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Ministru prezidentam M. Kučinskim
[Par pacientu izmaksu pieaugumu saistībā ar slimnīcu kartēšanu]
Jelgavas Pensionāru biedrība 2017 .gada 13.01. nosūtīja Ministru prezidentam
M.Kučinskim adresētu vēstuli par problēmām, kas radīsies maznodrošinātiem iedzīvotājiem
un, it īpaši pensionāriem, saistībā ar slimnīcu kartēšanu un sekundāro ambulatoro pakalpojumu
attālināšanos no iedzīvotāju dzīves vietas. Tas palielinās izmaksas piekļuvei uz speciālistu
konsultācijām, kā arī radīs problēmas ar pašu nokļūšanu līdz speciālistam no tālīniem lauku
pagastiem, jo sabiedriskais transports nenodrošinās savlaicīgu nokļuvi un atgriešanos dzīves
vietā vienas dienas laikā.
Atkārtota vēstule MK biroja vadītājam J.Citskovskim par šo tēmu tika nosūtīta ar
atgādinājumu, ka saņemtā atbilde uz 13.01.2017. vēstuli neko nerisina šajā jautājumā.
Trešā vēstule ar atkārtotu aicinājumu risināt pozitīvi mūsu ierosināto jautājumu tika
nosūtīta J.Citkovskim 2017. gada 10.05. ar norādi, ka atbilde uz iepriekšējo mūsu vēstuli, kas
saņemta no VM, datēta 12.04. Nr 01-17.2/1724 arī ir bez risinājuma.
Esam saņēmuši kārtējo mums adresētu atbildi no Veselības ministrijas (vēstulē nav
redzams, ka atbilde ir nosūtīta arī MK), ar Nr. 01-12.5/2903. Jautājuma risināšanā ir
piedalījušies pārstāvji no VM, LM,SM, VARAM un LPS. Vēstulē ir aprakstīts, kā šo jautājumu
kādreiz nākotnē, kad būs iepriekš pieņemti svarīgi vēl neizlemti jautājumi par pašvaldību
sadarbības modeļiem, par pašvaldības pienākumu segt transporta izdevumus saistība ar
veselības aprūpes pieejamību noteiktam personu lokam, sabiedriskā transporta attīstības
jautājumi un citi, varētu risināt JPB vēstulēs minētās problēmas.
Vēstulē nav noteikts, kas koordinēs šos visus jautājumus, kas ir atbildīgie izpildītāji, kādi
katram ir izpildes termiņi utt., kāda palīdzība tiks sniegta pacientiem līdz šo risinājumu
apstiprināšanai.
2017 .gada 25.jūlijā ministru kabinets apstiprināja veselības ministrijas izstrādāto
konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”. Šajā dokumentā kā arī
apspriedes gaitas aprakstā mēs nekur neredzam, ka kāds no priekšlikumiem, kas minēti VM
vēstulē, ko vajadzētu darīt, lai maznodrošinātiem pacientiem tiktu nodrošināta iespēja gan
piekļūt šiem attālinātiem pakalpojumiem, gan atrisināts palielināto izmaksu kompensēšanas
mehānisms, būtu ticis risināts MK sēdē. Tur gan ir minēts, ka pacientu ar traumu, pēkšņu
saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma gadījumā NMD jebkurā diennakts laikā nogādās
uz ārstniecības iestādi. Bet kas notiks ar pacientu, kas uz ārstniecības iestādi tiks nogādāts
pēkšņi, ko ar viņu darīs, kad viņš atlabs ap 100 km no savas dzīves vietas.
JPB ir adresējusi savas vēstules Ministru prezidentam vai Ministru prezidenta biroja
vadītājam un vēlamies saņemt konkrētas atbildes par risinājumiem no adresāta.
Ministru prezidents M.Kučinskis ir apsolījis LPF vadītājam A.Siliņam, ka gatavojas tikties
ar LPF pārstāvjiem. Ja tikšanās notiks, tad arī šis jautājums tiks ieslēgt sarunu tematikā, jo par
to LPF 2016 .gada 22.novembra Domes sēdē ir pieņēmusi Rezolūciju, kura ir nosūtīta Ministru
prezidentam.
Pielikumā: VM vēstules Nr.01-17/2903 kopija uz 3 lapām.
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