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Veselības aprūpes elementi

Informācija:

- Klientam par 

iespējām,

- SAC – par 

klienta 

veselības 

stāvokli, 

nepieciešamo 

ārstēšanu

SAC personāla 

kvalifikācija,

Spēja laikus 

pamanīt un 

novērtēt 

izmaiņas, prast 

rīkoties 

Ģimenes ārsta 

veiktā aprūpe,

Sadarbība ar 

SAC 

Aprūpes 

pēctecība,

Pieejamība,

Zāļu lietošanas 

uzraudzība

Epidemioloģiskā 

drošība,

Pārliecība par 

saņemtās aprūpes 

kvalitāti

Finansējums



Pacientu tiesības 

• Aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no vecuma, invaliditātes, veselības stāvokļa

• Tiesības uz saprotami sniegtu informāciju par pakalpojumiem, ārstu, veselības 
stāvokli, ārstēšanu

• Tiesības uz veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību, laipnu attieksmi, līdzcilvēku 
atbalstu, pēctecību ārstēšanā

• Tiesības piekrist ārstēšanai vai atteikties no tās

• Tiesības izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi

• Tiesības iepazīties ar medicīniskajiem dokumentiem

SAC klientam ir tādas pašas tiesības, kā citiem

Ņemot vērā SAC klientu veselības stāvokli, veselības aprūpe pēc iespējas 
pietuvināma dzīvesvietai
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Ģimenes ārsta lomas stiprināšana

➢ Nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšana, iestājoties SAC

➢ Klientu regulāra uzraudzību (nepieciešamības gadījumā pārreģistrēt

klientu pie ģimenes ārsta, kas strādā SAC vai tā tuvumā)

Mājas vizītes SAC klientiem. Patlaban saistībā ar Covid-19 pandēmiju tiek

apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes SAC aprūpē esošajām personām.

Nepieciešams arī turpmāk nodrošināt iespēju apmaksāt ģimenes ārsta mājas

vizītes pie SAC klientiem
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Citi risinājumi

➢ Mājas aprūpes pakalpojumu un paliatīvo dienestu sniegto pakalpojumu 

izmantošana

➢ Veidojami un attīstāmi jauni sadarbības modeļi starp SAC un slimnīcām. 

▪ Izmeklējumu izbraukumi (asins analīzes, mobilais  rentgena 

kabinets)

▪ Speciālistu konsultāciju sniegšana SAC uz vietas
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Veselības punkts SAC

➢ Šobrīd nav obligāts

➢ Iespējamie ieguvumi:

➢ Ārstniecības personu kvalifikācija

➢ Telpu un aprīkojuma atbilstība prasībām

➢ Sakārtota zāļu aprite

➢ Sakārtota medicīniskā dokumentācija

➢ Iespēja pieslēgties e-veselībai

➢ Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes ieteikumu ieviešana

➢ Epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību nodrošināšana

Neatbilstība veselības punktam noteiktajām prasībām, netraucē uzsākt

veselības punkta reģistrēšanu!!!
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Veselības punkts SAC

Obligāti nosakāms pārejas periods

(iesaistīto pušu vienošanās)

NEPIECIEŠAMS FINANSĒJUMS

• veselības punkta sakārtošanai 

atbilstoši prasībām

• ārstniecības personu algām 

atbilstoši veselības aprūpē 

strādājošo atalgojumam

• iemaksām Ārstniecības riska 

fondā
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Cilvēkresursi?

SAC pārvaldība?



Nākamie soļi?
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• Jāveic uzlabojumi, kas prasa mazāk resursu – informācijas aprite starp 
ārstu un SAC, ģimenes ārsta veiktā uzraudzība, hroniski slimu pacientu 
aprūpe, profilakse 

• Esošo veselības aprūpes pakalpojumu izmantošana – piemēram, 
aprūpe mājās

• Papildus finansējuma gadījumā – mājas vizīšu apmaksa

• Turpināt diskusijas par veselības punktu izveidošanu, 
nepieciešamajiem resursiem



Paldies par 

uzmanību!


