FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2011.gada 6.oktobra sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
A.Blumberga
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) valdes
locekle,
Protokolē :
V.Gulbe

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

Piedalās
Padomes locekļi:
D.Biseniece
A.Doveiks
D.Ķikute
S.Čulkstena

Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
Veselības norēķinu centra (VNC) direktors ,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktores vietniece,
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) priekšsēdētāja
vietniece,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
G.Latkoskis
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes loceklis,
J.Leja
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)
pārstāvis,
R.Dūrēja
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA)
izpilddirektore,
E.Jurševics
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA)
priekšsēdētāja vietnieks,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes locekle,
M.Zeitmanis
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes loceklis,
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,
T.Žabova
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA)
priekšsēdētāja,
citi:
R.Muciņš
J.Bundulis

VM Valsts sekretārs,
VM valsts sekretāra vietnieks veselības aprūpes un sabiedrības
veselības jautājumos,
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S.Riekstiņa
R.Caica
V.Freidenfelds
I.Gūtmanis
A.Krams
A.Leibovičs
I.Vilka

VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā referente,
LPMA valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
LFB valdes loceklis,
LĀB deleģētais pārstāvis,
LZLA pārstāvis,
LĀB juridiskā konsultante.

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes 2011.gada 25.augusta protokola apstiprināšana.
2. Farmācijas jomas konsultatīvās padomes (FKJP) viedokļa noformulēšana par
VM izstrādāto MK noteikumu Nr.899 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” projektu.
3. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra
noteikumos Nr.803 „Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem””.
4. Informācija par Farmaceitiskās aprūpes un zāļu izplatīšanas attīstības
koncepcijas izstrādes gaitu.

1.
Iepriekšējās sēdes 2011.gada 25.augusta protokola apstiprināšana.
Iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts.

2.
FKJP viedokļa noformulēšana par VM izstrādāto MK noteikumu Nr.899
„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība”” projektu.
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FKJP piekrīt grozījumiem par Nacionālā veselības dienesta izveidi un ieslodzīto
apgādi ar zālēm.
Izvēršas diskusijas par rosinātajiem Ministru kabineta noteikumu Nr.899
grozījumiem.
J.Leja iesaka neatbalstīt grozījumu projektu kā tādu.
FKJP balso par kopīga FKJP lēmuma izstrādi un tā iesniegšanu Ministru
prezidentam un Veselības ministrijai.
Par- 12, pret – 3
Padome vienojas vienas nedēļas laikā iesniegt FKJP lēmumu ar noraidījumu VM
par sagatavotā noteikumu projekta pēdējo redakciju, kā arī pilnvaro SIFFA
izstrādāt un FKJP vārdā parakstīt un iesniegt lēmumu par VM sagatavotajiem
grozījumiem.

3.
Par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra
noteikumos Nr.803 „Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem””
Izvēršas diskusijas par VM sagatavoto noteikumu projektu, kurš tiek virzīts uz
Ministru kabineta sēdi.
FKJP balso par kopīga FKJP lēmuma izstrādi un tā iesniegšanu Ministru
Prezidentam un Veselības ministrijai.
Par- 10, pret – 5.
Padome vienojas vienas nedēļas laikā iesniegt FKJP lēmumu ar noraidījumu VM
par sagatavotā noteikumu projekta pēdējo redakciju, kā arī pilnvaro SIFFA
izstrādāt un FKJP vārdā parakstīt un iesniegt lēmumu par VM sagatavotajiem
grozījumiem.
4.
Informācija par Farmaceitiskās aprūpes un zāļu izplatīšanas attīstības koncepcijas
izstrādes gaitu.
Izvēršas diskusijas par to, ka ir bijis pārāk maz laika un nav bijis iespējas apsvērt
kopīgi attīstības koncepcijas vienoto skatu punktu. FKJP konstatē, ka ir izveidotas
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darba grupas koncepcijas izstrādei, tomēr laika trūkuma dēļ attīstības koncepcijas
izstrāde nav pabeigta un tiks turpināta.

Nolemj:
- iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts;
- vienas nedēļas laikā iesniegt FKJP lēmumus par VM sagatavoto
noteikumu projektu pēdējām redakcijām;
- turpināt darbu pie Farmācijas jomas attīstības koncepcijas un pagarināt tā
iesniegšanas laiku VM;
- nākamo sēdi sasaukt atbilstoši nepieciešamībai.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

Protokolē

A.Blumberga

V.Gulbe

