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VM Farmācijas jomas konsultatīvai padomei
Par farmaceitisko aprūpi sabiedrības interesēs
Latvijas Farmācijas arodbiedrība (FA) ir aptaujājusi aptiekās strādājošos farmaceitus
un jautājumā par farmaceitu prestiža celšanu un farmaceitiskās aprūpes uzlabošanu ir
saņēmusi aicinājumu vispirms apkopot, definēt un informēt Latvijas valdību, kā arī
Latvijas sabiedrību par aptiekās sniegtajiem un pieejamiem pakalpojumiem, kurus
farmaceiti sniedz saviem aptieku apmeklētājiem.
Tātad farmaceitiskās aprūpes ietvaros Latvijas aptieku farmaceiti un farmaceitu asistenti
veic sekojošo:
1. Izsniedz recepšu un bezrecepšu zāles, medicīniskās ierīces un sanhigiēnas preces.
2. Izsniedz uz receptēm psihotropās, narkotiskās zāles, spirtu u.c. stingrai uzskaitei
pakļautos medikamentus.
3. Izsniedz valsts kompensējamos medikamentus par valsts reglamentētām cenām,
kuras ir noteiktas ar samazinātiem uzcenojuma koeficientiem.
4. Slēdz līgumus ar VNC par kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču apmaksu.
5. Sagatavo un elektroniski iesniedz VNC apkopotus datus par kompensējamā sarakstā
izsniegto zāļu un ārstniecības līdzekļu apriti u.c. datus (Medikamenta kodi – analogi,
diagnožu kodi, ārstējošo ārstu vārdi, izmaksu sadalījums starp valsts kompensējamo
daļu un pacienta piemaksu), kas prasa papildus darbu un izmaksas no pašas aptiekas
izdzīvošanas naudas.
6. Trūcīgo pacientu apkalpošanu uz kompensējamām receptēm, kuras īpaši jāapkalpo
un jāiesniedz apmaksai VNC.
7. Izsniedz uztura bagātinātājus, zāļu tējas un to maisījumus.
8. Sniedz bezmaksas konsultācijas par pareizu zāļu un medicīnisko ierīču lietošanu.
9. Izskaidro ārstniecības ierīču lietošanas mehānismus pacientiem.
10.Veic profilaktisko veselības saglabāšanas un uzlabošanas pasākumu skaidrojumu.
Tāpat sniedz informāciju par iespējām vakcinēties.
11.Brīdina par atsevišķu medikamentu īpašiem lietošanas noteikumiem.
12.Informē par iespējamām blakusparādībām.
13.Palīdz pacientiem izveidot pareizu un optimāli labu zāļu lietošanas grafiku.

14.Gatavo zāles uz ārstu izrakstītām receptēm un pacientu ērtībai tās aptiekas , kuras
pašas zāles negatavo, pārsūta receptes pa faksu uz aptieku, kura gatavo zāles un
tādejādi tiek paātrināts un atvieglots gatavojamo zāļu saņemšanas laiks.
15.Pacientu interesēs sazinās ar ārstējošo ārstu lai neskaidrību gadījumā precizētu zāļu
formu, devas, lietošanu.
16.Pasūta un informē par saņemšanas iespējām zāles u.c. aptiekas asortimentu, ja tas
nav uz vietas.
17.Individuāli pasūta nereģistrētās, pacientam parakstītās zāles un informē par
saņemšanas iespējām.
18.Piegādā zāles un citas aptiekas preces mājās smagi slimiem vientuļiem pacientiem.
19.Veic asinsspiediena mērījumus.
20.Veic ekspresanalīzes (p. cukura līmeņa noteikšanai).
21.Derīguma termiņa laikā nosūta uz pārbaudi vai remontu aptiekā iegādātos
asinsspiediena mērāmos aparātus.
Lai optimizētu farmaceitiskās aprūpes darbu, aptieku farmaceiti izsaka un atbalsta
prasību lai uz receptes tiktu obligāti norādīts ārstējošā ārsta kontakttālrunis, lai
neskaidrību gadījumā varētu precizēt jautājumus par analogu izvēli, lietošanas
devām u.c.
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