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Kopsavilkums
Galvenie faktori, kas izraisa nepārtrauktu pieprasījuma pieaugumu pēc veselības aprūpes pakalpojumiem un rada digitālās transformācijas nepieciešamību, ir populācijas novecošanās, hronisko un blakusslimību skaita pieaugums, jaunu ārstēšanas tehnoloģiju pieejamība un personalizētas medicīnas attīstība. Veselības aprūpes sistēmām ir jāmainās, lai radītu efektīvākus un
ilgtspējīgākus modeļus, kas pacientiem spēj nodrošināt reālu vērtību ar optimizētām izmaksām.
Līdzīgi kā citās valstīs, Latvijā veselības aprūpes izdevumu pieauguma temps pārsniedz iekšzemes kopprodukta pieauguma tempu, bet kopējie izdevumi veselības aprūpei uz vienu iedzīvotāju Latvijā joprojām ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienības valstīs.
Vērtībās balstīta veselības aprūpe (VBVA) ir konceptuāla pieeja veselības aprūpes pārveidei
visā pasaulē,1 kas vērsta uz pacientu veselības aprūpes rezultātu un veselības aprūpes sistēmas
snieguma uzlabošanu, vienlaicīgi kontrolējot veselības aprūpes izmaksu pieaugumu. VBVA balstās uz iepriekš izmantotām veselības sistēmas pārvaldības koncepcijām: pierādījumos balstītu
veselības aprūpi, veselības ekonomikas principu lietojumu, visaptverošu kvalitātes un pacientu
drošības sistēmu, tās papildinot ar veselības aprūpes samaksas sistēmas sasaisti ar sasniegto
rezultātu.

Koncepcijā piedāvātā VBVA deﬁnīcija:

Vērtībās balstīta veselības aprūpe ir veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modelis ar
mērķi uzlabot katra pacienta veselības rezultātus,
ievērojot pacienta personīgos mērķus, samaksu par
kvantitāti aizvietojot ar samaksu par rezultātu un
kvalitāti, tādējādi nodrošinot izmaksu kontroli un
taisnīgu ierobežoto resursu sadalījumu visām pacientu
grupām.
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Sistēmas dalībnieku potenciālie ieguvumi no VBVA:
1
1.

Pacientiem – izmaksu ietaupījums, samazināts ārstēšanas laiks, ārstēšanas rezultātu
un pieredzes uzlabojums, uzlabota pieejamība inovācijām un personalizētai medicīnai;

2

Pakalpojumu sniedzējiem – darbības efektivitātes, profesionālā snieguma un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanās, zināšanu pārnese par jauniem ārstēšanas standartiem;

3
1.

Maksātājiem – izmaksu kontrole un ﬁnanšu riska mazināšanās, ar esošajiem līdzekļiem
nodrošinot labāko iespējamo ieguvumu veselībai;

4

5
1.

Medicīnas tehnoloģiju piegādātājiem – tehnoloģiju pozitīvās ietekmes uz faktisko vērtību pacientiem nodrošināšana, paplašinātas individualizētas ārstēšanas pieejas īstenošana;
Veselības aprūpes sistēmai – iespēja pārvaldīt izmaksu pieaugumu un labāk izmantot
ierobežotus resursus uzlabojot kopējos sabiedrības veselības rādītājus.

Vislabāko rezultātu ir iespējams sasniegt, ieviešot VBVA pieeju visas veselības aprūpes sistēmas
mērogā, taču VBVA var ieviest arī atsevišķu programmu līmenī atbilstoši katras klīniskās jomas
vai pakalpojumu sniedzēju gatavības pakāpei. VBVA programmas veido konkrētu slimību vai pacientu grupu kontekstā, vienojoties par standartizētiem pacienta rezultātu un izmaksu mērījumiem, to uzskaitei nepieciešamajām datu platformām, datu uzskaites procesu un izveidojot integrētus samaksas modeļus par pakalpojumiem pilnā aprūpes ciklā.3

VBVA ieviešanas uzsākšanai ir vairāki priekšnoteikumi:
•

politiskā izšķiršanās par veselības aprūpes sistēmas virzību uz VBVA;

•

veselības sistēmas vērtības jēdziena formulēšana konkrētajā jomā, sasaistot to ar noteiktiem mērķiem, ko izprot un atbalsta sistēmas dalībnieki;

•

jauni partnerības veidi: pacienti, pētnieki, pakalpojumu sniedzēji, maksātāji un IT uzņēmumi, kas koncentrējas uz aprūpes rezultātu datu radīšanu un apstrādi ar mērķi demonstrēt
augstas vērtības veselības aprūpi;

•

investīciju plānošana un novirzīšana VBVA stratēģisko virzienu iniciatīvu atbalstam.

VBVA koncepcija ir visaptverošs dokuments, kas ietver pierādījumos balstītu informāciju par
VBVA būtību, elementiem un īstenošanas iespējām, kā arī sniedz pārskatu par citu valstu pieredzi šajā jomā. Latvijas situācijas novērtēšanai tika izveidotas pacientu un pakalpojumu sniedzēju organizāciju pārstāvju fokusgrupas, kurās pēc starptautiski aprobētas metodikas tika novērtēta Latvijas veselības aprūpes sistēmas gatavība ieviest VBVA, uz kā pamata noteikti VBVA ieviešanas stratēģiskie virzieni un tiem atbilstošās veicamās aktivitātes Latvijā. Koncepcijas dokuments izmantojams kā vadlīnijas VBVA ieviešanā nacionālā vai konkrētu programmu līmenī.
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Par Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā
Amerikas Tirdzniecības palāta ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot
aptuveni 140 uzņēmumu. Tās mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas
un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Starp AmCham prioritātēm ir cilvēkkapitāla attīstība jomās, kas saistās ar sagatavošanos darba tirgus nākotnes vajadzībām un Latvijas sabiedības veselības rezultātu
uzlabošana ar mērķi noturēt un palielināt investīcijas.

Par Veselības aprūpes darba grupu
Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā veselības aprūpes darba grupa ir platforma dažādiem
veselības aprūpes nozares uzņēmumiem un organizācijām. Tā apvieno gan vietējo, gan ārvalstu veselības aprūpes uzņēmumu starptautisko pieredzi ar mērķi uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību. Veselības aprūpes darba grupa strādā, lai veicinātu efektivitāti un inovācijas veselības aprūpes sistēmā, kā arī sniegtu atbalstu veselības politikas uzlabojumiem, iesaistoties dialogā ar valsts institūcijām un citām iesaistītajām pusēm.
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