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lieltirgotāju

asociācijas

(LZLA)

valdes

Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta
(VAD) Farmācijas nodaļas vecākā referente,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu kontroles nodaļas vadītāja,
Veselības ekonomikas centra (VEC) direktora vietniece,
Zemkopības ministrijas (ZM) Veterinārā un pārtikas
departamenta vecākā referente,
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) priekšsēdētāja
vietniece,
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes
priekšsēdētāja,
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAKIFA)
valdes loceklis,
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) pārstāvis,
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
”Sustento” (SUSTENTO) pārstāve, veselības politikas
koordinatore,
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,
Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas (LPIAA)
padomes priekšsēdētāja,
VM valsts sekretāra vietnieks veselības aprūpes un sabiedrības
veselības jautājumos,
VM VAD Farmācijas nodaļas vadītāja,
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S.Riekstiņa
A.Blumberga
V.Freidenfelds
J.Lībķens
I.Pučkure
I.Rūķe

VM VAD Farmācijas nodaļas vecākā referente,
SIFFA valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
LZLA valdes loceklis,
LPMA valdes locekle,
AB valdes locekle.

Darba kārtība:
1. LZLA ierosinājums izvērtēt Ministru kabineta 2006.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.899) 27.punktā
iekļautās normas ”paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes
cena ir vismaz par 10 % zemāka nekā to kompensējamo zāļu cena, pret kurām ir
veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlā importēšana” lietderību.
2. LZLA ierosinājums pilnībā aizliegt medikamentu reklāmu.
3. AĪA ierosinājums atjaunot pašapkalpošanos aptiekās.
4. AĪA ierosinājums atcelt uzcenojumu ierobeţojumus bezrecepšu zālēm nolūkā
atlīdzināt aptiekām izdevumus, kas saistīti ar kompensējamo zāļu izplatīšanu.
5. LZLA ierosinājums publiskot zāļu raţotāju deklarētās cenas Zāļu valsts
aģentūras interneta tīmekļa vietnē, kā arī izskatīt jautājumu par zāļu starptautisko
nepatentēto nosaukumu lietošanu receptēs ar mērķi samazināt zāļu cenas.
6. LZLA ierosinājums aktualizēt jautājumu par zāļu piegāţu termiņiem.
7. Aptieku attīstības biedrības (AAB) ierosinājums izskatīt jautājumu par Ereceptes ieviešanas termiņiem un aktuālām problēmām.
8. AAB ierosinājums apspriest ārstniecības pakalpojumu sniegšanu aptiekās.
9. Farmācijas jomas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
1.
Par LZLA ierosinājumu izvērtēt MK noteikumu Nr.899 27.punktā iekļautās normas
”paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cena ir vismaz
par 10 % zemāka nekā to kompensējamo zāļu cena, pret kurām ir veikta paralēlā
izplatīšana vai paralēlā importēšana” lietderību
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Diskusija par zāļu cenu kontroles problēmām saistībā ar paralēli importētām un
paralēli izplatītām zālēm, un iespējamo viltojumu nonākšanu tirgū.
Tiek lūgts Veselības ministrijai izskatīt iespējas noteikt cenu gradācijas sistēmu
paralēli importētām un paralēli izplatītām zālēm.
2.
Par LZLA ierosinājumu pilnībā aizliegt medikamentu reklāmu
LFB, AB un SUSTENTO izsaka atbalstu zāļu reklāmas aizliegšanai.
Izvēršas diskusijas par zāļu reklāmas plusiem un mīnusiem.
Ņemot vērā atšķirīgus viedokļus, vienojas, ka jautājums par zāļu reklāmu ir
jāturpina skatīt kādā no nākamajām sēdēm.
3.
Par AĪA ierosinājumu atjaunot pašapkalpošanos aptiekās
Dienas kārtības 3.jautājums skatāms kontekstā ar 2.jautājumu, līdz ar to tā
izskatīšana tiek piesaistīta 2.jautājuma virzībai.
4.
Par AĪA ierosinājums atcelt uzcenojumu ierobeţojumus bezrecepšu zālēm nolūkā
atlīdzināt aptiekām izdevumus, kas saistīti ar kompensējamo zāļu izplatīšanu
SUSTENTO un LBFA pauţ viedokli, ka uzcenojumu ierobeţojumus bezrecepšu
zālēm ir jāsaglabā pacientu interesēs.
Aptieku piemērojamās atlaides neliecina par kritisku situāciju aptieku finansiālajos
rādītājos.
5.
Par LZLA ierosinājumu publiskot zāļu raţotāju deklarētās cenas Zāļu valsts
aģentūras interneta tīmekļa vietnē, kā arī izskatīt jautājumu par zāļu starptautisko
nepatentēto nosaukumu lietošanu receptēs ar mērķi samazināt zāļu cenas
1) vienojas, ka zāļu raţotāju deklarēto cenu publiskošanai ir nepieciešams veikt
grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kaut arī zāļu lieltirgotavu
ierosinājums publiskot raţotāju cenas netieši norāda uz to, ka zāļu raţotāji
neievēro normatīvajos aktos par zāļu cenu veidošanos noteiktās prasības
savlaicīgi informēt zāļu lieltirgotavas, kas izplata to raţotās zāles, par
paredzamajām cenu izmaiņām;
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2) jautājums par zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu lietošanu receptēs tiks
skatīts atsevišķi, nepieciešamības gadījumā izveidojot darba grupu, un
iespējamās izmaiņas izrakstīšanas kārtībā tiks ieviestas ne ātrāk kā ar
01.01.2012.
ZVA informē par jauninājumiem zāļu cenu norādē ZVA interneta vietnē un
informācijas meklēšanas iespēju paplašināšanu, ievērojot lietotāju intereses.
6.
Par LZLA ierosinājumu aktualizēt jautājumu par zāļu piegāţu termiņiem
LZLA sniedz informāciju, ka pēdējā laika aktuāla kļūst zāļu lieltirgotavu
negodprātīga attieksme pret zāļu piegādes jautājumiem. LZLA biedri zāļu piegādes
nodrošina normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, savukārt atsevišķi tirgus
dalībnieki veic piegādes vienu reizi mēnesī, vai vienu reizi nedēļā. Šāda rīcība ir
uzskatāma par negodīgu konkurenci un ir nepieciešams noteikt visiem tirgus
dalībniekiem vienādus spēles noteikumus.
Izvēršas diskusijas par normatīvā regulējuma pareizu tulkošanu un pielietojumu.
Nepieciešamības gadījumā iesniedzami priekšlikumi grozījumiem normatīvajos
aktos.
7.
Par Aptieku attīstības biedrības (AAB) ierosinājums izskatīt jautājumu par Ereceptes ieviešanas termiņiem un aktuālām problēmām
Jautājuma izskatīšanu vienojas atlikt, ievērojot e-veselības ieviešanas plānus.
8.
AAB ierosinājums apspriest ārstniecības pakalpojumu sniegšanu aptiekās
VM skaidro, ka ārstniecības pakalpojumu sniegšana ir ārstniecības iestāţu
kompetence. Aptiekās veicamajiem veselības kontroles mērījumiem ir jābūt
noteiktiem skaidriem kritērijiem. Šis jautājums ir īpaši aktuāls lauku reģionos, kur
ārstniecības iestāţu pieejamība ir zemāka, un aptiekas kā primārās veselības
aprūpes institūcijas loma pieaug.
VM informē par darba grupas, kuras viens no uzdevumiem būs priekšlikumu
sagatavošana primārās veselības aprūpes un farmaceitiskās aprūpes pieejamības
veicināšanai, izveidošanu un aicina farmācijas jomas sabiedriskās organizācijas
piedalīties ar ierosinājumiem.
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9.
Farmācijas jomas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas
Par Farmācijas jomas konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ievēl Latvijas
Farmaceitu biedrību, kuru pārstāv prezidente Kitija Blumfelde.
Nolemj:
- par Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdes priekšsēdētāju ievēlēt
Latvijas Farmaceitu biedrību;
- jautājumu par zāļu reklāmas ietekmi uz pacientiem un tās uzraudzību
atstāt kā atklātu;
- nākamo sēdi sasaukt atbilstoši nepieciešamībai.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs

M.Rutulis

Protokolē

V.Gulbe

