāto 
speciālistu, kurš pacienti solījās pie-
ņemt pirmdien. «Caur paziņām sazva-
nījos ar dakteri, kurš teica — pirmdie-
na ir vēlākais brīdis, līdz kuram cilvēks 
ar tādu vainu var gaidīt. Pirmdienas 
rītā speciālists teica — vediet savu 
mammu pie manis. Palīdzēju mammai 
iekāpt mašīnā, un mēs aizbraucām uz 
Ventspili. Ja viņai pašai būtu jāsazvana 
speciālists, jāaizbrauc uz Ventspili un 
jāsameklē slimnīca, situācija varēja būt 
daudz bēdīgāka. Grūti iedomāties, kā 
ir vientuļajiem cilvēkiem un cilvēkiem, 
kuru kustību spējas ir ierobežotas,» 
pārdomās dalās Zane.

Viņa neslēpj sašutumu arī par rei-
zi, kad pēc autoavārijas viņas dēlam 
Talsos tika uzstādīta nepareiza diag-
noze. Ārsti norādīja, ka jaunietim viss 
ir kārtībā, un palaida viņu mājās, taču 
pēc laika ģimenes ārstam atnāca atbil-
de, ka viss tik labi nemaz nav. Tukuma 
slimnīcā jaunietim tika veikta dator-
tomogrāfija, un izrādījās, ka viņam ir 
smagi lūzumi. Uzzinot diagnozi, Zane 
sazvanīja traumatologu, kas viņus 
aizsūtīja uz Rīgas Stradiņa slimnīcu. 
Pēc piecām uzņemšanā pavadītām 
stundām ārsts paziņoja, ka nākamajā 
dienā tiks rīkots konsīlijs un pacien-
tam jāpaliek slimnīcā. «Ārsts teica, ka 
kauls ir ieliecies, staigājot tas varēja 
iedurties smadzeņu maisā un tad viņš 
paliktu kopjams. Tad gan man bija 
dusmas par to, ka Talsos viņu palaida 
mājās, sakot, ka tas ir tikai sastiepums. 
Operācija nebija vienkārša, bet esmu 
priecīga, ka mans bērns ir izglābts. Ja 
mani neapmierina viens speciālists, 
piesakos pie nākamā. Kāds cits varbūt 
samierinātos ar diagnozi, dzīvotu tā-
lāk, un pēc tam rastos problēmas.
Diemžēl tas nav vienīgais
gadījums, kad vienā vietā ārsts pa-
saka vienu, bet otrā vietā — pavi-
sam ko citu. Pusaudžu gados meitai 

pēkšņi sāka sāpēt mugura. Braucām 
pie fizioterapeitiem, neirologiem, 
traumatologiem, vertebrologiem, 
rehabilitologiem, un tad man radās 
jautājums — ja katru gadu ejam profi-
laktiskās pārbaudes, kā kaut kas tāds 
var notikt? Speciālists teica, ka tas nav 
noticis pēkšņi, bet gan veidojies gadu 
gaitā. Citur dakteris uzreiz pasaka — 
jums vajag koriģējošo vingrošanu, 
masāžas vai fizioterapeitu. Diemžēl 
mums tā nepaveicās,» teic Zane.

Par spīti piedzīvotajam viņa min 
arī kādu pozitīvu piemēru. Pagājuša-
jā gadā viņas onkulim bija nepiecie-
šama operācija. Zane sazvanījās ar 
dakteri, un, tā kā situācija bija nelāga, 
operācija par valsts naudu tika veikta 
pāris nedēļu laikā. Ārsts bija ļoti at-
saucīgs, pēc operācijas sazinājās ar 
Zani, sniedza norādījumus tālākajā 
atveseļošanās procesā un turpināja 
uzturēt kontaktus arī tad, kad pa-
cients no slimnīcas jau bija izrakstīts.

Zane uzskata, ka nozīmīga loma 
veselības aprūpes sistēmā ir medicīnas 
darbinieku attieksmei pret pacientu. 
Ja tā būtu labvēlīgāka, nebūtu nepie-
ciešamības meklēt palīdzību citviet. 
«Parasti cenšos tikt ar visu galā pati, 
bet pirms astoņiem gadiem, kad mei-
tai bija rotavīruss, sabijos, zvanīju ne-
atliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
un jautāju, ko man darīt. Viņi teica, lai 
pirms došanās uz Kuldīgu vai Ventspi-
li iebraucam Talsos. Iebraucām Talsos 
un dabūju rājienu: «Mums taču nav 
bērnu ārsta, ko jūs te atbraucāt ar bēr-
nu?» Kad paskaidroju, ka neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības darbinie-
ki tā ieteica rīkoties, bija jānoklausās 
lekcija arī par šo tēmu. Tikai pēc laika 
darbiniece nomierinājās un pastāstīja, 
kā šādā situācijā vajadzētu rīkoties.
Analīzes nododu tepat
uz vietas, bet, ja gadās kaut kas no-
pietnāks, pārsvarā braucu uz Rīgu, 
līdz ar to jauno speciālistu trūkumu 
īpaši neesmu izjutusi. Esmu dzir-
dējusi, ka uz Talsu veselības centru 
šobrīd brauc dažādi speciālisti, arī 
pie ģimenes ārsta eju tepat. Problē-
mu un ārstu kļūdu veselības aprūpes 
jomā netrūkst, bet esmu laimīga, ka 
mēs vienmēr esam tikuši cauri svei-
kā,» atvieglojumu pauž Zane.


