FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2012.gada 28.jūnija sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
Protokolē :
V.Gulbe

Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta
(VAD) Farmācijas nodaļas vecākā referente,

Piedalās
Padomes locekļi:
S.Bārda
Aptieku attīstības biedrības (AAB) padomes izpilddirektore,
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
S.Čulkstena
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes
priekšsēdētāja vietrniece,
E.Jaunzeme
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA)
priekšsēdētāja,
G.Latkovskis
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes loceklis,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
I.Sinka
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) valdes
loceklis,
citi:
D.Arāja
S.Riekstiņa
A.Doveiks
I.Kaupere
D.Biseniece
R.Caica
V.Freidenfelds
A.Krams
A.Ozoliņa
S.Rancāne
S.Sabajevs
T.Tālents
B.Ziemele

VM VAD Farmācijas nodaļas vadītāja,
VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā referente,
Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktora p.i.,
NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta vadītāja,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
LPMA valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
LĀB deleģēts pārstāvis,
AB valdes locekle,
GlaxoSmithKline Latvia SIA produktu pieejamības vadītāja,
Roche Latvija komunikācijas vadītājs,
AS Olainfarm padomes loceklis,
Latvijas Hemofilijas biedrības valdes priekšsēdētāja.
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Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes 2012.gada 24.maija protokola apstiprināšana.
2. Farmācijas jomas konsultatīvās padomes (FJKP) viedoklis par VM
sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība” un konstatētās problēmas.

1.
Iepriekšējās sēdes 2012.gada 24.maija protokola apstiprināšana.
Izvēršas diskusijas par protokolēšanas organizatoriskajiem jautājumiem. Diskusijas
rezultātā vienojas saglabāt pašreizējo kārtību.
Iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts. (Balsojums: par – 7; pret– 3)
FKJP balso par kārtību, kādā viens pārstāvis varēs pārstāvēt vairākas organizācijas,
ar balsu vairākumu ( Balsojums: par – 9; pret – 1) nolemj, ka viens pārstāvis
drīkstēs pārstāvēt, izņēmuma gadījumos, ne vairāk kā divus FJKP locekļus un tas
būs obligāti jānorāda reģistrācijas lapā pilnā apjomā, lai ieskaitītu divu padomes
locekļu balstiesības balsojuma gadījumā.

2.
Farmācijas jomas konsultatīvās padomes (FKJP) viedoklis par VM sagatavotajiem
grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība” (Nr.899).
VM informē par sagatavoto grozījumu paketi un vērš uzmanību par iestrādātajiem
FJKP locekļu priekšlikumiem un vērā ņemtajiem iebildumiem, kā arī jau iepriekš
izvirzītajiem priekšlikumiem, kuri ir iestrādāti sagatavotajos grozījumos. No FJKP
29.05.2012. vēstulē minētajiem 5 priekšlikumiem divi jau ir izpildīti un divi
iekļauti apspriežamajā neteikumu projektā.
NVD informē par degrupēšanas procedūras veikšanu kompensējamo zāļu sarakstā.
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FJKP izvēršas diskusija par degrupēšanas nepieciešamību arī citu grupu
medikamentiem.
NVD informē, ka degrupēšana citām zālēm, mainot kritērijus, ir iespējama tad, ja
tiks rasts papildus finansējums zāļu iegādes izdevumu kompensēšanai.
VM informē par problēmām, kas ir saistītas ar kompensējamo zāļu pieejamību un
nepieciešamajiem grozījumiem zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā, kuri
jau ir daļēji sagatavoti.
Izvēršas diskusijas par pieejamības un iztrūkuma konstatāciju un ražotāju un
lieltirgotāju lielākas atbildības noteikšanu.
LZLA uzsver, ka, ņemot vērā sasāpējušos jautājumus, ir jāatgriežas pie jau sen
izvirzītiem jautājumiem, ka zāļu lieltirgotājus ir nepieciešams sadalīt pēc izplatīto
zāļu klāstiem un tikai tad varēs paredzēt lielākas saistības un atbildību noteiktām
grupām zāļu lieltirgotāju.
Latvijas Hemofilijas biedrība izvirza priekšlikumu izveidot jaunu zāļu iegādes
kompensācijas sistēmu, tā, lai tā būtu saprotama un caurspīdīga arī pacientiem.
LZLA ierosina veidot nozaru darba grupu, lai vienotos par nepieciešamajām
izmaiņām zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas organizēšanā un zāļu
pieejamības problēmu risināšanā. LZLA uzņēmās vadīt darba grupu.
FJKP vienojas par darba grupas izveidi, lai risinātu zāļu pieejamības problēmas un
citus saistītos jautājumus. Darba grupu vadīs un organizēs LZLA. Darba grupai
rezultāti ir jāsagatavo līdz 2012.gada 1.oktobrim.
Latvijas Hemofīlijas biedrība lūdz informēt par darba grupas izveidi un tās
sasaukšanas laiku.
Turpinās diskusijas par sagatavoto grozījumu punktiem.
Nolemj:
- iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts;
- nolemj, ka viens pārstāvis drīkstēs pārstāvēt, izņēmuma gadījumos, ne
vairāk kā divus FJKP locekļus un tas būs obligāti jānorāda reģistrācijas
lapā pilnā apjomā, lai ieskaitītu divu padomes locekļu balstiesības
balsojuma gadījumā;
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- vienojas par darba grupas izveidi, lai risinātu zāļu pieejamības problēmas
un citus saistītos jautājumus. Darba grupu vadīs un organizēs LZLA.
Darba grupas rezultāti jāsagatavo līdz 2012.gada 1.oktobrim.
- nolemj akceptēt VM sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, izņemot
1.1.; 1.8.; 1.12.; 1.14.; 1.15.; 1.16.; 1.20.; 1.21.apakšpunktus, kurus ir
nepieciešams papildus apspriest LZLA izveidotās darba grupas ietvaros;
- vienojās nākošo FJKP sēdi sasaukt pēc nepieciešamības.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

A.Ritene

Protokolē

V.Gulbe

