FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2014.gada 23.janvāra 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,
Dz.Lūsiņa
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes
priekšsēdētāja vietniece,
E.E.Jurševics
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes
priekšsēdētājs,
J.Lībķens
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,
A.Dīriņa
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja
vietniece,
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,
I.Neimane
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija
„SUSTENTO” politikas koordinatore.
citi:
E.Pole
J.Zvejnieks
S.Riekstiņa
I.Adoviča
D.Ķikute

VM Valsts sekretāra vietniece,
VM FD direktors,
VM FD vecākā referente,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
ZVA direktores vietniece,
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I.Barkāne
S.Bārda
S.Mežinska
V.Dumpe
V.Freidenfelds
S.Vēliņa
S.Rancāne
J.Siliņš
B.Ziemele

Biedrības Inko Centrs vadītāja,
Aptieku Attīstības biedrības izpilddirektore,
Veselības projekti Latvijai valdes locekle,
Veselības projekti Latvijai valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
SIFFA valdes locekle,
SIFFA valdības attiecību tirgus pieejamības attiecību vadītāja,
Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā”
biznesa attīstības vadītājs,
Latvijas Hemofilijas biedrība prezidente.

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Projekts grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos
Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot
ārstiem bezmaksas paraugus”.
3. FJKP nolikuma maiņa.
4. Citi.
1.
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
FJKP apstiprina iepriekšējās sēdes (10.12.2014.) protokolu.
4.
Citi.
J.Zvejnieks iepazīstina FJKP ar Valsts sekretāra vietnieci E.Poli.
E.Pole iepazīstina FJKP par sadarbības mērķiem un vīzijām.
3.
FJKP nolikuma maiņa.
J.Zvejnieks informē par to, ka atbildes vēstule ir sagatavota un pašreiz atrodas
parakstīšanas procesā pie Valsts sekretāra.
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2.
Projekts grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos
Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem
bezmaksas paraugus”.
Ierosinājumu tabulas:
2.p. – FJKP nolemj, ka VM ir nepieciešams pārskatīt piedāvātā punkta redakciju.
Balsojums - 7 par, 4 pret ierosinājumu lūgt VM precizēt piedāvāto redakciju.
SIFFA/LPMA iesniegs precizējumu VM.
3.p. – Balsojums - 5 par, 7 pret AĪA ierosinājumiem.
Balsojums - 12 par SIFA/LPMA ierosināto izmaiņu redakcionālu precizēšanu
noteikumu 6.punktā. FJKP lūdz VM precizēt ierosinātās izmaiņas. VM ierosina to
papildināt ar medicīnas ierīcēm.
4.p. - Balsojums - 12 par ierosinājumiem. FJKP rosina atstāt attiecīgo punktu
esošā redakcijā.
5.p. - Balsojums - 12 par ierosinājumiem precizēt redakcionāli attiecīgo punktu.
7.p. - Balsojums - 11 par, 1 pret AĪA ierosinājumiem,
Balsojums - 12 par SIFFA/LPMA ierosinājumiem.
FJKP lūdz VM papildināt piedāvāto noteikumu 22.punkta redakciju.
8.p. - Balsojums - 11 par, 1 pret SIFFA/LPMA ierosinājumiem. Par „Veselības
projekti Latvijai” ierosinājumu – 12 pret. ZVA izsaka priekšlikumu par
„Nosacījuma produktiem” - savus priekšlikumus atsūtīs rakstveidā VM, ko visi
atbalsta – 12 par. 27.7.7.p. – LĀB/SIFFA/LPMA ierosina svītrot ārstniecības
personas vārdus, uzvārdus un specialitātes – 12 par.
14.p. - FJKP lūdz VM papildināt un redakcionāli precizēt piedāvāto noteikumu
26.p., 32.13. un 32.2 1.punkta redakciju.
15.p. -AAB – atsauc priekšlikumu koriģēt 35.punktu, FJKP nolemj, ka piedāvātajā
redakcijā jāsvītro vārdi „organizētājs”.
17.p. –VM precizēt, cik ilgi jāglabā dokumentācija, harmonizēt ar citiem
normatīvajiem aktiem; pārskatīt redakciju: 12 par.
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18.p. - FJKP lūdz VM precizēt piedāvāto redakciju atbilstoši ierosinājumiem:
sniegt paziņojumu reizi gadā, pirmo reizi līdz 2016. gada 31.martam - Balsojums
12 par.
BRAL ierosina veikt grozījumus par preses relīzi, kas domāta akcionāriem un
valdei, FJKP lūdz VM ņemt vērā BRAL ierosinājumus.
Nolēma:
- apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu.
- Pieņem zināšanai J.Zvejnieka sniegto informāciju par VM atbildi FJKP par
piedāvātajām nolikuma izmaiņām.
- lūgt VM precizēt sagatavoto noteikumu projektu atbilstoši FJKP sēdē
nolemtajam un sagatavot izziņu, kas tālāk tiks apspriesta elektroniskā veidā.
Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs
Protokolē

I.Zemdega-Grāpe
V.Gulbe

