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“Lai vēzis būtu ārstējama slimība” 
 

Vai  atbalstāt nepieciešamību valstij piešķirt papildus finansējumu 
onkoloģisku slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai, lai samazinātu 
mirstību un nodrošinātu pacientu tiesības uz pilnvērtīgu ārstēšanos 
un kvalitatīvi nodzīvotu dzīvi? 
 
Saslimstība ar onkoloģijas slimībām joprojām Latvijā saglabājas ļoti augsta, tas ir otrs 
galvenais mirstības cēlonis valstī. Saskaņā ar Slimības profilakses un kontroles 
centra statistikas datiem, pēdējo desmit gadu laikā saslimstības rādītāji Latvijā ar 
onkoloģiskām slimībām ir pieauguši par 39%. Ja 2004. gadā uzskaitē bija 53,6 
tūkstoši pacientu, tad pērn to skaits jau sasniedza 74,6 tūkstošus. Atšķirībā no citām 
valstīm, Latvijā ir daudz lielāks vēlīnajās stadijās atklāto ļaundabīgo audzēju 
īpatsvars, kā rezultātā ir arī augstāka mirstība. 
 
Pēdējo gadu laikā situācija onkoloģijas jomā mūsu valstī nav uzlabojusies, jo 
nepietiekams vēža diagnosticēšanai un ārstēšanai ir valsts atvēlētais finansējums. 
Pateicoties mūsdienīgām diagnostikas metodēm un efektīvām ārstniecības iespējām, 
pasaulē vēzi vairs neuztver kā smagu, neārstējamu slimību, bet gan kā hronisku 
slimību ar labākiem ārstēšanas rezultātiem, slimnieku dzīvildzes pagarināšanu un 
mazāk izteiktām blakusparādībām. Diemžēl Latvijā ārsti atsevišķās vēža formās un 
diagonozēs ir spiesti izmantot novecojušas metodes pretēji praksei Eiropā, tostarp 
Lietuvā un Igaunijā, aizvien vairāk izmantot efektīvākas un pacientu veselību 
saudzējošākas metodes. Līdz šim Finanšu ministrija ir aizbildinājusies ar fiskālo 
disciplīnu un nepieciešamību taupīt finanšu līdzekļus. 
 
Šobrīd ārsti un onkoloģijas eksperti ir vienisprātis, ka vēzis vairs nav neārstējama 
slimība. Onkoloģijas pacienti ar savlaicīgi atklātu slimību un atbilstošu ārstēšanu arī 
turpmāk var pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, tajā skaitā turpināt strādāt, maksāt 
nodokļus un būt aktīvi. Šīs atziņas nepieciešams ņemt vērā ikvienam sabiedrības 
loceklim un lēmumu pieņēmējam par kopējās nodokļu maksātāju naudas izlietošanas 
veidiem.  
 
Veselības ministrija, kas ir atbildīga par veselības aprūpes nozari valstī, šogad ir 
iesniegusi Finanšu ministrijai pieprasījumu par papildus finansējuma piešķiršanu 
kopumā 150 miljonu eiro apmērā veselības budžetam, no šīm iniciatīvām 
onkoloģisku slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai nepieciešami papildus aptuveni 
10 miljonu eiro ik gadu. 
 
Nepieciešami vismaz 10 000 Latvijas pilsoņu paraksti, lai Saeimā iesniegtu mūsu 
iniciatīvu par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu vēža mūsdienīgai diagnosticēšanai 
un ārstēšanai. Tas dos juridisku spēku mūsu iniciatīvai, lai to iekļautu Saeimā 
izskatāmo jautājumu dienas kārtībā un atbildīgajai Finanšu ministrijai būtu uzdevums 
lemt par papildu finansējuma atrašanu un piešķiršanu onkoloģijai. Jāmin, ka šobrīd 
vēzis pēc finansējuma piešķīruma ir ceturtajā, piektajā vietā, kaut gan pēc mirstības 
un saslimstības otrajā vietā.  
 
Ja valsts neieklausās onkoloģijas jomas ekspertos, tad aicinām ieklausīties tautā! 
Diemžēl neviens no mums nav pasargāts no vēža – slimība var skart ikvienu no 
mums personīgi vai arī tuviniekus, draugus, kolēģus, paziņas un kaimiņus. Ir laiks 
rīkoties – nāc un paraksties! 
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