
Atklātā vēstule  

par paredzēto samazinājumu kompensējamiem medikamentiem  

 

Latvijas Republikas Valsts prezidentam,                                                                                                              

LR Ministru kabinetam,                                                                                                                                                                                                                                                                              

LR Veselības ministrijai,                                                                                                                                  

LR Tiesībsarga birojam,                                                                                                                                 

masu medijiem                                                                                                                                                         

un Latvijas sabiedrībai 

no  

Liepājas sociālo organizāciju sadarbības tīkla                                                                                                         

c/o Liepājas Diakonijas centrs                                                                                                                     

Fr. Brīvzemnieka ielā 54, Liepāja, LV 3401 

 

LR satversmes  111. pantu paredz, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam 

medicīniskās palīdzības minimumu. Zāļu pieejamība un ārstniecisko pakalpojumu nepieciešamība ir 

vajadzīga ikvienam mūsu valsts pilsonim, nemaz nerunājot par tiem, kuri slimo ar hroniskām 

slimībām. Jau ar 2009. gadu ir izdarītas lielas izmaiņas kompensējamo zāļu pieejamībā, kuras nav 

devušas pozitīvu rezultātu, bet tieši pretēji – noveduši pie daudzu pacientu veselības 

pasliktināšanās. Izmaiņas skārušas tūkstošiem pacientu, kuri nespēj regulāri iegādāties 

medikamentus, jo vienlaicīgi jālieto vairāki medikamenti. Pašreiz līdzmaksājums par 

medikamentiem nav samaksājams cilvēkiem, kuriem ienākumi ir zem iztikas minimuma. Lai 

saglabātu veselīgu dzīves veidu, labu dzīves kvalitāti, ir nepieciešams valsts atbalsts, jo bez 

veselības neviens nevar pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus.  

 

Tāpēc mums nav saprotami valdības plāni, samazināt nākamā gada budžetā finansējumu 

kompensējamām zālēm par aptuveni 830 tūkst. latu.  

 

Mēs esam apkopojuši dažādus mūsu biedrību viedokļus, lai skaidrotu, cik liela nozīme daudziem 

pacientiem ir kompensējamie medikamenti.  

 

Liepājas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība: 

“Vissmagākie ir reimatoīdā artrīta slimnieki,  kuriem regulāri nepieciešams lietot hormonu un 

pretiekaisuma preparātus. Tāpat citu kaulu, locītavu slimnieki cieš lielas sāpes, kam nepieciešami 

gan pretiekaisuma, gan pretsāpju līdzekļi. Lietojot šos preparātus, cilvēkiem rodas citu orgānu 

saslimšanas - kuņģa, zarnu trakta, nieru, asinsrades sistēmas un virkne citu slimību. Jāatzīmē, ka 

biedrības sastāvā  ir vecāka gada gājuma pacienti, kam bez kaulu, locītavu slimībām gandrīz katram  

ir arī kāda cita slimība: diabēts, sirds asinsvadu slimības un citas. Arī šiem slimniekiem 

nepieciešamas zāles, kas palīdz justies vismaz ciešami, bet reizēm no šīm zālēm ir atkarīga arī 

cilvēku dzīvība.”  

 

Liepājas Diabēta biedrība 

... 

Liepājas Epilepsijas biedrība 

...  

Biedrība “Cerība, Ticība, Mīlestība” 

..... .... 

Mēs lūdzam nepieļaut samazinājumu kompensējamo zāļu finansējumā. Mēs jau tagad paziņojam, 

ka pie nākamām vēlēšanām atcerēsimies, kā katrs deputāts būs balsojis.  

 

Liepāja, 2013.gada 23.oktobris 


