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Ievads
Valstīs, kur racionāla zāļu lietošana tiek mērķtiecīgi veicināta ar valsts veselības
politikas palīdzību, tradicionāli tiek uzsvērta ģenērisko zāļu nozīme. Lai gan
Latvijā ir notikušas kampaņas, kuru mērķis ir informēt iedzīvotājus par
ģenēriskajām zālēm un veicināt to lietošanu, tomēr pēc Nacionālā veselības
dienesta datiem Latvijas iedzīvotāji vēl arvien katru gadu pārmaksā vairākus
miljonus eiro par zālēm, kurām ir pieejama lētāka alternatīva1. Lai izpētītu, kādi
attieksmē un pieredzē balstīti faktori traucē palielināt ģenērisko zāļu īpatsvaru
Latvijā, biedrība “Veselības projekti Latvijai” ir veikusi pētījumu.
Pētījuma mērķis ir analizēt ārstu, farmaceitu, iedzīvotāju un medijos pausto
viedokli par ģenēriskajām zālēm, kā arī noskaidrot, faktorus, kas traucē palielināt
šo zāļu īpatsvaru Latvijā.
Pētījumā tika izvirzīti šādi uzdevumi:
1) Veikt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu informētību, viedokli un pieredzi
ģenērisko zāļu lietošanā;
2) Veikt intervijas ar ģimenes ārstiem un farmaceitiem, lai noskaidrotu
veselības aprūpes speciālistu viedokli un pieredzi ģenērisko zāļu izrakstīšanā
vai izsniegšanā pacientiem;
3) Veikt mediju satura analīzi, lai identificētu un analizētu mediju publikācijās
paustos viedokļus par ģenēriskajām zālēm;
4) Izveidot pētījuma ziņojumu, kas iekļauj empīrisko datu analīzi, secinājumus
un ieteikumus situācijas uzlabošanai.

1

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/neparmaksajotlv
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1. Literatūras apskats
1.1. Ģenēriskās zāles
Ģenēriskās zāles ir “zāles, kurās ir tāds pats aktīvo vielu kvalitatīvais un
kvantitatīvais sastāvs un tāda pati zāļu forma kā atsauces zālēs un kuru
bioekvivalence ar atsauces zālēm ir pierādīta attiecīgos biopieejamības
pētījumos” (LR MK noteikumi, 2006). Taču šiem preparātiem var atšķirties
izmantotās palīgvielas un zāļu forma. Latvijas normatīvajos aktos lietotā definīcija
ir saskanīga ar Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes
(FDA) lietotajiem jēdziena skaidrojumiem (Alfonso-Cristancho, Andia, Barbosa, &
Watanabe, 2015). Ģenēriskajām zālēm ir tāda pati efektivitāte, drošums un
kvalitāte kā oriģinālajām zālēm, tāpēc šie preparāti ir savstarpēji aizvietojami.
Ņemot vērā, ka ģenēriskās zāles satur labi zināmas, drošas un efektīvas aktīvās
vielas, kas lietotas vismaz desmit gadus, ģenērisko zāļu ražotājiem nav
nepieciešams veikt preklīniskos testus ar dzīvniekiem un klīniskos pētījumus ar
cilvēkiem. Tā vietā ražotājam ir jāveic biopieejamības pārbaude, t.i. jāpierāda, ka
viņa izstrādātais preparāts uzsūcas tādā pašā koncentrācijā un ātrumā kā
oriģinālais preparāts. Samazinātās izpētes izmaksas izskaidro, kāpēc ģenēriskās
zāles ir lētākas nekā oriģinālie preparāti. Ģenērisko zāļu ieguvums ir plašāks nekā
tikai zemā cena. Viens no būtiskiem ieguvumiem ir arī zāļu pieejamība, kas veicina
laicīgu terapijas uzsākšanu un līdzestību (Aitken, 2015).
Ģenēriskās zāles pastāv jau ļoti sen, taču mūsdienu izpratne par to līdzvērtību
oriģinālajām zālēm sāka veidoties 20. gs. sešdesmitajos gados. ASV plaša spektra
antibiotika hloramfenikols (Chloromycetin, ražotājs Parke–Davis) bija viens no
pirmajiem antibiotiku blokbasteriem, kuram 1966. gadā beidzās patents. Līdz tam,
lai reģistrētu ģenēriskās zāles, ražotājiem bija jāpierāda tikai ķīmiskā ekvivalence.
Kad hloramfenikola ģenēriskās zāles nonāca tirgū, vairākos pētījumos
noskaidrojās, ka lētākais preparāts nešķīst ūdenī, turklāt cilvēka organismā nav
iespējams noteikt aktīvo vielu. Neskatoties uz to, ka ķīmiskās ekvivalences
prasības bija augstas, cilvēka organismā zāļu iedarbība bija atšķirīga. Rezultātā
ASV Pārtikas un zāļu kvalitātes pārvalde atsauca ģenērisko preparātu un
izstrādāja prasības noteikt zāļu absorbciju cilvēka organismā, t.i. pierādīt
bioloģisko ekvivalenci (Greene, 2014).
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1.2. Ģenērisko zāļu tirgus
Kopumā vairāk nekā puse no visām pasaulē lietotajām zālēm ir ģenēriskie
preparāti, bet izmaksu ziņā tie sastāda tikai 18% no visa zāļu tirgus (Sheppard,
2010). IMS Health aprēķini paredz, ka līdz 2017. gadam attīstītajās valstīs lielākā
daļa hronisko slimību tiks ārstētas ar ģenēriskajām zālēm, un rezultātā izmaksas
pieaugs tikai par 5% (Aitken, 2013). 2014. gadā Latvijā 75% no visiem
izsniegtajiem preparātiem bija ģenēriskie medikamenti, un tie veido 45% no
tirgus vērtības (Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācija, 2014).
Ģenērisko zāļu cenas ir atšķirīgas un atkarīgas no konkurences tirgū, bet tām var
novērot pat par 61% zemākas cenas nekā oriģinālajiem preparātiem (Aitken,
2015). Diemžēl ģenērisko zāļu ražotājiem ekonomisku apsvērumu dēļ visas zāles
nav izdevīgi ražot, tāpēc tirgū veidojas situācijas, ka dažu preparātu ir ļoti daudz,
bet citu trūkst (Clapp, Rie, & Zweig, 2013; European Association of Hospital
Pharmacies, 2013).
Parādoties ģenēriskajām zālēm un kompānijām, kuras specializējas ģenērisko zāļu
ražošanā, lielās farmācijas firmas vertikāli integrēja mazās firmas savās biznesa
struktūrās. Jau 1974. gadā ASV tikai 3% no pārdoto ģenērisko zāļu tirgus piederēja
specializētajām firmām, pārējās pārdeva patentēto zāļu ražotāji. Parasti šīs zāles
ir lētākas nekā patentētais produkts, bet dārgākas nekā citi ģenēriķi. Oriģinālo
preparātu firmas bieži vien iegādājās zāles no citiem ģenērisko zāļu ražotājiem, un
tās pārdod tālāk, izmantojot savu iepakojumu un firmas nosaukumu (Greene,
2014).

1.3. Bioekvivalence un savstarpējā aizvietojamība
Zāles nevar reducēt uz molekulu vien; pat vienkāršākās tabletes ir kompleksas
tehnoloģijas, kas nodrošina, ka aktīvā molekula tiks nogādāta vietās, kur
nepieciešama tās farmakoloģiskā iedarbība. Ģenēriskās zāles nav identiskas
oriģinālajam preparātam, bet to savstarpējā aizvietošana pamatojas uz to, ka tās
ir pietiekami līdzīgas aspektos, kas uzskatāmi par svarīgiem. Taču joprojām tiek
daudz debatēts par oriģinālo un ģenērisko zāļu savstarpējo aizvietojamību. Kopš
ģenērisko zaļu pirmsākumiem, oriģinālo preparātu ražotāji ir mēģinājuši izcelt
savu produkciju un mazināt konkurenci apgalvojot, ka ģenēriskās zāles ir zemākas
kvalitātes vai mazāk efektīvas (Greene, 2014).
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Bioekvivalences demonstrēšana pamatojas uz zāļu biopieejamību, kura norāda uz
aktīvās vielas absorbciju laika periodā. Biopieejamību raksturo divi parametri –
maksimālā aktīvās vielas koncentrācija plazmā (Cmax) un laukums zem plazmas
koncentrācijas laika periodā līknes (area under the plasma concentration time
curve AUC). Šis rādītājs atspoguļo kopējo aktīvās vielas daudzumu, kas nonāk
asinīs. Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un ASV Zāļu un pārtikas pārvaldes (FDA)
bioekvivalences definīcija paredz, ka ģenēriskā un oriģinālā preparāta Cmax un AUC
rādītāju attiecības 90% ticamības intervālam ir jāiekļaujas robežās no 0,8‒1,25
(Chen et al., 2011).
Uzskats, ka aktīvās vielas koncentrācija ģenēriskajam un oriģinālajam preparātam
var atšķirties līdz pat 45%, ir viens no biežākajiem mītiem. 90% ticamības
intervāla robeža 0,8‒1,25 ir skaitlisks indekss un neatspoguļo reālās
farmakokinētisko rādītāju atšķirības starp oriģinālo un ģenērisko preparātu. Lai
rādītāji iekļautos šajā intervālā, biopieejamības atšķirība nedrīkst būt lielāka par
10% (McLachlan, Pearce, & Ramzan, 2004).
Bioekvivalences robeža attiecas ne tikai uz ģenērisko zāļu pētījumiem, bet arī uz
oriģinālo preparātu dažādām sērijām. Piemēram, sērijai, kura tiek ražota
pārdošanai ir jābūt ekvivalentai ar sēriju, kura tika izmantota pētījumos
(Prescrire, 2014).
Bioekvivalences pētījumu primārais mērķis ir noteikt divu preparātu ekvivalenci,
t.i. izslēgt statistiski nozīmīgas atšķirības starp šiem preparātiem. Šo pētījumu
ticamību apdraud nejaušas bioloģisko rādītāju variācijas viena un tā paša indivīda
organismā vai starp dažādiem indivīdiem. Šādā izpratnē pacienti ir ļoti heterogēna
grupa dēļ slimības norises, blakus saslimšanām un lietotajām zālēm.
Heterogenitāte padara salīdzināšanu sarežģītu, tāpēc visbiežāk bioekvivalences
pētījumos iesaista veselus brīvprātīgos, lai nodrošinātu iespēju noteikt
visniecīgākās atšķirības starp preparātiem. Iesaistītie dalībnieki atbilst stingriem
kritērijiem, kā arī to dienas režīms, uzņemtā pārtika un citi faktori tiek rūpīgi
uzraudzīti pētījuma laikā (Baumgärtel, 2012).
Citi ģenērisko zāļu kvalitātes aspekti – palīgvielu izvēle, kvalitāte, ražošanas
procesi un iepakojuma izvēle ir pakļauta Labas ražošanas prakses prasībām, tieši
tāpat kā oriģinālajām zālēm (European Medicines Agency, 2012).
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Pētījumi un sistemātiskie pārskati norāda, ka apgalvojumi par būtiskām
atšķirībām klīniskajā efektivitātē starp oriģinālajiem un ģenēriskajiem zāļu
preparātiem nav pamatoti. Piemēram, kohortas pētījumā salīdzinot oriģinālo un
ģenērisko statīnu lietošanu cilvēkiem virs 65 gadu vecuma, pētnieki secināja, ka
ģenērisko zāļu lietotājiem bija augstāka līdzestība, un rezultātā ģenērisko zāļu
grupā pacientiem novēroja par 1,53 klīniskiem notikumiem (mirstība vai
hospitalizācija dēļ koronārās sirds slimības vai insulta) mazāk uz 100
cilvēkgadiem (TI –2,69 līdz –0,19) salīdzinot ar oriģinālo preparātu lietotājiem
(Gagne et al., 2014). Sistemātiskā apskatā un metaanalīzē, kurā analizēja dažādu
kardiovaskulāro zāļu grupu klīniskas efektivitātes 38 randomizētus kontrolētus
pētījumus, secināja, ka nav pamata apšaubīt ģenērisko zāļu efektivitāti un
drošumu. Pētījumā apskatīja beta blokatorus, diurētiķus, kalcija kanāla
blokatorus, anitkoagulantus un statīnus, kā arī varfarīnu (Kesselheim et al., 2009).
Īpaši daudz sūdzību tiek saņemts par epilepsijas zāļu aizvietošanu – tās
uzskatāmas par šauras terapeitiskās darbības zālēm. Pacienti uzskata, ka, lietojot
ģenēriskās zāles, viņu stāvoklis pasliktinās, tāpēc pacientu asociācijas un daži
speciālisti nerekomendē zāļu aizstāšanu (Epilepsy Society, 2014). Taču, kā norāda
pētnieki, novērotās atšķirības ne vienmēr ir saistītas ar preparātu bioekvivalenci
vai terapeitisko ekvivalenci, bet arī ar pacienta subjektīvo vērtējumu un nocebo2
efektu. Tāpēc epilepsijas jomā nepieciešami papildus pētījumi (Privitera, 2008).

1.4. Zāļu politika, kas ietekmē ģenērisko zāļu lietošanu
Ģenērisko zāļu nonākšanu tirgū kavē intelektuālo īpašumtiesību aizsardzība
(piemēram, evergreening taktika ‒ oriģinālā preparāta ražotājam tiek pagarināts
patenta aizsardzības laiks, pamatojoties uz nelielām, bieži vien klīniski
nenozīmīgām izmaiņām aktīvajā molekulā vai zāļu preparātā), kā arī ilgstošas
reģistrācijas un kompensācijas izvērtēšanas procedūras (Simoens, 2013).
Veselības ekonomisti uzskata, ka dažādas taktikas, ko valstis ieviesa ekonomiskās
krīzes laikā, lai samazinātu ģenērisko zāļu cenas, apdraud ģenērisko zāļu tirgus
ilgtspēju Eiropas Savienībā. Piemēram, valstīs, kurās izmanto publisko iepirkumu

Nocebo efekts – fenomens, kad cilvēks negatīvas attieksmes dēļ novēro zāļu blakusparādības un
efektivitātes trūkumu
2
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konkursu sistēmu ambulatoro zāļu iegādei, novēro īstermiņa cenu samazinājumu,
bet ilgtermiņā samazinās konkurence, jo firmas, kas neuzvar konkursos, var
izņemt savu produkciju no konkrētā tirgus. Negatīva ietekme vērojama arī
gadījumos, kad tika būtiski samazinātas zāļu cenas, neveicinot ģenērisko zāļu
pieprasījumu (Simoens, 2013).
Pētījumi liecina, ka cenas ir augstākas mazāk attīstītajos ģenērisko zāļu tirgos, kur
ģenērisko zāļu patēriņš ir zem 40%. Valstīs, kurās tiek regulēta oriģinālo
preparātu cenas, tās ir zemākas nekā valstīs, kurās ražotājs var brīvi noteikt cenu,
taču šādas valstis ģenērisko zāļu ražotājiem šķiet mazāk pievilcīgas zemās peļņas
dēļ (Simoens, 2012). Tāpēc tiek rekomendēts kombinēt zāļu cenu samazināšanas
stratēģijas ar pieprasījuma veicināšanu, motivējot speciālistus izrakstīt un
izsniegt ģenēriskās zāles, bet pacientus tās iegādāties (Godman et al., 2010;
Godman, Sakshaug, Berg, Wettermark, & Haycox, 2011; Carone, Schwierz, &
Xavier, 2012). Piemēram, Portugālē kopš 2011. gada ārstiem, izrakstot receptes,
obligāti jāizmanto aktīvās vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums.
Paralēli farmaceitiem obligāti ir jāizsniedz viens no trim lētākajiem
medikamentiem noteiktajā zāļu grupā. Farmaceiti tiek motivēti, saņemot fiksētu
piemaksu. Savukārt, pacienti tiek izglītoti un aicināti iegādāties lētākas zāles ar
informatīvo kampaņu palīdzību (Generics and Biosimilars Initiative, 2015).
Līdzīgs piemērs ir Šveicē, kur kopš 2001. gada farmaceitiem ir atļauja aizstāt zāļu
preparātus, ja tam piekrīt pacients un ārstējošais ārsts. Farmaceiti saņem fiksētu
samaksu par ģenērisko zāļu izsniegšanu, lai aptieka neciestu finansiālus
zaudējumus, izsniedzot lētākas zāles. Pacientu līdzmaksājums oriģinālajām zālēm
ir lielāks nekā ģenēriskajām zālēm. 2003. gadā apmēram 31% gadījumu recepšu
zāles tika aizstātas ar ģenērisku preparātu. Pētnieki analizēja apdrošināšanas
kompensācijas datus, lai novērtētu faktorus, kas ietekmē ģenērisko zāļu lietošanu
un secināja, ka pacienti, kuriem bija sliktāki veselības rādītāji un sarežģītas
terapijas, bija mazāk ieinteresēti mainīt zāļu preparātus, taču augstāki
līdzmaksājumi motivēja pacientus izvēlēties lētākas zāles. Ja oriģinālais preparāts
bija salīdzinoši lēts, tas ar ģenēriskajām zālēm tika aizstāts salīdzinoši reti. Arī zāļu
līdzekļiem, kuriem ievadīšanas veids nebija orāls, novēroja zemākus aizstāšanas
rādītājus. Savukārt liela ģenērisko zāļu un iepakojumu izmēru izvēle palielināja
9
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iespēju, ka oriģinālās zāles tiks aizstātas ar ģenēriskajām (Decollogny, Eggli,
Halfon, & Lufkin, 2011).
Latvijā 2012. gada 1. janvārī tika ieviesta jauna kompensējamo zāļu (arī
medicīnisko ierīču) izrakstīšanas kārtība, kas veidota ar mērķi veicināt lētāku
līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamo zāļu izrakstīšanu. Tā paredz, ka ārsts uz
receptes izraksta attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja
pacients pirmo reizi saņem konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles.
Savukārt aptiekā farmaceits izsniedz lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles.
Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniedz vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts
var izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā
nosaukuma zālēm. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām
un dārgākām jāsedz pašam pacientam. Pacientiem, kas līdz 2012. gada 1. janvārim
jau saņēmuši kompensējamās zāles kādai konkrētai diagnozei – attiecīgajai
diagnozei zāļu izrakstīšanas kārtība paliek tāda pati kā iepriekš - ārsts var izrakstīt
konkrētu zāļu nosaukumu (LR MK noteikumi, 2006) .
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2. Pētījuma metodoloģija
2.1. Latvijas iedzīvotāju aptauja
Aptaujas respondentu izlasi veido Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74
gadiem ‒ ģenerālajam kopumam3 reprezentatīva izlase, n=10054. Izmantota SKDS
e–pasta adrešu datu bāze, kas ir atlasīta un segmentēta atbilstoši Latvijas
iedzīvotāju ģenerālajam kopumam, izmantojot kvotu metodi. No 4078 veiktajiem
kontaktiem tika iegūtas 1005 pabeigtas intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem
vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Aptaujas veikšanai izmantotā metode ir interneta aptauja (Computer Assisted Web
Interviews (CAWI)) ikmēneša Web–Omnibus aptaujas ietvaros, 2015. gada 3.‒6.
martā. Aptaujas valoda ‒ latviešu vai krievu (pēc respondenta izvēles). Iedzīvotāju
anketēšanu un datu apkopošanu veica pētījumu centrs SKDS. Datu iegūšanai tika
izmantota aprobēta anketa (Drozdowska & Hermanowski, 2015a), kuras
pielāgošanu Latvijas situācijai ar anketas autoru piekrišanu veica biedrība
“Veselības projekti Latvijai” (1. pielikums).
Dati tika svērti pēc četriem parametriem – dzimuma, vecuma, tautības un reģiona,
atbilstoši PMLP datiem 2014. gada janvārī. Datu analīzi veica biedrības “Veselības
projekti Latvijai” pētnieces. Analīzei tika izmantota programma SPSS 20 for
Windows. Analīzei izmantotas aprakstošās statistikas metodes, Spīrmena rangu
korelācijas (Spearman’s rank correlation) analīze un Hī kvadrāta (Chi-square, χ2)
tests. Papildus tika aprēķināts koriģētais standarta atlikums (adjusted
standardized residuals)5.

1 632 389 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem (Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) dati, 2014. gada janvāris).
4 Pie šāda izlases lieluma maksimālā statistiskā robežkļūda ir +/- 3,1% ar 95% varbūtības līmeni
5 Ja |𝑘𝑜𝑟𝑖ģē𝑡𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘𝑢𝑚𝑠|> 1,96, tad novērotais relatīvais biežums (observed) (daļa,
proporcija) ir ārpus 95% ticamības intervāla (TI) robežām un novērotais relatīvais biežums ticami
atšķiras no sagaidāmā (expected) relatīvā biežuma populācijā vai izlasē būtiskuma līmenī p = 0,05.
Pētījuma rezultātu analīzē iekļautas tikai to mainīgo vērtības, kam p < 0,05.
3
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2.2. Intervijas ar veselības aprūpes speciālistiem
Daļēji strukturētu interviju vadlīnijas tika veidotas, izmantojot Īrijā veikta,
publicēta pētījuma jautājumus (Dunne, Shannon, Hannigan, Dunne, & Cullen,
2014), kas tika pielāgoti Latvijas situācijai (12. pielikums).
Respondentu rekrutēšana notika 2015. gada februārī‒martā ar telefona sarunas
starpniecību. Pētījuma mērķa grupa bija ģimenes ārsti un farmaceiti, kuru prakses
vieta atrodas Rīgā. Lai nodrošinātu interviju saturisko piesātinātību un viedokļu
dažādību, ģimenes ārstu izlase tika veidota pēc maksimālās dažādības principa
(maximum variation sampling), ievērojot šādus kritērijus: ārstu prakses atrašanās
vieta (Ziemeļu rajons – 2, Zemgales priekšpilsēta – 2, Kurzemes rajons – 2,
Latgales priekšpilsēta – 2, Vidzemes priekšpilsēta – 3 un Centra rajons – 3), kā arī
prakses veids. Ģimenes ārstu izlase bija veidota pēc nejaušinātas (randomized)
izlases principa, un rekrutācija notika, izmantojot Nacionālā veselības dienesta
datu bāzi6. Uzaicinājums piedalīties pētījumā tika izteikts pirmajam sarakstā
iekļautajam, kritērijiem atbilstošajam ģimenes ārstam. Ja tika saņemts atteikums
piedalīties pētījumā vai arī ar kandidātu nebija iespējams sazināties (triju darba
dienu laikā neatbildēja uz telefona zvanu pieņemšanas laikā/ atradās
atvaļinājumā/ bija saslimis), piedāvājums tika izteikts nākamajam kritērijiem
atbilstošajam kandidātam. Lai iegūtu nepieciešamo izlasi – 14 ģimenes ārsti, tika
uzrunāti 34 ārsti. Intervēto ģimenes ārstu prakses ilgums bija 16‒34 gadi (vidējais
ilgums – 24 gadi). Farmaceitu izlase tika veidota atbilstoši aptiekas atrašanās
vietai (Ziemeļu rajons, Zemgales priekšpilsēta, Kurzemes rajons, Latgales
priekšpilsēta, Vidzemes priekšpilsēta un Centra rajons), tā, lai izlasē iekļauto
farmaceitu darba vieta būtu individuālā aptieka (n=1), nelielam tīklam piederoša
aptieka (n=1), gan arī lielākajiem aptieku tīkliem piederošās aptiekas (n=5). Lai
iegūtu nepieciešamo izlasi – 7 farmaceiti, tika uzrunāti 25 farmaceiti. Intervēto
farmaceitu prakses ilgums bija 3‒30 gadi (vidējais ilgums – 18 gadi).
Respondenti sniedza rakstisku informētu piekrišanu dalībai pētījumā. Intervijas
notika respondenta prakses vietā, un to ilgums bija 20‒40 minūtes. Visas

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenesarsti-atbilstosi-teritorijam
6
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intervijas tika ierakstītas diktofonā, un pēc tam tika veikti pilni šo interviju
transkripti. Interviju apzīmēšanai tika izveidoti kodi, lai saglabātu pētījuma
dalībnieku konfidencialitāti.

2.3. Mediju satura analīze
Mediju satura analīze tika veikta, iekļaujot interneta un laikrakstu publikācijas
sešu gadu periodā: 01.01.2009‒31.12.2014. Kritērijs publikācijas iekļaušanai
pētījumā: raksts ietver eksperta, institūcijas vai organizācijas viedokli par
ģenērisko zāļu efektivitāti, kvalitāti un/vai drošību.
Pētījumā iekļaujamo publikāciju sākotnējo meklēšanu un atlasi veica trīs pētnieki.
Meklēšana laikrakstos tika veikta Lursoft laikrakstu bibliotēkas arhīvā, izmantojot
meklētājvārdus „ģenēris*” un „patentbrīv*”. Interneta medijos meklēšana tika
veikta,

izmantojot

Google

meklētāju

(meklētājvārdi

„ģenēriskie”

un

„patentbrīvie”). Publikāciju atlase tika veikta divos posmos. Pirmajā posmā divi
pētnieki katrs atsevišķi izskatīja Google meklētāja rezultātu virsrakstus, izslēdzot
tos virsrakstus, kas neatbilst iekļaušanas kritērijiem. Otrajā posmā tika skatīts pēc
virsraksta atlasīto publikāciju saturs, lai izvērtētu atbilstību iekļaušanas
kritērijiem. Pēc atlases abu pētnieku rezultāti tika salīdzināti un atšķirību
gadījumā tika panākta vienošanās, piesaistot trešo pētnieku.
Mediju satura analīze un interviju analīze tika veikta, izmantojot kvalitatīvo datu
apstrādes programmu Atlas.ti. Tekstu kodēšanai tika pielietota teorētiskās
kodēšanas metode (Flick, 1998), kas ietver trīs posmus. Pirmajā jeb atklātās
kodēšanas posmā notiek respondentu izteikumu grupēšana, piešķirot tematiski
vienotajām grupām apzīmējumus jeb kodus. Otrajā posmā notiek kodu grupēšana,
veidojot kategorijas un apakškategorijas, bet noslēgumā vēlreiz tiek pārbaudīta
datu atbilstība izveidotajiem kodiem, apvienojot līdzīgās kategorijas un
apakškategorijas Lai nodrošinātu vienotu pieeju un precizitāti, sākotnēji
kodēšanu pētnieki veica kopā, bet atsevišķi veiktās kodēšanas rezultāti tika kopīgi
pārskatīti.

2.4. Pētījuma ierobežojumi
Jāņem vērā, ka ar izmantoto kvantitatīvo datu savākšanas metodi ‒ aptauju
internetā ‒ iespējams sasniegt tikai tos iedzīvotājus, kas lieto internetu. Zināmus
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ierobežojumus rada arī tas, ka aptaujas dati netika svērti pēc demogrāfiskās
pazīmes “izglītība”, tādēļ pētījuma respondentu izlasē bija salīdzinoši vairāk
iedzīvotāju ar augstāko izglītību, nekā Latvijā kopumā, un tas varēja ietekmēt
pētījuma rezultātus.
Pētījumā tika intervēti tikai primārās veselības aprūpes jomā strādājošie ārsti, un
intervijas ar citu specialitāšu ārstiem pētījuma kvalitatīvajā daļā varētu
nodrošināt lielāku analīzē iekļauto viedokļu dažādību.
Pētījuma ietvaros tika analizēta tikai laikrakstos un internetā paustā informācija
par ģenēriskajām zālēm, un žurnālu iekļaušana analīzē, iespējams, sniegtu
papildus aspektus datu analīzē.
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3. Pētījuma rezultāti
3.1.

Iedzīvotāju aptauja

3.1.1. Demogrāfiskie dati
Aptaujā piedalījās 1005 respondenti, no kuriem 47,5% bija vīrieši un 52,5% ‒
sievietes. Respondentu vidējais vecums: ±SD ir 44,1 ±14,7 gadi, vecuma mediāna
ir 44,0 gadi, un modālais vecums – 22,0 gadi. Izlases raksturojums pirms un pēc
datu svēršanas ir atspoguļots 1. tabulā.
1. tabula. Izlases raksturojums pirms un pēc datu svēršanas %, n=1005

KOPĀ
Vīrieši
Sievietes
18–24 g.
25–34 g.
35–44 g.
45–54 g.
55–64 g.
65–74 g.
Latvieši
Citi
Rīga
Cita pilsēta
Neliels ciemats,
ciems, lauki

Respondentu
Respondentu skaits
skaits izlasē (%)
izlasē (%) pēc
pirms svēršanas
svēršanas
100,0
100,0
DZIMUMS
47,4
47,5
52,6
52,5
VECUMS
11,9
11,9
20,8
20,6
18,6
18,7
19,1
19,1
29,6
29,7
11,9
11,9
TAUTĪBA
63,2
58,3
36,8
41,7
APDZĪVOTAS VIETAS TIPS
28,8
32,3
36,1
35,7
35,1
32,0

PMLP dati
01.01.2014. (%)
100,0
47,5
52,5
11,9
20,6
18,7
19,1
29,7
11,9
58,3
41,7
32,3
35,7
32,0

REĢIONS
Rīga
Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

32,3
17,7
10,1
13,0
11,8

32,3
17,8
10,1
12,9
12,2

32,3
17,8
10,1
12,9
12,2

14,9

14,7

14,7
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3.1.2. Respondentu sociālekonomiskais raksturojums
Izglītības līmenis, %

Mēneša vidējie ienākumi uz
vienu ģimenes locekli, %

Augstākā izglītība
≥ EUR 601

17.0

EUR 401 - 600

Vidējā profesionālā
izglītība

21.4

EUR 301 - 400

23.8
12.4

Pamatizglītība

18.7
2.3

20.6

≤ EUR 200

Sākumskolas

21.7

0

5

10

15

20

4.2
0.1

% ģenerālkopumā

25

63.8

30.2
21.4

Vidējā izglītība
19.4

EUR 201 - 300

23.1

% izlasē

Nodarbošanās, %
6.2

Bezdarbnieks

Mājsaimniece (-ks), bērna kopšanas… 3.7
6.4

Skolnieks, students
Pensionārs (-e)

9.2

Ir savs uzņēmums, individuālais darbs

8.9
11.4

Strādnieks, strādā fizisku darbu

44.9

Speciālists, ierēdnis, nestrādā fizisku darbu
9.4

Augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs
0

10

20

1.attēls. Respondentu sociālekonomiskais raksturojums %, n=1005
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3.1.3. Informētība par ģenēriskajām zālēm
Lielākā daļa iedzīvotāju (72,3%) aptaujā atbildēja, ka ir informēti par to, ka līdzās
oriģinālajām zālēm ir pieejamas šo medikamentu alternatīvas – ģenēriskās jeb
patentbrīvās zāles (2. attēls).

5.2
22.5

72.3

Jā

Nē

Grūti pateikt

2. attēls. Iedzīvotāju informētība par ģenērisko zāļu pieejamību %, n=1005

Informētība par to, ka aptiekās pieejamas oriģinālo zāļu alternatīvas ar tādu pašu
iedarbību, bet par ievērojami zemāku cenu, ir augstāka sieviešu vidū.

Par

ģenērisko zāļu pieejamību ir informētas 77,3% no sievietēm un 66,9% no
vīriešiem (3.attēls).
100
90
80

5.8
27.3

4.5

5.2

18.2

22.5

77.3

72.3

Sievietes

Visi respondenti

70
60
50
40
30

66.9

20
10
0
Vīrieši
Jā

Nē

Grūti pateikt

3. attēls. Iedzīvotāju informētība saistībā ar dzimumu %, n=1005
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Datu analīze parādīja statistiski nozīmīgas atšķirības arī divās vecuma grupās.
Salīdzinot ar proporcijām kopējā izlasē, par ģenērisko zāļu pieejamību vairāk ir
informēti iedzīvotāji vecumā no 55 gadiem. Informēto iedzīvotāju īpatsvars šajā
vecuma grupā ir 76,8%, bet 18‒24 gadu vecuma grupā informēto respondentu
īpatsvars ir salīdzinoši zemāks ‒ 59,2%. (4.attēls).
100
90
80
70

5.8

6.7
16.4

35.0

60
50
40
30

76.8
59.2

20
10
0
18-24 g.

≥ 55 g.
Jā

Nē

Grūti pateikt

4. attēls. Iedzīvotāju informētība saistībā ar vecumu %, n=1005

Vairāk informēti par ģenērisko zāļu pieejamību ir respondenti ar augstāko
izglītību. Šajā demogrāfiskajā kategorijā informēto respondentu īpatsvars ir
74,5%, un tas ir statistiski būtiski lielāks nekā vidēji izlasē (72,4%) (5.attēls).
100
90
80

5.1

5.1

20.4

22.5

74.5

72.4

Respondenti ar augstāko izglītību

Visi respondenti

70
60
50
40
30
20
10
0
Jā

Nē

Grūti pateikt

5. attēls. Iedzīvotāju informētība par ģenēriskajām zālēm saistībā ar izglītības līmeni %,
n=1005
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3.1.4. Ģenērisko zāļu lietošanas pieredze
No tiem respondentiem, kas ir informēti par ģenērisko medikamentu pieejamību,
šos medikamentus bija lietojuši lielākā daļa respondentu ‒ 73,5% (6.attēls).

26.5

73.5

Esmu lietojis (-usi)

Neesmu (vismaz apzināti) lietojis (-usi)

6. attēls. Ģenērisko zāļu lietošana %, n=727

No tiem respondentiem, kas ir informēti par ģenērisko medikamentu pieejamību,
33,8% savu līdzšinējo pieredzi saistībā ar šo medikamentu lietošanu vērtēja kā
pozitīvu vai drīzāk pozitīvu. 23,5% savu pieredzi vērtēja neitrāli, norādot, ka
nespēj nosaukt ne pozitīvus, ne arī negatīvus aspektus saistībā ar ģenērisko
medikamentu lietošanu. 12,8% respondentu atzina, ka nevar izvērtēt savu
lietošanas pieredzi kategorijās „pozitīvs” vai „negatīvs”, bet 3,4% respondentu
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norādīja, ka līdzšinējā ģenērisko medikamentu lietošanas pieredze ir bijusi
negatīva vai drīzāk negatīva (7.attēls).
Ģenērisko zāļu lietošanas pieredzi vispozitīvāk vērtēja respondenti vecuma grupā
45‒54 gadi. Kā pozitīvu vai vairāk pozitīvu savu līdzšinējo pieredzi ar
ģenēriskajiem medikamentiem šajā vecuma grupā raksturoja 43,1% respondentu.
Tādu respondentu īpatsvars, kas (vismaz apzināti) nekad nebija lietojuši
ģenēriskos medikamentus, salīdzinoši augstāks bija vecuma grupā 25‒34 gadi –
36,5%, savukārt tādu respondentu, kas savu lietošanas pieredzi vērtēja kā
neitrālu, nespējot izcelt atsevišķus pozitīvus vai negatīvus aspektus, salīdzinoši
vairāk bija vecuma grupā 18‒24 gadi – 33,8% (2. pielikums).

3.1.5. Izvēle starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm
Atbildot uz jautājumu par to, kādu medikamentu viņi visdrīzāk izvēlētos –
oriģinālo vai ģenērisko, 21% respondentu atzina, ka priekšroku noteikti vai drīzāk
dotu ģenēriskajam medikamentam, 34,4% apgalvoja, ka izvēlētos tikpat labi
vienu, kā otru. Mazāk nekā trešdaļa (28,6%) bija pārliecināti, ka noteikti vai drīzāk
izvēlētos oriģinālo medikamentu (8. attēls).
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8. attēls. Iedzīvotāju izvēle starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm %, n=1005

Iedzīvotāju izvēli starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm ietekmē iepriekšējā
lietošanas pieredze. Jo pozitīvāk tika vērtēta iepriekšējā lietošanas pieredze, jo
lielāka iespēja, ka respondents atkal izvēlēsies ģenēriskās zāles (Spearman’s rho =
3,5 (p < 0,001)). Respondentu, kuri visdrīzāk izvēlētos ģenērisko medikamentu,
visvairāk ir starp tiem, kuru ģenērisko zāļu lietošanas pieredze raksturojama kā
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pozitīva (32,1%) (2.tabula). Līdzīgi var teikt par tiem respondentiem, kuri
izvēlētos tikpat labi ģenērisko, kā oriģinālo medikamentu – šādu respondentu
visvairāk ir starp tiem, kam bijusi pozitīva vai vairāk pozitīva nekā negatīva
ģenērisko zāļu lietošanas pieredze (44,7%). To respondentu īpatsvars, kas
noteikti/drīzāk izvēlētos oriģinālo medikamentu, ir salīdzinoši vislielākais
(92,0%) starp tiem, kuru ģenērisko zāļu lietošanas pieredzi var raksturot kā
negatīvu / vairāk negatīvu.
2. tabula. Izvēles starp medikamentiem saistība ar lietošanas pieredzi %, n=727
Izvēle starp oriģinālajām
un ģenēriskajām zālēm

Iepriekšējā ģenērisko zāļu lietošanas pieredze, %

%
izlasē

Neesmu Pozitīva/ Neitrāla Negatīva
Grūti
lietojis
vairāk
/vairāk
pateikt
(–usi)
pozitīva
negatīva
Noteikti/drīzāk ģenēriskās
17,1
32,1
18,7
0,0
12,9
21,4
Tikpat labi vienu, kā otru
32,1
44,7
42,1
8,0
34,4
38,2
Noteikti/drīzāk oriģinālās
35,8
17,9
30,4
92,0
23,7
28,8
Grūti pateikt
15,0
5,3
8,8
0,0
29,0
11,5
KOPĀ
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Piezīme. Tabulā izceltas un tiek interpretētas tikai statistiski nozīmīgās vērtības, ja │ koriģētais
standarta atlikums│ > 1,96.

Tendence dot priekšroku oriģinālajām zālēm piemīt salīdzinoši gados vecākajai
iedzīvotāju grupai. Respondentu grupā sākot ar 55 gadu vecumu noteikti vai
drīzāk oriģinālās zāles izvēlētos 40,6% respondentu, savukārt gados visjaunāko
respondentu vidū (18‒24 gadi) salīdzinoši lielāka respondentu daļa (49,2%)
pauda viedokli, ka izvēlētos kā oriģinālo, tā ģenērisko medikamentu (3.
pielikums).
Datu analīze neatklāj iedzīvotāju ienākumu līmeņa pārliecinošu saistību ar izvēli
starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm, tomēr iedzīvotāju grupā ar visaugstāko
ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli (vairāk nekā 600 EUR) salīdzinoši
augstāks bija respondentu īpatsvars, kuri norādīja, ka izvēlētos kā oriģinālās, tā
ģenēriskās zāles – 42,1% (4. pielikums).
Ja būtu jāizvēlas starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm, vissvarīgākais ir ārsta
viedoklis. Kā ļoti vai drīzāk svarīgu to vērtē 88,7% respondentu (9.attēls). Otrs
svarīgākais faktors, kas ietekmētu izvēli starp ģenēriskajām un oriģinālajām
zālēm, ir lietošanas pieredze – to kā ļoti svarīgu vai drīzāk svarīgu vērtē 87,1%
respondentu. Trešais svarīgākais faktors ir cena – 85,2% gadījumu. Farmaceita
viedokli kā svarīgu vai ļoti svarīgu vērtē 81,5% respondentu.
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9. attēls. Faktori, kas nosaka izvēli starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm %, n=1005

Sākot ar 55 gadu vecumu, respondentiem salīdzinoši svarīgāks šķiet zāļu ražotājs
– 59,5% gadījumu, kā arī valsts, kurā zāles ražotas – 65,4% gadījumu. Savukārt
gados jaunākiem respondentiem svarīgāks šķiet ģimenes locekļu viedoklis. 18‒24
gadu vecuma grupā tas šķiet svarīgs 68,9% respondentu, bet vecuma grupā 25‒
34 gadi ģimenes locekļu viedoklis ir nozīmīgs 61,8% gadījumos (5. pielikums).
Farmaceita viedoklis salīdzinoši svarīgāks ir iedzīvotājiem, kas dzīvo Latgales
reģionā – 87,8% gadījumos, bet salīdzinoši nesvarīgākais Rīgas iedzīvotājiem.
Rīgā par svarīgu vai drīzāk svarīgu farmaceita viedokli uzskata 75,9% iedzīvotāju
(6. pielikums).
Par ģenēriskajām zālēm internetā atrodamā informācija svarīgāka šķiet citu
tautību nevis latviešu tautības iedzīvotājiem. Šādu informāciju par svarīgu atzīst
41,4% citu tautību respondentu. Latviešu vidū internetā pieejamā informācija
svarīga šķiet salīdzinoši retāk ‒ 29,4% gadījumu. Salīdzinot ar latviešu tautības
respondentiem, citu tautību iedzīvotājiem salīdzinoši svarīgāks šķiet zāļu ražotājs
(54,4%) un valsts, kurā zāles ražotas (60,5%). Citu tautību iedzīvotājiem
salīdzinoši nesvarīgāks šķiet farmaceita viedoklis. Kā nesvarīgu vai drīzāk
nesvarīgu informācijas avotu to vērtē salīdzinoši visvairāk (16,0%) cittautiešu (7.
pielikums).
Iedzīvotājiem ar augstāko izglītību salīdzinoši svarīgāks šķiet ražotāja nosaukums
(50,4%) un valsts, kurā medikaments ražots (57,8%). Savukārt grupā ar vidējo
izglītību abi šie faktori bija salīdzinoši nesvarīgāki. Starp iedzīvotājiem, kas
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ieguvuši vidējo izglītību, 59,2% norādīja, ka ražotājs ir nesvarīgs/drīzāk nesvarīgs,
bet 46,8% norādīja, ka ir nesvarīgi/drīzāk nesvarīgi tas, kurā valstī medikaments
ir ražots (8. pielikums).

3.1.6. Informācijas avoti
Vērtējot informāciju par ģenēriskajām zālēm, ko snieguši dažādi avoti,
respondenti pauda viedokli, ka farmaceits (47,2%), ģimenes locekļi (36,2%), radi,
draugi un paziņas (35,4%), kā arī ģimenes ārsti (34,1%) sniedz salīdzinoši vairāk
pozitīvas/drīzāk pozitīvas informācijas nekā ārsti speciālisti (28,0%), informācija
TV, radio un presē (18,6%), kā arī informācija internetā (26,4%) (10.attēls).
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10. attēls. Respondentiem sniegtās informācijas par ģenēriskām zālēm raksturojums %,
n=727

Iedzīvotāju grupa, kas bija saņēmusi salīdzinoši vairāk negatīvas informācijas no
ārstiem speciālistiem, bija respondenti sākot ar 55 gadu vecumu – 12,7% (9.
pielikums).
Salīdzinoši vairāk pozitīvas informācijas par ģenēriskajiem medikamentiem no
farmaceitiem bija guvuši iedzīvotāji Vidzemes reģionā. Salīdzinot ar kopējo izlasi,
Vidzemes reģionā to respondentu īpatsvars, kuri norādīja, ka no farmaceita
saņēmuši pozitīvu/vairāk pozitīvu informāciju, bija 59,7% (10. pielikums).
Citu tautību iedzīvotāji internetā bija guvuši salīdzinoši pozitīvāku informāciju par
ģenēriskajiem medikamentiem, salīdzinot ar latviešu tautības iedzīvotājiem. To
respondentu daļa, kas norādīja, ka internetā guvuši pozitīvu/vairāk pozitīvu
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informāciju, cittautiešu vidū bija 35,4%, bet latviešu vidū tā bija ievērojami
zemāka – 19,4% (11. pielikums).

3.2.

Ģimenes ārstu un farmaceitu intervijas

3.2.1. Viedoklis par ģenērisko zāļu kvalitāti un efektivitāti
Atbildot uz jautājumu par atšķirībām starp oriģinālajām un ģenēriskajām zālēm,
intervētie ģimenes ārsti un farmaceiti pauda dažādus uzskatus. Daļa speciālistu
pozitīvi vērtēja ģenēriskās zāles un uzskatīja, ka nav pamata apšaubīt to
efektivitāti, kvalitāti vai reģistrācijas procesu.
“Nē, par ģenēriskajiem medikamentiem es neko sliktu nevaru teikt. Viņi
tāpat [kā oriģinālie] ir efektīvi.” GA_1
“Es

domāju,

ka

[ģenēriskās

zāles]

neatšķiras

ne

ar

ko

no

oriģinālpreparātiem.” F_1
Otra respondentu grupa pauda negatīvu viedokli par ģenēriskajām zālēm.
“Es neizrakstu ģenēriskos preparātus, jo redzu, ka tie ir neefektīvi. Kaut vai
varu minēt piemēru, kas attiecas holesterīna preparātiem. Pacients dzer
divus mēnešus, un mēs gaidām rezultātu. Mēs taisām analīzes. Viņš
[holesterīns] ir gluži pretēji nevis nokrities, bet augstāks, neskatoties uz
pacienta diētu un tā tālāk. [..] Tāpat arī ar asinsspiedienu.” GA_2
“Protams, ka es, tāpat kā visi aprūpes speciālisti, uzskatu, ka oriģinālais
preparāts varētu būt iedarbīgāks. Teiksim, ja atšķiras šie te sāļi, piemēram,
osteoporozes līdzekļiem, kā tas bieži vien tiek novērots, tad es uzskatu, ka
vispirms izvēlēties oriģinālpreparātu un tad ģenēriķus.” F_4
Trešā respondentu grupa pauda viedokli, ka viņu attieksme pret ģenēriskajām
zālēm ir neviennozīmīga un atkarīga no situācijas.
“Nav man ļoti strikta viedokļa, ka tas, piemēram, ir viens un tas pats vai arī,
ka tas ir pilnīgi nederīgs. [..] Es neesmu viennozīmīgi ne par, ne pret.” GA_11
“Nu, ir kaut kāda daļa ģenērisko medikamentu, kuri ļoti krasi neatšķiras,
manuprāt. Tie noteikti nav visi. […] Viens ir labāks, viens ir sliktāks. Tas ir
atkarīgs no firmas, kas ražo, kāda kvalitāte, cik daudz tiek ieguldīts
medikamentā.” F_3
Neviennozīmīgo vai negatīvo viedokli respondenti skaidroja

ar vairākiem

iemesliem, galvenokārt ar informācijas un pētījumu trūkumu par ģenēriskajām
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zālēm.
“Nu tā neko nevaru uzreiz pateikt par visiem [ģenēriskajiem]
medikamentiem, jo vienīgais, ko visi zina un kas visiem jāzina, ka ģenēriskie
medikamenti ir veidoti bez patenta. Un vai viņiem efekts labāks vai sliktāks,
tas nav pētīts.” GA_3
Respondenti uzskatīja, ka klīniskie pētījumi ir veikti oriģinālajām zālēm, un šo
pētījumu dati ir pieejami, taču ģenērisko zāļu reģistrācijas prasības ir zemākas,
līdz ar to pētījumi pietiekamā apjomā netiek veikti. Rezultātā, viņuprāt, tiek
reģistrēti preparāti ar salīdzinoši zemāku efektivitāti un pat atšķirīgu sastāvu.
Turklāt ne vienmēr ģenērisko zāļu ražotājs iegūst pilnu informāciju par oriģinālo
zāļu ražošanas procesu un palīgvielām.
“Piemēram, ja tas pats [nosauc medikamenta nosaukumu] ir izgatavots, un
ir bijuši pētījumi uz noteiktu cilvēku skaitu, tad nopērkot citai firmai X to
pašu ķīmiju un nomainot palīgvielas, var pavisam krasi mainīties gan vielas
izdale, gan uzsūkšanās cilvēkam, kaut viela ir tieši tā pati.” F_3
“Oriģinālie preparāti ir kārtīgi pārbaudīti un tik tālu apskatīti, ka zinu, ka
tas būs droši manai veselībai. [..] Nu ģenēriskajām [zālēm] – jā, tur ir
atšķirības tieši pētījumu ziņā. [..]” F_4
“Tad man rodas šaubas, vai tā ir tā īstā molekula, ko pacients saņem. Vai tas
ir mūsu veselības, mūsu naudas vērts?” GA_2
Vēl tika pausts viedoklis, ka, tuvojoties ģenērisko zāļu derīguma termiņa beigām,
šo zāļu efektivitāte mazinās.
“Ja tie [medikamenti] ir ilgstoši nostāvējuši lieltirgotavā vai aptiekā, viņiem
vēl ir derīguma termiņš, bet efektivitāte stipri zemāka. Līdz ar to, pacientam
var pateikt – jā, viņš var pirkt šos ģenēriskos medikamentus, bet paskatīties
ražošanas datumu. Ja tas ir pietiekoši ilgs laiks, tad problēmas nav. Ja tas ir
īss laiks pirms derīguma termiņa beigām, problēmas medikamentiem
diemžēl ir. To atzīst paši pacienti.” GA_10
Vairākās ģimenes ārstu un farmaceitu intervijās izskanēja viedoklis, ka
medikamentam pievienotajām palīgvielām var būt ietekme uz zāļu efektivitāti,
iedarbību, un atsevišķos gadījumos pievienotās palīgvielas var pat radīt blaknes.
“Kad termiņš ir beidzies, šo formulu pārdod, un [šīs zāles] var ražot citi zāļu
ražotāji. Taču neviens neizpauž īsti līdz galam, kādas tur ir palīgvielas.” GA_2
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“Es domāju, ka tās palīgvielas arī kaut ko ietekmē. Es jau to tā nevaru
pateikt, cik tas mums ir pētīts, vai nē. Bet, ja pieņem, ka ķīmiskā viela it kā ir
viena un tā pati gan tam, gan tam preparātam, es domāju, ka palīgviela arī
spēlē diezgan lielu lomu. Tas, kā viņš to medikamentu aiznes līdz šūnām, ir
atkarīgs arī no palīgvielām. “ GA_12
Viens no intervētajiem farmaceitiem minēja konkrētu piemēru – acu pilienus,
norādot, ka oriģinālā medikamenta panesība bija laba, bet ģenēriskā medikamenta
gadījumā tika saņemtas pacientu sūdzības par blaknēm. Farmaceita izpratnē
šādas atšķirības varētu būt saistītas ar pievienotajām palīgvielām. Tiesa,
respondents neizslēdza arī psiholoģisku efektu.
“Cilvēki saka, ka ģenēriskās zāles, konkrēti acu pilieni – ģenēriskie kož acīs,
bet oriģinālie – nē, ar tiem viss ir labi.” F_2
Lai arī dažu speciālistu vidū valdīja uzskats, ka dārgākas zāles ir labākas, gan
farmaceiti, gan ārsti atzīmēja, ka ir labāk, ja cilvēki lieto lētākas zāles nekā
nekādas. Atsevišķi speciālisti norādīja, ka terapijas efektivitāte ir atkarīga ne tikai
no preparāta kvalitātes, bet arī no pacienta līdzestības.
“Reizēm man pacients atnāk un saka: Jūs man šo izrakstījāt, bet es nevaru
nopirkt naudas trūkuma dēļ. Vai arī tādi pacienti ‒ nu, es nevaru pārbaudīt,
cik naudas viņiem kabatās ‒ izskatās turīgāks. Es viņam uzrakstu oriģinālo
medikamentu, jo tas, protams, labāk palīdzēs. Viņš apmēram gadu palieto,
tad atnāk un saka, lai es uzrakstu lētāku medikamentu. Kaut kur ir [veselības
stāvokļa] pasliktināšanas, kad viņš pāriet [no dārgāka uz lētāku], kaut kur
pasliktināšanās nav. Varbūt tas ir saistīts, ka viņš pārgāja uz lētāku
medikamentu, varbūt tāpēc, ka viņš ekonomē un vispār nelieto, vai arī lieto
pāris dienas.” GA_6
Vairums respondentu atzīmēja, ka, pēc viņu domām, oriģinālie un ģenēriskie
medikamenti nav bioekvivalenti. Atbildot uz jautājumu, cik lielas bioekvivalences
atšķirības būtu pieļaujamas, ārstu intervijās pārsvarā vai nu izskanēja pieņēmumi
(“niecīgas atšķirības”, “aptuveni pieci procenti” “teiksim, desmit procenti”, “drīzāk
jābūt tādai pašai”, “lai pacients to nejustu”), vai tika norādīts, ka viedokļa šajā
jautājumā nav. Tika arī uzsvērts, ka ārstu laika trūkums un arī citi faktori neļauj
detalizētāk iedziļināties šajā jautājumā.
“Es nezinu, jo tur vajag speciāli pētīt, speciāli iedziļināties. Man nav tam ne
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enerģijas, ne vēlēšanās, jo, ja preparāts ir atļauts, man nav nekāda pamata
tam neuzticēties.” GA_14
“Es neesmu farmaceits. Es nezinu.” GA_3
Farmaceitiem salīdzinoši biežāk bija viedoklis par bioekvivalenci, un šo viedokļu
amplitūda bija plaša – sākot no “nav pieļaujamas nekādas atšķirības”, līdz pat 70%.
Tomēr vairākums uzsvēra, ka nav padziļināti pētījuši šo jautājumu, un informāciju
par bioekvivalenci saņēmuši no kolēģiem – klīniskajiem farmaceitiem un zāļu
firmu pārstāvjiem. Tomēr atsevišķi farmaceiti norādīja, ka par šo jautājumu mēdz
interesēties padziļināti.
“Mēs arī paši tīri individuāli interesējamies, kā viņš iedarbojas, cik
ekvivalents, kā viņš atšķiras. Tur ģenēriskajam [indikācijas zāļu aprakstā]
tikai no tāda vecuma, bet oriģinālajam – no tāda vecuma.” F_6
Neskatoties uz to, ka daļa speciālistu apšaubīja ģenērisko zāļu kvalitāti, tikai retais
apstiprināja, ka ziņo Zāļu valsts aģentūrai par novērotajām kvalitātes problēmām
vai blaknēm. Šāda rīcība tika pamatota ar laika trūkumu un uzskatu, ka jāziņo tikai
par zāļu aprakstā neminētām blakusparādībām
“Ja ir kaut kas jauns, tad jā, bet, ja nav, tad nē.” GA_6
„Nu diemžēl es to nedaru, bet uz lapiņas man ir sarakstīts. Steigā es uzrakstu
to lapiņu un nolieku. Tur man stāv - nieze un konkrēts preparāts. O, būs diena,
es noteikti aizsūtīšu. [iesmejas] Tā tas atliekas no reizes uz reizi. Bet es zinu,
ka mani kolēģi, viena daļa, to ļoti aktīvi to dara.” GA_2
Daži ārsti pauda uzskatu, ka neziņo, jo nevēlas piedzīvot pastiprinātu uzmanību
no kontrolējošo iestāžu puses.
“Nu, ārsti Latvijā vienkārši tiek terorizēti no kontrolējošo institūciju puses.
Saprotams, ja kādreiz šo ziņojumu bija ļoti daudz, tad pirmie, kas ieradās
kontrolēt, bija Veselības inspekcija. Kamēr[tāda kārtība] pastāvēs Latvijā, kad
pēc ārstu ziņojumiem ļoti bieži ieradīsies Veselības inspekcija par visiem
iespējamiem pārkāpumiem, tad ir diezgan bezcerīgi sagaidīt demokrātisku
rīcību, kad ziņo par blakusparādībām, jo pēc tam draud represijas.” GA_10

3.2.2. Ģenērisko zāļu šķirošana
Intervētajiem ārstiem un farmaceitiem ir izveidojusies subjektīva ģenērisko zāļu
kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Izskanēja pārliecība, ka ģenēriskās zāles var lietot
vienām saslimšanām, tomēr citu saslimšanu gadījumos ģenēriķu lietošana nebūtu
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ieteicama.
“Es laikam šķiroju. Es šķiroju tādas, kas man liekas nopietnākas, piemēram,
sirds zāles, asinsspiedieni. Tur es laikam piekrītu, ka nevajadzētu dot
ģenēriķus, ja cilvēks sācis to [oriģinālo medikamentu] lietot. Bet kaut kādas
holesterīna zāles, tādi vieglākie – tur jā, droši.” F_5
Daļa speciālistu uzskatīja, ka ģenēriskās zāles nevar lietot pie smagākām
saslimšanām, gados veciem cilvēkiem vai bērniem, bet tās var nozīmēt un izsniegt
lietotājiem, kuru veselības stāvoklis nav tik sarežģīts.
“[Ja pašai būtu jāizvēlas oriģinālās vai ģenēriskās zāles] Tā kā es esmu jauna,
vesela salīdzinoši, tad kāpēc nē, ja tas būtu ģenēriķis. Es, protams, izvērtētu
visus ieguvumus, riskus pati sev un tad tādā veidā arī pie šī [medikamenta]
turētos.” F_3
“Es nezinu, varbūt man pašai tāds pieņēmums, [..] bet sirdij [..] es izvēlētos tos
oriģinālpreparātus. ” F_5
Gan ģimenes ārstu, gan arī farmaceitu intervijās izskanēja viedoklis par ģenērisko
zāļu kvalitāti atkarībā no to izcelsmes valsts un ražotāja. Respondenti bieži
uzskatīja, ka atsevišķās valstīs ražoto ģenērisko zāļu kvalitāte ir zemāka, un līdz
ar to ir augstāks blakusparādību risks, kas var būt saistīts arī ar to, kādas
palīgvielas medikamentam tiek pievienotas. Šajā sakarā galvenokārt tika norādīts
uz zālēm, kas ražotas Indijā un Ķīnā.
“Firma [nosauc nosaukumu] ir no Indijas. Man nav uzticības šai firmai.
Varbūt cilvēki nesaprot, ka viņi lieto šīs zāles bezjēgā, jo tām ir zema
kvalitāte.” F_3
Izskanēja viedoklis, ka daudzos gadījumos arī zāļu lietotājiem ir svarīga valsts,
kurā zāles ražotas, un viņi nelabprāt izvēlas, piemēram, Indijā ražotus
medikamentus. Respondenti norādīja, ka priekšroka tiek dota Vācijā, Šveicē,
Dānijā, Zviedrijā, Izraēlā un Slovēnijā ražotajām zālēm. Vairāki intervētie ģimenes
ārsti un farmaceiti bija pārliecināti, ka Eiropas valstīs ražotajām zālēm ir augstāka
kvalitāte – augstāka efektivitāte un mazāk blakņu.
Viens ģimenes ārsts pauda viedokli, ka ne vienmēr var uzticēties pat tam, kāda
ražotājvalsts norādīta uz medikamenta iepakojuma.
“Kur tie izgatavoti, šie ģenēriķi? [Uz iepakojuma] uzrakstīts skaisti, jā! [..]
Kāpēc nedarbojas? Tā dzīvē notiek, ka ģenēriķi nāk nezin no kurienes.” GA_7
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3.2.3. Informācijas avoti
Gan ārsti, gan farmaceiti pārsvarā pozitīvi vērtēja informācijas pieejamību par
ģenēriskajām zālēm. Informāciju par zālēm speciālisti gūst konferencēs, Eiropas
un Latvijas valsts zāļu aģentūru mājas lapās, kompensējamo medikamentu
sarakstā, datu bāzēs (piemēram, PubMed), zāļu lietošanas instrukcijās, žurnālos
“Doctus” un “Materia Medica”, grāmatās (piemēram, I. Purviņa), no farmācijas
firmu pārstāvjiem un dažādos interneta avotos. Atsevišķi ārsti minēja, ka
starptautiskās datu bāzes nemēdz izmantot vai nu laika trūkuma, vai arī
nepietiekamu valodas zināšanu dēļ. Informāciju nodrošina arī profesionālās
asociācijas un kolēģi – dažādu specialitāšu ārsti.
Ģimenes ārsti pārsvarā norādīja, ka informācijas par oriģinālo un ģenērisko zāļu
lietošanu un citiem aspektiem pietiek, vienlaikus bieži norādot, ka nav pieejama
informācija par ģenērisko zāļu efektivitāti, kā arī atzīstot, ka iedziļināties
informācijā neļauj laika trūkums. Izskanēja ieteikums, ka papildus būtu
nepieciešama informācija par efektivitāti un bioekvivalenci. Vienā gadījumā
ģimenes ārsts norādīja, ka ģenēriskās zāles izrakstīt nemēdz, tādēļ viņa praksē
vispār nav nepieciešama informācija par tām.
Runājot par biežāk izmantojamo informācijas avotu kvalitāti, tika kritizēta Zāļu
valsts aģentūras datu bāze, pamatojot, ka meklētājā medikamentu nereti ir grūti
sameklēt pēc nosaukuma.
“Tu neuzraksti tur vienu burtiņu “i” vai “a”, jo tu nevari saprast, ar kādu
galotni beidzas, un tur saka, ka nekas nav atrasts.[..] Tādā ziņā man šī lapa
nepatīk.” GA_11
Atbildot uz jautājumu par to, kam būtu jānodrošina ārstiem un farmaceitiem
nepieciešamā informācija par zālēm, tika minēta Veselības ministrija, Zāļu valsts
aģentūra, profesionālās asociācijas, farmācijas firmu pārstāvji. Vienā intervijā tika
uzsvērts, ka informācijas avotu kvalitātes kritērijiem jābūt patiesumam un
neitralitātei, ko bieži nenodrošina farmācijas firmu organizētie vai sponsorētie
pasākumi.
“Tāpat arī ražotājfirma semināros ir paaicinājusi lektoru, un tur jau arī
nevar zināt, kas aiz tā stāv. ” F_2
Tomēr kopumā farmācijas firmas ir nozīmīgs informācijas avots gan ārstiem, gan
farmaceitiem.
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Intervijās izskanēja viedoklis, ka speciālistu informētību varētu sekmēt ārstu
ciešāka sadarbība ar farmaceitiem. Atsevišķi respondenti minēja, ka informāciju
šobrīd jāmeklē dažādos avotos, un darbu atvieglotu speciāla datu bāze, ko
nodrošinātu valsts un ko varētu lietot gan ārsti, gan farmaceiti.

3.2.4. Izvēle starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm
Intervēto ģimenes ārstu zāļu izrakstīšanas paradumi ir atšķirīgi, atkarībā no
personīgajiem uzskatiem par ģenēriskajām zālēm. Vairums intervēto ārstu
apgalvoja, ka kompensācijas sistēmas ietvaros izraksta starptautisko nepatentēto
nosaukumu, vienlaikus skaidrojot pacientam, ka ir iespējama izvēle starp
oriģinālajām un ģenēriskajām zālēm.
“Tad, ja pacients ir lietojis visu laiku to vai to, tad es to kā oriģinālo
nosaukumu rakstu receptē […]. Ja man ir jauns pacients ar jaunu diagnozi,
tad es rakstu ķīmisko nosaukumu, bet pasaku, ka ir iespējams gan tā, gan tā,
ka ir gan oriģinālais preparāts, gan ģenēriskais.” GA_8
Vairākās intervijās speciālisti uzsvēra, ka augstu vērtē iespēju izvēlēties zāļu
terapiju– gan izrakstot zāles, gan arī piedāvājot pacientiem izvēlēties preparātu,
un šādu iespēju nodrošina ģenērisko zāļu plašais klāsts. Tomēr daži speciālisti
norādīja, ka atsevišķās terapeitiskajās grupās ģenērisko zāļu piedāvājums Latvijā
ir nevajadzīgi plašs.
Vairāki ārsti kritizēja ierobežoto iespēju izvēlēties konkrētu zāļu preparātu
kompensācijas sistēmas ietvaros.
“Ārsts tiek dzīts zemē iekšā ‒ nav variantu, kā ievērot konsekventi likumu. Vai
lielu daļu ir iespējams ievērot konsekventi? Uzreiz atbildēšu, ka nē. Līdz
brīdim, kad mainījās likums, pacients ir dzēris oriģinālpreparātu. Kurā brīdī
viņš ir tiesīgs saņemt oriģinālpreparātu, un kurā brīdī jāraksta tas
[ģenēriskais]? Tas ir ļoti, ļoti grūti. Tā rakāšanās pa kartiņu pieņemšanas
laikā… Man laiks ir ierobežots, un jāsaprot, ka, manā skatījumā, valsts
neiegūst neko no tā, ka ārsts raksta oriģinālpreparātu vai ģenēriķi, jo
pacienta izvēle ir piemaksāt vai nepiemaksāt […]. Un otra lieta ‒ ārsts ir
tiesīgs rakstīt ķīmisko formulu, un pacients var izvēlēties. Bet šīs izvēles
iespējas pacientam nav.” GA_10
Lai arī kompensācijas sistēmas trūkums bija saistīts ar uzskatu, ka lētākas zāles ir
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zemākas kvalitātes un ka sistēma ierobežo izvēles iespējas, vairāki speciālisti
minēja, ka bieža zāļu preparātu maiņa neatkarīgi no tā, vai tās ir ģenēriskās vai
oriģinālās zāles, rada papildus stresu pacientiem.
“Tad, ja pacients jūtas labi, nav problēmu. Problēmas rodas no kā cita - tad,
ja kompensējamo medikamentu saraksts visu laiku tiek mainīts un [tajā
iekļautais] ģenēriskais medikaments mainās ik pa sešiem mēnešiem.
Pacientam tas rada pietiekoši lielu stresu, jo ārsts uzraksta ķīmisko
nosaukumu, un pacientam [aptiekā] katru reizi dod citas firmas ražotāju
medikamentu. Viņš katrreiz uz to medikamentu skatās kā uz jaunu, [..] tas
nav viegli arī pacientam.” GA_10
Intervētie ģimenes ārsti bieži norādīja, ka izvairās mainīt pacientam nozīmētās
zāles, ja viņš tās ir ilgstoši lietojis, tās ir efektīva un apmierina pacientu.
“Vairāk, ka pacients ir lietojis, un es tos [medikamentus] mēģinu nemainīt. It
īpaši ir pacientu grupas, ar kurām es biežāk saskaros, piemēram, onkoloģija.
Tur es vispār nezinu par ģenēriķiem un oriģinālpreparātiem.” GA_9
Intervēto ārstu viedokļi par farmaceita lomu zāļu izvēlē un pacientu informēšanā
bija atšķirīgi. Daļa intervēto ģimenes ārstu uzskatīja, ka farmaceitam ir būtiska
loma pacienta informēšanā un piemērotāko zāļu preparātu izvēlē.
“Es domāju, ka loma ir diezgan liela. Varbūt pat lielāka nekā man, jo viņš
[farmaceits] zina, kas tajā brīdī ir aptiekā. Un farmaceitā arī klausās. Ja mēs
pārsvarā runājam par veselību un ārstēšanu – par simptomiem, par diagnozi
un ārstēšanu – tad tur [aptiekā] ir runa tikai par preparātiem.” GA_14
Intervijās ar ģimenes ārstiem izskanēja viedoklis, ka nelielajās aptiekās farmaceiti
vairāk ieklausās apmeklētāju problēmās un arī biežāk pielāgo piedāvājumu
cilvēku vajadzībām.
“Ja tās ir lielveikalu aptiekas, tās ir pilnīgi bezpersoniskas aptiekas. Visas
sīkās aptieciņas ir tādas ģimeniskas. [..] Man tur [nosauc noteikta rajona
aptieku] strādā divi farmaceiti, kas principā visu to rajonu, kas tur apkārt
dzīvo – viņi visus zina pēc sejām. [..] Cilvēki jau nāk ar kapeiciņām makā. Viņi
jau nenāk ar eiro banknotēm. [..] Aptieka jau vienmēr ir tāda, ka vienmēr
skatās, kam var piedāvāt, kam nepiedāvāt. Ja tas cilvēks ir trūcīgāks, noteikti
tiek piedāvāts [ģenēriskais medikaments].” GA_9
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Tomēr daļai ģimenes ārstu bija raksturīga pārliecība, ka par zāļu piemērotību
pacientam ir jālemj tikai ārstam. Šī viedokļa paudēji noraidīja iespēju, ka
farmaceits varētu ieteikt citas zāles, nevis tieši tās, kuru nosaukums minēts
receptē.
“Es vispār neteikšu, ka es kādu lobēju, vai kaut ko cenšos. Ārsta darbs – tā ir
māksla piemeklēt to, ko vajag pacientam.[..] Es atvainojos, bet farmaceits jau
neatbild par to pacientu. Ko nozīmē – prasi savam farmaceitam? Nu tad ej
pie farmaceita un ārstējies! Kontrolē to spiedienu, un tad tev nevajag ģimenes
ārstu.” GA_2
Vairāki ģimenes ārsti norādīja, ka cena ir viens no svarīgākajiem faktoriem zāļu
izvēlē, tādēļ ārstam būtu jāiedziļinās pacienta maksātspējā.
“Kad es redzu, ka viņam tās naudas tiešām ir ļoti maz, es vienmēr skatos, ko
vispār viņam varu piedāvāt, lai viņš tiešām nopirktu to medikamentu un
izlietotu kursu. Nu cilvēki ir dažādi. Ir tādi, kuriem ļoti maz naudas ir. Ir tādi,
kuri labāk kaut ko neēdīs, bet paņems to medikamentu. Tas ir atkarīgs no
cilvēka.” GA_3
Tai pat laikā daži intervētie ārsti uzskatīja, ka ārstam vienmēr nav nepieciešams
un iespējams iedziļināties pacienta maksātspējā.
“Ja ir ļoti liela starpība [starp cenām], tad es dažreiz jautāju: kādas Jums
zāles ‒ dārgas vai lētas. Tad cilvēks saka ‒ dārgas vai lētas. Pārsvarā [tas] ir
par antibiotiķiem, par spiediena zālēm. Es pārāk neiedziļinos. Jā, tā ir
pacienta problēma. Ir dažreiz tā, ka man liekas, ka cilvēks nav bagāts, bet
viņam mājās kaut kur zeķē ir daudz naudas. Un ir cilvēki, kuri ir ļoti bagāti.”
GA_14
Ģimenes ārstu viedoklis par to, vai ārstam būtu jāseko līdzi medikamentu cenām,
bija atšķirīgs. Daļa ārstu norādīja, ka par cenām ir aptuveni informēti, bet citi
atzina, ka ir labi informēti, jo šādu informāciju no ārsta sagaida pacients.
Informāciju par zāļu cenām ģimenes ārsti saņem vai nu no datu bāzēm, vai arī no
farmācijas firmu pārstāvjiem. Daļa ārstu gan uzskatīja, ka cenām nav nepieciešams
sekot līdzi, sevišķi gadījumos, kad receptē tiek rakstīts medikamenta ķīmiskais
nosaukums.
Izvēloties, vai piedāvāt ģenēriskās zāles aptiekā, farmaceiti galvenokārt vadās pēc
ārsta norādījumiem un pacienta maksātspējas. Kompensācijas sistēmas ietvaros,
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atbilstoši noteikumiem, visi intervētie farmaceiti norādīja, ka piedāvā lētākās
zāles. Taču farmaceiti lielākoties izvairās piedāvāt ģenēriskās zāles, ja ārsts
receptē vai pacientam mutiski ir minējis konkrētas firmas preparātu.
“Ja dakteris nav neko nosvītrojis, tad jā, piedāvājam viņiem iespēju izvēlēties
lētāko. Mēs paskaidrojam, tad viņš arī izvēlas. Ja ir nosvītrots, tad nemaz
nepiedāvājam. Ja ir ķīmiskais, tad, protams, sākam ar lētāko medikamentu,
kas ir valsts kompensējamais.” F_6
Kādā intervijā ar farmaceitu tika minēts gadījums, kad farmaceita veiktā oriģinālo
zāļu aizstāšana ar ģenēriskajām aptiekā izpelnījusies skarbu ārsta speciālista
kritiku.
“Mēs pat esam [no ārstiem endokrinologiem] dabūjuši klausīties, ka mēs
esam vainīgi pie cilvēka nāves, tāpēc ka viņa [farmaceite] iedeva ģenēriķi.”
F_5
Ārpus kompensācijas sistēmas ietvara farmaceiti apgalvo, ka piedāvā pacientiem
izvēlēties starp dažādām zālēm, taču izvēloties, kuru preparātu rekomendēt
pacientam, speciālisti nereti vadās pēc subjektīva kvalitātes novērtējuma.
“Ja zāles netiek kompensētas, tad mēs vienkārši noliekam dažus piemērus.
Viņš [pacients] prasa ‒ kā jums liekas labāk? Mēs vienkārši skatāmies pēc tā,
ko esam dzirdējuši, cik kvalitatīva ir firma, cik kvalitatīvas ir zāles pašas ‒
paši pēc saviem ieskatiem.” F_5
Līdzīgi intervētie farmaceiti mēdz rīkoties, ja aptiekā ir pieejams ļoti plašs
preparātu klāsts, kas satur vienu un to pašu aktīvo vielu, izvēloties piedāvāt tikai
atsevišķus preparātus.
“Mēs arī neliekam viņam to piecus, sešus [medikamentus], jo viņš galīgi
apjuks. Viņam paskaidrot atšķirību arī ir diezgan grūti.” F_6
Intervētie farmaceiti vairākkārt uzsvēra, ka aicina pacientus lietot ģenēriskās
zāles, ja klients nevar atļauties iegādāties oriģinālās zāles.
“Mēs noteikti piedāvājam tad, kad viņš [pacients] saka, ka viņam nav naudas.
It sevišķi, ja ir zāles, kad tikai 71 cents jāpiemaksā. Ja viņš saka, ka nav
naudas pavisam, tad mēs noteikti piedāvājam.” F_7
Lai gan ārstu intervijās dominēja uzskats, ka ārstam ir noteicoša loma zāļu izvēlē,
un farmaceitam nav jāpiedāvā citas zāles, ja receptē ārsts ir norādījis konkrētu
zāļu nosaukumu, farmaceitu intervijās tika uzsvērts, ka farmaceita loma zāļu
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izvēlē un pacientu informēšanā ir nozīmīga, jo sociālā distance starp pacientu un
farmaceitu ir mazāka, nekā starp pacientu un ārstu. Pacienti var farmaceitam
uzdot detalizētākus jautājumus un saņemt izsmeļošākas atbildes, tomēr šķērslis
tam, lai farmaceits ar apmeklētāju varētu izrunāt visus ar zālēm saistītos aspektus,
nereti ir laika ierobežojums.
“Mēs [farmaceiti] esam tas pēdējais posmiņš, man liekas, pie kura viņi nāk.
Pie ārsta viņi nesaprot. Viņi [pacienti] kautrējās, un tad viņi visu mums prasa.
Mēs esam pēdējais posms, kas nodod to informāciju. Ja ir laiks, tad tu vari tam
cilvēkam lēnā garā izskaidrot. [..] Es domāju, ka farmaceitam ir ļoti liela
loma. Tikpat liela, cik ārstam, un tikpat liela, cik valstij.”F_5
Tomēr vienā gadījumā farmaceits uzskatīja, ka farmaceitu pienākumos neietilpst
informēt pacientus par zāļu lietošanu, īpaši gadījumos, kad pacients vajadzīgo
informāciju no ārsta nav saņēmis.
“Es tomēr uzskatu, ka farmaceitam nav jādara ģimenes ārsta darbs. [..]
daudzi pensionāri, vispār – cilvēki nāk aptiekā, un viņiem tik izraksta
receptes, bet ar ģimenes ārstu vispār nekas nav runāts. Es neteikšu, protams,
ka tas tā ir ar visiem, bet ar atsevišķiem – nāk te visu izprasa aptiekā.” F_3
Runājot par pacienta iesaisti zāļu izvēlē, intervētie speciālisti norādīja, ka
visbiežāk noteicošā ir pacienta maksātspēja, tomēr kā svarīgu faktoru ārsti un
farmaceiti minēja arī pacientu iepriekšējo pieredzi ar ģenēriskajām zālēm vai
sūdzības par konkrētu preparātu.
“Mēs esam aizvietojuši pēc viņu [pacientu] lūguma, jo viņš saka, ka viņš tomēr
nevar atļauties, jo tā pacienta piemaksa ir dārga. Pēc tam nākamajā reizē
viņš atnāk un saka, ka izteiktāk ir bijis. Viņš ir vairāk jutis galvassāpes, vai
tas medikaments nav darbojies tieši kā visu laiku, bet tie ir tādi reti
[gadījumi].” F_6
Savukārt citi speciālisti norādīja, ka ne vienmēr negatīva pieredze ir saistībā tieši
ar ģenērisko zāļu lietošanu – mēdz būt gadījumi, kad pacientu pieredze ir
pozitīvāka, lietojot tieši ģenēriskās zāles.
“Nē, ir arī kādreiz tā bijis, kad liekas, ka tas ir it kā labāks medikaments, bet
tomēr cilvēkam kaut kas nepatīk. Nomainot uz to pašu ģenēriķi, tomēr liekas,
ka kaut kā labāk.” GA_12
Kā norādīja vairāki ārsti, ja pacienti sūdzas par ģenērisko zāļu blaknēm vai
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efektivitātes trūkumu, viņi mēģina piemeklēt citu preparātu, taču drošāk ir
nomainīt zāļu grupu.
“Nu, teiksim, no tiem, no kuriem pagājušo gadu tika ziņots, tika nomainītas
pilnībā visas grupas. Vispār uz citas grupas medikamentiem. Tas nav tā, ka
tika nomainīts tikai ģenēriskais medikaments uz oriģinālo preparātu.
Lielākoties nē ‒ vispār citas ķīmiskā sastāva grupas.” GA_10
Farmaceiti savukārt novērojuši, ka aptiekās var nebūt pieejami preparāti, kas
tikuši kompensēti agrāk, bet pašlaik ir zaudējuši popularitāti.
“Cilvēkiem, kas pirms diviem gadiem ir lētāko pirkuši, aptiekās to vairs netur
tik bieži, jo netiek pieprasīts tik bieži. Tad viņi, protams, ir dusmīgi, kāpēc
nevienā aptiekā nav. Nu jā, to firmu vairs neviens neraksta, un ir dārgi
kļuvuši.” F_6
Līdzīgi kā farmaceiti, arī ģimenes ārsti intervijās uzsvēra, ka pacientiem pēc
ārstēšanas stacionāros biežāk tiek izrakstītas oriģinālās zāles. Šādos gadījumos
pacienti, turpinot ārstēšanos pie ģimenes ārsta, lūdz izrakstīt tās pašas zāles,
kuras slimnīcā bija izrakstījis speciālists. Tāpat kā farmaceiti, arī ārsti kā
raksturīgāko medicīnas nozari, kurā ārsti mēdz izrakstīt tieši oriģinālās zāles,
minēja kardioloģiju.
“Tie pacienti, kas pēc kardioloģiskas operācijas… Un tur Stradiņos viņus visus
vai nu brīdina, vai kā, bet viņi visi zina, ka vajag oriģinālu.” GA_4
“Tur [stacionārā] arī iznāk vienmēr vislielākās izmaksas. Tā tas ir. Pēc visiem
stentiem tur nāk visi tie… Speciālisti, jo īpaši Stradiņos – tie, man liekas
konsekventi oriģinālpreparātus nozīmē. [..] es nemaz necenšos pretoties, jo,
kā cilvēks ir iesācis lietot, ko speciālists nozīmējis, tā arī lieto. [..]Viņam
[pacientam] nemaz nav jēgas kaut ko citu piedāvāt mēģināt. Speciālists ir
teicis – cauri, un tas vairs nav apspriežams.” GA_12

3.2.5. Komerciālo interešu ietekme uz zāļu izvēli
Respondenti kā vienu no iemesliem, kas ietekmē ārstu un farmaceitu ieteikumus
par zāļu izvēli, minēja arī iesaistīto pušu (oriģinālo un ģenērisko zāļu ražotāju,
lieltirgotāju, aptieku īpašnieku) komerciālās intereses. Dažās intervijās
respondenti kā pamatojumu, kas nosaka farmaceita ieteikumu pirkt konkrētas
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zāles, minēja aptieku īpašnieku komerciālās intereses, jo oriģinālo zāļu
tirdzniecība aptiekām nodrošina lielāku peļņu nekā ģenērisko zāļu pārdošana.
“No peļņas, protams, tur ir [atšķirība], jo oriģinālais preparāts ir dārgāks
nekā ģenēriskais.” F_6
Intervijās vairākkārt tika minēta arī aptieku ķēžu saistība ar lieltirgotavām, kuras,
pēc respondentu domām, mēdz īstenot savas komerciālās intereses un izdarīt
spiedienu uz aptiekās strādājošajiem farmaceitiem vai ģimenes ārstiem, lai
pārdotu konkrētas zāles.
“Tur varētu būt jautājums par konkrētām aptiekām, aptieku ķēdēm un
aptieku ķēžu īpašnieku lobiju uz noteiktām firmām, medikamentiem [..]
Protams, viņam [īpašniekam] ir sava interese noteiktu medikamentu
noteiktā brīdī realizēt, jo īpaši tiem, kuriem beidzas derīguma termiņš. Tur
tiek piesaistīti gan farmaceiti, gan Latvijā arī ārsti, tai skaitā ģimenes ārsti,
kuri ļoti bieži īrē telpas no šim te astoņkājim piederošām telpām.” GA_10
Ģimenes ārsti atsaucās arī uz savu personisko pieredzi par situācijām, kad aptiekā
netiek piedāvātas lētākās zāles, tādējādi radot iespaidu, ka farmaceita ieteikuma
pamatā ir komerciālas intereses.
“Brīžiem šķiet, ka viņi [farmaceiti] piedāvā dārgāko medikamentu no kāda
konkrēta ķīmiskā nosaukuma.
Intervētājs: Jums ir bijušas tādas situācijas?
Personīgi ir bijis pērkot. Tev [kā pacientam] speciāli ir jāizpēta un jāzina,
kurš ir tas lētākais, un tad jāprasa, ka man tieši to.” GA_11
Vairāki farmaceiti gan uzsvēra, ka viņu izpratne par farmaceita ētiku un
profesionālajiem pienākumiem nepieļauj iespēju, ka komerciālās intereses varētu
ietekmēt farmaceita ieteikumu saturu, tādēļ ne lieltirgotāju norādījumiem, ne zāļu
ražotāju sniegtajai informācijai nav liela ietekme.
“[..] firmas nāk un runā, bet tas nav vadmotīvs. Es zinu, ka man kolēģes ļoti
ciena, ka mēs esam farmaceiti. Mēs palīdzam cilvēkam. Protams, ja cilvēkam
ir vienalga, tu vari ieteikt pēc sava viedokļa, bet tas [komerciālās intereses]
noteikti nav vadmotīvs.” F_5
“Informāciju no firmām mēs diezgan filtrējam, jo tur tu nevari būt
simtprocentīgi pārliecināts, ka viss ir tā, kā tiek pasniegts.” F_2
Arī ģimenes ārsti intervijās minēja zāļu ražotājfirmu mēģinājumus ietekmēt ārstu
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izvēli par labu noteiktām zālēm, tomēr daži ārsti uzsvēra, ka firmu sniegtā
informācija nav noteicošā viņu izvēlē, un šo informāciju ir nepieciešams kritiski
izvērtēt.
“Nē [firmu informācija neietekmē], jo, ja pacientam nepalīdz zāles vai viņas
slikti darbojas, viņam ir kaut kādas blaknes, viņš nekad to nelietos. Ja ārsts to
darīs [izrakstīs firmas interesēs], tad viņam ar to pacientu absolūti nebūs
nekāda kontakta. Tam arī nav nekāda jēga, jo nevar vienu un to pašu
preparātu nozīmēt piecpadsmit cilvēkiem ar to pašu diagnozi, un viņiem viss
strādās.” GA_3
“Ir pārstāvji un firmas, kas tiešām tā korekti pastāsta par būtisko. Ir arī, kas
pilnīgi bezjēdzīgi staigā un atgādina par saviem medikamentiem, par
pārākumu, kāds ir viņa preparātam. Bet tos jau mēs neviens parasti
nepērkam. Kā saka, tas jau nav noteicošais tai izvēlē, ko tas pārstāvis tur
stāsta.” GA_12
Viens no ģimenes ārstiem intervijā uzsvēra, ka, lai gan pacientiem dažkārt rodas
aizdomas, ka ārstu izvēli par labu noteiktam medikamentam ietekmē kādas
komerciālas intereses, šis viedoklis tomēr nav pamatots.
“[..] šiem lētuma faniem liekas, ka es no tā kaut kādu labumu iegūstu, ka es
uzrakstīju kaut ko dārgāku. Nu es saku: “Nē, es domāju, kā Jums būs labāk”.”
GA_11
Vienlaikus vairākās intervijās farmācijas firmu pārstāvju sniegtā informācija
netika saistīta ar šo firmu komerciālajām interesēm, un respondenti šo
informāciju vērtēja kā būtisku, noderīgu un uzticamu.
“Viņiem [farmācijas firmu pārstāvjiem] jau protams ir jāpārdod, bet tad viņi
tos pētījumus rāda, uz ko tad viņi izskaidro. Tur man liekas, ka ir diezgan
kvalitatīvi. Viņi nemaz nedrīkst muļķības mums stāstīt.” F_5
“Es domāju, ka farmaceitam pašam jāinteresējas par kaut ko jaunu, kas
parādās. Bet tā es domāju, ka primārais ir firmas, kas sniedz informāciju par
jaunām zālēm. Pārstāvji tā arī dara.” F_6
“Tas [informācija] ir no Ģimenes ārstu asociācijas, no visādām firmām, kas
piedāvā visādus medikamentus. Tur [konferencēs] arī profesori uzstājas [..].
Profesors [X] vienmēr ir tikai par oriģinālajiem medikamentiem, bet par
pārējiem ārstiem nevaru tā pateikt.” GA_6
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3.2.6. Ārstu, farmaceitu un pacientu sadarbība
Intervijās ar ģimenes ārstiem ārstu un farmaceitu sadarbība bieži tika raksturota
pozitīvi, minot, ka ārsti var saņemt nepieciešamo informāciju no farmaceitiem, kā
arī farmaceiti konsultējas ar ārstiem.
“Ļoti laba [sadarbība]. Ne reizi nebija tā, ka es atnāktu uz aptieku un
pateiktu ‒ klausieties, lūk, man tāda un tāda problēma. Ko jūs varat man
piedāvāt, kas jums ir? Nevienu reizi neviens farmaceits neteica ‒ nav laika,
nerunāšu. Visu izstāsta sīki un tā kā vajadzīgs. Es zinu, ka varu pat šķietami
muļķīgu jautājumu uzdot.” GA_14
“Reizēm no aptiekas zvana. Mēs arī zvanām, kad meklējam kaut kādu
medikamentu, kuru nevar atrast. Piemēram, aptieku izziņu birojam ir līgums
tikai ar noteiktām aptiekām, un viņiem ir informācija tikai par noteiktām
aptiekām. Un, ja es zvanu meklēju, viņi ne vienmēr man var atbildēt. Tad
palīdz aptiekas kolēģi.” GA_6
Dažos gadījumos tika uzsvērts, ka veiksmīga sadarbība veidojas starp ģimenes
ārstu un tuvāko aptieku, visbiežāk gadījumos, kad ārsta prakse vai doktorāts
atrodas tieši blakus vai vienā ēkā.
“Es strādāju aptiekā. Man nav nekādu problēmu. Es eju un konsultējos, prasu
jautājumus farmaceitiem. Farmaceiti prasa man. Ik pa laikam arī viņi man
prasa viedokli par to, par indikācijām, par kontrindikācijām, par vēl kaut ko
citu. Tā kā es varētu teikt, ka mums ir sadarbība.” GA_10
Tomēr vairākās ārstu un farmaceitu intervijās tika uzsvērts, ka farmaceitu un
ārstu sadarbība Latvijā nav pietiekami efektīva, un tā būtu jāuzlabo. Raksturīgi, ka
farmaceiti saskatīja vairāk problēmu sadarbībā ar ārstiem. Kā problēmas
sadarbībā farmaceiti minēja to, ka ārsti nepietiekami informē pacientus, sniedz
vienpusīgu informāciju vai pauž viennozīmīgi negatīvu viedokli par ģenēriskajām
zālēm.
“Nē, laikam vajag kopā izglītot, lai būtu sadarbība starp ārstu un farmaceitu,
un arī klientu, un pacientu. Ir grūti, ja viens izglīto, otrs neizglīto un ir
starpdomās. Ir grūti ar to. Ir grūtāk ar to, man liekas, nekā citur. Nu,
cenšamies.” F_1
“Mums vēl Latvijā nav parādījusies tāda atklāta sadarbība ar ārstiem.
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Vismaz neesam tā novērojuši. Citreiz tā ļoti asi atbild ģimenes ārsti vai
speciālisti, kad piezvana, un tu gribi precizēt, ko tur dakteris tieši ir domājis.
Kaut kā vajadzētu aktīvāk farmaceitam ar ārstu iesaistīties kopā. Mums
citreiz pietrūkst informācijas. Kādreiz neskaidri ir pacientam pateikts,
uzrakstīts neskaidri.” F_6
Ģimenes ārsti kā problēmu minēja sadarbību ar ārstiem speciālistiem, kuri
dažkārt neinformē ģimenes ārstu par izrakstītajām zālēm, tādējādi radot
problēmas ģimenes ārsta darbā un izraisot risku, ka vairāki ārsti varētu izrakstīt
zāles, kas satur vienu un to pašu aktīvo vielu.
“Man būtu labāk, lai viņš [ārsts speciālists] uzraksta kaut ko tādu, ko es
varētu pielīmēt kartiņā [..]
Intervētājs: Bet tas notiek vai nenotiek?
Ļoti bieži nenotiek. Un tad: “Jā, man kaut ko izrakstīja”. Bet ko tur uzrakstīja,
es nezinu. Tad es lūdzu, lai atnes vismaz tās zāles.” GA_14
“Mums jau arī ir problēma, ka pacients aiziet pie viena speciālista, pie otra.
Viens uzraksta, otrs nepajautā. Pacients varbūt arī nepasaka, ka tādi
medikamenti jau tiek lietoti. Dubultā izraksta to pašu grupu, un viņš vēl lieto
to klāt. Nu nav informācijas apmaiņas.” GA_8
Atsevišķi ģimenes ārsti uzskatīja, ka farmaceiti dažkārt pārāk iejaucas ārstu
lēmumos par zāļu izrakstīšanu.
Iespēja uzlabot komunikāciju starp pacientiem, ārstiem un farmaceitiem
respondenti saskatīja e-veselības sistēmā, jo šobrīd ir iespējama situācija, kad
vairāki ārsti, neatkarīgi viens no otra un nekomunicējot savā starpā, izraksta
pacientam zāles, nezinot par šo zāļu iespējamo mijiedarbību.
“Ne tikai par ģenēriķiem un oriģinālajiem, bet vispār kopumā būs
pārskatāmas visas, teiksim, katra pacienta individuālās lietotās zāles, kā arī
[varēs] saprast visas mijiedarbības. Šobrīd viņš ir bijis pie viena ārsta un zāles
paņem pie manis, tad viņš ir bijis vēl pie kāda ārsta un zāles paņem kaut kur
citur. Viņš beigās mājās to visu saliek vienā kaudzē un lieto. Beigās varbūt
pat sanāk situācija, kad nevis oriģinālie vai ģenēriķi kaut kā maina šo te
veselību, bet tieši tas, ka nepareizi tiek lietots.” F_4
Tāpat farmaceiti minēja, ka e-veselība palīdzētu risināt problēmas, kas rodas
situācijās, kad farmaceits nevar saprast ārsta rakstīto receptē vai ir aizdomas par
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kļūdu receptē.
“Mēs jau gaidām ar nepacietību to e-veselību. Viņa kā nenāk, tā nenāk. Tas
arī atrisinātu daudz tādas neskaidrības. Citreiz pieci farmaceiti lasa vienu
recepti un nevar izlasīt. Ja vēl pacients nezina, un tu to dakteri sazvanīt
nevari, pacients tev neko pateikt nevar, tad vienīgi tev atliek zīlēt tikai.” F_6
Intervijās kā iespējamais ieguvums tika minēts arī tas, ka e-veselība padarītu zāļu
izrakstīšanu pārskatāmāku valsts institūcijām un ļautu pamanīt iespējamās
komerciālās intereses un zāļu ražotāju ietekmi uz zāļu izrakstīšanu.
“E–recepte atvieglo kontrolējošo institūciju darbību. [..] Ja, teiksim,
kontrolētu kaut kādu farmaceitisko kompāniju lobijus vai medikamentu
apriti saistībā ar to, kuros reģionos kurš medikaments [vairāk izplatīts]. Vai
kurš ārsts raksta kuras firmas preparātus vairāk, kas rada virkni jautājumu.”
G_10

3.2.7. Sabiedrības informētība par ģenēriskajām zālēm
Speciālistu vērtējumi par sabiedrības zināšanām par ģenēriskajām zālēm bija
atkarīgi no tā, kāds ir prakses vai aptiekas pacientu loks. Daži uzskatīja, ka cilvēki
ir ļoti labi informēti par lētākām alternatīvām, savukārt citi uzskatīja, ka
sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes. Intervētie farmaceiti norādīja, ka aptieku
apmeklētāji biežāk domā kategorijās “lētākas” un “dārgākas” zāles nevis
“oriģinālās” vai “ģenēriskās” zāles.
Pēc speciālistu novērojumiem, kompensējamo zāļu lietotāji ir labāk informēti par
cenu atšķirībām.
“Es domāju, ka tie pacienti, kas lieto valsts kompensējamos medikamentus, ir
lietas kursā par to. Ņemot vērā pirktspēju, viņi sen jau ir pamanījuši cenu
atšķirību.” GA_10
Pacientu informētību un vēlmi aktīvi iesaistīties zāļu izvēlē speciālisti vērtēja
piesardzīgi, uzskatot, ka pacientiem ir pārāk ierobežotas zināšanas par medicīnu.
Gan intervētie ģimenes ārsti, gan farmaceiti stāstīja anekdotiskus piemērus, lai
ilustrētu situācijas, kad pacienti ir dzirdējuši medicīniskus jēdzienus, bet tos
neizprot līdz galam.
“Viņi ir ļoti informēti. Kādreiz ir līdz tādam absurdam, kad viņi nāk un viņiem
vajag ibuprofēnu ģenērisko. Pilnīgi tā. Bieži viņi nesaprot, ko tas nozīmē, kas
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ir oriģinālais un kas ir patentbrīvais. Tas arī ir jāstāsta viņiem un jāinformē.”
F_7
Daži ģimenes ārsti uzskatīja, ka pacientam medikamenta izvēlē pilnībā jāuzticas
ārsta viedoklim, un nav nepieciešams pacientu detalizēti informēt par zālēm.
“Tā kā pacienti nav ārsti, un viņiem nav [ārsta] izglītības, viņi visu to iztulko
savādāk. Viņam ir vairāk pārdzīvojumu, un reizēm tad viņš neuzticas ārstam
un sāk klausīt tantiņas, ko stāsta no malas. Es nedomāju, ka tas ir labākais
variants. Es domāju, ka jo mazāk [pacients zina], jo labāk.” GA_6
Viena no intervētajām ģimenes ārstēm, minēja, ka pēc viņas pieredzes
“pusizglītots ir sliktāks nekā neizglītots” GA_14.
Intervētie speciālisti novērojoši, ka pacientu zināšanas un viedoklis par
ģenēriskajām zālēm ir atkarīgs no speciālistiem, kuri iesaistījušies viņu aprūpē.
Tas var nozīmēt arī to, ka pacienti nelabprāt izvēlas lētākās zāles.
“Nu, diezgan švaki. Tā informācija lielākajā gadījumā ir tāda, kas līdz viņiem
ir nonākusi, ka ģenēriķi visi ir slikti, un tos labāk neizvēlēties. Protams, ja
farmaceits pacientam nedod savu izvērtējumu, kāpēc neizvēlēties, ja nav
nekādu papildus problēmu. Tas ir sabiedrības informētības mīnuss, bet tas iet
roku rokā ar institūcijām un speciālistiem, kas nodod informāciju tālāk.” F_4
Skaidrojot pacientiem un aptiekas apmeklētājiem, kas ir ģenēriskās zāles
speciālisti parasti izvairās no garām un detalizētām sarunām, aizbildinoties, ka
pacientiem neesot interese par atšķirību niansēm. Visbiežāk tika piedāvāts
skaidrojums, ka cenu atšķirība ir saistīta ar to, ka zāles ražo cits ražotājs pēc
oriģinālo zāļu patenta termiņa beigām.
“Ir firma, kas to medikamentu ir izdomājusi, uzražojusi. Tas ir tas oriģinālais
medikaments. Pēc kāda laika ir citas kompānijas, kas viņu iemācās ražot, bet
viņš neskaitās oriģinālpreparāts. Viņš neskaitās ne ar ko sliktāks, bet viņam
ir cenu atšķirība. Nu tā, lai cilvēks saprot, kāpēc vienam ir tā un otram tā. Tur
vēl ir patenti, bet tas viņus [pacientus] tā neinteresē. Viņiem vairāk interesē,
kāpēc ir tik liela tā [cenu] atšķirība…” GA_8
Neskatoties uz personīgo negatīvu viedokli par ģenēriskajām zālēm, farmaceiti
uzskatīja, ka aptiekas apmeklētāju pirktspēja ir primārais faktors zāļu izvēlē, tāpēc
viņi izvēlās noklusēt savus uzskatus par ģenēriskajām zālēm.
“[Skaidroju] vienkāršos vārdos, lai cilvēks, biežāk pensionārs, neapjūk. Būs
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tās pašas zāles ar citu nosaukumu un to pašu devu. Tas, vai teikt… Tas, ka
mēs zinām, ka atšķiras tā pati ekvivalence vai biopieejamība… Es pateikšu
tos vārdus, un tur būs vēl piecas minūtes garāka tā saruna par to, vai pat vēl
ilgāk. Rezultātā viņš nenopirks neko.” F_3
Ja pacients jau ir atnācis ar negatīvu uzskatu par ģenēriskajām zālēm, gan ģimenes
ārsti, gan farmaceiti neuzskatīja par savu pienākumu pārliecināt šos cilvēkus par
ģenērisko zāļu lietošanu.
“Ne vienmēr [piedāvājam ģenēriskās zāles]. Ja ir izrakstīts oriģināls, daži
klienti ir ļoti dusmīgi, ja viņiem sāk uzbāzties ar vēl kaut kādām zālēm, ja viņi
visu mūžu ir dzēruši oriģinālās. Tad viņi ir priecīgi, ka viņi var nopirkt, un
viss. Ja ir no klienta puses kaut mazākā vēlme uzzināt par citām, nu, lētākām
[zālēm] un firmām, protams, ka mēs to visu pastāstām. Tā speciāli, kad nāk
[pirkt] oriģinālās zāles, mēs viņiem nestāstām.” F_7
Ārsti minēja, ka laika trūkums ir biežākais faktors, kāpēc viņi ar pacientiem
detalizēti nepārrunā atšķirības starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm.
Papildus tika minēts arī tas, ka pacientiem nav nepieciešams iedziļināties, vai arī
tas, ka gados vecāki pacienti nav spējīgi saprast ģenērisko zāļu būtību un
atšķirības no oriģinālajām zālēm. Intervētie ģimenes ārsti uzsvēra, ka, galvenokārt
laika trūkuma dēļ, sarunu par ģenēriskajām zālēm parasti uzsāk pēc pacienta
iniciatīvas.
“Mēs jau daudz runājam, bet tik daudz un smalki mēs nerunājam. Ja pacients
neuzdod jautājumu, tad mēs lieki nebāžamies virsū, jo tā var runāt visu
laiku.” GA_9
“Šobrīd internets visiem ir pieejams. Mums nav tik daudz laika, lai runātu par
laiku, pavasari un [ģenēriskajām zālēm].” GA_2
Lai arī farmaceiti informācijas sniegšanā iesaistījās daudz biežāk nekā ārsti, kas ir
skaidrojams ar to, ka aptiekās pacientam ir jāizvēlas viens no vairākiem
preparātiem, arī aptieku speciālisti uzsvēra laika trūkumu detalizētām sarunām.
Jautājumā par to, vai būtu jāveicina ģenērisko zāļu lietošana Latvijā, informējot
par tām sabiedrību, daļa respondentu uzskatīja, ka papildus informēt sabiedrību
nav nepieciešams, jo iedzīvotāji jau ir pietiekami izglītoti un zina, kas ir ģenēriskās
zāles. Tika pieminētas arī Latvijā veiktās sabiedrības izglītošanas kampaņas,
kuras, pēc respondentu domām, ir devušas rezultātus.

42

Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība,
viedokļi un pieredze
“Man liekas, ka viņa [iespēja lietot ģenēriskās zāles] jau ir diezgan
popularizēta. Es saku, ja cilvēks grib ārstēties lētāk, viņš to droši var izdarīt.
[..] Sabiedrība zina. Viņi ir informēti.” F_7
“Vai veicināt tieši? Nu mēs varam piedāvāt pacientam. Nē, nu redz, valsts jau
veicina ar savu politiku. Tas jau notiek.” GA_8
Dažās intervijās tika uzsvērts, ka daudz svarīgāk būtu sniegt informāciju par zāļu
kompensācijas sistēmu, nevis ģenēriskajām zālēm.
“Es nezinu. Viņas [ģenēriskās zāles] jau ir pietiekoši populāras. Es domāju, ka
vairāk ir jānodarbojas ar to, lai cilvēki saprot to [kompensācijas] sistēmu,
kas viņa ir, jo cilvēki zina, ka ir tās kompensējamās. [..] Viņi vienkārši
nesaprot to sistēmu pašu par sevi. Es domāju, ka [ģenēriskās zāles]
popularizēt vairāk nevajag.” F_5
Daļa respondentu uzsvēra, ka ģenērisko zāļu lietošanu drīkst veicināt tikai tādā
gadījumā, ja ir pārliecība, ka zāles būs tikpat efektīvas kā oriģināli, un būs ne tikai
ekonomiskais ieguvums valstij, bet arī uzlabosies sabiedrības veselība.
“Es domāju, ka jāskatās katrs individuālais gadījums. Ja, piemēram, cilvēkam
tās zāles palīdz, ja reāli tam cilvēkam spiediens krītas, viņš tiek noturēts
normas robežās, kāpēc nē? Protams. Jā, jo bija jau tāda politika – skaitīsim
naudu pacientu maciņos.” F_2
“Ja tas [ģenēriskās zāles] uzlabo sabiedrības veselību, jā, tad kāpēc ne, bet,
ja rādītāji iet uz leju, tad noteikti nē. Tad labāk pie oriģinālajiem.” F_4
Viens no ģimenes ārstiem uzsvēra, ka nevajadzētu veicināt ne ģenērisko, ne
oriģinālo zāļu lietošanu, jo izvēle par konkrētu medikamentu katrā atsevišķā
gadījumā ir jāatstāj ārsta ziņā.
“Es domāju, ka nav jāveicina ne, lai lieto oriģinālos, ne ģenēriskos
medikamentus. Tā situācija ir tāda, kāda ir. Jūs esat kabinetā, es esmu
kabinetā, un, izejot no Jūsu sūdzībām, no anamnēzes, no objektīvā stāvokļa,
mēs varam izvērtēt ko un kā, protams, arī atkarībā no Jūsu materiālajām
iespējām.” GA_5
Atbildot uz jautājumu par ģenērisko zāļu lietošanu Latvijā, salīdzinot ar citām
valstīm, lielākā daļa respondentu atbildēja, ka viņi neko par to nezina vai arī
viņiem trūkst informācijas, lai veiktu šādu salīdzinājumu. Tie ārsti un farmaceiti,
kuriem bija viedoklis par šo jautājumu, pauda atšķirīgus viedokļus – gan to, ka
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Rietumeiropā ģenēriskās zāles lieto vairāk, gan to, ka citās valstīs vairāk lieto tieši
oriģinālās zāles.
“Laikam jau citur Eiropā bija tā, ka ģenēriskie vairāk kustas, bet es negribu
sajaukt. Man liekas, ka jā. Protams, oriģinālie medikamenti arī sastāda kaut
kādu procentu. Es domāju, ka mums salīdzinājumā ar Eiropu, ir krasi
atšķirīga situācija, noteikti, kā vienmēr. Jā, es esmu dzirdējis, ka Latvijā
oriģinālpreparāti vairāk iet kā ģenēriskie.” F_3
“Rietumeiropa, manuprāt, mums ir priekšā tādā ziņā, ka viņi, cik man ir
informācija, vairāk tieši uz oriģinālpreparātiem strādā. Ģenēriķi ir mazāk.”
F_4

3.3. Mediju satura analīze
3.3.1. Publikāciju kvantitatīva analīze
Pētījuma ietvaros tika analizēti raksti par ģenēriskajām zālēm, kuri publicēti
internetā un laikrakstos laika periodā no 01.01.2009 līdz 31.12.2014. Kopā
laikrakstos un tiešsaistes portālos šajā laika periodā bija 121 publikācijas. No tām
2 tiešsaistes publikācijas netika iekļautas analīzē, jo tām nevarēja noteikt
publicēšanas datumu. Publikāciju sarakstu skatīt 13. pielikumā.
Nacionālajos un reģionālajos laikrakstos šajā laika periodā bija publicēti 85 raksti
par ģenēriskajām zālēm, bet tiešsaistes portālos – 34 (11. attēls).
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29%

Tiešsaistes portāli
61%

11. attēls. Pētījumā iekļauto publikāciju avoti %, n=119
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Kā redzams 11. attēlā, vairāk rakstu (61%) bija publicēti nacionālos laikrakstos,
bet mazāk (10%) reģionālos laikrakstos.
Publikāciju latviešu valodā šajā laikā posmā bija ievērojāmi vairāk nekā krievu
valodā. No 119 publikācijām 76% bija latviešu valodā, bet krievu valodā tikai 24%
(12. attēls).

24%

LV
RU
76%

12. attēls. Publikāciju sadalījums pēc valodas %, n=119

Lielākajā daļā publikāciju, t.i. 91 rakstā (77%) bija pausts pozitīvs viedoklis par
ģenēriskajām zālēm. Savukārt 11 publikācijās (9%) rakstā paustā attieksme pret
ģenēriskajām zālēm bija negatīva. 17 publikācijās (14%) rakstu bija iekļauts gan
pozitīvs, gan negatīvs viedoklis par ģenēriskajām zālēm (13. attēls).
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Negatīvs viedoklis
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77%

13. attēls. Publikācijās paustais viedoklis par ģenēriskajām zālēm %, n=119
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No tiem rakstiem, kuros tika pausts pozitīvs viedoklis par ģenēriskajām zālēm, 51
raksts (63%) bija publicēts nacionālajos laikrakstos, 25 raksti (27%) – tiešsaistes
portālos, bet 9 (10%) – reģionālajās avīzēs (14. attēls).
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Nacionālie laikraksti
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Tiešsaistes portāli
Reģionālie laikraksti
63%

14. attēls. Publikācijas, kurās pausts pozitīvs viedoklis par ģenēriskajām zālēm (pēc
publicēšanas vietas) %, n=9

No publikācijām, kurās bija iekļauts negatīvs viedoklis (n=11), 6 bija atrodamas
tiešsaistes portālos, bet 5 drukātos medijos. No 17 publikācijām, kurās bija iekļauti
abi viedokļi, 14 bija atrodamas drukātos medijos, bet 3 tiešsaistes portālos (15.
attēls).
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15. attēls. Negatīvs (n=11) vai divējāds (n=14) viedoklis par ģenēriskajām zālēm (pēc
publicēšanas vietas), n=25

Visvairāk publikāciju latviešu valodā bija laikrakstā Latvijas avīze (16) un Diena
(15). No laikrakstiem krievu valodā, visvairāk publikāciju bija Телеграф (7), bet
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no tiešsaistes portāliem – delfi.lv (4). Laikrakstā Latvijas avīze 12 raksti pauda
pozitīvu viedokli, viens – negatīvu, un trīs publikācijās bija ietverti abi viedokļi.
Laikrakstā Diena publikācijas bija vai nu pozitīvas, vai arī ietvēra abus viedokļus.
Laikrakstā Телеграф visi publicētie raksti pauda pozitīvu viedokli. Tiešsaistes
portāla delfi.lv bija publicēti gan pozitīvi, gan negatīvi viedokļi (16. attēls).
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16. attēls. Viedokļi par ģenēriskajām zālēm (pēc publicēšanas avota), n=119

Analizējot datus pēc viedokļa paudēja (17. attēls), var redzēt, ka ārsti un pacientu
organizācijas pauž gan pozitīvu, gan negatīvu viedokli par ģenēriskajām zālēm,
savukārt farmaceiti un zāļu ražotāji pārsvarā pauž pozitīvu viedokli. Valsts
institūciju pārstāvji (Zāļu valsts aģentūra, Nacionālais veselības dienests,
Veselības ministrija) pauž tikai pozitīvu viedokli par ģenēriskajām zālēm.
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Medijos visbiežāk notika diskusija par valsts kompensējamo medikamentu
sarakstā iekļautajām ģenēriskajām zālēm, uzsverot iespēju samazināt gan
pacientu, gan valsts izmaksas. Par ģenēriskajām zālēm kompensācijas sistēmas
ietvaros pārsvarā tika pausts pozitīvs viedoklis (18. attēls).
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18. attēls. Viedokļi par ģenēriskajām zālēm kompensācijas sistēmas un citos kontekstos,
n=119

2011. g. februārī pirmo reizi tika uzsākta Nacionālā veselības dienesta kampaņa
“Ārstējies nepārmaksājot!”, un ap šo laiku strauji palielinājās arī publikāciju skaits,
kurās tika pieminēti ģenēriskie medikamenti. Pārsvarā šajās publikācijās tika
pausts pozitīvs viedoklis par šīm zālēm. Pēc kampaņas uzsākšanas parādījās arī
raksti, kuros tika pausts negatīvs viedoklis par ģenēriskajām zālēm (19. attēls).
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3.3.2. Publikāciju kvalitatīvā analīze
Viedokļi par ģenēriskajām zālēm
Lielākā daļa informācijas par ģenēriskajām zālēm medijos bija pozitīva, skaidrojot
zāļu preparātu ekvivalenci, cenu veidošanās principus un atspēkojot mītus, tomēr
pietiekami bieži tika minēti arī negatīvi viedokļi un mīti par ģenēriskajām zālēm.
Ārsti ar mediju starpniecību vairākkārt uzsvēra, ka ģenēriskās zāles neder visiem
pacientiem, un ir nepieciešama individuāla zāļu preparāta piemeklēšana katram
gadījumam, tādējādi netieši norādot, ka ģenēriskās zāles nav savstarpēji
aizvietojamas ar oriģinālajiem preparātiem.
“Ministrija vēlas, lai ārsts visu savu pacientam veltīto laiku tērē, meklējot
zāļu cenas. Rodas iespaids, ka mērķis ir vairāk un vairāk pievērsties tieši zāļu
izrakstīšanai, pārvēršot visu medicīnu par polipragmāziju. Bez tam netiek
ņemts vērā galvenais – klīniskā iedarbība, līdz ar to ārstēšanas efektivitāte,
zālēm ar vienādu ķīmisko nosaukumu atšķiras, jo pacienti un viņu
patoģenēzes mehānismi ir atšķirīgi.” P_4
Salīdzinoši bieži izskanēja viedoklis, ka “dārgākas zāles ir labākas” norādot, ka
oriģinālās zāles ir augstākas kvalitātes nekā ģenēriskās zāles.
“Lai gan abu veidu medikamentiem ir vienāds ķīmiskais sastāvs, speciālistu
viedokļi par to līdzvērtību dalās. "Es nekad neizrakstīšu ģenērisko
medikamentu, ja pacientam ir pa kabatai oriģinālais," teic [medicīnas
zinātņu doktors X]. "Nozīme ir ne vien zāļu ķīmiskajam sastāvam, bet arī
izmantotajām palīgvielām un tīrības pakāpei, kas lielākajā daļā gadījumu
oriģinālajiem medikamentiem ir nesalīdzināmi augstāka. Piemēram,
ģenēriskie sirds slimniekiem nepieciešamie beta blokatori var nebūt
pietiekami efektīvi. Tāpat, pārstādot sirdi vai nieres, ārsti neriskē lietot
ģenēriskos preparātus."” P_121
Publikācijās tika skaidrots, ka atšķirības efektivitātē un drošumā novērojamas
pievienoto palīgvielu un iepakojuma dēļ, kā arī izmainītu ražošanas procesu
ietekmē. Kā pamatojums ģenērisko zāļu apšaubīšanai bieži tika minēts pētījumu
trūkums.
“[Ģimenes ārsts X] norāda: šādus trūkumus [nekvalitatīvu iepakojumu]
pētījumos nepierāda, jo zāles tiek pārbaudītas bez iepakojuma. Ģenēriskos
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medikamentos var izmantot vairāku sāļu formas, piemēram, cinka sāli, kas
ir dārgāks nekā kālija sāls. Abi sāļi tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, taču viens
ir atmosfērā noturīgāks, otrs nav, bet apjomīgie pētījumi tomēr ir veikti ar
zālēm, kurās izmantots tikai viens no sāļiem. Tāpat ģenēriskajos
medikamentos ražotājs var izvēlēties izmantot cita veida apvalku, krāsvielas,
pildvielas, kas dažos gadījumos pat maina zāļu formu (kristālisko režģi).
Tāpēc

apgalvot,

ka

gala

efekts

oriģinālajiem

vai

ģenēriskajiem

medikamentiem ir vienāds, īsti nevar.” P_32
Vienā gadījumā žurnāliste apgalvoja, ka ģenēriskās zāles biežāk tirgo nelegālās
vietās:
“Tiesa, ģenēriskās zāles pārsvarā tirgo nelegālās [interneta] aptiekas, kas
nepieprasa recepti, aicinot “aiztaupīt laiku ārsta apmeklējumam”” P_114
Ģenērisko zāļu lietošanas veicināšana
Kā atzīmēts mediju kvantitatīvajā analīzē, ģenēriskās zāles medijos galvenokārt
tika skatītas zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros. Medijos ļoti plaši tika
apspriestas izmaņas normatīvajos aktos, kuras noteica, ka kompensācijas
sistēmas ietvaros ārsts varēs izrakstīt receptes tikai ar starptautiski nepatentēto
nosaukumu, bet farmaceitam būs jāizsniedz lētākās zāles. Izmaiņas noteikumos
tika pozicionētas kā viens no veidiem lētāku zāļu lietošanas veicināšanai.
“Valdība trešdienas vakarā pēc plašām diskusijām atbalstīja Veselības
ministrijas (VM) ierosinājumu, kas paredz no nākamā gada medikamentu
receptēs pirmreizējiem pacientiem norādīt starptautisko nepatentēto
nosaukumu un uzliek par pienākumu aptiekām atbilstoši receptei izsniegt
lētākos medikamentus. […] Viņš [veselības ministrs] norādīja, ka grozījumu
mērķis ir samazināt patentbrīvo medikamentu cenas, kas ir visas Eiropas
tendence, un palielinātu to lietošanas īpatsvaru kopējā medikamentu klāstā.”
P_7
Ļoti daudzās publikācijas jaunā sistēma tika pamatota atsaucoties uz citu valstu
piemēriem:
“VM norāda, ka Eiropas valstīs darbojas vairāki mehānismi patentbrīvo
medikamentu lietošanas veicināšanai, piemēram, paātrināta reģistrācija un
iekļaušanas

procedūra

kompensējamo

zāļu

sarakstā,

samazināta

reģistrācijas maksa, zāļu vispārīgā nosaukuma (INN) vai lētākās
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alternatīvas izrakstīšana, nosakot to par obligātu ārstiem (šāda prakse ir
Francijā, Portugālē, Spānijā, Apvienotajā Karalistē, Rumānijā, Lietuvā un
Igaunijā). Tā kā citu valstu pieredze liecina, ka INN vai lētākās alternatīvas
noteikšana kā obligāta prasība tikai izrakstīšanas līmenī nesniedz
pietiekamu efektu, ja aptiekām nav pienākums izsniegt lētāko medikamentu,
VM likumdošanā rosina noteikt abus šos principus. Tādējādi pacienti varēs
saņemt sev vispiemērotākās zāles par iespējami zemāko cenu. Pienākums
aptiekām izsniegt lētākās ģenēriskās zāles kā obligāta prasība šobrīd jau ir
Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Itālijā un Kiprā.” P_67
Citu valstu pieredze netika detalizēti analizēta, bet vienā rakstā, kura autors ir
ārsts, tika uzsvērts, ka citās valstīs ģenēriskās zāles lieto nabadzīgi un neizglītoti
cilvēki, tādējādi mēģinot apšaubīt ģenērisko zāļu kvalitāti.
“Ja arī, piemēram, kāds no malas mums vēlas ieskaidrot, ka mēs Latvijā
rīkojamies nepareizi, izrakstot mazāk vai biežāk oriģinālmedikamentus, tas
nenozīmē, ka kādam no malas esošam ir taisnība. Ja kādam ārzemēs ārsta
praksē uz konsultāciju ierodas neapdrošināti, dažkārt neizglītoti pacienti,
tad saprotams, ka šāda veida pacienti oriģinālmedikamentus nopirkt
nevarēs,

jo

viņiem

nav

apdrošināšanas,

lai

apmaksātu

oriģinālmedikamentus. Šie pacienti paši varēs iegādāties tikai vislētākos
medikamentus. Līdz ar to nav taisnība, ka ārpus Latvijas visā pasaulē
izraksta tikai un vienīgi lētākos medikamentus jeb ģenēriskos medikamentus
[..].” P_81
Arī žurnālisti novēroja, ka skarbākie kritiķi ģenērisko zāļu lietošanas veicināšanai
kompenācijas sistēmas ietvaros bija ārsti. Līdzīgi kā kvalitatīvajās intervijās ar
speciālistiem, arī medijos tika pausti konservatīvi viedokļi, ka tikai ārsts drīkst
izvēlēties zāļu preparātu:
“Taču ministrijas pūles ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, kas tiek maksāti par
kompensējamām zālēm, un arī naudu iedzīvotāju makos, pērkot lētākus
recepšu un bezrecepšu medikamentus, ir radījusi diezgan plašu rezonansi. Tā
nenāk no pacientu, bet gan zāļu ražotāju un pat Latvijas Ārstu biedrības
puses. Jo, lūk, tikšot būtiski ierobežotas ārsta iespējas un arī pienākumi
pilnībā atbildēt par konkrētā pacienta ārstniecības procesu. Farmaceits,
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piedāvājot zāles, tieši iejaukšoties ārstniecības procesā un tādējādi būtiski
pārkāpšot farmaceitiskās aprūpes robežas.” P_30
Ārsti obligāto prasību izrakstīt lētākās zāles uztvēra, kā mēģinājumu ierobežot
viņu profesionālo brīvību.
“Te ir tāds filosofisks jautājums – vai ārstam kā brīvas profesijas pārstāvim
drīkst noteikt, kas ir jāizraksta?» saka [asociētais profesors X] . Viņš jautā –
kāpēc vispār ārsts vajadzīgs, ja valsts nosaka lētākās zāles un tās tad varētu
automātiski izrakstīt.” P_87
Lai arī tikai nelielā daļā, tomēr dažās publikācijās, kas pauda gan žurnālistu, gan
ražotāju, gan arī farmaceitu viedokli, bija mēģinājumi aktualizēt komerciālo
interešu ietekmi uz ģenērisko zāļu lietošanas veicināšanu. Pirmkārt, tika minētas
ārstu attiecības ar farmācijas firmām, otrkārt, norādīts, ka aptiekām nav
finansiālas motivācijas izsniegt lētākās zāles pacientiem.
“Bet, kamēr notiek šīs sarunas [par lētāku zāļu izrakstīšanu], tikmēr solīdi
tērpti un ārvalstu zāļu ražotāju pārstāvniecību sūtīti kungi un dāmas ar zāļu
paciņām somās ver ģimenes ārstu un poliklīniku, kā arī slimnīcu dakteru
kabinetu durvis, lai kārtējo reizi ieteiktu un ar ārstu sarunātu, ka tieši šīs
zāles somiņā pacientam palīdzēs vislabāk. Mediķu vidē viņus sauc par
medrepiem. Daudzās Eiropas valstīs ir pieņemti tādi likumi, kas liedz viņiem
tuvoties ārstniecības iestādēm, bet Latvijā sadarbība starp mediķiem un
medrepiem joprojām sit augstu vilni. Tie ārsti, kas neatsakās no šīs
draudzības, tiek vainagoti ar bonusiem. Ja Veselības ministrija patiešām
vēlas palīdzēt pacientiem un valstij ietaupīt, tad vispirms šai palīdzībai
vajadzētu izpausties kā skaidrai un nepārprotamai cīņai pret tikko
aprakstīto korupcijas izpausmi.” P_30
“[Aptieku tīkla pārstāve] atzīmēja, ka, ieviešot šādu [kompensācijas] sistēmu,
naudas izteiksmē samazinātos pārdoto medikamentu tirgus, tāpēc VM darba
grupai ir jādomā, kā mainīt citus kompensācijas mehānismus, piemēram,
zāļu uzcenojuma mehānismu aptiekās.” P_5
Pacienti
Pacientu viedokļi diskusijās par ģenēriskajām zālēm tika atspoguļoti tikai
atsevišķos gadījumos, taču daudz tika apspriesti pacientu ieguvumi un riski,
lietojot ģenēriskās zāles. Veselības ministrijas organizētā kampaņa “Ārstējies
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nepārmaksājot” un tās atspoguļojums medijos aicināja pacientus aktīvāk
iesaistīties savā aprūpē un izvēlēties lētākas zāles.
“Ārsti ne vienmēr izraksta lētākos references medikamentus, līdz ar to esot
nepieciešama izvērstāka informēšanas kampaņa par ģenēriskajām zālēm.”
P_111
“Lai arī Latvijā lielam daudzumam medikamentu ir pieejami aizvietotāji –
līdzvērtīgas efektivitātes zāles, bet par zemāku cenu –, ik gadu pacienti no
sava maka pārmaksā vairākus miljonus latu, jo pērk visdārgākās zāles. Pērn
cilvēki pārmaksājuši pat 9 miljonus latu. Viens no būtiskākajiem iemesliem ir
tas, ka pacienti nezina vai netiek informēti, ka konkrētā situācijā ir iespējams
iegādāties nevis oriģinālo medikamentu, bet oriģinālā medikamenta
analogu (tos sauc par patentbrīviem medikamentiem), kas maksātu mazāk.
Otrkārt, ir pacienti, kuriem šķiet, ka ārstēties un izārstēt var tikai ar
visdārgāko, tātad vislabāko medikamentu.” P_84
Savukārt vairāki medijos publicētie ārstu un farmaceitu viedokļi bija tendēti uz
pacientu interešu aizstāvību un norādīja uz to, ka ģenērisko zāļu izsniegšana
kompensācijas sistēmas ietvaros ir netaisnīga pret pacientu.
“Savs viedoklis par jauno kārtību ir ģimenes ārstam [X]. “Es domāju, ka jaunā
sistēma itin drīz nomirs dabīgā un vieglā nāvē, jo tā ir ļoti netaisnīga pret
pacientiem.” Viņš piebilst, ka īpaši neapskaužamā lomā ir sirds slimnieki.
Turpmāk viņi varēs dabūt vai nu vislētākās zāles, vai arī par visu būs jāmaksā
pašiem pilnā apmērā. Pēc būtības valsts viņiem atsaka kompensāciju.
Piemēram,

Stradiņa

slimnīcā

ārsti

atbalsta

tikai

un

vienīgi

oriģinālpreparātus, nevis ģenēriskos (lētākos). Ko iesākt pacientam? “Esam
spiesti skaidrot pastāvošo politiku. Atzīstam, ka slimniekam nav izvēles
iespēju. Pēc būtības ārstēšana notiek uz aklo, jo pacients nedabūs tās zāles,
kas viņam visvairāk, ārstuprāt, nepieciešamas,” uzskata ģimenes ārsts.” P_9
“[Farmaceitu arodbiedrības pārstāve X]: "Ne vienmēr klients ar prieku ņem
lētāko. Tūlīt ir jautājums, kāpēc piedāvā citu, ja ārsts rakstījis šo. Tas pat nav
ētiski, ja farmaceits ar savu rīcību pauž: ārsts jums raksta to dārgo, bet es,
farmaceits, būšu labs un došu lētāku. Pacients uzstāj, ka negrib lētāko, bet
labāko. Tas rada liekus pārpratumus, nesaskaņas starp ārstiem un
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farmaceitiem. Jāārstē ar piemērotāko, ko ārsts pacientam piemeklējis. Tas
nav ne dārgākais, ne lētākais, bet īstais."” P_50
Zāļu pieejamība
Kā arguments, kas pamato nepieciešamību palielināt ģenērisko zāļu īpatsvaru,
medijos plaši tika atspoguļots viedoklis, ka Latvijas iedzīvotāji būtiski pārmaksā
par zālēm un ģenērisko zāļu lietošana ļautu būtiski samazināt gan valsts budžeta,
gan pacientu individuālos tēriņus. Viedokļu apkopojuma veidotāji uzsvēra, ka
ietaupījumu valsts budžetā, kas rodas lietojot lētākās ģenēriskās zāles, var novirzīt
inovatīvo zāļu kompensēšanai vai palielināt pacientu skaitu, kuri saņem
kompensējamās zāles, tādējādi nodrošinot pacientiem zāļu pieejamību.
“Apkopotie speciālistu viedokļi apliecina – ārstēšanai nozīmēt un izvēlēties
lētākos

vienādas

iedarbības

medikamentus

vairumā

gadījumu

ir

racionālākais lēmums. Daudziem pacientiem tas ļauj ne tikai sasniegt
pamata mērķi – efektīvi ārstēties – , bet arī reāli ietaupīt naudu. Savukārt
valstij, izvēlētā pasaules prakse kompensēt lētāko vienādas iedarbības
medikamentu cenu, ļauj zāles padarīt pieejamākas arvien plašākam
iedzīvotāju lokam. Būtiskākais, ka, apmaksājot lētākās zāles, iespējams
medikamentu kompensācijai paredzēto budžetu izlietot lietderīgāk un
palīdzēt daudz vairāk pacientiem.” P_42
“Lētāko zāļu lietošanas veicināšanu atbalsta un rekomendē arī Pasaules
Veselības organizācija, uzsverot to kā ilgtspējīgas kompensācijas sistēmas
nodrošināšanas stūrakmeni dalībvalstīs. Tādējādi tiek racionāli lietots valsts
budžets zāļu apmaksā, nodrošinot atbalstu pēc iespējas plašākam pacientu
lokam, sekmējot arī efektīvu inovatīvu zāļu ienākšanu tirgū un to
pieejamību.” P_75
Vienlaikus no ražotājiem izskanēja pārmetumi, ka Veselības ministrijas ietaupīto
līdzekļu izlietojums nav pietiekami caurskatāms. Tika pausts arī viedoklis, ka
ietaupījumos gūtos līdzekļus noteikti būtu nepieciešams novirzīt inovatīvajiem
medikamentiem.
“Viena no Latvijas problēmām ir tā, ka pacientiem ir ļoti vāja pieejamība
inovatīviem medikamentiem un ļoti lēni notiek jaunu zāļu iekļaušana
kompensējamo medikamentu sistēmā, Neatkarīgajai sarunā saka Eiropas
Farmācijas industrijas un asociāciju federācijas (EPPIA) direktors Ričards
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Bergstroms. Viņš atzīst, ka pēdējos gados ir notikusi pozitīva virzība,
palielinot pieejamību ģenēriskiem medikamentiem (tos sāk ražot pēc tam,
kad beidzies ir oriģinālā medikamenta patenta aizsardzības laiks – kad citi
zāļu ražotāji var sākt izstrādāt zāles ar tādu pašu aktīvo vielu), un to cenas
Latvijā ir zemas, tomēr ir smagu slimību pacienti, piemēram, vēža vai
multiplās sklerozes pacienti, kur ir nepieciešami inovatīvi medikamenti.”
P_20
Atsevišķos gadījumos pat izskanēja viedoklis, ka ģenērisko zāļu lietošanas
veicināšana apdraud jaunu zāļu vielu izpēti un ražošanu.
“Zāļu ražotāji šobrīd daudz mazāk izgudro jaunas zāles, vairāk tiek attīstīti
ģenēriskie medikamenti. Arī izplatītu slimību ārstēšanā pēdējā laikā nav
parādījušies jauni medikamenti.” P_105
Kā vēl viens arguments ģenērisko zāļu lietošanas paplašināšanai tika norādīts tas,
ka lietojot lētākās zāles, uzlabosies pacientu līdzestība, jo viņi varēs atļauties
iegādāties nepieciešamās zāles.
“Nozīmējot oriģinālos medikamentus vai zāles, kuras ir dārgas, jāņem vērā,
ka pacients tās vienkārši neiegādāsies. Rezultātā pacients nesaņem adekvātu
ārstēšanu; nepareizi tiks interpretēta ārstēšanas efektivitāte; lieki tiks
mainīta terapija; pacienta stāvoklis pasliktināsies, un būs nepieciešama
turpmāka palīdzība, kas būs daudz nopietnāka (piem., stacionārs) un prasīs
lielākus finansiālos resursus no valsts.” P_52
Taču medijos tika atspoguļoti arī pretēji viedokļi – ka ģenērisko zāļu lietošana
pazemina pacienta līdzestību, savukārt ģenērisko zāļu izraisīto blakusparādību
vai efektivitātes trūkuma dēļ palielinās izmaksas, jo pacientam būs jāmeklē
papildus ārstnieciskie pakalpojumi.
“Tiek prognozēts, ka izmaiņu rezultātā izdevumi valstij pieaugs, nevis
samazināsies, jo pacientiem vairākkārt būs jādodas pie speciālista, lai jauno
ierīci apgūtu. Izmaiņu rezultātā pieaugšot ne tikai ārstu slodze, bet arī
pacientu izdevumi par ārsta apmeklējumu. Tikmēr šajā laikā astmas
slimnieku veselības stāvoklis pasliktināsies, jo laikā, kamēr inhalācijas
līdzeklis netiek lietots, ārstēšana nenotiek.” P_39
“Viņa [farmaceite] uzskata, ka valsts faktiski varētu pat pārtērēt šim
paredzētos līdzekļus, jo ar lētākajām zālēm nevar izslēgt blakus parādības.
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Būs atkal jādodas pie ārsta un viņš rakstīs citas zāles. Iepriekš nopirktās būs
jāizmet. Tie jau ir dubulti izdevumi. Dzīvosim, redzēsim, taču kaut kas nav
kārtībā.” P_9
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4. Diskusija
Iedzīvotāju informētība un faktori, kas nosaka ģenērisko zāļu izvēli
Ģenērisko zāļu īpatsvara palielināšanā liela nozīme ir iedzīvotāju informētībai par
ģenēriskajām zālēm. Lai gan lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju (72%) ir informēti
par ģenērisko zāļu pieejamību, jāņem vērā, ka pētījuma respondentu izlasē bija
salīdzinoši vairāk iedzīvotāju ar augstāko izglītību (63,8%), nekā Latvijā kopumā
(23,1%), un tas varēja ietekmēt informētības līmeņa rādītājus. Citās valstīs veikti
pētījumi uzrāda izglītības līmeņa saistību ar informētību par ģenēriskajiem
medikamentiem un attieksmi pret šīs grupas zālēm. Ir pētījumi, kas pierāda, ka
iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni kopumā ir labāk informēti un pauž
pozitīvāku attieksmi pret ģenēriskajām zālēm (Costa-Font, Rudisill, & Tan, 2014;
Håkonsen & Toverud, 2012), tomēr atsevišķos pētījumos (piemēram, Polijā) ir
konstatēta arī pretēja tendence – iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni ir
noraidošāki pret patentbrīvo zāļu lietošanu (Drozdowska & Hermanowski,
2015a). Latvijā veiktās aptaujas rezultāti parādīja, ka augstāks izglītības līmenis ir
saistīts ar labāku informētību, tomēr neliecināja, ka pastāv statistiski nozīmīga
saikne starp izglītības līmeni un izvēli lietot ģenēriskos medikamentus.
Mūsu veiktās aptaujas dati liecina, ka pacienti kā svarīgus vērtē gan ārstu, gan
farmaceitu ieteikumus. Tomēr ārstu un farmaceitu intervijās teiktais parāda, ka
Latvijā farmaceiti nevar ietekmēt pacienta izvēli gadījumos, ja ārsts ir nozīmējis
konkrētas

zāles,

nevis

izrakstījis

recepti,

kurā

minēts

starptautiskais

nepatentētais nosaukums, kā arī gadījumos, kad pacientam ir negatīvs viedoklis
par ģenēriskajām zālēm, kas bieži lielā mērā ir atkarīgs no speciālistiem, kuri
iesaistījušies pacienta aprūpē. Pacienti nevēlas mainīt zālēs arī tad, ja līdzšinējo
zāļu lietošanas pieredze ir pozitīva, baidoties no iespējamām blakusparādībām
preparāta nomaiņas rezultātā un nereti atsakoties pat no valsts kompensējamiem
medikamentiem un izvēloties maksāt par zālēm paši.
2011. gadā publicētā 20 pētījumu sistemātiskā pārskatā, kurā autori analizēja
pacientu viedokli par ģenērisko zāļu izsniegšanu aptiekā rietumvalstīs, kurās
farmaceitiem ir atļauts aizvietot ārsta izrakstīto preparātu, apmēram trešdaļai no
pacientiem bija negatīvs viedoklis par zāļu aizvietošanu (Håkonsen & Toverud,
2012). Galvenais iemesls tam bija uzskats, ka lētākām zālēm ir zemāka kvalitāte.
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8‒34% no analizēto pētījumu dalībniekiem sūdzējās par zemāku efektivitāti vai
blakusparādībām pēc preparāta nomaiņas. Lielāks sūdzību skaits bija epilepsijas
pacientiem. Savukārt, kā biežākais iemesls, kāpēc pacienti izvēlējās lietot
ģenēriskās zāles, tika norādīta iespēja ietaupīt. Pārskata autori secināja, ka
pacientu neizpratne par zāļu aizvietošanu radīja apjukumu un samazināja
pacientu līdzestību nozīmētajai terapijai. Cilvēki pozitīvāk uztvēra preparāta
maiņu, ja viņi bija jaunāki, izglītotāki un ārsts viņiem bija sniedzis informāciju par
ģenēriskajām zālēm. Ja ārsts, izrakstot recepti, lietoja starptautisko nepatentēto
nosaukumu, pacientiem bija mazākas šaubas par aptiekā izsniegtā preparāta
piemērotību (Håkonsen & Toverud, 2012). Analizējot iemeslus, kāpēc pacienti ir
atteikušies aizvietot izrakstītās zāles ar ģenērisku preparātu, Somijā veiktā
pētījumā tika noskaidrots, ka pacientu izvēli par labu oriģinālajām zālēm lielā
mērā nosaka apmierinātība ar pašreiz lietoto preparātu un preparāta izvēle kopā
ar ārstu (Heikkilä, Mantyselka, & Ahonen, 2012).
Iedzīvotāju informētībai par ģenēriskajām zālēm un par zāļu savstarpējo
aizvietojamību ir būtiska nozīme līdzestības veicināšanā. Mūsu veiktā pētījuma
intervijās ārsti un farmaceiti minēja, ka Latvijā pacienta informēšana par
ģenēriskajām zālēm bieži aprobežojas tikai ar paskaidrojumu par zāļu cenu
atšķirību, ko speciālisti pamato ar nevēlēšanos apgrūtināt pacientu ar pārāk
sarežģītu un nevajadzīgu informāciju, kā arī ar laika trūkumu. Būtu svarīgi dziļāk
pētīt to, kā šāda informācijas sniegšanas stratēģija ietekmē pacientu zāļu izvēli un
līdzestību Latvijā. Piemēram, Norvēģijā veikts pētījums par Pakistānas imigrantu
attieksmi pret ģenērisko zāļu izsniegšanu aptiekā parādīja, ka pacientu
nezināšana un neizpratne par zāļu savstarpējo aizvietošanu apdraud pacientu
līdzestību. Aptaujātie pacienti bieži uzskatīja, ka ģenēriskās zāles ir tas pats, kas
viltotas zāles, tāpēc izvairījās no to lietošanas (Håkonsen & Toverud, 2011).
Tomēr pētījumi liecina, ka pacientu līdzestību iespējams arī būtiski uzlabot.
Piemēram, Dānijā veiktā pētījumā ar pacientiem virs 65 gadu vecuma, kuri
vienlaikus lietoja vairāk nekā 5 medikamentus (n=672), autori secināja, ka no
86,3% pacientu, kuri piedzīvoja zāļu aizvietošanu, tikai 8% tika konstatētas
līdzestības problēmas (Olesen, Harbig, Barat, & Damsgaard, 2013).
Svarīgākie faktori, kas Latvijas iedzīvotāju skatījumā ietekmē viņu izvēli starp
ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm, ir ārsta ieteikums, iepriekšējā pieredze,
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medikamenta cena un farmaceita ieteikums. Līdzīgi rezultāti tika iegūti arī Polijā
veiktā aptaujā par iedzīvotāju informētību par ģenēriskajām zālēm (n=1000), kur
pacientu lēmumu visvairāk ietekmēja ārsti un farmaceiti (Drozdowska &
Hermanowski, 2015b).
Arī citos pētījumos ir konstatēts, ka izvēles lietot ģenēriskās zāles ir biežākas, ja
pacients ir pārrunājis ģenērisko zāļu lietošanu ar savu ārstējošo ārstu un, ja
pacients jūtas pārliecināts par izvēlētajām zālēm (Quintal & Mendes, 2012; Shrank
et al., 2009). Piemēram, Vācijā veiktā pacientu aptaujā (n=804), apmēram divas
trešdaļas respondentu apgalvoja, ka zina atšķirības starp oriģinālajiem un
ģenēriskajiem preparātiem, taču viena trešdaļa bija neapmierināti ar informāciju,
ko tiem sniedza ģimenes ārsti. 37% respondentu uzskatīja, ka lētākas zāles nav tik
labas kā oriģinālās. Šādas uzskats biežāk bija raksturīgs cilvēkiem, kuri nebija
lietojuši ģenēriskās zāles un kuri uzskatīja, ka ģenēriskās zāles tika ieviestas, lai
risinātu Vācijas veselības apdrošināšanas sistēmas finansiālās problēmas
(Himmel et al., 2005).
Somijā, kur farmaceitiem ir obligāti jāpiedāvā lētākās zāles, taču pacients var
atteikties un izvēlēties dārgāko preparātu, piemaksājot starpību, piecus gadus pēc
sistēmas ieviešanas attieksme pret ģenēriskajām zālēm lielākoties ir pozitīva.
80,9% no aptaujātajiem iedzīvotājiem uzskatīja, ka lētākas zāles ir efektīvas, un
84,9% bija pārliecināti, ka zāļu aizvietošana nav saistīta ar palielinātiem drošuma
riskiem. 88,4% no visiem respondentiem bija pozitīva pieredze ar ģenēriskajām
zālēm, t.i. viņi nenovēroja izmaņas efektivitātē vai blakusparādības. Galvenie
iemesli ģenērisko zāļu izvēlei bija farmaceita rekomendācija un vēlme ietaupīt
(Heikkila, Mantyselka, & Ahonen, 2011).
Ģimenes ārsta un farmaceita nozīmīgo lomu uzsver arī citās valstīs veiktie
pētījumi, piemēram, Spānijā veiktā pētījumā tika pierādīts, ka izglītojoši pasākumi
ģimenes ārstu praksēs var būtiski ietekmēt pacientu izvēli par labu ģenēriskajiem
medikamentiem (Vallès et al., 2003), bet ASV veiktā pētījumā tika secināts, ka tie
pacienti, kuri komunicē par ģenēriskajiem medikamentiem ar ārstiem, biežāk
izvēlas tos lietot (Shrank et al., 2009). Plašs pētījumu pārskats, kas iekļāva arī 24
Eiropā veiktus pētījumus, liecināja, ka medikamentu lietotāju izvēli visvairāk
ietekmē veselības aprūpes profesionāļi, cena un iepriekšējā lietošanas pieredze
(Stewart et al., 2014). Citā literatūras apskatā, analizējot dažādu ģenērisko
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medikamentu veicināšanas programmu ietekmi, autori secināja, ka ģenērisko
medikamentu popularizēšanai presē ir zema efektivitāte (Babar, Kan, & Scahill,
n.d.). Tādēļ tiek ieteikts, ka vislielākās rūpes par pacientu izglītošanu un dažādu
mītu kliedēšanu jāuzņemas farmaceitiem un ārstiem, galveno uzsvaru liekot tieši
uz ārstu lomu.
Speciālistu informētība un faktori, kas ietekmē ģenērisko zāļu izvēli
Intervijās un medijos minētā informācija liecina, ka gan ārstu, gan arī farmaceitu
vidū izplatīts ir viedoklis, ka tikai ārsts ir tiesīgs noteikt to, kādas zāles – oriģinālās
vai ģenēriskās – pacientam būtu jāizvēlas. Intervētie farmaceiti minēja, ka ir
raksturīga ārstu un pacientu neizpratne un negatīva attieksme pret farmaceitu
piedāvājumiem aizvietot ārsta izrakstīto oriģinālpreparātu ar ģenērisko
medikamentu. Vienīgais būtiskais iemesls nozīmēt ģenēriskās zāles daudzu ārstu
skatījumā ir tas, ka pacients finansiālu iemeslu dēļ nevar atļauties nopirkt
oriģinālpreparātu. Līdzīgi arī Austrālijā veiktā pētījumā ārsti uzskatīja, ka
farmaceita iesaistīšanās medikamenta izvēlē apdraud viņu profesionālo darbību
(Hassali, Kong, & Stewart, 2006).
Mūsu veiktajās intervijās kā pamatojumu pozitīvajam viedoklim par ģenēriskajām
zālēm ārsti un farmaceiti minēja cenu atšķirības, pozitīvu pieredzi, kā arī
uzticēšanos zāļu reģistrācijas un kontroles procesam. Kā pamatojumu
negatīvajam viedoklim veselības aprūpes speciālisti minēja atšķirības zāļu
sastāvā, palīgvielās, iepakojumā un ražošanas procesā, pētījumu trūkumu, kā arī
no farmācijas firmu pārstāvjiem saņemto negatīvo informāciju. Šie negatīvas
attieksmes pamatošanai minētie iemesli literatūrā bieži raksturoti kā
aizspriedumi (Kesselheim et al., 2009). Lai gan daudzi no intervētajiem veselības
aprūpes speciālistiem intervijās pauda viedokli, ka trūkst pētījumu par ģenērisko
zāļu efektivitāti un drošību, vienlaikus viņi atzina, ka informācija veselības
aprūpes speciālistiem ir pieejama, bet laika trūkuma dēļ nav iespēju iepazīties ar
pētījumiem par šo tēmu. Kā būtisku informācijas avotu daudzi intervētie veselības
aprūpes speciālisti minēja farmācijas firmu pārstāvjus. Medijos ārsti bieži ir
pauduši negatīvu viedokli par ģenēriskajām zālēm.
Toveruda un kolēģi 2015. gadā publicēja sistemātisku pārskatu par ārstu un
farmaceitu attieksmi pret ģenēriskajām zālēm. Pārskatā iekļāva 24 pētījumus 17

60

Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība,
viedokļi un pieredze
dažādās valstīs, no kuriem 16 analizēja ārstu attieksmi, bet 8 – farmaceitu.
Apkopojot ārstu viedokļus, autori secināja, ka ārsti kopumā izprot ģenērisko zāļu
nozīmi izmaksu samazināšanā un atbalsta zāļu politiku, kas veicina lētāku zāļu
izrakstīšanu. Vairākos pētījumos ārsti atzina, ka oriģinālo preparātu ražotāju
pārstāvji viņus ir apmeklējuši daudz biežāk nekā ģenērisko zāļu firmu pārstāvji,
norādot, ka industrijai ir ietekme uz ārsta izvēli izrakstīt oriģinālo preparātu. Ārsti
arī pauda bažas, ka ģenērisko zāļu lietošana var pasliktināt veselības rādītājus, bet
preparāta aizvietošana samazina līdzestību. Pētījumos parādījās, ka ārstiem ir
zema izpratne par bioekvivalenci. Valstīs, kur ģenērisko zāļu izrakstīšana bija
zema, ārsti minēja, ka neuzticas bioekvivalences pētījumiem vai arī vēlētos redzēt
vairāk pētījumus par ģenēriskajām zālēm (Toverud, Hartmann, & Håkonsen,
2015).
Slovēnijā veiktajā pētījumā (n=200, kas ir 15% no visiem ģimenes ārstiem) lielākā
daļa ārstu norādīja, ka piekrīt pacientu prasībām izrakstīt oriģinālās zāles. 38%
izrakstot terapiju, neņēma vērā zāļu cenas. Lai arī 88,9% uzskatīja, ka ģenēriskās
zāles ir tikpat efektīvas, taču apmēram ceturtā daļa no aptaujas dalībniekiem
uzskatīja, ka nepieciešami papildus pētījumi par ģenēriskajām zālēm (Kersnik &
Peklar, 2006).
Lai gan daudzi ārsti un farmaceiti Latvijā medijos un intervijās pauda pozitīvu
viedokli par ģenēriskajām zālēm, tomēr ne vienmēr šis pozitīvais viedoklis ir
saistīts ar ģenēriķu nozīmēšanu konkrētiem pacientiem. Līdzīgi Grieķijā veiktā
pētījumā vairāk nekā puse no visiem aptaujātajiem (n=1463) ārstiem atbalstīja
starptautiskā nepatentētā nosaukuma lietošanu receptēs un uzskatīja, ka
ģenēriskās zāles ir augstas kvalitātes, tomēr tikai 25% rekomendēja ģenēriskās
zāles saviem pacientiem (Tsiantou, Zavras, Kousoulakou, Geitona, & Kyriopoulos,
2009). Līdzīgas atšķirības starp izpratni un recepšu izrakstīšanu identificēja arī
Itālijā veiktā pētījumā (Fabiano et al., 2012).
ASV veiktā pētījumā (n=506) autori secināja, ka 23% ārstu bija negatīvs viedoklis
par ģenērisko zāļu efektivitāti, bet 50% – negatīvs viedoklis par kvalitāti. Datu
analīze uzrādīja, ka negatīvs viedoklis bija vairāk raksturīgs gados salīdzinoši
vecākiem ārstiem (virs 35). 75% ārstu atzina, ka viņu galvenais informācijas avots
ir farmācijas firmu pārstāvji (Shrank et al., 2011).
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Mūsu Latvijā veiktā pētījuma intervijas parādīja, ka farmaceitiem kopumā
raksturīgāks pozitīvāks viedoklis par ģenēriskajām zālēm, kā arī augstāka
izpratne par bioekvivalenci nekā ģimenes ārstiem. Līdzīgi rezultāti bija arī
sistemātiskā apskatā, kurā autori secināja, ka kopumā aptieku farmaceitiem ir
pozitīva attieksme pret ģenēriskajām zālēm un augstāka izpratne par
bioekvivalenci nekā ārstiem. Vairākos citos pētījumos farmaceiti norādīja, ka
ģenērisko zāļu izsniegšana un skaidrošana ir laikietilpīgs pasākums, īpaši ja zāles
iegādājas gados vecāki cilvēki. Farmaceitu viedokli ietekmēja pacientu vēlmes,
profesionālais vērtējums un ražotāja reputācija (Toverud et al., 2015).
Tomēr citās valstīs veikti pētījumi rāda, ka, neskatoties uz kopumā pozitīvo
viedokli, arī farmaceiti saredz problēmas ģenērisko zāļu izrakstīšanas un
izsniegšanas procesā. Francijā, kur farmaceitiem kopš 1999. gada ir atļauts aizstāt
receptē izrakstīto preparātu, mazāk nekā puse no aptaujātajiem farmaceitiem
(n=1000) piedāvāja ģenēriskās zāles saviem klientiem, savukārt 55% apgalvoja,
ka piedāvā ģenēriskās zāles tikai noteiktai sabiedrības daļai. Apmēram puse
minēja, ka nesaņem pietiekošu kompensāciju par ģenērisko zāļu izsniegšanu
(Allenet & Barry, 2003).
Cita sistemātiskā pārskata veidotāji secināja, ka speciālistu viedokļi atšķīrās
atkarībā no veselības aprūpes sistēmas attīstības līmeņa. Attīstītās valstīs
speciālisti uzskatīja, ka ģenērisko zāļu galvenais ieguvums saistīts ar valsts
budžeta ietaupījumiem, bet attīstības valstīs par būtisku ieguvumu uzskatīja zāļu
pieejamību. Līdzīgi speciālisti šķiroja gadījumus, kad var lietot ģenēriskās zāles –
turīgākās valstīs speciālisti uzskatīja, ka jāizvairās no ģenēriskām zālēm gados
veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar garīgām saslimšanām un pacientiem ar
polifarmāciju. Savukārt, attīstības valstīs speciālisti vērtēja pacienta maksātspēju.
Neatkarīgi no ekonomiskās situācijas, speciālisti uzskatīja, ka piesardzīgi
jāaizvieto zāles atsevišķām slimībām un gadījumos, kad zālēm ir šaurs
terapeitiskais indekss (piemēram pretepilepsijas zālēm). Attīstītās valstīs ārsti
oriģinālās zāles vērtēja kā augstākas kvalitātes – efektīvākas un drošākas
(Toverud et al., 2015).
Ārstu informētības līmeņa paaugstināšana par ģenēriskajiem medikamentiem ir
viens no faktoriem, kas tiek saistīts ar ievērojamu ģenērisko medikamentu
lietošanas pieaugumu citās valstīs (Babar et al., 2014). Īrijā veikts pētījums
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parādīja, ka pacienti uzticas ārstu ieteikumiem un bieži turpina lietot
medikamentu, ko ārsts ieteicis pirmajā lietošanas reizē, nevēloties izmēģināt citas
alternatīvas. Arī pētījumā, kas veikts Čehijā, autori secināja, ka ģenērisko zāļu
lietošanu ietekmē farmaceitu zināšanas un attieksme pret ģenēriskajām zālēm, un
pareizi izvēlēta komunikācijas stratēģija var gan palīdzēt apzināt zāļu negatīvos
aspektus, gan arī stiprināt farmaceita lomu (Maly, Dosedel, Kubena, & Vlcek,
2013). Tādēļ gan ārstu, gan arī farmaceitu loma ģenērisko zāļu lietošanas
veicināšanā ir ļoti nozīmīga.

63

Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība,
viedokļi un pieredze

5. Secinājumi


Lielākā daļa (72%) Latvijas iedzīvotāju ir informēti par ģenērisko zāļu
pieejamību, tomēr daļai iedzīvotāju joprojām trūkst informācijas par šādu
izvēles iespēju. Vairums informēto iedzīvotāju ir lietojuši ģenēriskos
medikamentus, un tikai neliela respondentu daļa šo pieredzi raksturo kā
negatīvu.



Svarīgākie faktori, kas ietekmē pacientu izvēli starp ģenēriskajām un
oriģinālajām zālēm, ir ārsta ieteikums, iepriekšējā pieredze, medikamenta
cena un farmaceita ieteikums. Salīdzinoši mazāka ietekme ir medijos
publicētajai informācijai.



Lielākā daļa medijos un internetā publicētās informācija par ģenēriskajām
zālēm ir pozitīva, skaidrojot un atspēkojot mītus, tomēr tiek publicēti arī
negatīvi viedokļi un mīti par ģenēriskajām zālēm. Informācija biežāk ir
publicēta latviešu valodā izdotajos laikrakstos un interneta vietnēs.



Salīdzinoši vairāk pozitīvas informācijas par ģenēriskajām zālēm
iedzīvotāji ir saņēmuši no farmaceitiem, ģimenes locekļiem, radiem,
draugiem un paziņām, bet vairāk negatīvas informācijas – no ārstiem
speciālistiem un medijiem.



Daļai ārstu un farmaceitu ir negatīvs viedoklis par ģenēriskajām zālēm, kas
pārsvarā tiek pamatots ar pētījumu trūkumu. Vienlaikus daudzi no ārstiem
un farmaceitiem atzīst, ka viņi nav meklējuši un iepazinušies ar pētījumiem
par ģenērisko zāļu efektivitāti un drošumu.



Ārsti, ārstu organizācijas un pacienti medijos pauž gan pozitīvu, gan
negatīvu viedokli par ģenēriskajām zālēm, bet farmaceiti, valsts institūciju
pārstāvji un zāļu ražotāji – tikai pozitīvu viedokli. Informācija medijos
liecina, ka skarbākie kritiķi ģenērisko zāļu lietošanas veicināšanai
kompensācijas sistēmas ietvaros ir ārsti.



Par būtisku informācijas avotu ģimenes ārsti un farmaceiti uzskata
farmācijas firmu pārstāvjus, visbiežāk noliedzot to, ka tikšanās ar firmu
pārstāvjiem var ietekmēt zāļu izrakstīšanas un izsniegšanas paradumus.



Intervēto ārstu un farmaceitu vidū ir raksturīgi dažādi mīti par
ģenēriskajām zālēm, piemēram, pārliecība, ka ģenērisko zāļu efektivitāti un
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iedarbību ietekmē tām pievienotās nekvalitatīvās palīgvielas, izmantotais
iepakojums un izgatavošanas valsts, uzskats, ka tuvojoties ģenērisko zāļu
derīguma termiņa beigām, šo zāļu efektivitāte mazinās. Ģimenes ārstiem
un farmaceitiem ir izveidojušies subjektīvi kritēriji, uz kuriem balstoties
viņi pacientiem iesaka oriģinālās vai ģenēriskās zāles. Piemēram,
ģenēriskās zāles bieži neiesaka noteiktu diagnožu gadījumos, bērniem un
senioriem. Visbiežāk ģenēriskās zāles rekomendē maznodrošinātiem
pacientiem.


Intervijās un medijos izskanēja pārliecība, ka ārstam ir noteicošā loma zāļu
preparāta izvēlē, un aptiekā ģenēriskās zāles ir jāpiedāvā tikai tad, ja ārsts
receptē ir ierakstījis aktīvās vielas nosaukumu. Ir norādes ka oriģinālās
zāles salīdzinoši biežāk izraksta ārsti speciālisti, īpaši kardiologi un
endokrinologi. Raksturīgi, ka ģenēriskās zāles bieži tiek piedāvātas tikai
tajos gadījumos, kad pacients finansiālu apsvērumu dēļ nevar iegādāties
oriģinālpreparātu, kā arī gadījumos, kad pacients pats uzdod jautājumu
par ģenērisko zāļu pieejamību.



Daudzi ārsti ir neapmierināti ar pastāvošo zāļu kompensācijas kārtību, kas
neļauj ārstam brīvi izvēlēties noteiktas firmas medikamentu, uzskatot, ka
pašreizējā kārtība ierobežo viņu profesionālo brīvību un pacientu tiesības
izvēlēties zāles.



Gan intervijās, gan medijos tiek pausts viedoklis, ka oriģinālo zāļu izvēli
nosaka arī komerciālas intereses, piemēram tas, ka oriģinālo zāļu
izsniegšana nodrošina aptiekām lielāku peļņu.



Pacienta informēšana par ģenēriskajām zālēm bieži aprobežojas tikai ar
paskaidrojumu par zāļu cenu atšķirību, un ārsti un farmaceiti to skaidro ar
nevēlēšanos apgrūtināt pacientu ar pārāk sarežģītu un nevajadzīgu
informāciju, kā arī ar laika trūkumu.



Ģimenes ārsti sadarbību starp ģimenes ārstiem un farmaceitiem intervijās
vērtē pozitīvāk nekā farmaceiti, tomēr lielākā daļa respondentu ir
vienisprātis, ka sadarbība jāuzlabo, un viena iespēja, kā to īstenot, ir eveselības sistēmas piedāvātās iespējas.
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6. Ieteikumi


Ārsti un farmaceiti ir svarīgākais pacientu informācijas avots par
ģenēriskajām zālēm, tādēļ ir nepieciešams veicināt, lai šo speciālistu
viedoklis un ieteikumi balstītos tikai uz zinātniskiem pierādījumiem,
nevis uz subjektīviem pieņēmumiem. Ārstu un farmaceitu uzticēšanos
ģenēriskajām zālēm jāveicina, izglītojot par

bioekvivalences

principiem, kā arī šo zāļu kvalitātes uzraudzību un nodrošinot pieeju
ērti lietojamiem nekomerciāliem informācijas avotiem.


Ārsti un farmaceiti savus uzskatus par ģenēriskajām zālēm bieži veido
uz farmācijas firmu sniegtās informācijas pamata, tādēļ valsts
institūcijām

un

profesionālajām

biedrībām

jāveido

vienots

nekomerciāls informācijas avots par zālēm, kā arī jāizglīto ārsti,
farmaceiti un studenti par to, kā kritiski izvērtēt farmācijas firmu
sniegto informāciju. Lai veicinātu pacientu iesaistīšanos zāļu izvēlē un
sekmētu līdzestību, ir būtiski nodrošināt ērti lietojamu uzticamas
informācijas avotu par zālēm arī pacientiem.


Ir svarīgi, lai ārsti un farmaceiti pacientiem sniegtu informāciju ne tikai
par atšķirībām oriģinālo un ģenērisko zāļu cenās, bet arī padziļināti
informētu par ģenērisko zāļu efektivitāti un drošumu. To var īstenot,
stiprinot un padarot efektīvākas speciālistu komunikācijas iemaņas.



Ir jāveicina ārstu uzticēšanās Zāļu valsts aģentūrai, lai veicinātu
ziņošanu par zāļu izraisītajām blaknēm.



Ir jāpilnveido ģenērisko zāļu lietošanas veicināšanas politika, un
papildus zāļu konkurences veicināšanai jāmeklē arī finansiāli
instrumenti kā motivēt speciālistus izrakstīt un izsniegt ģenēriskās
zāles.



Lai sekmētu racionālu zāļu lietošanu un veicinātu pacientu uzticēšanos
veselības aprūpes speciālistiem, jāveicina ārstu un farmaceitu
sadarbība, e-veselības sistēmas ietvaros nodrošinot informācijas
apmaiņu par individuāliem pacientiem starp farmaceitiem un ārstiem,
kā arī motivējot profesionālās organizācijas veidot kopīgus apmācību
seminārus farmaceitiem un ģimenes ārstiem.
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Pielikumi
1. pielikums. Iedzīvotāju aptaujas anketa
A1. Vai Jūs iepriekš zinājāt to, ka pastāv tā saucamie ģenēriskie jeb
patentbrīvie medikamenti (t.i., ka lielākajai daļai medikamentu aptiekās ir
pieejamas lētākas alternatīvas – medikamenti ar tādu pašu iedarbību, bet
par zemāku cenu)?
Viena atbilde
Jā
1
––– > A2
Nē
2
––– > A4
Grūti pateikt
8
A2. Kāda ir Jūsu ģenērisko medikamentu lietošanas pieredze?
Viena atbilde
Neesmu (vismaz apzināti) lietojis (–usi) ģenēriskos
medikamentus
Pozitīva
Vairāk pozitīva nekā negatīva
Neitrāla (nevaru izcelt neko pozitīvu vai negatīvu)
Vairāk negatīva nekā pozitīva
Negatīva
Grūti pateikt

1
2
3
4
5
6
8

A3. Kāda rakstura informāciju Jūs esat saņēmis no šajā sarakstā
uzskaitītajiem avotiem/ cilvēku grupām saistībā ar ģēnēriskajiem (jeb
patentbrīvajiem) medikamentiem?
Viena atbilde katrā rindiņā
Pozitīvu Vairāk
Tikai
Vairāk Negatīvu Neesmu no Grūti
pozitīvu neitrāla negatīvu
šī avota
pateikt
nekā
rakstura
nekā
saņēmis
negatīvu
pozitīvu
šādu
informāciju
1 Ģimenes
1
2
3
4
5
6
8
ārsts
2 Ārsti –
1
2
3
4
5
6
8
speciālisti
3 Farmaceiti/
1
2
3
4
5
6
8
aptiekāri
4 Ģimenes
1
2
3
4
5
6
8
locekļi
5 Radi,
draugi,
1
2
3
4
5
6
8
paziņas
6 Informācija
TV, radio,
1
2
3
4
5
6
8
presē
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7 Informācija
internetā

1

2

3

4

5

6

A4. Ja Jums piedāvātu izvēlēties starp oriģinālo vai ģenērisko
medikamentu, kuru no tiem Jūs visdrīzāk izvēlētos?
Viena atbilde
Noteikti ģenērisko
1
medikamentu
Drīzāk ģenērisko medikamentu
2
Tikpat labi vienu, kā otru
3
Drīzāk oriģinālo
4
Noteikti oriģinālo
5
Grūti pateikt
8
A5. Cik svarīgi iegādājoties medikamentus Jums būtu šādi faktori, ja Jums
būtu jāizvēlas starp oriģinālajiem un ģenēriskajiem medikamentiem?
Viena atbilde katrā rindiņa
Ļoti
Drīzāk
Drīzāk
Nesvarīgs
Grūti
svarīgs svarīgs nesvarīgs
pateikt
1 Cena
1
2
3
4
8
2 Ražotājs/ tā
1
2
3
4
8
nosaukums
3 Valsts, kurā
1
2
3
4
8
medikaments
ražots
4 Informācija TV,
1
2
3
4
8
radio, presē
5 Informācija
1
2
3
4
8
internetā
6 Mana iepriekšējā
1
2
3
4
8
lietošanas pieredze
7 Ārsta viedoklis
1
2
3
4
8
8 Farmaceita
1
2
3
4
8
(aptiekāra)
viedoklis
9 Ģimenes locekļu
1
2
3
4
8
viedoklis
10 Radu, draugu,
1
2
3
4
8
paziņu viedoklis
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2. pielikums. Lietošanas pieredzes saistība ar vecumu
Vecums
Kāda ir Jūsu
ģenērisko
medikamentu
lietošanas pieredze?

Neesmu (vismaz
apzināti) lietojis (–usi)
ģenēriskos
medikamentus
Pozitīva

Count
%

Neitrāla (nevaru izcelt
neko pozitīvu vai
negatīvu)

Negatīva

25 – 34
57

35 – 44
34

45 – 54
24

55 un vairāk
57

192

28.2%

36.5%

23.9%

18.5%

24.9%

26.4%

.4

3.3

–.7

–2.3

–.6

17

44

47

56

82

246

23.9%

28.2%

33.1%

43.1%

35.8%

33.8%

–1.8

–1.7

–.2

2.5

.8

24

30

30

30

57

171

33.8%

19.2%

21.1%

23.1%

24.9%

23.5%

2.2

–1.4

–.7

–.1

.6

1

5

3

6

10

25

1.4%

3.2%

2.1%

4.6%

4.4%

3.4%

–1.0

–.2

–1.0

.8

.9

9

20

28

14

23

94

12.7%

12.8%

19.7%

10.8%

10.0%

12.9%

–.1

.0

2.7

–.8

–1.6

71

156

142

130

229

728

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

Grūti pateikt

18 – 24
20

Adjusted
Residual
Count
%

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count

Total

%

Total

3. pielikums. Izvēles saistība ar vecumu
Vecums
Ja Jums piedāvātu
izvēlēties starp
oriģinālo vai
ģenērisko
medikamentu, kuru
no tiem Jūs visdrīzāk
izvēlētos?

Noteikti ģenērisko
medikamentu

Tikpat labi vienu, kā
otru

Drīzāk oriģinālo

Count
%

%

35 – 44
47

45 – 54
50

55 un vairāk
47

Total
211

20.0%

20.8%

25.0%

26.0%

15.8%

21.0%

–.3

–.1

1.5

1.9

–2.6

59

83

62

56

86

346

49.2%

40.1%

33.0%

29.2%

28.9%

34.4%

3.6

1.9

–.5

–1.7

–2.4

23

47

41

55

121

287

19.2%

22.7%

21.8%

28.6%

40.6%

28.6%

–2.4

–2.1

–2.3

.0

5.5

14

34

38

31

44

161

11.7%

16.4%

20.2%

16.1%

14.8%

16.0%

–1.4

.2

1.7

.1

–.7

120

207

188

192

298

1005

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Adjusted
Residual
Count

Adjusted
Residual
Count
%

Total

25 – 34
43

Adjusted
Residual
Count

%

Grūti pateikt

18 – 24
24

Adjusted
Residual
Count
%
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4. pielikums. Izvēles saistība ar ienākumiem

Ja Jums
piedāvātu
izvēlēties
starp
oriģinālo vai
ģenērisko
medikamentu,
kuru no tiem
Jūs visdrīzāk
izvēlētos?

Noteikti
ģenērisko
medikamentu

Tikpat labi
vienu, kā otru

Drīzāk
oriģinālo

Grūti pateikt

Count
%
Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

Total

Adjusted
Residual
Count
%

Mēneša vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli (Kvintiles)
Līdz 200
201 Eur –
301 Eur –
401 Eur –
601 Eur un
Eur
300 Eur
400 Eur
600 Eur
vairāk
36
38
28
31
24
22.4%

24.8%

19.4%

19.5%

19.0%

.4

1.3

–.6

–.6

–.6

Total

157
21.1%

45

46

52

57

53

253

28.0%

30.1%

36.1%

35.8%

42.1%

34.1%

–1.8

–1.2

.6

.5

2.1

41

44

37

52

38

212

25.5%

28.8%

25.7%

32.7%

30.2%

28.5%

–1.0

.1

–.8

1.3

.4

39

25

27

19

11

121

24.2%

16.3%

18.8%

11.9%

8.7%

16.3%

3.1

.0

.9

–1.7

–2.5

161

153

144

159

126

743

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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5. pielikums. Saistība starp vecumu un faktoriem, kas ietekmē izvēli
Vecums

Ražotājs/ tā
nosaukums

Svarīgs

Count
%

Nesvarīgs

Adjusted
Residual
Count
%

Grūti
pateikt

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count

Total

%

Total

18 – 24
45

25 – 34
75

35 – 44
84

45 – 54
96

55 un
vairāk
178

37.5%

36.4%

44.7%

50.0%

59.5%

–2.4

–3.6

–.9

.8

4.9

67

111

83

82

102

445

55.8%

53.9%

44.1%

42.7%

34.1%

44.3%

2.7

3.1

.0

–.5

–4.2

8

20

21

14

19

82

6.7%

9.7%

11.2%

7.3%

6.4%

8.2%

–.6

.9

1.7

–.5

–1.4

120

206

188

192

299

1005

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

551
54.9%

Vecums

Valsts, kurā
medikaments
ražots

Svarīgs

Count
%

Nesvarīgs

Adjusted
Residual
Count
%

Grūti
pateikt

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count

Total

%

Total

18 – 24
55

25 – 34
86

35 – 44
101

45 – 54
114

55 un
vairāk
195

45.8%

41.5%

53.7%

59.7%

65.4%

–2.1

–4.3

–.4

1.5

4.4

57

100

68

64

85

374

47.5%

48.3%

36.2%

33.5%

28.5%

37.3%

2.5

3.7

–.3

–1.2

–3.7

8

21

19

13

18

79

6.7%

10.1%

10.1%

6.8%

6.0%

7.9%

–.5

1.4

1.3

–.6

–1.4

120

207

188

191

298

1004

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

550
54.8%

Vecums

Ģimenes
locekļu
viedoklis

Svarīgs

%

2,00
Nesvarīgs

Grūti
pateikt

Total

Count

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

478
47.6%

Total

18 – 24
82

25 – 34
128

35 – 44
100

45 – 54
106

55 un
vairāk
134

68.9%

61.8%

53.2%

55.2%

45.0%

3.3

2.3

–.5

.1

–4.1

28

55

63

64

132

342

23.5%

26.6%

33.5%

33.3%

44.3%

34.1%

–2.6

–2.6

–.2

–.2

4.4

9

24

25

22

32

112

7.6%

11.6%

13.3%

11.5%

10.7%

11.2%

–1.3

.2

1.0

.1

–.3

119

207

188

192

298

1004

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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6. pielikums. Saistība starp dzīvesvietu un faktoriem, kas ietekmē
izvēli
Reģions (plānošanas reģioni)
Farmaceita
(aptiekāra)
viedoklis

Svarīgs

Nesvarīgs

Count

Rīga
246

Pierīga
148

Vidzeme
83

Kurzeme
105

Zemgale
107

Latgale
129

Total
818

%

75.9%

82.7%

81.4%

80.8%

87.7%

87.8%

81.5%

–3.1

.5

.0

–.2

1.9

2.1

61

21

8

17

11

14

132

18.8%

11.7%

7.8%

13.1%

9.0%

9.5%

13.1%

3.7

–.6

–1.7

.0

–1.4

–1.4

17

10

11

8

4

4

54

5.2%

5.6%

10.8%

6.2%

3.3%

2.7%

5.4%

–.1

.1

2.6

.4

–1.1

–1.5

324

179

102

130

122

147

1004

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Adjusted
Residual
Count
%

Grūti
pateikt

Total

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

76

Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība,
viedokļi un pieredze

7. pielikums. Saistība starp tautību un faktoriem, kas ietekmē izvēli
Tautība
Ražotājs/ tā
nosaukums

Svarīgs

Latvietis (–te)
250

Cits (–ta)
228

Total
478

42.7%

54.4%

47.6%

Adjusted Residual

–3.7

3.7

Count

280

165

445

47.8%

39.4%

44.3%

2.6

–2.6

Count
%

Nesvarīgs

%
Adjusted Residual
Grūti pateikt

Count

56

26

82

9.6%

6.2%

8.2%

1.9

–1.9

586

419

1005

100.0%

100.0%

100.0%

Latvietis (–te)
172

Cits (–ta)
172

Total
344
34.3%

%
Adjusted Residual
Total

Count
%

Tautība
Informācija
internetā

Svarīgs

Count
%

Nesvarīgs

29.4%

41.1%

Adjusted Residual

–3.9

3.9

Count

354

212

566

60.4%

50.7%

56.4%

Adjusted Residual

3.1

–3.1

Count

60

34

94

10.2%

8.1%

9.4%

%

Grūti pateikt

%
Adjusted Residual
Total

1.1

–1.1

586

418

1004

100.0%

100.0%

100.0%

Latvietis (–te)
298

Cits (–ta)
254

Total
552

50.9%

60.5%

54.9%

Adjusted Residual

–3.0

3.0

Count

231

144

375
37.3%

Count
%

Tautība
Valsts, kurā
medikaments
ražots

Svarīgs

Count
%

Nesvarīgs

%

Grūti pateikt

39.4%

34.3%

Adjusted Residual

1.7

–1.7

Count

57

22

79

9.7%

5.2%

7.9%

2.6

–2.6

586

420

1006

100.0%

100.0%

100.0%

Latvietis (–te)
486

Cits (–ta)
333

Total
819

82.9%

79.5%

81.5%

%
Adjusted Residual
Total

Count
%

Tautība
Farmaceita
(aptiekāra)
viedoklis

Svarīgs

Count
%
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Nesvarīgs

Adjusted Residual

1.4

–1.4

Count

64

67

131

10.9%

16.0%

13.0%

–2.4

2.4

36

19

55

6.1%

4.5%

5.5%

%
Adjusted Residual
Grūti pateikt

Count
%
Adjusted Residual

Total

Count
%

1.1

–1.1

586

419

1005

100.0%

100.0%

100.0%

8. pielikums. Saistība starp izglītību un faktoriem, kas ietekmē
izvēli
Izglītība

Ražotājs/ tā
nosaukums

Svarīgs

Count
%

Nesvarīgs

Adjusted
Residual
Count
%

Grūti
pateikt

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count

Total

%

Total

Nav
izglītības
1

Pamatizglītība
12

Vidējā
40

Profesionālā
vidējā/
vidējā
speciālā
101

100.0%

52.2%

32.0%

47.0%

50.4%

1.1

.5

–3.7

–.2

2.5

0

5

74

93

274

446

0.0%

21.7%

59.2%

43.3%

42.7%

44.4%

–.9

–2.2

3.6

–.4

–1.4

0

6

11

21

44

82

0.0%

26.1%

8.8%

9.8%

6.9%

8.2%

–.3

3.2

.3

1.0

–2.0

1

23

125

215

641

1005

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Augstākā
323

477
47.5%

Izglītība

Valsts, kurā
medikaments
ražots

Svarīgs

Count
%

Nesvarīgs

Adjusted
Residual
Count
%

Grūti
pateikt

Total

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

Total

Nav
izglītības
0

Pamatizglītība
10

Vidējā
57

Profesionālā
vidējā/
vidējā
speciālā
114

0.0%

43.5%

46.0%

53.0%

57.8%

–1.1

–1.1

–2.1

–.6

2.4

0

9

58

77

230

374

0.0%

39.1%

46.8%

35.8%

35.8%

37.2%

–.8

.2

2.4

–.5

–1.2

1

4

9

24

41

79

100.0%

17.4%

7.3%

11.2%

6.4%

7.9%

3.4

1.7

–.3

2.0

–2.3

1

23

124

215

642

1005

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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9. pielikums. Saistība starp vecuma grupām un iegūto informāciju
Vecums
18 – 24
Ārsti –
speciālisti

Pozitīvu

22

25 – 34
31

35 – 44
33

45 – 54
43

55 un vairāk
74

203

31.0%

19.9%

23.2%

33.1%

32.3%

27.9%

Adjusted Residual

.6

–2.5

–1.4

1.5

1.8

Count

7

24

22

28

52

133

9.9%

15.4%

15.5%

21.5%

22.7%

18.3%

–1.9

–1.1

–1.0

1.1

2.1

Count
%

Tikai neitrāla rakstura

%
Adjusted Residual
Negatīvu

Count

4

11

4

9

29

57

5.6%

7.1%

2.8%

6.9%

12.7%

7.8%

Adjusted Residual

–.7

–.4

–2.5

–.4

3.3

Count

33

69

59

38

56

255

46.5%

44.2%

41.5%

29.2%

24.5%

35.0%

2.1

2.7

1.8

–1.5

–4.1

5

21

24

12

18

80

7.0%

13.5%

16.9%

9.2%

7.9%

11.0%

%

Neesmu no šī avota
saņēmis šādu
informāciju

%
Adjusted Residual

Grūti pateikt

Count
%
Adjusted Residual

Total

Total

Count
%

–1.1

1.1

2.5

–.7

–1.8

71

156

142

130

229

728

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10.pielikums. Saistība starp dzīvesvietu un iegūto informāciju
Reģions (plānošanas reģioni)
Farmaceiti/
aptiekāri

Pozitīvu

Tikai neitrāla
rakstura

Count

Rīga
109

Pierīga
58

Vidzeme
43

Kurzeme
46

Zemgale
31

Latgale
56

Total
343

%

47.1%

44.7%

42.6%

59.7%

56.1%

35.2%

52.8%

Adjusted Residual

–.9

–1.2

2.3

1.7

–2.4

1.3

Count

58

31

17

15

21

25

167

23.8%

22.8%

23.6%

18.3%

23.9%

23.6%

22.9%

.4

.0

.1

–1.1

.2

.2

15

5

0

5

4

6

35

6.1%

3.7%

0.0%

6.1%

4.5%

5.7%

4.8%

1.2

–.7

–2.0

.6

–.1

.4

%
Adjusted Residual

Negatīvu

Count
%
Adjusted Residual

Neesmu no šī avota
saņēmis šādu
informāciju

Count
%
Adjusted Residual

Grūti pateikt

Count
%
Adjusted Residual

Total

Count
%

79

47

29

10

9

27

16

138

19.3%

21.3%

13.9%

11.0%

30.7%

15.1%

19.0%

.1

.8

–1.2

–2.0

3.0

–1.1

15

13

2

7

5

3

45

6.1%

9.6%

2.8%

8.5%

5.7%

2.8%

6.2%

.0

1.8

–1.3

.9

–.2

–1.5

244

136

72

82

88

106

728

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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11.pielikums. Saistība starp tautību un iegūto informāciju

Informācija
internetā

Pozitīvu

Count
%

Tikai
neitrāla
rakstura

Negatīvu

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

Neesmu no
šī avota
saņēmis
šādu
informāciju
Grūti
pateikt

Total

Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%
Adjusted
Residual
Count
%

Tautība
Latvietis (–
te)
Cits (–ta)
80
111
19.4%

35.4%

–4.8

4.8

Total
191
26.3%

68

41

109

16.5%

13.1%

15.0%

1.3

–1.3

27

13

40

6.6%

4.1%

5.5%

1.4

–1.4

138

81

219

33.5%

25.8%

30.2%

2.2

–2.2

99

68

167

24.0%

21.7%

23.0%

.8

–.8

412

314

726

100.0%

100.0%

100.0%
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12. pielikums. Daļēji strukturēto interviju vadlīnijas
1. Efektivitāte, blaknes
o Kāds ir Jūsu viedoklis par ģenērisko medikamentu efektivitāti un
blakņu
rašanās
iespēju,
salīdzinot
ar
oriģinālajiem
medikamentiem?
o Vai kāds no pacientiem/medikamentu lietotājiem (ārstiem vai
citiem informācijas avotiem) Jūs ir informējis, ka ir pieredzējis to,
ka ģenērisko medikamentu efektivitāte ir zemāka vai tiem ir vairāk
blakņu, salīdzinot ar oriģinālajiem medikamentiem?
 Vai varat sīkāk raksturot konkrētus gadījumus
(medikamentus)?
 Kāda bija Jūsu rīcība (piemēram, piedāvājāt oriģinālos
medikamentus u.tml.)?
 Vai ziņojāt ZVA par to?
o Vai kāds no pacientiem/medikamentu lietotājiem (ārstiem vai
citiem informācijas avotiem) Jūs ir informējis, ka ir pieredzējis to,
ka oriģinālo medikamentu efektivitāte ir zemāka vai tiem ir vairāk
blakņu, salīdzinot ar ģenēriskajiem medikamentiem?
 Vai varat sīkāk raksturot konkrētus gadījumus
(medikamentus)?
 Kāda bija Jūsu rīcība (piemēram, piedāvājāt ģenēriskos
medikamentus u.tml.)?
 Vai ziņojāt ZVA par to?
2. Bioekvivalence
o Vai Jums ir viedoklis par ģenērisko medikamentu bioekvivalenci,
salīdzinot ar oriģinālajiem medikamentiem?
o Cik lielas atšķirības, Jūsuprāt, ir pieļaujamas?
3. Ārstu/farmaceitu rīcība
o Vai Jūs izrakstāt (piedāvājat izsniegt) ģenēriskos medikamentus kā
oriģinālo medikamentu aizstājējus?
o Kādēļ/ kādos gadījumos jā/nē?
o Cik bieži?
o Vai sekojat līdzi medikamentu cenām?
4. Ārstu/farmaceitu informētība
o Kādus avotus izmantojat informācijas gūšanai par medikamentiem?
o Kā vērtējat informācijas avotus, kas Jums pieejami un ko
izmantojat?
o Kā vērtējat informācijas pieejamību kopumā?
o Kam, Jūsuprāt, būtu šī informācija jānodrošina?
5. Pacientu informētība
o Vai pacienti mēdz jautāt par iespēju aizstāt oriģinālos
medikamentus ar ģenēriskajiem?
o Cik bieži?
o Kā vērtējat pacientu informētību un līdzestību?
6. Jēdziena izpratne
o Kā Jūs skaidrojat pacientiem, ko nozīmē “ģenēriskie” (patentbrīvie)
medikamenti (t.sk. par atšķirīgu cenu iemesliem) ?
7. Situācija Latvijā
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o Kāds ir Jūsu viedoklis par situāciju Latvijā ģenērisko medikamentu
lietošanas jomā?
o Salīdzinājumā ar citām valstīm?
o Vai, Jūsuprāt, ģenērisko medikamentu lietošana Latvijā būtu
jāveicina? Kādēļ jā/nē?
o Kāda ir informācijas apmaiņa ar farmaceitiem, un kā to varētu
uzlabot?
o Kam būtu jāizglīto pacienti – ārstam, farmaceitam, ārsta palīgam,
medicīnas māsai?
Papildus jautājums: Kurā gadā sākāt strādāt/ieguvāt sertifikātu?
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13.pielikums. Publikāciju saraksts
Nr.
1
2
3
4
5

Datums
16.04.2014
01.11.2010
01.04.2011
10.07.2013
12.12.2014

Medijs
lvportals.lv
diena.lv
euroaptieka.lv
apollo.tvnet.lv
aslimnica.lv

6
7
8
9
10
11
12

28.02.2011
03.02.2011
10.07.2013
11.07.2013
04.08.2014
01.03.2011
12.12.2014

delfi.lv
news.lv
medicine.lv
ziemellatvija.diena.lv
lvportals.lv
osteo.lv
lvportals.lv

13
14

10.01.2012
01.04.2010

auseklis.lv
doctus.lv

15
16

21.10.2014
12.12.2014

lsm.lv
delfi.lv

17
18
19

01.12.2014
23.03.2010
13.12.2013

astmaalergija.lv
nra.lv
vm.gov.lv

20
21

28.11.2014
15.03.2011

medicine.lv
delfi.lv

Raksta nosaukums
Ģenēriskie medikamenti- iespēja ārstēties lētāk
Kas ir ģenēriskie medikamenti
Oriģinālu vai ģenēriķi - vai lētākais vienmēr labākais?
Kā ārstēties nepārmaksājot?
NVD aicina nepārmaksāt, iegādājoties zāles
Eksperti: liekot receptēs norādīt tikai zāļu sastāvu, medikamentu izvēle paliks
pacientu rokās
Pārmaksā miljonus
Kā ārstēties nepārmaksājot?
Kā ārstēties nepārmaksājot?
Zāļu reklāma: spožums vai posts?
Oriģinālu vai ģenēriķi - vai lētākais vienmēr labākais?
NVD aicina nepārmaksāt, iegādājoties zāles
Jaunā kompensējamo zāļu uzrakstīšanas kārtība- eksperiments ar pacienta
veselību
Zāļu ekonomiska izvēle: kā un kāpēc?
Belēvičs rosina atvērt durvis patentbrīviem medikamentiem un paralēlajam zaļu
importam
Iedzīvotāji pārmaksā vairākus miljonus par zālēm; NVD aicina nepārmaksāt
Patentbrīvo medikamentu uzmantošana astmas ārstēšanā var radīt draudus
astmas slimnieku veselībai
Pacienti pārmaksā par zālēm miljonus
Par zāļu kompensācijas mehānisma pamatotību
Pauž bažas, ka patentbrīvo medikamentu izmantošana astmas ārstēšanai radīs
draudus slimnieku veselībai
Uģis Gruntmanis: medikamentu kompānijas, zāļu lieltirgotavas, ārsti un pacienti
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Valoda
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
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22
23
24

03.11.2010
20.10.2011
08.03.2011

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

01.04.2010
04.03.2011
19.12.2014
19.12.2014
19.11.2014
18.09.2014
07.08.2014
06.08.2014
16.07.2013
11.04.2013
11.04.2013
22.02.2013
27.12.2012
03.09.2012
11.07.2012
27.03.2012
01.02.2012
19.01.2012

leikemija.lv
ir.lv
ventspilsnovads.lv
Sievietes veselības avīze
(kardiologija.lv)
iecava.lv
Burtnieku Novada Vēstis
Latvijas avīze
Dienas bizness
Neatkarīgā rīta avīze
Kursas laiks
Staburags
Latgales laiks
Dienas bizness
Dienas bizness
Latvijas avīze
Latvijas avīze
Dienas bizness
Dienas bizness
Dienas bizness
Diena
Neatkarīgā rīta avīze

43
44
45
46
47

10.01.2012
03.01.2012
17.12.2011
15.12.2011
10.12.2011

Auseklis
Ziemellatvija
Praktiskais latvietis
Neatkarīgā rīta avīze
Latvijas avīze

Zāļu ražotāji neredz iespējas samazināt kompensējamo zāļu cenas
Atbalsta prasību aptiekām izsniegt lētākos medikamentus
Uzsāk informatīvo kampaņu "Ārstējies nepārmaksājot!"

LV
LV
LV

Osteoporozes ārstēšana - ilga un precīza
Informēs par iespējām ārstēties lētāk
NVD aicina nepārmaksāt, iegādājoties zāles
Tomēr informēs par inhalatoru lietošanu
Biznesā izaicinājumu netrūks
Cik racionāli tērē veselības naudu
Cenu ietekmē gan zīmoli, gan pirmatklājēja gods
Cenu ietekmē gan zīmoli, gan pirmatklājēja gods
Kā ārstēties nepārmaksājot?
Biznesa intereses saduras ar drošības prasībām
Patentu zālēm Indijā kārtējais trieciens; var skart arī citus ražotājus
Ātrāk piekļūt lētākām zālēm
Lūdzu, tableti prātam!
Tirgus līderis nostiprinās pozīcijas ārpus Rīgas
Ļaus dot otru lētāko medikamentu sarakstā
Iezīmējas ardievas ieročiem zāļu tirgū
Cenas zālēm izdevies samazināt bažas vēl nē
Kāpēc Latvija neciena vēža slimniekus
Jaunā kompensējamo zāļu uzrakstīšanas kārtība- eksperiments ar pacienta
veselību
Atņem izvēles iespēju
Ar labiem nodomiem…
Medikamentu tango
Cerīgs gads arī tad, ja nav naudas

LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

29.10.2011
21.10.2011
19.10.2011
14.10.2011
24.09.2011
13.08.2011
28.07.2011
26.07.2011
06.07.2011
02.07.2011
29.04.2011
15.03.2011
08.03.2011
25.02.2011
25.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
16.02.2011
11.02.2012
04.02.2011
03.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
27.01.2011
26.11.2010
19.11.2010

Diena
Latvijas Vēstnesis
Neatkarīgā rīta avīze
Neatkarīgā rīta avīze
Latvijas avīze
Diena
Diena
Diena
Diena
Latvijas avīze
Diena
Latvijas avīze
Zemgales ziņas
Birža
Latvijas avīze
Latvijas avīze
Dienas bizness
Neatkarīgā rīta avīze
Neatkarīgā rīta avīze
Latvijas avīze
Diena
Neatkarīgā rīta avīze
Diena
Latvijas Vēstnesis
Diena
Druva
Latvijas avīze

Virtuālo aptieku drauds
Ministru kabineta sēdē 2011.g. 19.oktobrī
Uzlabos inovatīvo medikamentu pieejamību
Kompensējamo medikamentu sistēma stagnē
Kā ārsts izrakstīs recepti?
Pretojas iecerei par lētākām zālēm
Virza priekšlikumu pirmoreizi izrakstīt lētākās zāles
Par zālēm pārmaksājuši 9 miljonus
Atstādina Veselības ekonomikas centra direktori
Jo praksē vairāk bērnu, jo izdevīgāk
VM: pirmo reizi ir jāizraksta lētākās zāles
Dārgā medicīna
Aicinājums Veselības ministrijas amatpersonām
Pacienti nezināšanas dēļ par zālēm pārmaksā apmēram 10%
Esmu medreps - atļaujiet ienākt
Par lētākām zālēm
Aptiekās aicina izvēlēties lētākas, patentbrīvas zāles
Par zālēm pārmaksā miljonus
Atlaidīsim ministriju? Labuma nebūs
Pietiktu ar 1450 pacientiem
Igauņu zāļu kampaņa nostrādāja
Pārmaksā miljonus
Nepārmaksājot
Veselības ministrija: par iespējām ārstēties, nepārmaksājot par zālēm
Uzsvars uz ģimenes ārstiem
Veselības aprūpē - bažas par strupceļu
Pat pieklājīga alga nenotur Igaunijā
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

04.11.2010
02.11.2010
01.11.2010
15.09.2010
02.07.2010
30.06.2010
30.06.2010
23.03.2010
18.03.2010
16.02.2010
28.11.2009
09.11.2011
31.07.2009
27.06.2009
26.05.2009
16.04.2009
27.01.2009
09.02.2011
23.04.2014

Neatkarīgā rīta avīze
Diena
Diena
Neatkarīgā rīta avīze
Latvijas avīze
Latvijas avīze
Dienas bizness
Neatkarīgā rīta avīze
Diena
Latvijas Vēstnesis
Māja
Latvijas avīze
Latvijas Vēstnesis
Latvijas avīze
Latvijas avīze
Diena
Diena
Subbota
mklat.lv

94
95
96
97

23.05.2010
06.11.2012
01.07.2012
01.07.2012

vesti.lv
delfi.lv
Osteo.lv
Osteo.lv

98
14.08.2014
99
01.04.2010
100 21.08.2014

mklat.lv
kardiologija.lv
Новая газета

Lētākas zāles, vairāk pacientu
Izvēles brīvība
Melnais saraksts var ietekmēt zāļu cenas
Valsts budžetā redz liekus miljonus
Galvenais lai palīdzētu
Zālēm taupām negribīgi
Zāļu cenu diagramma
pacienti pārmaksā par zālēm miljonus
Kā pacientiem tikt pie lētākām zālēm?
Veselības ministre par kompensējamo medikamentu saraksta papildināšanu
Neļauties strausa politikai
Labas zāles veselībai un makam
Eiropas Komisija par pretmonopola politiku farmācijas nozarē
Dārgās zāles - slogs pacientam
Mazais zāļu tirgus aisbergs lielām neizdarībām
Cīnāmies ar sekām
Ārstēs to, ko var atļauties
Таблетки-аналоги помогут сэкономить
Почему растут цены на лекарство и кто в этом виноват
Евгений Чазов: «Самое главное — знать свое давление и вовремя обращаться
к врачам»
10 важных правил при выборе продуктов питания и лекарств
Osteonovosti: orginalnije i nepatentovannije medikamenti
Osteonovosti: širokij assortiment lekarstv ot osteoporoza
Латвии угрожает полная медикализация: нам прописывают таблетки там,
где они совершенно не нужны
Газета здоровья женщины: Лечение остеопороза – долгое и точное
Вместо лечения наносится вред
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101
102
103
104
105
106

07.05.2014
28.01.2014
17.01.2014
20.08.2013
06.03.2013
20.06.2012

Вести сегодня
Латгалес лайкс
Вести сегодня
Вести сегодня
Телеграф
Час

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

23.05.2012
12.08.2011
23.02.2011
16.02.2011
16.02.2011
19.01.2011
05.01.2011
24.11.2010
09.10.2009
03.02.2010
17.09.2009
14.04.2009
19.01.2009

Час
Бизнес & Балтия
Час
Бизнес & Балтия
Бизнес & Балтия
Телеграф
Телеграф
Телеграф
Час
Телеграф
Час
Телеграф
Телеграф

Как накручивают цены на лекарства
Компенсируемые лекарства совсем не бесплатные
Сравните цены на лекарства
20 ценных советов
Всех вылечим! Лишь бы деньги были
Вопрос — ответ
Евгений Чазов: «Самое главное — знать свое давление и вовремя обращаться
к врачам»
Опрос
Огласите весь список, пожалуйста!
Мнение
Как сэкономить на таблетках
Тайное становится явным
Дешевых лекарств станет больше
Медицину снова обидели
Лекарства не по карману
Что мешает лекарствам подешеветь
Дело врачей
Лекарства не дешевеют из-за коррупции?
Пациенты закроют дыры в бюджете своими телами
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