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Plāna projekta „HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta
izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam” virzība, papildu finansējuma
2018.gadam HIV infekcijas ārstēšanai un kaitējuma mazināšanai piešķiršanas
perspektīvas
(D.Mūrmane-Umbraško)

D.Mūrmane-Umbraško informē, ka šī sanāksme ir sasaukta, pamatojoties uz
2017.gada 18.septembrī saņemto vēstuli, kurā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās
transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas (turpmāk – Komisija)
locekļi (R.Kaupe, A.Veiķenieks, A.Molokovskis) lūdz sasaukt Komisijas ārkārtas sanāksmi par
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Saīsinājumi: AGIHAS- biedrība „Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem”, Apvienība HIV.LVbiedrība „Apvienība HIV.LV”, Baltijas HIV asociācija- biedrība „Baltijas HIV asociācija”, DIA+LOGS- biedrība
„Dialogs”, LDVA- Latvijas Dermatovenerologu asociācija, LM- Labklājības ministrija, LPS- Latvijas Pašvaldību
savienība, LSK- biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, LTBF- Latvijas Tuberkulozes fonds, LTPSĀA- Latvijas
Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija, Mozaīka- biedrība „Mozaīka”, Papardes zieds- biedrība „Latvijas
Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”, PSKUS- Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca, RAKUS- Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, RD- Rīgas dome, RDzN- Rīgas
Dzemdību nams, RPNC- Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, RSU- Rīgas Stradiņa universitāte, SPKCSlimību profilakses un kontroles centrs, TM IeVP- Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde, VMVeselības ministrija

plāna projekta „HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības
ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam” (turpmāk – Plāns) virzību un par papildu
finansējuma 2018.gadam HIV infekcijas ārstēšanai un kaitējuma mazināšanai piešķiršanas
perspektīvām.
D.Mūrmane-Umbraško skaidro, ka Plāns bija iekļauts izskatīšanai Ministru kabineta
(turpmāk – MK) sēdē šī gada augustā, bet tomēr tika izņemts no darba kārtības un atlikts
izskatīšanai uz vēlāku laiku. MK sanāksmes laikā tika akceptēts budžets. Veselības nozarei
nākamajā gadā ir plānots finansējuma pieaugums, bet budžets vēl nav pieņemts Saeimā, tas tiks
skatīts oktobrī. VM ir saņēmusi vēstuli no Ministru prezidenta izteikt savus priekšlikumus par
Plāna virzību. VM ir sagatavojusi atbildi, norādot, ka aicina Plānu, to nemainot iekļaut kādā no
tuvākajām MK sēdēm, lai varētu apstiprināt.
Tā kā veselības nozarē ir vairākas aktualitātes, tad visu, kas iekļauts Plānā, nākamajā
gadā nebūs iespējams realizēt, tomēr lielākajai daļai no 2018.gadā paredzētajiem pasākumiem
finansējums VM budžetā tiek plānots. Šobrīd ir paredzēts 2018.gadā atbalstīt šādus pasākumusuzlabot HIV ārstēšanai nepieciešamo zāļu pieejamību atbilstoši tam, kā tas ir Plānā paredzēts,
kā arī nodrošināt C hepatīta ārstēšanu tādā apjomā, kādā tas tika darīts šogad. Tāpat arī tiks
meklēti līdzekļi no VM budžeta, lai nodrošinātu nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus uz
HIV apjomu. Piemēram, papildus zāļu nodrošināšana B hepatīta ārstēšanai 2018.gadā nebūs
iespējama.
A.Molokovskis jautā, vai no Plāna paredzēts kādas aktivitātes svītrot?
D.Mūrmane-Umbraško atbild, ka no Plāna netiks aktivitātes svītrotas, bet izvērtētas un
nepieciešamības gadījumā pārceltas uz nākamajiem gadiem.
J.Feldmane informē, ka pasākumus, kas domāti izglītojošam darbam, ir paredzēts nodrošināt
no struktūrfondu līdzekļiem (aptuveni 300 tūkst. EUR).
A.Molokovskis jautā, kā būs ar metadona programmas paplašināšanu, kā arī ar HIV pacientu
ārstēšanu?
D.Mūrmane-Umbraško atbild, ka nākamajā gadā, visticamāk, tomēr nebūs iespējama
metadona programmas paplašināšana, bet tas netiks no Plāna svītrots, bet attiecīgi pārcelts uz
nākamo gadu. Par HIV pacientu ārstēšanu runājot, tad ārstēšanu plānots uzsākt apjomā, kā
paredzēts Plānā, kā arī pie HIV infekcijas, kad CD4 šūnu skaits 500 šūnas/mm³.
A.Stirna norāda, ka metadona programmas paplašināšana būtu ļoti nepieciešama.
J.Feldmane informē, ka nākamajā gadā tiks gatavots pieprasījums jaunajām politikas
iniciatīvām, kuru ietvarā arī tiks gatavota informācija par papildus nepieciešamo finansējumu
Plāna pasākumu izpildei 2019. un 2020.gadā, tai skaitā tiem pasākumiem, kam finansējums
nebūs pieejams 2018.gadā. Pieņemot valsts budžetu minētajiem gadiem, arī tiks lemts par
iespēju nodrošināt šo pasākumu izpildi.
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D.Mūrmane-Umbraško skaidro, ka oktobrī veselības nozares budžets tiks skatīts Saeimā, tad
arī būs pieejama detalizētāka informācija. Līdzko VM rīcībā būs pieejama precīzāka
informācija par Plānā 2018.gadam paredzēto pasākumu finansēšanu, informācija tiks nosūtīta
Komisijas dalībniekiem.
Nolemj: Veselības ministrija informē Komisijas dalībniekus par Plāna pasākumiem 2018.gadā
pieejamo finansējumu, tiklīdz ir pieejama informācija par veselības budžeta apjomu
2018.gadam.
Sanāksmi beidz plkst. 15:40
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