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Dārgie kolēģi, ģimenes ārsti visā Latvijā!
Paldies katram no Jums, kurš ir pašaizliedzīgi un pāri saviem spēkiem
strādājis šīs nepieredzētas krīzes apstākļos. No sirds novērtēju Jūsu darbu,
pasargājot un vakcinējot pret Covid-19 savus pacientus, aprūpējot Covid-19
slimos, kuru skaits strauji aug, kā arī turpinot pildīt savus ikdienas pienākumus.
Jūs, ģimenes ārsti, esat savu pacientu uzticības personas, novērtēju Jūsu
ieguldījumu, cieņpilni un cilvēcīgi skaidrojot saviem pacientiem nepieciešamību
vakcinēties pret Covid-19. Aicinu Jūs kopā ar Veselības ministriju un Veselības
nozares stratēģisko padomi stingri nosodīt gadījumus, kad medicīnas darbinieki,
tostarp arī ģimenes ārsti, neraugoties uz plaši pieejamo zinātniskos pierādījumos
balstīto profesionālo informāciju un izglītojošiem semināriem ārstniecības
personām, ne tikai nemotivē līdzcilvēkus vai savus pacientus vakcinēties, bet pat
atrunā viņus no vakcinācijas. Šādas situācijas esmu asi kritizējis un turpināšu to
darīt.
Labi saprotu grūtības, ar kurām Jums, ģimenes medicīnas praktiķiem, nākas
saskarties ikdienā. Visa gada garumā esam centušies Jums sniegt papildu atbalstu,
aizstāvot un piešķirot papildu finansējumu Jūsu darbībai, palielinot vakcinācijas
tarifus riska grupām, cenšoties uzlabot līdzšinējo saziņu, ikdienā strādājot roku
rokā ar Jūs pārstāvošo asociāciju vadību, koordinējot atbalstu no ārstniecības
iestāžu un pašvaldību puses. Līdz šā gada rudenim ģimenes ārstu praksēm bijis
pieejams papildu vairāk nekā 50 miljonu eiro liels finansējums, tostarp Covid-19
piemaksām un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Arī šī gada pēdējā ceturksnī
Jums tiks nodrošinātas 100% piemaksas.
Lai stiprinātu Jūsu iespējas labāk pasargāt savus pacientus no Covid-19,
pirms vairāk nekā divām nedēļām valdībā lēmām Jums sniegto atbalstu vēl būtiski
palielināt. No šā gada 1. oktobra līdz 31. decembrim ģimenes ārsta prakse par
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katru ievadītu vakcīnas devu saņems papildu 11,87 eiro piemaksu. Vēl
palielinātas iepriekš noteiktās piemaksas par praksē reģistrētajiem vakcinētiem
riska grupu pārstāvjiem - senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām.
Kopumā par katru vakcinētu riska grupas pārstāvi Nacionālais veselības dienests
veiks Vakcinācijas aptveres maksājumu par katru vakcinēto personu:
• 2 eiro (ja aptvere praksē <60%);
• 4 eiro (ja aptvere praksē 60-80%);
• 6 eiro (ja aptvere praksē 80-100%).
Vidēji valstī vienā ģimenes ārstu praksē senioru un hronisko slimnieku
vakcinācijas aptvere 30.09.21 bija 53,9% jeb 329 vakcinēti cilvēki. Ar šādiem
rezultātiem Jūsu praksei tiktu samaksāti 1316 eiro. Uzlabojoties rezultātiem
maksājums pieaugs. Papildu noteicām aptveres maksājumu par pārējiem praksē
reģistrētajiem vakcinētiem cilvēkiem, kuru saņemsiet nākamā gada sākumā,
atbilstoši sasniegtajiem aptveres rādītājiem.
Lai stiprinātu emocionālo veselību ģimenes ārstu praksē nodarbinātajiem,
kuri ikdienā saskaras ar lielu darba apjomu un pastiprinātu psiholoģisko spriedzi,
pēc asociāciju vadības lūguma paredzējām iespēju prakses personālam, kas
iesaistīts vakcinācijā, nodrošināt iespēju saņemt veselības veicināšanas un
rehabilitācijas pakalpojumus. Šim mērķim katrai praksei būs pieejami 440 eiro
par veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumiem, kas saņemti no
2021.gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. augustam.
Mums visiem kopīgi jāapzinās, ka pacientiem ir būtiska uzrunāšana no
Jūsu, ģimenes ārstu – uzticības personu – puses un viņi vēlas saņemt pakalpojumu
pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Līdzšinējā pieredze liecina, ka bieži vien senioru
un hronisko pacientu mērķa grupā vakcinācijas aptvere ir augstāka praksēs, kas
aktīvi vakcinē. Tieši tādēļ esam lūguši pašvaldības un ārstniecības iestādes nākt
Jums talkā, lai līdz 7. novembrim uzrunātu Jūsu praksēs reģistrētos seniorus un
hroniski slimos iedzīvotājus. Tieši tādēļ kopš vasaras vidus 8989 operatori ir
veikuši aptuveni 200 tūkstošus zvanu, lai uzrunātu nevakcinētus seniorus.
Pandēmija ir skaidri apliecinājusi, ka vakcinācija ir pamata pakalpojums,
kurš jāsaņem ģimenes ārsta praksē, tas ir primārās aprūpes pamata pakalpojums.
Daļa no Jums ir izvēlējušies vakcināciju nodrošināt ar sadarbības iestāžu
starpniecību – tas ir pieņemams, bet, iespējams, ne labākais risinājums Jūsu
pacientiem. No 1. oktobra vakcinācijā pret Covid-19 ir jāiesaistās ikvienai
ģimenes ārsta praksei, kas sniedz valsts apmaksāto veselības aprūpi. Turpināsim
atbalstīt ģimenes ārstus, kuriem līdz šim savā praksē nodrošināt vakcināciju
traucējuši labi saprotami un objektīvi iemesli. Gribu izmantot iespēju pateikties
tiem ģimenes ārstiem, kuru prakses iesaistījās Covid-19 vakcinācijā no pirmajām
dienām!
Apzinos, ka primārā aprūpe līdz šim bijusi pabērna lomā, to pēc pandēmijas
nepārprotami vajag stiprināt un modernizēt.
Šobrīd lūdzu Jūs sakopot visus spēkus, resursus un labo gribu, lai pasargātu mūsu
vecākā gadagājuma cilvēkus. Veicot pacientu vakcināciju, aicinu prioritāri
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pasargāt tieši seniorus, kuru saslimšanai ar Covid-19 var būt smagas sekas.
Pandēmijas trešā viļņa laikā esam centušies atvieglot Jūsu ikdienu un noņemt
administratīvus pienākumus, lai Jums būtu vairāk laika pacientu ārstēšanai un
riska grupu vakcinācijai. Ja redzat kādus soļus, kurus vēl varam spert, lai palīdzētu
Jums sasniegt lielāku vakcinācijas aptveri riska grupās, gaidīšu Jūsu ziņu.
Apzinot, ka krīzes apstākļos atbalsts vienmēr var būt plašāks un saziņa labāka. No
savas puses varu solīt, ka centīsimies darīt labāko, lai Jūs atbalstītu. Mums kopīgi
vēl ļoti daudz darāms, lai pasargātu šaubīgos, dezinformētos un nevakcinētos.
Mūsu rokās ir uzvara pār šo pandēmiju.
Paldies par Jūsu darbu!
Veselības ministrs

Daniels Pavļuts

