Latvijas Farmaceitu biedrības redzējums.
Farmaceits un farmaceita asistents – veselības aprūpes speciālisti, kas nodarbojas ar sabiedrības veselības veicināšanu,
agrīnu slimību riska un slimību atklāšanu aptiekā, savas kompetences ietvaros uzrauga pacientu pašārstēšanos un īsteno
pacientu medikamentozās terapijas uzraudzību un kontroli.
(Trekniem burtiem un slīprakstā – saistītie Sabiedrības veselības stratēģijas mērķi)

Mērķis
Farmaceitu
profesionālās
neatkarības
veicināšana

Aktivitātes
Speciālistu
prakšu
sistēmas
un
tās
ieviešanas plāna izstrāde
farmācijā

Cilvēkresursu
nodrošināšana
sabiedrības
veselības jomā
Farmaceitiskās
aprūpes
pieejamības
veicināšana un
kvalitātes
uzlabošana
Cilvēkresursu
nodrošināšana
sabiedrības
veselības jomā
Sabiedrības
veselības
prakses
kvalitātes
nodrošināšana
Farmaceitiskās
aprūpes
pieejamības
veicināšana un
kvalitātes
uzlabošana
Farmaceitu
profesionālās
neatkarības
veicināšana
Zāļu
pieejamības
uzlabošana
iedzīvotājiem
Vienlīdzības
nodrošināšana
medikamentu
pieejamība
Taisnīgums un
solidaritāte

Aptieku
iedalījuma
sistēma
atkarībā
no
darbības rādītājiem un
nepieciešamā
valsts
atbalsta
Minimālā
farmācijas
nozares speciālistu skaita
noteikšana
dažādu
kategoriju aptiekām

Izskatīt
iespējas
un
izstrādāt
iespējamus
modeļu
farmācijas
speciālistu
darba
apmaksai atkarībā no
padarītā
darba
(manipulāciju/tarifu
sistēma)
Farmaceitisko
pakalpojumu
tarifa
(manipulāciju) sistēmas
izstrāde un ieviešana,
piemēram,
apmaksāta
tiek
konkrētu
zāļu
izsniegšana un šai tarifā
ir iekļauta arī zāļu cena,
bet manipulācijas cena
visās aptiekās ir vienāda
– vienu un to pašu zāļu
izsniegšana pacientiem
un valstij visās aptiekās

Īstenotājs (priekšlikumi) //
Instruments

Sasniedzamais rezultāts (izmērāms)

Darba grupa priekšlikumu
izstrādei
izmaiņām
normatīvajos aktos, kas
regulē farmācijas nozares
speciālistu
profesionālo
darbību
un
darba
organizāciju
Organizēt pie LFB, VM???
Pieaicināt visu ieinteresēto
pušu pārstāvjus – valsts
iestādes,
farmaceitu
profesionālās organizācijas,
ar aptieku darbību saistītās
organizācijas.

Koncepcija
par
farmaceita
prakses/farmaceitu kopprakses principa
ieviešanu Latvijā
Normatīvo aktu projekts (Farmaceitiskās
aprūpes likumprojekts), priekšlikumi
izmaiņām normatīvajos aktos farmaceita
prakses principa ieviešanai.

Darba grupa priekšlikumu
izstrādei
izmaiņām
normatīvajos aktos, kas
regulē zāļu kompensācijas
sistēmu / recepšu zāļu
izsniegšanu
Organizēt pie LFB, VEC,
VM????
Pieaicināt visu ieinteresēto
pušu pārstāvjus – valsts
iestādes,
farmaceitu
profesionālās organizācijas,
ar aptieku darbību saistītās
organizācijas;
pacientu
organizācijas??

Atzinums par šādas sistēmas ieviešanas
iespējamību
Priekšlikumi normatīvo aktu projektam/
grozījumiem normatīvajos aktos
Farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu
tarifu saraksts

Kritēriji aptieku iedalīšanai kategorijās
Latvijas aptieku iedalījums kategorijās
atbilstoši noteiktajiem kritērijiem
Priekšlikumi par aptiekām izvirzītām
prasībām un aptieku sniegtajiem
pakalpojumiem.
Priekšlikumi
par
valsts/pašvaldību
atbalstu noteiktu kategoriju aptiekām

Mērķis

Aktivitātes

veselības jomā
Sabiedrības
veselības
sistēmas
un
pasākumu
finansēšana

maksā vienādi.

Farmaceitiskās
aprūpes
pieejamības
veicināšana un
kvalitātes
uzlabošana

Farmaceitiskās aprūpes
pakalpojumu
klāsta
identificēšana,
paplašināšana,
klasificēšana,
aprakstīšana,
standartizēšana,
iespējamā finansējuma
meklējumi un ieviešana

Labāku
veselību
Latvijas
iedzīvotājiem
(pieaugušo
veselība,
veselīgas
un
aktīvas
vecumdienas)
Neinfekcijas
slimību
izplatības
samazināšana
Veselīgs
dzīvesveids
Alkohola,
narkotisko un
psihotropo
vielu
un
tabakas radītā
kaitējuma
samazināšana

Farmaceitiskās
aprūpes
pieejamības
veicināšana un
kvalitātes
uzlabošana
Informācijas
nodrošinājums
un
pētījumi
sabiedrības
veselības
prakses
ietvaros

Īstenotājs (priekšlikumi) //
Instruments

Sasniedzamais rezultāts (izmērāms)

LFB Farmaceitiskās aprūpes
darba grupa

Farmaceitiskās aprūpes standarts //
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LFB kopā ar LĀB, LĢĀA
u.c.???

Medicīnas kartes // Aprūpes algoritmi
primārajā veselības aprūpē, nodalot
dažādu šai procesā iesaistīto speciālistu
kompetences
Konkrētu
farmaceitiskās
aprūpes
pakalpojumu programmu izstrāde
Priekšlikumi
minimālām
prasībām
noteikta veida pakalpojumu sniegšanai
(piemēram,
ekspresdiagnostikas
pakalpojumiem utml)

LFB Izglītības darba grupa

Priekšlikumu projekts normatīvo aktu
grozījumiem // normatīvo aktu projekts
par farmaceitu un farmaceita asistentu
mūžizglītību / pēcdiploma izglītību
Priekšlikumu projekts par normatīvo
aktu grozījumiem // normatīvo aktu
projekts par farmaceitu (aptieku
vadītāju) sertifikācijas kārtību
Vadlīnijas farmaceitu mūžizglītības
ieviešanai
Farmācijas nozares speciālistu vispārējo
kompetenču saraksts

LFB Izglītības darba grupa
LFB Farmaceitiskās aprūpes
darba grupa

Programmas konkrētu farmaceitiskās
aprūpes pakalpojumu ieviešanai
Mācību
programmas
konkrētu
farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu
sniegšanai
Farmaceitu / farmaceita asistentu
apmācības

Informatīvās
bāzes
izstrāde farmaceitiskās
aprūpes
pakalpojumu
sniegšanai

LFB / VZA/ VEC????

Informācijas
avots
farmaceitiem/farmaceita asistentiem –
zāļu datu bāze, farmaceitiskās aprūpes
vadlīnijas utt

Farmaceitiskās aprūpes
pakalpojumu uzskaites
sistēmas izstrāde

LFB

Priekšlikumi dažādiem risinājumiem
farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu
dokumentēšanai un statistikas iegūšanai
par farmaceitu/farmaceita asistentu
ieguldījumu
sabiedrības
veselības
veicināšanā

