Farmācijas jomas konsultatīvā padome (FJKP)
2014. gada 20.augusta 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:
K.Blumfelde

Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) prezidente,

E.Jaunzeme
E.E.Jurševics

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) valdes
locekle,
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes priekšsēdētājs,

J.Kūliņš

SIA A Aptiekas, Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes loceklis,

M.Kozirna

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
„SUSTENTO” valdes locekle,

J.Lībķens

AĪA, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes loceklis,

D.Līkanse

RAKUS Pacientu ombuda vadītāja,

Dz.Lūsiņa

Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes locekle,

B.Paegļkalne

Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,

A.Ritene

Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,

J.Siliņš

Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā” (BRAL) valdes
loceklis,
Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja,

I.Zemdega-Grāpe
citi:
J.Zvejnieks
D.Arāja
M.Ķite
I.Adoviča
D.Biseniece
I.Kaupere
L.Rotberga
I.Bērziņa
E.Bukša
V.Dumpe
R.Kvēps
D.Martinsone

VM Farmācijas departamenta (FD) direktors,
VM FD vecākā eksperte,
VM FD vecākais eksperts,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja,
Nacionālā veselības dienesta (NVD) Zāļu un medicīnisko
departamenta direktore,
VI Zāļu kontroles nodaļas vadītaja,
AS Recipe Plus Personāla direktore,
BRAL biedre,
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” valdes locekle,
SIA „BENU Aptieka Latvija” mazumtirdzniecības vadītājs,
SIA “Tamro” valdes locekle,

ierīču
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V.Pirsko
V.Vīksna
T.Talents
B.Ziemele

LFB viceprezidents,
SIA „BENU Aptieka Latvija”valdes locekle,
farmaceits,
Latvijas Hemofīlijas biedrības prezidente.

Darba kārtība:
1. Sēdes kvorums un 18.06.2014. sēdes protokola apstiprināšana.
2. VM Farmācijas departamenta informācija:
 Par farmaceitu izvietojuma datiem;
 Par farmācijas jomas attīstības stratēģijas izstrādi;
 Par biozāļu regulējuma pilnveidošanas gaitu (atbilde uz BRAL jautājumu);
 Par e-veselības nedēļu;
 Par nederīgo zāļu iznīcināšanas koncepciju un turpmāko virzību.
3. Ierosinājumi par FJKP balsottiesīgo biedru sastāvu.
4. Par iespēju zāļu ražotājiem daļēji segt iegādes izdevumus KZS iekļautām zālēm, kuras netiek
kompensētas konkrētas diagnozes gadījumā.
5. Par nepieciešamību izstrādāt metodoloģiju aprēķiniem par novērstas pacientu priekšlaicīgas
nāves ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.
6. Citi jautājumi.
1.
Sēdes kvorums un 18.06.2014. sēdes protokola apstiprināšana
Tiek konstatēts, ka sēdē piedalās 12 padomes locekļi. Vēlāk pievienojas vēl viens – kopā 13
locekļi.
Ar vienbalsīgu balsojumu - 12 balsis Par – tiek apstiprināts 18.06.2014. sēdes protokols.
2.
VM Farmācijas departamenta informācija:
 Par farmaceitu izvietojuma datiem
VM Farmācijas departamenta direktors J.Zvejnieks prezentē datus par farmaceitu
cilvēkresursu izvietojumu Rīgā, LV pilsētās, laiku teritorijās, kā arī reģionu griezumā. Dati saņemti
no Latvijas Farmaceitu biedrības farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra.
FJKP diskusija, kuras ietvaros tiek atbildēts uz jautājumiem un aicināts sniegt
priekšlikumus sabiedrības sanāksmei 2014.gada 27.augustā, kad notiks diskusija par grozījumiem
Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”.
 Par farmācijas jomas attīstības stratēģijas izstrādi
J.Zvejnieks prezentē Farmācijas nozares attīstības plāna 2016. -2020.gadam struktūru,
izstrādes gaitu un termiņus. Plāns vērsts uz pacientu un nozares speciālistu, farmaceitiskās aprūpes
uzlabošanu un tās pieejamību ilgtermiņā.
FJKP diskusija un lūgums prezentācijas materiālus nosūtīt padomes locekļiem.
 Par biozāļu regulējuma pilnveidošanas gaitu (atbilde uz BRAL jautājumu)
J.Zvejnieks pateicas BRAL un vadošajiem nozares speciālistiem par sniegtajiem
priekšlikumiem, bet ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā šobrīd vienota regulējuma par minēto
jautājumu vēl nav, jautājums par biozāļu regulējuma pilnveidošanu tiks skatīts saistībā ar Eveselības ieviešanu.
Nolemj – informāciju pieņemt zināšanai.
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 Par e-veselības nedēļu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā
J.Zvejnieks informē par e-veselības nedēļu, kura notiks no 2015.gada 11.maija līdz
13.maijam Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā. Informācija tika jau sūtīta
nevalstiskajām organizācijām ar aicinājumu piedalīties Informācijas dienā, kura notiks 2015.gada
11.septembrī.
FJKP izsaka vēlmi informāciju nosūtīt visiem padomes locekļiem.
 Par nederīgo zāļu iznīcināšanas koncepciju un turpmāko virzību.
J.Zvejnieks informē, ka ir atsāktas sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju par nederīgo zāļu iznīcināšanas koncepcijas virzību.
I.Saprovska informē, ka daži aptieku tīkli jau to dara, un izsaka pateicību par iesaistīšanos
nederīgo zāļu atkritumu savākšanā.
K.Blumfelde informē, ka LFB ir sagatavojusi projektu, kas ietver skaidrojumu
iedzīvotājiem par zāļu un medicīnisko atkritumu utilizāciju (iesniegts Vides aizsardzības fondam)
Projekta mērķis ir arī apkopot aptieku izmaksas, kas saistītas ar nederīgo zāļu atkritumu savākšanu
aptiekās un iznīcināšanu.
Nolemj – šobrīd diskusiju neizvērst, jautājumu atlikt uz decembri, paanalizēt citu valstu
pieredzi un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par atkritumiem.
3.
Ierosinājumi par FJKP balsottiesīgo biedru sastāvu.
I.Saprovska ir apkopojusi un analizē datus, kāds ir proporcionālais sadalījums starp padomē
pārstāvētajām interešu grupām.
E.Jurševics uzskata, ka padomē 15 locekļu balsis ir par daudz, balsu sadalījums nav
proporcionāls, līdz ar to padomes lēmumam un balsojumam nav nozīmes. Piedāvā izvērtēt sekojošu
sadalījumu: zāļu ražotāji, vairumtirgotāji, aptiekas, ārsti, pacienti, no katra pa 1 balsij.
FJKP diskusija par padomes funkcijām un lomu. Izskan viedoklis, ka balsojumam nav
nozīmes, svarīgi ir uzklausīt dažādus viedokļus, kas ļauj VM pieņemt lēmumu.
I.Saprovska aicina padomāt, kā padarīt viedokļu sniegšanu efektīvāku un atsūtīt
priekšlikumus par to, kā uzlabot padomes darbību.
Nolemj – līdz nākošai sēdei septembra otrajā pusē atsūtīt ieteikumus par padomes darbību.
4.
Par iespēju zāļu ražotājiem daļēji segt iegādes izdevumus KZS iekļautām zālēm, kuras netiek
kompensētas konkrētas diagnozes gadījumā
J.Siliņš (BRAL) prezentē nepieciešamību risināt jautājumu par zāļu pieejamību pacientiem
nepietiekoša valsts budžeta finansējuma apstākļos, gadījumos, kad zāles ir iekļautas ZIKS, bet
netiek kompensētas konkrētas diagnozes gadījumā, līdz ar to pacientiem tās ir jāpērk par pilnu cenu.
FJKP diskusija par minēto jautājumu, pacienta atbalsta programmām (dāvinājumi,
ziedojumi ārstniecības iestādēm, bezmaksas paraugi) un zāļu atšķirīgajām cenām kompensācijas
sistēmā un brīvajā tirgū.
Nolemj – pieņemt informāciju zināšanai. BRAL atsūtīt prezentāciju visiem padomes
locekļiem, kā arī aicināt BRAL līdz nākošajai FJKP sēdei sagatavot un iesūtīt priekšlikumus
normatīvā regulējuma grozījumiem, kas reglamentētu iespēju zāļu ražotājiem daļēji segt iegādes
izdevumus KZS iekļautām zālēm, kuras konkrētu diagnožu gadījumos netiek kompensētas.
5.
Par nepieciešamību izstrādāt metodoloģiju aprēķiniem par novērstas pacientu priekšlaicīgas
nāves ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.
J.Siliņš vērš padomes uzmanību jautājumam par nepieciešamību izstrādāt metodoloģiju
aprēķiniem par novērstas pacienta priekšlaicīgas nāves ekonomisko ietekmi uz Latvijas
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tautsaimniecību,
FJKP diskusija.
Nolemj – pieņemt informāciju zināšanai. BRAL ar FJKP biedru atbalstu veikt padziļinātu
analīzi un sniegt padomei informāciju par iespējamajiem risinājumiem par nepieciešamību izstrādāt
metodoloģiju aprēķiniem par novērstas pacientu priekšlaicīgas nāves ekonomisko ietekmi uz
Latvijas tautsaimniecību.
6.
Citi jautājumi.
I.Saprovska informē, ka vairāki padomes locekļi ir griezušies ar jautājumu par aptieku
lojalitātes kartēm, kas tika izdiskutēts un vairākumā atbalstīts sabiedriskajā apspriedē 2014.gada
23.aprīlī, tāpēc nepieciešams izlemt par jautājuma tālāku virzību.
K.Blumfelde informē, ka LFB 18.08.2014.( vēstule Nr.2-5/344) Veselības ministrijai jau
pauda neizpratni par to, ka grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288
„Aptieku darbības noteikumi”projekta aktuālajā versijā nav iekļauts nevalstisko organizāciju
atbalstītais punkts par lojalitāšu karšu aizliegšanu aptiekās, kā arī atkārtoti sniedza argumentētu
skaidrojumu par minētās normas nepieciešamību.
FJKP diskusija, kurā izskan viedokļi par nepieciešamību atgriezties pie šī jautājuma.
Nolemj - FJKP priekšlikumu par šajos noteikumos neiekļauto punktu par lojalitātes
kartēm/programmām aptiekās sagatavos LFB prezidente Kitija Blumfelde.
FJKP nolēma:
- Apstiprināt 2014.gada 18.jūnija sēdes protokolu;
- FJKP pieņemt zināšanai VM sniegto informāciju farmaceitu izvietojuma datiem, farmācijas
jomas attīstības stratēģijas izstrādi, biozāļu regulējumu un e-veselības nedēļu, prezentācijas un
informāciju nosūtīt visiem padomes locekļiem;
- Līdz 2014.gada 26.augustam (sabiedrības sanāksme 2014.gada 27.augustā), iesniegt Veselības
ministrijai priekšlikumus vai iebildumus par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 23.marta
noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”;
- LFB līdz 2014.gada 26.augustam atsūtīt visiem izvērtēšanai noformulētu FJKP priekšlikumu par
lojalitātes kartēm/programmām aptiekās;
- Līdz 2014.gada 15.septembrim sniegt priekšlikumus:
1) par FJKP balsottiesīgo sastāvu un turpmāko padomes darbību, lai veicinātu tās efektivitāti,
pārstāvot nozares viedokļus;
2) par normatīvā regulējuma grozījumiem, kas reglamentētu iespēju zāļu ražotājiem daļēji segt
iegādes izdevumus KZS iekļautām zālēm, kuras konkrētu diagnožu gadījumos netiek
kompensētas (papildu BRAL gatavotiem ierosinājumiem).
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

I.Saprovska

Protokolē

S.Riekstiņa

