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Saīsinājumi
EFPIA - Eiropas Farmaceitisko Rūpniecību un Asociāciju Federācija
KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LPMA - Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija
MK – Ministru kabinets
NVD – Nacionālais veselības dienests
PVO – Pasaules Veselības organizācija
SIFFA - Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VI – Veselības inspekcija
VM – Veselības ministrija
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Ievads
Farmācijas industrijas veiktā medikamentu izstrāde un virzīšana tirgū ir saistīta ar virkni
ētisku problēmu, ko rada pretrunas starp zāļu ražotāju komerciālajām interesēm, sabiedrības
interesēm un veselības aprūpes mērķiem. Ja farmācijas industrijas un veselības aprūpes jomas
sadarbībā netiek ievēroti ētikas principi, rodas būtiski korupcijas riski, kas var negatīvi ietekmēt
veselības aprūpes pieejamību, iedzīvotāju veselības stāvokli un sociālo labklājību. Eiropas
veselības aprūpes krāpšanas un korupcijas tīkls (European Healthcare Fraud & Corruption
Network), kura mērķis ir cīnīties ar krāpšanu un korupciju veselības aprūpes sistēmās, 2010.
gadā veiktā pētījumā aprēķināja, ka Eiropas Savienības valstīs veselības aprūpes sistēmas katru
gadu krāpšanas un korupcijas dēļ zaudē vairāk kā 56 miljardus eiro jeb vairāk kā 5% no
nacionālo veselības budžetu līdzekļiem (Vincke & Cylus, 2011). Ietekmīgas starptautiskas
organizācijas ir uzsvērušas riskus, ko rada dažādas ārstu un farmācijas industrijas sadarbības
formas. Piemēram, Pasaules Veselības Organizācija (PVO) ir norādījusi, ka korupcija farmācijas
sektorā ietekmē veselības aprūpes kvalitāti, veselības budžetu un sabiedrības uzticēšanos valsts
pārvaldei (WHO, 2015). Arī Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūcija nr. 2071
«Sabiedrības veselība un farmācijas industrijas intereses: kā nodrošināt sabiedrības interešu
prioritāti» aicina 47 Eiropas Padomes dalībvalstīs ieviest virkni normu, kas palīdzētu garantēt
sabiedrības veselības interešu prioritāti pār farmācijas industrijas interesēm (Council of Europe,
2015).
Viena no jomām, kas rada korupcijas riskus farmācijas industrijas sadarbībā ar veselības
aprūpes speciālistiem ir profesionālas un zinātniskas ievirzes pasākumu sponsorēšana. Lai gan
abas iesaistītās puses šajā sadarbības veidā saskata virkni priekšrocību, zinātnieki un
rīcībpolitikas analītiķi norāda arī uz vairākām problēmām. Industrijas maksājumu pieņemšana
nostāda veselības aprūpes speciālistus interešu konflikta situācijā un var ietekmēt zāļu
izrakstīšanas paradumus, klīnisko vadlīniju saturu un zāļu iepirkumus. Piemēram, dažādās valstīs
veikti pētījumi liecina, ka farmācijas industrijas maksājumi speciālistiem ir saistīti ar noteiktu
zāļu nosaukumu izrakstīšanas apjoma pieaugumu (Fleischman et al., 2016), lielākām recepšu
zāļu izmaksām uz vienu pacientu un lielāku izrakstīto oriģinālo zāļu proporciju (Perlis & Perlis,
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2016), var radīt interešu konfliktus un ietekmēt zāļu izrakstīšanas praksi, palielinot izmaksas par
zālēm (Yeh, Franklin, Avorn, Landon, & Kesselheim, 2016) un ietekmēt noteiktu zāļu iekļaušanu
klīniskajās vadlīnijās (Schott et al., 2013). Pie tam farmācijas industrijas ietekme tiek īstenota ne
tikai sniedzot atbalstu tiem veselības aprūpes speciālistiem, kuriem ir tiesības izrakstīt vai
izplatīt zāles, bet arī apmaksājot profesionālas un zinātniskas ievirzes pasākumus māsām u.c.
veselības aprūpes speciālistiem (Ladd & Hoyt, 2016). Vienlaikus pētījumi liecina, ka aktīva šādas
sadarbības regulēšana, piemēram, izglītošana par interešu konfliktiem, rīcībpolitiku izstrādāšana
un ieviešana, kā arī interešu konfliktu deklarēšana var mazināt farmācijas industrijas mārketinga
pasākumu ietekmi uz zāļu izrakstīšanu (Epstein, Busch, Busch, Asch, & Barry, 2013).
Lai gan minētie pētījumi ir veikti citās valstīs, nevis Latvijā, tomēr, ņemot vērā, ka farmācijas
industrijā galvenokārt darbojas starptautiski uzņēmumi, kuru darbības principi un mārketinga
metodes dažādās valstīs ir balstītas uz vieniem un tiem pašiem principiem un stratēģijām, citās
valstīs veiktie pētījumi parāda kopējās tendences un pamato nepieciešamību ņemt vērā tajos
minētos riska faktorus, veidojot veselības nozares politiku Latvijā. Vienlaikus nenoliedzami ir
nepieciešams tuvākajā laikā veikt empīriskus pētījumus par farmācijas industrijas maksājumu
ietekmi uz zāļu izrakstīšanu, iepirkumiem u.c. procesiem Latvijā.
2013. gadā KNAB pārskatā “Korupcijas riski veselības aprūpes sistēmā” farmācijas industrijas
finansējumu veselības aprūpes speciālistu dalībai tālākizglītības pasākumos KNAB norādīja uz
riskiem un interešu konfliktiem, ko rada farmācijas industrijas apmaksāta tālākizglītība:
“Kvalifikācijas celšanas kursu (bieži norise ārpus Latvijas) apmaksa ārstam no farmācijas
uzņēmumu puses, lai turpmāk tas, iespējams, izmantojot savu dienesta stāvokli un autoritāti,
veicinātu komersanta ražoto preču vai sniegto pakalpojumu pieprasījumu. Arī tajos gadījumos,
kad ārsta rīcība atbilst pacienta interesēm, var rasties aizdomas, ka darbība ir finansētāja
interesēs.” (KNAB, 2013) Kā risinājumu KNAB rekomendēja Veselības ministrijai (VM) “plānot un
nodrošināt ārstniecības personāla kvalifikācijas celšanai nepieciešamos pasākumus, lai
mazinātu farmācijas uzņēmumu dominējošo lomu ārstu izglītošanā” (KNAB, 2013). Tomēr
situācija kopš 2013. gada nav būtiski mainījusies, un VM pagaidām nav izdevies īstenot šīs
rekomendācijas.
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Tomēr būtisks solis farmācijas industrijas un veselības aprūpes darbinieku sadarbības
caurskatāmības nodrošināšanā Latvijā ir datu publiskošana par industrijas maksājumiem, kas
pirmo reizi ir īstenota 2016. gadā (publicēti dati par 2015. gadu). Līdz šim Latvijā nevienai no
iesaistītajām pusēm, izņemot industriju, nav bijis skaidra priekšstata par to, kāds ir kopējais
maksājumu apjoms, sadalījums pa nozarēm, atbalsta apjoms individuāliem ārstiem utt. Šī
ziņojuma mērķis ir analizēt farmācijas industrijas publiskotos datus par 2015. gadā veiktajiem
maksājumiem veselības aprūpes iestādēm, organizācijām un asociācijām saistībā ar
profesionālas

un

zinātniskas

ievirzes

pasākumu

sponsorēšanu

veselības

aprūpes

speciālistiem.

1. Normatīvais regulējums Latvijā
Latvijā farmācijas industrijas materiālais vai cita veida atbalsts profesionālajām biedrībām,
nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas tiek piešķirts speciālistu (personu, kurām ir
tiesības izrakstīt vai izplatīt zāles) dalībai profesionālas ievirzes pasākumos, tiek definēts kā
reklāmas aktivitātes. Zāļu reklāmu (jebkura veida paziņojumu, darbību un pasākumu, ja tā
mērķis ir veicināt zāļu izrakstīšanu, izplatīšanu vai lietošanu) regulē Ministru kabineta (MK)
noteikumi Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot
ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (LR Ministru kabinets, 2011).
2014. gada nogalē ar aktīvu sabiedrības un farmācijas industrijas līdzdalību tika pieņemti
grozījumi šajos MK noteikumos, iekļaujot tajos 32.2 punktu: “zāļu reģistrācijas īpašnieks vai tā
pilnvarotais pārstāvis, vai cita persona, kas ir reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs,
organizējot un sponsorējot pasākumus ar profesionālu un zinātnisku ievirzi, reizi gadā (līdz 31.
martam) iesniedz Veselības inspekcijā rakstiski, tajā skaitā izmantojot tīmekļa vietni
www.latvija.lv, paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto
materiālo vai cita veida atbalstu iepriekšējā gadā. Minētā informācija ir publiski pieejama
Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē.” (LR Ministru kabinets, 2011) Paziņojums ir jāiesniedz
Veselības inspekcijai (VI) reizi gadā līdz 31. martam un tajā ir jānorāda materiālā vai cita veida
atbalsta saņēmējs, konkrēti speciālistu vārdi, uzvārdi un specialitātes, materiālā vai cita veida
atbalsta apjoms naudas izteiksmē, atbalsta mērķis, kā arī pasākuma nosaukums, norises vieta
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un laiks. Šī prasība iesniegt paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības
iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu attiecas uz visiem zāļu reģistrācijas
īpašniekiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem. Pirmie dati VI mājas lapā tika publiskoti 2016.
gada aprīlī1.

2. Farmācijas industrijas pašregulācija
Farmācijas industrija (atšķirībā no citām ar veselības aprūpi saistītām industrijām,
piemēram, medicīnas ierīču ražotājiem) aktīvi veido un īsteno jomas ētisko pašregulāciju.
Farmācijas jomas profesionālās organizācijas ir izstrādājušas un ieviesušas praksē vairākus
nozīmīgus dokumentus, kuri nosaka ētikas principus sadarbībā ar ārstiem un ārstu
profesionālajām organizācijām. Viens no nozīmīgākajiem farmācijas nozares ētiskās
pašregulācijas dokumentiem ir Eiropas Farmaceitisko Rūpniecību un Asociāciju Federācijas
(EFPIA) “Kodekss par recepšu zāļu reklāmu un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem”,
kurš sākotnēji tika izstrādāts 2007. gadā, ir bijis vairākkārt papildināts, un kodeksa jaunākā
apvienotā redakcija apstiprināta 2014. gadā (EFPIA, 2014b). Vairākkārtējās izmaiņas EFPIA
kodeksā ir vērstas uz stingrākām prasībām medikamentu reklāmai, farmācijas firmu
dāvinājumiem un ziedojumiem, kā arī firmu pārstāvju darbam. Otrs nozīmīgs dokuments, kas
ietver industrijas pašregulējošo prasību publiskot datus par maksājumiem Latvijā, ir SIFFA un
LPMA “Atklātības kodekss”, kas apstiprināts 2014. gadā (SIFFA & LPMA, 2014). Šis kodekss ir
balstīts uz EFPIA atklātības kodeksa prasībām. (EFPIA, 2014a) Par EFPIA kodeksa ieviešanu
praksē ir atbildīgas nacionālās asociācijas, un pirmais laika periods, par ko bija jāiesniedz dati, ir
2015. gads.
Pildot SIFFA un LPMA “Atklātības kodeksā” iekļautās prasības, vienlaikus ar VI publicētajiem
datiem, arī SIFFA un LPMA ir publiskojusi datus par farmācijas industrijas maksājumiem ārstiem
un veselības jomas profesionālajām organizācijām2, tomēr šo datu apkopošanai un publicēšanai
ir atšķirīgas prasības un līdz ar to arī atšķirīgs saturs nekā VI publiskotajiem datiem. SIFFA un
LPMA “Atklātības kodekss” nosaka, ka dalīborganizācijām ir “jāuzrāda sniegtais finansiālais vai
1
2

http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojumi-materialais-cita-veida-atbalsts-2015
http://www.siffa.lv/section/show/212
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nefinansiālais atbalsts, ko tā sniegusi tieši vai netieši veselības aprūpes speciālistam, veselības
aprūpes iestādei un organizācijai, kurās veselības aprūpes speciālisti strādā un/vai darbojas”
(SIFFA & LPMA, 2014). SIFFA un LPMA publiskotā informācija aptver vairāk maksājumu veidus
nekā VI publiskotie dati, piemēram, ietverot samaksu par pakalpojumiem un konsultācijām
veselības aprūpes speciālistu profesionālajām organizācijām un veselības aprūpes speciālistiem.
Tomēr prasība iesniegt šo informāciju attiecas tikai uz SIFFA un LPMA biedriem. Atbilstoši
“Atklātības kodeksa” prasībām, ja veselības aprūpes speciālists nepiekrīt savu finansiālo saistību
publiskošanai, kodekss paredz maksājumu publiskošanu apkopotā veidā (t.i. neuzrādot
konkrētos labuma guvējus, tikai kopējo summu par noteiktu izdevumu pozīciju un saņēmēju
skaitu).

3. Veselības aprūpes speciālistu profesionālā pašregulācija
Ārstu profesionālajai pašregulācijai ētikas jomā vēsturiski vienmēr ir bijusi ļoti liela nozīme
ētiskas prakses veidošanā medicīnā. Latvijā ir īstenojušās vairākas nozīmīgas farmācijas nozares
pašregulācijas iniciatīvas, kurās ir iesaistījusies arī Latvijas Ārstu biedrība (LĀB). 2007. gadā LĀB,
SIFFA un LPMA parakstīja “Deklarāciju par sadarbību starp ārstiem un farmācijas rūpniecību”,
kas tika atjaunota 2016. gadā (SIFFA, LPMA, & LĀB, 2016), kā arī 2007. gadā tika parakstīts
sadarbības memorands starp VM, pacientu organizācijām un farmācijas nozares sabiedriskajām
organizācijām (VM, SIFFA, LPMA, & Sustento, 2007).
Tomēr, izvērtējot iesaistīto pušu aktivitātes rīcībpolitikas veidošanā, jāatzīst, ka pastāv
izteikta asimetrija ētikas problēmu profesionālajā pašregulācijā. Farmācijas industrija ir
dominējošā un aktīvākā puse ētikas problēmu pašregulācijā industrijas un ārstu sadarbībā, un
ārsti kā profesionāla grupa visai vāji iesaistās ētikas problēmu definēšanā, regulējuma
veidošanā un risināšanā. Tādējādi farmācijas industrijai Latvijā tiek atdota vadošā loma
sadarbības ētisko problēmu definēšanā un risināšanā. Piemēram, Latvijas Ārstu kodeksā (kurš
nav atjaunots kopš 1998. gada) vispār nav minēta ārstu sadarbība ar farmācijas industriju
(Latvijas ārstu biedrība, 1998), arī veselības aprūpes speciālistu profesionālajos medijos reti
parādās informācija un kritiski analītiski raksti par ārstu attiecībām ar farmācijas industriju un
problēmām šajā jomā.
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4. Citu valstu pieredze maksājumu caurskatāmības nodrošināšanā
Visās Eiropas Savienības valstīs ir spēkā EFPIA atklātības kodekss, kas prasa
dalīborganizācijām publiskot datus par atbalstu ārstiem, tomēr šī prasība neattiecas uz tiem
zāļu ražotājiem un asociācijām, kas nav šīs organizācijas biedri. Līdzās industrijas pašregulācijas
centieniem, vairākās Eiropas valstīs ir pieņemti arī normatīvie akti, kas nosaka atklātību
industrijas un veselības aprūpes jomas sadarbībā. Šo normatīvo aktu un informācijas
apkopošanas galvenais mērķis ir caurskatāmība un korupcijas risku mazināšana.
Francijā likums, kurā iekļauta prasība publiskot datus par farmācijas un kosmētikas
produktu ražotāju maksājumiem veselības aprūpes speciālistiem, tika pieņemts 2011. gada
decembrī un stājās spēkā no 2013. gada maija3. Šis likums pieprasa publiskot ziņas par visiem
firmu noslēgtajiem līgumiem ar veselības aprūpes speciālistiem (t.sk. par klīnisko pētījumu
veikšanu), studentiem, profesionālajām asociācijām, veselības aprūpes iestādēm, fondiem,
pacientu u.c. organizācijām, medijiem un balstoties uz šiem līgumiem izmaksātajām naudas
summām. Jāziņo arī par jebkādiem citiem sniegtajiem labumiem minētajām personām (arī
privātpersonām), kas pārsniedz 10 EUR vērtību (ieskaitot nodokļus). Valsts institūcijām
iesniegtie dati par farmācijas industrijas maksājumiem Francijā tiek apkopoti meklējamā datu
bāzē, kas nodrošina atvērto datu kritējiem atbilstošu informāciju4. Informācija ir jāatjauno divas
reizes gadā, un dati un apliecinošie dokumenti ir jāuzglabā 5 gadus. Par likuma nepildīšanu
paredzētas arī dažādas sankcijas, ieskaitot ievērojamus naudas sodus. Atklātības prasības ar citu
normatīvo aktu normām tiek attiecinātas arī uz veterinārārstiem (Naugès & Ayache, 2014)
Portugālē farmācijas firmām, kā arī citām juridiskām personām, kas ir iesaistītas zāļu
produktu izveides un tirgus ciklā, ieskaitot reģistrācijas apliecības īpašnieku, ir jāiesniedz dati
par maksājumiem veselības aprūpes speciālistiem, profesionālajām organizācijām, pacientu
organizācijām, sabiedrisko attiecību aģentūrām. Likums ir spēkā kopš 2013.gada. Ir jāiesniedz
dati par visiem maksājumiem un sniegtajiem labumiem, kas pārsniedz 25 EUR vērtību. Likums
pieprasa deklarēt saņemto finansējumu arī tā saņēmējiem, tādējādi nodrošinot iespēju
salīdzināt abu pušu sniegtos datus. Apliecinošie dokumenti ir jāuzglabā 5 gadus. Informācija par
3

https://www.airliquide.com/healthcare/loi-bertrand-and-public-disclosure-law
https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/interrogationAvancee;jsessionid=9495230FBF8C2B72B2D77082C6B
D935C.sunshine-public?execution=e1s1
4
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maksājumiem ir publiski pieejama Portugāles Zāļu valsts aģentūras mājas lapā5, tomēr dati nav
pārskatāmi, tie neatbilst atvērto datu principiem un nav iekļauta meklēšanas iespēja. Par likuma
prasību nepildīšanu ir paredzēts sods. (Naugès & Ayache, 2014)
Slovākijā atklātības prasība attiecas uz zāļu un medicīnas ierīču ražotāju labumu
sniegšanu un maksājumiem veselības aprūpes personām, bet neattiecas uz līgumiem, kas
noslēgti ar veselības aprūpes personām. Atbilstošu likuma nr. 362/2011 prasībām farmācijas
firmām, kuras ir zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieces, ir reizi gadā līdz 31. janvārim jāiesniedz
informācija Slovākijas Veselības ministrijai, norādot finansiālos un cita veida labumus, kas tieši
vai netieši sniegti veselības aprūpes personām. Ir jāiekļauj saņēmēja vārds un adrese, kā arī
izmaksātā summa vai sniegtā labuma vērtība. Par likuma prasību nepildīšanu var piemērot
naudas sodu. (Naugès & Ayache, 2014)
Beļģijā nav pieņemts atsevišķs likums par atklātību industrijas un veselības aprūpes
speciālistu sadarbībā, tomēr ir spēkā vairāki citi likumi par caurredzamību, kas tiek attiecināti arī
uz farmācijas industriju. Tirdzniecības atļauju un zāļu reģistrācijas apliecību turētājiem reizi gadā
ir jāziņo par ārstiem izsniegtajiem zāļu paraugiem, jāuzglabā dokumenti, kas apliecina
maksājumus un cita veida labumus, kas sniegti ārstniecības personām, kā arī jāievēro noteiktas
prasības par zinātniskas un izglītojošas ievirzes pasākumu sponsorēšanu. (Naugès & Ayache,
2014)
Dānijā farmācijas firmām un veselības aprūpes personām ir jāpublisko noteikta veida
saistības un maksājumi. Pienākums deklarēt maksājumus galvenokārt attiecas uz veselības
aprūpes speciālistiem, kuriem pirms līgumu slēgšanas vai citu attiecību veidošanas ar farmācijas
firmām ir jāsaņem atļauja no Dānijas Veselības un zāļu aģentūras. Arī zāļu ražotājiem un
reģistrācijas apliecību īpašniekiem reizi gadā ir jāiesniedz ziņas par to ar kuriem veselības
aprūpes speciālistiem ir bijusi saikne iepriekšējā gada laikā. (Naugès & Ayache, 2014)
Līdzīga situācija, kad valstī nav viena specifiska likuma, kas nosaka atklātības prasības
farmācijas industrijas maksājumiem un citu labumu sniegšanai veselības aprūpes speciālistiem,
ir arī Vācijā, Itālijā un Spānijā. (Naugès & Ayache, 2014)

5

https://placotrans.infarmed.pt/publico/listagempublica.aspx
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ASV 2010. gadā stājas spēkā ASV senatora Čaka Graslija (Chuck Grassley) virzīta
likumdošanas iniciatīva, kas paredz, ka zāļu ražotājiem jāziņo par visiem veselības aprūpes
profesionāļiem veiktajiem maksājumiem ASV Veselības un sociālās drošības ministrijai. Datiem
ir jābūt publiski pieejamiem sabiedrībai, un tie tiek publiskoti kopš 2014. gada6 (gadu vēlāk, kā
sākotnēji iecerēts). Maksājumu analīzi ASV ir veikusi sabiedriskā organizācija ProPublica7.

5. Analīzes metodoloģija
Lai apkopotu un analizētu zāļu ražotāju iesniegtos datus, visi atsevišķajos VI iesniegtajos
paziņojumos iekļautie dati par maksājumiem individuālām personām un veselības aprūpes
profesionāļu organizācijām tika apkopoti divos Excel failos (individuāli atbalsta saņēmēji un
organizācijas), atbilstoši VI sagatavotajai paziņojuma formai.
Datos par organizācijām tika iekļauti zāļu ražotāju Veselības inspekcijai iesniegtajos
sarakstos iekļautie maksājumi biedrībām un nodibinājumiem, kas atbilst vismaz vienam no
šādiem kritērijiem:
1) biedrības, kuras apvieno ārstniecības personas;
2) biedrības un nodibinājumi (fondi), kuru vismaz viens no darbības mērķiem ir atbalsts
ārstniecības personu tālākizglītībai un dalībai (profesionālas un zinātniskas ievirzes)
pasākumos.
Datos par individuāliem atbalsta saņēmējiem tika iekļauti maksājumi, kuriem bija norādīts
atbalsta saņēmēja vārds. Gadījumos, kad vairāki individuāli labuma saņēmēji bija iekļauti vienā
tabulas rindiņā, norādot izmaksu kopsummu, summa tika dalīta ar saņēmēju skaitu, lai to
varētu iekļaut analīzē, kas rada ierobežojumus analīzes rezultātu precizitātei. Nepieciešamības
gadījumā tika veikti labojumi arī speciālistu vārdos, uzvārdos un specialitātēs (piemēram, laboti
izlaisti burti; nošķirtas divas personas ar vienādu vārdu un uzvārdu utml.), salīdzinot ar
ārstniecības personu reģistru.

6

https://openpaymentsdata.cms.gov/
https://www.propublica.org/article/drug-and-device-makers-pay-thousands-of-docs-with-disciplinaryrecords?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=dailynewsletter
7
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Analīzē tika iekļauti tikai tie dati, kas bija iesniegti līdz 2016. gada 31. martam (pēc šī datuma
VI interneta vietnē tika pievienots vēl vismaz viens datu fails, tomēr tas analīzē nav iekļauts).
Datu faili tika lejuplādēti līdz 2016. gada 15. aprīlim. Visas izmaiņas un korekcijas datu failos, kas
veiktas pēc 15. aprīļa analīzē nav iekļautas.
SIFFA un LPMA publicētie dati netika apkopoti, tie tika analizēti kopumā, galvenokārt
pievēršot uzmanību datu formātam un datu iesniegšanas prasību atšķirībām no VI iesniegtajiem
datiem.

6. Rezultāti
6.1. Datu formāts
Lai gan prasība iesniegt paziņojumus par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības
iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu tika ieviesta ar mērķi nodrošināt
caurskatāmību, dati par 2015. gadu VI mājas lapā ir publicēti formātā, kas neatbilst atvērto datu
kritērijiem – tos nav iespējams datorizēti analizēt, lietot meklēšanas funkciju utt. No sabiedrības
interešu viedokļa, nav saprotams pamatojums, kādēļ dati nav publiskoti meklējamas datu bāzes
formātā, kas padarītu iespējamu datu analīzi. Atvērtie dati ir publiskajā pārvaldē vēlamais datu
publiskošanas veids, kas nodrošina informācijas caurskatāmību un tās tālākas izmantošanas un
analīzes iespējas. Plašāk atvērto datu pamatprincipus Latvijā skaidro Atvērto datu vadlīnijas
(Bojārs, 2016).
LR “Informācijas atklātības likuma” 1. punktā ir definēts, ka atvērtie dati ir “brīvi
pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un
automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām”8, bet VI publiskotie dati
neatbilst šiem atvērto datu pamatprincipiem, jo tie ir publiskoti kā PDF faili, formātā, ko nevar
automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Lai gan, iepazīstoties ar
datiem, var secināt, ka informācija sākotnēji ir sagatavota un saglabāta XLS formātā, datu faili
pirms publiskošanas ir printēti un skenēti, un tādējādi dati ir zaudējuši sākotnējo datu struktūru.

8

http://likumi.lv/doc.php?id=50601
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Par atvērto datu principu ieviešanu sabiedrības pārvaldē Latvijā ir atbildīga Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Lai noskaidrotu VARAM viedokli par VI
publiskoto datu formātu, biedrība “Veselības projekti Latvijai” nosūtīja vēstuli VARAM ar
lūgumu izvērtēt šo datu atbilstību atvērto datu principiem (vēstuli sk. 1. pielikumā). VARAM
izvērtēja publiskoto datu formātu un sniegtajā atbildē (atbildi sk. 2. pielikumā) konstatēja, ka
datu formāts neatbilst atvērto datu pamatprincipiem un ieteica VI, ka “būtu lietderīgi šo
informāciju publicēt sabiedrībai ērti apstrādājamā (atvērto datu) formātā”. Atbildes vēstulē
VARAM sniedza arī ieteikumus, kā bez papildus izdevumiem varētu nodrošināt datu publicēšanu
atbilstoši atvērto datu pamatprincipiem: “Informācija Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē ir
publicēta PDF formātā, kuru nav iespējams automatizēti apstrādāt, bet atvērto datu principu
šajā gadījumā var īstenot samērā vienkārši un bez papildu ieguldījumiem — publicējot
informāciju (failus) to sākotnējā formātā (piemēram, XLS formātā), pieņemot, ka metadati ir
iekļauti tabulas kolonnu virsrakstos. Lai informācija būt ērtāk lejupielādējama to var apkopot
(saarhivēt) vienā failā.”
Lai risinātu šo problēmu un veicinātu informācijas caurskatāmību VI būtu jānodrošina
datu publiskošana atvērto datu formātā, vēlams – kā meklējamu datu bāzi, kas būtiski uzlabotu
datu pārskatāmību un analīzes iespējas. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešamas izmaiņas MK
noteikumu nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot
ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 322. pantā, nosakot, ka paziņojums par biedrībām,
nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo un cita veida atbalstu ir jāiesniedz
elektroniskā, atvērto datu kritērijiem atbilstošā formā.
Vērtējot uzņēmumu iesniegto datu saturu, jāsecina, ka iesniedzēji ir ļoti atšķirīgi
īstenojuši prasību par datu publiskošanu. Daļa failu ir iesniegti, lietojot ļoti mazu burtu izmēru,
kas tos padara ļoti grūti lasāmus. Datu failos ir arī daudz citu nepilnību, kas ļoti apgrūtina datu
analīzi, piemēram, ir kļūdas personu vārdos un uzvārdos, neaizpildītas ailes utml.
Vairākas neskaidrības rada arī veids, kādā uzņēmumi ir aizpildījuši VI izveidoto
paziņojuma tabulu:
1) Problēmas saskatāmas veidā, kā uzņēmumi norāda savu produktu mārketinga
pasākumus. Neskaidri, vispārīgi nosaukumi, piemēram, “seminārs”, “mazais
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seminārs”, “konference”, “apaļā galda diskusija”, “biznesa pusdienas”, “ģimenes
ārstu konference”, “zinātniski izglītojoša konference”, “kursi neiroloģijā”, “Spring
school” utt. liek domāt, ka šādi apzīmēti uzņēmuma produktu mārketinga pasākumi.
Lai nodrošinātu caurskatāmību, būtu svarīgi minēt pilnu pasākuma nosaukumu,
skaidri norādīt, ja pasākuma galvenais organizators ir pats uzņēmums, kas sponsorē
dalību pasākumā, kā arī skaidri jāapraksta pasākuma saturs, piemēram,
“iepazīstināšana ar uzņēmuma X jaunākajiem medikamentiem”, “uzņēmuma Y
produktu prezentācija” utml. Šādi neskaidri pasākumu nosaukumi ir minēti,
piemēram, uzņēmumu A/s Olainfarm, Novartis Pharma Services Inc. pārstāvniecības
Latvijā, Novo Nordisk A/s pārstāvniecības Latvijā, SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic,
SIA Innothera Baltics, SIA Roche Latvija, SIA Sanofi aventis Latvia, SIA Bayer, SIA
Oriola Rīga, SIA Servier Latvia iesniegtajos datos.
2) Aizpildot tabulu uzņēmumi bieži nenorāda pilnu sponsorētā pasākuma nosaukumu,
lietojot tikai saīsinājumus (piemēram, ESOU, EAU, ECCMID, EACS, EASD, CODHy) vai
ļoti vispārinātus nosaukumus (piemēram, “starpdisciplinārā ārstu konference”). Šādi
saīsinājumi un vispārinājumi neļauj spriest par sponsorētā pasākuma saturu.
3) Gadījumos, kad pasākumu apmeklējuši vairāki dalībnieki, atsevišķi uzņēmumi ir
norādījuši izmaksātās summas apkopotā veidā, iekļaujot vairākus pasākuma
dalībniekus vienā tabulas rindā. Būtu ieteicams katru dalībnieku un atbilstošo
finansējumu norādīt atsevišķā rindā.
4) MK noteikumu nr. 378 32.¹ 4. punktā minēts, ka uzņēmumiem atļauts apmaksāt arī
ēdināšanas izdevumus pasākuma programmas ietvaros (“speciālistiem, kuri ir
reģistrēti dalībai pasākumā (arī tajā, kur zāles netiek reklamētas), atļauts apmaksāt
tikai reģistrācijas maksu, mācību materiālus, ceļa un izmitināšanas izdevumus,
ieskaitot ēdināšanas izdevumus pasākuma programmas ietvaros”), tomēr VI
izveidotajā paziņojuma tabulā ēdināšanas izdevumi atsevišķi nav minēti, tāpēc nav
skaidrs, vai datu iesniedzēji tos ir iekļāvuši. Būtu ieteicams papildināt tabulas 10.
kolonnas virsrakstu, minot tajā ēdināšanas izdevumus (“ceļa, izmitināšanas un
ēdināšanas izdevumi”).
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5) Iesniegtajos datos daudzos gadījumos bija atstātas tukšas tabulas 2., 3. un 4.
kolonnas, kurās jānorāda ārstniecības iestādes, nodibinājuma vai nevalstiskās
organizācijas, kurām sniegts materiālais atbalsts speciālistu dalībai pasākumos,
nosaukums, veids un adrese. Iespējams, neaizpildīšanas iemesls ir tas, ka uzņēmumi
atbalsta sniegšanu konkrētai personai neuzskata par atbalstu visai organizācijai.
Neaizpildītas ailes ir daudzu uzņēmumu datos, piemēram, SIA Merck Soreno, SIA
Merck Sharp&Dhome Latvija, Pfizer Luxembourg Sarl filiālei Latvijā, Pharmaceutical
Works Polpharma SA, SIA Abbott Laboratoties Baltics, SIA Lundbeck Latvija, SIA GL
Pharma Riga, SIA BGP Products. VI būtu jāsniedz papildus skaidrojums par to, kā
jāaizpilda šīs kolonnas. Nav pieļaujams, ka kā patiesie labuma guvēji tiek uzrādīti,
piemēram, viesnīcas, kur pasākums noticis (Orphan Europe Nordic AB) vai pat
Liepājas dome (ģimenes ārstu semināram SIA Medha Pharma).
6) Aizpildot informāciju par veselības aprūpes speciālistu specialitāti, nav lietoti vienoti
specialitāšu apzīmējumi, kas apgrūtina vienotas datu bāzes veidošanu, meklēšanu
šajā datu bāzē un datu analīzi. Aizpildot paziņojumus būtu ieteicams lietot vienotus
specialitāšu nosaukumus. Atsevišķi ražotāji (piemēram, A/s Olainfarm, SIA Baxter
Latvia ) vispār nav norādījuši veselības aprūpes darbinieku specialitātes. SIA Meda
Pharma, savukārt, ir norādījusi specialitātes tikai kodētā veidā.
7) Daži uzņēmumi paziņojumos ir iekļāvuši arī datus par apmaksātām ārstu lekcijām,
piemēram, SIA Innothera Baltics un SIA Sanofi Aventis Latvia, arī SIA Buyer
paziņojuma 105. rindā ir iekļauta “maksa par lekciju (vieslektors)”, kas neatbilst MK
noteikumu prasībām.
8) SIA Merck Sharp&Dhome Latvija paziņojumā ir iekļauti 3 pasākumu apmeklējumi
ārstiem ar norādi “izmaksas segtas centralizēti”. Nav skaidrs, ko šajā gadījumā
nozīmē centralizēta izmaksu segšana un vai šāda centralizēta izmaksu segšana tiek
praktizēta arī citos uzņēmumos, kas par šiem gadījumiem neziņo?
9) Jautājumus rada arī MK noteikumu 35.1 punktā paredzētais datu uzglabāšanas laiks
– minimālais termiņš ir divi gadi: “[..] minēto pasākumu organizētāji un reklāmas
devēji atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
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nodrošina ar pasākumu organizēšanu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu, tajā
skaitā attaisnojuma dokumentu uzglabāšanu par pasākumu finansēšanu un atbalsta
sniegšanu, kā arī reklāmas materiālu saglabāšanu atbilstoši iestādē vai uzņēmumā
noteiktajai lietvedības kārtībai, bet ne mazāk kā divus gadus.” Iepriekš minētā citu
valstu pieredze rāda, ka biežāk dokumentu uzglabāšanas termiņš ir 5 gadi.
Līdzīgas problēmas publiskoto datu formātā (dati nav publiskoti atvērto datu principiem
atbilstošā formātā, nav pieejama meklēšanas funkcija, dati ir publiskoti sliktā kvalitātē, daļa
datu failu ir nesalasāmi mazā burtu izmēra dēļ utml.) ir arī SIFFA un LPMA publiskotajos datos.
6.2. Datu satura analīze
Kopumā, atbilstoši VI publiskotajiem datiem, paziņojumus par biedrībām, nodibinājumiem
un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu līdz 2015. gada 31. martam VI
bija iesnieguši 48 zāļu reģistrācijas īpašnieki un to pilnvarotie pārstāvji. Diemžēl publicēto
iesniedzēju saraksts nerada pārliecību, ka paziņojumus ir iesniegušas visi uzņēmumi, kam tas
būtu jādara (zāļu reģistrācijas īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai cita persona, kas ir
reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs). Piemēram, šaubas rada fakts, ka starp uzņēmumiem,
kas iesnieguši paziņojumus, nav nevienas zāļu lieltirgotavas, kuras arī varētu būt sniegušas
atbalstu ārstiem un ārstu profesionālajām organizācijām. Lai novērstu iespēju, ka uzņēmumi,
kuri ir snieguši atbalstu, tomēr neiesniedz paziņojumu par izmaksātajām summām, MK
noteikumos nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot
ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” būtu jāiekļauj prasība iesniegt paziņojumu par biedrībām,
nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo un cita veida atbalstu arī tajos
gadījumos, ja zāļu reģistrācijas īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai cita persona, kas ir
reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs, šādu atbalstu nav sniedzis. Šāda prasība mazinātu
iespējamību, ka paziņojums netiek iesniegts. Papildus iespēja ir ieviest normatīvajos aktos
prasību deklarēt saņemtās summas arī atbalsta saņēmējiem, kas ļautu salīdzināt atbalsta
sniedzēju un saņēmēju iesniegtos datus.
Analizējot individuālām ārstniecības personām sniegto atbalstu (gadījumi, kad paziņojumos
bija minēti konkrētu personu vārdi), redzams, ka seši uzņēmumi iesniegtajos paziņojumos nav
norādījuši atbalstu individuālām ārstniecības personām (pilnu sarakstu sk. 3. pielikumā).
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Vislielāko summu 2015. gadā individuālu ārstniecības personu atbalstam ir izmaksājusi SIA
Roche Latvija (vairāk kā 150 000 EUR), bet 10 lielākie atbalsta sniedzēji kopsummā ir izmaksājuši
vairāk kā 890 000 EUR (sk. 1. tabulu). Kopumā 43 uzņēmumi ir paziņojumos norādījuši vairāk kā
1 444 000 EUR, kas izmaksāti individuālu ārstniecības personu atbalstam (sk. 3. pielikumu).
1. tabula. 10 uzņēmumi, kuri izmaksājuši lielākās summas individuālu speciālistu atbalstam
Nr. Zāļu reģistrācijas īpašnieks/pilnvarotais pārstāvis
Atbalsta kopsumma
individuāliem speciālistiem (EUR)
1.
SIA Roche Latvija
151001,26
2.
SIA Sanofi-Aventis Latvia
127974,99
3.
Ārvalstu komersanta Novartis Pharma Services INC.
99665,84
pārstāvniecība
4.
SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic
98366,00
5.
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas
93587,99
6.
SIA Servier Latvia
71376,68
7.
Ārvalstu komersanta Ipsen Pharma pārstāvniecība
66212,67
8.
SIA Bayer
64164,14
9.
Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā
61797,31
10. SIA GlaxoSmithKline Latvia
55957,00

Kopumā uzņēmumi paziņojumos ir iekļāvuši ziņas par 1043 individuāliem speciālistiem,
kam ticis sniegts atbalsts, lai segtu viņu dalību pasākumos ar profesionālu un zinātnisku ievirzi.
Tomēr jāņem vērā, ka, tā kā atbilstoši MK noteikumiem nr. 378 materiālais vai cita veida
atbalsts speciālistu dalībai šādos pasākumos tiek sniegts biedrībām, nodibinājumiem un
ārstniecības iestādēm, paziņojumos ir iekļauti arī atsevišķi speciālisti, kas nav ārstniecības
personas (piemēram, embriologi), kuriem arī ir sniegts finansiāls atbalsts.
Lielākā summa, kas sniegta viena speciālista atbalstam pārsniedz 19000 EUR (sk. 2.
tabulu). Tomēr jāņem vērā, ka, atbilstoši analīzes metodoloģijai, šajās summās iekļauti arī tie
maksājumi, kuriem vienlaikus bija norādīti vairāki saņēmēji – šādos gadījumos kopējā summa
tika dalīta ar saņēmēju skaitu.
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1.

2. tabula. 10 speciālisti, kas saņēmuši lielāko atbalstu dalībai pasākumos.
Specialitāte
Atbalsta
Kopējā
sniegšanas
summa (EUR)
gadījumu
skaits9
onkologs
11
19990,84

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

onkologs
onkologs
endokrinologs
hematologs
kardiologs
kardiologs
kardiologs
hematologs
onkologs

7
6
10
8
8
5
5
5
5

19039,57
16208,77
13436,31
10485,02
10214,56
10088,77
10026,24
9837,90
9421,22

Analizējot sniegto atbalstu dažādu specialitāšu ārstniecības personām, redzams, ka
kopumā vislielāko atbalsta summu ir saņēmuši endokrinologi (šajā grupā iekļauti arī bērnu
endokrinologi) – kopumā vairāk kā 180000 EUR. Tomēr, izdalot sniegtā atbalsta kopējo summu
ar noteiktās specialitātes atbalsta saņēmēju skaitu, redzams, ka vidēji vienam speciālistam
izmaksātā summa vislielākā ir onkologu grupā – 4198 EUR. (sk. 3. tabulu)
Katra ārstniecības persona analizējot datus tika iekļauta tikai vienā specialitātes grupā.
Zināmus ierobežojumus analīzei radīja fakts, ka daudzām ārstniecības personām ir vairākas
specialitātes (šādos gadījumos tika ņemta vērā tā specialitāte, kas saistīta ar pasākuma tēmu
vai, ja pasākuma tēma nebija skaidra, tā specialitāte, kas minēta pirmā). Šie ierobežojumi un
datu sliktā kvalitāte neļauj veikt pilnīgi precīzu analīzi, tomēr 3. tabulā iekļautie dati parāda
būtiskas tendences atbalsta sadalījumā pa specialitātēm. 3. tabulā iekļautas tikai tās
specialitātes, kurās bija vairāk kā 5 atbalsta saņēmēji.

9

Atbalsta sniegšanas gadījumu skaits var nesakrist ar braucienu skaitu, piemēram, ja dažādi uzņēmumi snieguši
atbalstu vienam un tam pašam braucienam.
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Specialitāte

onkologi
hematologi
reimatologi
endokrinologi
nefrologi
infektologi
pneimonologi
kardiologi
psihiatri
urologi
dermatologi
oftalmologi
neonatologi
anesteziologi - reanimatologi
traumatologi
gastroenterologi
ķirurgi
radiologi/radiogrāferi
ginekologi
neirologi
pediatri
internisti
rehabilitologi
ģimenes ārsti
otolaringologi

3. tabula. Saņemtais atbalsts dažādu specialitāšu grupās
Individuāli
Kopējā
Vidējā summa
atbalstīto
summa
vienam speciālistam
speciālistu skaits
(EUR)
(EUR)
31
130144,50
4198
20
72663,35
3633
19
64240,21
3381
57
187998,10
3298
38
110921,70
2918
21
60545,46
2883
39
96336,05
2470
90
174983,20
1944
26
39904,24
1535
25
38075,34
1523
21
23204,42
1105
31
33862,88
1092
6
6201,58
1034
12
10066,83
839
14
11647,91
832
15
11702,66
780
47
36117,69
768
50
37029,42
741
50
35618,75
712
122
79702,03
653
7
4206,00
601
26
15007,59
577
6
3407,61
568
179
81442,71
455
6
1912,30
319

Tika analizēti arī dati par maksājumiem veselības aprūpes speciālistu profesionālajām
organizācijām. 4. tabulā apkopoti dati par 10 uzņēmumiem, kas snieguši vislielāko atbalstu
profesionālajām

organizācijām.

Vislielāko

summu

profesionālo

organizāciju

darbības

nodrošināšanai ir izmaksājusi SIA KRKA Latvija – vairāk kā 80000 EUR. Kopumā 35 uzņēmumi ir
paziņojumos deklarējuši 893256,55 EUR, kas izmaksāti veselības nozares organizācijām (sk. 4.
pielikumu).
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4. tabula. 10 uzņēmumi, kas izmaksājuši lielākās summas profesionālajām organizācijām
Zāļu reģistrācijas īpašnieks/pilnvarotais pārstāvis
Atbalsta kopsumma
profesionālām
organizācijām (EUR)
1.
2.
3.
4.

SIA KRKA Latvija
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
SIA Roche Latvija
Ārvalstu komersanta Novartis Pharma Services INC. pārstāvniecība

86011,00
71892,70
62333,12
57135,68

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā
SIA AstraZeneca Latvija
SIA Bayer
UAB Johnson & Johnson filiāle Latvijā
AS Grindeks
Ārvalstu komersanta Boehringer Ingelheim Pharma GMBH pārstāvniecība

48331,67
46539,18
46532,06
43534,94
41859,00
36534,50

Izvērtējot maksājumu apjomu atsevišķām profesionālajām organizācijām, vislielāko
kopējā atbalsta summu ir saņēmis Neiroloģijas attīstības fonds (vairāk kā 115000 EUR) – sk. 5.
tabulu. Pilnu sarakstu ar atsevišķām organizācijām izmaksātās naudas apjomu sk. 5. pielikumā.
5. tabula. 10 organizācijas, kas saņēmušas lielāko atbalstu
Biedrības/nodibinājuma nosaukums
Maksājumu
Kopējā atbalsta
skaits
summa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Neiroloģijas attīstības fonds
Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācija
Latvijas Neirologu biedrība
Latvijas Kardiologu Biedrība
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Pediatru asociācija
Gastroenteroloģijas atbalsta biedrība
RAKUS atbalsta fonds
Latvijas Ģimenes Ārstu Asociācija
P.Stradiņa KUS attīstības biedrība

15
15
15
7
27
15
5
15
41
6

115339,80
70544,86
63776,72
38958,03
37810,32
36852,06
33300,00
31583,83
29530,87
26338,14

Tika analizēts arī maksājumu sadalījums dažādu specialitāšu profesionālajām
organizācijām, summējot visām vienas specialitātes (piemēram, ģimenes ārstu) organizācijām
sniegtā atbalsta summas. Vislielāko atbalsta apjomu kopumā saņēmušas neirologu, ģimenes
ārstu un kardiologu profesionālās organizācijas (sk. 6. tabulu). Pilnu sarakstu ar atsevišķām
organizācijām izmaksātās naudas apjomu un informāciju par attiecīgās organizācijas apvienoto
speciālistu grupu sk. 5. pielikumā.
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6. tabula. Atbalsts dažādu specialitāšu profesionālajām organizācijām
Organizāciju pārstāvētā
Kopējā
specialitāte
atbalsta
summa
neirologi
ģimenes ārsti
kardiologi
pediatri
onkologi
endokrinologi
nefrologi
gastroenterologi
reimatologi
psihiatri
farmaceiti
transplantologi
urologi
ginekologi
infektologi
dermatologi
radiologi
internisti
veselības ekonomisti
pulmonologi
alergologi
oftalmologi
ķirurgi
neonatologi
reproduktīvā medicīna
māsas
otolaringologi
traumatologi, ortopēdi
hematologi
psihoterapeiti
arodārsti
studenti
podologi
anesteziologi
rehabilitologi, sporta ārsti
dažādu specialitāšu ārsti
Kopā:

213679,12
100075,73
62447,08
42904,82
42323,93
36421,92
35840,70
33300,00
24167,97
22549,31
17327,95
16000,00
14881,50
14408,06
12826,63
11350,00
10306,23
8940,76
7082,00
6558,90
6400,99
6096,67
5541,95
5133,25
4239,00
2720,00
2443,75
1936,00
1584,20
1015,00
615,29
600,00
400,00
300,00
200,00
120637,84
893256,55
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Secinājumi
1. Latvijā šobrīd ir izveidots normatīvais regulējums, kas būtiski palielina caurredzamību
farmācijas industrijas un ārstu sadarbībā. Tādējādi tiek veicināta, ētiskas sadarbības
prakses veidošana un iespējamo interešu konfliktu apzināšanās veselības aprūpes jomā.
2. Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kurā līdzās farmācijas industrijas
pašregulācijas mehānismiem ir izveidots arī valsts normatīvais regulējums, kas pieprasa
publiskot informāciju par farmācijas industrijas sniegto materiālo vai cita veida atbalstu
profesionālajām biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm.
3. Pastāv asimetrija ētikas problēmu profesionālajā pašregulācijā. Farmācijas industrija
aktīvi veic ētikas problēmu pašregulāciju industrijas un ārstu sadarbībā. Ārsti kā
profesionāla grupa mazāk iesaistās ētikas problēmu pašregulācijā (piemēram, Ārstu
ētikas kodeksā, profesionālajos medijos ļoti vāji parādās šī problemātika). Tādējādi
farmācijas industrijai tiek atdota vadošā loma sadarbības ētisko problēmu definēšanā un
risināšanā.
4. Farmācijas industrija 2015. gadā kopumā ir tērējusi vairāk kā 1 444 000 EUR individuālu
speciālistu atbalstam. Vislielākais vidējais atbalsts vienam speciālistam ir sniegts
onkoloģijas, hematoloģijas un reimatoloģijas speciālistiem. Visplašāk atbalstītās
speciālistu grupas pēc saņēmēju skaita ir ģimenes ārsti, neirologi un kardiologi.
5. Farmācijas industrija 2015. gadā kopumā ir tērējusi vairāk kā 890 000 EUR veselības
aprūpes speciālistu profesionālo organizāciju atbalstam. Vislielāko atbalstu saņēmusī
organizācija ir Neiroloģijas attīstības fonds. Visplašāk atbalstītās speciālistu grupas pēc
noteiktu specialitāšu organizācijām izmaksātā atbalsta apjoma ir neirologi, ģimenes ārsti
un kardiologi.
6. Caurredzamības nodrošināšanai farmācijas industrijas un ārstu sadarbībā nepietiek tikai
ar formālu datu publiskošanu; ir nepieciešama arī šo datu analīze, kas ved pie
secinājumiem un aktīvas rīcības. Būtu svarīgi, lai analīzi veiktu VM vai kāda no tās
padotības iestādēm.
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Ieteikumi
1. Veselības ministrijai, veselības aprūpes iestādēm un veselības aprūpes darbinieku
profesionālajām organizācijām ir aktīvi jāmeklē alternatīvi finansējuma avoti veselības
aprūpes darbinieku tālākizglītības nodrošināšanai (valsts budžeta līdzekļi, veselības
aprūpes iestāžu budžets, starptautiski projekti utml.).
2. Veselības ministrijai, zāļu ražotājiem un veselības aprūpes darbinieku profesionālajām
organizācijām ir jāmeklē iespējas uzlabot farmācijas industrijas sniegtā atbalsta
piešķiršanas procesu (piemēram, veidojot īpašu fondu, kurā zāļu ražotāji iemaksā
naudu), padarot sabiedrībai un profesionāļiem caurredzamus principi, pēc kuriem
izvēlas speciālistus, kuriem tiek sniegts atbalsts. Nedrīkstētu pieļaut nesamērīgi lielu
atbalsta summu piešķiršanu atsevišķiem viedokļa līderiem.
3. Ņemot vērā, ka arī medicīnas ierīču izplatītāji, uztura bagātinātāju un kosmētikas ražotāji
sniedz materiālo un cita veida atbalstu veselības aprūpes speciālistiem, aktīvi reklamējot
savas preces, normatīvajos aktos būtu jāiekļauj prasība iesniegt datus arī par medicīnas
ierīču, uztura bagātinātāju un kosmētikas ražotāju sponsorētajiem profesionālas un
zinātniskas ievirzes pasākumiem un dāvanām veselības aprūpes darbiniekiem. Šāda
prasība veicinātu plašāku caurskatāmību veselības aprūpes jomā.
4. Salīdzinot Veselības inspekcijas un SIFFA, LPMA publiskotos datus, redzams, ka VI
pieprasa iesniegt mazāku datu apjomu par veselības aprūpes speciālistiem sniegto
atbalstu nekā SIFFA un LPMA (piemēram, VI dati neiekļauj samaksu par lekcijām,
konsultācijām, darbību padomēs utml.). SIFFA, LPMA publiskotie dati liecina, ka šo VI
datos neiekļauto maksājumu apjoms ir apjomīgs. Normatīvajos aktos būtu jāiekļauj
prasība publiskot plašāku maksājumu klāstu.
5. MK noteikumos nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir
tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” ir jāiekļauj prasība iesniegt paziņojumu
par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo un cita veida
atbalstu arī tajos gadījumos, ja zāļu reģistrācijas īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis,
vai cita persona, kas ir reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs, šādu atbalstu nav
sniedzis. Šāda prasība mazinātu iespēju, ka paziņojums netiek iesniegts, lai gan atbalsts
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ir sniegts. Papildus iespēja ir ieviest normatīvajos aktos prasību deklarēt saņemtās
summas arī atbalsta saņēmējiem, kas ļautu salīdzināt atbalsta sniedzēju un saņēmēju
iesniegtos datus.
6. Veselības inspekcijai ir jānodrošina datu publiskošana atvērto datu formātā, vēlams – kā
meklējamu datu bāzi, kas būtiski uzlabotu datu pārskatāmību un analīzes iespējas. Šī
mērķa sasniegšanai nepieciešamas izmaiņas MK noteikumu nr. 378 “Zāļu reklamēšanas
kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”
322. pantā, nosakot, ka paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības
iestādēm sniegto materiālo un cita veida atbalstu ir jāiesniedz elektroniskā, atvērto datu
kritērijiem atbilstošā formā.
7. Lai veicinātu ētikas principiem atbilstošu farmācijas industrijas un ārstu sadarbību,
Veselības ministrijai ir jānodrošina ne vien datu publicēšana par veselības aprūpes
darbinieku un profesionālo organizāciju saņemto finansējumu, bet arī katru gadu
jāanalizē šie dati, jāizdara secinājumi un jāveido ieteikumi situācijas uzlabošanai.
8. Lai nodrošinātu caurskatāmību un atklātību, uzņēmumiem, iesniedzot paziņojumus
būtu jānorāda pilns sponsorētā pasākuma nosaukums. Iesakām paziņojuma tabulas
5.kolonnu mainīt uz “Pilns nosaukums,” lai izvairītos no bieži sastopamajām situācijām,
kad uzņēmumi uzrāda tikai pasākuma nosaukuma saīsinājumus. Ja pasākuma galvenais
organizators ir pats uzņēmums, tam jābūt skaidri norādītam.
9. Lai nodrošinātu caurredzamību par veselības aprūpes ekspertu finansiālajām saistībām
ar farmācijas industriju, ir jāievieš prasība iesniegt interešu konfliktu deklarācijas klīnisko
vadlīniju autoriem, Veselības ministrijas ekspertiem un ekspertiem, kuri iesaistīti
kompensējamo zāļu saraksta veidošanā. Interešu konfliktu deklarācijas būtu jāiesniedz
arī

profesionālajām

organizācijām,

kuras

ir

iesaistītas

klīnisko

vadlīniju

un

kompensējamo zāļu saraksta veidošanā, kā arī atzinumu sniegšanā.
10. Veselības aprūpes iestādēm būtu ieteicams ieviest skaidras vadlīnijas un/vai
nosacījumus darba līgumā, kas nosaka prasības un ierobežojumus veselības aprūpes
speciālistu sadarbībai ar farmācijas industriju, kā arī jāapkopo un jāanalizē informācija
par iestādes darbinieku sadarbību ar farmācijas industriju.
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11. Veselības aprūpes speciālistu profesionālajām organizācijām būtu ieteicams ētikas
kodeksos iekļaut prasības, kas skaidrotu ētikas normas, kas jāievēro veselības aprūpes
profesionāļu sadarbībā ar farmācijas industriju.
12. Būtu nepieciešams Veselības ministrijas skaidrojums un vienošanās ar farmācijas
industriju par to, vai un kā farmācijas industrijas atbalstu drīkst sniegt medicīnas,
farmācijas un māszinību studentiem.
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1. pielikums. Vēstule VARAM par atvērtiem datiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv
Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Baznīcas iela 5 – 2
Rīga, LV 1010
veselibasprojekti@gmail.com
25.08.2016 Nr. 19/VPL-SIF/NVOF-IAS
Par publiskās pārvaldes datu pieejamību
Biedrība “Veselības projekti Latvijai” šobrīd SIF finansēta projekta „Atbalsts biedrības “Veselības
projekti Latvijai” iedzīvotāju interešu aizstāvības aktivitātēm farmācijas nozares normatīvā regulējuma
jomā10” (Nr.2016.LV/NVOF/IAS/018) ietvaros veic datu analīzi par farmācijas industrijas maksājumiem
biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm. Datu analīzes mērķis ir izvērtēt pieejamo datu
saturu un formātu, kā arī sniegt rekomendācijas Veselības ministrijai par sabiedrības interešu īstenošanu
šajā jomā.
Līdz 2016. gada 31. martam farmācijas uzņēmumiem bija jāiesniedz Veselības inspekcijā
informācija par 2015. gadā sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes organizācijām,
biedrībām, asociācijām. Šī datu publiskošana Latvijā notiek pirmo reizi, saskaņā ar grozījumiem MK
noteikumos Nr. 378 ”Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem
bezmaksas zāļu paraugus’’. Datu publiskošanas mērķis ir nodrošināt farmācijas nozares un veselības
aprūpes organizāciju un veselības aprūpes speciālistu sadarbības caurskatāmību.
Diemžēl, analizējot Veselības inspekcijas publicētos datus “Paziņojumi par biedrībām,
nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2015. gadā”11,
biedrības pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka minētie dati neatbilst atvērto datu pamatprincipiem,

10
11

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojumi-materialais-cita-veida-atbalsts-2015
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kas ir definēti LR Informācijas atklātības likumā, jo dati ir publiskoti kā PDF faili, formātā, ko nevar
automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Lai gan informācija sākotnēji ir
sagatavota un saglabāta XLS formātā, datu faili pirms publiskošanas ir printēti un skenēti, un tādējādi
dati ir zaudējuši sākotnējo datu struktūru.
Lūdzam izvērtēt, vai Veselības inspekcijas publiskoto datu “Paziņojumi par biedrībām,
nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2015. gadā” formāts
atbilst e-pārvaldes politikas un atvērto datu pamatprincipiem un sniegt Veselības inspekcijai ieteikumus,
kā nākotnē pilnveidot šo datu iesniegšanas un publiskošanas procesu.

Ar cieņu,

Signe Mežinska
Valdes locekle
Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
www.veselibasprojekti.lv
veselibasprojekti@gmail.com
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2. pielikums. VARAM atbildes vēstule par atvērtiem datiem
Veselības inspekcijai
Kopija:
Biedrībai „Veselības projekti Latvijai”
veselibasprojekti@gmail.com
Rīgā, 22.09.2016

Nr. 18-1e/7052

P
a
r

informācijas publicēšanu atvērto datu veidā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk — VARAM) ir saņēmusi biedrības
„Veselības projekti Latvijai” vēstuli ar lūgumu izvērtēt, vai Veselības inspekcijas publiskoto datu
“Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida
atbalstu 2015. gadā”12 formāts atbilst e-pārvaldes politikas un atvērto datu pamatprincipiem un sniegt
Veselības inspekcijai ieteikumus, kā nākotnē pilnveidot šo datu iesniegšanas un publiskošanas procesu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, VARAM, kā vadošā iestāde e-pārvaldes un atvērto datu politikas
plānošanas jomā, izvērtēja publiskoto datu formātu un konstatēja, kas tas neatbilst atvērto datu
pamatprincipiem. Atbilstoši Informācijas atklātības likuma 10. panta 21 punktam vispārpieejamai
informācijai, ko ievieto internetā, iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas ir lietderīgi, nodrošina piekļuvi
atvērto datu veidā kopā ar informācijas metadatiem. Ņemot vērā, ka par minētajiem Veselības
inspekcijas publiskotajiem datiem interesi ir izrādījusi biedrība „Veselības projekti Latvijai”, būtu
lietderīgi šo informāciju publicēt sabiedrībai ērti apstrādājamā (atvērto datu) formātā.
Informācija Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē ir publicēta PDF formātā, kuru nav iespējams
automatizēti apstrādāt, bet atvērto datu principu šajā gadījumā var īstenot samērā vienkārši un bez
papildu ieguldījumiem — publicējot informāciju (failus) to sākotnējā formātā (piemēram, XLS formātā),
pieņemot, ka metadati ir iekļauti tabulas kolonnu virsrakstos. Lai informācija būt ērtāk lejupielādējama
to var apkopot (saarhivēt) vienā failā.
Papildu informācija par atvērtajiem datiem ir pieejama VARAM tīmekļa vietnes sadaļā “Epārvalde, Atvērtie dati”13. Lai uzzinātu papildu skaidrojumu un informāciju par atvērto datu principa
īstenošanu lūdzam sazināties ar Tomu Ceļmilleru (67026949, toms.celmillers@varam.gov.lv).
Ar cieņu,
valsts sekretāra vietnieka p.i.

U.Bisenieks

T. Ceļmillers
67026949, toms.celmillers@varam.gov.lv

12
13

http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojumi-materialais-cita-veida-atbalsts-2015
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/atvertie_dati/?doc=20449
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3. pielikums. Uzņēmumu sniegtais atbalsts individuāliem speciālistiem
Zāļu reģistrācijas īpašnieks/pilnvarotais pārstāvis

Atbalsta kopsumma
individuāliem
speciālistiem (EUR)
151001,26
127974,99
99665,84
98366,00
93587,99
71376,68
66212,67
64164,14
61797,31
55957,00
50291,76
47422,76
43407,23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SIA Roche Latvija
SIA Sanofi-Aventis Latvia
Ārvalstu komersanta Novartis Pharma Services INC. pārstāvniecība
SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas
SIA Servier Latvia
Ārvalstu komersanta Ipsen Pharma pārstāvniecība
SIA Bayer
Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā
SIA GlaxoSmithKline Latvia
SIA Merck Serono
Ārvalstu komersanta Eli Lilly (Suisse) S.A. pārstāvniecība
Ārvalstu komersanta Boehringer Ingelheim Pharma GMBH
pārstāvniecība

14.

Ārvalstu komersanta Egis Pharmaceuticals Private Limited Company
pārstāvniecība

31258,06

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
SIA AbbVie
SIA AstraZeneca Latvija
SIA Baxter Latvia
SIA Oriola Rīga
Ārvalstu komersanta Alcon Pharmaceuticals Ltd pārstāvniecība
Ārvalstu komersanta Chemical Works of Gedeon Richter Plc.
pārstāvniecība

30410,02
29653,67
27565,79
27022,59
26832,73
25756,10
25559,40

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SIA Takeda Latvia
SIA Lundbeck Latvia
UAB Johnson & Johnson filiāle Latvijā
Ārvalsts komersanta "Sandoz d.d." pārstāvniecība
General Electric International Inc.filiāle Latvijā
Ārvalstu komersanta Novo Nordisk A/S pārstāvniecība
UAB Actavis Baltics Latvijas filiāle
Baxter AG, Austrija
SIA Algol Pharma
Gilead Sciences Poland Sp.z.o.o
SIA Meda Pharma
Pharmaceutical Works Polpharma SA

25234,47
25215,77
22556,96
17954,68
17513,52
13250,86
12108,28
9467,62
8494,24
6267,27
4030,00
3697,00
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ārvalsts komersanta Orion Corporation Orion Pharma pārstāvniecība
Bristol-Myers Squibb
SIA BGP Products
Ārvalstu komersanta Worwag Pharma GmbH & Co. KG pārstāvniecība
OY Swedish Orphan Biovitrum AB
SIA GL Pharma Riga
AS Olainfarm
SIA Innothera Baltics
SIA Orivas
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
SIA Abbott Laboratories Baltics
AS Grindeks
SIA KRKA Latvija
Orphan Europe Nordic AB
Shire CEE GmbH
Kopā:

3583,75
2323,54
1750,00
1750,00
1674,00
1501,13
1341,58
1325,60
945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1437269,26
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4. pielikums. Uzņēmumu sniegtais atbalsts profesionālajām organizācijām
Zāļu reģistrācijas īpašnieks/pilnvarotais pārstāvis

1.
2.
3.
4.

SIA KRKA Latvija
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
SIA Roche Latvija
Ārvalstu komersanta Novartis Pharma Services INC. pārstāvniecība

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā
SIA AstraZeneca Latvija
SIA Bayer
UAB Johnson & Johnson filiāle Latvijā
AS Grindeks
Ārvalstu komersanta Boehringer Ingelheim Pharma GMBH pārstāvniecība
AS Olainfarm
SIA Takeda Latvia
SIA Sanofi-Aventis Latvia
SIA AbbVie
SIA Merck Serono
Ārvalstu komersanta Ipsen Pharma pārstāvniecība
SIA Meda Pharma
Shire CEE GmbH
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas
Ārvalstu komersanta Chemical Works of Gedeon Richter Plc.
pārstāvniecība
SIA Servier Latvia
SIA Innothera Baltics
SIA Lundbeck Latvia
SIA Baxter Latvia
SIA Algol Pharma
SIA Oriola Rīga
Ārvalsts komersanta "Sandoz d.d." pārstāvniecība
Ārvalstu komersanta Eli Lilly (Suisse) S.A. pārstāvniecība
Ārvalsts komersanta Orion Corporation Orion Pharma pārstāvniecība
Ārvalstu komersanta Alcon Pharmaceuticals Ltd pārstāvniecība
General Electric International Inc.filiāle Latvijā
Ārvalstu komersanta Novo Nordisk A/S pārstāvniecība
Orphan Europe Nordic AB
SIA GL Pharma Riga
UAB Actavis Baltics Latvijas filiāle

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Atbalsta kopsumma
profesionālajām
organizācijām (EUR)
86011,00
71892,70
62333,12
57135,68
48331,67
46539,18
46532,06
43534,94
41859,00
36534,50
32587,00
30226,14
29798,39
26852,51
25127,25
21985,00
21667,39
18200,00
17300,00
17093,95
16480,88
12629,02
12520,00
10574,18
10500,00
10450,00
9877,48
8428,00
7000,00
4596,67
4000,00
1725,85
1360,00
807,99
765,00
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic
SIA GlaxoSmithKline Latvia
Ārvalstu komersanta Egis Pharmaceuticals Private Limited Company
pārstāvniecība
Baxter AG, Austrija
Gilead Sciences Poland Sp.z.o.o
Pharmaceutical Works Polpharma SA
Bristol-Myers Squibb
SIA BGP Products
Ārvalstu komersanta Worwag Pharma GmbH & Co. KG pārstāvniecība
OY Swedish Orphan Biovitrum AB
SIA Orivas
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
SIA Abbott Laboratories Baltics
Kopā:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893256,55
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5. pielikums. Biedrību un nodibinājumu saņemtais atbalsts
Biedrības/nodibinājuma nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Neiroloģijas attīstības fonds
Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācija
Latvijas Neirologu biedrība
Latvijas Kardiologu Biedrība
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Pediatru asociācija
Gastroeneroloģijas atbalsta biedrība
RAKUS atbalsta fonds
Latvijas Ģimenes Ārstu Asociācija
P.Stradiņa KUS attīstības biedrība
Latvijas Pieaugušo reimatoloģijas biedrība
Latvijas Onkologu Ķīmijterapeitu Asociācija
Latvijas Psihiatru asociācija
Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība
Latvijas nieru un multiorgānu aizstājterapijas asociācija

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Latvijas orgānu transplantācijas fonds
Latvijas Endokrinologu asociācija
Latvijas Urologu Asociācija
Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija
Latvijas Farmaceitu biedrība
Latvijas Nefrologu asociācija
Veselības un infekciju profilakses institūts
Paliatīvās Aprūpes Asociācija Latvijā
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija
Reto slimību izpētes fonds
Latvijas Internistu biedrība
Latvijas Neiroimunologu asociācija
Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācija

29. Latvijas Veselības ekonomikas asociācija
30.
31.
32.
33.

Kurzemes Nieru fonds
Latvijas Multiplās sklerozes attīstības fonds
Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds
Latvijas Alergologu asociācija, Latvijas Otolaringologu asociācija

34.
35.
36.
37.

Latvijas Radioloģijas attīstības fonds
Latvijas Multiplās sklerozes asociācija
Latvijas Acu ārstu asociācija
Latvijas sāpju izpētes biedrība

Kopējā
Specialitāte
atbalsta
summa
115339,80
neirologi
70544,86
ģimenes ārsti
63776,72
neirologi
38958,03
kardiologi
37810,32
dažādi
36852,06
pediatri
33300,00 gastroenterologi
31583,83
dažādi
29530,87
ģimenes ārsti
26338,14
dažādi
24167,97
reimatologi
24086,99
onkologi
20848,81
psihiatri
16989,05
kardiologi
16294,15
nefrologi,
ģimenes ārsti
16000,00 transplantologi
15236,92
endokrinologi
14881,50
urologi
14525,00
endokrinologi
14476,42
farmaceiti
12686,13
nefrologi
12450,00
dažādi
12105,00
onkologi
11280,26
ginekologi
9700,00
dažādi
8940,76
internisti
8687,00
neirologi
7200,00
infektologi,
hepatologi
7082,00
veselības
ekonomisti
6860,42
nefrologi
6599,94
neirologi
6500,00
kardiologi
6400,99
alergologi,
otolaringologi
6306,23
radiologi
6100,00
neirologi
6096,67
oftalmologi
5976,67
neirologi,
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38. Eirāzijas Dermatovenerologu asociācija
39. Latvijas Neonatologu biedrība
40. Latvijas Diabēta Asociācija

5550,00
5133,25
4660,00

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Latvijas Tuberkolozes un plaušu slimību ārstu asociācija
Latvijas Dermatovenerologu asociācija
Latvijas Onkologu Asociācija
Latvijas Insulta biedrība
Eglītes fonds
Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrība

4488,90
4300,00
4131,94
3604,00
3500,00
3239,00

47.
48.
49.
50.

Latvijas Neirosonologu biedrība
Latvijas Neiroķirurģijas attīstības biedrība
Latvijas Radiologu asociācija
Latvijas Pediatru reimatologu biedrība

3000,00
2500,00
2500,00
2480,00

51. Latvijas Otolaringologu asociācija
52. Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu
asociācija
53. Latvijas Māsu Asociācija
54. Latvijas Diabēta Federācija
55. Latvijas Traumatologu ortopēdu asociācija

2443,75
2126,63

56. [organizācijas nosaukums nav norādīts]
57. Slimnīcas atbalsta biedrība (Daugavpils)
58. Latvijas kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvās
veselības asociācija
59. Latvijas Hematologu asociācija
60. Latvijas Bērnu Alergologu un Pulmonologu Biedrība

1907,00
1900,00
1645,80

61. Latvijas Radiologu asistentu asociācija
62. Progestīnu klubs / Ginekoloģiskās endokrinoloģijas biedrība
63. Latvijas Bērnu neirologu biedrība

1500,00
1482,00
1272,76

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

1203,95
1190,10
1095,50
1050,00
1020,00
1015,00
1000,00
1000,00
1000,00

Latvijas Sirds ķirurgu asociācija
Latvijas Ķirurgu Asociācija
Lauku psihiatru biedrība
Latvijas Tuberkolozes Fonds
Latvijas Klīniskās Fizioloģijas biedrība
Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācija
Baltic Fertility Society MTU
Kurzemes Onkoloģijas attīstības biedrība
Onkoloģijas attīstības biedrība

2020,00
2000,00
1936,00

1584,20
1500,00

algologi,
ģimenes ārsti
dermatologi
neonatologi
endokrinologi,
ģimenes ārsti
pulmonologi
dermatologi
onkologi
neirologi
infektologi
reproduktīvā
medicīna
neirologi
ķirurgi
radiologi
pediatri,
reimatologi
otolaringologi
infektologi,
hepatologi
māsas
endokrinologi
traumatologi,
ortopēdi
farmaceiti
dažādi
ginekologi,
ģimenes ārsti
hematologi
pediatri,
alergologi
radiologi
ginekologi
pediatri,
neirologi
ķirurgi
ķirurgi
psihiatri
pulmonologi
pulmonologi
psihoterapeiti
onkologi
onkologi
reproduktīvā
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Latvijas Farmācijas arodbiedrība
Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds
Medicīnas izglītības attīstības fonds
Baltijas Pediatru asociācija
Latvijas Neonataloģijas māsu apvienība
Latvijas Asinsvadu ķirurgu biedrība
Latvijas Arodslimību ārstu biedrība (LAĀB)
Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas Centra attīstības fonds

944,53
900,00
855,55
800,00
700,00
647,90
615,29
605,00

81.
82.
83.
84.
85.
86.

Dermatologi pret ādas vēzi
RSU Studējošo pašpārvaldes fonds
Latvijas Epilepsijas biedrība
Latvijas Podologu biedrība
Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija
Latvijas Sporta medicīnas asociācija

600,00
600,00
594,99
400,00
300,00
200,00

87.

Kopā:

893256,55

medicīna
farmaceiti
dermatologi
dažādi
pediatri
māsas
ķirurgi
arodārsti
psihiatri,
narkologi
dermatologi
studenti
neirologi
podologi
anesteziologi
rehabilitologi,
sporta ārsti

