FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2014.gada 14.maija sēdes protokols
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja
I.Saprovska
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) farmācijas nodaļas vadītāja,
Protokolē :
V.Gulbe

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

Piedalās
Padomes locekļi:
K.Blumfelde
Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,
S.Čulkstena
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes
priekšsēdētāja,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,
E.E.Jurševics
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes
priekšsēdētājs,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes valdes priekšsēdētāja,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
V.Freidenfelds
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas(SIFFA)
izpilddirektors,
I.Neimane
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija
„SUSTENTO” politikas koordinatore,
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,
T.Žabova
Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas (LPIAA)
padomes priekšsēdētāja,
citi:
E.Pole
J.Zvejnieks
S.Riekstiņa
V.Pirsko
J.Siliņš

Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos,
VM Farmācijas departamenta (FD) direktors,
VM FD vecākā referente,
LFB viceprezidents,
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
(BRAL) valde loceklis,
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V.Dumpe
R.Kvēps
E.Badune
T.Talents

Biedrība „Veselības projekti Latvijai” valdes locekle,
SIA „BENU Latvija”,
Medikamentu informācijas centrs, portāls www.farmacijamic.lv portāla redaktore,
interesents.

Darba kārtība:
1. Aprīļa sēdes protokola apstiprināšana.
2. Informācija par apstiprināto Sabiedrības pamatnostādņu Primārās veselības
aprūpes plānu, Farmācijas nozares attīstības plāna izstrādi, VM vīzija par
turpmāko FJKP darbu.
3. Grozījumu projekts Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos
Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”, diskusija.
4. Grozījumu projekts Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos
Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība”.
5. OTC zāļu izvietošana aptiekā klientu apkalpošanas zonā.
6. Dažādi.
1.
Aprīļa sēdes protokola apstiprināšana.
Tiek konstatēts, ka sēdē piedalās 10 padomes locekļi. Vēlāk pievienojas vēl divi
locekļi – kopā 12 locekļi.
Ar vienbalsīgu balsojumu - 10 balsis Par – tiek apstiprināts aprīļa FJKP sēdes
protokols ar piebildi, ka tiks veikti labojumi 4.punktā, izvērtējot AAB
ierosinājumu.
2.
Informācija par apstiprināto Sabiedrības pamatnostādņu Primārās veselības
aprūpes plānu, Farmācijas nozares attīstības plāna izstrādi, VM vīzija par
turpmāko FJKP darbu.
J.Zvejnieks informē, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes tiks nodotas
publiskai apspriedei. Tiks veidotas darba grupas.
FJKP turpmākais darbs ir iecerēts daudz produktīvāks un tiek lūgts, lai ierosinājumi
būtu tādi, kas ir izmantojami VM turpmākajā darbā.
Informē par pilotprojektu klīniskā farmaceita apmācībai.
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FJKP diskusija.
I.Saprovska informē, ka 19.maijā plkst. 12:00 ir paredzēta tikšanās pie Valsts
sekretāra, ja ir vēlme kādam no FJKP piedalīties, tad jāpiesakās.
3.
Grozījumu projekts Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288
„Aptieku darbības noteikumi”, diskusija.
FJKP par MK noteikumu grozījumiem (lojalitātes kartes) LPIAA ir iesniegusi
vēstuli FJKP, bet AB - VM; BRAL ir iesniegusi vēstuli VM (aptieku uzlīmes).
M.Rutulis ierosina, ka būtu nepieciešams aptiekās izveidot recepšu atprečošanas
maksu par katru recepti kā pakalpojumu zāļu iegādes izdevumu kompensācijas
sistēmā, un šajos jautājumos ir jāveido atsevišķa darba grupa.
J.Zvejnieks piekrīt par atsevišķas darba grupas ierosinājumu.
T.Tālents mudina pārskatīt cenu veidošanas mehānismus zālēm.
I.Neimane norāda, ka VM ir jāveic informatīva kampaņa attiecīgajā jautājumā, lai
arī pacientiem būtu skaidrs.
FJKP diskusijas.
FJKP balsojums:
Grozījumi pa punktiem –
1.p. – (jautājums par apdrošināšanu) – 11 balsis par (vienbalsīgi);
2.p. – (jautājums par farmaceita esību aptiekā) – konceptuāls atbalsta balsojums,
iekļaujot rīcības plāna izstrādi, kā to sasniegt ar pārejas periodu – 9 balsis par; VM
lūdz LFB veikt izpēti par farmācijas kadriem pa reģioniem;
3.p. un 4.p. – (jautājums par aptieku uzlīmēm, pacientiem sniedzamo informāciju
par zāļu lietošanu) – konceptuāls atbalsta balsojums līdz ar e-receptes ieviešanu 6
mēnešu laikā – 10 balsis par;
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5.p. – (jautājums par klientu lojalitātes programmu aizliegšanu) – konceptuāls
atbalsts attiecīgajai redakcijai – 10 balsis par;
6.p. – (jautājums par 473.p. ieviešanu ar 2015.gada 1.janvāri) – 10 balsis par.
4.
Grozījumu projekts Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378
„Zāļu reklamēšanas kārtība”.
I.Zvejnieks informē, ka tālāk notiks tikšanās ar KNAB, lai izrunātu sagatavotos
grozījumus.
5.
OTC zāļu izvietošana aptiekā klientu apkalpošanas zonā.
I.Saprovska informē , ka attiecīgais jautājums ir jāatliek laika ierobežojuma dēļ,
un tas tiek pārcelts uz nākošo sēdi.
Informē par Saeimas darba grupas darbu pie jauno psihoaktīvo vielu ierobežošanas
pasākumiem (ir izstrādāta definīcija un panākta vienošanās par vispārēju
aizliegumu).
Nolēma:
- aprīļa sēdes protokols tiek apstiprināts;
- FJKP pieņem zināšanai VM sniegto informāciju;
- FJKP vienojas, ka konceptuāli atbalsta grozījumus Ministru kabineta 2010.gada
23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”;
- FJKP pieņem zināšanai, ka Grozījumu projekts Ministru kabineta 2011.gada
17.maija noteikumos Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība” tiks tālāk apspriests
starpministriju sanāksmē un tikšanās ar KNAB.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs

I.Saprovska

Protokolē

V.Gulbe

