
 
 

ESURSI 

Izdevumi veselībai no IKP   

Praktizējošo ārstu relatīvais skaits    

Ārstu īpatsvars virs 55 g.v.   

Praktizējošu māsu relatīvais skaits    

  

REZULTĀTS (ilgtermiņa) 

Paredzamais mūža ilgums   

Potenciāli zaudētie mūža gadi  (0-69)   

Medicīniski novēršama mirstība   

Zīdaiņu mirstība   

Priekšlaicīga mirstība no SAS (0-64)   

Priekšlaicīga mirstība no diabēta (0-64)   

Priekšlaicīga mirstība no ļaundabīgiem 

audzējiem (0-64)   

Mirstība no ļaundabīgiem audzējiem   

Mirstība no pašnāvībām   

 

  

 

Perinatālā mirstība (R)

Neonatālā mirstība (R)

Agrīna neonatālā mirstība (R)

Mātes mirstība (R)

Zīdīšana 6 mēn. (P)

Nesaņemtā veselības aprūpe (P)

Hospitalizācija (P)

Astmas hospitalizācija (P)

HOPS hospitalizācija (P)

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (P)

30 d mirstība pēc išēmiska insulta (R)

30 d mirstība pēc hemorāģiska insulta (R)

30 d mirstība pēc akūta miokarda infarkta (R)

30 d pašnāvība pēc izrakst. ar psih.trauc. (R)

PROCESS un REZULTĀTS (īstermiņa) 

Latvijas sabiedrības veselības rādītāji pārsvarā vērtējami negatīvi (slikti, ļoti slikti). Tos ilgtermiņā ietekmē gan sociāli ekonomiskie faktori, gan situācija veselības 

aprūpes jomā. Vērtējot veselības aprūpi dažādos līmeņos un aspektos, izmaiņas precīzāk raksturo PROCESA (P) un ĪSTERMIŅA REZULTĀTA (R) rādītāji, 

kurus, savukārt, ietekmē RESURSI.  

Vērtējums Ļoti labi Labi Vidēji Slikti Ļoti slikti 

Salīdzinošā vērtēšana: Čehija, Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle Slovākija, Slovēnija, Somija, Ungārija, Zviedrija (atkarībā no datu 

pieejamības). 

2016. vai cits pēdējais pieejamais gads. 

Datu avoti: OECD, Eurostat, PVO datubāzes 

 

Latvijas vērtējums (2016) 



 
 

 

 

30 d pašn pēc 

izrakst ar psih.tr.

Ārstu sk.

Pašn.

Priekšl.onko.mirst.

Māsu sk.

Vid.ārst.ilgums

Hospitalizācija

Zīd. 6mēn.

Priekšl.SAS mirst.

VA nepieej. 

Valsts izd.ves. no IKP

Izdev.ves.no IKP.

Ārsti virs 55g.v.

Perinat.mirst.

30d AMI mirst.

30d hem.ins.mirst.

30d iš.ins.mirst.
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Ļoti slikti Slikti Vidēji Labi Ļoti labi 

 

Grafikā attēlots Latvijas rādītāju sniegums (veicot salīdzinošo vērtēšanu) un to relatīvā tendence, kas parāda ne tikai, vai rādītājs uzlabojas, bet 

arī vienlaikus tiek salīdzināts ar tendenci citās valstīs (tajās pašās, ar ko tiek veikta salīdzinošā vērtēšana). Piemēram, ārstu skaits samazinās un 

ir nepietiekams visās valstīs, tāpēc salīdzinoši var pat tikt vērtēts labi un nav ar pasliktināšanās tendenci. Savukārt, ārstu novecošanās un šī 

rādītāja pasliktināšanās salīdzinoši ir izteiktāka un vērtējama ļoti negatīvi. 

Tendence noteikta, salīdzinot pēdējos pieejamos datus ar rādītāju pirms 3-5 gadiem (atkarībā no rādītāja). Piemēram, 2016.gada dati salīdzināti 

ar 2012.gada datiem.  

Īpaša uzmanība jāvērš rādītājiem, kam ir ļoti slikts, slikts vērtējums un kas pasliktinās.  

Vērtējums (2016) un tendence (3-5 gadi) 
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