Farmācijas jomas konsultatīvā padome (FJKP)
2014. gada 23.oktobra 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.Bukša

Biedrības „Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā” (BRAL) valdes
locekle,
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) valdes priekšsēdētāja,

S.Čulkstena
E.Jurševics

Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes priekšsēdētājs,
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) pilnvarots
pārstāvis,

J.Leja

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) valdes
loceklis,
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) valdes priekšsēdētājs,

J.Lībķens
M.Kozireva

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

M.Rutulis

Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes priekšsēdētājs,

B.Paegļkalne

Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) valdes priekšsēdētāja,

A.Ritene

Aptieku biedrības (AB) valdes priekšsēdētāja,

I.Zemdega-Grāpe

Aptieku attīstības biedrības (AAB) valdes priekšsēdētāja.

citi:
J.Zvejnieks
I.Adoviča
D.Ķikute
E.Badune
V.Dumpe
V.Freidenfelds
D.Martinsone
Dz.Lūsiņa
T.Talents
V.Vīksna
B.Ziemele

VM Farmācijas departamenta direktors,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
ZVA direktora vietniece,
Medikamentu informācijas centra redakcijas vadītāja,
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” valdes locekle,
SIFFA izpilddirektors,
SIA „Tamro” valdes locekle,
LFA valdes locekle,
farmaceits,
SIA „BENU Aptieka Latvija”valdes locekle,
Latvijas Hemofīlijas biedrības (LHB) prezidente.
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Darba kārtība:
1. FJKP sēdes kvorums un 24.09.2014. sēdes protokola apstiprināšana (5 min).
2. Par e-receptes ieviešanas gaitu un atbildes uz jautājumiem - NVD direktors Māris Taube (25
min).
3.Informācija par farmācijas jomas normatīvo aktu projektu virzības gaitu - FD direktors
J.Zvejnieks (5 min).
4. Prezentācijas par farmācijas nozares attīstības redzējumu:
- K. Blumfelde (LFB) (15 min);
- A.Ritene (AB) (8-10 min);
- I. Zemdega-Grāpe (AAB) (8-10 min);
- B.Ziemele (LHB) (3-4 min);
- S. Čulkstena (LBFA) (10min);
- J. Leja (SIFFA) (3-4 min).
5. Sēdes noslēgums, aktualitātes (5 min).
1.
Sēdes kvorums un 24.09.2014. sēdes protokola apstiprināšana
FJKP konstatē, ka sēdē piedalās 13 padomes locekļi.
Ar vienbalsīgu balsojumu - 13 balsis Par – tiek apstiprināts 24.09.2014. sēdes protokols.

2.
Par e-receptes ieviešanas gaitu un atbildes uz jautājumiem
NVD direktors M.Taube informē par e-receptes ieviešanas gaitu, portāla darbību, testēšanas
līgumiem, par plānotajām apmācībām tiem, kas strādās ar portālu, testēšanas režīmā identificētām
problēmām, sistēmas auditiem, sasaisti ar norēķinu sistēmām, otrās kārtas projektu, kas paredzēts
sistēmas pilnveidošanai, par atbildības un citiem jautājumiem. Tāpat informē par e-receptes
ieviešanas galīgo termiņu – 2016.gada 1.janvāris.
Diskusija un atbildes uz jautājumiem par e-receptes ieviešanas gaitu.
Galvenie jautājumi saistīti ar sistēmas ieviešanas plānu, par sistēmas testēšanu, resursiem, kas būs
nepieciešami aptiekām, lai sistēma varētu strādāt, par motivācijas faktoru aptiekām slēgt testa
līgumus, kā arī par aptieku filiālēm. Sēdes dalībnieki vēlas gūt skaidru priekšstatu par komersantam
nepieciešamajiem resursiem un veicamajām darbībām e-veselības ieviešanā, lai savlaicīgi to
plānotu.
I.Saprovska norāda, ka lai gan tika lūgts iesniegt konkrētus jautājumus, lai varētu sagatavot
atbildes uz tiem, no komersantiem konkrēti jautājumi par e-receptes ieviešanas gaitu netika saņemti.
E.Jurševics ierosina lūgt VM pieprasīt no NVD sagatavot detalizētu e-veselības ieviešanas plānu
kopā ar nepieciešamo finansējumu un nākamajā sēdē to prezentēt.
FJKP nolemj – lūgt VM NVD sagatavot detalizētu informāciju par e-veselības ieviešanas etapiem
un nepieciešamo finansējumu.
3.
Informācija par farmācijas jomas normatīvo aktu projektu virzības gaitu
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VM FD direktors J.Zvejnieks informē par farmācijas jomas normatīvo aktu projektu virzības gaitu:










Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra
noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība” pēc ilgām diskusijām izskatīti un pieņemti Ministru
kabineta sēdē 21.10.2014.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta
noteikumos Nr.288 ”Aptieku darbības noteikumi” (turpmāk – grozījumi MK noteikumos
Nr.288) izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē šodien – 23.oktobrī. Informācija par projektu
nosūtīta FJKP un ievietota VM interneta vietnē www.vm.gov.lv. Atzinumu sniegšanas
termiņš – divas nedēļas.
Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
2.augusta noteikumos Nr.610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” notiks
sabiedriskā apspriede Veselības ministrijā 27.10.2014., plkst.15.00. Informācija nosūtīta
FJKP un ievietota VM interneta vietnē www.vm.gov.lv.
Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” notiks sabiedriskā apspriede
Veselības ministrijā13.11.2014. plkst.11.00. Informācija nosūtīta FJKP un ievietota VM
interneta vietnē www.vm.gov.lv.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta
noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu
izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” (projektu sagatavojusi Stratēģiskās plānošanas
nodaļa) saistībā ar e-receptes ieviešanu. Informācija par projektu nosūtīta FJKP un ievietota
VM interneta vietnē sabiedriskai apspriešanai līdz š.g. 19.novembrim.

J.Zvejnieks vienlaikus pateicas visām farmācijas jomas nevalstiskajām organizācijām par atsaucību
priekšlikumu iesniegšanā, kā arī informē par apsvērumiem, kādēļ grozījumos MK noteikumos
Nr.288 netika iekļauti daļa no LFB iesniegtajiem priekšlikumiem (piem. par aptieku
pakalpojumiem).
I.Saprovska vērš uzmanību, ka grozījumos MK noteikumos Nr.288 nav iekļauta norma par aptieku
lojalitātes kartēm, lai gan FJKP vairākumā to atbalstīja.
FJKP nolemj – pieņemt zināšanai informāciju par farmācijas jomas normatīvo aktu projektu
virzības gaitu.
4.
Prezentācijas par farmācijas nozares attīstības redzējumu:


K.Blumfelde prezentē LFB aktuālos jautājumus par farmācijas nozares attīstību
(profesionālisms, kvalitāte, pacienta vajadzības, nozares finansējuma avoti, aptieku
izvietojuma kritēriji, aptieku pakalpojuma groza definēšana, minimālas prasības kvalitātes
sistēmām, cilvēkresursi farmaceitiskajā aprūpē/kompetences, farmaceitiskā aprūpe ārpus
aptiekas, ekstemporālās receptūras regulējuma pārskatīšana/veidošana no jauna u.c.)



A.Ritene prezentē AB viedokli par farmācijas nozares attīstības virzieniem (mazo un mikro
aptiekas uzņēmumu konkurences iespējas, individuālo un „ķēžu” aptieku tirgus daļas
noteikšana, prioritāte - zāļu izgatavošana, atbalsts aptiekas diennakts darbam, atbalsts
aptieku filiālēm);



I. Zemdega-Grāpe prezentē AAB redzējumu par farmācijas nozares attīstību (pakalpojumu
kvalitāte, klāsts, cenas, pieejamība);

4


B.Ziemele prezentē LHB viedokli (zāļu piegāde mājās);



S.Čulkstena prezentē LBFA viedokli par farmācijas attīstību (farmaceita profesionālā
neatkarība, aptieku izvietojuma kritēriju saglabāšana, aptieku teritoriālais vienmērīgums,
konkurences palielināšana ar farmaceitiskās aprūpes kvalitāti, fiksētas zāļu cenas un c.);



J.Leja (SIFFA) piedāvā viedokli par farmācijas attīstību – skatīties uz visiem sistēmas
posmiem kopumā (sistēmas prognozējamība, attīstība/jaunas zāles, stabilitāte).

FJKP nolemj – pieņemt zināšanai LFB, AB, AAB, LHB, LBFA un SIFFA sniegto informāciju par
farmācijas nozares attīstības virzieniem un ar minēto organizāciju atļauju prezentāciju materiālus
nosūtīt visiem klātesošajiem. Prezentācijas un diskusijas tiek turpinātas nākamajā FJKP sēdē.
5.
Sēdes noslēgums
I.Saprovska pateicas visiem par dalību sēdē un prezentēto viedokli par nozares attīstības
virzieniem, kā arī informē, ka nākošā sēde plānota novembrī (sīkāka informācija tiks nosūtīta
visiem e-pastā).

FJKP nolēma:
- apstiprināt 2014.gada 24.sepembra FJKP sēdes protokolu;
- pieņemt zināšanai VM sniegto informāciju par farmācijas jomas normatīvo aktu projektu
virzības gaitu;
- VM lūgt NVD sagatavot detalizētu informāciju par e-veselības ieviešanas etapiem un
nepieciešamo finansējumu;
- pieņemt zināšanai LFB, AB, AAB, LHB, LBFA un SIFFA sniegto informāciju par farmācijas
nozares attīstības virzieniem un prezentāciju materiālus nosūtīt visiem klātesošajiem;
- prezentācijas un diskusijas par farmācijas nozares attīstības virzieniem tiek turpinātas nākamajā
FJKP sēdē.

Farmācijas jomas konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja

I.Saprovska

Protokolē

S.Riekstiņa

