FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2014.gada 20.februāra 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,
I.Sinka
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas(SIFFA)
valdes priekšsēdētājs,
S.Čulkstena
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes
priekšsēdētāja,
E.E.Jurševics
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA)
pilnvarots pārstāvis,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,

I.Saprovska

Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA)
izpilddirektors,
Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes
priekšsēdētājs,
Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) farmācijas nodaļas vadītāja.

citi:
J.Zvejnieks
S.Riekstiņa
M.Taube
I.Kaupere
S.Bokta
I.Barkāne
S.Bārda
A.Blumberga

VM Farmācijas departamenta (FD) direktors,
VM FD vecākā referente,
Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktors,
NVD departamenta direktore,
NVD departamenta direktora vietniece,
Biedrības Inko Centrs vadītāja,
Aptieku Attīstības biedrības izpilddirektore,
SIFFA valdes locekle,

M.Paipa
A.Ritene
M.Rutulis
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V.Freidenfelds
J.Leja
S.Rancāne
E.Bukša
S.Vēliņa
B.Ziemele

SIFFA izpilddirektors,
SIFFA valdes loceklis,
SIFFA valdības attiecību tirgus pieejamības attiecību vadītāja/
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
(BRAL) biedrs,
BRAL biedrs,
SIFFA valdes locekle,
Latvijas Hemofilijas biedrība prezidente.

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Projekts grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.
3. FJKP lūgums Zemkopības ministrijai Ministru kabineta 1999.gada 18.maija
noteikumos Nr.178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojuma cenas”
iekļaut izņēmumu par aptiekām.
4. VM informācija.
5. Citi.
1.
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
FJKP apstiprina iepriekšējās sēdes (23.01.2014.) protokolu.
3.
FJKP lūgums Zemkopības ministrijai Ministru kabineta 1999.gada
18.maija noteikumos Nr.178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un
pakalpojuma cenas” iekļaut izņēmumu par aptiekām.
I.Zemdega-Grāpe iepazīstina ar sagatavoto vēstuli Zemkopības ministrijai.
Informē, ka pielabots teksts tiks nosūtīts elektroniski saskaņošanai.
4.
VM informācija.
J.Zvejnieks iepazīstina FJKP ar ietverto Sabiedrības veselības pamatnostādnēs –
no kā veidosies Farmācijas jomas koncepcija un VM turpmāko darba plānu.
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2.
Projekts grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (noteikumi Nr.899).
Pēc sagatavotās tabulas:
10.punkts – Diskusijas
FJKP – papildināt attiecīgo punktu atbilstoši ierosinājumiem.
Balsojums - 10 par.
11.punkts – Diskusijas.
FJKP - atbalstīt izteiktos priekšlikumus.
Balsojums - 10 par.
12.punkts – Diskusijas.
FJKP – atbalstīt SIFFA/LPMA priekšlikumus.
Balsojums - 10 par.
13.punkts – Diskusijas
FJKP – atbalstīt LĀB priekšlikumus.
Balsojums - 10 par.
14.punkts – ierosina veikt citu valstu pieredzes izpēti un prezentēt, tikai tad sniegt
priekšlikumus.
FJKP – atbalstīt farmaceitu izteikto piedāvājumu.
FJKP lūdz VM izpētīt citu valstu pieredzi un sniegt priekšlikumus pēc tam, VM
organizēt darba grupu un izvērst diskusiju.
16.punkts – J.Zvejnieks informē, ka attiecīgie ierosinājumi jau ir ņemti vērā.
17.punkts – Diskusijas
FJKP – atbalstīt Apvienības HIV.LV izteiktos priekšlikumus. Atjaunot 90%
kompensācijas kategoriju un nodrošināt zāļu iegādes izdevumu kompensāciju arī C
hepatīta slimniekiem.
Balsojums - 10 par.
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SIFFA/LPMA/BRAL – ierosinājumu vēstule.
FJKP lūdz VM ņemt vērā izteiktos priekšlikumus un FJKP sēdē nolemto.
Balsojums – 2 pret (atturās), 8 par.
Nolēma:
- apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu.
- pieņem zināšanai J.Zvejnieka sniegto informāciju par VM darba plānu.
- Saskaņot elektroniski sagatavoto vēstuli ZM.
- lūgt VM izvērtēt izteiktos FJKP locekļu priekšlikumus noteikumu Nr.899
projekta precizēšanai atbilstoši FJKP sēdē nolemtajam un sagatavot izziņu.
- nākošo sēdi sasaukt marta sākumā.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs
Protokolē

I.Zemdega-Grāpe
V.Gulbe

