FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2014.gada 18.jūnija 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 Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA)
pilnvarots pārstāvis,
R.Caica
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes
locekle,
B.Paegļkalne
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
A.Ritene
Aptieku biedrības (AB) valdes valdes priekšsēdētāja,
M.Rutulis
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
I.Sinka
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas(SIFFA)
valdes priekšsēdētājs,
I.Kūliņa
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija
„SUSTENTO” vadītāja,
I.Zemdega-Grāpe Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,
T.Žabova
Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas (LPIAA)
padomes priekšsēdētāja,
citi:
J.Zvejnieks
M.Ķite
A.Jurševica
I.Adoviča

VM Farmācijas departamenta (FD) direktors,
VM FD vecākais eksperts,
VM Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
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M.Smilga
A.Cīrule
A.Blubberga
J.Siliņš
V.Dumpe
R.Kvēps
V.Vīksna
R.Sīmanis
A.Vilcāns
I.Barkane
D.Līkanse
B.Ziemele
E.Badune
T.Talents
A.Gramotņevs
I.Grēgere

NVD E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta
direktors,
E-veselības un standartu nodaļas vadītāja,
SIFFA valdes locekle,
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
(BRAL) valde loceklis,
Biedrība „Veselības projekti Latvijai” valdes locekle,
SIA „BENU Aptieka Latvija” mazumtirdzniecības vadītājs,
SIA „BENU Aptieka Latvija” valdes locekle,
Swedish Orphan Biovitrum AB pārstāvis,
Tamro IT vadītājs,
Biedrība Inko Centrs vadītāja,
Pacientu ombuds vadītāja,
Latvijas Hemofilijas biedrības prezidente,
Medikamentu informācijas centrs, portāls www.farmacijamic.lv portāla redaktore,
interesents,
SIA „Euroaptieka” IS administrators,
SIA „Euroaptieka”.

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sēdes kvorums.
Lēmums par 14.05.2014. FJKP sēdes protokola apstiprināšanu.
Lēmumi par jaunu FJKP locekļu uzņemšanu.
VM Farmācijas departamenta informācija par esošo MK noteikumu
grozījumu virzības gaitu.
E-receptes ieviešanas projekta gaita.
Informācija par FJKP pārstāvju tikšanos ar Valsts kancelejas direktori
E.Dreimani par VM sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām.
Citi jautājumi, tostarp sarakste ar ZM MK noteikumu Nr.178. sakarā u.c.
Aptieku attīstības biedrības ierosinājums par bezrecepšu zāļu pilnīgu vai
daļēju izvietošanu aptieku pašapkalpošanās zonā.
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1.
Sēdes kvorums.
Tiek konstatēts, ka sēdē piedalās 10 padomes locekļi. Vēlāk pievienojas vēl divi
locekļi – kopā 12 locekļi.

2.
Lēmums par 14.05.2014. FJKP sēdes protokola apstiprināšanu.
Ar vienbalsīgu balsojumu - 10 balsis Par – tiek apstiprināts maija sēdes protokols.
3.
Lēmumi par jaunu FJKP locekļu uzņemšanu.
a) Pacientu ombuds iekļaušana:
D.Līkanse informē par Pacientu ombuda darbību.
FJKP diskusijas.
I.Adoviča sniedz pozitīvu atsauksmi par Pacientu obmbudu.
Ar vienbalsīgu balsojumu – 12 balsis Par – Pacientu ombudu iekļauj FJKP locekļu
sastāvā.
b) BRAL iekļaušana:
J.Siliņš informē par BRAL darbību.
FJKP diskusijas.
Ar balsojumu – 8 balsis Par – BRAL iekļauj FJKP locekļu sastāvā.

4.
VM Farmācijas departamenta informācija par esošo MK noteikumu
grozījumu virzības gaitu.
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I.Zvejnieks informē par tikšanos ar KNAB saistībā ar grozījumiem zāļu
reklamēšanas kārtībā.
A.Jurševica sniedz juridisko skaidrojumu veikto grozījumu precizējumiem.
I.Zvejnieks informē, ka sabiedriskā apspriešana zāļu iegādes izdevumu
kompensēšanas regulējošajiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem jau
notikusi, pašreiz tiek aktualizēta redakcija. Aptieku darbības kritērijus
nosakošajiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem top jauna redakcija.
Farmakovigilanci regulējošo noteikumu grozījumi ir procesā.
5.
E-receptes ieviešanas projekta gaita.
M.Smilga informē par e-receptes ieviešanas procedūru un tās gaitu.
FJKP diskusijas.
FJKP lūdz NVD izstrādāt praktisko plānu aktivitātēm e-receptes ieviešanai.
Lūgums tiks definēts rakstiski.

6.
Informācija par FJKP pārstāvju tikšanos ar Valsts kancelejas direktori
E.Dreimani par VM sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām.
I.Saprovska informē par notikušo tikšanos ar Valsts kancelejas vadītāju un E.Poli.
7.
Citi jautājumi, tostarp sarakste ar ZM MK noteikumu Nr.178. sakarā u.c.
FJKP balso par vēstules sūtīšanu Zemkopības ministrijai – 11 balsis Par.
8.
Aptieku attīstības biedrības ierosinājums par bezrecepšu zāļu pilnīgu vai
daļēju izvietošanu aptieku pašapkalpošanās zonā.
I.Zemdega – Grāpes prezentācija.
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FJKP diskusijas.
Nolemj tālāk nevirzīt, lūdz izsūtīt prezentāciju un pieņemt to zināšanai.
I.Saprovska lūdz aktualizēt jautājumu par „zāļu utilizēšanu”, izteikt priekšlikumus
nākošajai sēdei.

Nolēma:
- maija sēdes protokols tiek apstiprināts;
- FJKP iekļauj locekļu sastāvā Pacientu ombudu un BRAL;
- FJKP pieņem zināšanai VM sniegto informāciju;
- FJKP lūdz NVD izstrādāt praktisko plānu aktivitātēm e-receptes ieviešanai.
Lūgums tiks definēts rakstiski.
- FJKP nolemj sūtīt vēstuli Zemkopības ministrijai par cenu atspoguļošanas
nosacījumiem.
- FJKP nolemj jautājumu par bezrecepšu zāļu pilnīgu vai daļēju izvietošanu
aptiekas pašapkalpošanās zonā tālāk nevirzīt, lūdz izsūtīt prezentāciju un
pieņemt to zināšanai.
- I.Saprovska lūdz aktualizēt jautājumu par „zāļu utilizēšanu”, izteikt
priekšlikumus nākošajai sēdei.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs

I.Saprovska

Protokolē

V.Gulbe

