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1. Ievads
1.1. Pamatojums
Veselības aprūpes būtiski, savstarpēji saistīti elementi ir ārstniecība jeb profesionāla un
individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un
pacientu aprūpe1 un farmaceitiskā aprūpe jeb farmaceita veiktā aprūpe, kas ietver
konsultācijas par zālēm un citiem veselības aprūpes, profilakses un veicināšanas produktiem,
kā arī to izplatīšanu aptiekas apmeklētājiem.2 Augsta veselības aizsardzības līmeņa
nodrošināšanai ir nepieciešama pilnvērtīga un sabiedrības interesēs funkcionējoša veselības
aprūpes sistēma.
Kopš neatkarības atgūšanas veselības nozare Latvijā ir bijusi ievērojamu pārmaiņu procesā.3
Pārmaiņas skārušas gan veselības nozares organizāciju un veselības aprūpes sistēmu kopumā,
gan arī ārstniecības un farmaceitiskās aprūpes sniedzējus. Dažādos laika posmos ir bijis spēkā
atšķirīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz tādiem jautājumiem kā savstarpēja mijiedarbība
farmaceitiskās nozares dažādos posmos, tiesības sniegt no valsts budžeta un pakalpojumu
saņēmēju līdzekļiem apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, kā arī farmācijas un
ārstniecības nozares mijiedarbība. Pašreizējā situācija liecina, ka tiesiskais regulējums ir
labvēlīgs, lai veidotos farmācijas nozares dažādu posmu cieša saistība ne tikai vertikāli, bet arī
horizontāli, radot zāļu mazumtirdzniecības jeb aptieku tīklus, kā arī integrāciju ārstniecības
jomā un zāļu izplatībā ieinteresēto personu un ārstniecības pakalpojumu sniedzēju integrāciju.
Integrāciju pamatmērķis ir ekonomiska rakstura; vertikālā integrācija tiecas samazināt
transakciju izmaksas, kas veidojas starp dažādiem produkta vai pakalpojuma piegādes ķēdes
posmiem,4 horizontālā integrācija savukārt pamatā tiecas palielināt uzņēmuma lielumu un
ietekmi, produktu diferenciāciju (piemēram, produktu atšķirības zīmes) un apjomradītus
ietaupījumus, kā arī samazināt konkurenci un kavēt piekļuvi tirgum.5 Ar integrāciju veselības
nozarē saprot gan aprūpes nesadrumstalotību tādās jomās kā farmaceitiskā aprūpe,
ārstniecība, veselības apdrošināšana, sociālā aprūpe, tāpat arī – administrācijas, finanšu,

1

Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 1.panta 1.punkts.
Farmācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103.1.panta 4.punkts.
3
Sk. Uldis Mitenbergs et al. Latvia: Health system review. Health Systems in Transition Vol. 14 No. 8 2012.
4
S. R. Hernandez, “Horizontal and Vertical Healthcare Integration: Lessons Learned from the United States,”
HealthcarePapers 1, no. 2 (2000): 59-66-107.
5
Giuseppe Colangelo, “Vertical vs. Horizontal Integration: Pre-Emptive Merging,” The Journal of Industrial
Economics 43, no. 3 (1995): 323–37, doi:10.2307/2950583.
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informācijas tehnoloģiju un klīniskās aprūpes jeb dažādu ārstniecības posmu savstarpēju
integrāciju.6
Integrāciju var iedalīt pēc tipa, pakāpes, procesa, un plašuma.7 Iedalot pēc tipa, ņem vērā
integrācijas pamatmērķi un izšķir funkcionālu integrāciju,8 organizatorisku integrāciju,9
profesionālu integrāciju,10 kā arī iepriekš minēto klīnisko jeb aprūpes integrāciju.11
Pakāpes integrācija attiecas uz mēru, kādā integrācija notiek. Literatūrā ir klasificētas trīs
integrācijas pakāpes.12 Pirmkārt, sadarbība (linkage) var būt organizēta ar vienošanos vai caur
aliansi.13 Ir būtiski izšķirt, ka vienošanās var būt kā formāla, kas balstīta uz līgumattiecībām,
tā arī neformāla, proti, kas balstīta uz savstarpējo vienošanos un kuru veicina pašizpildes
uzvedības normas.14 Otrkārt, koordinācija – kas papildus sadarbībai ietver arī struktūras un
procesus, lai koordinētu aprūpi, piemēram, regulāru informācijas apmaiņu, pacientu plūsmas
uzraudzīšanu u.tml. Treškārt, pilna integrācija, kas nozīmē, ka integrētā organizācija uzņemas
atbildību par visiem pakalpojumiem, resursiem un finansējumu, kas var būt pakļauts zem
vienas pārvaldības struktūras vai caur sadarbības līgumiem starp dažādām organizācijām.15

6

Carey Thaldorf and Aaron Liberman, “Integration of Health Care Organizations: Using the Power Strategies of
Horizontal and Vertical Integration in Public and Private Health Systems.,” The Health Care Manager 26, no. 2
(2007): 116–27.
7
Ellen Nolte and Martin McKee, Caring for People with Chronic Conditions: A Health System Perspective
(Maidenhead, England: Open University Press, 2008).
8
Funkcionālajā integrācijas pieejā tiek integrētas galvenās atbalsta funkcijas kā, piemēram, finanšu pārvaldība,
stratēģiskā plānošana, cilvēkresursu vadība. W N Leutz, “Five Laws for Integrating Medical and Social Services:
Lessons from the United States and the United Kingdom” The Milbank Quarterly 77, no. 1 (1999): 77–110, iv–v,
doi:10.1111/1468-0009.00125.
9
Organizatoriskās integrācijas pieejā notiek tīklu veidošana, apvienošanās, kontraktu veidošana Ibid.
10
Profesionālā integrācija ietver, piemēram, grupu prakses, kontraktēšanu vai veselības speciālistu stratēģiskās
alianses institūciju iekšienē vai starp institūcijām. Walter N. Leutz, “Five Laws for Integrating Medical and
Social Services: Lessons from the United States and the United Kingdom,” Milbank Quarterly 77, no. 1 (1999):
77–110.
11
Klīniskā integrācija ietver dažādu klīnisko procesu integrāciju kā, piemēram, aprūpes pakalpojumu
koordinēšanu.
12
Leutz, “Five Laws for Integrating Medical and Social Services.”
13
Sadarbības integrācijas ietvaros sadarbība notiek starp eksistējošām organizācijām vai organizāciju
struktūrvienībām. Pacientu plūsma tiek organizēta atbilstošā laikā un pēc vajadzībām. Katra organizācija vai
struktūrvienība atbild par saviem apkalpojumiem, finansējumu un organizācijas noteikumiem. Leutz, “Five Laws
for Integrating Medical and Social Services: Lessons from the United States and the United Kingdom.”
14
George Baker, Robert Gibbons, and Kevin J. Murphy, “Relational Contracts and the Theory of the Firm,”
Quarterly Journal of Economics, 2002, 39–84.
Michael H. Riordan, “Competitive Effects of Vertical Integration,” Handbook of Antitrust Economics 14582
(2008).
15
Bengt Ahgren and Runo Axelsson, ‘Evaluating Integrated Health Care: A Model for Measurement.’ (2005) 5
International journal of integrated care e01; discussion e03; Leutz (n 11).
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No procesa viedokļa literatūrā izšķir normatīvo integrāciju, kurā vienotas vērtības nosaka
koordinēšanu un sadarbību aprūpes pakalpojumu sniegšanā, un sistēmisko integrāciju, kurā
noteikumi un organizācijas politika tiek īstenota organizācijas dažādos līmeņos.16 No
plašuma viedokļa izšķir horizontālo un vertikālo integrāciju. Ar horizontālo integrāciju
saprot stratēģisku, iepriekš individuālu, līdzīgu biznesa vienību apvienošanu, lai palielinātu
organizācijas relatīvo izmēru un paplašinātos ģeogrāfiski.17 Horizontālās integrācijas
teorētiskie mērķi ir mēroga ekonomika (scale economy), uzlabota pozīcija tirgū, ātrāka
ienākšana tirgū, konkurences mazināšana un kapitāla iesaistīšanas iespējas.18 Tā var izpausties
kā organiska veselības aprūpes speciālistu vai aptieku apvienošanās vai arī – ja tās apvieno
viens īpašnieks.19 Ar vertikāli integrētām organizācijām saprot uzņēmumu organizācijas,
kuras īsteno dažādas aktivitātes, pieder vienam īpašniekam un kurā viena organizācija
izmanto ieguldījumu (input), kā rezultātu (output) no otras organizācijas.20 Tātad tā paplašina
komercdarbību jomās, ko var uzskatīt par dažādiem produktu un pakalpojumu piegādes ķēdes
posmiem.21 Viens no vertikālās integrācijas mērķiem ir peļņas pieaugums, kas var tikt
panākts, uzlabojot organizācijas efektivitāti un samazinot izmaksas iesaistītajos ķēdes
posmos. Vienas organizācijas ietekmi tirgū var palielināt caur vertikālo integrāciju, jo pieaug
organizācijas izmērs un līdz ar to – arī spēja panākt sev izdevīgus nosacījumus, mazinās
pakalpojumu un produktu cenu variācijas dažādos ķēdes posmos un konkurence.22
Lai veidotos plašuma (vertikāla vai horizontāla) integrācija veselības nozarē, nav
nepieciešama pilna (pakāpes) integrācija, kas parasti ir balstīta uz vienas uzņēmumu grupas
izveidi. Vertikālā un horizontālā integrācija ir sasniedzama, veicot arī tādas darbības, kas nav
balstītas uz ar īpašumtiesībām saistītu kontroli, piemēram, vienojoties par sadarbību starp
noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas attiecas uz situāciju, kad, piemēram, primārās
16

Ellen Nolte and Emma Pitchforth, ‘What Is the Evidence on the Economic Impacts of Integrated Care?’ [2014]
WHO Regional Office for Europe and European Observatory on Health Systems and Policies 1.
17
Thaldorf and Liberman, “Integration of Health Care Organizations: Using the Power Strategies of Horizontal
and Vertical Integration in Public and Private Health Systems.”
18
Francis J. Crosson, “The Delivery System Matters,” Health Affairs 24, no. 6 (2005): 1543–1548. Stephen M.
Shortell et al., “An Empirical Assessment of High-Performing Medical Groups: Results from a National Study,”
Medical Care Research and Review 62, no. 4 (2005): 407–434.
19
Lawton Robert Burns, Jeff C Goldsmith, and Aditi Sen, Horizontal and Vertical Integration of Physicians: A
Tale of Two Tails., Advances in Health Care Management, vol. 15 (Emerald Group Publishing Limited, 2013),
doi:10.1108/S1474-8231(2013)0000015009.
20
Thaldorf and Liberman, “Integration of Health Care Organizations: Using the Power Strategies of Horizontal
and Vertical Integration in Public and Private Health Systems” The health care manager 26 (2007) 116–127.
21
Friedrich Kessler et al., “Competition, Contract, and Vertical Integration” 1959.
22
Roice D. Luke, Stephen Lee Walston, and Patrick Michael Plummer, Healthcare Strategy: In Pursuit of
Competitive Advantage (Health Administration Press, 2004).
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veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar noteiktiem sekundārās ambulatorās
aprūpes sniedzējiem vai veidojot alianses zāļu izplatīšanas nolūkā.
Aprūpes integrācijai, kas ir arī pazīstama kā klīniskā integrācija vai, ievērojot Ārstniecības
likuma terminoloģiju, integrācija ārstniecības nozarē vai ārstniecībā, ir īpaša nozīme veselības
aprūpē. Tā attiecas uz dažādu līmeņu un veidu ārstniecības pakalpojumu koordinēšanu un ir
definējama kā pasākumu kopums, kas atvieglo pacientu aprūpes, pakalpojumu sniedzēju un
infrastruktūras koordināciju, lai nodrošinātu tādu ārstniecību, kas ir droša, savlaicīga, efektīva,
taisnīga un uz pacientu orientēta.23 No pacienta un ārstniecības organizācijas perspektīvas,
integrēta ārstniecība var nodrošināt efektīvu un pēctecīgu veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, tādējādi veicinot pacientu tiesību uz savlaicīgu ārstniecību īstenošanu un racionālu
resursu izlietošanu.24 Tomēr var pastāvēt gadījumi, kad integrēta aprūpe mijas ar integrācijas
struktūrām, ietekmējot ārstniecības pakalpojumu tirgu un veselības aprūpes sistēmas
organizāciju, kā arī radot risku ārstniecības personu profesionālajai neitralitātei un ārsta
profesionālajai brīvībai.
1.2. Pētījuma mērķis
Šī pētījuma mērķis ir izpētīt farmācijas un ārstniecības nozaru dalībnieku mijiedarbību
attiecīgās nozares ietvaros un abu nozaru mijiedarbības iespējas un to potenciālo ietekmi uz
veselības aprūpi, kā arī izvērtēt attiecīgo mijiedarbību uzraudzību, kontroli un pilnveides
virzienus Latvijā.
Integrācijas struktūru ietekme tiek izvērtēta veselības nozares ietvaros. Veselības nozare ir
konstruēts kā plašs paramets, ar mērķi aptvert dažādas nozarē iesaistītās fiziskās un juridiskās
personas, proti, pacientus, ārstniecības personas, farmaceitus, zāļu ražotājus, lieltirgotavas,
aptiekas, kā arī ārstniecības pakalpojumu sniedzējus kā juridiskas vai fiziskas personas,
izvērtēt potenciālo pozitīvo ietekmi uz nozari, tāpat arī situācijas, kas uzskatāmas par
problemātiskām no veselības aprūpes organizācijas un pakalpojumu sniegšanas un
saņemšanas skata punkta. Analīze ietver un vienlaikus neaprobežojas ar pieejamības un
kvalitātes aspektiem farmaceitiskajā aprūpē un ārstniecībā.

23

Ellen Nolte and Emma Pitchforth, “What Is the Evidence on the Economic Impacts of Integrated Care,”
Copenhagen: European Observatory on Health Systems and Policies, 2014. American Hospital Association and
others, “Clinical Integration–The Key to Real Reform,” Trendwatch.(February 2010.).
24
Santa Ašnevica-Slokenberga (eds) Medicīnas tiesības (TNA 2015) 5.nodaļa.
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Lai sasniegtu pētījuma mērķi, veikta četru pakāpju analīze. Pirmkārt, analizētas integrācijas
struktūras un problemātika farmācijā; otrkārt, pētīta integrētas aprūpes un integrācijas
struktūru izmantošana ārstniecībā; treškārt, analizēta integrācijas izveide, struktūrā ietverot
farmācijas un ārstniecības nozari; visbeidzot pētīti konkurences, nozares uzraudzības un
pilnveides aspekti.
Farmācijas nozarē pētītas vertikālās un horizontālās integrācijas iespējas Latvijā. Veikta
tiesiskā regulējuma izpēte; noskaidrots, kā tiesiskais regulējums pieļauj veidot vertikālās un
horizontālās

integrācijas

struktūras,

veidojot

saiknes

starp

zāļu

ražošanā

un

vairumtirdzniecībā iesaistītajām personām un aptieku tīkliem. Tāpat veikta tiesiskā
regulējuma izpēte, kur noskaidroti zāļu cenu veidošanās principi un iespējamie manevri
konkurences ietekmēšanai. Papildus veikta starptautiskās literatūras izpēte, kā arī profesionālo
un ētisko prasību analīze, noskaidrotas prasības farmaceita darbības neitralitātei un atbildība,
kā arī farmaceita profesionālie pienākumi attiecībā pret aptiekas apmeklētāju. Visbeidzot
analizēta liberāla regulējuma ietekme uz aptieku pieejamību, zāļu cenām un farmaceita
sniegtajiem pakalpojumiem.
Ārstniecības nozares integrācijas analīze aptver aprūpes integrāciju kā daļu no iespējas
pacientam efektīvi nodrošināt savlaicīgu un pēctecīgu ārstniecību, tā arī integrācijas struktūras
ārstniecības pakalpojumu jomā kā daļā no uzņēmējdarbības. Ņemot vērā to, ka būtiska daļa
ārstniecības pakalpojumu ir finansēti no publiskajiem līdzekļiem, īpaši tiek analizēti apstākļi,
kas skar integrāciju veidošanos daļā, kura skar no valsts budžeta un pakalpojumu saņēmēju
līdzekļiem apmaksātus ārstniecības pakalpojumus, un izvērtēta to ietekme uz ārstniecības
nozares organizāciju.
Ārstniecības un farmācijas nozares mijiedarbības analīzē pētītas iespējas un problemātika,
veidojot struktūras, kas saista zāļu izplatīšanā ieinteresētās personas un ārstniecības
pakalpojumu sniedzējus. Analīzes ietvaros, pirmkārt, veicot tiesiskā regulējuma izpēti,
noskaidrots, kā var tikt veidota sadarbība starp ārstniecības iestādēm un ārstniecības
personām, un farmācijas nozari. Otrkārt, izpētīts, kā šajās struktūrās var tikt iesaistīti no valsts
budžeta līdzekļiem apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un mehānismi
sadarbības uzraudzībai. Treškārt, analizēti ārstniecības personu pienākumi attiecībā pret
pacientu, ārstu profesionālā neatkarība, pacienta un ārsta attiecības, kā arī to kontrole.
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Konkurences un nozares uzraudzības ietvaros analizētas pētījumā identificētās problēmas no
nozares politikas un uzraudzības skata punkta. Pētītas kompetento valsts pārvaldes iestāžu
rīcība, tās iespējas un attīstības virzieni integrācijas struktūru kontekstā. Pirmkārt, veikta
tiesiskā regulējuma analīze, veikta zāļu tirgus pārraudzības tiesiskā ietvara un kontroles
analīze. Tādējādi identificēti pašreizējā tiesiskā regulējuma trūkumi un noskaidrots, kādēļ
regulējums ir integrācijas struktūrām labvēlīgs, kā arī noskaidrotas nepieciešamās darbības,
lai veicinātu pacientu tiesību interešu īstenošanu un aizsardzību. Otrkārt, veikts veselības
nozares uzraudzības izvērtējums par ārstniecību, noskaidrojot, vai un kā tiek kontrolētas
ārstniecības personas un nodrošināta viņu neitralitāte zāļu kontekstā. Treškārt īpaši izvērtēts
konkurences uzraudzības mehānisms un tā īpatnības, kuru rezultātā integrācijas struktūras ir
realizētas, un sniegti priekšlikumi struktūru uzraudzībai no konkurences tiesību skata punkta.
Visbeidzot, izvērtējot problēmas, pieejamos pašreizējos uzraudzības rīkus un ievērojot
Veselības ministrijas kompetenci veselības nozarē, sniegtas rekomendācijas par nozares
tiesiskā regulējuma pilnveides virzieniem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un neatkarīgu
farmaceitisko aprūpi, racionāli izlietotu ārstniecības pakalpojumiem paredzētos valsts budžeta
līdzekļus, kā arī veicinātu ārsta profesionālās brīvības saglabāšanu un pacienta uzticību
veselības aprūpes sistēmai.
1.3. Materiāli un metodoloģija
Pētījumam ir teorētisks raksturs ar praktiskiem piemēriem.25 Lai izpētītu, no vienas puses,
farmācijas nozares dalībnieku savstarpējo mijiedarbību un tās teorētiskās iespējas ar
ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, un to potenciālo ietekmi uz veselības nozari, un
izvērtētu uzraudzības un kontroles kārtību, ir izraudzīta duāla pieeja. Pirmkārt, ievērojot
tiesību dogmatikas robežas, integrācijas struktūru teorētiskais un praktiskais izvērtējums
balstās uz tiesiskā regulējuma izpēti, analizējot spēkā esošos normatīvos tiesību aktus Latvijā
un apsverot autoritatīvu institūciju sniegtās interpretācijas. Otrkārt, analizēta starptautiskā
literatūra (zinātniskās publikācijas, starptautisku organizāciju vai institūtu, kā arī likumdevēju
veikti vai pasūtīti ziņojumi) par integrācijas struktūru ietekmi uz farmaceitu un ārstniecības
personu profesionālo darbību, pakalpojumu pieejamību, kvalitātes aspektiem un ētiskajām
dilemmām sadarbībā ar pacientiem. Duālā pieeja ļauj kritiski izvērtēt spēkā esošo tiesisko

25

Veselības projekti Latvijai ir nevalstiska organizācija, kurai nav iespējas veikt tirgus faktisko analīzi, kādas ir
kompetentām valsts pārvaldes iestādēm, publisku datu trūkuma dēļ, kā arī tiesību brīvi piekļūt šādiem datiem
neesības dēļ.
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regulējumu, identificējot tā pozitīvās iezīmes un trūkumus no veselības nozares skatu punkta,
un sniegt risinājumus problēmzonu risināšanai.26
1.4. Terminoloģija
Latvijā attiecībā uz darbībām, kas veiktas pacientam, izmantoti divi termini: “ārstniecība” un
“veselības aprūpes pakalpojums”. Tiesiskajā regulējumā nereti tie lietoti pamīšus, definīciju
trūkuma dēļ veidojot arī neskaidru praktisko pielietojumu. Piemēram, no Ārstniecības likuma
17. panta pirmās daļas izriet, ka no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem
apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu nosaka Ministru kabinets (MK), kuram ar
Ārstniecības likuma 4. pantu ir noteikta šāda kompetence. MK 2013. gada 17. decembra
noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk –
MK noteikumi Nr.1529) “ārstniecības pakalpojumi” un “veselības aprūpes pakalpojumi”
lietots pamīšus,27 pirmšķietami neparedzot skaidru nodalījumu.28 Ņemot vērā minētās
terminoloģiskās īpatnības, pētījuma ietvaros termins “ārstniecība” lietots pamīšus ar terminu
“veselības aprūpes pakalpojums” un attiecīgi arī “ārstniecības pakalpojumu sniedzēji”, un
“veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji”.
Farmācijas un ārstniecības jautājumi Latvijā lielā mērā regulēti nošķirti. Farmaceitiskās
aprūpes pakalpojumu saņēmējs pēc Farmācijas likuma ir uzskatāms par aptiekas apmeklētāju,
pret kuru farmaceitiskajā aprūpē iesaistītajām personām paredzēts noteikts darbību loks.29
Ārstniecībā pacients ir persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus vai vēršas pēc
tiem.30 Tomēr vienlaikus jānorāda, ka, atbilstoši iepriekšējā sadaļā norādītajam, skaidru
definīciju trūkuma dēļ nevar secināt, ka termini ir izolēti viens no otra. Pētījumā skartas gan
personas kā aptiekas apmeklētāja, gan personas kā pacienta intereses un tiesības. Minētā
iemesla dēļ tiktāl, ciktāl pētītas nozares atsevišķi, ir izmantota dominējošā terminoloģija,
savukārt daļā, kas skar farmācijas un ārstniecības integrāciju, kā arī daļā, kas apskata
konkurenci un nozares uzraudzību, abi termini lietoti pamīšus.

26

Līdzīgai metodoloģiskai pieejai un tās savienojamībai ar tiesību dogmatiku sk. Santa Slokenberga, European
Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing (Jure, 2016), ch. 1.
27
sk. Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 30.12.2013., Nr. 253. 1.un 5.punktu.
28
Līdzīgi neskaidrs terminoloģijas lietojums iezīmējas arī MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 286
“Veselības ministrijas nolikums” "Latvijas Vēstnesis", 60 (3008), 16.04.2004.
29
Farmācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103.
30
Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 1.11.pants.
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Gan attiecībā uz farmaceitisko aprūpi, gan arī ārstniecību, ir vērtēta kvalitāte. Latvijā Pacientu
tiesību likuma 5.panta otrā daļa satur pacienta tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi, bet
kvalitatīva farmaceitiskā aprūpe ir daļa no farmaceita pienākumiem farmaceitiskās aprūpes
ietvaros. Nedz tiesiskajā regulējumā, nedz arī literatūrā nav vienotas definīcijas par to, kas
uzskatāma par kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi un kvalitatīvu ārstniecību. Tā, piemēram,
Administratīvā apgabaltiesa skaidrojusi, ka, ir nenoteiktais tiesību jēdziens, ko tiesību
piemērotājam (…) piemērošanas laikā ir pienākums piepildīt ar noteiktu saturu31 (pētījuma
autoru ieskatā, analoģiski tas attiecināms uz farmaceitiskās aprūpes kvalitāti).

Kvalitāte

ārstniecībā var ietvert pacienta sūdzību noskaidrošanu, objektīvu izmeklēšanu, izvaicāšanu
par izrakstītiem un lietojamiem medikamentiem, iepriekšējo izmeklējumu rezultātiem,
diagnozes noteikšanu, papildus izmeklējumu nozīmēšanu, ieteikumu par ārstniecības norisi
došanu un nepieciešamības gadījumā medikamentu izrakstīšanu.32 Savukārt kvalitāte
farmaceitiskajā aprūpē ir saistīta ar racionālu zāļu lietošanas veicināšanu. Farmaceita
uzdevums ir nodrošināt, ka aptiekas apmeklētājs saņem pareizās zāles, atbilstošā devā,
piemērotu laika periodu, par sev un sabiedrībai izdevīgāko samaksu.33 Lai to īstenotu
farmaceitam ir jāiztaujā apmeklētājs, jāpārliecinās par receptes pareizību, jākonsultē par
pareizu lietošanu, un nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ārstu, lai nodrošinātu pareizu zāļu
lietošanu.34 Farmaceitiskās aprūpes kvalitāte nav attiecināma tikai uz attiecībām, kas skar
farmaceitu kā farmaceitiskās aprūpes sniedzēju un saņēmēju (sk. 2. sadaļu), bet tiesisko
regulējumu kopumā, kas skar farmaceitiskās aprūpes jomu.35 Šī pētījuma ietvaros veselības
aprūpes kvalitāte, tajā skaitā farmaceitiskā aprūpe, primāri definēta kā pakāpe, kurā veselības
aprūpes pakalpojums palielina iespējas sasniegt vēlamo veselības rādītāju indivīdam un
populācijai saskaņā ar pašreizējām profesionālajām zināšanām.36 Veselības aprūpes kvalitāti
raksturo dažādas tās dimensijas kā, piemēram, efektivitāte, drošums, taisnīgums, piemērotība,
nepārtrauktība, pacientu apmierinātība u.c.37.

31

Administratīvās apgabaltiesas 2013. gada 24. aprīļa spriedums lietā Lieta Nr.142031410 143/AA43 - 0567 13/13.
32
Ibid.
33
WHO, “Promoting Rational Use of Medicines: Core Components,” 2002. Pieejams
http://apps.who.int/iris/handle/10665/67438. Aplūkots 20.10.2016
34
Farmaceitiskās aprūpes kvalitātes indikatori. Pieejams
https://www.farmaceitubiedriba.lv/uploads/files/lfb_standarti.pdf. Aplūkots 20.10.2016.
35
Administratīvās rajona tiesas 2015. gada 10. aprīļa spriedums lietā Nr. A420328614 (lietas arhīva Nr. A4200648-15/26).
36
Kathleen N. Lohr, Medicare: A Strategy for Quality Assurance, Volume I (NATIONAL ACADEMY PRESS,
1990).
37
Matthias Wismar et al., Cross-Border Health Care in the European Union: Mapping and Analysing Practices
and Policies. (European Observatory on Health Systems and Policies, 2011).
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Pētījuma pamatā ir integrācijas ietekmes uz ārstniecības un farmaceitiskās aprūpes
pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un piekļuvi. Pieejamība ir skatāma kā daļa no tiesībām uz
veselības aizsardzību un tiesībām uz augstāko iespējamo veselības aprūpes līmeni. Pieejamība
ir funkcionējošas sabiedrības veselības un veselības aprūpes iestādes, preces un pakalpojumi,
kā arī programmas, kuras ir pieejamas pietiekamā skaitā valsts teritorijā.38 Savukārt piekļuve
attiecas uz iespēju izmantot valstī esošos pakalpojumus, preces un apmeklēt izveidotās
institūcijas, kas rūpējas par veselību. Piekļuve ietver fizisku piekļuvi (tiem jābūt izvietotiem
valsts teritorijā tā, lai cilvēki varētu fiziski tiem piekļūt, lai attālums, ceļu vai transporta
neesamība, institūciju darba laiks vai fiziski šķēršļi iekļūšanai tajās), finansiālu piekļuvi
(piekļuvi precēm un pakalpojumiem jābūt pieejamiem visiem neatkarīgi no to finansiālā
stāvokļa, sevišķi trūcīgajiem iedzīvotājiem) un informatīvu piekļuvi (informācijas pieejamība
par pakalpojumiem un precēm, kas atrodas valsts teritorijā un var tikt izmantoti veselības
saglabāšanai, uzlabošanai vai atjaunošanai).39
1.5. Pētījuma robežas
Pētījumā analizēts tiesiskais regulējums, kas attiecas uz cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanu
un lietošanu,40 tomēr nav skartas tādas tēmas kā medicīnas ierīces, kompensējamo zāļu un
medicīnas ierīču sistēma, ārstniecības iestāžu veiktie iepirkumi zāļu un medicīnas ierīču
iegādei. Aptieku darbības kontekstā pētīti jautājumi, kas saistīti tikai ar atvērta tipa aptiekām,
neskarot zāļu tirdzniecību internetā.

38

Substantive issues arising the implementation of the International Convenant on Economic, Social and
Cultural rights. General Comment No. 14 (2000). United Nations. Committee on Economic, Social and Cultural
rights, 22end session, Geneva, 2000. Pieejams: http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2001/e2001-22.pdf
(skatīts 13.10.2016.). Santa A-Slokenberga (eds) Medicīnas tiesības (TNA 2015) 1.nodaļa (Muciņš).
39
Ibid.
40
Zāles ir daļa no ārstniecības līdzekļiem un, atbilstoši Farmācijas likuma 1. panta 17. punktā noteiktajam, tiek
definētas kā jebkura viela vai vielu salikums, kas uzrāda īpašības, kuras vajadzīgas, lai ārstētu cilvēku un
dzīvnieku slimības vai veiktu šo slimību profilaksi, kā arī jebkura viela vai vielu salikums, ko var izmantot vai
ievadīt cilvēkiem vai dzīvniekiem vai nu ar mērķi atjaunot, uzlabot vai pārveidot fizioloģiskās funkcijas, izraisot
farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku iedarbību, vai noteikt medicīnisko diagnozi.
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2. Farmācijas nozares un ārstniecības nozares raksturojums un to līdzāspastāvēšana
2.1. Farmācijas un ārstniecības nozare kā veselības aprūpes sistēmas elementi
Farmaceitiskā aprūpe un ārstniecība Latvijā uzskatīta kā daļa no veselības aprūpes,41 tomēr
tiesiskajā regulējumā definīcijas par to, kas ir veselības aprūpe Latvijā, nav. Zinātniskajā
literatūrā termins “veselības aprūpe” ir skaidrots kā slimību profilakse, ārstēšana un vadīšana,
kā arī garīgās un fiziskās labsajūtas (labklājības) saglabāšana, ko veic ārstniecības personas un
citu profesiju darbinieki.42 Tā ietver, bet neaprobežojas ar farmaceitisko aprūpi un ārstniecību.
Farmācijas likuma 1. panta 1. punkts definē farmaceitisko aprūpi kā veselības aprūpes
sastāvdaļu, ko savas kompetences ietvaros veic farmaceits, sniedzot farmakoterapeitiskās
konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu. Aprūpē, ko veic farmaceits, ietilpst tādas
darbības kā uzraudzība par aptiekas pastāvīgo apmeklētāju zāļu lietošanu, zāļu un citu
veselības aprūpes, profilakses un veicināšanas produktu izplatīšana, zāļu izgatavošana,
veselības veicināšanas un slimību profilakses propagandēšana, balstoties uz jaunākajiem
zinātnes sasniegumiem un ievērojot apmeklētāju intereses, kā arī apmeklētāju datu
aizsardzības nodrošināšana, balstoties savā kompetencē. Ņemot vērā, ka atsevišķos gadījumos
arī farmaceita asistentam ir tiesības atvērt aptieku un attiecīgi sniegt farmaceitisko aprūpi (sk.
plašāk pētījuma 3. daļu), pēc autoru domām, farmaceitiskā aprūpe būtu jātulko paplašināti,
attiecinot to arī uz farmaceita asistentiem tiktāl, ciktāl viņu darbība ir uzskatāma par faktiski
veiktu farmaceitisko aprūpi.
Par ārstniecību atbilstoši Ārstniecības likuma 1. panta 1. punktam uzskata profesionālu un
individuālu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju un
pacientu aprūpi. Ārstniecības mērķu sasniegšanai pacientam jeb personai, kura vēršas pēc
veselības aprūpes pakalpojumiem vai saņem tos,43 tiek sniegti veselības aprūpes
pakalpojumi.44 Tādējādi ārstniecība uzskatāma par daļu no veselības aprūpes, un tā tiek
definēta kā profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana,
medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe.45 Ārstniecība ir uz noteikta indivīda
traucējumiem organisma fizioloģiskajās funkcijās vērsts pasākumu komplekss veselības
41

Sk. Farmācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103. 1.panta 4.punktu korelācijā ar Ārstniecības
likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 1.panta 1.punktu.
42
Santa Ašnevica-Slokenberga (eds) Medicīnas tiesības (TNA 2015) 3.nodaļa (Šāberte), sk.arī Mozgis. Dz.
Ceļvedis veselības aprūpes vadībā ( Nacionālais apgāds 2008), 114.lpp.
43
Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 1.p.11.punkts.
44
Pacientu tiesību likums. Latvijas Vēstnesis, 30.12.2009., Nr. 205. 1.panta otrās daļas 5.punkts.
45
Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 1.panta 1.punkts.
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aizsardzībai un izmeklēšana ar mērķi identificēt traucējumu cēloni, un metožu kopums, kas
veikts, lai novērstu traucējumus organisma fizioloģiskajās funkcijās,46 tostarp, zāļu
lietošana.47 Ar ārstniecību nodarbojas ārstniecības personas, ievērojot to kompetences un
profesionālās darbības nosacījumus, kas izklāstīti darba 2.3. sadaļā.
2.2. Farmācijas tirgus dalībnieki, darbības un tiem izvirzītās prasības
Farmācijas nozarē Latvijā ir šādi būtiski dalībnieki: ražotājs, lieltirgotava un aptieka, kā arī
vairumtirgotājs, kuram ir tiesības veikt zāļu izplatīšanu citā Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstī, savukārt starp darbībām, kuras veicamas, ir importēšana, paralēlā importēšana un
paralēlā izplatīšana. Ievērojot MK noteikumu Nr. 416 11.punktu, ar zāļu vairumtirdzniecību
drīkst pamatā nodarboties personas, kurām ir speciāla atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas
atvēršanai (darbībai), kā arī personas, kurām ir speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai vai
importēšanai.48
Atbilstoši Farmācijas likuma 50. pantam zāļu ražotājs ražo un izplata zāles un aktīvās vielas.
Ražotājam ir atļauts nodarboties ar zāļu izplatīšanu importētājiem, licencētām zāļu
lieltirgotavām, licencētām aptiekām, ārstniecības iestādēm un veterinārmedicīnas iestādēm.49
Tos ārstniecības līdzekļus, kurus atļauts izplatīt ārpus aptiekām, zāļu ražotājs var izplatīt arī
citām juridiskajām personām.50 Lai uzsāktu ražošanu, nepieciešama Zāļu Valsts aģentūras
(ZVA) izsniegta licence zāļu ražošanai atbilstoši 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800
“Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 4.4. punktam.51
Atbilstoši Farmācijas likuma 43. pantam zāļu lieltirgotava nodarbojas ar zāļu un citu
ārstniecības līdzekļu, kā arī veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču,
invalīdiem domāto medicīnas preču, aptieku iekārtu, medicīnisko instrumentu un aparatūras
iepirkšanu, uzglabāšanu un izplatīšanu.52 Lai zāļu lieltirgotava varētu veikt darbību, tai
nepieciešama ZVA izsniegta speciāla atļauja jeb licence lieltirgotavas darbībai atbilstoši 2011.
gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 4.3.
46

Santa Ašnevica-Slokenberga (eds) Medicīnas tiesības (TNA 2015) 3.nodaļa (Šāberte).
Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 9. prim pants.
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Latvijas Vēstnesis, 29.06.2007., Nr. 104. 11.punkts.
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50
Ibid, 55.pants.
51
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Latvijas Vēstnesis, 27.10.2011., Nr. 170.
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punktam.53 To var iegūt persona, kura atbilst farmācijas vai veterinārfarmācijas

jomu

regulējošos normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu izplatīšanu noteiktajām
prasībām.54
Zāļu lieltirgotavai ir atļauts iepirkt zāles tikai no zāļu ražotājiem, zāļu importētājiem un zāļu
lieltirgotavām, vienlaikus saņemot dokumentus, kas apliecina zāļu kvalitāti. Tā ir atbildīga par
izplatāmo zāļu kvalitāti.55 Zāles zāļu lieltirgotavai atļauts izplatīt aptiekām, zāļu
lieltirgotavām, kā arī ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām, praktizējošiem
veterinārārstiem, prakses ārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem to darbības
nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikto kārtību. Zāļu lieltirgotavai atļauts izplatīt zāles citām
personām vai iestādēm tikai tad, ja tām ir ZVA izsniegta atļauja zāļu iegādei vai — attiecībā
uz veterinārajām zālēm — Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegta atļauja veterināro
zāļu iegādei un ja attiecīgās personas un iestādes zāles izmanto tikai savas darbības
nodrošināšanai, bet tām nav tiesību šīs zāles izplatīt.56
Par importēšanu atbilstoši Farmācijas likuma 1.panta 7.prim punktam ir uzskatāma zāļu
ievešana ES muitas teritorijā no valstīm vai teritorijām, kas nav ES dalībvalstis vai Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) valstis.57 Zāļu importētājam ir atļauts nodarboties ar zāļu
izplatīšanu importētājiem, licencētām zāļu lieltirgotavām, licencētām aptiekām, ārstniecības
iestādēm un veterinārmedicīnas iestādēm.58 Lai veiktu zāļu importēšanu, nepieciešama ZVA
izsniegta licence zāļu importēšanai atbilstoši 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800
“Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 4.4. punktam.59 Ievērojot Farmācijas likuma
61. panta pirmajā daļā noteikto, iespēja saņemt speciālo atļauju (licenci) zāļu ražošanai vai
importēšanai ir tiesības juridiskajām personām, kurām ir nodrošināti zāļu ražošanai vai
importēšanai nepieciešamie apstākļi un kontroles iespējas un kurām ir normatīvajos aktos
noteiktais personāls.60

53

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība".
Latvijas Vēstnesis, 27.10.2011., Nr. 170.
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Farmācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103. 60.prim pants.
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Ibid., 47.pants.
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Ibid, 48.pants.
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Ibid, 1.panta 7.prim punkts.
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Ibid, 54.pants.
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Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība".
Latvijas Vēstnesis, 27.10.2011., Nr. 170.
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Zāļu paralēlā importēšana un paralēlā izplatīšana ir reglamentēta nevis Farmācijas likumā,
bet 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas
kārtība”. Zāļu paralēlā importēšana ir to nacionālajā reģistrācijas procedūrā (arī savstarpējā
atzīšanas procedūrā un decentralizētajā procedūrā) reģistrēto zāļu pirmreizēja laišana Latvijas
tirgū izplatīšanai aptiekai, ārstniecības iestādei, sociālās aprūpes institūcijai, praktizējošam
veterinārārstam, prakses ārstam un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei, kuras piegādātas
no EEZ valsts, ja tās laiž tirgū zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, zāļu
reģistrācijas īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas tiek uzskatīts par paralēlo
importētāju.61 Zāļu paralēlā izplatīšana ir to centralizētajā reģistrācijas procedūrā reģistrēto
zāļu laišana tirgū Latvijā, kuras piegādātas no EEZ valsts, ja tās laiž tirgū zāļu
vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, zāļu reģistrācijas īpašnieks vai viņa pilnvarots
pārstāvis, kas tiek uzskatīts par paralēlo izplatītāju.62
Aptiekas iedala vispārēja jeb atvērta un slēgtā tipa aptiekās. Vispārēja tipa aptiekas drīkst
izveidot kā farmaceita vai farmaceita asistenta praksi, farmaceita vai farmaceita asistenta
koppraksi, kapitālsabiedrību.63 Vispārēja tipa aptiekas darbībai ir jābūt ZVA izsniegtai derīgai
licencei atbilstoši 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības
licencēšanas kārtība” 4.1. punktam.64 Slēgta tipa aptieku drīkst atvērt stacionāra ārstniecības
iestāde vai dienas stacionārs.65 Lai aptieka varētu funkcionēt, tai jābūt ZVA izsniegtai derīgai
licencei slēgta tipa aptiekas darbībai atbilstoši 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800
“Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 4.2. punktam.66
Farmācijas likuma 58. panta pirmā daļa satur nosacījumus, kas izvirzīti personām, kuras vēlas
iegūt farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu,67 savukārt detalizētāki pienākumi
izriet no farmaceitiskās aprūpes definīcijas. Farmaceita pienākumos ietilpst farmaceitiskās
61

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība".
Latvijas Vēstnesis, 29.06.2007., Nr. 104.
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darba līgums ar sertificētu farmaceitu. Farmācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103. 36.panta
pirmā daļa. Sk. plašāk 3.sadaļu.
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Latvijas Vēstnesis, 27.10.2011., Nr. 170.
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aprūpes veikšana, tostarp, farmakoterapeitisko konsultāciju, informācijas par zālēm un to
lietošanu sniegšana. Farmaceita pienākumos kā daļā no farmaceitiskās aprūpes ietilpst arī
uzraudzība par aptiekas pastāvīgo apmeklētāju zāļu lietošanu, zāļu un citu veselības aprūpes,
profilakses un veicināšanas produktu izplatīšana, zāļu izgatavošana, veselības veicināšanas un
slimību profilakses propagandēšana, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un
ievērojot apmeklētāju intereses, kā arī apmeklētāju datu aizsardzības nodrošināšana savas
kompetences ietvaros.68 Farmaceita detalizētāka kompetence ir ietverta profesijas standartā.69
Farmaceita asistenta darbība un kompetence nav reglamentēta ārējos normatīvajos aktos,
tomēr ir precizēta Farmaceita asistenta profesijas standartā.70 Starp farmaceita asistenta
pienākumiem ir sniegt profesionālu, skaidru, pareizu, nepārprotamu informāciju aptiekas
klientiem, ārstiem u.c. veselības aprūpes speciālistiem par jautājumiem, kas saistīti ar
veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamām precēm; spēja novērtēt receptē vai
pieprasījumā izrakstīto zāļu sastāvu, spēja pabaudīt zāļu vielu devas un saderību, informēt
ārstu, kurš izrakstījis recepti, par nepilnībām receptes noformējumā, zāļu saderībā, ja tādas
pastāv; spēja veikt nepieciešamās darbības zāļu aprites nodrošināšanai aptiekā vai
lieltirgotavā, kā arī recepšu zāļu izsniegšana farmaceita uzraudzībā.71 Kaut gan farmaceita
asistentam ir apjomīgi pienākumi un ievērojama rīcības brīvība, tomēr tā darbība un
pienākumi attiecībā pret aptiekas apmeklētāju ir vāji reglamentēta, kā rezultātā farmaceitu
asistentu darbības uzraudzību var uzskatīt par problemātisku. Ievērojot profesijas standartā
ietverto informāciju, recepšu zāļu īpatnību dēļ to izsniegšana ir veicama farmaceita
uzraudzībā. Tomēr ārējie normatīvie akti neprecizē kartību, kādā tā veicama. Rezultātā katrā
aptiekā vai aptieku ķēdē varētu pastāvēt atšķirīgs mehānisms uzraudzības pasākumu
īstenošanai. Tāpat ārējie normatīvie akti neprecizē seku risināšanas kārtību nekvalitatīvas
farmaceitiskās aprūpes gadījumā, kas attiecas uz farmaceita, farmaceita asistenta atbildību un
aptiekas apmeklētāja aizsardzību, atstājot to aptieku pārziņā, izņemot tik, cik piemērojama
normatīvajos aktos paredzētā atbildība, ja noticis pārkāpums, kas izpilda attiecīgo normu
sastāvu. Tādējādi aizsardzība, kas var tikt nodrošināta aptieku apmeklētājiem var atšķirties
atkarībā no aptiekas, kurā apmeklētājs ir vērsies.
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Ibid, 1.panta 4.punkts.
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2.3. Ārstniecības nozares dalībnieki Latvijā un tiem izvirzītās prasības
Ar ārstniecību drīkst nodarboties personas, kurām ir šādas tiesības atbilstoši normatīvajiem
aktiem, un ārstniecība ir veicama iestādēs, kuras atbilst MK 2009. gada 20. janvāra
noteikumos Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 60) noteiktajām prasībām.
MK noteikumi Nr. 60 pieļauj veidot ambulatorās ārstniecības iestādes jeb iestādes, kur
pacientam sniedz primāro veselības aprūpi vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, tai
skaitā ārstniecību dienas stacionārā,72 stacionārās iestādes,73 neatliekamās medicīniskās
palīdzības iestādes74 un diagnostikas iestādes.75 Katram no iestāžu veidiem ir noteikts to
saturs un obligātās prasības. Pētījumā apskatītas ambulatorās ārstniecības iestādes, tomēr tik
daudz, cik tas nepieciešams pētījuma mērķa sasniegšanai. Ņemtas vērā arī stacionārās
iestādes.
Ambulatorās ārstniecības iestādes ietver speciālista (ārsta, ģimenes ārsta, funkcionālā
speciālista, ārsta palīga (feldšera), vecmātes, medicīnas māsas) kabinetu,76 zobārstniecības
kabinetu un zobu tehnisko laboratoriju,77 ārstu praksi,78 veselības centru,79 ambulatoro
rehabilitācijas iestādi,80 dienas stacionāru,81 tehniskās ortopēdijas iestādi,82 ambulatoro
universitātes klīniku,83 medicīnas laboratorijas,84 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas veselības punktus,85 mobilos kabinetus,86 un iestādes, kuras sniedz veselības
aprūpes pakalpojumus pacienta dzīvesvietā.87

Stacionārās iestādes, savukārt, ietver

daudzprofilu slimnīcas,88 universitātes slimnīcas,89 specializētās slimnīcas,90 un aprūpes
slimnīcas.91
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Lai ārstniecības personai būtu tiesības patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību jeb veikt
profesionālu un individuālu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko
rehabilitāciju un pacientu aprūpi savas kompetences ietvaros, kas paredzēta MK noteikumos
Nr. 268 attiecīgajai profesijai, tai ir jābūt reģistrētai ārstniecības personu reģistrā.92 Savukārt
tiesības nodarboties ar ārstniecību konkrētā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai
papildspecialitātē tai atbilstošā apmērā ir atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un
reģistrētas ārstniecības personu reģistrā.93 Ārstniecības personām ir pieļaujams darboties tām
noteikto kompetenču ietvaros, kuras precizētas MK noteikumos Nr. 268.
Attiecībā uz ārstiem būtiska nozīme ir ne tikai kompetenču un tiesiskajam regulējumam, kas
uzliek par pienākumu veikt noteiktas darbības, bet arī Ārstniecības likuma 38. panta pirmajā
daļā ietvertajai ārsta profesionālajai brīvībai. Kā skaidrojusi zvērināta advokāte Ilze Vilka,
Ārstniecības likuma 38. panta pirmais teikums ir uzskatāms par ģenerālklauzulu, kas nozīmē
īpaši kvalificētu nenoteiktības pakāpi.94 Analizējot apstākļus, kas skar ārsta darbību, I. Vilka
secina, ka ārsta profesionālā brīvība kā ģenerālklauzula “nozīmē zinātniski pamatotu ārsta
profesionālo darbību atbilstoši ētikas noteikumiem un ārstniecības izvēli pacienta veselības
labā neatkarīgi no citu personu un paša ārsta ekonomiskajām vai citām interesēm, tā ir nevis
visatļautība, bet grūts un sarežģīts pienākums, rēķinoties ar atbildības sekām neveiksmes
gadījumā”.95 Ārsta profesionālā brīvība ir būtiska ārstniecības taktikas izvēlē, tostarp recepšu
zāļu izrakstīšanā.
2.4. Ārstniecības un farmācijas nozaru līdzāspastāvēšana un mijiedarbība ar pacientu
un aptiekas apmeklētāju
2.4.1. Zāles
Farmācijas un ārstniecības mijiedarbība noris pamatā caur ārstniecības līdzekļu izmantošanu
ārstniecībā. Atbilstoši Farmācijas likuma 1. panta 1. punktam par ārstniecības līdzekļiem ir
uzskatāmas zāles un medicīniskās ierīces.96 Zāles var tikt iedalītas atbilstoši to izcelsmei un
lietošanas veida apstākļiem; šī pētījuma ietvaros īpaši aplūkojami jautājumi, kas skar recepšu
89
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un bezrecepšu zāles, kā arī stacionārā lietojamās zāles.97 Attiecībā uz šīm zālēm katra
kategorija nosaka atšķirīgu iesaistīto personu rīcības brīvību un pienākumus ārstniecības un
farmaceitiskās aprūpes ietvaros.
Aptiekā pacientu ambulatorajai ārstniecībai zāles izsniedzamas tikai pret recepti. Ja zāles
noteiktas kā recepšu zāles, aptiekā tās drīkst izsniegt tikai pret attiecīgu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā noformētu ārsta recepti.98 Pie recepšu grupas zālēm nosaka zāles, kuras
satur vienu vai vairākas pazīmes, kas norādītas MK noteikumu Nr. 885 3. punktā. Vispārīgi
šis punkts satur pazīmes, kas attiecas uz apdraudējumu pacienta veselība vai dzīvībai, vai
sabiedrības veselībai.99 Šīs zāles Latvijā reģistrēto zāļu un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA)
centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto Latvijas teritorijā izplatīto zāļu sarakstā
norāda apzīmējumu “Pr.”.100
Zāles, kuras paredzēts klasificēt kā ārstēšanai stacionārā izmantojamās zāles, ietver tās, kuru
lietošana to farmaceitisko īpašību vai nepietiekamas lietošanas pieredzes (novitātes) dēļ, vai
sabiedrības veselības interesēs pieļaujama tikai ārstēšanai stacionārā.101 Tās Latvijā reģistrēto
zāļu un EMA centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto Latvijas teritorijā izplatīto
zāļu sarakstā norāda apzīmējumu “Pr.II”.102
Farmācijas likuma 1. panta 2. punkts nosaka, ka bezrecepšu zāles ir zāles, kuru
farmakoloģiskās īpašības, stiprums, daudzums iepakojumā, lietošanas veids un lietošanas
izraisītās iespējamās blakusparādības nerada tiešus vai netiešus draudus pacienta veselībai, ja
tās lieto atbilstoši instrukcijai. Aptiekā pacientu ambulatorajai ārstniecībai zāles izsniedzamas
bez receptes. Par bezrecepšu zālēm klasificē tās, kuras, izvērtējot to lietošanas apstākļus, nav
klasificējamas kā recepšu zāles vai kā stacionārā lietojamās zāles.103
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Piemēram, zāles, kuru lietošana to farmaceitisko īpašību vai nepietiekamas lietošanas pieredzes (novitātes) dēļ,
vai sabiedrības veselības interesēs pieļaujama tikai ārstēšanai stacionārā. Ministru kabineta 2005. gada 22.
novembra noteikumi Nr. 885 "Zāļu klasifikācijas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 25.11.2005., Nr. 189. 4.punkts.
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Farmācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103. 22.2.pants.
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Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumi Nr. 885 "Zāļu klasifikācijas kārtība". Latvijas
Vēstnesis, 25.11.2005., Nr. 189. 3.punkts.
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Ibid, 7.punkts.
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Ibid, 7.punkts.
103
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2.4.2. Zāles kā daļa no ārstniecības
Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā atbilstoši MK noteiktajai
kompetencei atļauts ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas ārstniecības personu
reģistrā.104 Kompetenču rīcības apjoma dēļ ārstam ir vistiešākā saistība ar zālēm, tomēr arī uz
citām personām tas var attiekties, piemēram, ārsta palīgu, militāro paramediķi, kā arī citām
ārstniecības personām tik daudz, cik viņām ir tiesības rīkoties patstāvīgi. Tas ietver tiesības
patstāvīgi lietot un arī izrakstīt zāles.
Ārstniecības likuma 9. prim panta pirmā daļa uzliek par pienākumu ārstniecību veikt atbilstoši
klīniskajām vadlīnijām vai ārstniecībā izmantojamo metožu, zāļu lietošanas drošības un
ārstēšanas efektivitātes novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas
medicīnas principus.105 Tā veicama arī, ievērojot ārsta profesionālo brīvību tik, cik tā uz viņu
attiecināma. Ārstniecības likuma 36. pants paredz, ka ārstniecības persona ir atbildīga par
izraudzīto medicīnisko tehnoloģiju jeb ārstniecībā izmantojamo metožu, medicīnisko ierīču
un zāļu lietošanu un to radītajām sekām. Tādējādi kompetentā ārstniecības persona ir atbildīga
par tās lēmumu. Gadījumā, ja tiek konstatēti pārkāpumi, tad tie vērtējami vispārīgā kārtībā,
ievērojot Veselības inspekcijas un Valsts Policijas kompetences.
2.4.3. Farmaceitiskās aprūpes un ārstniecības mijiedarbība ar pacientu un aptiekas
apmeklētāju
Farmaceita

loma

sabiedrībā

un

farmaceita

darbība

aptiekā

nav

reducējama

uz

mazumtirgotājiem, tādējādi liedzot viņiem izmantot zināšanas, kas iegūtas farmaceitiskās
izglītības ietvaros, un praktisko pieredzi, kas iegūta darbā aptiekā.106 Kā būtisks veselības
aprūpes sistēmas elements farmaceitiem Latvijā ir noteikts pienākums sniegt farmaceitisko
aprūpi un būt par saikni starp aptiekas apmeklētāju un pacienta ģimenes ārstu.107 Tādējādi
atvērta tipa aptiekām ir būtiska loma veselības aizsardzības īstenošanā.
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Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 26.panta pirmā daļa.
Ibid, 9. prim pants pirmā daļa.
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Elias Mossialos et al., “From ‘retailers’ to Health Care Providers: Transforming the Role of Community
Pharmacists in Chronic Disease Management,” Health Policy 119, no. 5 (May 2015): 628–39,
doi:10.1016/j.healthpol.2015.02.007.
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Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi". Latvijas Vēstnesis,
31.03.2010., Nr. 51/52. 32.punkts.
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Tiesiskais regulējums pieļauj veidot aptiekas pastāvīgo apmeklētāju jeb klientu reģistru,108 bet
neparedz formālu informācijas apmaiņu starp ārstu un farmaceitu, proti, farmaceitam nav
tiesību iegūt ziņas, kas skar pacienta ārstniecību, izņemot tās, kas norādītas receptē, savukārt
ārstam, izņemot, ja farmaceits vai pacients to informē, nav ziņu par to, kādas zāles farmaceits
izsniedzis vai kādas papildu zāles ieteicis. Veselības ministrijai būtu svarīgi izvērtēt minētās
komunikācijas ietveršanu vai esību e-veselības projekta ietvaros, pārliecinoties par tam
atbilstošu nepieciešamo tiesisko regulējumu, nepieciešamības gadījumā izstrādājot to.
Minētais, pēc pētījuma autoru domām, ir nepieciešams kvalitatīvas un efektīvas
farmaceitiskās aprūpes un tiesību uz veselības aizsardzību pilnīgākai īstenošanai, kā arī
pacienta privātās dzīves, tostarp, datu aizsardzībai.
Farmaceitiskās aprūpes ietvaros farmaceita pienākums ir sniegt nepieciešamās konsultācijas
aptiekas apmeklētājiem atbilstoši tā kompetencei.109 Gadījumā, kad tiek sniegtas konsultācijas
par zālēm, farmaceits informē arī par zāļu cenām, ja ir pieejamas ekvivalentas zāles ar
zemāku cenu un ir iespējama izvēle.110 Tāpat, izrakstītās zāles drīkst aizvietot ar citām zālēm,
ja tās ir farmakoloģiski ekvivalentas.111 Tādējādi attiecībā uz zāļu izvēli farmaceitam ir
pienākums informēt aptiekas apmeklētāju, palīdzot informēt un izdarīt izvēli. Padomiem un
informācijai, kas tiek sniegti farmaceitiskās aprūpes ietvaros, ir jābūt korektiem, skaidriem un
nepārprotamiem, bet to saturam un apjomam ir jāatbilst normatīvajos aktos par zāļu
reklamēšanu noteiktajām prasībām.112
Reklāma atbilstoši Reklāmas likuma 1. pantam tiek definēta kā “ar saimniecisko vai
profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums,
kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību)
popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem”.113 Vispārīgi darbības, kas vērstas uz zāļu izplatīšanas
veicināšanu, ja tās orientētas uz zāļu popularitātes vai pieprasījuma veicināšanu, var klasificēt
kā reklāmu. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz zāļu reklamēšanu ir ietverti MK 2011. gada 17.
maija noteikumos Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs
nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 378).
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Ibid, 32.-36.punkts.
Ibid, 29.punkts.
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Ibid, 39.punkts.
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Ibid, 39.punkts.
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Ibid, 31.punkts.
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Reklāmas likums. Latvijas Vēstnesis, 10.01.2000., Nr. 7. 1.pants.
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Vispārīgās prasības zāļu reklāmai ir: reklāmas ietvaros sniegtā informācija atbilst zāļu
aprakstā norādītajām ziņām; reklāmas ietvaros sniegtā informācija veicina racionālu zāļu
lietošanu, ir objektīva un nepārspīlē zāļu īpašības; reklāma nav maldinoša; gadījumā, ja tiek
veikta salīdzinošā reklāma, tā atbilst MK noteikumos Nr. 378 un Reklāmas likumā
noteiktajam.114 Kaut arī farmaceita pienākums ir sniegt konsultācijas, tostarp konsultācijas par
zālēm, var rasties ētiski problemātiskas situācijas, kad skaidru līniju starp konsultāciju
sniegšanu un zāļu reklamēšanu ir grūti novilkt, neskatoties uz to, ka formāli ir diskutabli, vai
būtu pamatoti uzskatīt, ka farmaceits profesionālās darbības ietvaros nodarbojas ar reklāmu.
Šādā kontekstā ir īpaši būtiska vienota zāļu reklāmas ētikas kodeksa esība, ko var izstrādāt un
apstiprināt nevalstiskās organizācijas. Tas veidojams, ievērojot Reklāmas likumu, MK
noteikumus Nr. 378 un starptautiskās zāļu reklāmas ētikas normas.115 Tādējādi šāds kodekss
nodrošinātu vienotu zāļu reklāmu, veicinot objektīvu un neitrālu konsultāciju. Pašreiz
jautājumi, kas skar ētikas apsvērumus un zāļu reklāmu ir risināmi, ievērojot Latvijas
Farmaceitu ētikas kodeksu, kas īpaši reglamentē farmaceita ētiska rakstura pienākumus pret
aptiekas apmeklētāju.116
Secināms, ka ārstniecība un farmācija ir cieši saistītas, un tās mijiedarbojas caur pacientu un
personas tiesību uz veselības aizsardzību īstenošanu. Attiecībā uz zālēm farmaceitam ir
rīcības brīvība un atbildība attiecībā uz bezrecepšu zāļu rekomendēšanu. Tāpat farmaceits var
aizstāt receptē izrakstītās zāles ar līdzvērtīgu preparātu, ja aptiekas apmeklētājs dod savu
piekrišanu, un, ja ārsts receptē nav specifiski norādījis, ka aizstāt nedrīkst. Iespēja aizstāt zāles
ir pozitīvi vērtējama, jo ļauj samazināt izmaksas, gadījumos, kad ārsts nav informēts par zāļu
cenām aptiekā. Tomēr šai brīvībai liberalizēta farmācijas nozares regulējuma kontekstā
aktuāls ir jautājums par to, vai farmaceits rekomendē zāles godprātīgi vai finansiālu motīvu
vadīts. Detalizētāk jautājumi, kas skar farmaceita profesionālo darbību un to mijiedarbību ar
farmaceitiskās darbības uzņēmējdarbību sk.3. sadaļā.
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Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 378 " Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu
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3. Integrācijas struktūras farmācijas nozarē Latvijā
3.1. Farmācijas nozares regulējums un iespējamā integrācija Latvijā
Farmācijas tirgus ir viena no regulētākajām nozarēm - kaut arī ar izteikti komerciālu raksturu,
šai nozarei ir būtiska nozīme sabiedrības veselības aprūpē. Zāļu unikālā statusa un
nepieciešamības dēļ farmācijas sektors nepakļaujas brīvā tirgus likumiem kā citas nozares.
Jebkura likumdevēja mērķis ir sabalansēt aptieku un zāļu pieejamību, aptieku rentabilitāti,
vienlaikus kontrolējot sabiedrības un indivīda izmaksas par zāļu lietošanu. Tāpēc s farmācijas
sektorā tiek regulēti tādi aspekti kā aptieku izvietojuma kritēriji, īpašumtiesības, cenu
veidošanās principi u.c. Visbiežāk regulētie aspekti un to nozīme aptieku darbībā un zāļu
pieejamībā ir apkopoti Tabulā Nr.1. Jāatzīmē, ka praksē dažādu faktoru ietekmē regulācija
nenodrošina optimālu aptieku pieejamību vai zāļu cenu kontroli, tā rezultātā valstis nevis
meklē efektīvākus regulējuma risinājumus, bet var pieņemt lēmumus atcelt vai atvieglot
regulējumu, piemēram, ar mērķi veicināt konkurenci. Visu vai dažu regulējumu atcelšana vai
atvieglošana tiek apzīmēta kā tirgus liberalizācija. Šajā nodaļā detalizēti analizētas minētās
regulētās jomas Latvijā no tiesiskā aspekta, to ietekme uz aptieku darbību un pieejamību.117
kā arī apskatīti starptautiski pētījumi par deregulācijas ietekmi uz aptieku pieejamību, zāļu
cenām un farmaceita profesionālo darbību.
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Maria Lluch and Panos Kanavos, “Impact of Regulation of Community Pharmacies on Efficiency, Access
and Equity. Evidence from the UK and Spain,” Health Policy 95, no. 2 (2010): 245–254.
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Tabula Nr.1. Aptieku sektora regulācija: kopsavilkums
Regulētā joma
Apraksts
Aptieku izvietojuma un Nosaka, vai tiek ņemti vērā
ģeogrāfiskie un demogrāfiski
skaita ierobežojumi
kritēriji jaunu aptieku atvēršanai
Nosaka, vai nepieciešama
Īpašumtiesību
farmaceita izglītība, lai kļūtu par
ierobežošana
aptiekas īpašnieku. Nosaka arī
to, cik aptiekas drīkst piederēt
vienam īpašniekam, t.i., vai var
veidoties aptieku ķēdes.
Zāļu izplatīšanas vietas Nosaka, vai ir atļauts tirgot
kādas zāles vai atsevišķas zāļu
grupas ārpus aptiekas,
piemēram, bezrecepšu zāļu
tirgošana pārtikas veikalos vai
atļaujas ārstiem izplatīt zāles
lauku rajonos, kur nav pieejamas
aptiekas. Nosaka, vai ir atļautas
interneta aptiekas un kādas ir to
darbības prasības.
Nosaka, vai aptiekas ir
Reģistrācija un
jāreģistrē, kādas ir licencēšanas
licencēšana
prasības, vai nepieciešamas
īpašas licences atsevišķām zāļu
grupām, kāda ir farmaceitu
iesaiste.
Nosaka, vai ir noteikts
Darba laiks
minimālais un maksimālais
aptiekas darba laiks.
Zāļu cenu kontrole
Cenu veidošanās,
kompensācijas zālēm un
apmaksas sistēma,
motivācijas mehānismi pārējām. Motivācijas
mehānismi.
Pielāgots pēc: Lluch 2010 un Vogler et al 2006118

Ietekme
Pieejamība, taisnīgums, zāļu
cenu konkurence
Efektivitāte tajā skaitā zāļu
un farmaceita pakalpojumu
cena un kvalitāte

Efektivitāte (iekļaujot cenu
un kvalitāti), zāļu pieejamība

Efektivitāte

Pieejamība
Efektivitāte

Farmācijas nozarē Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums pieļauj vertikālās integrācijas
struktūras, veidojot saikni starp, piemēram, zāļu ražotājiem, lieltirgotājiem un aptiekām, un
horizontālās integrācijas struktūras, piemēram, veidojot aptieku tīklus vai alianses.
Integrācijas struktūras var būt balstītas uz īpašumtiesībām, sadarbības līgumiem vai noteiktām
praksēm. Kā minēts iepriekš, integrācijas struktūra var rasties, liberalizētu nosacījumu
attiecībā uz īpašumtiesībām un sadarbību dēļ. Kaut arī noteiktā mērā liberalizēts tiesiskais
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Vogler et al. Österreichisches Bundesinstitut Für Gesundheitswesen Austrian Health Institute. Pieejams
http://whocc.goeg.at/Literaturliste/Dokumente/BooksReports/%C3%96BIG%20Report%20Community%20Phar
macy%20in%20Europe%203_06.pdf. Skatīts 30.10.2016.
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regulējums farmācijas jomā ir pastāvējis ievērojamu laika posmu, līdz ar 2010. gada 31.
decembri tika plānots to ierobežot, atļaujot vispārēja tipa aptieku atvērt farmaceitam un
atsevišķos gadījumos pašvaldībai, kā arī paredzot tām personām, kurām pieder aptiekas, bet
kuras nav farmaceiti vai pašvaldības, pārkārtot savu darbību atbilstoši jaunajai kārtībai.119
9. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A.Barča 2010. gada 14.
maijā iesniedza Sociālo un darba lietu komisijas lūgumu Saeimas Prezidijam iekļaut
Saeimas 2010. gada 20. maija sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu
„Grozījumi Farmācijas likumā”, ar kuru Farmācijas likuma 36. pants ir izteikts pašreizējā
redakcijā, ļaujot attīstīties integrācijas struktūrām farmācijas nozarē, bet pārejas noteikumu
14. punkts tiek izslēgts.120 Jau iepriekš secināts, ka grozījumi ir pretēji Latvijas publiski
paustajai nostājai, kuri pausti tiesvedībā C-531/06 Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas
Republiku.121 Tie ir arī pretēji faktiem, kurus Latvija apzinājās attiecībā uz eventuālām
liberalizēta tirgus sekām. Proti, tiesvedības ietvaros tika apzinātas problēmas, kuras var radīt
liberalizēts tirgus, un Latvija, uzverot tās, motivēja ierobežojumu atbalstīšanu. Saeimas
sagatavotā likumprojekta "Grozījumi Farmācijas likumā" anotācijā pierādījumi, kas pamatotu
Latvijas nostāju, nav analizēti. Vien norādīti deklaratīvi apgalvojumi, kas pretēji tiem, kurus
Latvija paudusi tiesvedības ietvaros.122
3.2. Vertikālā integrācija
3.2.1. Vertikāli integrētas struktūras izpausme
Vertikālās integrācijas pamatā ir īpašumtiesību tiesiskais regulējums, kas nosaka, kam un
kādā kārtībā var piederēt ražotāji, zāļu izplatītāji, zāļu lieltirgotavas un aptiekas, kā arī
tiesiskais regulējums, kas attiecināms uz minēto uzņēmējdarbības veidu veicēju sadarbību.
Attiecībā uz saistību ar vienošanās pamatu nacionālais tiesiskais regulējums Latvijā neparedz
speciālus ierobežojumus. Tās ir iespējamas līgumiski, kā arī var izpausties neformālā
sadarbībā. Kamēr līgumiskā sadarbība ir potenciāli efektīvi kontrolējama un izvērtējama,
sadarbības, kas nav balstīta uz līgumu, uzraudzība var būt komplicētāka.
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Farmācijas likuma 36.pants un pārējais noteikumu 14.pants. Likuma vēsturiskā redakcija pieejama
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Sk. likumprojekta anotāciju, pieejama
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Veselības nozari reglamentējošie normatīvie akti neparedz atsevišķu īpašumtiesību
regulējumu zāļu ražotājiem un lieltirgotavām. Tās nodibināmas un var veikt komercdarbību
Komerclikuma noteiktajā kārtībā, ievērojot uz veicamās darbības uzsākšanu un norisi
attiecināmo nacionālo tiesisko regulējumu. Tas nozīmē, ka zāļu ražotājs, importētājs, zāļu
lieltirgotavas var būt tieši vertikāli saistītas vai arī būt vienā uzņēmumu grupā.
Tiktāl, ciktāl īpašumtiesības skar aptiekas, uz tām attiecināms speciālais tiesiskais regulējums,
kas ietverts Farmācijas likumā. Atbilstoši Farmācijas likuma 36. panta otrajai daļai aptieka
drīkst darboties kapitāldaļu sabiedrības veidā pie nosacījuma, ka ne mazāk par 50%
kapitālsabiedrības kapitāla daļu (akciju) pieder farmaceitam vai arī ne mazāk kā puse no
kapitālsabiedrības valdes (izpildinstitūcijas) locekļiem ir sertificēti farmaceiti. Minētais
nozīmē, ka aptiekas var būt uzņēmuma grupas dalībnieces un tieši vai arī caur uzņēmumu
grupu būt saistītas ar zāļu lieltirgotavu un/ vai ražotāju, tādējādi radot tiešu saikni starp tiešo
interesentu zāļu izplatībā tiešu pieeju aptieku apmeklētājiem. Pastāvot šādam regulējumam, ir
būtiski nodrošināt objektīvu un neitrālu farmaceitisko aprūpi un uz sabiedrības veselību
orientētu aptiekas cenu jeb zāļu mazumtirdzniecības cenu politiku, kā arī zāļu izplatīšanā
iesaistīto posmu cenu regulēšanu.
Vispārīgi liberalizēts tirgus var veicināt konkurenci, kas ir bijusi Latvijas motivācija, lemjot
par tirgus liberalizāciju.123 No šādas pieejas raugoties, aktīvas konkurences rezultātā zāļu
cenām vajadzētu samazināties, tā veicinot zāļu pieejamību. Tomēr kā liecina pētījumi
farmācijas nozarē, praksē teorijas sniegtās cerības nereti nav attaisnojušās.124 Liberalizēts
tiesiskais regulējums veicina atsevišķu struktūru ietekmes nostiprināšanos un vairošanos tirgū,
kas tieši ietekmē tādus apstākļus kā zāļu pieejamība un farmaceitiskās aprūpes kvalitāte. Šī
iemesla dēļ atsevišķas Eiropas valstis ir lēmušas par liberalizācijas ierobežojumiem, paredzot
pēc noteikta laika izslēgt zāļu mazumtirdzniecības komercializāciju.125
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Kā 6. sadaļā izklāstīts, neatkarīgi no tā, kā sadarbība tiek veidota, ir būtiski, lai tā tiktu
atbilstoši uzraudzīta. Tiktāl, ciktāl tā skar konkurences apstākļus, tā ir Konkurences padomes
kompetence, bet tik, cik tā skar farmaceitisko aprūpi, tā ir Veselības inspekcijas kompetence.
3.2.2. Zāļu izplatīšana vertikāli integrētas struktūras ietvaros
3.2.2.1. Mazumtirdzniecības cena
Latvijā patlaban iespējams tirgot zāles, kas ievestas vai ražotas Latvijā vispārīgajā kārtībā, kas
paralēli importētas, un tādas, kas izgatavotas aptiekā. Zāļu cenu veidošanas principi zāļu cenai
aptiekā ir noteikti MK 2005. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 803 “Noteikumi par zāļu cenu
veidošanas principiem” (MK noteikumi Nr.803).
Aptiekas cena jeb augstākā cena, par kādu aptieka var pārdod zāles 126 veidojas, reizinot cenu,
par kādu aptieka iepērk zāles no zāļu ražotāja vai zāļu lieltirgotavas, neskaitot pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk – iepirkuma cena), ar korekcijas koeficientu un pieskaitot
korekcijas summu un pievienotās vērtības nodokļa vērtību. Korekcijas koeficientu un
korekcijas summu nosaka, pamatojoties uz iepirkuma cenu (2. pielikums). Lai noteiktu
aptiekas cenu, izmanto šādu formulu, kas noteikta MK noteikumu Nr. 803 13. punktā:
AC = IC x n + Y + PVN, kur
AC - aptiekas cena;
IC - iepirkuma cena;
n - korekcijas koeficients;
Y - korekcijas summa;
PVN - pievienotās vērtības nodoklis.127
Korekcijas koeficients un korekcijas summas lielums ir noteikti MK noteikumu Nr. 803 2.
pielikumā. Lai arī tie ir relatīvi fiksēti lielumi, tie ir pakļauti grozījumiem atbilstoši MK
noteikumu pieņemšanas kārtībai.128 Iepirkuma cenai atbilstošie korekcijas koeficienti un
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korekcijas summas, kas ietvertas MK noteikumu Nr. 803 2. pielikumā grozītas ar MK 2013.
gada 3. septembra noteikumiem Nr.743, ieviešot grozījumus attiecībā uz valūtas maiņu.129
Aptiekas iepirkuma cena nav skaidri definēta, tomēr no konteksta izriet, ka tā attiecas uz
cenām, kas noteiktas tiem, kuriem ir tiesības pārdod zāles aptiekai.
Aptieka var iepirkt zāles tieši no ražotāja. Tādā situācijā ražotāja cena ir uzskatāma par
iepirkuma cenu, kas ir aptiekas cenas aprēķināšanas bāze. Ražotāja cena nav reglamentēta; to
nosaka ražotājs, ievērojot savu cenu veidošanas politiku. Zāļu ražotājs vai tā pilnvarotais,
uzsākot zāļu izplatīšanu Latvijas teritorijā, rakstiski un elektroniski sniedz Zāļu valsts
aģentūrai informāciju par zāļu ražotāja attiecīgo zāļu realizācijas cenu Latvijā (katrai zāļu
formai atkarībā no aktīvo vielu daudzuma zāļu vienībā un zāļu vienību skaita iepakojumā) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – ražotāja cena) latos un eiro atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam informācijas sniegšanas dienā.130 Gadījumā, ja ražotājs nav zāļu
reģistrācijas apliecības turētājs, tad izmaksas, kas veidojas sakarā ar zāļu reģistrēšanu un
sagatavošanu izplatīšanai, norādāmas atsevišķi.131
Ražotājam ir tiesības mainīt cenu, darot to zināmu ZVA un lieltirgotavām, kas izplata tā
ražotās zāles, ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās zāļu ražotāja cenas piemērošanas. Zāļu
ražotājs 15 dienu laikā pēc ZVA rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz pamatotu informāciju
par zāļu cenu pieauguma iemesliem. 132 Tāpat kā situācijā, kad tiek uzsākta zāļu izplatīšana
Latvijā, arī situācijā, kad tiek plānotas zāļu cenu izmaiņas pie nosacījuma, ja ražotājs nav zāļu
reģistrācijas apliecības turētājs, izmaksas, kas veidojas sakarā ar zāļu reģistrēšanu un
sagatavošanu izplatīšanai, norādāmas atsevišķi.133 Kaut arī par zāļu ražotāja cenu izmaiņām,
tostarp pieaugumu, Zāļu valsts aģentūra tiek informēta, tai nav noteikta kompetence rīkoties
gadījumā, ja tā uzskata pieaugumu par nepamatotu.
Aptieka var iepirkt zāles arī no importētāja, paralēlā izplatītāja un paralēlā
importētāja. Kaut arī Farmācijas likums pieļauj importētājam veikt zāļu izplatīšanu aptiekai.
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Tomēr atšķirībā no citiem, kuriem ir tiesības izplatīt zāles aptiekai, importētāja cenu MK
noteikumos Nr.803 nav paredzēts paziņot ZVA. Aptiekas iepirkuma cena šādā kontekstā ir
importētāja cena, no kuras rēķina aptiekas cenu.
Paralēlā izplatītāja cena ir tā cena, kas veido iepirkuma cenu aptiekai, ja aptieka iepērk zāles
no paralēlā importētāja. Par zāļu paralēlo izplatīšanu ir uzskatāma to centralizētajā
reģistrācijas procedūrā reģistrēto zāļu laišana tirgū Latvijā. Runa ir par zālēm, kuras
piegādātas no Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) valsts, ja tās laiž tirgū zāļu
vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, zāļu reģistrācijas īpašnieks vai viņa pilnvarots
pārstāvis.134 Zāļu paralēlās izplatīšanas gadījumā zāļu paralēlais izplatītājs vienlaikus ar
paziņojumu par paralēli izplatāmo zāļu izplatīšanas uzsākšanu Latvijas teritorijā rakstiski un
elektroniski sniedz Zāļu valsts aģentūrai informāciju par attiecīgo zāļu realizācijas cenu
Latvijā (katrai zāļu formai atkarībā no aktīvo vielu daudzuma zāļu vienībā un zāļu vienību
skaita iepakojumā) bez pievienotās vērtības nodokļa latos un eiro atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam informācijas sniegšanas dienā. 135
Paralēlā importētāja cena ir tā cena, kas veido iepirkuma cenu aptiekai, ja aptieka iepērk zāles
no paralēlā importētāja. Par zāļu paralēlo importēšanu to nacionālajā reģistrācijas procedūrā
(arī savstarpējā atzīšanas procedūrā un decentralizētajā procedūrā) reģistrēto zāļu pirmreizēja
laišana tirgū Latvijā izplatīšanai aptiekai, ārstniecības iestādei, sociālās aprūpes institūcijām,
praktizējošiem veterinārārstiem, prakses ārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei,
kuras piegādātas no EEZ valsts, ja tās laiž tirgū zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs,
zāļu reģistrācijas īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis.136 Zāļu paralēlais importētājs
vienlaikus ar iesniegumu par atļaujas izsniegšanu paralēli importēto zāļu izplatīšanai Latvijā
rakstiski un elektroniski sniedz ZVA informāciju par attiecīgo zāļu realizācijas cenu Latvijā
(katrai zāļu formai atkarībā no aktīvo vielu daudzuma zāļu vienībā un zāļu vienību skaita
iepakojumā) bez pievienotās vērtības nodokļa.137
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Gan zāļu paralēlais izplatītājs par plānotajām paralēlā izplatītāja cenas izmaiņām, gan zāļu
paralēlais importētājs par plānotajām paralēlā importētāja cenas izmaiņām ZVA informē ne
vēlāk kā 15 dienas pirms jaunās cenas piemērošanas. Zāļu paralēlais izplatītājs un zāļu
paralēlais importētājs septiņu dienu laikā pēc Zāļu valsts aģentūras rakstiska pieprasījuma
rakstiski sniedz pamatotu informāciju par zāļu cenu pieauguma iemesliem.138 Tomēr līdzīgi
kā attiecībā uz ražotāja cenu izmaiņām, arī attiecībā uz paralēlā izplatītāja cenas un paralēlā
importētāja cenas izmaiņām, tostarp pieaugumu, ZVA tiek informēta, tai nav noteikta
kompetence rīkoties gadījumā, ja tā uzskata pieaugumu par nepamatotu.
Lieltirgotavai ir tiesības pārdod zāles aptiekai; tās cena ir piesaistīta ražotāja cenai, ievērojot
MK noteikumu Nr. 803 10. punktā ietverto aprēķina formulu. Lieltirgotavas cena ir
uzskatāma par maksimālo pieļaujamo, par kādu lieltirgotava var zāles izplatīt neatkarīgi no tā,
cik zāļu lieltirgotavas ir iesaistītas zāļu izplatīšanas procesā.139 Atbilstoši MK noteikumu Nr.
803 10. punktam lieltirgotavas cenu veido, reizinot ražotāja cenu ar korekcijas koeficientu un
pieskaitot korekcijas summu un pievienotās vērtības nodokļa vērtību. Korekcijas koeficientu
un korekcijas summu nosaka, pamatojoties uz ražotāja cenu (1. pielikums). Lai noteiktu
lieltirgotavas cenu, izmanto šādu formulu:
LC = RC x k + X + PVN, kur
LC - lieltirgotavas cena;
RC - ražotāja cena;
k - korekcijas koeficients;
X - korekcijas summa;
PVN - pievienotās vērtības nodoklis.
Tikai aptiekas un zāļu lieltirgotavas cenas ir regulētas, nosakot maksimālo uzcenojumu, ko
minētie zāļu izplatīšanā iesaistītie uzņēmumi var uzlikt zāļu pārdošanai. Ierobežojumi nav
noteikti zāļu ražotājiem, importētājiem, paralēlajiem importētājiem un izplatītājiem. Izejas
pozīcija šīm cenām ražotāja cena vai cenas pielīdzināšana ražotāja cenai. Kaut arī minētajiem
ir pienākums par cenām un to izmaiņām informēt ZVA, minētajam ir drīzāk informatīvs
raksturs. Ražotāja cena vai tam pielīdzināmā nav piesaistīta salīdzinošam kritērijam vai
kontroles apsvērumiem, kā rezultātā pastāv iespēja veidoties cenu svārstībām, ko ietekmē zāļu
izplatīšanā iesaistītie uzņēmumi.
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3.2.2.2 Sadarbība vertikālās struktūras ietvaros un zāļu cenas
Normatīvie akti nereglamentē, kam un kādā kārtībā ražotājs ir tiesīgs dot atlaides; tāpat, tie
nereglamentē minēto jautājumu attiecībā uz lieltirgotavām. Kā rezultātā atlaižu piemērošana
un apjoms ir iesaistīto pušu rīcības brīvība to komercdarbības ietvaros. Konkurences padome
ir norādījusi, ka zāļu izplatīšanas konteksta tā ir ieraksta prakse komercdarbībā.140
Gadījumā, kad zāļu ražotājs pārdod zāles zāļu lieltirgotājam, atlaide dodama no ražotāja
cenas. Kā MK noteikumos Nr. 803 norādīts, zāļu realizācijas cenu Latvijā (katrai zāļu formai
atkarībā no aktīvo vielu daudzuma zāļu vienībā un zāļu vienību skaita iepakojumā) bez
pievienotās vērtības nodokļa.141 Tādējādi, ja ražotājs piemēro zālēm, kurām ražotāja cena ir
10 eiro un atlaide 10%, faktiskā cena, par kuru ražotājs pārdod zāles lieltirgotavai, ir 9 eiro,
kas par 1 eiro atšķiras no ražotāja cenas jeb cenas, kas iesniegta ZVA. Kā skaidrojusi
Konkurences padome, “piemērojot atlaides no zāļu cenām, tirgus dalībniekiem uzcenojumi
jārēķina, ņemot vērā̄ faktiskās iepirkuma cenas, t.i., uzcenojums jārēķina virs zāļu cenas, no
kuras atskaitīta atlaide.”142 Tomēr šai interpretācijai, ievērojot pašreiz spēkā esošo tiesisko
regulējumu, nevar piekrist. Zāļu cenu veidošanās ir reglamentēta MK noteikumos Nr. 803,
kur definēta ražotāja cena, kas arī ir bāzes cena, no kuras lieltirgotavas cena veidojas.
Tādējādi var secināt, ka ekonomisko labumu gūst lieltirgotavas. Lai novērstu minēto situāciju,
Veselības ministrijai jārosina:
1) grozīt MK noteikumus Nr.803, ietverot nosacījumus, kas pakļauj ražptāja cenas elastību
attiecībā pret piemērotajām atlaidēm;
2) grozīt MK noteikumus Nr.803, paredz kārtību, kādā piešķiramas atlaides, tādējādi padarot
atlaižu sistēmu caurspīdīgāku un harmonizētu, nevis pakļautu zāļu izplatīšanā iesaistīto
pušu radošumam un virtuziotātei.
Maksimālā cena, par kādu lieltirgotava drīkst pārdot zāles aptiekai, ir aprēķināma, ievērojot
10. punktā izklāstīto formulu. No šīs cenas lieltirgotava komercdarbības ietvaros drīkst
piemērot atlaidi aptiekai. Šī iespēja var tikt izmantota, lai veidotu cenu cīņas starp dažādām
integrācijas struktūrām, kā arī integrācijas struktūrām un neatkarīgām aptiekām. Tā piemēram,
140
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ja lieltirgotava X ir saistīta ar aptieku Y, kā arī lieltirgotava A ir saistīta ar aptieku B, bet
aptieka Z ir neatkarīga aptieka, X un Y, kā arī A un B sadarbība var rezultēties situācijā, kur
aptiekas, kas ir iesaistītas integrācijas struktūrā, iegūst atlaides, tādējādi radot iespēju
konkurēt ar cenu attiecībā pret neatkarīgo aptieku Z. Tomēr gadījumā, kad tirgū pastāv
vairākas integrācijas struktūras, neatkarīgām aptiekām esot mazā skaitā, konkurence ir būtiski
ietekmēta, cenu samazināšanu izmantojot attiecībā pret citām integrācijas struktūrām. Tā var
būt efektīva pie konkurējošu (savstarpēji aizvietojamu) zāļu izplatīšanas. Tomēr gadījumos,
kad divas vai vairākas lieltirgotavas neizplata tās pašas vai savstarpēji aizvietojamas zāles,
ieguvums, cenu samazinājumi grupas ietvaros nav motivējošs līdzeklis, veicinot zāļu cenas
samazināšanos, jo alternatīvas nepastāv.
3.3 Horizontālās integrācijas struktūras zāļu mazumtirdzniecībā
3.3.1. Horizontālās integrācijas izpausme
Horizontālās integrācijas struktūras zāļu izplatīšanas kontekstā ir būtiskas attiecībā uz zāļu
izplatīšanu gala patērētājam – aptiekas apmeklētājam. Tādējādi tas skar integrācijas
veidošanos aptieku līmenī. Integrācijas pamatā ir sadarbība uz vienošanās vai prakses pamata,
vai esība vienas uzņēmuma grupas ietvaros.
Uz aptieku īpašumtiesībām ir attiecināms speciālais tiesiskais regulējums, kas ietverts
Farmācijas likumā. Atbilstoši Farmācijas likuma 36. panta pirmajā daļā noteiktajam aptieku
izveido farmaceita prakses, kopprakses (Civillikuma sabiedrības) vai kapitālsabiedrības
veidā.143 Ievērojot uz attiecīgo personu attiecināmos nosacījumus, aptieku drīkst atvērt
farmaceits, farmaceita asistents, pašvaldība, kā arī jebkura cita persona.144 Tādējādi aptieku
drīkst atvērt personas, kuras var būt ieinteresētas zāļu izplatīšanā, piemēram, lieltirgotavas,
ražotāji, ārstniecības personas.
Farmaceits drīkst veidot aptieku farmaceita prakses, kopprakses (Civillikuma sabiedrības) vai
kapitālsabiedrības veidā.145 Ievērojot Farmācijas likuma 36. panta trešās daļas nosacījumus,
aptieku var izveidot farmaceita asistents, kas reģistrējies kā individuālais komersants vai
nodibinājis kapitālsabiedrību, ievērojot nosacījumu, ka novadā, novada pilsētā vai novada
pagastā, kur aptieku izveido, iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un piecu kilometru rādiusā
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nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Uz šādu gadījumu neattiecas šā panta pirmās daļas
noteikums par darba līguma slēgšanu ar sertificētu farmaceitu. Farmaceita asistenta izveidota
aptieka kapitālsabiedrības veidā drīkst darboties, ja ne mazāk kā 50% kapitālsabiedrības
kapitāla daļu (akciju) pieder farmaceita asistentam. Aptiekas darbībai izsniedz speciālo atļauju
(licenci) uz pieciem gadiem. Speciālo atļauju (licenci) drīkst izsniegt atkārtoti. Speciālās
atļaujas (licences) darbības laikā farmaceita asistentam piederošā aptieka nav ņemama vērā kā
izvietojuma kritērijs, piešķirot speciālo atļauju (licenci) farmaceita vadītas aptiekas atvēršanai
(darbībai).146 Pašvaldība drīkst veidot aptieku, ievērojot to, ka tiek slēgts darba līgums ar
sertificētu farmaceitu. 147
Atbilstoši Farmācijas likuma 36. panta otrajai daļai aptieka drīkst darboties kapitāldaļu
sabiedrības veidā pie nosacījuma, ka ne mazāk kā 50% kapitālsabiedrības kapitāla daļu
(akciju) pieder farmaceitam vai arī ne mazāk kā puse no kapitālsabiedrības valdes
(izpildinstitūcijas) locekļiem ir sertificēti farmaceiti. Minētais nozīmē, ka aptiekas var būt
uzņēmuma grupas dalībnieces un tieši vai arī caur uzņēmumu grupu būt saistītas ar zāļu
lieltirgotavu, importētāju un/ vai ražotāju, tādējādi radot tiešu saikni starp interesentiem zāļu
izplatībā un aptieku apmeklētāju. Nacionālais regulējums nenosaka ierobežojumus aptieku
skaitam vienas aptieku ķēdes ietvaros, tādējādi teorētiski vienas grupas ietvaros vienīgais
aptieku skaita ierobežojums ir ģeogrāfiskie ierobežojumi, kas attiecināmi uz aptiekām un to
filiālēm. Minētais rada dominējošu pozīciju izveidošanās risku, kas var ietekmēt konkurenci
un tirgus struktūru zāļu mazumtirdzniecībā. No veselības nozares skatu punkta, kā turpmāk
izklāstīts, pastāvot šādam liberālam regulējumam, ir būtiski nodrošināt tādus apstākļus kā
objektīvu un neitrālu farmaceitisko aprūpi, un efektīvi reglamentētu aptiekas cenu, un uz
sabiedrības veselību orientētu aptiekas cenu politiku.
3.3.2. Aptieku un to filiāļu izvietojums
Apstākļos, kad zāļu mazumtirdzniecības tirgus ir liberalizēts, pastāv dominējošu pozīciju
veidošanās risks. Viens no risku veicinošiem elementiem ir aptieku ģeogrāfiskā izvietojuma
ierobežojumi, kas ierobežo jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū. Latvijā ar MK 2011. gada 2.
augusta noteikumiem nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” (turpmāk –
MK noteikumi 610) tiek noteikti aptieku izvietojumi apdzīvotās vietās un ārpus tām, kas
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ņemami vērā, piešķirot licenci aptiekas atvēršanai (darbībai).148 Tādējādi pirmšķietami pastāv
ierobežojumi un attiecīgi arī risks, lai veidotos dominējošas pozīcijas.
MK noteikumi Nr. 610 satur vienu nosacījumu, kas piemērojams bez izņēmumiem attiecībā
uz aptieku atvēršanu ārpus apdzīvotām vietām. Ievērojot šo noteikumu 4. punktu, vispārēja
tipa aptieka ir atverama, ievērojot piecu kilometru rādiusu no jau funkcionējošas vispārēja tipa
aptiekas.149 Tādējādi attālums starp aptiekām ārpus apdzīvotas vietas ir 10km diametrā,
pastāvot mērījumam pa iedomātu taisnu līniju starp aptieku apmeklētājiem paredzēto aptieku
ieeju viduspunktiem, ievērojot precizitāti, kas ir ne mazāka kā 2 metri.150 Iedzīvotāju
mazskaitlības dēļ parasti šādas vietas ir ekonomiski mazāk izdevīgas, kā rezultāta vide aptieku
atvēršanai nav tik pievilcīga kā apdzīvotās vietās. Šādā kontekstā ierobežojošs regulējums var
kalpot kā motivējošs apsvērums apieku atvēršanai, veicinot farmaceitiskās aprūpes piekļuvi.
Apdzīvotai vietai maksimālo pieļaujamo aptieku skaitu nosaka, iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā
vietā dalot ar minimālo iedzīvotāju skaitu uz vienu aptieku, kas norādīts MK noteikumu Nr.
610 pielikumā, un pieskaitot korekcijas koeficientu atbilstoši minētajā pielikumā
norādītajam.151 Izņēmums attiecināms uz apdzīvotām vietām, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks
nekā 4000; šādās vietās drīkst atvērt divas aptiekas.152 Vispārēja tipa aptiekas ir atveramas un
esošās vispārējā tipa aptiekas ir pārvietojamas, izņemot, ja pārvietošana aizliegta,
pamatojoties uz esošo speciālo atļauju, ievērojot, ka pārvietošana vai atvēršana notiek vienas
apdzīvotās vietas robežās, kur 500m rādiusā ar precizitāti ne mazāk kā 2m, izņemot, ja
attāluma nosacījums nav piemērojams,153 nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā
izgatavo zāles vai kura strādā visu diennakti.154
Pašvaldībai ir tiesības rosināt vispārējā tipa aptiekas atvēršanu apdzīvotā vietā, iesniedzot
iesniegumu ZVA, pirmkārt, ja apdzīvotā vietā ir pietiekams vispārēja tipa aptieku skaits, bet
tomēr ir tāda vieta, kur 3km rādiusā nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas.155 MK
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noteikumi nereglamentē, kādiem ir jābūt pieejamības rādītājiem un izvērtējumam, lai būtu
pamats rosināt atvērt vispārēja tipa aptieku apdzīvotā vietā, ja aptieku skaits, ievērojot
aprēķināšanas nosacījumus, ir pietiekams. Tādējādi, katrā apdzīvotā vietā pieejamības kritēriji
var atšķirties, bet pašvaldībai un ZVA ir ievērojama rīcības brīvība, izvērtējot nepieciešamību
pēc aptieku atvēršanas. Otrkārt, ja apdzīvotā vietā ir pietiekams vispārēja tipa aptieku skaits,
bet tomēr nav funkcionējošas vispārēja tipa diennakts aptiekas, pašvaldība var rosināt atvērt
tikai vispārēja tipa aptieku, kura strādā visu diennakti.156 Tomēr apņemšanās nodrošināt
diennakts aptiekas darbību ir terminēta ar periodu trīs gadi.157 Tādējādi pēc šī termiņa
iztecēšanas pašvaldība var atrasties situācijā, kur tās administratīvajā teritorijā nav
funkcionējošas vispārēja tipa diennakts aptiekas, un saskarties ar nepieciešamību atkārtoti
rosināt atvērt vispārēja tipa aptieku, kura strādā visu diennakti. Pēc pētījuma autoru domām,
šāds regulējums pieļauj palielināt blīvu aptieku tirgu, bet ir vājš mērķa – nodrošināt diennakts
aptiekas pieejamību – sasniegšanai. Papildus ir jāanalizē vai priekšrocības diennakts aptieku
atvēršanai nerada nevienlīdzību starp ķēžu aptiekām un neatkarīgajām aptiekām. Pieņemot, ka
mazpilsētās vai lauku reģionos diennakts aptiekas darbība būs nerentabla, šādu aptieku varēs
uzturēt tikai lieli uzņēmumi.
Aptieku atvēršanai augstāk izklāstītajā kārtībā pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības
interneta vietnē; konkursa ietvaros, ja tajā ir pieteikušies vairāki komersanti, kas piedāvā
vienādu pakalpojumu klāstu un darbības uzsākšanas laiku, priekšroka iesniegt ZVA
iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai
(darbībai) ir pretendentam, kuram nav aptiekas vai kuram no pretendējošiem komersantiem ir
vismazākais aptieku skaits konkrētajā apdzīvotajā vietā. Gadījumā, ja vairāki pretendenti
minētos nosacījumus izpilda vienādi, priekšroka ir pretendentam atbilstoši iesnieguma
reģistrēšanas kārtas numuram. Pašvaldība informē ZVA par pretendentu iesniegumu
reģistrēšanas kārtas numuriem.158 Atšķirībā no pašvaldības pienākuma informēt ZVA par
kārtas numuriem šāds pienākums nav noteikts attiecībā uz informēšanu par rīkotā konkursa
uzvarētāju. Kaut arī tas ir pašsaprotami, ka ZVA būtu nepieciešams saņemt ziņas par
konkursa uzvarētāju, lai izvērtētu uzvarētāja iesniegumu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai), skaidra paziņošanas pienākuma
neesība var kavēt procesa norisi. Tādējādi autori uzskata, ka nepieciešams precizēt minēto
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pienākumu MK noteikumu Nr. 610 12. punktā. Gadījumā, ja 30 dienu laikā no šo noteikumu
konkursa izsludināšanas dienas jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai nav pieteicies neviens
komersants vai ja šo noteikumu 12. punktā minētais komersants 30 dienu laikā no konkursa
noslēgšanas dienas nav iesniedzis ZVA iesniegumu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai), pašvaldībai ir tiesības atbilstoši
normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu iesniegt ZVA iesniegumu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) savā
administratīvajā teritorijā.159 Pārvietošana tām vispārējā tipa aptiekām, kuras ir atvērtas
speciālajā kārtībā atbilstoši pašvaldības ierosinājumam, ir aizliegta.160
Gadījumā, kad konkurss rīkots attiecībā uz vispārēja tipa diennakts aptieku darbību, tāpat kā
attiecībā uz konkursu par vispārējā tipa aptiekas atvēršanu noteiktā apdzīvotas vietas daļā, tiek
izsludināts konkurss pašvaldības interneta vietnē.161 Gadījumā, ja šajā konkursā ir pieteikušies
vairāki komersanti, kas piedāvā vienādu diennakts aptiekas darbības uzsākšanas laiku,
pretendentu iesniegumus par speciālās atļaujas (licences) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai
(darbībai) pārreģistrēšanu ar speciālās darbības nosacījumu "strādā visu diennakti" un
apliecinājumu par diennakts darba nodrošināšanu vismaz trīs gadus no licences
pārreģistrēšanas dienas ZVA izskata atbilstoši iesnieguma reģistrēšanas kārtas numuram.
Pašvaldība informē ZVA par pretendentu iesniegumu reģistrēšanas kārtas numuriem.162
Tomēr gadījumā, ja konkursā vispārējā tipa aptiekas diennakts darbam 30 dienu laikā kopš tā
izsludināšanas dienas nav pieteicies neviens komersants vai ja neviens no komersantiem, kas
pieteikušies, 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanas dienas nav iesniedzis ZVA iesniegumu
par speciālās atļaujas (licences) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) pārreģistrēšanu
atbilstoši uz konkursu attiecināmajiem nosacījumiem, pašvaldībai ir tiesības izsludināt
konkursu par jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu šajā apdzīvotajā vietā.163
Gadījumā, ja konkursā nav pieteicies neviens komersants, pašvaldībai ir tiesības atbilstoši
normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu iesniegt ZVA iesniegumu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) savā
administratīvajā teritorijā ar speciālās darbības nosacījumu "strādā visu diennakti", norādot,
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ka pašvaldība nodrošinās aptiekas diennakts darbu vismaz trīs gadus no licences izsniegšanas
dienas.164
Ievērojot MK noteikumu Nr. 610 18. prim punkta nosacījumus, pašvaldība, veicot
farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu konkrētajā apdzīvotajā vietā, var ierosināt
pārvietot vispārēja tipa aptieku uz ārstniecības iestādi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ZVA,
ja ārstniecības iestāde atbilst tai izvirzītajām prasībām MK noteikumos Nr. 610 18. divi prim
punktā, kā arī ir piekritusi aptiekas izvietojumam un apņemas nodrošināt to ar telpām ne
mazāk kā trīs gadus no speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas dienas vispārēja tipa
aptiekai.165 Konkursā var piedalīties tikai aptieka, kurai ir noslēgts līgums ar Nacionālo
veselības dienestu (NVD) par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un
medicīnisko ierīču izplatīšanu un kura nodrošina narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu, kā
arī tādu zāļu izplatīšanu, kuras ZVA ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem.166
Viens no kritērijiem, atbilstoši kuriem izvērtē ārstniecības iestādes atbilstību vispārēja tipa
aptiekas atvēršanai tās telpās, ir nosacījums, ka pēdējo triju gadu laikā tajā nav funkcionējusi
vispārēja tipa aptieka.167 Ja šādas izņēmuma normas, kas pieļauj aptiekas pārvietošanu uz
ārstniecības iestādi, mērķis ir nodrošināt pieejamību, neskatoties uz ētiska rakstura
problēmjautājumiem par ārstniecības pakalpojumu un farmaceitiskās aprūpes sniedzēju
atrašanos vienkopus, tad būtu jāvērtē faktiski, vai pašreiz ārstniecības iestādē ir funkcionējoša
vispārēja tipa aptieka, un aptiekas neesībai būtu jābūt par priekšnosacījumu aptiekas
atvēršanai papildus tiem nosacījumiem, kas ietverti MK noteikumos Nr. 610. Tādējādi, autoru
ieskatā, Veselības ministrijai būtu jāizvērtē minētā nosacījuma mērķis un jēga,
nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus, lai nepamatoti neierobežotu iespēju nodrošināt
aptieku pieejamību ārstniecības iestādē.
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3.4. Integrācijas struktūras, neatkarīgās aptiekas un pacienti
3.4.1. Integrācijas ietekme uz aptieku darbību un zāļu cenām
Aptieku sektora regulējuma samazināšanas jeb tirgus liberalizācijas pieņēmums – tas uzlabos
konkurenci un līdz ar to arī aptieku pieejamību, samazinot izmaksas par zālēm.168 Farmācijas
sektors, tāpat kā veselības aprūpes sistēmas, dažādās valstīs ir attīstījušās dažādos politiskos,
vēsturiskos un sociālekonomiskos kontekstos, un katrai sistēmai ir savi ieguvumi un trūkumi.
Līdz šim pieejamie dati liecina, ka regulācijas atcelšana vai mazināšana aptieku sektorā
nesasniedz izvirzītos mērķus.169
Analizējot citu valstu pieredzi par liberalizācijas ietekmi uz aptieku izvietojumu un attiecīgi
konkurenci, var secināt, ka tā neuzlabo aptieku pieejamību, konkurenci un attiecīgi arī zāļu
cenas. Pētījumā, kurā salīdzināja divas galējas situācijas - Spānija, kurā aptieku sektors ir
viens no regulētākajiem ES, un Lielbritānija, kurā sektors ir viens no liberalizētākajiem, t.i.,
mazāk regulētajiem tirgiem, autori secināja, ka Spānijā bija daudz labāka aptieku pieejamība,
t.i., definētie ģeogrāfiskie un demogrāfiskie ierobežojumi veicināja aptieku atvēršanu
reģionos. Tajā pašā laikā Lielbritānijā aptiekas darbojās efektīvāk no rentabilitātes viedokļa.
Salīdzinot

abās

valstīs

farmaceitu

sniegtos

papildpakalpojumus,

secināms,

ka

papildpakalpojumu sniegšana papildus zāļu izplatīšanai daudz veiksmīgāk funkcionē
Lielbritānijā, taču tas ir saistīts ar to, ka šie pakalpojumi ir valsts apmaksāti, tādējādi radot
aptiekām motivāciju tos ieviest.170
Islandes pieredze rāda, ka, liberalizējot aptieku tirgu, iedzīvotāji bija ieguvēji no jaunu aptieku
izveidošanās un atlaidēm, kuras piedāvāja konkurences apstākļos. Savukārt nekādas izmaiņas
aptieku pieejamībā vai zāļu cenās netika novērotas ārpus galvaspilsētas. Lai arī viens no tirgus
liberalizācijas mērķiem bija panākt publisko izmaksu par zālēm ierobežošanu, šis mērķis
netika sasniegts, un kopējās izmaksas par zālēm turpināja pieaugt. Tas ir skaidrojams ar to, ka
atlaides, kuras aptiekas saņem no zāļu ražotājiem, ir necaurskatāmas, tāpat arī aptieku ķēdes
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izmantoja iegūtās atlaides, lai samazinātu pacientu līdzmaksājumus, t.i., piesaistītu klientus
savām aptiekām konkurences apstākļos.171
Līdzīgi ir arī Norvēģijas gadījumā – pēc tirgus liberalizācijas nenovēroja būtisku aptieku
skaita pieaugumu reģionos, kur visvairāk trūkst aptieku. Aptieku konkurence uzlaboja
pakalpojumu kvalitāti – pieauga aptieku skaits, tātad – pieejamība pilsētās. Aptiekas sāka
sniegt dažādus pakalpojumus papildus zāļu izsniegšanai, kā arī pagarinājās aptieku darba
laiks, taču atšķirībā no Islandes neizveidojās situācija, kurā aptiekas savā starpā konkurēja ar
cenām. Atlaides, kuras tika iegūtas no ražotājiem, nenonāca līdz gala patērētājam vai
publiskajam zāļu kompensācijas finansējumam.172
Atšķirības starp Norvēģiju un Islandi saistībā ar liberalizācijas ietekmi uz cenām norāda, ka
nav paredzams, kā tirgus var attīstīties ierobežotas konkurences apstākļos, t.i., lai arī aptieku
skaits pieauga un tās konkurē savā starpā, tirgū pastāv oligopols – dominē neliels skaits
ietekmīgu dalībnieku (šajā gadījumā – aptieku tīklu īpašnieki).173
Savukārt specifiski analizējot bezrecepšu zāļu cenas (ņemot vērā, ka bezrecepšu zāļu cenas
vismazāk tiek regulētas, liberalizācijas ietekmi var vislabāk novērot tieši bezrecepšu zāļu
kontekstā), sešās Eiropas valstīs veikta pētījuma autori secināja, ka liberalizācija neveicināja
būtisku cenu samazināšanos. Tāpat konstatēts, ka valstīs, kur aptieku sektors tiek stingrāk
regulēts, izmaksas par zālēm pieauga lēnāk nekā valstīs, kurās bija samazināta sektora
regulācija,174 vēlreiz apliecinot to, ka liberalizācija nesasniedz tai izvirzītos mērķus.
Konkurenci veicina ne tikai esošie tirgus dalībnieki, bet arī potenciāli jaunie tirgus dalībnieki.
Šādas konkurences nozīmi ietekmē barjeras jaunu spēlētāju ienākšanai tirgū. Vertikālās
integrācijas gadījumā tirgus piekļuvei ir augstas barjeras, jo nepiederība lieltirgotājam
samazina iespējas izdevīgi iegādāties zāles. Tāpat nav viegli izveidot jaunu lieltirgotavu, jo
jau esošās aptiekas turpinās iegādāties produkciju no sava lieltirgotāja – īpašnieka.175
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Latvijā vairākkārt ir veikti pētījumi par farmaceitisko aprūpi, un ir identificētas problēmas, ko
rada integrāciju struktūru veidošanās iespējas.176 Pētījuma autoru ieskatā, Latvijā būtu
nepieciešams veikt sistemātisku analīzi, lai apzinātu aptieku pieejamību reģionos, kā arī
salīdzināt zāļu cenas starp pilsētām un lauku reģioniem. Pastāv varbūtība, ka Latvijā ir
veidojusies līdzīga situācija kā Islandē, radot nevienlīdzību zāļu pieejamībā starp pilsētu un
lauku reģioniem.177 Tāpat jāņem vērā, ka Latvijā tirgū izteikti dominē neliels skaits
lieltirgotāju, kuriem pieder aptieku ķēdes, tātad tirgū ir augstas barjeras jaunu dalībnieku
ienākšanai.178 Neskatoties uz to, ka tirgū ir liels aptieku skaits, tomēr ir ierobežota
konkurence. Tas saistāms ar tirgus dalībnieku ierobežojumiem – aptieku izvietojuma
kritērijiem, kuri būtiski apgrūtina jaunu aptieku ienākšanu tirgū. Tomēr ir diskutabli, vai
izvietojuma kritēriju atcelšana būtu risinājums. Kad ir pieļautas integrācijas struktūras,
neatkarīgo aptieku darbība var tikt būtiski apdraudēta, jo integrācijas struktūra var atļauties
atvērt nerentablu aptieku īstermiņā tieši blakus neatkarīgajai aptiekai, radot tiešu un būtisku
konkurenci.
Papildus jāatzīmē, ka ierobežota aptieku un lieltirgotāju konkurence un dažu īpašnieku
dominēšana tirgū, kā tas ir Latvijā, var nebūt ekonomiski izdevīga ražotājam, jo vertikāli
integrētās struktūras, kas dominē tirgū, var nostādīt ražotāju bezizejas situācijā, pieprasot
arvien lielākas atlaides. Turklāt atlaides, kuras lieltirgotāji saņem no ražotājiem vai aptiekas
no lieltirgotājiem, ir konfidenciālas un ne vienmēr nonāk līdz gala patērētājam vai
maksātājam. Tāpēc novērojama tendence, kas ir likumiski atļauta Latvijā, kad ražotāji izvēlās
apiet lieltirgotājus un pa tiešo tirgo savas zāles aptiekām. Citu valstu pieredze liecina, ka
atsevišķos gadījumos ražotājs var noslēgt ekskluzīvu vienošanos ar aptieku vai vienu
lieltirgotāju, kas piegādā aptiekām tā produkciju. Šādā gadījumā lieltirgotājs pilda tikai
loģistikas funkciju, tam nepieder produkcija, tāpēc tas nevar vienoties par īpašām atlaidēm vai
tās piedāvāt aptiekām. Ekskluzīvas vienošanās norāda uz jaunu vertikāli integrētu formu
veidošanos, kā rezultātā aptiekām ir nepieciešami lielāki resursi, lai atrastu un iegādātos
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nepieciešamās zāles.179 Tāpat, kā daži piemēri Latvijā parāda, tas var apdraudēt zāļu
pieejamību, jo ražotājs var izvēlēties piegādāt savas zāles tikai dažām aptiekām.180
3.4.2. Liberalizācijas ietekme uz farmaceitu profesionālo neatkarību un sniegto
pakalpojumu kvalitāti
3.4.2.1. Integrācijas ietekmes uz farmācijas nozari raksturojums
Vertikālā integrācija visbiežāk tiek saskatīta kā drauds farmaceitu profesionālajai
neatkarībai.181 Kad organizācijas sāk veidot sarežģītas struktūras, piemēram, aptieku ķēdes,
lai tās funkcionētu, tām jāstrādā efektīvi, ekonomiski un konkurētspējīgi. Peļņa šādā gadījumā
var tikt palielināta, padarot procesus un pakalpojumus standartizētus un vienkāršus.182
Procesu optimizāciju raksturo efektivitāte (efficiency), paredzamība, aprēķins un kontrole.
Aptieku sektorā tas izpaužas kā pienākumu sadrumstalotība, aktivitāšu standartizēšana, tajā
skaitā standartizēta komunikācija starp klientu un farmaceitu, produktu izsniegšana vai
rekomendēšana, ņemot vērā cenu, nevis kvalitāti vai apmeklētāja vajadzību. Kvalitāte tāda
tipa uzņēmumos tiek vērtēta kvantitatīvi, pēc iespējas minimizējot kvalificētas aktivitātes.183
Zināmā mērā pakalpojumu standartizācija vai efektivitāte ir nepieciešama, lai mazinātu kļūdas
un nodrošinātu kvalitāti, tomēr vienlaikus liels uzsvars uz standartizāciju ierobežo farmaceitu
lēmumu pieņemšanu un profesionālo autonomiju, tādējādi apdraudot farmaceitiskās aprūpes
kvalitāti.184
20. gs. laikā farmācijas profesija ir būtiski mainījusies un daļēji pat zaudējusi savu nozīmi.
Tāpēc profesija ir attīstības un pārmaiņu procesā. Attīstoties zāļu industrijai, kas pārņēma
ražošanas procesus, aptiekas zaudēja zāļu izgatavošanas funkciju, pārvēršoties par
mazumtirdzniecības iestādēm. Veidojas situācija, kad farmaceiti ir pārāk kvalificēti saviem
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pašreizējiem darba pienākumiem aptiekā.185 Farmācijas profesija mēģina pārorientēties no
fokusa uz zālēm jeb produkta (izgatavošanas, uzglabāšanas, iegādes) uz pakalpojumu
sniegšanu jeb pacientu aprūpi un sabiedrības vajadzībām, kas saistītas ar zāļu lietošanu.
Piemēram, farmaceiti iesaistās pacientu zāļu lietošanas uzraudzībā, risinot problēmas, kas
saistītas ar blakusparādībām, mijiedarbībām un līdzestību jeb pacienta līdzdalību ārstēšanas
procesā. Ņemot vērā, ka aptieku farmaceiti ir vieni no pieejamākajiem veselības aprūpes
speciālistiem, tie ir labi pozicionēti, lai veiktu ekspresdiagnostikas testus vai lai atbalstītu
hroniskus pacientus pašaprūpē.186
Tomēr, ņemot vērā kompleksu uzņēmumu orientēšanos uz peļņu un kvantitatīviem
rezultatīviem rādītajiem, būtisks ir jautājums par farmaceitu iespējām realizēt tos
farmaceitiskajā aprūpē ietvertos pakalpojumus, kas nav tieši saistīti ar zāļu izplatīšanu, kā arī
interešu konfliktiem, kas rodas starp komerciālajām un pacientu aprūpes interesēm. Latvijā
papildus zāļu tirdzniecībai aptieka var piedāvāt ekspresdiagnostikas testus, piemēram,
asinsspiediena mērīšanu, glikozes vai holesterīna līmeņa noteikšanu.187 Parasti šos
pakalpojumus sniedz bez maksas vai iekasējot simbolisku samaksu no aptiekas apmeklētāja.
Taču farmaceiti neiesaistās plašāku pakalpojumu sniegšanā kā, piemēram, smēķēšanas
atmešanas programmās vai medikamentu terapijas pārskatu veikšanā.

3.4.2.2. Farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
Veselības aprūpes speciālistu darba kvalitāti ietekmē sistēmas un individuālie faktori.
Individuālie ir speciālista fiziskā un garīgā veselība, attiecības ar pacientiem un kolēģiem.
Savukārt sistēmas faktori ir darba vide, pacientu vēlmes un vajadzības, vadlīnijas, slodze un
laiks.188 Sistemātiskā literatūras pārskatā par faktoriem, kas ietekmē farmaceita darba
kvalitāti, tika secināts, ka apkalpoto recepšu skaits pozitīvi korelē ar kļūdām zāļu izsniegšanā,
piemēram, ir izsniegtas nepareizas zāles vai vairākas zāles, kas var radīt nopietnas
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mijiedarbības,189 tātad lielas slodzes apstākļos farmaceita darba kvalitāte varētu samazināties.
Papildus secināts, ka, pieaugot apkalpoto recepšu skaitam, samazinās varbūtība, ka farmaceits
sniegs farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu,190 piemēram, pārliecināsies par izrakstīto zāļu
atbilstību konkrētajam pacientam, sniegs konsultāciju par zāļu lietošanu vai veiks
mijiedarbību novērtēšanu.
Igaunijā ir pieņemts normatīvais regulējums, kas paredz, ka no 2020. gada aptiekas drīkstēs
piederēt tikai farmaceitiem un vairs netiks pieļauta vertikālā integrācija, kāda tā pastāv
pašlaik. Pētījumā par tirgus dalībnieku viedokļiem attiecībā uz tiesiskā regulējuma izmaiņām
par īpašumtiesībām kā viens no galvenajiem ieguvumiem tika atzīta iespēja farmaceitiem
palielināt profesionālo neatkarību un samazināt komerciālo interešu ietekmi uz farmaceita
sniegtajiem pakalpojumiem.191
Vairāku valstu pieredze norādījusi, ka pēc tirgus liberalizācijas ir būtiski pieaugusi farmaceitu
darba slodze. Norvēģijas gadījumā pēc tirgus liberalizācijas tika secināts, ka pieaugot aptieku
skaitam, samazinājās farmaceitu skaits katrā aptiekā. Farmaceiti ziņoja, ka darba slodze ir
nepieņemami pieaugusi. Apmēram 75% farmaceitu ziņoja, ka izjūt konfliktu starp darba
devēja komerciālajām interesēm un profesionālo neatkarību.192 Līdzīga situācija par
pieaugošām darba stundām un farmaceitu trūkumu novērota arī citās valstīs ar liberalizētu
aptieku sektoru.193 Pētījuma autoru ieskatā, ņemot vērā integrācijas struktūrām labvēlīgo vidi,
līdzīga problēma var veidoties arī Latvijā. Tomēr, ņemot vērā to, ka farmaceits nav
ārstniecības persona, uz farmaceitiem un farmaceita asistentiem nebūtu attiecināms izņēmuma
regulējums, kas nostiprināts Ārstniecības likuma 53. prim pantā attiecībā uz pagarināto
normālo darba laiku, , bet būtu attiecināms vispārīgais darba laika tiesiskais regulējums, kas
ietverts Darba likumā, paredzot darba un atpūtas laika sabalansētību, kā arī samaksas
nosacījumus par virsstundām, darbu svētku dienās un nakts stundās.
Tāpat ir novērojams, ka farmaceita asistentu iesaiste zāļu iesniegšanā un pacientu apkalpošanā
pieaug, piemēram, Nīderlandē tika atcelta prasība, ka aptiekā vienmēr uz vietas ir jābūt
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farmaceitam. No vienas puses var uzskatīt, ka farmaceiti ir pārāk kvalificēti ikdienas darbam
aptiekā ar zāļu izsniegšanu, un to varētu īstenot farmaceita asistenti, taču ņemot vērā, ka nav
cita profesionālā pakalpojuma, ko aptieku farmaceiti konsekventi sniegtu un par to saņemtu
atalgojumu, izzūd robežas starp abiem speciālistiem. No darba devēja viedokļa izdevīgāk ir
uzticēt zāļu izsniegšanu farmaceita asistentiem, jo zemākās kvalifikācijas dēļ tiem ir mazāks
atalgojums un tālākizglītības prasības. Ņemot vērā iepriekš aprakstīto, arī Latvijā var
veidoties situācija, kad saplūst farmaceita un farmaceita asistenta pienākumi, un farmaceita
asistenti pārkāpj savas kompetences robežas apdraudot farmaceitiskās aprūpes kvalitāti.
Vairāki pētījumi Lielbritānijā norādījuši uz bažām par farmaceitiskās aprūpes kvalitāti
integrētu struktūru uzņēmumu ietvaros.194 Pat tajos gadījumos, kad uzņēmums atbalsta
progresīvu pakalpojumu sniegšanu, kas veicina profesijas attīstību un lietderību veselības
aprūpē, uzsvars likts uz farmaceita efektivitāti attiecībā uz finansiālajiem radītājiem nevis
pakalpojuma kvalitāti. Pētījumā, kurā analizēja farmaceitu darba pienākumu izpildes kvalitāti
un uzraudzību privātās un ķēdes aptiekās, secināja, ka visbiežāk darba devēji saskaras ar
darba ņēmēju neapmierinošu darba pienākumu veikšanu, kas saistīta ar profesionālo attieksmi
un uzvedību, komunikācijas problēmām vai valodas barjerām, klīnisko un zāļu izsniegšanas
iemaņu trūkumu, kā arī likumpārkāpumiem (zādzības vai kontrolēto substanču sistēmas
ļaunprātīga izmantošana). Korporatīvos uzņēmumos, kā papildus kritērijs tika minēts izvirzīto
pārdošanas mērķu nesasniegšana. Tāpat tika identificēts, ka korporatīvos uzņēmumos
visbiežāk tiek mērīts farmaceita sniegums attiecībā uz biznesa mērķiem, bet netiek vērtēta
profesionālā darbība attiecībā pret aptiekas apmeklētājiem, kam var būt nozīmīga ietekme uz
aprūpes kvalitāti.195
Pētījumā Lielbritānijā, kurā analizēja farmaceitu iesaisti papildpakalpojumu sniegšanā
(pakalpojumi, kas nav saistīti ar tiešo zāļu izsniegšanu) secināja, ka farmaceiti, kuri strādāja
lielās ķēdēs, daudz biežāk nekā tie, kuri strādāja mazajās ķēdēs un neatkarīgajās aptiekās,
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uzskatīja, ka aptiekas komerciālās intereses traucē viņiem īstenot pakalpojumus, kas saistīti ar
sabiedrības veselības jautājumiem. Tajā pašā laikā tika novērots, ka korporatīvās aptiekas
daudz biežāk sniedza tādus pakalpojumus kā holesterīna mērījumi, eksprestesti seksuāli
transmisīvām slimībām un diabēta kontrolei. Tie daudz biežāk tiek piedāvāti korporatīvās
aptiekās galvenokārt tādēļ, ka tām ir finansiālie resursi šo pakalpojumu sniegšanai, kas bieži
nav peļņu nesoši. Tāpat farmaceiti korporatīvajās aptiekās atzīmēja, ka viņu aptiekas spēj
daudz ātrāk pielāgoties tiesiskā regulējuma izmaiņām vai līgumu prasībām ar Lielbritānijas
Nacionālo veselības dienestu (NHS), un tādējādi ātrāk ieviest jaunus pakalpojumus gūstot
finansiālu labumu no NHS.
Viens no progresīvākajiem pakalpojumiem, ko farmaceiti sniedz primārajā aprūpē, ir
medikamentu terapijas pārskats, kura laikā farmaceits sistemātiski izvērtē pacienta lietotās
zāles, identificē zāļu lietošanas problēmas (ja tādas ir) un tās atbilstoši risina. Tas visbiežāk ir
lietderīgs pacientiem, kuri lieto trīs un vairāk zāles vai kuriem ir traucējošas blakusparādības,
kā arī tiem, kuriem ilgstoši neizdodas stabilizēt veselības rādītājus hronisku saslimšanu
gadījumā, kad veselība kontrolējama ar zāļu palīdzību. Lielbritānijā šo pakalpojumu apmaksā
NHS. Taču, kā secināts vairākos pētījumos, korporatīvajās aptiekās farmaceiti izjūt spiedienu
sniegt šo pakalpojumu, pat saņemot draudus par disciplinārsodiem, ja netiks sasniegti
mērķrādītāji pakalpojumu sniegšanai.196 Piemērs ilustrē, kā korporatīvā vidē priekšroka tiek
dota kvantitatīvi mērāmai produktivitātei, nevis pakalpojumu kvalitātei vai nepieciešamībai,
apdraudot farmaceitu profesionālo autonomiju. Neskatoties uz to, ka korporatīvas aptiekas
biežāk sniedz dažādus papildpakalpojumus, farmaceiti, kas strādā šajās aptiekās, biežāk nekā
mazo ķēžu vai neatkarīgo aptieku farmaceiti norādīja, ka proporcionāli vairāk šo aptieku
telpas nav piemērotas šo pakalpojumu īstenošanai, tātad rosinot jautājumus par pakalpojumu
kvalitāti.197
Lielbritānijas gadījumā veidojas situācija, ka publisko finansējumu daudz biežāk iegūst
korporatīvās aptiekas, un tā rezultātā individuālo aptieku farmaceitiem ir mazākas iespējas
profesionāli pilnveidoties. Nevienlīdzīgā iespēja piesaistīt publisko finansējumu apdraud
individuālo aptieku pastāvēšanu, kuras biežāk apkalpo cilvēkus no zemākā sociālekonomiskā
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slāņa. Tas potenciāli ietekmē pakalpojumu kvalitāti un pieejamību šai sabiedrības grupai.198
Lai arī Latvijā aptiekas nesaņem publisko finansējumu par pakalpojumu sniegšanu, aptieku,
kas atrodas lauku reģionos, apgrozījumu galvenokārt veido kompensējamo zāļu receptes,
kurām ir niecīgs uzcenojums, un samaksa par receptes apkalpošanu. Tas liedz aptiekām
īstenot papildpakalpojumus vai citādi profesionāli attīstīties, radot nevienlīdzību pakalpojumu
pieejamībā.
3.4.2.3. Farmaceitu profesionālā autonomija un ētiskie konflikti
Kā norādīts iepriekš, aptieka savā darbībā raisa ētiskas dabas konfliktus starp farmaceita
profesionālo lomu kā zāļu tirgotājam un veselības aprūpes speciālistam. Taču, kā norāda paši
farmaceiti , korporatīvā vidē viņi īpaši izjūt konfliktu starp savu darba devēju un aptiekas
apmeklētāju interešu ievērošanu.
Čiarello (Chiarello) veiktajā antropoloģiskajā pētījumā par farmaceitu ētiskajiem konfliktiem
starp pienākumu pret pacientiem un aptiekas komerciālām interesēm secināja, ka komerciāla
darba vide (tā ir klātesoša jebkura tipa aptiekā) automātiski nenozīmē to, ka komerciālās
intereses būs noteicošās attiecībās ar pacientu.199 Farmaceita uzvedību drīzāk ietekmē viņa
personīgā attieksme, iepriekšējā pieredze un organizācijas struktūra, kurā farmaceits strādā.
Piemēram, aptieku ķēdēs sastopama hierarhija starp darbiniekiem, dažādas formālas
procedūras darba pienākumu veikšanai un īstenošanai. Čiarello secināja, ka daudz biežāk
darbinieku efektivitāte un rentabilitāte tiek uzraudzīta integrētu struktūru ietvaros, un tas
ierobežo farmaceitu profesionālo autonomiju. Lielie uzņēmumi veido dažādas motivācijas
sistēmas, kurās darbinieka alga var būt atkarīga no rentabilitātes. Neatkarīgās aptiekās,
salīdzinot ar korporatīvām aptiekām, finansiāli jautājumi ir daudz aktuālāki farmaceitam,
īpaši, ja viņš ir aptiekas īpašnieks, taču mazāk formālās struktūras ļauj brīvāk tiem pieņemt
lēmumus. Tāpat pacientu aprūpes kvalitāte nosaka to, ka klienti atgriezīsies, kas ir īpaši
svarīgi mazāku aptieku pastāvēšanai.
Pacienta konsultācija par zāļu lietošanu, kas ir viens no farmaceita pienākumiem, atrodas
konfliktā ar efektivitāti un rentabilitāti, kas tiek mērīta kvantitatīvi. Čiarello, balstoties uz
empīriskiem datiem, secina, ka praksē farmaceiti reti vienkāršoti izvēlas starp profesionālajām
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un aptieku komerciālajām interesēm, bet drīzāk jautājums ir par to, cik lielā mērā katra no šīm
interesēm ietekmē viņu lēmumus dažādās situācijās.
Čiarello novēroja, ka, ņemot vērā to, ka farmaceits ir fiziski pietuvināts pacientam zāļu
iegādes brīdī, viņš ir daudz empātiskāks attiecībā uz pacienta pirktspēju, salīdzinot, piemēram,
ar ģimenes ārstu. Tas praksē bieži vien rada konfliktus starp farmaceitiem un ārstiem, kuri,
piemēram, saņem informāciju no ražotājiem, un tā rezultātā izraksta konkrētu produktu, kuru,
iespējams, pacients nevar atļauties. Taču, ņemot vērā profesionālo hierarhiju un attiecības
starp farmaceitu un ārstu, ārsts ir tas, kurš nosaka pacienta terapiju, tāpēc farmaceitam ne
vienmēr ir iespēja to mainīt vai citādi palīdzēt pacientam.200
Farmaceita lomas veselības aprūpē nenovērtēšana dēļ pārlieku lielas korporāciju ietekmes uz
farmaceitu profesionālo darbību apdraud farmaceita nozīmīgo funkciju, kuru tie veic veselības
aprūpes sistēmās. Pētījums parāda, ka aptieku farmaceiti lielākoties atbildīgi uztver savu
pienākumu attiecībā uz pacientiem un bieži vien veic aktivitātes ārpus tiešajiem darba
pienākumiem, kas nav apmaksātas – sazinās ar ārstu, lai novērstu kļūdas vai meklētu lētākas
zāles pacientam, kurš tās nevar atļauties, darbojas kā mediators starp ārstu un pacientu, veic
skaidrojošo darbu, izsniedz bezmaksas zāles ārkārtas gadījumos u.c. Tomēr pētījums arī
parāda, ka farmaceita lēmumus attiecībā uz pacientu aprūpi būtiski ietekmē organizācijas
struktūra. Atkarībā no organizācijas iekšējās kārtības farmaceitam var būt lielāka vai mazāka
brīvība īstenot savus profesionālos pienākumus.201 Piemēram, organizācija nosaka to, kādas
zāles ir pieejamas aptiekā, kāda ir iekšējā kultūra un attieksme pret konsultēšanu, kā un cik
lielā mērā tiek vērtēta farmaceita darba kvalitāte u.tml.
Minētie piemēri par farmaceitu profesionālo aktivitāti norāda, ka lēmumu pieņemšana
farmaceitiskajā aprūpē ir sarežģīts process, kuru ietekmē dažādi faktori, ne tikai komerciālās
intereses. Lielāka nozīme profesionālajā darbībā ir organizācijas struktūrai, t.i., cik daudz
farmaceitam ir iespējas neatkarīgi pieņemt lēmumus. Tāpat farmaceita uzvedību ietekmē
iepriekšējā pieredze, izpratne par profesionālajiem pienākumiem un ētiku. Secināms, ka
farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu kvalitāti var stiprināt ne tikai radot labvēlīgus darba
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apstākļus, bet arī stiprinot izpratni par profesionālo atbildību un ētiku caur izglītību,
profesionālajiem standartiem un ētikas kodeksiem.
Vēsturiski atbildību par farmaceitu profesionālo attīstību, pakalpojumu standartus un izglītību
tāpat kā ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem uzņēmušās profesionālās
organizācijas. Attīstoties korporatīvam sektoram profesionālo organizāciju ietekme būtiski
mazinās. Kā norādījuši pētnieki Lielbritānijā, profesionālā asociācija ir nespēcīga risināt
problēmas par farmaceitu darba apstākļiem korporatīvās aptiekās var ietekmēt lēmumus par
aptieku sektora tālāku deregulāciju, kas ir nelabvēlīga neatkarīgām aptiekām.202 Viņi norāda,
ka farmaceita praksei, esošo un jaunu pakalpojumu īstenošanai vajadzētu veidoties, ņemot
vērā labākos pierādījumus (evidence based practice). Profesijas attīstību ietekmē arī politiski
ekonomiskie apsvērumi, taču autori norāda, ka ietekmīgu organizāciju lobijs nodrošina, ka
primāri tiek aizsargātas organizāciju ekonomiskās intereses, neņemot vērā labās prakses
piemērus.203
Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) veido, publicē un aktualizē Latvijas farmaceitu ētikas
kodeksu, kurš ir saistošs visiem farmaceitiem un farmaceita asistentiem. LFB paspārnē
darbojas arī Ētikas komisija, kura izskata sabiedrības vai citu profesionāļu iesniegumus par
farmaceitu un farmaceita asistentu ētiskajiem pārkāpumiem.204 Ētikas kodekss tika pārstrādāts
2013.gadā, pielāgojot to tirgus un farmaceita darba vides izmaiņām. Piemēram, punkts 2.3.
konkrēti nosaka, ka farmaceitam savā profesionālajā darbībā ir jābūt brīvam no komerciālām
interesēm: “Sniedzot farmaceitisko aprūpi, farmaceitam jāizvēlas efektīvākās un pacientam
piemērotākās zāles, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar ārstu. Farmaceita izvēli
nedrīkst ietekmēt zāļu cena, kā arī nav pieļaujams pildīt aptiekas īpašnieka norādījumus par
zāļu ieteikšanu vai pārdošanu, kas var būt pretrunā ētiskai un profesionālai farmaceitiskai
darbībai.” Pētījuma autoru ieskatā, ir pozitīvi vērtējams, ka farmaceitiem ir atjaunots un
mūsdienu situācijai pielāgots ētikas kodekss, tomēr ir grūti novērtēt cik lielā mērā savā darba
vidē un komerciālo interešu spiediena situācijā farmaceitiem ir iespējas to ievērot.
Tāpat LFB ir izstrādājusi un publicējusi farmaceitiskās aprūpes kvalitātes standartus un
novērtēšanas indikatorus gan zāļu izsniegšanai, gan konsultēšanai, kā arī dažādiem
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ekspresdiagnostikas testiem, ko īsteno aptiekas.205 Latvijā šādi vienoti standarti ir izveidoti
pirmo reizi un var būt būtisks instruments profesijas attīstībai un pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanai, taču nav skaidrs, kā šo standartu popularizēšana, īstenošana un novērtēšana
tiek ieviesta praksē. Tāpat šo standartu ievērošana un uzraudzīšana nav nostiprināta tiesiskajā
regulējumā, kas uzliktu par pienākumu aptieku īpašniekiem nodrošināt to īstenošanu praksē,
kā arī VI un LFB veikt uzraudzības funkcijas. Papildus ir nepieciešams izstrādāt efektīvu
motivācijas mehānismu standartu ievērošanai, pretējā gadījumā standartiem būs tikai formāla
nozīme.
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4. Integrācijas struktūras ārstniecības nozarē Latvijā
4.1. Integrācijas struktūru izveides iespējamība
Tiesiskais regulējums Latvijā pieļauj veidot integrācijas struktūras ārstniecības jomā gan uz
īpašumtiesību, gan arī uz sadarbības pamata. Lai izvērtētu integrācijas struktūras ārstniecībā,
jānoskaidro veselības aprūpes sistēmas Latvijā pamatelementi, integrācijas struktūru
veidošanās iespējamība, kā arī integrācijas ietekme uz publisko veselības nozares dimensiju.
4.2. Veselības aprūpes sistēma Latvijā
4.2.1. Veselības aprūpes sistēmas pamatelementi
Latvijā veselības aprūpi iedala četros posmos: neatliekamā medicīniskā palīdzība; primārā
veselības aprūpe; sekundārā veselības aprūpe, kas iedalāma ambulatorajā un stacionārajā
aprūpē, kā arī terciārā aprūpe, kas arī iedalāma ambulatorajā un stacionārajā aprūpē. Primārā
veselības aprūpe Latvijā definēta kā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko
personai ārstniecības iestādē vai tās dzīvesvietā sniedz šādi veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēji: ģimenes ārsts, ārsta palīgs (feldšeris), māsa, vecmāte, kura nodarbināta ģimenes
ārsta praksē, zobārsts, zobārsta asistents, zobārsta māsa un higiēnists; ārstniecības personas,
kuras nodrošina veselības aprūpi mājās.206 Sekundārā veselības aprūpe Latvijā definēta kā
veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai ambulatorajā ārstniecības iestādē vai
stacionārajā ārstniecības iestādē sniedz kādā slimību profilā specializējusies ārstniecības
persona vai ārstniecības atbalsta persona.207 Terciārā veselības aprūpe Latvijā nav definēta;
tik, cik tiek skarta pakalpojumu organizācija un apmaksa, ir ievērojami sekundārās veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas principi.208
Integrācija ārstniecībā nozīmē dažādu līmeņu jeb pakāpju pakalpojumu sniedzēju saistību
neatkarīgi no to saistības pakāpes. Piemēram, vertikālā integrācija izpaužas kā primāro un
sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju apvienošanās vai sadarbība
pakalpojumu sniegšanas jomā. Horizontālā integrācija ārstniecībā nozīmē viena līmeņa
savstarpēju veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju sadarbību, neatkarīgi no pakāpes. Tā,
piemēram, horizontālā integrācija izpaužas kā vairāku sekundāro ambulatoro pakalpojumu
sniedzēju apvienošanās vai sadarbība. Ņemot vērā neatliekamās medicīniskās palīdzības
raksturu un tās organizāciju Latvijā, kā arī sekundāras stacionārās un terciārās aprūpes
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finansēšanas īpatnības, tās ir izslēgtas no integrācijas ietvaros pētāmā jautājumu loka.
Tādējādi integrācijas analīze ir vērsta uz primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju apvienošanu vai sadarbību, neliedzot to radīto seku izvērtēšanai
atsevišķos gadījumos apsvērt arī sekundārās stacionārās un terciārās ambulatorās aprūpes
funkcionēšanu tik, cik tas ir uzskatāms par būtisku šī pētījuma ietvaros.
Integrāciju iespējamība ārstniecības nozarē balstās uz diviem faktoriem: 1) tiesībām izveidot
ārstniecības iestādi un nosacījumiem to atvērt; 2) integrācijas sekmība balstās uz veselības
nozares organizāciju, finansēšanas politiku un tiesībām saņemt no valsts budžeta un
pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (pakalpojumu
saņēmēju līdzekļus šādā gadījumā veido pacienta iemaksa un/ vai līdzmaksājums, kas ir
fiksēti lielumi, kas ietverti MK noteikumos Nr. 1529). Nenoliedzami, daļa iedzīvotāju saņem
veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir apmaksāti tikai no saņēmēju vai ar saņēmējiem
saistītiem līdzekļiem (piemēram, tuvinieki, darba devējs, apdrošināšanas sabiedrības). Tomēr
ir maz tādu ārstniecības pakalpojumu sniedzēju, kas koncentrējas tikai uz to veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu, kas ir sniegta par saņēmēja vai ar saņēmēju saistītiem līdzekļiem.
Vispārīgi no saņēmēju vai ar saņēmējiem saistītiem līdzekļiem sniegtā veselības aprūpe līdzās
pastāv un tiek sniegta arī tajās ārstniecības infrastruktūrās, kuras sniedz no valsts budžeta un
pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem.
4.2.2. Tiesības nodarboties ar ārstniecību
Ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās
personas.209 Par ārstniecības iestādēm ir uzskatāmas ārstu prakses,210 valsts un pašvaldību
iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības
iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības
iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.211
Ar ārstniecību nodarboties var tās ārstniecības iestādes, kuras atbilst MK 2009. gada 2.
janvāra noteikumiem Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām”212, izņemot Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes izveidotos
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pagaidu medicīniskās palīdzības punktus,213 bet no valsts budžeta un pakalpojumu saņēmēju
līdzekļiem sniegto aprūpi ir tiesības sniegt tiem, kuri ir ieguvuši šādas tiesības MK 2013. gada
17. decembra noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
noteiktajā kārtībā un noslēguši līgumu ar NVD par pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, vai
arī iestādēm, kurām šāds pienākums ir noteikts ar nolikumu.214 Ārstniecības iestādes, kurām ir
tiesības nodarboties ar ārstniecību, bet kurām nav noteikta pienākuma tos sniegt vai arī kuras
nav ieguvušas šādas tiesības MK noteikumu Nr.1529 noteiktajā kārtībā, ar ārstniecību var
nodarboties, saņemot par to samaksu no pacienta, tā pārstāvja vai ar citiem saņēmēju
saistītiem līdzekļiem, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajām polisēm.
Integrētās struktūras ārstniecībā, ļaujot sadarboties dažādu līmeņu ārstniecības personām, kā
arī viena līmeņa dažādu ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, ļauj nodrošināt iespēju
pacientam sniegt integrētu un atbilstošu ārstniecību organizatoriski efektīvā veidā. Tā,
piemēram, integrēta struktūra MK noteikumos Nr.60 ir paredzēta tādām ārstniecības iestādēm
kā veselības centriem,215 dienas stacionāram,216 tāpat arī stacionārajām ārstniecības
iestādēm.217
Atzīstot labumu jeb pozitīvo, ko integrēta struktūra ārstniecības kontekstā nozīmē pacienta
ārstniecībai, jānorāda, ka integrācijas struktūras, kas veidotas ekonomisku apsvērumu dēļ, ja
tās sniedzas ārpus vienas ekonomiskās (saimniecības) vienības (single economic entity) var
būt problemātiskas no veselības aprūpes sistēmas skatu punkta. Tādējādi turpmāk (īpaši
4.4.sadaļā) pētītas tikai situācijas, kas ietver vairākas saimnieciskās vienības.
4.2.3. Tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus
Personām, kuras atbilst Ārstniecības likuma 17. pantam, ir tiesības saņemt no valsts
pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksāto ārstniecības pakalpojumu, kas
noteikts MK noteikumos Nr. 1529. Ārstniecības likuma 17. pants sniedz iespēju saņemt no
valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksātos ārstniecības
pakalpojumus
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Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 55. prim pants.
Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 30.12.2013., Nr. 253. 7. punkts.
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Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības
iestādēm un to struktūrvienībām". Latvijas Vēstnesis, 11.02.2009., Nr. 23. 45. punkts.
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Ibid, 49. punkts.
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Ibid, 5. sadaļa.
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Latvijas pilsoņiem;
Latvijas nepilsoņiem;
ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā
sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes
locekļiem;
ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām.
Minēto personu bērniem no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem
apmaksātos ārstniecības pakalpojumus ir tiesības saņemt bez maksas. 218 Savukārt Latvijas
pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajiem, kuriem ir termiņa uzturēšanās atļauja Latvijā, no
valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksāto grūtnieču aprūpi un
dzemdību palīdzību ir tiesības saņemt bez maksas, ievērojot no MK noteikumiem Nr. 1529
izrietošo.219
Pakalpojumus, kuri nav noteikti MK noteikumos Nr. 1529, kā arī pakalpojumus, kuri ir
noteikti MK noteikumos Nr. 1529, bet kurus sniedz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji,
kas nav vienojušies ar NVD par no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem
apmaksāto ārstniecības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu vai ja pakalpojumus sniedz
personām, kuras nav ietvertas Ārstniecības likuma 17. pantā, ievērojot likuma 17. panta
piekto daļu, ir apmaksājami no saņēmēja vai ar saņēmēju saistītiem līdzekļiem, piemēram,
apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajām polisēm.
4.3. Integrētas struktūras ārstniecībā
Integrāciju struktūru iespējamība ārstniecībā šī pētījuma ietvaros ir ierobežota ar ģimenes
ārsta sniegto primāro veselības aprūpi un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi. Izņemot
ārstu prakses, uz ko attiecināms likums Par prakses ārstiem, normatīvie akti nereglamentē,
kam ir tiesības dibināt ārstniecības iestādi. Tāpat nepastāv speciāli ierobežojumi sadarbībā
starp dažādu līmeņu ārstniecības iestādēm. Pretēji tik, cik tiek organizēta no valsts un
pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksātā veselības aprūpe atbilstoši MK noteikumiem
Nr. 1529, sadarbība ir veicināta un ir motivējama ar veselības aprūpes nozares īpatnību un
218
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Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. 17.panta ceturtā daļa.
Ibid, 17.panta trešā daļa.
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dažādu līmeņu aprūpes sniedzējiem. Proti, izņemot tiešās pieejamības speciālistus, ja persona
vēlas izmantot no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpi, nepieciešams nosūtījums, ko
izsniegusi ārstniecības persona, kurai šādas tiesības ir atbilstoši MK noteikumu Nr. 1529 9.
punktam. Nosūtījumi jeb norīkojumi pie speciālista ir vispārīga rakstura,220 tomēr pastāv
iespēja, ka nosūtījumu izsniedzošā ārstniecības persona mudina apmeklēt vienu konkrētu
ārstu. No konkurences tiesību viedokļa, kamēr vien tas tiek darīts vienas ekonomiskās
saimniecības ietvaros, situācija nav uzskatāma par problemātisku. Turklāt tā arī sasaistās ar
integrētas aprūpes koncepciju, veicinot efektīvu pakalpojumu sniegšanu pacientam. Tomēr
problemātiskāka situācija ir attiecībā uz gadījumiem, kad nosūtītāja ārstniecības persona un
specializētās aprūpes sniedzēja ārstniecības persona nav vienas saimnieciskās vienības
sastāvā, bet ir atsevišķas vienības. Šādā gadījumā jāvērtē šādas prakses ētiskie aspekti, kā arī
eventuāli konkurences aspekti.
Kaut arī teorētiskajā līmenī atsevišķos gadījumos, kā augstāk norādīts, situācija var tikt
uzskatīta par problemātisku, jāatzīmē, ka tās apmērs ir atkarīgs no atbilstošai ārstniecībai
pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem un finansēšanas modeļa. Patlaban NVD slēdz līgumus
ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, parasti paredzot noteiktu samaksu un
sniedzamo pakalpojumu apjomu vai saņēmēju skaitu. Tādējādi maksājums, cik attiecīgais
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs saņem, ir atkarīgs no sniegtā pakalpojumu apjoma,
bet vienlaikus arī nolīgtās līguma summas. Problēma varētu aktualizēties, ieviešot tādu
konceptu kā “nauda seko pacientam” sekundāro ambulatoro pakalpojumu kontekstā, ņemot
vērā plašo personu loku, kas ietverts Ārstniecības likuma 17.pantā. Vispārīgi koncepts “nauda
seko pakalpojuma saņēmējam” var būt konkurenci veicinošs, jo tas rada cīņu par pakalpojumu
saņēmēju, potenciāli veicinot pacienta tiesības uz kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību, kā arī
veicina laipnu attieksmi. Tomēr vienlaikus tas var ietekmēt konkurences vidi un radīt
labvēlīgu vidi integrācijas struktūrām, kas orientējas uz tirgus struktūras ietekmēšanu un savu
pozīciju nostiprināšanos.
Dažādu saimniecisko vienību ietvaros integrācijas struktūras nozīmē vairāku viena veida
pakalpojumu sniedzēju apvienošanos vai sadarbību. Līdzīgi kā attiecībā uz farmāciju, arī
integrācija veselības aprūpes pakalpojumu jomā var notikt kā balstoties uz sadarbību, tā arī uz
īpašumtiesībām. Tomēr, ņemot vērā ārstniecības nozares specifiku, kā arī veselības aprūpes
220

Ministru kabineta 2006. gada 04. aprīļa noteikumi Nr. 265 " Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība".
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pakalpojumu tirgus īpatnību (izvietojuma un atvēršanas nosacījumu ierobežojumi neesību),
aktuāla ir īpaši integrācija, kas balstīta uz īpašumtiesībām.
Būtiska daļa veselības aprūpes pakalpojumu ir publiski finansēta, un samaksa par tiem ir
balstīta uz MK noteikumos Nr. 1529 ietvertajiem nosacījumiem. Tomēr no tā neizriet, ka
integrētas struktūras nerada problēmjautājumus. Sekas, ko horizontālās integrācijas struktūras
rada, jāvērtē kontekstā ar veselības aprūpes sistēmas īpatnībām Latvijā, nenošķirti no
integrētu struktūru esības. Tādējādi ir īpaši būtiski apsvērt sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas īpatnības Latvijā, kas tiek darīts nākamajā sadaļā.
4.4. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu publiskā dimensija
Kārtība, kādā tiek organizēti sekundārie ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi, ir
noteikta MK noteikumos Nr. 1529. Līdzīgi kā ar veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas politiku arī nosacījumi, kas attiecināmi uz tiesībām sniegt no valsts budžeta
apmaksātos sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, ir mainījušies laika
gaitā, atšķirīgos laika posmos paredzot dažādus nosacījumus attiecībā uz tiem, kuriem ir
tiesības vai priekšroka stāties līgumattiecībās ar NVD par no valsts un pakalpojumu saņēmēju
līdzekļiem apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Vispārīgs nosacījums
Vispārīgi sekundāras ambulatorās aprūpes pakalpojumu sniedzēji tiek atlasīti, ievērojot MK
noteikumos Nr. 1529 noteikto.221 Atlases procedūru sekundāro ambulatoro veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju atlasei veic atlases komisija, kas ir mazāk nekā piecu locekļu sastāvā,
un novērotāja statusā pieaicina vienu sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju pārstāvi.222 Procedūras ietvaros NVD izvērtē sekundāro ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējus, izvēlas atbilstošāko un slēdz ar to līgumu par sekundāro
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
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Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 30.12.2013., Nr. 253.223. un 224.punkts.
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Ibid, 226.punkts.

57

Integrācijas struktūras ārstniecības un farmācijas nozarē Latvijā
MK noteikumu Nr. 1529 227. punkts satur kritērijus, pēc kuriem pakalpojumu sniedzēju
atlase tiek veikta.223 Kritēriji ir abstrakti un to neprecizēšanas gadījumā pieļauj NVD atlases
komisijai ievērojamu rīcības brīvību, un neprecizē, kā konkrēti tiek ņemtas vērā MK
noteikumu Nr.1529 227. punktā ietvertās prasības.224 Izvērtējot atbilstību kritērijiem, ja
atlases procedūrā atlasāmā sekundārā ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai
vienā un tai pašā veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā ir pieteikušies vairāki
sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, dienests izvēlas ārstniecības
iestādi, kura nodrošina lielāku valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes
pakalpojumu veidu skaitu attiecīgajā veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā.225
Savukārt gadījumā, ja atlases procedūrā sekundārā ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma
sniegšanai vienā un tai pašā veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā ir pieteikušies
vairāki sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina
vienādu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaitu,
dienests izvēlas ārstniecības iestādi, kura ir likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktās
Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks.226
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Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 30.12.2013., Nr. 253. 227.punktā ir ietverti kritēriji, pēc kuriem
pakalpojumu sniedzēju atlase tiek veikta.
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227. Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase notiek, ņemot vērā šādus
kritērijus:
227.1. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs atbilst obligātajām prasībām, kas
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktas normatīvajos aktos;
227.2. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja sniegto veselības aprūpes pakalpojumu
veidi, iespējamais aprūpes epizožu un izmeklējumu skaits un to nodrošināšanai izmantojamās medicīniskās
tehnoloģijas;
227.3. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nodrošinājums ar ārstniecības un
ārstniecības atbalsta personālu;
227.4. atbilstošs sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja materiāltehniskais
nodrošinājums;
227.5. pret sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju nav uzsākts maksātnespējas process,
maksātnespējas process nav pabeigts ar bankrota procesa pabeigšanu, sekundāro ambulatoro veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējam nav Maksātnespējas likumā minētā maksātnespējas procesa pazīmju, nav uzsākts
sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja likvidācijas process, nav apturēta sekundāro
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja saimnieciskā darbība;
227.6. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir likumā "Par nodokļiem un nodevām"
noteiktās Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks vai tā maksājamo Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro;
227.7. citi kritēriji, kas raksturo sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja iespējas sniegt
kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.
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Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 30.12.2013., Nr. 253. 228.punkts.
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Ibid, 229.punkts.
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Atkāpe no vispārīgā nosacījuma
Kamēr procedūra pirmšķietami pieļauj iespēju atlasīt nepieciešamos sniedzējus, MK
noteikumu Nr. 1529 235. punkts pieļauj iespēju papildus ikgadējai sekundāro ambulatoro
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei NVD vienoties ar sekundāro ambulatoro
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas jau ir līgumattiecībās ar dienestu, par citu
sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu veidu sniegšanu, ja:
sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis atbilstošu
piedāvājumu;
nav nodrošināta pietiekama šādu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
pieejami finanšu līdzekļi šādu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;
sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz šādus
veselības aprūpes pakalpojumus, pieejamie resursi ir pilnībā noslogoti.
Vispārīgā nosacījuma nepiemērošana
MK noteikumu Nr. 1529 223. punkts satur nosacījumus attiecībā uz esošo līgumu
paplašināšanu. Tie ietver trīs prioritārus kritērijus: pirmkārt, sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējs nodrošina lielāku sekundārās ambulatorās veselības aprūpes
pakalpojumu veidu skaitu vai augstāka līmeņa dienas stacionāra pakalpojumus, ja pretendē uz
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā; otrkārt, sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nodrošina lielāku sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu apjomu konkrētā veselības aprūpes pakalpojuma veidā; treškārt,
sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ar dienestu noslēgtajā
līgumā ir norādīti skaitliski lielāki medicīniskā personāla resursi konkrētā sekundārā
ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai.
Secināms, ka atbilstoši pašreizējam regulējumam jaunas sekundāro ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases veikšana ir izņēmums no normas, nevis norma, jo
primāri izvērtēta iespēja palielināt jau esošo pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu
apjomu.227 Tādējādi tirgū ir liegts ienākt jauniem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējiem. Tas rada nelabvēlīgu vidi konkurencei starp veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējiem un var kavēt esošo pakalpojumu sniedzēju attīstību.

Tāpat ir

diskutabli, vai un cik lielā mērā minētais ir savienojams ar Eiropas Savienības tiesību normām
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Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība". Latvijas Vēstnesis, 30.12.2013., Nr. 253. 224.punkts.

59

Integrācijas struktūras ārstniecības un farmācijas nozarē Latvijā
par brīvu pakalpojumu kustību un uzņēmējdarbību.228 Vērtējot šādu regulējumu no veselības
organizācijas skata punkta un salīdzinot sekundārās ambulatorās un sekundārās stacionārās
veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas noteikumus, ir acīmredzams, ka stacionārajā
aprūpē priekšroka tiek dota tiem pakalpojumu sniedzējiem, kur VM ir kapitāla daļu turētāja,
bet sekundāro ambulatoro pakalpojumu ietvaros nosacījumi ir vispārīgi, pieļaujot ievērojamu
NVD rīcības brīvību, tostarp pakalpojumu sniegšanas nodošanas to pakalpojumu sniedzēju
ziņā, kuriem VM nav kapitāla daļu turētāja. Gadījumā, ja iestādes, kur VM ir kapitāla daļu
turētāja, nav pilnībā noslogotas, var rasties situācija, kur līdzekļi ārstniecības pakalpojumu
sniegšanai ir nodoti iestādēm, kur VM nav kapitāla daļu turētāja, radot dubultu izmaksu valstij
attiecībā pret iestādēm, kur VM ir kapitāla daļu turētāja. Ņemot vērā sekundārās ambulatorās
un stacionārās aprūpes mijiedarbību, minētais var rezultēties apgrūtinātā veselības aprūpes
piekļuvē. Pētījuma autoru ieskatā, Veselības ministrijai būtu jāizvērtē, vai pašreizējā veselības
aprūpes politika, ko īsteno NVD, ir sabiedrības veselību veicinoša, un turpmāk atbilstoši tam
jārīkojas.
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Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību detalizētāk jāvērtē MK noteikumos Nr.1529 ietvertais
nosacījums par atlases procedūras nepiemērošanu. Tomēr ir diskutabli, vai tas būtu attiecināms uz
uzņēmējdarbības brīvību.
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5. Farmācijas un ārstniecības integrācija
5.1. Farmācijas un ārstniecības nozaru integrācijas iespējamība
Ārstniecības nozare un farmācijas nozare ir cieši saistītas kā veselības aprūpes sistēmas
elementi. Daļa no ārstniecībā izmantojamām metodēm ir zāles, kas ir būtiskas personas
tiesību uz veselības aizsardzību īstenošanā. Farmaceitu sniegtā farmaceitiskā aprūpe ir būtisks
veselības aprūpes elements, jo nodrošina, ka pacients saņem un lieto ārsta izrakstītās zāles
veicot skaidrojošo funkciju un novēršot nejaušas kļūdas.
Sasaiste starp farmāciju un ārstniecību var notikt dažādās formās, piemēram, kā sadarbība un
informācijas apmaiņa starp ārstu un farmaceitu, lai īstenotu efektīvu pacientu aprūpi. Taču
pastāv arī iespējas veidot ekonomiska rakstura sadarbību, kas apvieno zāļu izplatīšanā tieši
iesaistītās personas un ārstniecībā iesaistītās personas, tādējādi veidojot vertikālu integrācijas
struktūru, kur zāļu ražotājs vai lieltirgotājs, kā arī aptiekas un veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēji ir cieši saistīti uz vienošanās vai īpašumtiesību pamata ekonomisku apsvērumu dēļ.
Ņemot vērā, ka uzņēmējdarbības pamatmērķis ir gūt peļņu, farmācijas nozares un ārstniecības
pakalpojumu sniedzēju integrācija ir ar identisku mērķi: gūt peļņu ārstniecībā un
farmaceitiskajā aprūpē kā uzņēmējdarbības jomās. Patlaban spēkā esošais tiesiskais
regulējums neliedz zāļu izplatīšanā ieinteresētajām personām, kā arī personām, kurām pieder
ārstniecības iestādes, iegūt savā īpašumā vai sadarboties ar saistīto jomu. Īpašumtiesības un
sadarbības iespēja, ja tie saistās ar farmācijas nozari un ārstniecības nozari atsevišķi, ir
izvērtēti attiecīgi 3. un 4. sadaļās, liecinot par iespējamiem pozitīviem aspektiem, kā arī
problēmzonām. Sadaļa analizē situācijas, kad farmācijas un ārstniecības nozares dalībnieki ir
saistīti, un to ietekmi, kā arī sekas uz veselības nozari. Tā izvērtē gadījumu, kad pacientam
sniegta ārstniecība integrētas struktūras ietvaros, nošķirot uz īpašumtiesībām saistītu
integrāciju un uz sadarbību vērstu integrāciju.
Britu Medicīnas žurnāls (British Medical Journal) veicis izpēti par ārstu finansiālajiem
interešu konfliktiem un secinājis, ka katram trešajam ģimenes ārstam pieder daļa vai ir
finansiāla ieinteresētība kādā no privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā aptiekā, uz
kuru viņš vai viņa nosūta savus pacientus. Apmēram trešdaļa no ģimenes ārstiem, kas
iesaistīti lēmumu pieņemšanā par publiskā finansējuma izlietošanu (Clinical commisioning
groups, CCG), ir finansiāli ieinteresēti sadarbībā ar kādu no privātajiem pakalpojumu
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sniedzējiem.229

Latvijā dati par ārstu finansiālajām interesēm sadarbībā ar privātajiem

veselības pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā aptiekām, nav pieejami, tomēr ir apzināts, ka
tiesiskais

regulējums pieļauj šādu ieinteresētību attiecībā uz īpašumtiesībām. Tāpat arī

attiecībā uz sadarbību; proti, ievērojot MK 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 “Zāļu
reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu
paraugus” (MK noteikumi Nr. 378) noteikto, tiek pieļauta ārstniecības personu un to personu,
kuras ir ieinteresētas zāļu izplatīšanā sadarbība.230 Dažāda veida apvienības vai sadarbības
apzināt ir īpaši svarīgi, jo sadarbība rada bažas par interešu konfliktiem starp ārstniecību, zāļu
izrakstīšanu un izsniegšanu. Rodas jautājums, vai ārsts godprātīgi nozīmējis zāles un
papildpakalpojumus pacientam, kuram tie nepieciešami.
5.2. Farmācijas un ārstniecības integrācija uz sadarbības pamata
Farmācijas un ārstniecības integrācija uz sadarbības pamata var notikt dažādos veidos, starp
tiem formālu vai neformālu sadarbību veidošana, kas Latvijā pašreiz nav tieši regulēta, un
zāļu reklamēšana, kas reglamentēta ar MK noteikumiem Nr. 378.
Mainoties izpratnei par veselības aprūpes efektivitāti un secinot, ka vislabāk to var īstenot
veselības aprūpes speciālistu komanda, dažādās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, Austrālijā un
citās ir īstenotas iniciatīvas par farmaceitu integrēšanu jeb iesaisti primārajā aprūpē.231 Lai arī
iesaiste rada diskusijas starp speciālistiem par piemērotākajiem sadarbības formātiem un
profesionālo atbildību nodalījumu, pētījumi liecina, ka farmaceitu iekļaušana primārajā
aprūpē var būtiski atvieglot ģimenes ārstu darbu, uzraugot pacientus ar sarežģītām zāļu
terapijām, sniedzot rekomendācijas ārstiem par piemērotākajiem preparātiem, kā arī veicot
pacientu izglītojošo darbu par pareizu lietošanu. Tāpat farmaceitu iesaiste primārajā aprūpē
palīdz pacientiem sasniegt izvirzītos veselības rādītājus. Taču šāda sadarbība var veidoties
tikai tad, ja farmaceits vienlaikus nestrādā aptiekā, t.i., farmaceits atsakās no zāļu izplatīšanas
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BMJ investigation finds GP conflicts of interest “rife” on commissioning boards. Pieejams
http://www.bmj.com/press-releases/2013/03/12/bmj-investigation-finds-gp-conflicts-interest%E2%80%9Crife%E2%80%9D-commissioning-boards. Aplūkots 25.10.2016.
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ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”"Latvijas Vēstnesis", 78 (4476), 20.05.2011.
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Christopher Freeman et al., “Integrating a Pharmacist into the General Practice Environment: Opinions of
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62

Integrācijas struktūras ārstniecības un farmācijas nozarē Latvijā
funkcijas. Tas ir vienīgais veids, kā farmaceiti var izvairīties no interešu konflikta starp
rekomendācijām par terapiju un pārdošanu.
Farmācijas un ārstniecības integrācija uz sadarbības vai vienošanās pamata mijiedarbojas ar
zāļu reklāmas jautājumiem un to, ciktāl un kā ārstniecības personām ir atļauts sadarboties ar
farmācijas nozarē un zāļu izplatīšanā iesaistītajām personām. MK noteikumi Nr.378 pieļauj
zāļu lieltirgotavām sniegt, piemēram, materiālo atbalstu, kas var būt zāļu noietu (izrakstīšanu,
rekomendēšanu vai izmantošanu) veicinošs apstāklis. Minētie noteikumi uzliek par
pienākumu par šādu atbalstu esību kompetentajam sniedzējam informēt Veselības inspekciju.
Kaut arī Veselības inspekcijai ir uzraudzības kompetence šajā jomā, ir diskutabli, cik šāda
uzraudzība ir efektīva, jo tekošajā gadā ziņas tiks sniegtas par iepriekšējo gadu. MK nav
paredzējis cita veida kontroli, piemēram, kompetentā atbalsta sniedzēja pienākumu informēt
ārstniecības iestādi, kur atbalstītā ārstniecības persona strādā, lai veiktu, piemēram, iekšējās
uzraudzības pasākumus. Pētījuma autoru ieskatā, šāds pienākums varētu veicināt zāļu
izmantošanas uzraudzības efektivitāti, vienlaikus potenciāli atvieglojot Veselības inspekcijas
darbu, kā arī veicinot ētisku ārstniecību. Tāpat papildus apsverama iespēja radīt apstākļus
ārstniecības personu ziņošanai par sadarbības piedāvājumiem, tiktāl, ciktāl tie uzskatāmi par
neētiskiem.
5.3. Farmācijas un ārstniecības integrācija uz īpašumtiesību vai līgumattiecību pamata
Struktūras, kādās var veidoties farmācijas un ārstniecības integrācija uz īpašumtiesību pamata,
ir dažādas. Tās var būt kā tieši saistītas, tā arī vienas uzņēmumu grupas dalībnieces, tāpat tās
var sniegt arī no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus,
ievērojot šī ziņojuma 4.sadaļā norādīto.
Aptieku apvienību jeb ķēžu iesaiste veselības aprūpes sektorā, piemēram, atverot vai
pārņemot veselības centrus un klīnikas, nav retums dažādās valstīs. To pieaugošā loma
izraisījusi sašutumu gan likumdevēju, gan veselības aprūpes speciālistu vidū. Piemēram,
Lielbritānijā kompānijai Boots pieder gan aptieku ķēdes, gan arī dažādas primārās aprūpes
klīnikas232. Līdzīgi ASV CVS aptieku tīkls atver ātri un ērti pieejamas primārās aprūpes
klīnikas savās aptiekās vai to tuvumā, kas izraisīja Amerikas Medicīnas Asociācijas sašutumu
232
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un aicinājumu izvērtēt ārstu interešu konfliktus.233 Īpaši problemātiskākas varētu būt
situācijas, kur integrācijas struktūras ietvaros vienā telpu kopumā atrodas gan ārstniecības
pakalpojumu sniedzēji, gan arī aptiekas. Gan ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, gan aptiekas
var tikt pakļautas vienai vai kopējai mārketinga stratēģijai, veicinot aptieku tirdzniecību un
vienas uzņēmumu grupas komerciālās intereses.
Īrijā ir pieļaujams, ka ģimenes ārsti un aptieku farmaceiti var atrasties vienās telpās.
Sadarbības formas var būt dažādas, piemēram, vienam vai otram pieder telpas, un tās tiek
izīrētās, abi speciālisti kopīgi īrē telpas u.tml. Īrijas Medicīnas Padome (Medical Council), kas
nodarbojas ar ārstu darbības uzraudzīšanu, sākot ar izglītības standartiem un beidzot ar
prakses standartiem, norāda, ka vienotai atrašanās vietai ir savas priekšrocības – ērti
pacientam, jo viss nepieciešamais pieejams vienā vietā, ir iespējas veidoties sadarbībai starp
ārstu un farmaceitu, kas uzlabotu pacientu aprūpi, kā arī nodrošināta pacientu plūsma abām
prakses vietām. Tomēr tā norāda arī uz vairākiem riskiem – ārsts var tieši vai netieši norādīt
pacientam, ka jāiet uz konkrēto aptieku, iespējama apzināta vai neapzināta aptiekas produktu
klāsta ietekme uz ārsta izrakstīšanas paradumiem, sabiedrība var uzskatīt, ka pastāv attiecības
starp abiem speciālistiem, kaut arī to nav. Medicīnas Padome arī uzsver, ka aptiekas un
ģimenes ārstu prakšu atrašanās vienās telpas tomēr var radīt nozīmīgus interešu konfliktus.
Īrijas Ārstu ētikas kodeksā ir norādīts, ka ārsta finansiālā interese aptiekas darbībā nedrīkst
ietekmēt ārsta lēmumus, un, ja interešu konflikts pastāv, tas ir jādeklarē pacientam.234
Līdzīgi arī Jaunzēlandē tiek novērota aptieku izvietošanās veselības centros vai klīnikās, kas
izraisījusi sašutumu veselības aprūpes speciālistu vidū. Juridiski nav atļauts ģimenes ārstiem
būt finansiāli ieinteresētiem aptieku darbībā. Piemēram, izsniedzot aptieku darbības licences
veselības centros Veselības Ministrijas pārstāvji pārbauda dažādus dokumentus tajā skaitā īres
līgumus, lai pārliecinātos, ka aptiekas peļņa netiek novirzīta citiem veselības aprūpes
speciālistiem. Taču, kā atzina ārsti un VM pārstāvji, nav vienmēr iespējams izsekot visām
vienošanām, kas var tikt noslēgtas starp aptieku un ģimenes ārstiem. Tāpēc svarīgi ir izglītot
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ārstus par iespējamajiem interešu konfliktiem un aicināt viņus neslēgt vienošanās par
finansiālu vai citādu kompensāciju sadarbībā ar aptieku vai lieltirgotāju.235
Kā iepriekš 3.sadaļā izklāstīts, Latvijā tiesiskais regulējums pieļauj vienās telpās atrasties
ārstniecības un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Atkarībā no sadarbības
formas starp aptieku un ārsta praksi, kā arī īpašumtiesībām, citās valstīs identificētie interešu
konflikta riski ir attiecināmi arī uz Latviju. To mazināšanai vai novēršanai ir jāstiprina
kompetento institūciju uzraudzības funkcijas (īpaši Konkurences padomes un Veselības
inspekcijas), kā arī jāizglīto ārsti par interešu konfliktu cēloņiem un to novēršanu.
Jaunzēlandes kontekstā ziņotāji par potenciālajiem interešu konfliktiem bija paši ģimenes
ārsti, liecinot par izpratni par ētikas normām un brīvību paust kritisku viedokli, nebaidoties
par nevēlamām sankcijām. Piemēros par Īriju un Jaunzēlandi uzraugošās iestādes norādījušas,
ka neplāno ierobežot īpašumtiesības, galveno uzsvaru liekot uz profesionālajiem ētikas
kodeksiem, ārstu atbildību un izpratni par ētikas normām šādu interešu konfliktu novēršanai.
Ētikas kodeksu ietekme dažādās valstīs atšķiras – tiem varbūt tikai formāla nozīme, bet tie var
kalpot arī kā būtisks instruments aprūpes kvalitātes veicināšanā. Piemēram, Latvijas Ārstu
ētikas kodekss pēdējo reizi pārskatīts 1998.gadā236, un, izņemot punktu 1.9., kas nosaka, ka:
“Ārstam nav jāpieņem darba samaksa vai honorārs, ja tas var izraisīt viņa neatkarības
ierobežošanu vai tās atstāšanu novārtā”, kodekss nav pielāgots mainīgajai ārsta darba vides
situācijai. Latvijas kontekstā ētikas kodeksiem ir drīzāk formāla nozīme, taču, stiprinot
kodeksu ievērošanu caur speciālistu izglītību un tiesiskiem paņēmieniem, tie var kalpot kā
instrumenti integrācijas ietekmes uz aprūpes kvalitāti mazināšanai.
5.4. Ar ārstniecības un farmācijas nozaru integrāciju saistītie riski
Ekonomiska rakstura sadarbību starp ārstniecību un farmāciju un tās ietekmi uz veselības
aprūpi ir sarežģīti pētīt, jo bieži vien sadarbības nosacījumi netiek izpausti publiski. Taču ir
skaidrs, ka šādās sadarbībās, kur mijiedarbojas ārstniecība un zāļu izplatīšana, neatkarīgi no
tās formas gan ārsti, gan farmaceiti var gūt finansiālu labumu, kas, kā minēts iepriekš, rada
bažas par racionālu līdzekļu izlietojumu un ietekmi uz pacientu veselības rādītājiem. Tālāk
skatīti piemēri no pētījumiem, kas analizējuši ārstu sniegtos pakalpojumus un izrakstīšanas
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paradumus situācijās, kad ārstam ir finansiāla interese zāļu izplatīšanā dažādos kontekstos.
Rezultāti neatkarīgi no valsts, sadarbības vai interešu konfliktu formas konsekventi norāda, ka
ārsta uzvedību ietekmē tas, vai viņam ir finansiāla iesaiste zāļu izplatīšanā. Tāpēc ir pamats
uzskatīt, ka šādi riski pastāv arī Latvijā integrētās struktūrās, neskatoties uz to, ka sadarbība
un ārstu iesaistes forma var atšķirties.
Sistemātiskā pārskatā par dažādu finansiālo instrumentu ietekmi uz ārstu sniegtajiem
pakalpojumiem (neatkarīgi no tā vai ārsts strādā publiskajā vai privātajā sektorā) secināts, ka,
pieaug sniegtie pakalpojumi vai nosūtījumi un izrakstīto recepšu skaits, ja ārsts no tā gūst
finansiālu labumu. Kā norādīja autori, finansiāli instrumenti vien neizskaidro efektu, to
ietekmē arī klīniski, darba vietas organizatoriskie un ārstu demogrāfiskie faktori.237
Taivānā, kur atļauja ģimenes ārstiem izplatīt zāles radīja strauju izmaksu pieaugumu un
neracionālu zāļu lietošanu, tika pieņemts likums, kas aizliedz ārstiem vienlaicīgi izrakstīt un
izplatīt zāles. Analizējot ietekmi uz izrakstīto zāļu skaitu un izmaksām pēc tiesiskā
regulējuma izmaiņām, secināts, ka jaunais regulējums samazināja izrakstīto zāļu apjomu,
tomēr efekts nebija tik liels, kā cerēts, jo likumdevēji, meklējot kompromisu, bija atļāvuši
ārstiem noalgot farmaceitu, kas nodarbojas ar izsniegšanu, kā rezultātā saglabājās ārstu
finansiālā ieinteresētība zāļu izrakstīšanā. Savukārt, klīnikās, kurās netika algots farmaceits,
un pārtrauca zāļu izsniegšanu, būtiski samazinājās izrakstīto recepšu skaits. Kopumā
nenovēroja kopējo veselības aprūpes izmaksu samazināšanos, jo, lai kompensētu izmaiņas
ārstu ienākumos valsts līmenī, tika paaugstinātas maksas par dažādiem sniegtajiem
pakalpojumiem.238 Šī analīze ilustrē, ka ārstu finansiālā ieinteresētība aptiekas darbībā, kas ir
pieļaujama arī Latvijā, var ietekmēt ne tikai zāļu izvēli un izmaksas individuālam pacientam,
bet arī veselības aprūpes izmaksas valsts mērogā. Lai izvērtētu situāciju Latvijā, būtu
nepieciešams veikt detalizētu izpēti par ārstu un aptieku sadarbības formām un to ietekmi uz
izmaksām.
Šveicē, kur ārsti reģionos drīkst izsniegt zāles, pētnieki secināja, ka nepilnības tiesiskajā
regulējumā padara vienu zāļu izrakstīšanu izdevīgāku nekā citu. Mazākiem zāļu
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iepakojumiem ir lielāks uzcenojums nekā lielākiem iepakojumiem, kā rezultātā ārsti, izrakstot
un izsniedzot mazākos iepakojumus, saņēma divreiz lielāku peļņu un radīja nevajadzīgas
papildu izmaksas sabiedrībai un indivīdam.239 Latvijā atsevišķos gadījumos veidojas līdzīga
situācija, kad finansiāli izdevīgāk izrakstīt (ja pastāv finansiāla motivācija) un izsniegt
konkrētus produktus, piemēram, kombinētie preparāti var būt dārgāki nekā atsevišķi preparāti.
Tāpat, piemēram, mazāki zāļu iepakojumi, kuriem ir bezrecepšu statuss, ir dārgāki, un tiem ir
lielāks uzcenojums nekā tām pašām zālēm lielākā iepakojumā, kurām ir recepšu zāļu statuss.
Tāpēc būtu nepieciešama detalizēta analīze par zāļu cenu veidošanos, lai noskaidrotu, vai
pašreizējie principi nerada finansiālu ieguvumu komercuzņēmumiem, vienlaikus radot
nevajadzīgas papildus izmaksas indivīdam un sabiedrībai.
Pētījumos, kur analizēja ārstu sasaisti ar aptiekām, arī secināts, ka ar aptiekām saistītie ārsti
izraksta daudz vairāk zāles, salīdzinot ar tiem, kuriem nav finansiālas sadarbības ar aptieku.
Pētījums Filipīnās, kur ārstu sasaiste ar aptiekām ir bieži sastopama zemā atalgojuma dēļ,
secināja, ka ārsti ir tendēti pārliecināt savus pacientus doties uz konkrēto aptieku. Pacienti,
kuri devās uz norādītajām aptiekām, tērēja par 49% vairāk nekā tie, kas apmeklēja citas
aptiekas. Tāpat tika secināts, ka ārsti, kuriem bija sasaiste ar aptiekām, neizrakstīja dārgākas
zāles kā citi ārsti.240
Meksikā, kur klīnikas pie aptiekām izveidojās pakalpojumu zemās pieejamības dēļ, secināja,
ka pacienti tās vērtē ļoti augstu galvenokārt fiziskās pieejamības un zemo izmaksu dēļ. Savā
ziņā šīs klīnikas radās veselības politikas neizdarības dēļ. Taču, analizējot ārstu izrakstīšanas
paradumus, secināja, ka šajās klīnikās izrakstīts daudz vairāk zāļu, kā arī zāļu izmaksas ir
augstākas nekā publiskajās klīnikās, neskatoties uz to, ka piekļuve ārstam bija ātrāka un
lētāka.241 Dati no abiem pētījumiem vēlreiz apstiprina to, ka ārstu izrakstīšanas paradumus
būtiski ietekmē finansiālās saistības, un šie riski ir jāņem vērā uzraudzības procesā. Pētījums
Meksikā papildus norāda, ka no pacientu skata punkta ērtībai un pakalpojumu pieejamībai ir
būtiska nozīme, neskatoties uz to, ka tie var nebūt finansiāli izdevīgi. Arī Latvijas kontekstā
lielo uzņēmumu piedāvātie ārstniecības un farmācijas pakalpojumi var būt ērtāki un
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patīkamāki, kas nav mazsvarīgi, apzinoties pacientu tiesības uz laipnu un cieņpilnu attieksmi,
taču vienlaikus arī radīt indivīdam un sabiedrībai papildus finansiālo slogu. Tāpēc no
regulatorā viedokļa ir jāņem vērā gan finansiālais izdevīgums, gan arī pakalpojumu
pieejamība sabiedrībai un kvalitāte.
Dažās situācijās arī finansiālā motivācija, kas nav tieši saistīta ar zāļu izplatīšanu, var negatīvi
ietekmēt ārstu izrakstīšanas paradumus. Grenlunda (Grandlund) 2009.gadā publicētais
pētījums Zviedrijā parādīja, ka ārsti, kuri strādā privātajā sektorā, par 50-80% biežāk receptēs
atzīmēja, ka izrakstītās zāles nedrīkst aizstāt ar ģenērisko preparātu. Zviedrijas sistēmā
kompensē lētākās zāles, taču, ja ārsts ir norādījis receptē, ka zāles nedrīkst aizstāt, valsts
kompensē arī oriģinālo preparātu. Pētījumā netika analizēta ārsta un aptiekas sadarbība vai
darba devēja radītas motivācijas sistēmas, taču autors skaidro, ka biežāks aizvietošanas
aizliegums varētu būt skaidrojams ar to, ka, pirmkārt, privātā sektora ārsti daudz biežāk
sadarbojas ar ražotājiem, otrkārt, skaidrošana par kompensācijas sistēmu un dažādajiem
preparātiem var padarīt konsultācijas garākas, kas nav izdevīgas privātā sektora darbiniekiem.
Pētījums arī parādīja, ka ārsti divreiz biežāk aizliedza aizstāt zāles, ja pacienta apdrošināšanas
polise kompensēja pilnu zāļu cenu, neradot pacientam papildu finansiālos izdevumus. Lai arī
šādā situācijā ārsts it kā darbojas pacientu interesēs, paradumi rada kopējo izmaksu
pieaugumu un netieši ierobežo konkurenci starp ražotājiem.242
Apskatītie pētījumi norāda, ka ārsta uzvedību var būtiski ietekmēt finansiālie instrumenti,
neatkarīgi no to veida, radot papildus finansiālo slogu gan indivīdam, gan arī sabiedrībai.
Taču pilnvērtīgai situācijas analīzei būtu nepieciešams veikt detalizētu izpēti par ārstu prakšu
un aptieku sadarbības formām, to ietekmi uz izmaksām, kā arī prakšu īpašumtiesību ietekmi
uz ārsta lēmumiem. Jāatzīmē, ka ģimenes ārstu darbības kvalitātes kritēriji pakalpojumiem,
kas ir valsts apmaksāti, ir aprakstīti MK noteikumos Nr. 1529.243 Šie kritēriji novērtē vai
ģimenes ārsts ir veicis savas prakses pacientiem izmeklējumus konkrētās slimību grupās.
Papildus ģimenes ārsta darbība tiek monitorēta caur t.s. nosūtījumu un medikamentu
izrakstīšanas kvotām jeb fiksēto budžetu nosūtījumu un kompensējamo zāļu un medicīnisko
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ierīču izrakstīšanai.244 Šajā gadījumā gan kvalitātes vērtējums nenotiek pēc būtības, bet gan
tikai kā finanšu izdevumu kontrole. Turklāt, šie uzraudzības mehānismi ir attiecināmi tikai uz
valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Ir pamats uzskatīt, ka ārstu izrakstīšanas paradumi
Latvijā netiek pietiekoši analizēti, lai novērstu interešu konfliktu riskus. Kaut arī šāda analīze
var raisīt diskusijas par ārsta profesionālās brīvības ierobežošanu, tā var veicināt neatkarīgas,
kvalitatīvas un ētiski pieņemamas ārstniecības īstenošanu. Kā viens no paņēmieniem, kā
uzraudzīt interešu konfliktus un to ietekmi uz zāļu izrakstīšanu, ir publiskot un analizēt ārstu
izrakstītās receptes, kā arī aptiekā izsniegtās zāles. Līdzīga prakse darbojas Lielbritānijā, kur
ikviens sabiedrības loceklis var analizēt ārstu izrakstītos medikamentus.245 Tas uzskatāmi
parāda vai konkrētam ārstam, salīdzinot arī līdzīgu prakšu ārstiem, ir, piemēram, lielāka
tendence izrakstīt oriģinālos preparātus vai dārgākas zāles konkrētā terapeitiskajā grupā.
Publiski pieejama informācija atvieglo arī kompetento institūciju darbu, jo analīzē var
iesaistīties

un

piedāvāt

risinājumus

problēmu

novēršanai,

piemēram,

nevalstiskās

organizācijas.
Analizējot ārstniecības un farmācijas un ārstniecības nozaru sadarbību uz īpašumtiesību
pamata, jānorāda, ka īpaši aktuālas varētu būt iespējas samazināt ar uzņēmējdarbību saistītās
izmaksas un uzlabot pakalpojumu sniegšanu.246 Tomēr šādos apstākļos ir būtiski VI uzraudzīt,
vai un ciktāl šī sadarbība ir tiesiska, kā arī iesaistīt NVO un profesionālās organizācijas,
uzraugot darbības ētiskos aspektus. Farmācijas un ārstniecības aprūpes sniedzēju integrācija,
kas veidota uz īpašumtiesību pamata ar mērķi veikt uzņēmējdarbību, ir vērtējama arī no
ietekmes uz publisko veselības aprūpes sistēmu perspektīvas. Samazinot transakciju izmaksas
un sniedzot papildinošus aprūpes pakalpojumus, iestādes, kur VM nav kapitāla daļu turētāja,
bet kuras ir integrācijas struktūru dalībnieces, atrodas salīdzinoši labākos uzņēmējdarbības
attīstības apstākļos, nekā iestādes, kurām VM ir kapitāla daļu turētāja. Šādā gadījumā var
turpmāk pētīt nozares liberalizāciju

kopumā un diskutēt, vai un ciktāl tā funkcionē

sabiedrības veselības interesēs, vai arī iesaistīto uzņēmējdarbības subjektu interesēs. Pētījuma
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autoru ieskatā, VM veicams detalizēts nozares audits, kas var tik uzskatīts par papildinājumu
plānotajai veselības nozares finansēšanas reorganizācijai.
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6. Integrācijas struktūras un nozares politika, kontrole un uzraudzība
6.1. Kompetentās valsts pārvaldes iestādes
Šī pētījuma ietvaros tika analizēts veselības aprūpes tiesiskais regulējums, tā ietekme uz
vertikāli un horizontāli integrētu struktūru veidošanos ārstniecībā un farmācijā. Papildus tika
analizēta pieejamā literatūra par integrētu struktūru ietekmi uz veselības aprūpes izmaksām un
kvalitāti, iekļaujot dažādas aprūpes dimensijas. Šim pētījumam ir teorētisks raksturs, un tas
ieskicē galvenās problēmzonas.
Darbības, kas tiek veiktas integrācijas struktūrās farmācijas un ārstniecības nozarē atsevišķi,
kā arī farmācijas un ārstniecības nozarē, tieši skar piecu valsts pārvaldes iestāžu kompetenci,
proti, Veselības ministrijas, NVD, Veselības inspekcijas, ZVA un Konkurences padomes.
Attiecīgi sadaļas ietvaros pētīta ārstniecības nozares tiesiskā ietvara kontrole, zāļu izplatības
kontrole, kā arī konkurences uzraudzības pasākumu īstenošanas nepieciešamība un iespējas.
Jautājumos, kuri ir identificējami kā problemātiski no sabiedrības veselības skatu punkta, tiks
apsvērti kompetento valsts pārvalžu iestāžu nepieciešamie rīcības attīstības virzieni, lai
risinātu šķēršļus, kas radušies tiesību uz veselības aizsardzību kontekstā.
6.2. Zāļu valsts aģentūra
ZVA darbība ir reglamentēta MK 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 537 “Zāļu valsts
aģentūras nolikums”. Atbilstoši tā 2. punktam ZVA mērķis ir īstenot kvalitatīvus un
pamatotus

pakalpojumus

veselības

aprūpē

izmantojamo

ārstniecības

līdzekļu

un

farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā, atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm
veselības aprūpes nozarē. Lai sasniegtu mērķi, ZVA virkni darbību farmaceitiskajā jomā.247
MK ir prezumējis, ka tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram ZVA rīkojas, ir valsts un
sabiedrības interesēs veselības aprūpes nozarē. Prezumējams, ka valsts intereses saistās ar
iedzīvotāju pamattiesību nodrošināšanu, tostarp ikvienas personas veselības aizsardzību
atbilstoši Satversmes 11. pantam. Kā liecina veiktā analīze, tiesiskais regulējums
farmaceitiskajā jomā, pēc autoru domām, nav savienojams ar sabiedrības interesēm veselības
aprūpes nozarē. Tas nav vērsts uz indivīdu interešu veicināšanu veselības nozarē, veicinot
zāļu pieejamību, bet gan uz zāļu izplatīšanā iesaistīto uzņēmumu ekonomiskā labuma gūšanu,
kā rezultātā tiek radīti šķēršļi zāļu pieejamībai. Tādējādi darbības, ko veic ZVA, kaut arī tās ir
247
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tiesiskas jeb atbilstošas spēkā esošajam regulējumam, nav savienojamas ar to mērķi. Ņemot
vērā, ka ZVA rīkojas saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu un tai nav brīvības to
neizpildīt, Veselības ministrijai jāvērtē nozares audita nepieciešamība, par prioritāti izvirzot
sabiedrības veselības aizsardzības veicināšanu. Starp soļiem, kas ir iespējami un kuru
nepieciešamība apsverama, ir zāļu tirgus liberalizētā regulējuma ierobežošana, farmaceitu
asistentu darbības reglamentēšana ārējā normatīvajā aktā.
6.3. Nacionālais veselības dienests
Atbilstoši MK 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta
nolikums” 2. punktam NVD mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta
līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.248 Lai sasniegtu mērķi, starp NVD uzdevumiem ir
administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un, saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem, norēķināties par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī
ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm; pamatojoties uz
veselības ekonomikas principiem, izstrādāt priekšlikumus par veselības aprūpei piešķirtā
finansējuma efektīvu izmantošanu; izstrādāt veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas
modeļus un noteikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamos veselības aprūpes
pakalpojumu veidus.249
Kā liecina šis pētījums, NVD darbībā vērojama neskaidra nozares administrācija, un ir
diskutabli, vai notiek racionāla un efektīva budžeta līdzekļu izlietošana veselības nozarē.
Ņemot vērā to, kā tiek organizēta no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātā veselības aprūpe un
sekundārās ambulatorās un stacionārās aprūpes mijiedarbība ārstniecības iestādēs, kuras
sniedz no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pašreizējais
necaurskatāmais un NVD darbības kontroli apgrūtinošais regulējums var ietekmēt veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību. Ņemot vērā minētās problēmzonas NVD darbībā, kas izriet
no spēkā esošā tiesiskā regulējuma, ir diskutabli, vai un ciktāl NVD īstenotās funkcijas kalpo
NVD darbības mērķu sasniegšanai.
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6.4. Veselības inspekcija
Veselības inspekcija ir valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības
nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu šo jomu regulējošo normatīvo aktu prasību
ievērošanu un izpildi.250 Tā nodrošina zāļu tirgus uzraudzību tik, cik tas ir tās kompetencē,251
uzrauga un kontrolē farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi
attiecībā uz zāļu un psihotropo zāļu izplatīšanu un reklamēšanu,252 kontrolē normatīvajos
aktos par zāļu cenu veidošanas principiem noteikto zāļu cenu veidošanas principu
ievērošanu,253 recepšu izrakstīšanas un recepšu veidlapu aprites kārtības ievērošanu, zāļu, tai
skaitā narkotisko un psihotropo zāļu izmantošanas pamatotību ārstniecības procesā,254
atbilstoši kompetencei kontrolē normatīvo aktu izpildi veselības aprūpes jomā, arī
medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību, kā arī uzraudzīt tirgu
veselības aprūpes un farmācijas jomā.255
Kā atspoguļo šis pētījums, kaut arī Veselības inspekcija uzrauga sadarbību starp ārstniecības
personām un zāļu izplatīšanā iesaistītajām personām, tā tiek veikta post factum, kā rezultātā
tās efektivitāte ir diskutabla. Lai veicinātu uzraudzības mērķa sasniegšanu, pētījuma autoru
ieskatā, uzraudzība būtu īstenojama, iesaistot arī ārstniecības iestādes un ārstniecības
personas.

6.5. Likumdevējs un Veselības ministrija
Atbilstoši MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 286 “Veselības ministrijas nolikums” 1.
punktam Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Veselības
nozare, kurā Veselības ministrijai ir pienākums veidot un attīstīt nozares politiku un organizēt
un koordinēt politikas īstenošanu, ietver sabiedrības veselības, veselības aprūpes un
farmācijas apakšnozari:256
Veselības aprūpes jomā tā izstrādā valsts politiku slimību profilakses, diagnostikas,
ārstēšanas, pacientu rehabilitācijas un veselības aprūpes organizācijas apakšjomās un
pārrauga veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 257
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Farmācijas jomā tā izstrādā valsts politiku farmācijas, kā arī narkotisko un psihotropo
vielu un prekursoru legālās aprites jomā, kā arī nodrošina kvalitatīvu un efektīvu zāļu
pieejamību patērētājiem un koordinē zāļu izplatīšanas uzraudzību.258
Kā liecina šī pētījuma 4. sadaļa, veselības aprūpes pakalpojumu tirgus daļā par tēmu “no
valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumiem”, konkrēti
sekundārajiem ambulatorajiem pakalpojumiem, organizācija ir ietverta MK noteikumos Nr.
1529. Tie satur nosacījumus, kurus ievērojot, konkurence veselības aprūpes pakalpojumu
tirgū ir ierobežota. Iespēja tirgū ienākt jauniem pakalpojumu sniedzējiem ir drīzāk teorētiska,
nekā praktiska. Nav savstarpējās konkurences par pakalpojumu ar cenu vai kvalitāti.
Pakalpojumu paplašināšana notiek, pamatojoties uz kritērijiem un aprēķiniem, kuri atstāj
NVD apjomīgu rīcības brīvību. Tas var rezultēties atšķirīgā attieksmē pret salīdzināmām
situācijām esošiem pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat tas var tikt uzskatīts par brīvas
uzņēmējdarbības un pakalpojumu kustības šķērsli.
No veselības nozares skatu punkta, izvērtējot sekundāro ambulatoro un stacionāro
pakalpojumu mijiedarbību, secināms, ka prioritāri stacionārie pakalpojumi tiek sniegti tām
iestādēm, kur Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja. Tomēr attiecībā uz ambulatorajiem
pakalpojumiem tā nav, un rezultātā tie ir pieejami privātiem pakalpojumu sniedzējiem.
Stacionārā aprūpe to apmaksas nosacījumu dēļ nereti pārsniedz faktiskās aprūpes izmaksas,
bet ambulatorā aprūpe

nereti sniedz iespēju pelnīt uz attiecīgo pakalpojumu. Nododot

sekundārās ambulatorās aprūpes pakalpojumu sniegšanu privāto pakalpojumu sniedzēju
pārziņā, netiek veicinātā to iestāžu, kuras sniedz stacionāro veselības aprūpi, efektīva darbība.
Tiek liegta iespēja iestādes iekšienē optimizēt resursu izmantojumu, veicinot ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attiecīgi mazinot rindas. Pētījuma
autoru ieskatā, lai veicinātu veselības aprūpes pieejamību un piekļuvi, kā arī efektīvi izlietotu
ārstniecībai paredzētos valsts budžeta līdzekļus, jāvērtē pašreizējā regulējuma ietekme uz to
iestāžu, kur Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, darbību, un jānosaka pilnveides
virzieni.
Farmācijas joma
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Pētījums atspoguļo integrācijas struktūru veidošanās tiesisko pamatu Latvijā un analizē
problēmas no veselības nozares skata punkta. Tiek pieļautas integrāciju struktūru veidošanās,
kas ietekmē tirgus struktūru, kā arī rada risku farmaceitiskās aprūpes kvalitātei un
pieejamībai, un piekļuvei. Ņemot vērā minētā ietekmi uz tiesību uz veselības aizsardzības
īstenošanu, jāvērtē, vai integrācijas ierobežošana līdzīgi kā tas notiek citās valstīs, varētu būt
risinājums identificētajām problēmām.
Veselības un farmācijas joma
Pastāvošais regulējums pieļauj veidot integrētas struktūras ārstniecības pakalpojumu un
farmācijas jomās. Tā rezultātā veidojas struktūra, kur vienas uzņēmumu grupas ietvaros
nodrošināta zāļu izplatīšana dažādos līmeņos, kā arī zāļu izrakstīšana. Tādējādi tiek
apdraudēta ārstniecības personu darbības neitralitāte un objektivitāte, kas var rezultēties ar
uzņēmējdarbību saistīto interešu prevalēšanā pār pacienta interesēm. Pētījumu autoru ieskatā,
būtu vērtējams, vai un kā minētais ir novēršams.
6.6. Konkurences padome
Konkurences padomes kompetencē ir uzraudzīt, kā tiek ievērots tirgus dalībnieku dominējošā
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un vienošanās aizliegums, kas noteikts šajā likumā, citos
normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos.259 Starp Konkurences padomes tiesībām ir
paredzētas tiesības veikt tirgus uzraudzību un Konkurences likuma ievērošanu,260 sniegt
atzinumus par tirgus dalībnieku darbības atbilstību konkurenci reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem.261
Kā atspoguļo šis pētījums, tiesiskais regulējums farmācijas un ārstniecības jomās rada
situāciju, kur tie ietekmēta konkurence. Starp tām ir vertikālā un horizontālā integrācija
ārstniecībā, kā arī integrācija ārstniecībā, un ārstniecībā un farmaceitiskajā aprūpē. It īpaši
integrācija ārstniecībā ir saņēmusi maz Konkurences padomes uzmanību, bet integrācijas
struktūras farmācijā izvērtējums, kaut arī vairākkārt pētīts, ir aktualizējams.
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Konkurences likums, "Latvijas Vēstnesis", 151 (2538), 23.10.2001., "Ziņotājs", 22, 22.11.2001.6.panta
pirmās daļas 1.punkts.
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7. No pētījuma izrietošo rekomendāciju kopsavilkums
1. Veselības ministrijai veikt sistemātisku izvērtējumu par aptieku pieejamību pilsētās un
lauku reģionos, iekļaujot attiecīgajās vietās dzīvojošo pacientu viedokļus par aptieku
pieejamību.
2. Zāļu valsts aģentūrai veikt sistemātisku izvērtējumu par zāļu cenām, integrācijas
ietekmi uz tām recepšu un bezrecepšu sektorā, kā arī atšķirībām pilsētu un lauku
reģionos.
3. Izskatīt iespēju grozīt Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumus Nr. 803
“Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem”, paredzot, ka lieltirgotāja cena tiek
aprēķināta ņemot vērā saņemtās atlaides no ražotājiem, kā arī paredzēt kārtību, kādā
piešķiramas atlaides lieltirgotājiem, tādējādi padarot atlaižu sistēmu caurspīdīgāku un
harmonizētu.
4. Veselības ministrijai, Zāļu valsts aģentūrai un Konkurences padomei atbilstoši to
kompetencei izvērtēt, vai pašreizējā situācijā visām aptiekām (īpaši salīdzinot
integrācijas struktūrās iesaistītās aptiekas un neatkarīgās aptiekas) ir vienādas iespējas
no lieltirgotājiem un ražotājiem iegādāties tām nepieciešamos medikamentus, lai
īstenotu savus uzdevumus, un vai sadarbībā neveidojas eventuāli konkurences tiesību
aizskārumi.
5. Veselības ministrijai un Zāļu valsts aģentūrai atbilstoši to kompetencei izvērtēt, vai
farmaceitu un farmaceita asistentu darba apstākļi, neatkarīgi no aptiekas tipa, ir
atbilstoši, un ļauj tiem īstenot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
6. Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai atbilstoši to kompetencei izvērtēt, vai
praksē tiek īstenotas farmaceitu un farmaceita asistentu funkcijas atbilstoši
normatīvajam regulējumam, un vai tās netiek pārsniegtas, kā arī pilnveidot to darbības
tiesisko ietvaru.
7. Veselības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Farmaceitu biedrību ieviest farmaceitiskās
aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzraudzības sistēmu, vienlaicīgi īstenojot piemērotu
motivācijas sistēmu, lai nodrošinātu taisnīgu pakalpojumu pieejamību pilsētas un
lauku reģionos.
8. Veselības inspekcijai veikt sistemātisku izvērtējumu par ārstu un aptieku sadarbības
formām, to ietekmi uz zāļu izrakstīšanu.
9. Veselības ministrijai izskatīt iespēju rosināt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada
17.maija noteikumos Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs
ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” un noteikt atbalsta sniedzēja un
76

Integrācijas struktūras ārstniecības un farmācijas nozarē Latvijā
saņēmēja pienākumu informēt ārstniecības iestādi, kur atbalstītā ārstniecības persona
strādā, lai veiktu, piemēram, iekšējās uzraudzības pasākumus.
10. Veselības ministrijai sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izveidot caurskatāmu,
publiski pieejamu sistēmu, kas ļautu analizēt ārstu zāļu izrakstīšanas paradumus
salīdzinājumā ar līdzīgām ārstu praksēm.
11. Veselības ministrijai stiprināt ārstu un farmaceitu profesionālo organizāciju kapacitāti
veikt pašregulācijas funkcijas, tajā skaitā stiprināt ētikas kodeksu nozīmi un
īstenošanas uzraudzību.
12. Veselības ministrijai sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izglītot ārstus un
farmaceitus par interešu konfliktiem, kas var rasties integrētās struktūrās. Nodrošināt
iespēju speciālistiem ziņot vai meklēt atbalstu, ja darba nosacījumi ierobežo
profesionālo autonomiju.
13. Interešu konfliktu, kas rodas starp zāļu rekomendēšanu un tirdzniecību, mazināšanai
vai novēršanai ir jāstiprina kompetento institūciju (īpaši Konkurences padomes un
Veselības inspekcijas) uzraudzības funkcijas.
14. Veselības ministrijai veikt nozares auditu, noskaidrojot, vai un ciktāl veselības nozares
pamatelementi – ārstniecība un farmaceitiskā aprūpe – tiek organizēti un īstenoti
sabiedrības veselības un pacientu interesēs.
15. Veicot detalizētu tirgus situācijas izpēti, Veselības ministrijai sadarbībā ar
likumdevēju apsvērt iespējas ierobežot vai atcelt vertikālo un horizontālo integrāciju
farmācijas un ārstniecības sektorā.
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