LFB priekšlikumi MK noteikumu Nr.899 darba grupas sakarā.
LFB vēlētos akcentēt, ka nekādā gadījumā vairs nav iespējama aptieku
piecenojumu mazināšana – nedz kompensējamiem, nedz arī pārējiem
medikamentiem.
Argumenti:
1) Kopš 2002.gada aptiekas strādā ar samazinātiem piecenojumiem
kompensējamiem medikamentiem, kuri svārstās vidēji no 5-19%. Tādējādi jau
8 gadus aptiekas vienas pašas ir iznesušas hronisko kompensējamo zāļu
budžeta nepietiekamību.
2) Kopējo aptiekas ienākumu un tātad arī eksistenci nosaka, cik liels īpatsvars no
aptiekas kopējā apgrozījuma ir kompensējamiem medikamentiem, kas var
svārstīties no 20 – 80%, un kāds ir pieļaujamais piecenojums pārējām aptiekā
tirgotajām zālēm. Šobrīd, ņemot vērā abus minētos nosacījumus aptieku
vidējais piecenojums var svārstīties ap 19 – 20%, kas, prognozējot izmaksu
pieaugumu komunālajiem pakalpojumiem un citiem aptiekas darbību
nodrošinošiem izdevumiem, jau tagad var padarīt problemātisku mazāku
aptieku eksistenci. Ja kaut kas vēl tiks mazināts, tas pilnīgi noteikti novedīs pie
aptieku bankrotiem, tātad arī pie medikamentu pieejamības samazināšanās, it
īpaši novados, pagastos.
3) Vēlamies aicināt izvērtēt, vai paredzētie pasākumi ir sabalansēti un samērīgi
attiecībā pret visiem iesaistītajiem dalībniekiem un izvērtēt riskus un negatīvās
sekas, ko varētu izsaukt lēmums samazināt piecenojumu zālēm aptiekās.
Valsts interesēs nevarētu būt šobrīd komercaktīvu uzņēmumu, kas ienes valsts
kasē naudas līdzekļus ar dažādu nodokļu starpniecību, maksātspējas
samazināšanās vai to likvidēšanās.
LFB priekšlikumi papildus naudas līdzekļu rašanai kompensējamo
medikamentu ietvaros:
1. Aizliegt jebkuras mārketinga aktivitātes vai pārdošanas veicināšanas darbības
ar kompensējamiem medikamentiem, t.sk. aptiekas klientu lojalitātes
programmas, jo kā liecina mūsu novērojumi atsevišķu uzņēmumu aktivitātes
minēto programmu ietvaros var veicināt neracionālu zāļu iegādi, tai skaitā
kompensējamo, kas savukārt rada valstij nepamatotu naudas līdzekļu tērēšanu.
Stingra kontrole par šo noteikumu ievērošanu.
2. Uzlikt 0,30 Ls pakalpojuma maksu par ikvienas kompensējamās receptes
apkalpošanu aptiekā (šobrīd grozījumos iekļauto 0,50Ls vietā), saglabājot
nosacījumu, ka aptiekām ar gada apgrozījumu līdz 50 000 Ls, tas netiek
atskaitīts. Ieguvums valstij būtu lielāks, jo 100%-īgo recepšu īpatsvars nav tik
liels. ¾ no kompensējamiem ir ar 75% atlaidi. Bez tam tas atvieglotu aptiekā
komunikāciju ar pacientiem (visi kļūst vienlīdzīgi, jo atkrīt katram skaidrot –
kāpēc šim cilvēkam tiek ņemta maksa, bet tam otram – nē), un saņemtās
pakalpojuma maksas uzskaiti.
3. Kompensējamos medikamentus, kurus var lietot tikai pārsējošās personas
uzraudzībā (atsevišķi onkoloģijas preparāti, vakcīnas u.c.), izsniegt bez
piecenojuma caur slimnīcu aptiekām, veicot valsts pasūtījumu. Ārstniecības
iestāde ekonomiskāk un drošāk varētu veikt šo zāļu apriti.

