FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2011.gada 25.augusta sēdes protokols
Sēdi vada:
Farmācijas jomas konsultatīvās padomes (Padome) priekšsēdētāja
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente
Protokolē :
S.Riekstiņa
Piedalās
Padomes locekļi:
I.Adoviča
D.Biseniece
A.Doveiks
M.Taube
S.Čulkstena
R.Dūrēja
E.Jaunzeme
A.Leibovičs
J.Lībķens
I.Neimane
A.Ozoliņa
B.Paegļkalne
L.Rutka
I.Zemdega
citi:
J.Bundulis
D.Arāja
S.Bokta
I.Kaupere
D.Ķikute

Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta
Farmācijas nodaļas vecākā referente
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
Veselības norēķinu centra (VNC) direktors,
Veselības ekonomikas centra (VEC) direktora p.i.,
Latvijas Brīvo farmaceitu asociācijas priekšsēdētāja vietniece,
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas
izpilddirektore,
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes
priekšsēdētāja,
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) pārstāvis,
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes loceklis,
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
“Sustento”,
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
Latvijas Farmācijas arodbiedrības priekšsēdētāja,
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA)
valdes priekšsēdētāja,
Aptieku attīstības biedrības (AAB) vadītāja.
VM valsts sekretāra vietnieks veselības aprūpes un sabiedrības
veselības jautājumos,
VM Veselības aprūpes departamenta Farmācijas nodaļas
vadītāja,
VEC Kompensējamo zāļu daļas vadītāja,
VEC Veselības aprūpes departamenta direktora vietniece,
ZVA direktores vietniece,
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A.Blumberga
A.Eniņš
V.Freidenfelds
I.Gūtmane
E.Jurševics
M.Liguts
A.Ritene
J.Siliņš

SIFFA valdes locekle,
A/s „Olainfarm” pārstāvis,
SIFFA izpilddirektors,
LFB valdes locekle,
LPMA valdes priekšsēdētājas vietnieks,
SIFFA konsultants,
AB valdes locekle,
SIA Roche Latvija pārstāvis.

Darba kārtība:
1. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" apspriešana.
2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
27.marta noteikumos Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites
un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās””
apspriešana."
3. Dažādi jautājumi.
1.
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” (turpmāk –
noteikumi Nr.899) apspriešana.
K.Blumfelde atklāj sēdi, informē par darba kārtību un dod vārdu VM valsts
sekretāra vietniekam veselības aprūpes un sabiedrības veselības jautājumos
J.Bundulim.
J.Bundulis pateicas par iepriekšējo sadarbību, kuras rezultātā ir realizējušies
vairāki pasākumi, kā piemēram, par budžeta deficīta segšanu, kā arī prezentē
sagatavoto informāciju par farmācijas jomas aktualitātēm.
Sniedz informāciju, ka, izejot no iepriekšējām diskusijām, tiek izvirzīti 2 mērķi,
kuru realizācijai ir sagatavoti vairāki normatīvo aktu projekti. Risinājumi varētu būt
sekojoši: valsts stingri administrēta un uz regulāru uzraudzību un efektīvu sodu
politiku balstīta sistēma vai valsts regulēta un uz godprātīgu visu iesaistīto
dalībnieku līdzdalību balstīta sistēma.
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K.Blumfelde rosina dalīties pārdomās par šiem jautājumiem.
Izvēršas diskusijas par minētajiem jautājumiem, kā galveno minot, ka nav
nodefinēts problēmu loks, kā arī saskata sistēmas maiņu, kurai neredz pamatojumu
un ilgtermiņa sasniegumu.
S.Čulkstena atbalsta otro risinājumu un aicina orientēties uz ētikas principiem un
strādāt godprātīgi.
I.Zemdega uzskata, ka sistēma tiek pietiekoši regulēta un vienīgais, ko varam,
nevis kaut ko aizliegt, bet ieinteresēt uzņēmumus darboties godprātīgi (piem.,
nodokļu atlaižu jautājumi).
I.Neimane uzskata, ka izmaiņas skars pacienta tiesības, jo pacients tiks izstumts no
līdzdalības ārstēšanas procesā.
I.Adoviča rosina tēmu padziļināt un aicina padomāt, vai vēlamies veidot Latvijas
nacionālo zāļu tirgu, un lēmumiem, kas to regulē ir jābūt tālredzīgiem. Norāda uz
negatīvu tendenci kompensējamo zāļu pieejamībā, jo tās tiek izvestas no Latvijas.
R.Dūrēja uzsver, ka mazā tirgus dēļ inovāciju pieejamība ir apgrūtināta. Noraida
sistēmu, ka jāizraksta tikai references zāle, jo ārsti nebūs ieinteresēti apgūt jaunākās
zāles.
K.Blumfelde apkopo izteiktos viedokļus un piekrīt, ka nav vērtējuma par esošo
situāciju, vērojama nekonsekvence, nav ilgtermiņa redzējuma, kā arī noteikumu
projektā iestrādātie grozījumi nav orientēti uz pacientu.
Ņemot vērā izteiktos viedokļus, ierosina šobrīd neturpināt darbu pie noteikumu
Nr.899 grozījumiem, jo nav izvērtēts, vai tie būs efektīvi. Iesaka koncentrēties uz
pagājušajā sēdē diskutēto un darbu pie farmācijas ilgtermiņa stratēģijas.
Aicina balsot par grozījumu noteikumos Nr.899 apturēšanu, kamēr nav izstrādāts
ilgtermiņa attīstības stratēģisks dokuments.
Balsošanas rezultāti:
Par – 12, pret – nav, atturas 3 (VEC, VNC, AĪA).
I.Zemdega informē, ka AAB nav saņēmusi VM vēstuli, kas bija adresēta LFB un
pārējiem Padomes locekļiem par farmācijas jomas attīstības stratēģijas izstrādi.
K.Blumfelde lūdz vēlreiz visiem to nosūtīt.
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J.Bundulis vēlreiz vērš uzmanību uz to, ka noteikumu Nr.899 grozījumu mērķis
uzsākt terapiju ar references zālēm attiecas tikai uz pirmreizējo zāļu nozīmēšanu un
tas neskar visus pārējos pacientus, kā arī informē par pārējiem precizējumiem
noteikumos Nr.899, tajā skaitā par kompensējamo zāļu pieejamību ieslodzījumu
vietās, jautājumiem par paralēli importēto medikamentu ātrāku nokļūšanu
kompensējamo zāļu sarakstā, skaidro jaunās normas un aicina Padomei tās izvērtēt.
No LPMA un SIFFA pārstāvju puses izskan neizpratne par paralēli importēto
medikamentu iekļaušanas kompensējamo zāļu sarakstā atvieglošanu, norādot uz
risku pārējām zālēm aiziet no tirgus, ja paralēli importētās zāles kļūst par references
zālēm, kā arī ārsta tiesisko aspektu zāļu izrakstīšanā.
B.Paegļkalne vērš uzmanību uz to, ka ārsta iespēju pirmreizēji izrakstīt references
zāles nevar attiecināt uz visiem gadījumiem (piem., sirds operācijas, aknu
transplantācijas, u.c. gadījumi).
K.Blumfelde vēlreiz aicina vienoties par grozījumiem noteikumos Nr.899 un vēlas
precizēt, kāda būs VM tālākā rīcība.
J.Bundulis informē, ka par kopējo Padomes viedokli informēs veselības ministru,
tad arī tiks pieņemts lēmums par noteikumu projekta turpmāko virzību.
2.
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
27.marta noteikumos Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites
un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās””
(turpmāk – noteikumi Nr.220) apspriešana.
J.Bundulis skaidro, ka ar šiem grozījumiem tiek meklēts risinājums problēmām, ka
kompensējamie medikamenti slimnīcās tiek piedāvāti par daudz zemākām cenām,
nekā pacientam, turpinot tās lietot zāļu iegādes kompensācijas sistēmā.
Nolemj – atlikt debates, jo nepieciešama papildus situācijas izpēte un apspriešana
ar ārstu profesionālajām asociācijām.
3.
Dažādi jautājumi.
1) J.Bundulis sniedz informāciju par grozījumiem licencēšanas noteikumos. Seko
prezentācija „Aptiekas darbības uzsākšana/vides pieejamība”.
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Informē, ka šobrīd detalizētas vides pieejamības normas grozījumu projektā netiks
iekļautas. Par vides pieejamību vēl nepieciešams diskutēt.
2) K.Blumfelde ierosina jautājumu par Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) iekļaušanu
Padomes sastāvā.
Balsošanas rezultāti:
Par – 14, atturas – 1 (LZLA).
3) K.Blumfelde ierosina izvirzīt nākamo Padomes priekšsēdētāju, jo pilnvaru
termiņš – 6 mēneši ir pagājis.
Notiek diskusijas par iespējamo kandidātu Padomes priekšsēdētāja amatam.
Padome vienojās virzīt SIFFA pārstāvi Padomes priekšsēdētāja amatam.
Balsojuma rezultāti:
Par – 13, pret – nav, atturas – 2 (LZLA un AĪA).
Nolemj:
- Apturēt Ministru kabineta noteikumu projektu par grozījumiem noteikumos
Nr.899 un noteikumos Nr.220 virzību, kamēr nav izstrādāts ilgtermiņa
attīstības stratēģisks dokuments.
- Veselības ministrijai vēlreiz nosūtīt Padomes locekļiem vēstuli, kas bija
adresēta LFB un citiem Padomes locekļiem par farmācijas jomas attīstības
stratēģijas izstrādi.
- Iekļaut LĀB Padomes sastāvā.
- Ievēl SIFFA pārstāvi par Padomes priekšsēdētāju uz 6 mēnešiem;
- Nākamās sēdes datumu noteikt savstarpēji vienojoties.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

K.Blumfelde

Protokolē

S.Riekstiņa

