FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2013.gada 12.novembra sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,
Protokolē :
V.Gulbe

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

Piedalās
Padomes locekļi:
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
A.Blumberga
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) pārstāve,
S.Čulkstena
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes
priekšsēdētāja,
E.Jaunzeme
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes
priekšsēdētāja,
E.E.Jurševics
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA)
pilnvarots pārstāvis,
J.Leja
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) valdes
priekšsēdētājs,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
I.Saprovska
Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) farmācijas nodaļas vadītāja,
T.Žabova
Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas (LPIAA)
padomes priekšsēdētāja,
citi:
J.Zvejnieks
S.Riekstiņa
K.Kļaviņa
L.Boltāne
D.Biseniece
I.Kaupere
D.Ķikute
D.Andersone
J.Pokrotnieks

VM FD direktors,
VM FD vecākā referente,
VM Sabiedrības veselības departamenta (SVD) Stratēģiskās
plānošanas nodaļas (SPN) vadītāja,
VM SVD SPN vecākā referente,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta vadītāja,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktores vietniece,
LU asociēta profesore,
RSU asociēts profesors,
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I. Audre
I.Barkāne
S.Bārda
R.Caica
V.Dupme
V.Freidenfelds
A.Malakovskis
J.Migliniece
A.Ozoliņa
S.Rancāne
I.SalmaneKuļikovska
I.Štammere
T.Talents
I.Zuļģe

SIA „Homeopātija” valdes locekle,
Biedrības Inko Centrs vadītāja,
Aptieku Attīstības biedrības izpilddirektore,
LPMA valdes locekle,
Veselības projekti Latvijai valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
Biedrības „Apvienība HIV.LV” valdes priekšsēdētājs,
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
valdes locekle,
SIA „Homeopātija” ražošanas nodaļas vadītāja,
ABBVie tirgus pieejamības attiecību vadītāja,
Veselības projekti Latvijai valdes priekšsēdētāja,
LPMA pārstāve,
interesents,
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
valdes locekle.

Darba kārtība:
1. Projekts grozījumiem MK 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība”
(1) VM ziņojums par plānotajiem grozījumiem,
(2) Par biozāļu tiesiskā regulējuma turpmāku pilnveidošanu.
2. Farmācijas un farmaceita lomas īstenošana sabiedrības veselības
pamatnostādņu kontekstā.
3. FJKP darbības uzlabojumi.
4. Par farmaceitu profesionālo apdrošināšanu - Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”,
5. Farmaceitu kvalifikācijas celšanas ES finansējums,
6. Iepriekšējās FJKP sēdes apstiprināšana,
7. Citi.

1.

3

Projekts grozījumiem MK 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība”
(1) VM ziņojums par plānotajiem grozījumiem.
J.Zvejnieks informē FJKP padomi par esošo situāciju, par to, ka virzītās izmaiņas
saistītas tikai ar 100% kompensāciju visiem medikamentiem un ierīcēm bērniem
līdz 18 gadiem.
FJKP pieņēma zināšanai sniegto informāciju.
(2) Par biozāļu tiesiskā regulējuma turpmāku pilnveidošanu.
Prof.D.Andersone prezentē skaidrojošo informāciju par biozālēm un to
līdziniekiem. Iesniedz Baltijas reimatologu vēstuli. Aicina atbalstīt 2013. g. Eiropas
reimatologu vadlīnijas. Aicina iekļaut biomedikamentus un biosimilārus C saraksta
bioārstēšanas grupā.
Prof.J.Pokrotnieks atbalsta kolēģi un aicina zāļu ražotājiem veikt vairāk klīniskos
pētījumus.
A.Blumberga aicina iestrādāt izmaiņas MK 899 noteikumos.
K. Blumfelde izsaka viedokli, ka tā kā noris paralēlas konsultācijas ar VM
pakļautības iestādēm aicina uzdot sniegt ziņojumu.
J.Zvejnieks uzņemas iniciatīvu sniegt ziņojumu nākamajā FJKP sēdē par diskusiju
statusu.
FJKP nolemj nākamajā sēdē uzklausīt Veselības ministrijas un Siffa ziņojumus par
diskusijas virzību par Siffa iesniegtajiem priekšlikumiem Veselības ministrijai un
par FJKP diskutētajiem, augstākminētajiem priekšlikumiem.
7.
Citi.
FJKP padomes priekšsēdētāja informē par to, ka nevalstiskā organizācija
Veselības projekti Latvijai vēlas apmeklēt FJKP sēdes un lūdz FJKP viedokli
jautājumā – vai iekļaut organizācijas kontaktus FJKP kontaktpersonu sarakstā.
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FJKP diskusijas.
FJKP nolemj pievienot organizācijas Veselības projekti Latvijai kontaktus FJKP
kontaktpersonu sarakstam turpmākai informācijas apmaiņai.

2.
Farmācijas un farmaceita lomas īstenošana sabiedrības veselības
pamatnostādņu kontekstā.
J.Zvejnieks informē par politikas plānošanas dokumentiem, aicina FJKP biedrus
apspriest VM mājas lapā (aktualitātes/publiska apspriešana) Primārās veselības
aprūpes attīstības plānu un ierosinājumus sūtīt LFB.
Farmācijas nozares attīstības plāns tiks izstrādāts nākamā 2014. gada kontekstā.
FJKP diskusijas.
FJKP pievienojas ministrijas aicinājumam sūtīt Primārās veselības aprūpes
attīstības plāna priekšlikumus LFB.

3.
FJKP darbības uzlabojumi.
J.Zvejnieks informē, ka FJKP darbību nosaka VM iekšējais normatīvais akts un ja
ir vēlme to grozīt, tad FJKP ir jāiesniedz iesniegums VM. Attiecīgi priekšlikumi
tiks izskatīti un pieņemts lēmums.
FJKP doto informāciju pieņem izpildei.

4.
Par farmaceitu profesionālo apdrošināšanu - Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”.
FJKP izvēršas diskusija par esošās redakcijas interpretāciju, īstenošanu praksē un
apdrošināšanas līgumu slēgšanu.
FJKP nolemj, ka FB izstrādās priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem.
5.
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Farmaceitu kvalifikācijas celšanas ES finansējums.
FB informē FJKP par to, ka FB ir sagatavojusi VM vēstuli ar lūgumu iekļaut ES
struktūrfondu iepirkumu komisijā FB biedrības pārstāvi.
FJKP balso par FB sagatavoto priekšlikumu – 12 balsis „Par”.
6.
Iepriekšējās FJKP sēdes apstiprināšana.
FJKP apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.
FJKP izskata jautājumu par turpmāko protokolēšanas nozīmēšanu VM.
FJKP pieņem lēmumu lūgt arī turpmāk VM protokolēt FJKP sēdes samazinot
protokola saturu līdz minimumam un nepieciešamības gadījumā attiecīgais ieraksta
fails būs pieejams FJKP sēdes dalībniekiem pēc pieprasījuma.

7.
Citi.
S.Riekstiņa informē par nepieciešamajiem grozījumiem MK 2009.gada 6.janvāra
noteikumos Nr.10 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes
jomā”.
FJKP norāda, ka nav bijis pietiekami ilgs laiks dots, tiek lūgts turpmāk dot vairāk
laika lai iepazītos ar dokumentāciju.
Nolēma:
- apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu.
- uzklausīt Veselības ministrijas un Siffa ziņojumus par diskusijas virzību par
Siffa iesniegtajiem priekšlikumiem Veselības ministrijai un par FJKP
diskutētajiem, augstākminētajiem priekšlikumiem.
- pievienot organizācijas „Veselības projekti Latvijai” kontaktus FJKP
kontaktpersonu sarakstam turpmākai informācijas apmaiņai.
- pievienojas ministrijas aicinājumam sūtīt Primārās veselības aprūpes
attīstības plāna priekšlikumus LFB.
- LFB izstrādās priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem saistībā ar
farmaceitu profesionālo apdrošināšanu.
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- atbalstīt LFB sagatavotās vēstules projekta sūtīšanu VM ar lūgumu iekļaut
LFB pārstāvi ES fondu iepirkumu komisijas sastāvā.
- lūgt arī turpmāk VM protokolēt FJKP sēdes samazinot protokola saturu līdz
minimumam un nepieciešamības gadījumā attiecīgais ieraksta fails būs
pieejams Veselības ministrijā FJKP sēdes dalībniekiem pēc pieprasījuma.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs
Protokolē

I.Zemdega-Grāpe

V.Gulbe

