FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2012.gada 26.aprīļa 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:
G.Ozoliņš
Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas
centra direktors,
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
S.Čulkstena
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes locekle,
E.Jaunzeme
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA)
priekšsēdētāja,
E.Jurševics
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA)
pilnvarots pārstāvis,
G.Latkovskis
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes loceklis,
J.Leja
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA)
priekšsēdētājs,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšēdētājs,
I.Neimane
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
“Sustento” priekšsēdētāja,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
A.Rozenbergs
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA)
projektu vadītājs,
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,

citi:
Ē.Miķītis
I.Mača
S.Riekstiņa
D.Biseniece

VM VAD direktors,
VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā eksperte,
VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā referente,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
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M.Taube
I.Adoviča
I.Kaupere
D.Ķikute
J.Račko
S.Bārda
A.Blumberga
R.Caica
A.Krams
P.Apinis
V.Freidenfelds
J.Siliņš
A.Tamberga

Nacionālais veselības dienesta (NVD) direktors,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta vadītāja,
ZVA direktores vietniece,
Konkurences padomes izpilddirektors,
AAB izpilddirektore,
SIFFA valdes locekle,
LPMA valdes locekle,
LĀB direktora pārstāvis,
LĀB prezidents,
SIFFA izpilddirektors,
Roche Latvija Biznesa attīstības vadītājs,
ZAB „Tamberga un partneri” Zv.advokāte.

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes 2012.gada 26.aprīļa protokola apstiprināšana.
2. Farmācijas jomas konsultatīvās padomes (FJKP) viedoklis par grozījumiem
Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtība” un konstatētās problēmas.
3. FJKP viedoklis par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra
noteikumos Nr.803 „Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem”.
4. Farmācijas jomas attīstības koncepcijas izstrāde.
5. Aptieku vides pieejamība, ar to saistītās neskaidrības un problēmas.
6. Bezrecepšu zāļu izvietošana aptiekā.
7. Dažādi.

1.
Iepriekšējās sēdes 2012.gada 26.aprīļa protokola apstiprināšana.
Iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts.

3

2.
Farmācijas jomas konsultatīvās padomes (FKJP) viedoklis par grozījumiem
Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtība” (Nr.899) un konstatētās problēmas.
FJKP ierosina nosūtīt kopīgu FKJP viedokli VM un citām institūcijām aprakstot
konstatētās problēmas, ar lūgumu veikt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk - Nr.899).
Izvēršas diskusijas par 20.04.2012. izsūtītajiem priekšlikumiem noteikumu Nr.899
grozījumiem un vienojas par kopīga viedokļa sniegšanu, lai ietekmētu situācijas
risināšanu.
FJKP ierosina, veicot izmaiņas kompensācijas sistēmā, anotācijā iekļaut arī uz
aprēķiniem balstītu izvērtējumu par ietekmi uz industriju, ko FJKP dalībnieki
iesniegs VM.
Notiek balsojums par konceptuālu atbalstu jautājumam, lai kompensācijas sistēmas
ietvaros tiktu dota iespēja pacientam aptiekā izvēlēties zāles, bet paliekot pie
obligātas prasības par lētāko (references) zāļu piedāvāšanu pirms iegādes aptiekā.
Vairākums atbalsta. (13 balsis – par; 0 – pret)
FJKP vienojas par ekspertu grupas izveidi, kas izstrādās priekšlikumus ar
ieteikumiem par nepieciešamajām izmaiņām zāļu iegādes izdevumu kompensācijas
kārtībā. Ekspertu grupu veidos un vadīs SIFFA pārstāvji.
Vienojās nākošo FJKP sēdi sasaukt 2012.gada 24.maijā.
FJKP vienojas, ka paredzētos grozījumus nepieciešams izvērtēt un veikt ietekmes
analīzi uz budžetu, industriju un pacientu. Ietekmes uz budžetu izvērtējumu veiks
VM, bet pārējo analīzi veiks FJKP un iesniegs VM.
FJKP vienojas par sagatavotajiem grozījumiem sniegt priekšlikumus līdz š.g.
17.maijam, bet līdz 10.maijam sniegt viedokļus par SIFFA un LĢĀA
priekšlikumiem Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānam saistībā ar plānā
ietverto grūtnieču vakcinēšanu.

4

3.
FKJP viedoklis par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra
noteikumos Nr.803 „Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem”.
Izvēršas diskusijas par zāļu cenu veidošanas principiem un definējumu vārdam
„atlaide”, kā arī vertikālās integrācijas ietekmi uz zāļu cenu.
FJKP vienojas līdz 11.maijam sniegt uz aprēķiniem balstītus priekšlikumus par zāļu
cenu regulēšanas noteikumiem un pamatot tos ar ekonomisko aprēķinu pārskatiem,
saistot tos arī ar aptieku izvietojuma kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā tiks
organizēta ekspertu sanāksme š.g. 17.maijā.

4.
Farmācijas jomas attīstības koncepcijas izstrāde.
LFB informē par farmācijas jomas attīstības koncepcijas veidošanas kārtību un tās
tapšanas procesu.
LFB informē par darbu pie farmācijas jomas attīstības koncepcijas sadaļām par
farmaceita lomu, uzdevumiem, atbildību un mazo uzņēmumu darbības jautājumiem
ar ekonomiskajiem apsvērumiem. Līdz maija beigām plāno sagatavot dokumentus
par attiecīgajiem jautājumiem un prezentēt tos FJKP. Informē, ka notiek tiesību
aktu izpēte nacionālajā un Eiropas Savienības (ES) līmenī, salīdzinot arī ar citās ES
valstīs esošo regulējumu par farmaceitu izglītības jautājumiem.
5.
Aptieku vides pieejamība, ar to saistītās neskaidrības un problēmas.
AB iepazīstina ar VI konstatētajiem pārkāpumiem.
Izvēršas diskusija par aptieku vides pieejamības jautājumiem.
SIFFA ierosina, ka ir nepieciešams licencēšanas noteikumus harmonizēt ar aptieku
darbību regulējošiem tiesību aktiem. Izsaka viedokli, ka ir nepieciešams izstrādāt
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alternatīvo risinājumu aptieku vides pieejamības nodrošināšanai metodoloģiskos
norādījumus, kā arī ir nepieciešams izstrādāt alternatīvo risinājumu standartu
skaidrojumu.
FJKP vienojas līdz 31.maijam sniegt priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi” (turpmāk noteikumi Nr.288), lai mazinātu administratīvo slogu un paplašinātu Veselības
inspekcijas iespējas orientēt savu darbību uz mērķu sasniegšanu, nevis tehnisku
parametru kontroli.
6.
Bezrecepšu zāļu izvietošana aptiekā.
Izvēršas diskusija par iemesliem zāļu izvietošanas aptieku apkalpošanas zālē
aizlieguma noteikšanai vēsturiskajā kontekstā, kā arī tā ietekmi.
Turpinās diskusija par atļaujas atjaunošanu zāļu izvietošanai aptiekas
pašapkalpošanās zonās. Farmaceitu profesionāļus pārstāvošās organizācijas iebilst
pret bezrecepšu zāļu izvietošanas atļaušanu aptiekas pašapkalpošanās zonā, bet zāļu
ražotāju un izplatīšanas komersantu organizācijas vēlas atjaunot bezrecepšu zāļu
izvietošanu aptiekas pašapkalpošanās zonā. FJKP nolemj par attiecīgo jautājumu
balsot.
FJKP balso par kopīgu nostāju bezrecepšu zāļu izvietošanas atļaušanu aptiekas
pašapkalpošanās zonā. (6 balsis - par; pret – 5).

Nolemj:
- iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts;
- FKJP ierosina nosūtīt kopīgu FKJP viedokli VM un citām institūcijām ar
viedokli par sagatavotajiem grozījumiem noteikumos Nr.899;
- FJKP dalīborganizācijām līdz 17.maijam sniegt atzinumus (rakstiski) par
Veselības ministrijas 20.aprīlī izsūtītajiem priekšlikumiem 899.noteikumu
grozījumiem;
- vienojas par ekspertu grupas izveidi, kas izstrādās priekšlikumus ar
ieteikumiem par nepieciešamajām izmaiņām zāļu iegādes izdevumu
kompensācijas kārtībā. Ekspertu grupu veidos un vadīs SIFFA pārstāvji;
- vienojas, ka paredzētos grozījumus noteikumos Nr.899 un Nr.803
nepieciešams izvērtēt un veikt analīzi uz budžetu, industriju un pacientu.
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Izvērtējumu uz budžetu veiks VM, bet pārējo analīzi veiks FJKP pārstāvji
un iesniegs VM;
vienojas līdz 10.maijam sniegt viedokļus par SIFFA un LĢĀA
priekšlikumiem Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānam saistībā ar
plānā ietverto grūtnieču vakcinēšanu;
līdz 11.maijam sniegt uz aprēķiniem balstītus priekšlikumus par zāļu cenu
regulēšanas noteikumiem un pamatot tos ar ekonomisko aprēķinu
pārskatiem, saistot tos arī ar aptieku izvietojuma kritērijiem.
Nepieciešamības gadījumā tiks organizēta ekspertu sanāksme š.g.
17.maijā;
vienojas līdz 31.maijam sniegt priekšlikumus grozījumiem Aptieku
darbības noteikumos, lai mazinātu administratīvo slogu un paplašinātu
Veselības inspekcijas iespējas orientēt savu darbību uz mērķu
sasniegšanu, nevis tehnisku parametru kontroli;
vienojas par kopīgu nostāju paredzot ierosināt VM atļaut bezrecepšu zāļu
izvietošanu aptiekas pašapkalpošanās zonā;
vienojās nākošo FJKP sēdi sasaukt 2012.gada 24.maijā.

Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

A.Ritene

Protokolē

V.Gulbe

