Farmācijas jomas konsultatīvā padome (FJKP)
2014. gada 10.decembra sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
I.Saprovska
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) farmācijas nodaļas vadītāja,
Protokolē :
S.Riekstiņa

Veselības ministrijas (VM) Farmācijas departamenta (FD) vecākā referente,

Piedalās
Padomes locekļi:
M.Augucēviča

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Pacientu
Ombuda projektu vadītāja,

A.Blumberga

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) valdes
locekle,

K.Blumfelde

Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,

S.Čulkstena

Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes priekšsēdētāja,

E.Jurševics

Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes priekšsēdētājs,

J.Lībķens

Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,

I.Pajuste

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) valdes
loceklis,

J.Migliniece

Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā” (BRAL) valdes
locekle,

M.Rutulis

Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes priekšsēdētājs,

I.Zemdega-Grāpe

Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,

T.Žabova

Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas priekšsēdētāja.

citi:
G.Belēvičs
E.Pole
J.Zvejnieks
I.Adoviča
D.Ķikute
M.Taube
M.Smilga
E.Badune
V.Dumpe
V.Freidenfelds
R.Kvēps

Veselības ministrs,
VM valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos,
VM Farmācijas departamenta direktors,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
ZVA direktora vietniece,
Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktors,
NVD E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta direktors,
Medikamentu informācijas centra redakcijas vadītāja,
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
SIA „BENU Aptieka Latvija” tirdzniecības vadītājs,
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E.Kalniņa
B.Kārkliņa
D.Martinsone
B.Ziemele

Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”
Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle,
Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta pārstāve,
SIA „Tamro” valdes locekle,
Latvijas Hemofīlijas biedrības (LHB) prezidente, Latvijas Reto slimību
asociācijas valdes locekle.

Darba kārtība:
1. FJKP sēdes kvorums un 23.10.2014. sēdes protokola apstiprināšana (5 min).
2. Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” iesnieguma par iekļaušanu
FJKP izskatīšana un balsojums (10 min).
3. Veselības ministra G.Belēviča uzruna un farmācijas nozares attīstības virzieni (30 min).
4.Informācija par 2015.gada budžeta sadalījumu veselības aprūpes sistēmā un e-veselības
finansējumu – VM valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos E.Pole (15 min).
5.Informācija par aktualitātēm farmācijā – FD direktors J.Zvejnieks (10 min).
6. E-receptes ieviešanas gaita – NVD direktors Māris Taube (30 min).
7. Farmācijas nozares attīstības redzējums (turpinājums no iepriekšējās sēdes):
- SIFFA (8-10 min);
- VPL (8-10 min).
8. Sēdes noslēgums (5 min).
1.
Sēdes kvorums un 23.10.2014. sēdes protokola apstiprināšana
FJKP konstatē, ka sēdē piedalās 12 padomes locekļi.
Ar vienbalsīgu balsojumu –- 12 balsis Par – tiek apstiprināts 23.10.2014. sēdes protokols.

2.
Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” iesnieguma par
iekļaušanu FJKP izskatīšana
I.Saprovska informē, ka ir saņemts biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkls”(Eiropas Sieviešu lobija nacionālā koordinācija) (turpmāk – biedrība „Eiropas
Sieviešu lobijs) valdes locekles E. Kalniņas iesniegums par biedrības iekļaušanu FJKP sastāvā
(iesniegums izskatīšanai iepriekš nosūtīts visiem padomes locekļiem), kā arī dod vārdu E.Kalniņai.
E.Kalniņa informē par biedrības „Eiropas Sieviešu lobijs” sastāvu, darbību, kā galvenos virzienu
minot sieviešu tiesību un interešu aizsardzību, kā arī izglītošanas jautājumus veselības,
nodarbinātības un politisko lēmumu pieņemšanas jomā.
I.Saprovska aicina uzdot jautājumus.
Jautājumu nav.
I.Saprovska aicina balsot par biedrības „Eiropas Sieviešu lobijs” iekļaušanu FJKP sastāvā.
Balsojums: Par – 0, Pret – 8 (+2 balsoja elektroniski), atturas – 4.
E.Jurševics pamato balsojumu – Pret. Visi, kuri vēlas, var piedalīties FJKP sēdēs un diskutēt par
interesējošiem jautājumiem, bet lēmumus pieņem tiešie nozares pārstāvji. Liels FJKP locekļu skaits
apgrūtinās lēmumu pieņemšanu.
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FJKP nolemj – biedrību „Eiropas Sieviešu lobijs” neiekļaut FJKP sastāvā.
3.
Veselības ministra G.Belēviča uzruna un farmācijas nozares attīstības virzieni.
Veselības ministrs G.Belēvičs uzrunā FJKP locekļus un sniedz savu vīziju par farmācijas nozares
attīstību un veicamajiem pasākumiem farmaceitiskās aprūpes pieejamības uzlabošanā, norādot, ka
nozares attīstībai notiek ierobežotu finanšu līdzekļu apstākļos, tāpēc lēmumi ir jāpieņem atbildīgi,
lai sabalansētu atvēlēto finansējumu. Tāpat informē, ka veselības nozares budžetā paredzēti papildu
30,6 miljoni eiro. No tiem 2 miljoni eiro paredzēti zāļu kompensācijas sistēmai, savukārt 0,5 miljoni
eiro - bērnu ar retajām slimībām medikamentozajai ārstēšanai. Norāda, ka nepieciešams panākt, lai
zāles gan individuāliem pacientiem, gan ārstniecības iestādēm kļūtu lētākas (piesaistot patentbrīvos
un paralēli importētos medikamentus, izmantojot slimnīcu iepakojumus), uzsver e-veselības
ieviešanas aktualitāti, kas nodrošinās valsts budžeta līdzekļu izsekojamību līdz katram individuālam
pacientam, kā arī aicina racionāli izvērtēt, lai aptiekas būtu pieejamas arī lauku iedzīvotājiem.
Nobeigumā veselības ministrs aicina nozares sabiedriskās organizācijas sniegt savus priekšlikumus
un iniciatīvas par veicamajiem pasākumiem nozares pilnveidošanai, jo tikai kopīgi ar nozares
pārstāvjiem būs iespējams sasniegt labus rezultātus.
FJKP nolemj –pieņemt informāciju zināšanai.

4.
Informācija par 2015.gada budžeta sadalījumu veselības aprūpes sistēmā un e-veselības
finansējumu
VM valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos E.Pole informē par 2015.gada
budžeta sadalījumu veselības aprūpes sistēmā un e-veselības finansējumu (skat. prezentāciju).
FJKP nolemj –pieņemt informāciju zināšanai.
5.
Informācija par aktualitātēm farmācijā
VM FD direktors J.Zvejnieks atgādina par šogad jau pieņemtajiem grozījumiem farmācijas jomas
normatīvajos aktos, kā arī informē par izstrādē esošo normatīvo aktu projektu virzības gaitu:
 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", par kuriem ir saņemti
priekšlikumi no Zāļu valsts aģentūras, tiks papildināti ar normām, kas saistītas ar veselības
ministra iecerēm, par ko notiks vēl papildus diskusijas.
 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr. 581 "Medicīnisko ierīču
reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības
kārtība" pilnībā netika izstrādāti, ņemot vērā, ka šogad vēl tika skatīti priekšlikumi Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza
Direktīvu 2001/83/EK. Noteikumu projekta izstrāde pāries uz nākošā gada darba plānu.
 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta
noteikumos Nr.288 ”Aptieku darbības noteikumi”, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
2014.gada 23.oktobrī, un par kuru ir saņemti atzinumi, pagaidām ir apturēts sakarā ar to, ka
daudzām aptiekām paredzētā norma par farmaceita klātbūtni visā aptiekas darba laikā varētu
radīt problēmas.
J.Zvejnieks informē, ka noteikumu projekti, kuri tuvākā laikā tiks sagatavoti, būs saistīti ar
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veselības ministra uzstādījumiem farmācijas nozares attīstībā. Vienlaikus pateicas visām farmācijas
jomas nevalstiskajām organizācijām par atsaucību priekšlikumu iesniegšanā.
FJKP nolemj –pieņemt informāciju zināšanai.
6.
Par e-receptes ieviešanas gaitu
NVD direktors M.Taube informē par e-receptes ieviešanas gaitu, vērš uzmanību uz e-veselības
projektiem, ieviešanas principiem, prioritārajiem moduļiem, normatīvo aktu regulējumu, e-veselības
izmantošanu, e-veselības ieviešanas aktualitātēm 2015.gadā, un informatīvajām kampaņām (skat.
prezentāciju).
Diskusija un atbildes uz jautājumiem par e-receptes ieviešanas gaitu.
Jautājumi saistīti ar e-veselības sistēmas darbību un apmācībām.
FJKP nolemj –pieņemt informāciju zināšanai.
7.
Prezentācijas par farmācijas nozares attīstības redzējumu (turpinājums no iepriekšējās sēdes)




A.Blumberga (SIFFA) piedāvā viedokli par farmācijas attīstību – skatīties uz visiem
sistēmas posmiem kopumā (sistēmas prognozējamība, caurskatāmība, attīstība/jaunas zāles,
stabilitāte, uz pieradījumiem balstīta zāļu lietošana, pacienta tiesības izvēlēties A saraksta
zāles uc.) – skat. prezentāciju.
V.Dumpe (VPL) piedāvā viedokli par farmācijas attīstību – racionālas zāļu lietošanas
veicināšana, farmaceita lomas palielināšana un Labas farmaceita prakses principu
iedzīvināšana atbilstoši noteiktiem kritērijiem – skat. prezentāciju.

FJKP nolemj – pieņemt zināšanai SIFFA un VPL sniegto informāciju par farmācijas nozares
attīstības virzieniem un prezentāciju materiālus nosūtīt visiem klātesošajiem. Visas prezentācijas par
farmācijas nozares attīstības redzējumu Farmācijas departaments nosūtīs arī informācijai veselības
ministra birojam.
8.
Sēdes noslēgums
I.Saprovska pateicas visiem par dalību sēdē un prezentēto viedokli par nozares attīstības
virzieniem, kā arī informē, ka nākošā sēde plānota janvārī (precizēta informācija tiks nosūtīta
visiem e-pastā).

FJKP nolēma:
- apstiprināt 2014.gada 23.oktobra FJKP sēdes protokolu;
- biedrību „Eiropas Sieviešu lobijs” neiekļaut FJKP sastāvā;
- pieņemt zināšanai veselība ministra G.Belēviča sniegto informāciju par farmācijas nozares
attīstību un veicamajiem pasākumiem farmaceitiskās aprūpes pieejamības uzlabošanā;
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- pieņemt zināšanai VM valsts sekretāra vietnieces veselības politikas jautājumos E.Poles
informāciju par 2015.gada budžeta sadalījumu veselības aprūpes sistēmā, prezentācijas materiālu
nosūtīt visiem klātesošajiem;
- pieņemt zināšanai VM Farmācijas departamenta direktora J.Zvejnieka sniegto informāciju par
aktualitātēm farmācijas normatīvo aktu izstrādē;
- pieņemt zināšanai NVD direktora M.Taubes sniegto informāciju par e-receptes ieviešanas gaitu,
prezentācijas materiālu nosūtīt visiem klātesošajiem;
- pieņemt zināšanai SIFFA un VPL sniegto informāciju par farmācijas nozares attīstības
virzieniem, prezentāciju materiālus nosūtīt visiem klātesošajiem, kā arī Farmācijas
departamentam visas prezentācijas nosūtīt informācijai veselības ministra birojam;

Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

I.Saprovska

Protokolē

S.Riekstiņa

