FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2014.gada 13.marta sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,
Protokolē :
V.Gulbe

Veselības ministrijas (VM) Farmācijas departamenta (FD)
vecākā referente,

Piedalās
Padomes locekļi:
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
S.Čulkstena
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes
priekšsēdētāja,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,
E.Jaunzeme
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA)
izpilddirektors,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
I.Saprovska
Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) farmācijas nodaļas vadītāja,
S.Vēliņa
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas(SIFFA)
valdes priekšsēdētājs,
T.Žabova
Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas (LPIAA)
padomes priekšsēdētāja,
citi:
J.Zvejnieks
V.Lūsa
D.Biseniece
D.Ķikute
L.Sīle

VM Farmācijas departamenta (FD) direktors,
VM Sabiedrības veselības departamenta (SVD) Starpnozaru
sadarbības nodaļas (SSN) vecākā referente,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas (ZUN)
vadītāja,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktores vietniece,
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sabiedrības
veselības analītiķe,
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I.Barkāne
J.Leja
V.Freidenfelds
L.Cipule
Dz.Lūsiņa
I.Rūķe
S.Bergmanis
E.Bukša
I.Eglīte
B.Ziemele
V.Dumpe
T.Tālents

Biedrības Inko Centrs vadītāja,
SIFFA valdes loceklis,
SIFFA izpilddirektors,
LĀB prezidenta padomniece,
LBFA valdes locekle,
AB valdes locekle,
biedrības „Stop Drugs” valdes priekšsēdētājs,
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
(BRAL) biedrs,
BRAL biedrs,
Latvijas Hemofilijas biedrība prezidente,
Veselības projekti Latvijai biedrības valdes locekle,
fiziska persona.

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Narkotisko vielu un īpaši apreibinošo vielu maisījumu regulējums.
E-Recepte.
Veselības ministrijas aktuālā informācija.
Valsts kontroles atzinuma izskatīšana.
FJKP nolikuma izmaiņas.
Farmaceitiskās aprūpes standarts.
Citi.

1.
Narkotisko vielu un īpaši apreibinošo vielu maisījumu regulējums.
S.Līviņa prezentē SPKC datus un pašreiz esošo situāciju.
I.Saprovska informē par LĀB aktivitātēm - aktivitātēm – 25. februārī organizēto
diskusiju ar nozares ekspertiem – ārstiem toksikologiem, narkologiem
un psihoterapeitiem, farmaceitiem, valsts institūciju pārstāvjiem, Saeimas
deputātiem un juristiem par situāciju valstī ar jauno psihoaktīvo vielu apriti.
L.Cipule prezentē LĀB priekšlikumus grozījumiem tiesību
nepieciešamību radīt t.s. „legālo narkotiku” atbilstošāku nosaukumu.

aktos

un
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S.Bergmanis informē par pašreizējo kritisko situāciju jauniešu un bērnu vidū, kā
arī par „psihotropo maisījumu” tapšanu un realizāciju.
I.Zemdega – Grāpe izveido kopsavilkumu.
J.Leja iebilst, ka būtu nepieciešams izdomāt citu sabiedrībā lietojamu nosaukumu,
kuru būtu viegli uztvert un arī tas neradītu maldīgu priekšstatu kā tas ir līdz šim ar
žurnālistu izdomāto – „Legālās narkotikas”
FJKP diskusijas.
FJKP balso par konceptuālu atbalstu LĀB priekšlikumiem tiesību aktu
grozījumiem. Balsojums – 11 par (vienbalsīgi).
FJKP vienojās nedēļas laikā izteikt priekšlikumus precizējumiem grozījumiem
tiesību aktos, tostarp terminoloģijai un apkopot tos. Nosūtīt LĀB iesniegšanai
Saeimā.
FJKP vienojās, ka I.Zemdega – Grāpe izveidos preses relīzi ar FJKP nostāju
aktuālajā jautājumā.

2.
E-Recepte.
J.Zvejnieks informē par aktuālo e-receptes ieviešanas procesā.
FJKP diskusijas.
FJKP nolemj, saņemot informāciju no VM par tālākajiem procesiem e-receptes
ieviešanā, turpināt diskusiju.

7.
Citi.
I.Zemdega – Grāpe informē FJKP un VM par to, ka ir saņemta informācija no
Zemkopības ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta, ka to pārstāvji piekrīt
mainīt FJKP sastāva statusu no locekļa uz obligāti informējamo.
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VM pieņem zināšanai informāciju.

3.
Veselības ministrijas aktuālā informācija.
J.Zvejnieks informē FJKP par aktualitātēm VM darba plānā. Informē, ka nākošie
grozījumi tiks turpmāk iesniegti sabiedriskajai apspriešanai jau gatavu VM
redakciju un tad atbilstošā laikā tie tiks apspriesti.
FJKP pieņem zināšanai sniegto informāciju.

6.
Farmaceitiskās aprūpes standarts.
K.Blumfelde informē ka 21.martā notiks LFB izstrādātā farmaceitiskā standarta
prezentācija, kā arī turpmāko darbu.
4.
Valsts kontroles atzinuma izskatīšana.
J.Zvejnieks informē, ka Valsts kontroles ziņojums tika Saeimā apspriests,
prezentācija ir pieejama publiski, norāda, ka ziņojumā ir ietverta nekorekta
informācija par to, ka zāļu kompensācijas sistēma ir pretrunā ar sabiedrības
interesēm. Valsts kontroles ziņojuma ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs,
protams tiks ņemti vērā, sistēmas darbību nemainīs.
FJKP diskusijas.

7.
Citi.
FJKP vienojas 20.februāra sēdes protokola apstiprināšanu veikt nākošajā sēdē.
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Nolēma:
- I.Zemdega – Grāpe izveidos preses relīzi ar FJKP nostāju aktuālajā
jautājumā par jaunajām psihoaktīvajām vielām;
- pieņemt zināšanai J.Zvejnieka sniegto informāciju par VM darba plānu;
- nedēļas laikā izteikt priekšlikumus precizējumiem un apkopot tos. Nosūtīt
LĀB iesniegšanai Saeimā;
- 20. februāra FJKP sēdes protokola apstiprināšanu veikt nākošajā sēdē.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs
Protokolē

I.Zemdega-Grāpe
V.Gulbe

