FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2012.gada 23.februāra sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
A.Blumberga
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) valdes
locekle,
Protokolē :
V.Gulbe
Piedalās
Padomes locekļi:
D.Biseniece
M.Taube
S.TimbareSilvestere
Z.Ieklava
B.Paegļkalne
K.Blumfelde
G.Latkoskis
E.Jurševics

Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta
(VAD) Farmācijas nodaļas vecākā referente,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
Nacionālais veselības dienests (NVD) direktors,

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) Juridiskās nodaļas vadītāja,
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes locekle,
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes loceklis,
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA)
pilnvarots pārstāvis,
R.Caica
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA)
priekšsēdētāja vietnieks,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšēdētājs,
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,

citi:
R.Muciņš
Ē.Miķītis
I.Mača
S.Riekstiņa
A.Doveiks

VM Valsts sekretārs,
VM VAD direktors,
VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā eksperte,
VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā referente,
NVD direktora vietnieks,
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S.Bokta
P.Apinis
S.Bārda
V.Freidenfelds
J.Leja
J.Migliniece

NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora
vietniece,
Latvijas Ārstu biedrības prezidents,
AAB izpilddirektore,
SIFFA izpilddirektors,
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)
pārstāvis,
Roche Latvija med.direktore J.Siliņš Roche Latvija Biznesa
attīstības vadītājs.

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes 2011.gada 6.oktobra protokola apstiprināšana.
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” un konstatētās problēmas.
3. Farmācijas jomas attīstības koncepcijas izstrāde.
4. FKJP ierosinājums grozījumiem zāļu izplatīšanas noteikumos, lai atļautu
bezrecepšu zāļu izvietošanu aptiekas apmeklētāju zāles daļā, kurā uzturas
apmeklētāji.
5. FKJP dalīborganizāciju – esošo izslēgšana un jaunu organizāciju iekļaušana.
6. FKJP priekšsēdētāja ievēlēšana uz jaunu termiņu.
7. Dažādi.

1.
Iepriekšējās sēdes 2011.gada 6.oktobra protokola apstiprināšana.
Iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts.

2.
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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” (noteikumi Nr.899) un konstatētās problēmas.
FKJP ierosina nosūtīt kopīgu FKJP viedokli VM un citām institūcijām aprakstot
konstatētās problēmas ar lūgumu veikt grozījumus noteikumos Nr.899.
Izvēršas diskusijas par Ministru kabineta noteikumu Nr.899 grozījumiem, visi
vienojas par kopīga viedokļa sniegšanu, lai ietekmētu situācijas risināšanu.

3.
Farmācijas jomas attīstības koncepcijas izstrāde.
Izvēršas diskusijas par Farmācijas jomas attīstības koncepcijas veidošanas kārtību
un tās tapšanas procesu.
AAB prezentē pētījumu par pašreizējo situāciju aptieku darbības jomā.
FKJP vienojas par galvenajiem izpētes virzieniem Farmācijas jomas attīstības
koncepcijas izstrādē (izglītības, farmaceitiskās aprūpes un zāļu iegādes izdevumu
kompensācijas sistēmas jomās). Attiecīgajām darba grupām, līdz marta beigām,
jāizstrādā priekšlikumi un jāziņo par tiem VM un nākamajā FKJP sanāksmē.

4.
FKJP ierosinājums grozījumiem zāļu izplatīšanas noteikumos, lai atļautu
bezrecepšu zāļu izvietošanu aptiekas apmeklētāju zāles daļā, kurā uzturas
apmeklētāji.
Izvēršas diskusijas par uztura bagātinātāju plašo pieejamību un nepamatoto
lietošanu pacientu vidū, kā arī bezrecepšu zāļu un uztura bagātinātāju problēmām
reklāmas jomā un tās kontrolē.
LFB rosina ieviest pirmsreģistrācijas procedūrā prasību pēc ZVA izvērtējuma.
LĀB min, ka visā ES ir problēmas ar vēlmju ārstniecību.
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FKJP vienojas, ka būtu nepieciešams nosūtīt Zemkopības ministrijai un Pārtikas un
veterinārajam centram nevalstisko organizāciju viedokli par uztura bagātinātāju
izplatīšanas un reklāmas problēmām.
Izvēršas diskusijas par problēmām robežkontrolē ar nereģistrētu zāļu ievešanu
personiskajām vajadzībām un nelegālo izplatīšanu.
Izvēršas diskusijas par bezrecepšu zāļu iespējamu atļaušanu izvietošanai aptieku
apkalpošanas zāles plauktos pieejami apmeklētājiem.
FKJP vienojas, ka ir nepieciešams veikt izpēti par ES valstīs esošo likumdošanu un
iespēju pacientam pašam pieejamā veidā izvēlēties bezrecepšu zāles un tikai tad
diskusija varētu būt rezultatīvāka.
SIFFA ierosina veikt grozījumus Farmācijas likumā, terminoloģijā.
Roche Latvija pārstāvis pauž viedokli, ka nepieciešams definēt Farmācijas likumā
biotehnoloģiskās zāles, biolīdziniekus un bioloģiskās zāles.
VM pauž viedokli, ka šos terminus drīzāk būtu nepieciešams definēt kādos
Ministru kabineta noteikumos, jo likumā tiek definēti likuma tekstā lietotie termini.
To ir nepieciešams sīkāk izskatīt un tikai tad varēs precīzi noteikt vai šādus
definējumus ir nepieciešams noteikt arī Farmācijas likumā.
5.
FKJP dalīborganizāciju – esošo izslēgšana un jaunu organizāciju iekļaušana.
FKJP ierosina izslēgt no padomes locekļus, kas reti ierodas uz sapulcēm, jo tas
apgrūtina balsojumu un viedokļa izteikšanu. Izvēršas diskusijas par izslēgšanas
iespējām, FKJP vienojas, ka no sākuma ir nepieciešams izteikt rakstisku
brīdinājumu vismaz divas reizes un tad, izslēgt no locekļu sastāva.
Apvienības HIV.LV iekļaušana padomes sastāvā - FKJP vienojas, ka nav
nepieciešams iekļaut Apvienību HIV.LV padomes sastāvā. Vienojas, ka tā kā
Apvienībai HIV.LV ir interese par FKJP izskatāmajiem jautājumiem, tad
informācija par FKJP darbu un savstarpējo saraksti kā arī par FKJP sēdēm tiks
sūtīta arī Apvienībai HIV.LV.
6.
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FKJP priekšsēdētāja ievēlēšana uz jaunu termiņu.
FKJP priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīts AAB vai AB pārstāvis.
Ar 4 balsīm par AAB un 5 balsīm par AB, par padomes priekšsēdētāju uz 6
mēnešiem tiek ievēlēts AB pārstāvis.

Nolemj:
- iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts;
- FKJP ierosina nosūtīt kopīgu FKJP viedokli VM un citām institūcijām ar
lūgumu veikt grozījumus noteikumos Nr.899;
- FKJP vienojas par galvenajiem izpētes virzieniem Farmācijas jomas
attīstības koncepcijas izstrādē. Darba grupām, līdz marta beigām,
jāizstrādā priekšlikumi un jāziņo par tiem VM un nākamajā FKJP
sanāksmē;
- FKJP vienojas, ka nepieciešams nosūtīt Zemkopības ministrijai un
Pārtikas un veterinārajam centram nevalstisko organizāciju viedokli par
uztura bagātinātāju izplatīšanas un reklāmas problēmām;
- FKJP vienojas veikt izpēti par ES valstīs esošo likumdošanu un iespēju
pacientam pašam pieejamā veidā izvēlēties bezrecepšu zāles un tikai tad
diskusija varētu būt rezultatīvāka;
- Neiekļaut Apvienību HIV padomes sastāvā, bet informēt par FKJP
darbību un sēdēm;
- Par padomes priekšsēdētāju uz 6 mēnešiem ievēl AB pārstāvi.
- nākamo sēdi sasaukt atbilstoši nepieciešamībai.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

Protokolē

A.Blumberga

V.Gulbe

