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HIV/AIDS aktualitāte pašvaldībās



Rādītājs Cilvēku
skaits

Procent
os 

Avots

Kopējais reģistrēto HIV-pozitīvo skaits 7343 ------- LIC; 
SPKC

RAKUS LIC HIV/AIDS nodaļas uzskaitē no kopējā 
reģistrēto HIV-pozitīvo skaita

5686 77,4 % LIC

Pacientu AIDS stadijā no kopējā HIV-pozitīvo skaita 1921 26,2 % SPKC

Mirušo no esošajiem uzskaitē  RAKUS LIC HIV/AIDS 
nodaļā pacientu skaits

1312 23,1 % LIC

Mirušo AIDS+HIV stadijās no kopējā reģistrēto HIV-
pozitīvo skaita

1856 25,3 % SPKC

AIDS  un mirstība uz 01.01.2018.

Tabulu sastādīja: A. Molokovskis, biedrība «Apvienība HIV.LV»



HIV gadījumu skaits (2013. – 2017.g)

Pilsētas Reģistrētie HIV gadījumi

Rīga 1097

Daugavpils 32

Jelgava 38

Jēkabpils 13

Liepāja 56

Ventspils 39

Augsta izplatība (>20): Kuldīgas, Ogres, Olaines, Salaspils, Tukuma novados



Pašvaldību uzdevums 

• Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību
• Avots: Likums “Par pašvaldībām” 15.p. 1.d.

• Pašvaldībām jāiesaistās veselības veicināšanā
• Avots: “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014-2020”

• VM ir izstrādājusi vadlīnijas pašvaldībām veselības 
veicināšanā
• Ietver arī infekciju slimību, atkarību profilaksi



Ko dara pašvaldības



Kaitējuma mazināšanas pakalpojumi 19 HIV 
Profilakses punktos 16 pašvaldībās

- Pašvaldība, kurā darbojas HPP

DIA+LOGS – 1 no 19 HPP, Rīgā

6 reģionālie infektologi



NVO redzējums pašvaldību iesaistei
• Kompleksas programmas HIV infekcijas ierobežošanai;
• Veselības aprūpes un profilakses pakalpojumu 

pieejamība;
• Izglītošana, t.sk. speciālistu, kas strādā ar HIV+ 

cilvēkiem;
• Konsultāciju kabinets, t.sk. līdzestības veicināšana, 

farmakoterapijas pieejamība;
• Atbalsts HIV+ cilvēkiem 

ØSociālais mentors (Rīga) 
Øsasaiste ar veselības aprūpi (nodrošina HPP)

• Līdzīgs-līdzīgam atbalsts (NVO)



Projekts: Ārstēšanās pieejamības veicināšana 
sociāli atstumtajām riska grupām 

Virsmērķis
• Veicināt Pacientu līdzestību HIV infekcijas ārstēšanā un veselības aprūpes 

pakalpojumu uzlabošanu HIV inficētām personām 5 pašvaldībās

Mērķis

• radīt politiski labvēlīgu vidi un motivēt pašvaldības ieviest pacientu līdzestības
veicināšanas pakalpojumus HIV ārstēšanā / pakalpojumu elementus galvenajām riska 
grupām (INL, seksuālajiem partneriem, komercsesksā iesaistītajiem, ieslodzītajiem).

Mērķa 
pašvaldība

s

• Rīga, Liepāja, Ventspils, Jelgava, Daugavpils (vai Jēkabpils, t.i. Latgales reģions). 

Mērķa 
grupas

• primārā: ar HIV inficētas personas; 
• Sekundārā: speciālisti, kuri savā darbā sastopas ar augstam inficēšanās riskam 

pakļautām iedzīvotāju grupām.



Projekta īstenošana
M

ēr
ķu

zd
ev

um
i

5 pašvaldībās, identificēt, sadarboties, motivēt iesaistītās personas un speciālistus 
aktīvi risināt problēmas pašvaldībās

Izstrādāt un izdot izglītojoši informatīvus materiālus mērķauditorijai un speciālistiem
par līdzestības un ārstēšanās jautājumiem

Organizēt tikšanās / apaļā galda sanāksmes ar pašvaldības galvenajiem lēmumu
pieņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem

Aktīvi uzturēt saziņu ar pašvaldību pārstāvjiem un speciālistiem, sniedzot konsultatīvu
atbalstu uzlabojumu ieviešanai



PALDIES par interesi!
Aicinām uz sadarbību!


