Tiesībsarga 2011.gada konference, 07.12.2011
Palīglīdzekļu nodrošināšana personām ar invaliditāti

UZMETUMS

1. Kas mēs esam?
Liepājas sociālo organizāciju sadarbības tīkls apvieno organizācijas, kas darbojas
sociālajā sfērā Liepājas reģionā. Tikšanās notiek vienu reizi mēnesī, pēc vajadzības arī
biežāk.
1. Situācijas apraksts
1.1. salīdzinājums skaitļos
Uz 01.12.2010

Uz 01.09.2011

Kopā:

10 760 personas

10 909 personas

Steidzamības kārtā:

1 070 personas

1311 personas

Gaidīšanas laiks,
Vidēji 1,5 gads
piem. riteņkrēslu,
dzirdes aparātu, acs
protēzes saņemšanai
Gaidīšanas laiks
steidzamības kārtā
(pēc operācijām,
hroniskām
saslimšanām,
bērniem)

Rindā jāgaida līdz
sešiem mēnešiem

Ortopēdiskie apavi
parastā kārtā

Jāgaida rindā 2 un
vairāk gadus
2011.gadam

Uz 01.09.2011

Plānots 2012. un
turpmākajos gados

Finansējums:

Ls 1 715 796

Ls 1 929 586

Ls 1 187 500
(NRA, 13.10.2011)

Papildus
finansējums:

Ls 528 296
Ls 140 191
(protēzēm) – 2011.g.
budžetā

Plānotās vienības:

6045

Papildus finansējums

6962
Plānots uz
1.12.2012:
Ls 706 710,00

Krūts protēzes tiek atmaksātas tikai personām, kurām ir piešķirts ģimenes vai
trūcīgās personas statuss.
Staiguļi un kruķi vispār ir svītroti.
Situācija uz laukiem
....

2. Kas ir izdarīts?
- 09.02.2011 Atklātā vēstule par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām Labklājības ministrijai, Tiesībsargam. u.c. - parakstīja 19 NVO;
- 25.02.2011: Apaļā galda diskusija: par rezolūciju „Par veselības aprūpes nodrošināšanu
valstī” - iesniedzām priekšlikumus grozījumos MK noteikumos par tehniskiem
palīglīdzekļiem. - sarakste ar LM un VM pārstāvjiem;
- piedalīšanās Saeimas Sociālās un darba lietu komisijas sēdē;
27.06.2011: Aicinājums ziedot Labklājības ministrijai tehnisko palīglīdzekļu iegādei;
- aptauja Liepājas reģiona novados pat nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem
3. Izvērtēšana
- finansējums pietiek tikai, lai atmaksātu tehniskos palīglīdzekļus steidzamības gadījumos,
arī tie tiek piegādāti ar nokavēšanos;
Kāds ir rīcības plāns, lai samazinātu rindas un nodrošinātu visiem, kam tas ir
nepieciešams, tehniskos palīglīdzekļus?
- kam no esošās situācijas ir labums?
Pašlaik izskatās, ka vienīgie, kam šī situācija ir izdevīga, ir privātie uzņēmumi, Latvijas
Sarkanais Krusts un Tehnisko palīglīdzekļu centrs, kas par dārgu naudu iznomā vai
pārdod palīglīdzekļus.
Vai ir novērsts interešu konflikts Vaivaros, kur vieni un tie paši cilvēki atbild par tehnisko
palīglīdzekļu uzskaiti un iznomāšanu?
- nav saiknes starp realitāti un oficiālo versiju;
- nav izveidota struktūra, kas ļautu cilvēkiem dažādās Latvijas vietās saņemt
palīglīdzekļus.
Sekas:
- Tā rezultātā cieš visvairāk tie, kuriem ienākumi ir zem iztikas minimuma un kuri bez
atbalsta no sabiedrības un valsts puses nevar dzīvot, piemēram, cilvēki ar īpašām
vajadzībām.
- Lielai daļai cilvēku ar īpašām vajadzībām tiek liegta iespēja atgriezties normālā dzīvē.
Cilvēki ar īpašām vajadzībām spiesti uzturēties savās mājās vai pat tikai gultā, tie nevar
strādāt vai piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Daudzi ieslīgst depresijā, rodas papildus
komplikācijas. Tāpēc daudzas medicīniskas procedūras zaudē savu jēgu, jo, ko tas dod,
ja cilvēkam tiek veikta dārga operācija, bet pēc tam neseko attiecīga aprūpe.
Atsevišķas problēmgrupas
- krūts protēzes
Paredzēts, ka valsts tās atmaksās visām slimniecēm. Vai tā notiks?
Jāatjauno piemērošana un izsniegšana reģionos, piem., Liepājā.
- pēc insulta, pēc endoprotezēšanas
LM, 04.07.2011 – vēstule Diakonijas centram
“Tehniskos palīglīdzekļus, kuru nodrošināšana ir Labklājības ministrijas kompetencē,
cilvēki ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem var saņemt 1 līdz 2 mēnešu laikā.
Tikai individuālos problēmgadījumos dažu palīglīdzekļu nodrošināšana aizkavējas
pusgada garumā.”
>>> Palīglīdzekļi, piem., pēc insulta, nepieciešami nedēļu pēc saslimšanas. Arī 1-2 mēneši
ir pārāk garš laiks. Cilvēki tiek sūtīti uz mājām bez nepieciešamajiem palīglīdzekļiem. Tā
rezultātā sekas var būt neatgriezeniskas.

- ortopēdiskie apavi
Garā gaidīšana var novest pie papildus komplikācijām.
Vai Vaivari ir noorganizējuši apmācības ar ārzemju speciālistiem, lai mūsu ortopēdi spētu
gatavot speciālos ortopēdiskos apavus?
- sociālie aprūpes centri
Podiņkrēslus vairs neatmaksā valsts, bet pašiem aprūpes centriem par tiem ir jāmaksā.
Ir izveidojies deficīts.
Līdzīgi ar aizsarglīdzekļiem pret izgulējumiem (sk. Karkūnos)
- acu protēzes
LM, 02.05.2011
Ņemot vērā 2010.gadā piešķirto papildus finansējumu acu protēžu nodrošināšanai,
2011.gadā acu protēžu saņēmēju rinda būs dzēsta.
>>> Vai tas ir noticis?
Priekšlikumi:
- ir jānodrošina stabils, pietiekošs finansējums.
- ir jāizveido sadales tīkls Latvijas reģionos.
- sadarbībā ar NVO ir jāizveido nomas punkti visā Latvijā, kur cilvēki var saņemt
palīglīdzekļus pret drošības naudu, bez nekādām rindām un uzcenojuma.

