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Ievads
Zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas sistēma ir instruments, ar kura
palīdzību tiek nodrošinātas zāles un medicīniskās ierīces tiem pacientiem,
kuriem tās ir būtiski nepieciešamas. Kā jebkurā veselības aprūpes sistēmā, arī
Latvijā ir ierobežoti resursi, tāpēc sistēma ir jāorganizē tā, lai pēc iespējas
efektīvāk izmantotu pieejamos resursus un panāktu taisnīgu līdzsvaru veselības
aprūpei paredzēto finanšu resursu sadalē kompensācijas sistēmas ietvaros,
vienlaikus ņemot vērā gan atsevišķas īpašas vajadzības, gan arī vispārējo
nepieciešamību nodrošināt zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību pēc iespējas
lielākai sabiedrības daļai (LR Satversmes tiesa, 2008).
Laba pārvaldība farmaceitiskajā sektorā tiecas nodrošināt tā veiksmīgu
funkcionēšanu, iesaistīto pušu vajadzību ņemšanu vērā, kā arī veicina
sabiedrības uzticību sistēmai. Lai izvērtētu, vai ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība
Latvijā atbilst labai pārvaldībai, biedrība “Veselības projekti Latvijai” ir veikusi
pētījumu par labas pārvaldības principu īstenošanu ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas sistēmā, kura īstenošanai
tika izvirzīti sekojoši mērķi:
1) Izvērtēt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
“Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk tekstā – MK noteikumi
Nr.899) tiesisko atbilstību labas pārvaldības principiem.
2) Noskaidrot ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas (turpmāk tekstā –
kompensācijas sistēma) ieinteresēto pušu viedokļus un pieredzi par labas
pārvaldības principu īstenošanu praksē.
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1. Labas pārvaldības jēdziens
Pasaules Veselības Organizācija (turpmāk tekstā – PVO) uzsver, ka laba
pārvaldība ir būtiskākā sastāvdaļa labi funkcionējošā veselības aprūpes sistēmā
(Strengthening Pharmaceutical Systems, 2011). Labi pārvaldītā farmaceitiskajā
sektorā var uzlabot zāļu pieejamību un veicināt to racionālu lietošanu (Kohler,
Mackey, & Ovtcharenko, 2014).
Labas pārvaldības jēdziens pasaulē ir zināms kopš 1989.gada, kad to definēja
Pasaules Banka (World Bank, 1994). Patlaban to pieņēmušas un definējušas
vairākas starptautiskās organizācijas, izmantojot principu dažādos kontekstos,
kā arī valstis, tajā skaitā Latvija, nostiprinot to tiesību sistēmā kā vienu no
demokrātiskas valsts pamatprincipiem.
Pasaules banka pārvaldību definē kā “tradīcijas un institūcijas caur kurām
konkrētā valstī tiek īstenota valsts pārvalde. Tas iekļauj procesu, kādā tiek
izvēlēta, uzraudzīta un pārvēlēta valdība; valsts pārvaldes spēju efektīvi formulēt
un īstenot rīcībpolitiku; kā arī valsts iedzīvotāju un valsts cieņu pret institūcijām,
kuras pārvalda to savstarpējās sociālās un ekonomiskās attiecības” (World Bank,
2013).
Eiropas Komisija pārvaldību definē līdzīgi - kā “noteikumus, procesus un
uzvedību, ar kuru palīdzību sabiedrībā tiek formulētas intereses, pārvaldīti
resursi un īstenota vara” (European Commission, 2003).
Neskatoties uz to, ka nepastāv vienota labas pārvaldības definīcija, Barbazza un
Tello (2014), apkopojot un analizējot pieejamās pārvaldības definīcijas veselības
aprūpes kontekstā, secināja, ka to pamatideja ir līdzīga – pārvaldību raksturo
procesu kopums (tradīcijas, rīcībpolitika vai normatīvie tiesību akti), kas tiek
formāli vai neformāli izmantots, lai sadalītu pienākumus un atbildību starp
konkrētās nozares (šajā gadījumā - veselības aprūpes) dalībniekiem.
Tā paša pētījuma autori arī secināja, ka biežāk pieminētie labas pārvaldības
principi ir caurskatāmība, atbildība (accountability - angļu val.), normatīvo aktu
sistēma, informācijas apkopošana un sniegšana, pieņemama sistēmas uzbūve,
sadarbība, stratēģiskā vīzija un līdzdalība. Savukārt, labas pārvaldības
sagaidāmie iznākumi ir efektivitāte, vienlīdzība, kvalitāte, ilgtspēja, aizsardzība
pret finansiāliem un sociāliem riskiem un uzlaboti veselības rādītāji (Barbazza &
Tello, 2014).
Latvijā laba pārvaldība izriet no Latvijas Republikas Satversmes 1. panta. To var
attiecināt gan uz likumdevēja varu, gan uz izpildvaras darbību, tajā skaitā valsts
pārvaldes iestādēm (LR Likums, 1993; LR Satversmes tiesa, 2009). Labas
pārvaldības principu saturs attiecībā uz valsts pārvaldes darbību ir precizēts
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektajā daļā (LR Likums, 2002). Tas
nosaka, ka principi ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu
aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus,
kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un
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tiesiskās intereses.1 Normatīvajos aktos norādītie labas pārvaldības principi ir
ilustratīvi, tie nav pilnīgi, un var saturēt citus elementus. Labas pārvaldības
principi var tikt kontekstualizēti, tajā skaitā attiecībā uz ambulatorajai ārstēšanai
paredzētajām kompensējamām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, ņemot vērā
citu starptautisku organizāciju norādes par labas pārvaldības principu saturu
farmācijas sektorā.
PVO ir definējusi labas pārvaldības principus farmācijas jomā, būtisku uzsvaru
liekot uz caurskatāmību. Laba pārvaldība nozīmē tādas politikas izstrādi un
ieviešanu, kas nodrošina efektīvu un ētisku farmācijas sistēmas vadību
pārskatāmā, atbildīgā un tiesiskā veidā, kā arī korupcijas risku mazināšanu
(WHO, 2008). PVO ir izstrādājusi vadlīnijas par soļiem, kas ir saderīgi ar labas
pārvaldības principiem, lai nodrošinātu caurskatāmu būtisko zāļu saraksta
(essential medicines list) izveidošanu un uzturēšanu. Būtisko zāļu sarakstu pēc
būtības var uzskatīt par zāļu kompensācijas sarakstu, tāpēc pēc analoģijas šos
soļus var attiecināt uz zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtību. Soļi ir šādi:
-

Neatkarīgas un kompetentas komisijas, kura piedalās lēmumu
pieņemšanā, izveide;
Saraksta un standarta ārstniecības vadlīniju izveide (WHO, 2009);
Būtisko zāļu saraksta izveide;
Ieinteresēto pušu tikšanās;
Saraksta popularizēšana;
Saraksta pārskatīšana.

Latvija ir PVO dalībvalsts (LR Ārlietu ministrija, 1999). Pievienojoties PVO
konstitūcijai, Latvija ir uzņēmusies nodrošināt augstāko iespējamo veselības
līmeni tās iedzīvotājiem (WHO, 2006). Šādā kontekstā PVO vadlīnijas attiecībā uz
labas pārvaldības principiem farmācijas jomā ir vērtējams kā rīks, lai
nodrošinātu augstāko iespējamo veselības līmeni caur farmācijas jomu un
konkrēti Latvijā – kompensējamām zālēm un medicīnas ierīcēm.
Par pamatu šim pētījumam tika ņemti Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas
(United Nations Development Programme) definētie labas pārvaldības principi
(skat. 1.tabulu), kas ir izmantoti PVO izstrādātajās labas pārvaldības vadlīnijās
farmācijas jomā kā arī farmaceitiskā sektora labas pārvaldības izvērtēšanā
(Siddiqi et al., 2009; Strengthening Pharmaceutical Systems, 2011).

Skat. arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2013.gada 21.novembra lēmums lietā Nr.SKA-703/13.
1
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1.tabula. Labas pārvaldības principi (UNDP, 1997)
Princips

Raksturojums
(plašāku principu raksturojumu skatīt 4. punktā)

Stratēģiskā vīzija

Ir ilgtermiņa vīzija par sistēmu un tās attīstību

Līdzdalība

Sabiedrībai ir iespējas izteikt savu viedokli lēmumu
pieņemšanas procesā

Caurskatāmība

Procesi, institūcijas un informācija ir pieejama tiem, uz
kuriem tie attiecās

Atsaucīgums

Institūcijās un procesos tiek ņemtas vērā visu iesaistīto
pušu vajadzības

Taisnīgums un
iekļaušana

Ikvienam iedzīvotājam ir iespējas uzlabot un uzturēt savu
veselības stāvokli un labklājību

Efektivitāte

Institūcijas un procesi rada rezultātus, kas atbilst
sabiedrības vajadzībām

Atbildība

Lēmumu pieņēmēji valsts institūcijās, privātais un
nevalstiskais sektors ir atbildīgs sabiedrības un pārējo
iesaistīto pušu priekšā.

Tiesiskums

Juridiskais regulējums veselības aprūpē ir godīgs un
taisnīgi piemērots

Funkcionējošs farmaceitiskais sektors sastāv no savstarpēji atkarīgiem
procesiem – zāļu izvēles, iegādes, izplatīšanas un atbilstošas lietošanas
(Strengthening Pharmaceutical Systems, 2011). Tāpēc laba pārvaldība un tās
principi ir attiecināmi uz katru no šiem zāļu aprites posmiem zāļu kompensācijas
sistēmas ietvaros. Turklāt, ja pārvaldību definē kā veidu, kā lēmumi tiek pieņemti
un īstenoti, tad laba pārvaldība nav tikai valsts institūciju atbildība, bet ikviena
sistēmas dalībnieka atbildība (UNDP, 1997).
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Pētījuma metodoloģija
2.1.

Izmantotās metodes

Ņemot vērā pētījuma mērķi noskaidrot MK noteikumu Nr.899 atbilstību labas
pārvaldības principiem, pirmkārt, tika veikta ārējā normatīvā akta juridiskā
analīze. Otrkārt, lai gūtu priekšstatu par labas pārvaldības īstenošanas
praktiskajiem aspektiem, tika veiktas intervijas ar kompensācijas sistēmā
iesaistītajām pusēm – pacientiem, valsts institūciju pārstāvjiem, zāļu ražotājiem,
lieltirgotājiem, aptieku farmaceitiem un ģimenes ārstiem, kuriem ir tiesības
izrakstīt kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces. Abas metodes ir
savstarpēji papildinošas - no vienas puses, tiek izvērtētas tiesiska rakstura
problēmas kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču jomā, un, no otras puses,
faktiskās problēmas, ar ko iesaistītās puses saskaras kompensācijas sistēmas
ietvaros. Tiktāl, cik tiesiska rakstura problēmas saistās ar kvalitatīvajā pētījumā
identificētajām problēmām, tās rezultātu sadaļā 4.punktā ir aprakstītas
vienkopus.

2.2.

Labas pārvaldības juridiskais izvērtējums

Juridiskais izvērtējums veikts, balstoties uz labas pārvaldības principiem, kā tie
raksturoti 1.punktā. Veicot juridisko analīzi, pētījumā izvērtēta caurskatāmība
attiecībā uz zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā,
kā arī ieinteresēto pušu līdzdalības iespējas un kompetences prasības personām,
kuras lemj par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu
sarakstā. Ņemot vērā M saraksta un zāļu un medicīnisko ierīču izdevumu
kompensāciju individuālā kārtībā īpatnības, tie tika izslēgti no pētāmo jautājumu
loka (LR MK noteikumi, 2006).2
Saskaņā ar Farmācijas likumu, Latvijā kompensējamo zāļu saraksta izveide un
funkcionēšana ir reglamentēta ar MK noteikumiem Nr.8993 bet tā
funkcionēšanas nodrošinājumu veic NVD (LR Likums, 1997b).4 Ar MK
noteikumiem Nr.899 ir pārņemtas Padomes 1988.gada 21.decembra
Direktīvas 89/105/EEK “par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē
cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas
sistēmās” normas (Eiropas Kopienu Padome, 1989). Šādā kontekstā, no vienas
puses tiek skarti labas pārvaldības principi tiesiskā regulējuma izstrādē un
pieņemšanā saistībā ar kompensējamajām zālēm un medicīnas ierīcēm, no otras
puses – labas pārvaldības principi valsts pārvaldes iestāžu darbībā Latvijā.
Tādējādi pētījumā tiek izvērtēti labas pārvaldības principi tikai attiecībā uz
kompetentās valsts iestādes pārvaldes – NVD darbību kompensējamo zāļu un
medicīnas ierīču jomā. Tomēr minētais neliedz izdarīt secinājumus attiecībā uz

2

M saraksts ietver kompensācijas kārtības ietvaros apmaksājamās zāles, kuras lieto grūtnieces,
sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērni līdz 24 mēnešu vecumam, bet kuras nav
iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.
3Atbilstoši Farmācijas likuma 5. panta 20. punktam Ministru kabintets nosaka ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.
4Atbilstoši Farmācijas likuma 11.panta 3.punktam NVD nosaka ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču cenas un izstrādā ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču sarakstu.
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spēkā esošo kārtību, ja tiek secināts, ka labas pārvaldības principu realizācija ir
apgrūtināta spēkā esošā tiesiskā regulējuma dēļ. NVD oficiālā iesniegumā
(pielikums Nr.3) tika lūgts precizēt neskaidros jautājumus attiecībā uz iestādes
darbību, kuri tika identificēti juridiskajā analīzē.
Ņemot vērā minēto un šī pētījuma mērķi, pamatā ir izvērtēta caurskatāmība kā
stūrakmens pastāvošajā tiesiskajā regulējumā attiecībā uz kārtību, kādā zāles un
medicīniskās ierīces tiek iekļautas kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
sarakstā. Kā papilduzdevums noteikts ieinteresēto pušu līdzdalības izvērtējums
un kompetences nosacījumu izvērtējums attiecībā uz personām, kuras lemj par
zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
sarakstā.
Tādējādi šī pētījuma ietvaros sniegtais juridiskais izvērtējums nav uzskatāms par
visaptverošu un detalizētu MK noteikumu Nr.899 atbilsmes izvērtēšanu labas
pārvaldības principiem. Rezultātu sadaļā, 4.punktā, ir iekļautas galvenās atziņas
no tiesiskās analīzes, bet pilns juridiskais atzinums ir pieejams 2.pielikumā.

2.3.

Ekspertu intervijas

Pētījuma dalībnieku rekrutācija notika no 2015. gada septembra līdz decembrim
ar telefona sarunas vai e-pasta starpniecību. Pētījuma mērķa grupa bija
kompensācijas sistēmas procesā iesaistītās puses. Lai pētījumā ietvertu dažādus
viedokļus par kompensācijas sistēmas pārvaldību un sasniegtu saturisko
piesātinātību, no katras sistēmā iesaistītās puses tika intervēti vismaz divi
pārstāvji (skat. 2.tabulu).
Rekrutācijas procesā tika identificēti un uzrunāti tie pārstāvji, kuri ir aktīvi
iesaistījušies kompensācijas sistēmas veidošanā, pārstāvējuši savas grupas
intereses vai arī ilgstoši izmantojuši kompensācijas sistēmu. Tas tika darīts ar
pieņēmumu, ka šiem cilvēkiem varētu būt padziļinātas zināšanas un pieredze par
kompensācijas sistēmas pārvaldību un funkcionēšanu.
No 22 uzrunātajiem ekspertiem, 21 piekrita intervijām. Kopā tika veiktas 17
intervijas, kurās tika intervēts 21 kompensācijas sistēmas veidotājs un
dalībnieks. Intervēto ekspertu raksturojumu skatīt 2. tabulā.
2.tabula. Intervēto ekspertu raksturojums
Sistēmā
iesaistītā
puse
Ražotāji

Intervēto
ekspertu
skaits
4 (2 intervijas)

Lieltirgotāji

2

Ģimenes
ārsti

2

Farmaceiti

2

Intervēto ekspertu raksturojums
3 oriģinālo un 1 patentbrīvo zāļu ražotāju
pārstāvis.
10 lielāko lieltirgotāju pārstāvji (pēc
apgrozījuma). Nodarbojas arī ar paralēlo
importu/eksportu.
Pacientu loks ietver gan pacientus, kuru
ārstēšanai var izmantot A vai B saraksta zāles,
gan arī pacientus, kuri lieto C saraksta zāles.
1 tīkla aptieka, 1 privātā aptieka. Pacientu
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Pacientu
5
organizācijas

Valsts
pārvalde

6 (4 intervijas)

loks ietver hroniskus pacientus, kuri izmanto
zāļu kompensācijas sistēmu.
Katra no šīm 5 organizācijām pārstāv
pacientus ar hroniskām slimībām. Tika
iekļautas gan pacientu grupas, kuru
ārstēšanai ir pieejamas patentbrīvās zāles,
gan arī grupas, kuru ārstēšanai ir pieejami
tikai dārgi, inovatīvi preparāti.
Esošie un bijušie Veselības ministrijas
darbinieki (tajā skaitā Nacionālā veselības
dienesta), kuriem ir pieredze kompensācijas
sistēmas veidošanā un uzturēšanā.

Daļēji strukturētu interviju vadlīnijas tika veidotas, balstoties uz labas
pārvaldības principiem (skat. 1.tabulu). Katram intervētajam tika lūgts komentēt
un novērtēt, kā katrs no principiem tiek īstenots Latvijas kompensācijas sistēmā
(intervijas vadlīnijas skatīt 1.pielikumā).
Intervētie eksperti sniedza rakstisku informētu piekrišanu dalībai pētījumā.
Intervijas notika respondenta darba vietā vai sabiedriskā vietā, un to ilgums bija
50 ‒ 120 minūtes. Visas intervijas tika ierakstītas diktofonā, un pēc tam tika
veikti pilni šo interviju transkripti.
Visas intervijas tika analizētas izmantojot kvalitatīvo datu analīzes programmu
Atlas.ti. Datu analīze notika divās stadijās – 1) atklātā jeb brīvā kodēšana, 2)
kodu grupēšana veidojot kategorijas (Emerson, Fretz, & Shaw, 1995). Pirmajā
analīzes posmā notika intervēto ekspertu izteikumu grupēšana, piešķirot tiem
kodus jeb apzīmējumus. Otrajā posmā notika tematiski līdzīgo kodu grupēšana,
veidojot kategorijas un apakškategorijas. Abi analīzes posmi tika atkārtoti, kamēr
tika izveidotas kategorijas, kuras saturiski nepārklājas.
Interviju apzīmēšanai tika izveidoti kodi, lai saglabātu pētījuma dalībnieku
konfidencialitāti.

2.4.

Pētījuma ierobežojumi

Palielinot intervēto ekspertu skaitu un iekļaujot intervijās, piemēram, citu
specialitāšu ārstus vai Finanšu ministrijas pārstāvjus, varētu nodrošināt lielāku
analīzē iekļauto viedokļu dažādību, un, iespējams, kompensācijas sistēmā
iezīmētos papildus problēmas, kas saistītas ar labu pārvaldību. Tāpat, iekļaujot
juridiskajā izvērtējumā M sarakstu un individuālai kompensācijai pakļautās
zāles, kā arī piemērojot visus labas pārvaldības principus, iespējams,
kompensācijas sistēmā iezīmētos papildus problēmas, kas saistītas ar labu
pārvaldību.
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3. Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtības raksturojums
Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība Latvijā pamatā tiek reglamentēta ar MK noteikumiem
Nr.899.
Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus kompensē saskaņā ar
kompensējamo zāļu sarakstu, ko veido un uztur NVD (LR MK noteikumi, 2006),
10.p. Lai zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi varētu personai kompensēt, tām jābūt
iekļautām kompensējamo zāļu sarakstā, bet personai – kompensējamo zāļu un
medicīnas ierīču saņēmējam – jāatbilst nosacījumiem, kas paredzēti MK
noteikumos Nr.899 attiecībā uz apstākļiem, kuros zāles vai medicīniskās ierīces
ir kompensējamas.
Kompensējamo zāļu saraksts sastāv no trim daļām: saraksta A, B un C. Papildus
minētajam izveidots M saraksts, kā arī paredzēta iespēja kompensēt zāles un
medicīniskās ierīces individuālām personām. Kā minēts iepriekš, M saraksts un
zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas individuālā kārtība netika analizēti
šajā pētījumā.
-

A sarakstā iekļauj līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles zāļu
vispārīgā nosaukuma ietvaros, kā arī medicīniskās ierīces ar vienādu
lietošanas veidu;
B sarakstā iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuras neatbilst A
sarakstā iekļaujamo zāļu kritērijiem;
C sarakstā, atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajiem kritērijiem,
iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuru izmaksas viena pacienta
ārstēšanai pārsniedz 4268,62 eiro gadā un kurām MK noteikumos Nr.899
paredzētie izrakstīšanas nosacījumi nav pietiekami, lai ierobežotu
pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem (LR MK
noteikumi, 2006), 6.p.

Kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču izdevumus sedz, ņemot vērā slimības
raksturu un smaguma pakāpi un ievērojot MK noteikumos Nr.899 noteiktos
kompensācijas ierobežojumus un izrakstīšanas nosacījumus pacientiem, kuriem
ir diagnosticēta kāda no šo noteikumu 1. pielikumā “Slimības, kuru ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti”
minētajām slimībām (LR MK noteikumi, 2006), 3.p.

3.1. Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā
NVD var lemt par zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, ja tās atbilst trim
nosacījumiem:
1) tās ir likumīgā apritē;
2) tās ir klasificētas kā recepšu zāles;
3) tās ir paredzētas tādu slimību, kādas norādītas MK noteikumu Nr.899
1.pielikumā “Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko
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ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti”, ārstēšanai (LR MK noteikumi,
2006), 7p.
NVD var lemt par medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, ja
tās atbilst diviem nosacījumiem:
1) tās ir likumīgā apritē;
2) tās paredzētas tādām slimībām, kas norādītas MK noteikumu Nr.899 1.
pielikumā “Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumi tiek kompensēti” (LR MK noteikumi, 2006), 9p.
Zāles un medicīniskās ierīces tiek iekļautas kompensējamo zāļu un medicīnas
ierīču sarakstā, ja tās atbilst iepriekš norādītajiem nosacījumiem un citiem MK
noteikumos Nr.899 paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz zāļu vai medicīnas
ierīču iekļaušanu sarakstā (pamatā ārstnieciskajiem un ekonomiskajiem
kritērijiem).
Lai zāles vai medicīniskās ierīces iekļautu kompensējamo zāļu sarakstā,
kompetentās personas (proti, zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības
turētājs (īpašnieks) vai viņa pilnvarots pārstāvis vai zāļu vai medicīnisko ierīču
vairumtirgotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis) iesniedz NVD motivētu iesniegumu
un pamatojošos dokumentus un informāciju (LR MK noteikumi, 2006), 11.-15.p.5
Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 22. punktam, izskatot iesniegumu par zāļu vai
medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, NVD veic
ārstniecisko un ekonomisko novērtēšanu. Kaut arī MK noteikumi Nr.899 nesatur
precīzu definīciju, kas ir uzskatāma par ārstniecisko un ekonomisko
novērtēšanu, noteikumu 22.1. punktā ir norādīti apstākļi, kas izvērtējami
attiecībā uz ārstniecisko novērtēšanu, bet 22.2. punktā – attiecībā uz ekonomisko
novērtēšanu, bet MK noteikumu Nr.899 3. pielikums satur zāļu ekonomiskās
novērtēšanas vadlīnijas. Tādējādi ārstnieciskās novērtēšanas un ekonomiskās
novērtēšanas saturs un kritēriji noskaidrojami, detalizētāk izpētot attiecīgi MK
noteikumu Nr.899 22.1. un 22.2. punktā iekļautos kritērijus.

3.2. Par ārstnieciskās novērtēšanas kritērijiem
Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 22.1. punktam ārstnieciskajā novērtēšanā tiek
izvērtēti šādi apstākļi:
-

terapeitiskās efektivitātes priekšrocības;
atbilstība ārstu profesionālo asociāciju izstrādātajām konkrētu slimību
ārstēšanas shēmām;
zāļu vieta attiecīgās slimības ārstēšanas shēmā;
zāļu formas un stipruma atbilstība ārstēšanas shēmai;
iepakojuma lieluma atbilstība ārstēšanas kursam (LR MK noteikumi,
2006).

Atbilstoši 17. punktam nepieciešamības gadījumā NVD ir tiesības iesniedzējam pieprasīt
papildus ziņas.
5
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Atsevišķi minētie kritēriji MK noteikumos Nr.899 nav definēti. Tāpat MK
noteikumi Nr.899 nesatur atsauces uz citiem normatīvajiem aktiem, kur attiecīgo
kritēriju definīcijas būtu ietvertas. Tāpat MK noteikumos Nr.899 nav norādīts,
kādā mērā kritērijiem jāizpildās, lai tos uzskatītu par tādiem, kas pieļaujami, lai
zāles vai medicīniskās ierīces iekļautu kompensējamo zāļu sarakstā (tālāku
problēmas iztirzājumu skatīt 4.4.3.punktā).
MK noteikumu Nr.899 3. pielikums satur zāļu ekonomiskās novērtēšanas
vadlīnijas. Minētā pielikuma 6. punkts paredz izvērtēt zāļu terapeitisko vērtību.
Minētais pielikums ir vienīgā sadaļa MK noteikumos Nr.899, kur atspoguļojas
terapeitiskās vērtības kritērijs. Līdzīgi kā iepriekš norādīts, arī attiecībā uz
minēto normatīvajos aktos nav skaidrojuma par terapeitiskās vērtības jēgu un
nozīmi zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanā kompensējamo zāļu un medicīnas
ierīču sarakstā, un tā atšķirību no terapeitiskās efektivitātes.

3.3. Par ekonomiskās novērtēšanas kritērijiem
Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 22.2. punktam ekonomiskajā novērtēšanā
izvērtēti šādi kritēriji:
-

-

-

ārstēšanas izmaksas, lietojot attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces un to
ietekme uz veselības aprūpi, kā arī kompensāciju un piešķirtajiem
līdzekļiem;
jauno zāļu vispārīgo nosaukumu terapeitiskā efektivitāte un izmaksas,
salīdzinot ar citu pieejamo ārstēšanas veidu atbilstoši MK noteikumu
Nr.899 3. pielikumā apstiprinātajām zāļu ekonomiskās novērtēšanas
vadlīnijām;
zāļu un medicīnisko ierīču cenas salīdzinājumā ar attiecīgo zāļu un
medicīnisko ierīču cenām Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā,
Slovākijā un Ungārijā (LR MK noteikumi, 2006).

No MK noteikumiem Nr.899 skaidri nevar secināt, kādām ir jābūt ārstēšanas
izmaksām un to ietekmei uz veselības aprūpes budžetam piešķirtajiem
līdzekļiem, lai tiktu izpildīts ekonomiskā novērtējuma kritērijs (tālāku problēmas
iztirzājumu skatīt 4.4.3.punktā).

3.4. Zāļu iekļaušana A un B sarakstā
MK noteikumu Nr.899 23. punkts satur noteikumus, kuriem izpildoties, zāles tiek
iekļautas A un B sarakstā, t.i.:
-

“zālēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte un priekšrocības kādas šo
noteikumu 1.pielikumā minētās slimības ārstēšanā;
zāļu lietošana atbilst konkrētās slimības ārstēšanas shēmām vai
starptautiskajām ārstēšanas vadlīnijām;
zāļu forma un stiprums atbilst ārstēšanas shēmai;
zāļu iepakojuma lielums atbilst ārstēšanas kursam;
zāļu lietošanas izmaksas ir prognozējamas un samērojamas ar paredzamo
terapeitisko efektu un ar attiecīgajā gadā kompensācijai piešķirtajiem
līdzekļiem.”
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No MK noteikumiem Nr.899 skaidri nevar secināt, kas ir uzskatāms par pierādītu
terapeitisko efektivitāti un priekšrocībām, kā arī – vai un kā minētais atšķiras no
ārstnieciskajā novērtēšanā ietvertā kritērija attiecībā uz “terapeitiskās
efektivitātes priekšrocībām”.
Tāpat no MK noteikumiem Nr.899 nevar secināt, kādas izmaksas ir uzskatāmas
par samērojamām ar paredzamo terapeitisko efektivitāti un kā minētais korelē
ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā gadā. Lai nodrošinātu
sistēmas pārskatāmību, ir nepieciešami skaidri, noteikti un paredzami kritēriji
(tālāku problēmas iztirzājumu skatīt 4.4.3.punktā).

3.5. Medicīnisko ierīču iekļaušana A un B sarakstā
MK noteikumu Nr.899 24. punkts satur noteikumus, kuriem izpildoties,
medicīniskās ierīces iekļautas A un B sarakstā:
-

-

”medicīniskajām ierīcēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte un
priekšrocības kādas šo noteikumu 1. pielikumā minētās slimības
ārstēšanā;
medicīnisko ierīču lietošanas izmaksas ir prognozējamas un samērojamas
ar paredzamo terapeitisko efektu un ar attiecīgajā gadā kompensācijai
piešķirtajiem līdzekļiem.”

Līdzīgi kā iepriekš, arī šajā gadījumā no MK noteikumiem Nr.899 nevar secināt,
kādos gadījumos terapeitiskā efektivitāte ir uzskatāma par pierādītu. Tāpat nav
skaidrs, kādas izmaksas ir uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo
terapeitisko efektu un kā minētais korelē ar kompensācijai piešķirtajiem
līdzekļiem attiecīgajā gadā.

3.6. Izrakstīšanas nosacījumu piemērošana
MK noteikumu Nr.899 25. punkts nosaka, ka “zāles, kuru efektivitāte salīdzinot
ar citu pieejamu izmaksu efektīvu ārstēšanas veidu, ir augstāka, bet kuru
iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā varētu radīt papildu izdevumus no
kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, iekļauj kompensējamo zāļu sarakstā,
piemērojot izrakstīšanas nosacījumus, kā arī, ja to pieļauj kompensācijai
piešķirto līdzekļu apmērs.” Šo pašu noteikumu 55. Punkts, savukārt, nosaka,
kuros gadījumos zāļu izrakstīšanas nosacījumi ir piemērojami, tomēr vienlaikus
netiek precizēts, kas ir uzskatāmi par izrakstīšanas nosacījumiem (tālāku
problēmas iztirzājumu skatīt 4.4.3.punktā).

3.7. Zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana C sarakstā
MK noteikumu Nr.899 46. punkts paredz kritērijus, kuriem izpildoties, zāles un
medicīniskās ierīces iekļauj C sarakstā:
-

-

zālēm vai medicīniskajām ierīcēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte
mirstības vai dzīvībai draudošu un neatgriezenisku invaliditāti izraisošu
slimības seku mazināšanā;
izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients par papildus iegūtu dzīves
gadu vai dzīves gadu bez slimības progresijas nepārsniedz C sarakstā jau
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-

iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču izmaksu efektivitātes pieauguma
koeficientu;
ir prognozējams pacientu skaits, kam nepieciešama attiecīgo zāļu vai
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija.

Līdzīgi kā attiecībā uz A un B sarakstu, arī šajā punktā norādītie kritēriji ir
neskaidri. Konkrēti, gadījumi, kad terapeitiskā efektivitāte ir uzskatāma par
pierādītu, kā arī izmaksu efektivitātes pieauguma koeficienta aprēķināšana.
Atsauce uz izmaksu efektivitātes pieauguma koeficientu ir atrodama vairākkārt
pētāmajos MK noteikumos Nr.899, tomēr tā saturs vai aprēķins nav norādīts
(tālāku problēmas iztirzājumu skatīt 4.4.3.punktā).
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4. Rezultāti
4.1. Finansējums kompensācijas sistēmai
Ikviens intervētais norādīja, ka veselības aprūpes sistēmas, tajā skaitā arī
kompensācijas sistēmas, galvenā problēma ir ilgstoši trūkstošais finansējums.
Par to liecina arī dati – 2012. gadā veselības aprūpes budžets sastādīja 3,39% no
IKP (2014.gadā - 3,21%) (Veselības ministrija, 2015), pēc 2012.gada datiem, tas
bija trešais zemākais veselības aprūpes budžets Eiropas Savienībā (WHO
Regional office for Europe, 2015). Finansējums nav ietverts labas pārvaldības
jēdzienā, un ne visos gadījumos tā trūkumu var uzskatīt par galveno sistēmas
problēmu (Re:Baltica, 2014). Tomēr jāatzīmē, ka, lai sistēma veiksmīgi
funkcionētu, ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Publiski nav pieejami
aprēķini par to, cik papildus līdzekļi veselības aprūpes budžetā ir nepieciešami,
lai nodrošinātu optimālu pakalpojumu un būtiskāko zāļu pieejamību.
Lielākā daļa no intervētajiem arī pauda viedokli, ka, neskatoties uz hroniski
trūkstošo finansējumu veselības aprūpē, kompensācijas sistēma veiksmīgi
funkcionē un pat paplašinās. Tas varētu liecināt par to, ka kompensācijas
sistēmas organizācijas efektivitāte uzlabojas.
Kopumā Latvijas zāļu kompensācijas sistēmu es vērtēju kā diezgan neelastīgu,
pirmām kārtām, par maz finansētu. Līdz ar to, tā budžeta ietvaros, cik nu NVD
veiksmīgi spēj, tomēr cenšamies aptvert pēc iespējas maksimālu to pacientu
grupu. Es vērtēju, ka NVD strādā sev atvēlētajā teritorijā diezgan veiksmīgi.
/Valsts pārvaldes pārstāvis 2/
To arī apstiprina NVD sniegtie dati. No 2011.gada (117,39 milj.) līdz 2014.gadam
(121,03 milj.) kompensācijas budžets ir pieaudzis par 3,64 miljoniem jeb 3,1%.
Bet unikālo pacientu skaits ir palielinājies par 101 772 jeb 19% (524 282 2011.gadā; 626 054 - 2014.gadā). Tāpat nedaudz vairāk kā 2 reizes ir pieaudzis
pacientu skaits, kuri saņēmuši zāles, kas 12 mēnešos maksā vairāk nekā 10
tūkstoši lati jeb 14 228 eiro – 2011.gadā - 394 pacienti, bet 2014.gadā - 914
pacienti. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc ir izdevies paplašināt
kompensējamo zāļu un ierīču apjomu, ir saistīts ar to, ka ir izdevies samazināt
atsevišķu zāļu cenas. Piemēram, atorvastatīna references cena6 2011. gadā bija
7,27 eiro, bet 2014. gadā 1,84 eiro (Kaupere, 2015).
Augstāk norādītie NVD dati norāda uz to, ka kompensācijas sistēma paplašinās –
arvien vairāk pacienti saņem zāles un medicīniskās ierīces. Tomēr, neskatoties
uz minimālo kompensācijas sistēmas budžeta pieaugumu, visaptverošs
izvērtējums par zāļu pieejamību, piemēram, pēc diagnožu grupām vai pacientu
līdzmaksājumiem u.c. rādītājiem, nav pieejams. Šādu datu esība un publiskošana
varētu sniegt detalizētu priekšstatu par kompensācijas sistēmas kopējām
attīstības tendencēm un zāļu pieejamību.
Intervētie eksperti dažādi skaidro iemeslus, kāpēc tik ilgstoši neizdodas būtiski
palielināt budžetu veselības aprūpei, tajā skaitā kompensācijas sistēmai. Viens no

6Lētākā
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uzskatiem bija tāds, ka veselības aprūpes sistēma kopumā nav sakārtota un
caurskatāma, un šai sistēmai nav uzticības.
Tiek jau pārmestas vairākas lietas, kuras būtu izdarāmas, nav pārāk [lielas]
uzticības tai sistēmai. Tas, protams, ir, diemžēl. /Valsts pārvaldes pārstāvis 1/
Intervētie eksperti minēja konkrētus piemērus, kur, viņuprāt, veselības aprūpes
sistēmā nauda tiek izšķērdēta nelietderīgi. Spilgtākais piemērs bija par
reģionālajām slimnīcām, tajā skaitā Ludzas slimnīcu, kura pēc atjaunošanas
darbojas tikai daļēji, bet Veselības ministrija turpina atmaksāt aizdevumu, kas
tika izlietots renovācijai (Sprance, 2015).
Jūs ziniet, kas to Ludzas slimnīcu uztur? Ražotāji. Mēs maksājam Zāļu valsts
aģentūrai reģistrācijas maksas. Vienmēr gada beigās tā nauda [uzkrājās, jo
aģentūras statuss to neļauj tērēt], un apmēram pusmiljons no ražotāju
samaksātajām naudām tiek ieskaitīta Ludzas slimnīcai. Mēs esam neskaitāmas
reizes rakstījuši vēstules, ka mēs neesam pret, ka mēs maksājam, bet lūdzu
novirziet to naudu kompensējamo zāļu budžetam, nevis Ludzas slimnīcai. /Zāļu
ražotāja pārstāvis 4/
Tomēr pārsvarā starp intervētajiem valdīja uzskats, ka valstij vajadzību ir vairāk
nekā iespēju, un, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības līmeni un iedzīvotāju
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, naudas trūkums ir likumsakarīgs.
Visi skatās uz valdību, kāpēc man nekompensē to vai šito, bet, kad tu paskaties
uz ierindas cilvēkiem - cik maksā nodokļus? Ja maksātu katrs celtnieks
nodokļus, tad varbūt valstij būtu vairāk nauda, par ko kompensēt. /Pacientu
organizācijas pārstāvis 4/
Finansējuma trūkums veselības aprūpē, tajā skaitā kompensācijas sistēmā, tika
minēts kā būtiska problēma, kurai ir sistēmisks raksturs, kas izpaužas kā
kopsakarība starp kopējām nodokļu maksāšanas tendencēm valstī un no valsts
budžeta līdzekļiem paredzēto finanšu apjomu veselības nozarei. Neskatoties uz
finansējuma trūkumu veselības nozarē un kompensācijas sistēmā, intervijās
kompensācijas sistēma tās budžeta ietvaros tika vērtēta atzinīgi. Tajā pašā laikā
tika norādīti arī dažādi iespējamie uzlabojumi kas attiecināmi uz pārvaldību.
Atlikušajā daļā rezultāti ir sagrupēti atbilstoši labas pārvaldības principiem, kas
nosaukti 1. tabulā.

4.2. Stratēģiskā vīzija
Viens no labas pārvaldības priekšnoteikumiem ir stratēģiskas vīzijas esība. Tas
nozīmē, ka nozares līderiem ir plaša ilgtermiņa vīzija par sistēmu un tās attīstību.
Ir redzējums par stratēģisku attīstības virzienu (UNDP, 1997), un ir publiski
pieejams attīstības plāns ar konkrētiem mērķiem un termiņiem un
nepieciešamajiem resursiem (Siddiqi et al., 2009).
Uz jautājumu par to, vai Veselības ministrijai un NVD ir stratēģiskā vīzija(-as) par
sistēmas attīstību Latvijā, un kādas ir tās prioritātes, tika saņemtas pretrunīgas
atbildes. Visbiežāk tika minēta veselības ministra G. Belēviča plašsaziņas
līdzekļos paustā ideja, ka jāvirzās uz visu recepšu zāļu kompensāciju (Badune,
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2015). Tomēr daudzi uzskatīja, ka nekādas prioritātes nav izvirzītas, un
Veselības ministrijai tika pārmests ilgtermiņa skatījuma trūkums.
Mēģina tās reformas ieviest. Bet kopainas, kā lai uzlabo situāciju sistēmā, nav
bijis gadus piecpadsmit. Mēs esam turpat, kur 2003.-2005.gadā. Tas pats arī
tagad. Mēs pie tiem pašiem jautājumiem [strādājam]! /Ģimenes ārsts 2/
Vairākkārt tika pausts viedoklis, ka ilgtermiņa stratēģijas trūkuma dēļ
kompensācijas sistēma ir pārāk jutīga attiecībā uz dažādām politiskajām
interesēm:
Politika nav tālākejoša. Jo katra valdība nāk ar savām vīzijām, savām domām,
bet nav vienota politika. Jo būtu jābūt, ka ministrs atnāk, un viņš turpina uz
priekšu to politiku, kas ir [iesākta]. /Pacientu organizācijas pārstāvis 4/
Ministrs pieņēma lēmumu par 100% [kompensāciju C hepatīta zālēm]. Man
nepatīk, ka pārāk vienkārši politiski lēmumi tiek introducēti kompensējamo
zāļu sistēmā. [Pašreizējā] sistēma ir Bārzdiņa radīta, viņa darbojās, kā viņa
darbojās. Pēc tam pēkšņi kaut kāds M saraksts - tas ir Circenes “gara darbs”.
Pēkšņi visiem bērniem 100% apmaksāt velns zin ko, tas tikai tādēļ, ka piemeta
miljonu klāt iepriekšējā Saeima uz [20]15. gada budžetu. Manā skatījumā
sistēmai vajadzētu būt absolūti merkantilai, no politikas nodalītai padarīšanai.
Absolūti. /Valsts pārvaldes pārstāvis 2/
Līdzīgi intervēto vidū valdīja uzskats, ka prioritāšu trūkuma dēļ izveidojas
situācija - “kurš skaļāk bļauj, tas vairāk dabū”.
Tie [sistēmas] partneri, kas ir kaut ko sasnieguši, ir bijuši visuzstājīgākie. Mēs
vienkārši esam bijuši uzstājīgi un lauzušies pa logiem, durvīm, visur iekšā un
atraduši veidu, kā tur tikt. Reizēm ar labām, reizēm ar ļoti manipulatīvām
metodēm. /Pacientu organizācijas pārstāvis 2/
Kāpēc tagad C hepatīts dabūja? Neviens jau nesaka, ka viņiem nevajag. Viņiem
noteikti vajag, tā ir infekcijas slimība, viss ir pareizi. Bet viņi dabūja tāpēc, ka
viņi skaļāk kliedza. /Zāļu ražotāju pārstāvis 2/
Valsts pārvaldes pārstāvji intervijās noliedza šādu situāciju, tomēr jāņem vērā, ka
to ir grūti izvērtēt caurskatāma mehānisma un atbilstošu datu nepieejamības dēļ.
Pārējo sistēmas ieinteresēto pušu pieredzi var interpretēt kā sekas tam, ka nav
skaidrs, kā pie ierobežotajiem resursiem tiek definētas prioritātes un pieņemti
lēmumi par to, kurām pacientu grupām zāles iekļaut kompensācijas sistēmā un
cik lielā mērā kompensēt.
Neskatoties uz to, ka iesaistītie dalībnieki nav informēti par kompensācijas
sistēmas prioritātēm un stratēģisko vīziju par attīstību, Veselības ministrijai
sadarbībā ar NVD ir izveidoti plānošanas dokumenti. Viens no tiem – “Zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības
koncepcija’’ ir publicēts 2009.gadā un joprojām ir spēkā esošs. Izstrādātās
koncepcijas mērķis ir “nodrošināt visiem ar vienādu slimību slimojošiem
pacientiem vienādas iespējas saņemt nepieciešamo ārstēšanu, kā arī nodrošināt
smagu un hronisku slimību ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu pastāvīgu
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pieejamību pacientiem” (3.lpp). Dokumentā ir atspoguļota sistēmas izvērtēšana,
kā arī veikti aprēķini par ietekmi uz budžetu (līdz 2014. gadam), lai sasniegtu
izvirzīto mērķi (Veselības ministrija, 2009).
Savukārt, Valdības rīcības plāns paredz, ka līdz 2017.gada nogalei zāļu iegādes
kompensācijas sistēmas ietvaros 322 150 pacientiem tiks uzlabota pieejamība
zālēm vai medicīnas ierīcēm (Ministru kabinets, 2015). Tāpat ir publiskots
Veselības ministrijas darba plāns konkrētajam gadam, taču tāds nav pieejams par
2015.gadu (Veselības ministrija, 2014).
Valsts pārvaldes pārstāvji intervijās atzina, ka ir izstrādāti arī citi plānošanas
dokumenti, kuros ir definētas prioritātes, specifiskāki mērķi un uzdevumi, tomēr
šie dokumenti nav atrodami Veselības ministrijas vai NVD mājas lapās.
No interviju rezultātiem var secināt, ka sistēmas līdzdalībniekiem nav skaidrības
par zāļu kompensācijas sistēmas attīstības virzienu un prioritātēm. Neskatoties
uz to, ka Veselības ministrijai prioritātes ir definētas, publiski pieejamā
informācija nav pārskatāma, nav aktuāla vai ir ļoti vispārīga. Tas, savukārt,
apgrūtina sistēmas efektivitātes un attīstības novērtēšanu citām ieinteresētajām
pusēm, kā arī rada neuzticību (pamatotu vai nepamatotu) sistēmas stabilitātei un
pieņemtajiem lēmumiem.

4.3. Līdzdalība
Lai būtu iespējams īstenot labu pārvaldību, sabiedrībai ir jābūt iespējām izteikt
savu viedokli lēmumu pieņemšanas procesā – tieši vai caur institūcijām, kas
pārstāv sabiedrības intereses. Lai panāktu vienošanos jautājumos par to, kas ir
vislabākais kādai konkrētai grupai, kā arī par veselības politiku un procedūrām,
laba pārvaldība nodrošina iespēju paust dažādas intereses (UNDP, 1997).
Līdzdalība var tikt īstenota, piemēram, konsultējoties ar privāto un nevalstisko
sektoru lēmumu pieņemšanā, definējot procedūras, kādā veidā tiek saņemts
ieguldījums no ieinteresētajām pusēm, kā arī iepriekš atrunājot, kā tiks
atrisinātas nesaskaņas starp dažādām ieinteresētajām pusēm (Siddiqi et al.,
2009).
Literatūrā ir definēti trīs sabiedrības līdzdalības veidi: komunikācija, konsultācija
un piedalīšanās (Rowe & Frewer, 2005). Komunikācija sevī ietver sabiedrības
informēšanu par valsts iestādes darbībām, pieņemtajiem lēmumiem u.c. Tā var
tikt īstenota gan ar sociālo mediju, konferenču, elektronisko biļetenu, plašsaziņas
līdzekļu u.c. starpniecību (komunikācijas aspekti apskatīti arī 4.4.punktā).
Konsultācija paredz sabiedrības viedokļa noskaidrošanu par kādu jautājumu,
piemēram, ar aptauju, interviju, fokusa grupu palīdzību, arī aicinājumu iesniegt
rakstiskus komentārus par dokumentu vai normatīvo aktu. Piedalīšanās paredz
ciešāku sadarbību starp valsts iestādi un sabiedrību – pacientu iekļaušana
komisijās vai darba grupās, konsultatīvajās padomēs u.c. (Gauvin, Abelson, &
Lavis, 2014).
Līdzdalība kompensācijas sistēmā var izpausties katrā no iepriekš minētajiem
veidiem, un ieinteresētās puses var tieši iesaistīties vai lobēt konkrētu zāļu
iekļaušanu kompensācijas sistēmā vai arī līdzdarboties pašas sistēmas
pilnveidošanā un stiprināšanā.
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Intervētie lieltirgotāji un zāļu ražotāji savu iespēju līdzdarboties sistēmā vērtēja
pozitīvi. Viņi uzskatīja, ka viņiem ir iespējas izteikt savu viedokli, un tas tiek
uzklausīts. Ražotāji7 un lieltirgotāji ir pārstāvēti Veselības ministrijas Farmācijas
jomas konsultatīvajā padomē8 un piedalās konkrētu normatīvo aktu
sabiedriskajās apspriedēs.
Intervētie ārsti un farmaceiti savas iespējas līdzdarboties vērtēja pozitīvi – divi
no viņiem aktīvi piedalījās sabiedriskajās apspriedēs, bet pārējie uzskatīja, ka
iespējas ir, bet viņi tās neizmanto. Neviens no intervētajiem nav sniedzis
rekomendācijas NVD par konkrētu zāļu iekļaušanu kompensācijas sarakstā ne kā
individuāls eksperts, ne kā savas profesionālās asociācijas pārstāvis.
Pacientu organizācijas kompensācijas sistēmas veidošanā šobrīd var iesaistīties,
sūtot Veselības ministrijai vai NVD oficiālu vēstuli, kā arī pēc savas iniciatīvas,
piedaloties sabiedriskajās apspriedēs. Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē
pašlaik piedalās viena pacientu organizācija, citām organizācijām dalība ir liegta.
Tomēr šīs iesaistes formas nav pietiekami efektīvas un nedod iespēju diskusijām
un pienācīgai pacientu iesaistei. Pašreizējā iesaistes forma veicina to, ka
galvenokārt piedalās un viedokli pauž tādas organizācijas, kurām ir pietiekami
resursi (algoti darbinieki, kuriem ir laiks un iespējas sekot līdzi valsts iestāžu
darbībai), kā arī iepriekšēja pieredze interešu aizstāvībā.
Intervētie pacientu organizāciju pārstāvji bija skeptiski noskaņoti par savām
iespējām līdzdarboties kompensācijas sistēmas veidošanā. Pirmkārt, viņi
komentēja, ka nav reglamentēts veids, kā pacientu organizācijas var
līdzdarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Otrkārt, tika uzsvērts, ka pēc
viņu pieredzes, pacientu nevalstisko organizāciju viedokļi tiek uzskatīti par
mazāk svarīgiem.
NVD nevar būt visās ziņās speciālisti […]. Nav tāda veida, kādā [pacients]
var nokļūt pie informācijas, kā tiek izvēlēts tas viss, ka viņš varētu nākt ar
savu pienesumu. Līdz pat tādām lietām, ka iepirkuma līgumi ar zāļu
kompānijām ir konfidenciāli pēc likuma. /Pacientu organizācijas pārstāvis
3/
Pacienti jau nav tikai slimi ķermeņi gultā. Viņi kaut ko saprot, domā līdzi
par zālēm. /Pacientu organizācijas pārstāvis 1/
Nav gluži sajūta, ka mūsu valstī ir tik ļoti attīstīta demokrātijas izpratne, lai
nevalstiskā organizācija tiktu ņemta 100% par pilnu, kā tam vajadzētu būt.
Dažkārt ir pat tā (nievājoši): nu ko tad jūs?... jūs taču tur no pacientiem... Nu

7

09.06.2015. apstiprinātais Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sastāvs iekļauj tikai vienu
ražotāju pārstāvi – Egilu Jurševicu, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmu asociācijas ekspertu.
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/Sabiedribas%20lidzdaliba/vm_rik_77.pdf; skatīts
15.12.2015.
8 Plašāka informācija par Farmācijas jomas konsultatīvo padomi, tās mērķi un dalībniekiem ir
pieejama šeit:
http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/konsultativas_padomes/farmacijas_jomas_konsultativa_pad
ome/; skatīts 15.12.2015.
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jūs taču esat pacienti... ko jūs vispār saprotat? Mierā liekaties! /Pacientu
organizācijas pārstāvis 2/
Izskanēja arī viedoklis, ka Veselības ministrijā pastāv prakse par kāda konkrēta
jautājuma apspriešanu informēt nevis visas pacientu organizācijas vai iesaistītās
puses, bet gan tikai tās, kuru viedoklis varētu konkrētā situācijā būt ministrijai
izdevīgs.
Un man šķiet, ka viņi pieaicina tādas sabiedrības grupas, kas viņiem ir ērtas,
kas tajā brīdī apstiprina viņu viedokli, bet tajā pat laikā, cilvēki, kuriem
būtu reāli, ko teikt tajā sakarā, viņi vai nu vispār netiek informēti par ko
tamlīdzīgu, vai lēmums tiek pieņemts bez viņu līdzdalības. /Pacientu
organizācijas pārstāvis 1/
Valsts pārvaldes pārstāvjiem bija pretrunīgi viedokļi par pacientu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sistēmas veidošanā. Daži intervētie uzskatīja, ka,
dzīvojot demokrātiskā valstī, sabiedrībai ir pietiekamas iespējas paust savu
viedokli un sniegt priekšlikumus par sistēmas pilnveidošanu. Tika pausts
uzskats, ka savādāka vai ciešāka iesaiste nav nepieciešama.
Ārsts vienalga nosaka, kāda būs terapija, ārsts redz ikdienas pacientu. Ārsts
nosaka viņam terapiju. Šādā drastiskā sistēmā, kāda ir mūsējā, mēs tur dikti
ar emocijām nodarboties nevaram, tā [sistēma] patiesībā ir skarba. Pacienti
var rakstīt... Kurā, mēs laikam jūsējā vēstulē, saņēmām, ka [pacienti] nevar
piedalīties... viņi var piedalīties. Viņi to var darīt brīvprātīgi. /Valsts
pārvaldes pārstāvis 3/
Citi turpretī, uzskatīja, ka ir jāveido diskusiju forums vai kāda cita veida
sadarbība, lai regulāri rastu iespēju tikties ar pacientu pārstāvjiem un
apmainīties ar informāciju.
Pacientu iesaiste lēmumu pieņemšanā, vai vismaz viņu kaut kāda viedokļa
uzklausīšana droši vien, ka ir neietiekama. Jābūt, manuprāt, kaut kādai
diskusiju platformai, kur vairāk iesaista profesionāļus, arī pacientus, kur
NVD skaidrotu savus lēmumus, jo es domāju tieši analītiskā puse pietrūkst...
Ja, piemēram, mēs runājam par diabētu zāļu, diabēta pacientiem...ja NVD
ir, piemēram, veicis analīzi, patēriņa analīzi, būtu labi, ja būtu tāda
platforma, kur arī ar pacientu pārstāvjiem izrunātu un skaidrotu. Un varbūt
pacientiem ir jautājumi. /Valsts pārvaldes pārstāvis 1/
Daudzveidīgus viedokļus intervijās izraisīja jautājums par pacientu organizāciju
objektivitāti – spēju skatīties uz sistēmu plašāk, ne tikai uz savām individuālajām
vajadzībām, kā arī šo organizāciju neatkarību no zāļu ražotājiem. Pacientu
organizāciju pārstāvji norādīja, ka viņi ir bezizejas situācijā, jo valsts nepiedāvā
alternatīvus finansējuma avotus, bet izturas nosodoši, ja organizācija savu
interešu aizstāvībai izmanto resursus no farmācijas industrijas. Izskanēja arī
viedoklis, ka, skaidri definējot noteikumus, kā organizācijas varētu iesaistīties un
sniegt savu pienesumu kompensācijas sistēmas veidošanā, interešu konfliktu
riskus varētu mazināt un novērst.
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Nu un, ka viņi [pacienti] ir nekompetenti? Viņu nosaukums ir tāda un tāda
pacientu organizācija, [viņus] interesē tieši [tā slimība] nevis kopējā .. es
saprotu, ka ir daudz visādas slimības, bet [viņiem] ir šī te viena interese. Un
pacienti pēc definīcijas ir tādi. Viss ir kārtībā! Tas, uz ko es norādu ir, ka
NVD un ministrijai nav sistēmas, kas viņus motivē būt atvērtiem un sākt ar
pacientiem runāt. Jo, ja viņiem ir bail runāt ar mediķiem... viņi baidās, ka
viņus apvedīs ap stūri farmācijas uzpirkts mediķis... Viņa padoms nebūs
uzticams un būs kaut kā angažēts. Un pacientiem [viedoklis] ir angažēts!
[Viedoklis] ir vēl vairāk angažēts! Jo man konkrēti sāp ceļgals un man vajag
viņu ārstēt! Bet tas jau nekas. To tu ņem vērā un saproti, ka cilvēki pārstāv
dažādas intereses un tu nevari dēļ tā vienkārši norobežoties un ne ar vienu
nerunāt. Tas nav veids, kā mūsdienās notiek pārvaldība. Pārvaldība notiek
kā mediācija starp dažādām interešu grupām. /Pacientu organizācijas
pārstāvis 3/
Tajā pašā laikā gan pacientu organizāciju pārstāvji, gan ražotāji norādīja, ka ir
bijuši gadījumi, kad Veselības ministrijas vai NVD pārstāvji ir bijuši aizskaroši
komunikācijā ar iesaistīto pušu pārstāvjiem, kas vēlas iesaistīties diskusijās par
kompensācijas sistēmu.
[Kad aizgājām uz tikšanos ar ministru]... viņš mums teica kaut ko apmēram
tādu - saprotiet savu vietu, jo, ja acīmredzot jūs vēl neesat nomiruši, tad tas
nozīmē, ka mēs jums tomēr kaut kādas zāles pērkam. /Pacientu
organizācijas pārstāvis 1/
…sliktākajā gadījumā tā kā Circene, vienkārši brutāli ir ignorējusi cilvēkus
un teikusi: “Visi mēs beigu beigās nomirsim....” Arī citāts no viņas. Man ir
ieraksts. /Pacientu organizācijas pārstāvis 3/
Izvērtējot MK noteikumos Nr.899 noteiktās līdzdalības iespējas var secināt, ka
tās nav reglamentētas. Jāakcentē, ka kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
saraksts ir dokuments, ko izstrādā NVD, un tas satur lēmumu apkopojumu par
zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, pārskatīšanu vai svītrošanu
kompensējamo zāļu sarakstā. Vai un kādā veidā līdzdalību realizēt, ir atkarīgs no
NVD, tomēr nav skaidri definēta tās praktiskās realizācijas iespējamība, kā arī
līdzdalības realizācijas kontroles mehānismi attiecībā uz tādu potenciāli
sensitīvu iesaistīto pušu līdzdalību kā ražotāji vai tādi ārstu profesionālo
organizāciju pārstāvji, kuri atrodas interešu konflikta situācijā. Proti, nav skaidrs,
vai un kā tiek organizētas un dokumentētas vizītes, kā arī to saturs.
Piemēram, NVD interneta vietnē sadaļā “Normatīvo aktu sistēmas” apakšsadaļā
“Iekšējais normatīvas akts” ir publicēta kārtība, kā notiek apmeklētāju
pieņemšana.9 Turpat ir atrodams apmeklētāju reģistrs par 2009. gadu, kurā

9

http://ligumi.vmnvd.gov.lv/nas/library.nsf; skatīts 15.12.2015.
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nosauktas personas, kuras tikušās ar toreizējā Veselības ekonomikas centra10
vadību, taču jaunāka informācija nav publiskota.
Lai nodrošinātu līdzdalības realizāciju un vienlīdzīgas ieinteresēto pušu iesaistes
iespējas, ir jābūt visiem saprotamai kārtībai, kādā ir realizējamas ieinteresēto
pušu līdzdalības iespējas. Šādā kontekstā NVD tika lūgts precizēt, vai un kādā
kārtībā tiek nodrošināta ieinteresēto pušu iesaiste kompensējamo zāļu un
medicīnisko ierīču saraksta kontekstā? Ja iesaiste notiek, noskaidrojams: ar kādu
mērķi tā tiek darīta? Vai un kā tiek nodrošināta visu pušu
aicināšana/uzklausīšana? Vai un kā tiek vērtēts iesaistes rezultāts; ja tiek, kāds
tas ir (pielikums Nr.3)?
NVD atbildes vēstulē (pielikums Nr.4) tika norādīts, ka “NVD mājas lapā ir
pieejama informācija par visiem uz kompensāciju iesniegtajiem medikamentiem
un medicīniskajām ierīcēm, kā arī pieņemto lēmumu pilni teksti. Jebkura no
ieinteresētajām pusēm var sniegt priekšlikumus NVD. NVD sagatavo atbildi
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ieinteresētās puses aktīvi izmanto šīs
iespējas, t.sk. arī apstrīdēt pieņemtos lēmumus.
Ar speciālistiem (ārstu profesionālajām asociācijām) tiek saskaņoti izrakstīšanas
nosacījumi. Jebkuras darbības mērķis zāļu iegādes kompensācijas sistēmas
ietvaros ir aprakstīts MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 2. punktā.” Attiecībā uz pušu uzklausīšanas izvērtējumu
NVD norādīja, ka tas netiek veikts.
Lai arī NVD veic noteiktus pasākumus līdzdalības realizācijas sakarā, secināms,
ka speciāla kārtība, kādā tiek nodrošināta līdzdalība, nepastāv. Kārtības trūkums
pieļauj NVD rīcības brīvību attiecībā uz to, vai un cik un kādas ieinteresētās
personas tiek uzklausītas. Kārtības trūkuma dēļ līdzdalības realizācijas kontrole
ir apgrūtināta.
Pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka kompensācijas sistēmā iesaistītās puses
dažādi vērtē savas iespējas līdzdarboties sistēmas veidošanā un uzturēšanā.
Galvenā problēma, kas saistīta ar līdzdalību, ir neskaidrie līdzdalības nosacījumi
un ierobežotie līdzdalības veidi. Lai īstenotu veiksmīgu ieinteresēto pušu
līdzdarbību, pirmkārt, skaidri jādefinē, kādos posmos ieinteresētās puses tiek
iesaistītas, kādos veidos, kāds ir līdzdalības mērķis u.c. Otrkārt, ir jāstiprina
valsts iestādes kapacitāte līdzdalības nodrošināšanā. Treškārt, ir jāstiprina
sabiedrības kapacitāte līdzdalībai un interešu pārstāvniecībai (Gauvin et al.,
2014). Interešu konfliktu riski, kas cieši saistīti ar ieinteresēto pušu līdzdalību
sīkāk apskatīti 4.4.3. punktā par caurskatāmību. Tādējādi ir rosināms
reglamentēt ieinteresēto pušu līdzdalības realizācijas kārtību.

10

2011.gadā Veselības ekonomikas centrs tika apvienots ar Veselības norēķinu centru, izveidojot
Nacionālo veselības dienestu: http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/padotibas_iestades/; skatīts
15.12.2015.
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4.4. Caurskatāmība
4.4.1. Caurskatāmības raksturojums
Labas pārvaldības izpratnē caurskatāmība ir balstīta uz brīvu informācijas
apmaiņu. Tas nozīmē, ka procesiem, institūcijām un informācijai jābūt
pieejamiem tiem, uz kuriem tā attiecas. Tāpat ieinteresētajām pusēm tiek
nodrošināts pietiekami daudz informācijas, lai būtu iespējams saprast un
uzraudzīt attiecīgo jautājumu (UNDP, 1997). Caurskatāmību var īstenot,
piemēram, ar informācijas pieejamību par finansiālām un administratīvām
procedūrām, resursu sadales procesa caurskatāmību, uzraudzības mehānismu
pieejamību, lai nodrošinātu lēmumu caurskatāmību (Siddiqi et al., 2009).
Caurskatāmība ir viens no būtiskākajiem labas pārvaldības aspektiem korupcijas
risku mazināšanā (WHO, 2014). 2013. gadā Eiropas Komisijas publicēts ziņojums
par korupciju veselības aprūpē secināja, ka korupcijas gadījumi vairāk vai mazāk
sastopami praktiski visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Piemēram, kukuļošana
medicīnas pakalpojumu saņemšanas procesā, korupcija zāļu iepirkumos,
neatbilstošas mārketinga prakses u.c. (Ecorys & European Healthcare Fraud &
Corruption Network, 2013).
Veselības aprūpes sistēma ir īpaši pakļauta korupcijai šādu faktoru dēļ:
-

Sistēmā valda informācijas asimetrija starp patērētāju un aprūpes
speciālistiem, valsts institūcijām un industriju;
Lielam skaitam ieinteresēto pušu pastāv sarežģītas savstarpējās
attiecības;
Zāļu cenu veidošanās principi ir necaurskatāmi;
Pastāv grūtības standartizēt un pārraudzīt aprūpes procesu;
Ētisku apsvērumu dēļ ir sarežģīti ierobežot izmaksas (Ecorys & European
Healthcare Fraud & Corruption Network, 2013).

Korupcijas riski tiek identificēti gan vispārīgi veselības aprūpes sistēmas
ietvaros, gan konkrēti zāļu izvēles procesā, kā arī pakalpojumu sniegšanā, kas
saistīti ar zāļu izrakstīšanu un izsniegšanu.
Korupcijas risku mazināšanai zāļu izvēles procesā, jāpublisko lēmumu
pieņemšanas kritēriji (piemēram, farmakoekonomiskie izvērtēšanas principi), kā
arī lēmumu pieņemšanas protokoli. Zāļu iepirkumu procesi ir īpaši pakļauti
korupcijas riskam, jo ir necaurskatāmi (Cohen, 2006).
Pakalpojumu sniegšanā, kur ārsti diagnosticē, nozīmē ārstēšanos un farmaceiti
izsniedz zāles, arī pastāv korupcijas riski, kas galvenokārt saistīti ar zāļu
ražotāju, farmācijas lieltirgotāju vai aptieku īpašnieku komerciālajām interesēm.
Korupciju var mazināt, ja iesaistās ne tikai valsts pārvaldes pārstāvji, bet arī
sabiedrība, un nevalstiskais sektors rūpīgi seko farmācijas industrijas darbībām.
Turklāt pašai sistēmai jāmotivē tās dalībniekus uzvesties godīgi (Cohen, 2006).
Caurskatāmības kritērijs intervijās parādījās vairākos aspektos – pirmkārt, kā
noteikumu saprotamība, t.i., cik lielā mērā ieinteresētās puses var izprast
noteikumus, kas regulē ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko
ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, otrkārt, kā NVD darbību un
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lēmumu pieņemšanas caurskatāmība un, visbeidzot, - caurskatāmība kā
informācijas pieejamība par kompensācijas sistēmu, lai izvērtētu un uzraudzītu
pašas sistēmas efektivitāti. Tālāk šajā sadaļā interviju un juridiskās analīzes
rezultāti ir izklāstīti minētajās trīs grupās.
4.4.2. MK noteikumu Nr.899 saprotamība
Lielākā daļa intervēto norādīja, ka MK noteikumi Nr.899 ir “samudžināti” un
neskaidri. Dažās intervijās tikai atstāstīti piemēri, kas lika domāt, ka arī paši
valsts pārvaldes darbinieki, interpretējot MK noteikumu Nr.899 piemērošanu,
nonāk pretrunās. Tas veidojies tādēļ, ka 2006. gadā izstrādātie noteikumi ir tik
daudzas reizes laboti un papildināti, ka šobrīd tie, kā raksturoja viens no
intervētajiem valsts pārvaldes pārstāvjiem, “ir kā izcilājies bruģis”. Daži
intervētie kā vienīgo risinājumu saskatīja noteikumu pārrakstīšanu.
No caurskatāmības viedokļa es vērtēju, ka sistēma ir salīdzinoši
caurskatāma. Protams, nav ideāla, bet sistēma ir caurskatāma. No
saprotamības viedokļa, es domāju, ka ir pilnīgs “krahs” iestājies... jo es
diezgan ilgi ar šo strādāju... Es esmu nonākusi pie tā, ka man arī vairs nav
skaidrs, kā tas strādā. Un mēs kā firma strādājam arī ar veselības aprūpes
speciālistiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka arī viņiem nekas vairs nav skaidrs, un
nerunāsim nemaz par pacientu šajā situācijā.. Es domāju, ka ierēdņi varbūt
saprot, kā sistēma strādā, bet pārējie visi ar katru brīdi saprot sliktāk. /Zāļu
ražotāja pārstāvis 4/
Pacientu organizāciju pārstāvji normatīvo aktu vērtēja kā ļoti nesaprotamu, kas,
viņuprāt, liedz viņiem pilnībā izmantot visas sistēmas piedāvātās iespējas, kā arī
apgrūtina interešu aizstāvību. Vienā gadījumā pacientu organizācijas pārstāvis
pat uzskatīja, ka ārstiem nav atļauts pacientiem skaidrot, kā kompensācijas
sistēma darbojas un kādas zāles pacientiem pienākas.
Šai sistēmai nav caurspīdīguma, nav informācijas priekš pacientiem. Šī
informācija neieinteresē onkologus stāstīt pacientiem par iespējām. […] vai
arī ārstiem ir aizliegts [runāt par kompensācijas zālēm], mums tāda
aizdoma ir. /Pacientu organizācijas pārstāvis 5/
Savukārt, valsts pārvaldes pārstāvji pauda viedokli, ka pacientiem nav
jāiedziļinās sistēmā, bet jāsaprot tikai galvenie principi.
Viņam ir jāzina, ka ir sistēma, un lielos vilcienos kaut kādus sistēmas
pamatprincipus. Es domāju, ka viņš noteikti varētu saprast, ka mums ir
references sistēma, ka ir
saraksti, ir B saraksts, ka ir diagnožu
procenti...Vai, ka valsts apmaksā pie noteiktām diagnozēm, nevis visām, vai,
piemēram, ja vienas un tās pašas zāles ir dažādu slimību ārstēšanai, bet
mums MK noteikumos ir tikai viena no tām 5 diagnozēm...tad valsts tām
pārējām 4 neapmaksās. Tas viņam ir jāsaprot. /Valsts pārvaldes pārstāvis
5/
Intervētie pacientu organizāciju pārstāvji uzskatīja, ka lielākajai daļai pacientu
tiešām nav nepieciešams izprast sistēmas nianses. Iespējams, ka daļa pacientu
mēģina šo sistēmu izprast, jo ir neapmierināti ar esošo kārtību un sistēmai
neuzticas.
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Man liekas pacienti vispār nesaprot. Piemēram, es pirms ar to nesaskāros,
vispār nezināju, kas ir kompensējamās zāles. Es nekad neiedomājos, ka
kaut kādi cilvēki sēž, pieņem lēmumus, ka tas vesels mehānisms, viss
apstiprināts likumdošanā. Un, kad es saskāros ar jautājumu par zāļu
kompensāciju, mēs ar advokātu “urbāmies” cauri visam tam - gan, kas ir tās
zāles, kas ir tā sistēma, kā tur tas viss darbojas, kāpēc tie lēmumi ir bijuši
tādi vai savādāki. Un tajā brīdī es sapratu, ka lielākā daļa pacientu, tāpat kā
es, absolūti nesaprot, kas tas tāds ir. /Pacientu organizācijas pārstāvis 1/
Lai informētu iedzīvotājus par viņu iespējām saņemt kompensējamās zāles un
medicīniskās ierīces, NVD ik gadu organizē kampaņu plašsaziņas līdzekļos
“Ārstējies nepārmaksājot”. Intervētie pacientu organizāciju pārstāvji atzinīgi
vērtēja šo iniciatīvu, tomēr uzskatīja, ka tas nav pietiekami. Tāpat tika komentēts,
ka ārsti ne vienmēr pacientiem izskaidro, kā sistēma funkcionē un kāpēc bieži
vien mainās līdzmaksājums vai izsniegtās zāles. Kā secināts citā biedrības
“Veselības projekti Latvijai” pētījumā – pacientu informētība par patentbrīvajām
(ģenēriskajām) zālēm un kompensācijas sistēmu nav pietiekama (Mežinska,
Poplavska, Salmane-Kuļikovska, & Čeha, 2015), tāpēc jāmeklē efektīvāki
risinājumi izglītošanai. Savukārt, lai pacientu organizāciju pārstāvji varētu
konstruktīvi līdzdarboties sistēmas veidošanā un attīstībā, viņiem šī sistēma ir
jāsaprot detalizēti.
4.4.3. NVD darbību caurskatāmība
Attiecībā uz NVD pieņemto lēmumu publicēšanu, caurskatāmības princips
formāli ir ievērots. Ikviens pieņemtais lēmums, kā arī iesniegumi zāļu un
medicīnisko ierīču kompensācijai, tiek publicēti NVD mājas lapā.11 Šādā aspektā
iesaistītās puses caurskatāmību vērtēja atzinīgi. Tomēr intervētie arī norādīja, ka
sistēma ir neērta lietošanā, konkrētu meklētājam nepieciešamo informāciju
atrast ir diezgan grūti, un tas ir laikietilpīgs process, jo publiskotie lēmumi nav
kategorizēti.
Veicot juridisko izvērtēšanu, var secināt, ka saistībā ar zāļu ārstniecisko un
ekonomisko novērtēšanu ir dažādas neskaidrības, un kritēriju trūkuma dēļ
lēmumu pieņemšana nav caurskatāma.
Kā minēts iepriekš 3.2.punktā, MK noteikumos Nr.899 nav definēti kritēriji, pēc
kuriem veic ārstniecisko izvērtēšanu. Tāpat MK noteikumos Nr.899 nav norādīts,
kādā mērā kritērijiem jāizpildās, lai tos uzskatītu par tādiem, kas pieļaujami, lai
zāles vai medicīniskās ierīces iekļautu kompensējamo zāļu sarakstā. Piemēram,
MK noteikumu Nr.899 22.1.1. punktā ir norādīti apsvērumi, kuri izvērtējami
terapeitiskās efektivitātes sakarā. Tomēr no minētajiem noteikumiem neizriet,
kādai priekšrocībai jābūt, lai paredzētais kritērijs tiktu uzskatīts par izpildītu.
Pamatā ir neskaidrs, vai jebkurš klīniskais pētījums, kas demonstrē efektivitāti
per se attiecībā uz kādu no minētajiem apstākļiem, ir uzskatāms par tādu, kas

NVD lēmumi tiek publicēti NVD mājas lapā sadaļā “Normatīvo aktu sistēma:”
http://ligumi.vmnvd.gov.lv/nas/library.nsf; skatīts 15.12.2015. Iesniegumi zāļu un medicīnisko
ierīču kompensācijai tiek publicēti NVD mājas lapā sadaļā “Kompensējamie medikamenti:”
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/iesniegtie-pieteikumimedikamentu-ieklausanai-kzs; skatīts 15.12.2015.
11
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izpilda MK noteikumu Nr.899 22.1.1. punktā paredzētos kritērijus, vai ir
nepieciešams izpildīt noteiktu kvantitatīvo rādītāju. Minētā trūkums, attiecīgi, arī
apgrūtina MK noteikumu Nr.899 22.2.2. punktā norādīto prasību izpildi, kā arī ir
saistāms ar apgrūtinātu NVD lēmuma pamatotības izvērtēšanu.
Tāpat 3.2.punktā minēts, ka normatīvajos aktos nav skaidrojuma par
terapeitiskās vērtības (minēts MK noteikumu Nr.899 3. pielikumā par zāļu
ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijām) jēgu un nozīmi zāļu un medicīnas ierīču
iekļaušanā kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču sarakstā, un tā atšķirību no
terapeitiskās efektivitātes.
Atzīstams, ka zinātniskajā literatūrā ārstnieciskās novērtēšanas ietvaros
izmantotie koncepti ir plaši lietoti, tomēr vienlaikus jānorāda, ka nav vienas
universālas definīcijas. NVD tika lūgts precizēt šos jēdzienus un kritērijus
(pielikums Nr.3), un izvērtējot NVD rakstisko atbildi (pielikums Nr. 4), atsevišķas
neskaidrības saglabājas.
Kamēr terapeitiskā efektivitāte ir deskriptīvs kritērijs, no NVD skaidrojuma
izriet, ka terapeitiskai priekšrocībai un terapeitiskai vērtībai ir matemātisks
raksturs. NVD nav skaidrojis metodoloģiju, kā tiek konstatēts “zāļu vai citu
ārstēšanas veidu salīdzinājuma rezultātā konstatētais vienas vai otras metodes
pārākums”, kā arī kā tiek aprēķināta terapeitiskā vērtība, proti, “parasti skaitliski
izteikta terapeitiskā vai klīniskā efektivitāte”.
Attiecībā uz to, kā tiek izmantots terapeitiskās efektivitātes kritērijs, NVD citē MK
noteikumu Nr.899 22.1.punktu, akcentējot salīdzinājumu ar pieejamo ārstēšanas
veidu. Tomēr joprojām netiek skaidrots, kā salīdzinājums izdarāms, kādiem
kritērijiem jābūt (dažādu pozīciju rādītāji, to mijiedarbība), lai terapeitiskās
efektivitātes kritērijs tiktu uzskatīts par izpildītu.
NVD vēstulē arī norāda, ka “NVD ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts
“Lēmumu par Kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām sagatavošanas un
pieņemšanas kārtība”, kur cita starpā norādīts, kas un kā tiek izvērtēts
ārstnieciskajā ekspertīzē”.
Juridiskajā atzinumā (pielikums Nr.2) secināts, ka no caurskatāmības viedokļa ir
nepieciešama minēto konceptu definēšana (terapeitiskā efektivitāte, terapeitiskā
priekšrocība) un terapeitiskās efektivitātes kritērija izmantošana. Tiesiskā
noteiktība padara par nepieciešamu nodrošināt vienveidīgu un paredzamu
kritēriju izmantošanu. Tādējādi, ja uz šo brīdi tie ir precizēti NVD iekšējā
normatīvajā aktā, tie ir jādara pieejami sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības
ministrijai jāvērtē to precizēšana MK noteikumos Nr.899.
Tāpat, kā minēts 3.3.punktā, no MK noteikumiem Nr.899 skaidri nevar secināt,
kādām ir jābūt ārstēšanas izmaksām un to ietekmei uz veselības aprūpes
budžetam piešķirtajiem līdzekļiem, lai tiktu izpildīts ekonomiskā novērtējuma
kritērijs. Lai arī abstrakti un ar saturu neaizpildīti termini un norādes par
aprēķiniem, kas ietverti MK noteikumos Nr.899, sniedz NVD zināmu elastības
priekšrocību, tie vienlaikus padara neparedzamu NVD lēmumu personām, kuras
vēršas NVD ar lūgumu iekļaut zāles vai medicīnas ierīces kompensācijas
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sarakstā. Proti, nav paredzams, vai attiecīgās zāles vai medicīnas ierīces izpildīs
noteiktos kritērijus, lai tās tiktu iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.
Pēc lūguma precizēt novērtējuma kritērija pielietošanu un izmantotās metodes
(pielikums Nr.3), NVD norāda (pielikums Nr.4), ka nav izprotams jautājums par
aprēķina formulu vai metodi, bet sniedz skaidrojumu, kā tiek iegūti ekonomiskās
novērtēšanas kritēriji. Tādējādi secināms, ka metodoloģija ir, un līdzīgi, kā tas ir
attiecībā uz ārstniecisko novērtēšanu, arī attiecībā uz ekonomisko novērtēšanu
tiesiskā noteiktība padara par nepieciešamu nodrošināt vienveidīgu un
paredzamu kritēriju izmantošanu. Juridiskajā atzinumā (pielikums Nr.2) tika
norādīts, ja uz šo brīdi aprēķina formula vai metode ir precizēta NVD iekšējā
normatīvajā aktā, tas ir jādara pieejams sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības
ministrijai jāvērtē tā precizēšana MK noteikumos Nr.899.
Iepriekš 3.4., 3.5. un 3.7. punktā tika minēts, ka lai zāles un medicīniskās ierīces
tiktu iekļautas zāļu kompensācijas A, B vai C sarakstā tām ir jābūt pierādītai
terapeitiskajai efektivitātei un priekšrocībai. No MK noteikumiem Nr.899 skaidri
nevar secināt, kas ir uzskatāms par pierādītu terapeitisko efektivitāti un
priekšrocībām, kā arī – vai un kā minētais atšķiras no ārstnieciskajā novērtēšanā
ietvertā kritērija attiecībā uz “terapeitiskās efektivitātes priekšrocībām”.
Tāpat no MK noteikumiem Nr.899 nevar secināt, kādas izmaksas ir uzskatāmas
par samērojamām ar paredzamo terapeitisko efektivitāti un kā minētais korelē
ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā gadā attiecībā uz A un B
saraksta zālēm un medicīniskajām ierīcēm. Savukārt, attiecībā uz C saraksta
zālēm nav skaidrs, kā tiek veikta izmaksu efektivitātes pieauguma koeficienta
aprēķināšana. Lai nodrošinātu sistēmas pārskatāmību, ir nepieciešami skaidri,
noteikti un paredzami kritēriji.
Līdzīgi kā minēts iepriekš, NVD tika lūgts precizēt arī šos jēdzienus un aprēķinu
formulas (pielikums Nr.3). NVD atbildes vēstulē (pielikums Nr.4) ir norādījusi, ka
uz izmaksu samērojamību ar paredzamo terapeitisko efektivitāti ir attiecināmi
ekonomiskās novērtēšanas rādītāji. Attiecībā uz efektivitātes korelāciju ar
kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā gadā norādīts, ka korelācijas
nav, kā arī attiecībā uz jautājumu par samērojamības un korelācijas aprēķiniem
norādīts, ka jautājums nav izprasts.
Attiecībā uz zāļu izmaksu samērojamību NVD ir skaidrojis, ka tās uzskatāmas par
samērojamām, “ja ir piešķirts atbilstošs papildu finansējums vai ja ir rasts
ietaupījums kompensējamo zāļu budžetā, vai ja izmaksas ir līdzvērtīgas vai
zemākas ar kompensācijas sarakstā iekļauto salīdzinošo terapiju”. Secināms, ka
izmaksu samērojamība ar paredzamo terapeitisko efektu nav fiksēts
matemātisks kritērijs, un tā izpildes izvērtēšana pieļauj ievērojamu NVD rīcības
brīvību.
Juridiskajā atzinumā (pielikums Nr.2) tika norādīts, ja uz šo brīdi aprēķina
formulas vai metodes ir precizētas NVD iekšējā normatīvajā aktā, tas ir jādara
pieejams sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības ministrijai jāvērtē to precizēšana
MK noteikumos Nr.899.
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Līdzīgi neskaidrības saglabājas arī par izrakstīšanas nosacījumu piemērošanu kā
aprakstīts 3.6.punktā. MK noteikumu Nr.899 55. punkts nosaka, kuros gadījumos
zāļu izrakstīšanas nosacījumi ir piemērojami, tomēr vienlaikus netiek precizēts,
kas ir uzskatāmi par izrakstīšanas nosacījumiem. Nosacījumus atsevišķos
gadījumos var noteiktā mērā izsecināt, analizējot minēto punktu. Tā, piemēram,
par izrakstīšanas nosacījumiem uzskatāma zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācija noteiktai grupai, kompetentās ārstniecības personas
nozīmēšana zāļu lietošanai, potenciāli arī saņēmēju skaits vai kompensācijas
apmērs. Tomēr neskaidrs izrakstīšanas kritērijs izriet no MK noteikumu Nr.899
55.4. punkta, kas paredz izrakstīšanas nosacījumus piemērot, ja zāļu vai
medicīnisko ierīču kompensācijas prognozējamās izmaksas pārsniedz attiecīgajā
gadā zāļu iegādes kompensācijai piešķirtos līdzekļus.
Attiecībā uz izrakstīšanas nosacījumu piemērošanu vēstulē NVD tika lūgts
precizēt, vai un kur ir definēti zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanas
nosacījumi, proti, nevis kad tie tiek piemēroti, bet kas tie ir (pielikums Nr.3)?
Atbildē NVD (pielikums Nr.4), ir citējusi MK noteikumus Nr.899, nesniedzot
atbildi pēc būtības. Lai nodrošinātu sistēmas pārskatāmību, ir nepieciešami
skaidri, noteikti un paredzami izrakstīšanas nosacījumi. Juridiskajā atzinumā
(pielikums Nr.2) tika norādīts, ka, ja uz šo brīdi izrakstīšanas nosacījumi ir
precizēti NVD iekšējā normatīvajā aktā, tas ir jādara pieejams sabiedrībai, bet
ilgtermiņā Veselības ministrijai jāvērtē to precizēšana MK noteikumos Nr.899.
Kā iepriekš norādīts punktā 4.3. NVD sadarbojas ar ārstniecības personu
profesionālajām organizācijām, lai saņemtu atzinumu par zāļu un medicīnisko
ierīču iekļaušanu kompensācijas sistēmā un izrakstīšanas nosacījumu
noteikšanu. Šādā kontekstā aktualizējas jautājums par profesionālo organizāciju
neatkarību no zāļu ražotājiem un paustā viedokļa objektivitāti un neitralitāti.
Latvijā netiek publiskots zāļu ražotāju sniegtais atbalsts profesionālajām
organizācijām, tomēr starptautiski dati un pētījumi liecina, ka šādi maksājumi
tiek veikti (Pro Publica, 2011), un zāļu ražotāju piešķirtais finansējums var
ietekmēt profesionālo organizāciju pausto viedokli (Rothman et al., 2009).
Kā izriet no NVD skaidrojuma (pielikums Nr.4), pašreiz nenotiek interešu
konfliktu identificēšana vai kontrole, bet potenciāli tiek pieņemta to neesība.
Tāpat nav skaidrs, pēc kādas procedūras NVD apkopo un izvērtē atzinumus, ja
kādā no specializācijām ir vairākas profesionālās organizācijas. Tāpat
profesionālo organizāciju atzinumi un rekomendācijas netiek publiskotas.
Minētais apgrūtina vai pat liedz sabiedrībai noskaidrot, vai un kā paustie viedokļi
tiek ņemti vērā, kā arī kādus viedokļus asociācijas sniedz.
Latvijā interešu konflikts tiek reglamentēts attiecībā uz valsts amatpersonām ar
likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (LR MK
noteikumi, 2002). Šis likums tiecas nodrošināt, lai sabiedrībai nebūtu šaubu par
valsts amatpersonas iespējamu ieinteresētību lēmuma pieņemšanā. Šī likuma
ietvaros šaubas tiek novērstas, valsts amatpersonai nenokļūstot interešu
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konflikta situācijā.12 Vispārīgās situācijās tas neattiecas uz dažādu ārstniecības
personu profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kuri sniedz organizācijas
viedokli.
Privātajā sektorā situācijas netiek risinātas preventīvi, bet post factum. Atbildība
par neatļautu labumu pieņemšanu privātajā sektorā tiek paredzēta
Krimināllikuma 198. pantā, kas aizliedz neatļautu labumu pieņemšanu (LR
Likums, 1998). Pašreiz joprojām aktuāls ir Korupcijas novēršanas apkarošanas
biroja norādītais, ka nav izstrādāts tiesiskais regulējums attiecībā uz interešu
konfliktiem ārstniecības personu darbībā, un netiek operatīvi risināts jautājums
par ārstu neatkarības nodrošināšanu (KNAB, 2013). Neskatoties uz to, NVD
vajadzētu izskatīt iespējas, kā iestāde var izvērtēt interešu konfliktu riskus
Piemēram, profesionālās asociācijas izvirzītajiem ekspertiem lūdzot deklarēt
interešu konfliktus, tos publiskot, kā arī publiskot iesaistīto pušu sniegtās
rekomendācijas vai atzinumus.
4.4.4. Datu pieejamība un iespēja uzraudzīt kompensācijas sistēmu
Aktuāls jautājums caurskatāmības kontekstā ir tas, vai un cik lielā mērā ir
pieejami dati, lai varētu izvērtēt, cik efektīvi sistēma funkcionē. Kopumā arī šajā
aspektā sistēmas dalībnieki NVD iespējas izsekot katram izrakstītajam un
izsniegtajam medikamentam vērtēja pozitīvi. Tika pausts uzskats, ka ambulatoro
zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēma ir viens no
caurskatāmākajiem posmiem visā veselības aprūpē.
Tā nauda ir jēgpilna. Viņu var atsekot. Tur, kur ir caurspīdīgums, tur
vajadzētu ieguldīt.../Lieltirgotāju pārstāvis 2/
Tomēr šajā kontekstā iezīmējās arī vairākas problēmas. Pirmkārt, plašākai
sabiedrībai nav pieejami dati, lai varētu izvērtēt, kā sistēma funkcionē. NVD
katru gadu publicē gada pārskatu (NVD, 2015b) un kompensējamo zāļu patēriņu
(NVD, 2015a), taču neviens no šiem dokumentiem pilnībā neraksturo zāļu un
medicīnisko ierīču kompensācijas sistēmu un neļauj izvērtēt sistēmas
efektivitāti.
Līdzīgi, ne sabiedrībai, ne NVD nav pieejami vispusīgi dati par apmaksāto
terapiju ilgtermiņa ietekmi uz pacientu dzīves kvalitāti, hospitalizācijas
izmaksām un invaliditāti.
Nav datu. Un nevienam nav īsti datu. Jo nav izsekojamības, pat arī valsts
pusē nav [piemēram par invaliditātēm]. Tāpat datu pieejamība un analīze.
Mēs redzam, kādi dati mums ir pieejami Zāļu valsts aģentūras un NVD
mājas lapās. Dati ir tādi, kas nav analizēti. Ikgadējos pārskatos nav datu
analīze, ir statistika, līdz ar to tie nav dati, ko var jēgpilni izmantot. /Zāļu
ražotāju pārstāvis 3/
Mums par katru medikamentu ir pieejami farmakoekonomikas modeļi. Tur
var redzēt, kāds ir izdevīgums vai neizdevīgums konkrētai valstij ar

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada
13.janvāra spriedums, Lieta Nr. A42758909(SKA-45/2012)
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30

Labas pārvaldības principu īstenošana ambulatorajā zāļu un medicīnisko ierīču
kompensācijas sistēmā
medikamentu par šādu konkrētu cenu. Pie mums tie modeļi nav pat
lietojami. Jau ieraugot to [farmakoekonomikas] modeli – man slikti paliek.
Mēs pat nevaram dabūt tos datus, ko tur iekšā vadīt. /Zāļu ražotāju
pārstāvis 4/
Arī valsts pārvaldes pārstāvji atzina, ka datu monitorings un analīze būtu
nepieciešami, lai pilnvērtīgāk vērtētu sistēmas efektivitāti.
Protams, ka par to tiek domāts un jau gadiem ilgi tiek domāts, bet var teikt,
ka tas ir smags un finansiāli tāds pamatīgs jautājums par reģistru
veidošanu. Mums pēc būtības reāli tādu dinamisko reģistru, var teikt dinamiskās novērošanas reģistru - nav. Mums ir statistikas reģistri –
Slimību profilakses un kontroles centrā. Tā nav atruna ar nobīdi uz eveselību, bet – [tā mums dos piekļuvi būtiskiem datiem]. Mēs to varēsim
[redzēt], tas ir kā viens no moduļiem pie e-veselības. /Valsts pārvaldes
pārstāvis 6/
Kā var secināt no ekspertu intervijām un juridiskās analīzes, caurskatāmības
principa sakarā iezīmējās vairākas problēmas, pirmkārt, noteikumi nav visām
iesaistītajām pusēm saprotami, otrkārt, daži aspekti NVD lēmumu pieņemšanā
nav caurskatāmi – piemēram, terapeitiskās efektivitātes un ekonomiskā
novērtējuma izvērtējums kā arī sadarbība ar ārstu profesionālajām
organizācijām. Tāpat visām iesaistītajām pusēm trūkst informācijas un datu, lai
vērtētu kompensācijas sistēmas efektivitāti un nodrošinātu interešu aizstāvību.

4.5. Atsaucīgums
Atsaucīguma princips nosaka, ka institūcijām un procesiem ir jāņem vērā
iesaistīto pušu vajadzības. Atsaucīguma principu var izvērtēt pēc tā, piemēram,
kā sistēma reaģē uz aktuālām veselības aprūpes problēmām. Vai izveidotā
sistēma nodrošina, ka iedzīvotāju veselības problēmas tiek risinātas? Vai tiek
ņemta vērā lietotāju apmierinātība ar izmantotajiem pakalpojumiem (Siddiqi et
al., 2009).
Intervētie eksperti pretrunīgi vērtēja sadarbību ar individuāliem valsts
pārvaldes pārstāvjiem – izskanēja gan pozitīvi piemēri, gan arī negatīvi.
Analizējot viedokļus par atsaucīguma principa ievērošanu secināms, ka
ierobežotā finansējuma dēļ NVD darbība attiecībā uz ieinteresēto pušu vajadzību
apmierināšanu tiek vērtēta kā neelastīga. Pacientu organizācijas arī pauda
viedokli, ka bez finansiālā atbalsta, interešu aizstāvībā darbojoties tikai kā
brīvprātīgajiem, tām trūkst kapacitātes, lai pievērstu Veselības ministrijas un
NVD uzmanību konkrētās grupas problēmām.

4.6. Efektivitāte
Efektivitātes princips paredz, ka institūcijas un procesi rada rezultātus, kas
atbilst sabiedrības vajadzībām un ietekmē veselības iznākumus, racionāli
izmantojot pieejamos resursus (UNDP, 1997). To var izvērtēt analizējot,
piemēram, cik efektīvs ir komunikācijas process; vai darbiniekiem ir pieejama
apmācība; kāda ir institūciju kapacitāte organizēt un īstenot regulatorās,
uzraudzības, finansiālās un cilvēkresursu funkcijas. (Siddiqi et al., 2009)
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Pastāvošo iespēju robežās var uzskatīt, ka sistēma strādā efektīvi un sasniedz
savu mērķi. Kā norādīts iepriekš (punktā 4.1), pat būtiski nepalielinot ikgadējo
zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas budžetu, pacientu skaits, kuri saņem
kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces palielinās, kā arī pieaug
individuālo kompensāciju skaits. Taču, kā apskatīts iepriekš (punktā 4.4.4),
pietrūkst datu, lai vērtētu kompensējamās sistēmas spēju sasniegt savus mērķus
plašākā kontekstā – vai to pacientu vidū, kas saņem kompensējamās zāles,
samazinās hospitalizācijas un invaliditātes, vai tiek sasniegta labākā iespējamā
dzīves kvalitāte.
Tas, ka sistēma tiek stingri administrēta tikai esošajam gadam piešķirtā budžeta
ietvaros un ka netiek plānoti tālākejoši soļi, var tikt uzskatīti par sistēmas
efektivitāti pazeminošiem faktoriem. Tāpat sistēmas efektivitāti var apdraudēt
vai mazināt populistiski politiski uzstādījumi un izmaiņas sistēmā, ja to
īstenošanai netiek nodrošināts un iezīmēts papildus finansējums vairāku gadu
garumā.
Kā viena no efektivitātes problēmām iezīmējās visās Eiropas valstīs
kompensācijas sistēmu ietvaros praktizētie konfidenciālie līgumi ar zāļu
ražotājiem (Vogler, Zimmermann, Leopold, Habl, & Mazag, 2012). Uz to kā
apgrūtinošu faktoru savu interešu aizstāvībā norādīja kāda pacientu
organizācija. Savukārt valsts pārvaldes pārstāvji atzīmēja, ka līgumu slēgšana ir
ļoti smags un laikietilpīgs darbs, un nav iespējams novērtēt, vai šis process ir
efektīvs.
Līgumi, mums ir slēptās cenas. Protams, labi būtu salīdzināt. Es kādreiz arī
to teicu Eiropas pasākumā. Uzrakstām visi cenu uz lapiņas anonīmi un
iemetam, lai mēs zinām uz ko teikties. Uzminiet? Valstis neko neteica, bet
komisija palika sarkana un nervoza. Jūs domājat, ka patīkamas ir tās
sarunas ar ražotājiem? /Valsts pārvaldes pārstāvis 3/
Daudz [labāk] būtu, ja viņi [līgumi] nebūtu. Un tad bija jautājums par to, ja
mēs visi šitā "vingrinamies", šobrīd katra valsts, vai tam ir atdeve? Vienkārši
tāpēc, lai redzētu, vai tam ir atdeve! Nu, cik maksā viens pacients
[dārgajiem, inovatīvajiem medikamentiem]. /Valsts pārvaldes pārstāvis 4/
Kā vēl viena efektivitātes problēma iezīmējās tā, ka aptiekām un lieltirgotavām ir
grūtības piekļūt atsevišķiem dārgajiem preparātiem, ja ražotājam ir vienošanās
ar dažām lieltirgotavām, kuras piegādā zāles tikai savām aptiekām. Pacientam
tas apgrūtina zāļu pieejamību. Kā atzīmēja vairāki intervētie eksperti, Veselības
inspekcijas kontrolējošais darbs šajā jomā ir neefektīvs.
Vairākās intervijās tika norādīts, ka gan kompensējamās zāles, gan bezmaksas
veselības aprūpes pakalpojumus izmanto ārzemēs dzīvojošie Latvijas pilsoņi,
kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta un pakalpojumu saņēmējiem
apmaksāto veselības aprūpi atbilstoši Ārstniecības likuma 17.pantā noteiktajam
(LR Likums, 1997a). Nepastāv nekāds mehānisms, lai novērstu dubultu resursu
tērēšanu dažādas valstīs, ko varētu uzskatīt par neefektīvu sistēmas līdzekļu
izlietošanu. Taču jāatzīmē, ka nav pieejami dati par to, cik izplatīta ir šāda prakse
Latvijā.
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Ir pacienti, kuriem ir Latvijas personas kods, kuri sen jau dzīvo kaut kur
citur. Viņi nav Latvijā maksājuši nodokli nevienu kapeiku, un viņi reizi trijos
mēnešos [brauc] un ne pēc lētām zālēm... Bet mums ir humāna valsts. Mums
katram, kuram ir personas kods ir tiesības piedalīties kompensācijas
sistēmā. /Valsts pārvaldes pārstāvis 3/
Kā efektivitātes problēmu gan ārsti, gan farmaceiti minēja savstarpējās
komunikācijas trūkumu. Ārsti uzskatīja, ka farmaceits kompensācijas sistēmā
piedāvājot pacientam lētākās (references) zāles iejaucas viņu kompetencē.
Savukārt, farmaceiti norādīja, ka ārstus ir grūti sazvanīt, ja rodas aizdomas par
kļūdu receptē vai, ja pacients zāles (līdzmaksājuma dēļ) nevar atļauties, un
tādējādi nevar realizēt savas tiesības uz ārstniecību.
Nav sazvanāmi ārsti. Un šitais te variants, ka man ir jāzvana uz
reģistratūru, jo visiem ir kaut kādas centrāles ieviestas, un man pasaka, jūs
esat devītais pēc kārtas. Vakar es biju pirmā pēc kārtas, gaidīju 5 minūtes
un nesagaidīju savu kārtu. Un jāsaka tā – pazvanu uz reģistratūru un
pasaku, man lūdzu vajag tādu dakteri, jo ir kļūda receptē ieviesusies. Man
pasaka, viņa būs pēc nedēļas. Es saku, ka tad vajadzēs kādu mobilo telefonu.
Man nav tiesības jums neko dot. Es saku, tad man ir tikai viens ceļš, man ir
jāpilda likums un jāziņo Veselības inspekcijai, ka nepareizas zāles
izrakstītas. Tūlīt es dabūju mobilo telefonu. Bet saprotiet – tas ir pataisīts
par kaut kādu farsu. /Farmaceits 1/
Attiecībā uz NVD darbības efektivitāti, intervijās NVD ekspertu kompetence tika
vērta augstu un dominēja uzticēšanās lēmumu pieņēmējiem, tomēr dažās
intervijās tika apšaubīta NVD kapacitāte un kompetence veikt kvalitatīvu
veselības tehnoloģiju izvērtējumu (health technology assesment). Pēc juridiskā
izvērtējuma var secināt, ka MK noteikumi Nr.899 nereglamentē nosacījumus
attiecībā uz personām, kuras lemj par zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanu
kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču sarakstā. Tas, vai minēto veic
kompetentas personas, izvērtējams vienīgi no NVD struktūras un darba
organizācijas viedokļa. Tāpēc NVD tika lūgts šos jautājumus precizēt (pielikums
Nr.3).
NVD skaidroja (pielikums Nr.4), ka, attiecībā uz NVD personāla kompetenci
darbam ar ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensāciju, ”izsludinot konkursu darbinieku atlasei, tiek
definētas amata pienākumu veikšanai atbilstošas prasības. Darbiniekiem tiek
nodrošināta profesionālās kvalifikācijas pilnveide un paaugstināšana ar darba
specifiku saistītajos jautājumos. Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
nodaļas/ zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas/ zāļu ekonomiskās
novērtēšanas nodaļas darbinieku amatu aprakstos.”
Secināms, ka NVD ir izstrādājis mehānismu, kā nodrošināt darbinieku, kas
izskata iesniegumus par kompensāciju, kompetenci, bet kritēriji ir izraudzīti pēc
NVD ieskatiem. Kā norādīts juridiskajā atzinumā (pielikums Nr.2), jautājumā, kas
skar sabiedrības veselību, ir uzskatāms par samērīgu rosināt izvērtēt
nepieciešamo kompetenču precizēšanu deleģētās likumdošanas instrumentā,
tādējādi skaidri precizējot, kādas prasmes nepieciešamas personām, kuras lemj
par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensācijas sistēmā.
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Vēl viens būtisks aspekts, kas saistībā ar efektivitāti parādījās intervijās, bija
ģimenes ārstiem noteiktās “kvotas”13 jeb fiksēts budžets kompensējamo zāļu un
medicīnisko ierīču izrakstīšanai. Paši ģimenes ārsti uzskatīja, ka šāda sistēma
visu citu veselības aprūpes sistēmā pastāvošo problēmu kontekstā ierobežo viņu
tiesības ārstēt pacientus un apdraud sabiedrības veselības stāvokli. Savukārt,
valsts pārvaldes pārstāvji uzskatīja, ka “kvotas” ir nepieciešamas, lai efektīvi
uzraudzītu ar zāļu izrakstīšanu saistīto līdzekļu izlietošanu.
Protams, ārsti dara cēlu lietu, viņi ārstē pacientus, bet viņi rīkojas ar visas
sabiedrības naudu, un līdz ar to ir kaut kāda [uzraudzīšanas] kārtība, viņai
vienkārši ir jābūt. /Valsts pārvaldes pārstāvis 4/
Mums ģimenes budžets arī [ir]. Man ir nauda, ja man viņas nav, es veikalā
neeju. Bet tur sanāk, ka ārsts naudu ir pārtērējis, tērē naudu, kuras nav un
mums vēl ļoti mīksti vārdi jāizdomā, lai pateiktu, nu zini ko, draugs...
(smejas). Vai mēs varam ieiet veikalā un tur ar mums kāds tā runās: varbūt
jums šito nepirkt, jo jums tūlīt beigsies nauda? Nu, kā lai saka, ar naudām
kaut kādai zināmai stingrībai ir jābūt. Īpaši, ja mums tā nauda ir ļoti maz.
/Valsts pārvaldes pārstāvis 3/
Fiksēti budžeti kompensācijas sistēmās nav retums arī citās valstīs, piemēram,
Vācijā, Šveicē, Anglijā, ASV (Rashidian, Ah, Vali, Sturm, & Ad, 2015). To mērķis ir
motivēt ārstus nozīmējot terapijas ņemt vērā zāļu cenas, veicināt patentbrīvo
(ģenērisko) zāļu lietošanu kā arī samazināt patentēto zāļu izrakstīšanu
gadījumos, kad to pievienotā terapeitiskā efektivitāte un drošums, salīdzinot ar
jau tirgū esošām zālēm, ir apšaubāms vai nav izpētīts. Tomēr fiksēts budžets kā
vienīgais uzraudzības instruments kompensācijas sistēmā izrakstītajām
receptēm nenodrošina to, ka ārsti zāles izraksta racionāli14, tāpat nav arī izpētīts
kā fiksēti budžeti ietekmē pacientu veselības rādītājus (Rashidian et al., 2015).
Kā papildus metode racionālas zāļu lietošanas veicināšanai ir analītiskas
pārrunas ar ģimenes ārstiem, kurās tiek vērtēti viņu izrakstīšanas paradumi un
pārrunātas iespējamās alternatīvas. Pētījumi liecina, ka tās ir efektīvākas, ja
pārrunu vadītājs ir kolēģe/is, tās tiek atkārtotas vairakkārt, tiek sniegtas gan
mutiski, gan rakstiski kā arī tiek izvirzīti tālākie mērķi un definēta stratēģija
mērķu sasniegšanai (Ivers et al., 2012). Lai veicinātu caurskatāmību ārstu
izrakstīšanas paradumos publiskā finansējuma ietvaros, Anglijā, piemēram,
ārstu izrakstītās receptes ir publiskotas mājaslapā openprescribing.net. Tajā tiek
piedāvāti dažādi ērti veidi kā salīdzināt izrakstītās receptes starp ārstu praksēm
(University of Oxford, 2015).

MK Nr.899 9. nodaļā “Finanšu līdzekļu uzraudzība” ir noteikts, ka NVD līgumos ar ārstniecības
iestādēm norāda plānoto finanšu līdzekļu apmēru kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
izrakstīšanai. Ja ārsta izrakstīto zāļu apjoms eiro vienam pacientam ar noteiktu diagnozi
pārsniedz vidējo rādītāju attiecīgajā specialitātē vai diagnozē vairāk nekā par 30%, NVD informē
par to ārstniecības iestādi un Veselības inspekciju. Taču ārsti, pamatojot nepieciešamību, var lūgt
NVD pārskatīt līgumā noteikto finanšu līdzekļu apmēru.
14 Atbilstoši PVO definīcijai racionāla zāļu lietošana nozīmē to, ka pacients saņem piemērotas
zāles, piemērotās devās, piemērotu laika periodu, kā arī par iespējami zemāko cenu pacientam un
sabiedrībai. http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/, skatīts 15.12.2015.
13
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Nē, nu kvotas ir tāpēc, lai tomēr [varētu] sekot kaut kādā veidā līdzi tam, ko
viņi izraksta. Tā kā no tām kvotām atteikties būtu slikti. Ja mēs skatāmies
pavisam konkrēti, nu neviens jau nav sodīts par to kvotu pārsniegšanu. Un
tas ir tikai ar vienu nolūku, lai kaut kādā veidā regulētu. Bet vajadzētu
drusku sekot līdzi tiešām... nevis tikai ar kvotu, kas ir vienkāršāk, bet sekot
tiešām līdzi izrakstīšanas paradumiem. Kāpēc mums ir pirmais izvēles
medikaments Latvijā pie arteriālās hipertensijas perindoprils? Kurā vēl
pasaules valstī [tā ir]? Viņš maksā 6x dārgāk nekā enalaprils, piemēram!
Kāpēc tas nav pirmās izvēles? /Valsts pārvaldes pārstāvis 2/
Pie efektivitātes principa iezīmējās vairākas problēmas, kas varētu būt saistītas
ar sistēmas pārvaldību, bet kas noteikti nav vienīgās. Pirmkārt, pastāv problēmas
ar dārgo zāļu preparātu pieejamību. Otrkārt, neefektīva komunikācija starp
ārstiem un farmaceitiem neveicina racionālu zāļu lietošanu. Pašlaik var veidoties
situācijas, kurās abu grupu speciālisti, ievērojot MK noteikumu Nr.899 prasības,
sniedz pretrunīgu informāciju vienam un tam pašam pacientam, tādējādi graujot
uzticību veselības aprūpes kvalitātei. Treškārt, lai arī “kvotas” ir viens no
veidiem, kā regulēt līdzekļu izlietojumu sistēmā, iespējams, tās ir jākombinē ar
papildus instrumentiem – ģimenes ārstu informēšanu, zāļu izrakstīšanas
paradumu analīzi, klīnisko vadlīniju izmantošanu u.c. Turklāt ir jāmeklē veidi, kā
vienoties ar ārstiem par fiksētajiem budžetiem terapiju izrakstīšanai
kompensācijas sistēmā, kā arī izskaidrot to nozīmi sabiedrībai, jo ģimenes ārsti
regulāri protestē pret ierobežojumiem plašsaziņas līdzekļos, kas rada
sabiedrības neuzticību valsts pārvaldes īstenotajai politikai.

4.7. Taisnīgums
Taisnīguma princips nosaka to, ka ikvienam iedzīvotājam ir iespējas uzlabot un
uzturēt savu vispārējo veselības stāvokli (UNDP, 1997). To var izvērtēt,
analizējot, piemēram, vai pastāv sociālās aizsardzības programmas, lai mazinātu
finansiālās barjeras pakalpojumu pieejamībai, kādi mehānismi pastāv, lai
identificētu problēmas ar pakalpojumu saņemšanu dažādām sabiedrības grupām
u.c. (Siddiqi et al., 2009).
Lielākoties intervētie eksperti uzskatīja, ka kompensācijas sistēma ir taisnīga –
atbilstoši normatīvajam regulējumam zāles un medicīniskās ierīces ir pieejamas
ikvienam – izņemot daļā par kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču pieejamību
ieslodzītajiem, kā norādīts zemāk šajā sadaļā. Tāpat MK noteikumu Nr.899 3.
punktā ir noteikts, ka trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājumiem (LR
MK noteikumi, 2006).
Tomēr daži intervētie eksperti iezīmēja, ka dažādie līdzmaksājumi un atšķirīgās
zāļu un medicīnisko ierīču cenas padara sistēmu nevienlīdzīgu tiem, kuriem ir
nepieciešamas dārgas zāles, kuras netiek kompensētas pilnā apmērā, vai arī, ja
pacientam ir vairākas saslimšanas un lielo līdzmaksājumu un pacienta piemaksu
dēļ pacients tās visas nevar atļauties.
Mums ir ārkārtīgi noslāņojusies sabiedrība, un ir ļoti daudz cilvēki, kuri var
nopirkt sev zāles, un kompensācijas sarakstā apmēram 25% zāļu ir lētākas
par 10 eiro par paciņu. Līdz ar to, manuprāt, nauda tiek izšķiesta neefektīvi
tādā ziņā, ka tiem pacientiem, kuriem ir jāiegādājas dārgākas zāles - tā kā
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tas ir mums ar retām slimībām -, tad mēs to nevaram dabūt.... Nu tā, ka
valsts to nepalīdz un neapmaksā tikai tāpēc, ka viņiem ir šis mērķis
palīdzēt visiem. /Pacientu organizācijas pārstāvis 1/
Pieeja šiem medikamentiem ir vienlīdzīga, otrs, teiksim, ka tās
kompensācijas kategorijas ir atšķirīgas. Dažādām saslimšanām: 50, 75 vai
100 procenti. Un bieži vien, teiksim, saslimšana, kurai kompensācija ir tikai
50% un zāļu cena ir liela, tik un tā dēļ šī līdzmaksājuma pacients nevar
atļauties to ārstēšanu. /Farmaceits 2/
C hepatīta kontekstā tika aktualizēts jautājums par veselības aprūpes pieejamību
cietumos. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, tajā skaitā ieslodzītajiem, ir tiesības
saņemt kompensācijas zāles, taču gadījumos, kad konkrētai diagnozei zāles
netiek kompensētas 100% apjomā, līdzmaksājums par ieslodzīto ārstēšanu ir
jāsedz Tieslietu ministrijai (LR MK noteikumi, 2013). Vairāki intervētie
apšaubīja, ka ieslodzītajiem pastāv tādas pašas iespējas saņemt kompensācijas
zāles un medicīniskās ierīces kā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem.
Cietumos vienkārši neārstē, brutāli. Tas ir ētikas jautājums, vai mēs kā
sabiedrība to pieļaujam vai nepieļaujam… un tai skaitā cilvēktiesību jautājums,
bet tas ir pietiekami skaļi izskanējis un, publiski visi to zina, un neviens neliekas
ne zinis. /Pacientu organizācijas pārstāvis 3/
Lai izvērtētu to, vai un kā tiek realizētas ieslodzīto tiesības uz veselības aprūpi,
tostarp nodrošināta kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamība,
Veselības inspekcijai tās kompetences ietvaros būtu jāizvērtē norādītā situācija,
bet ieslodzītie jāinformē par savām tiesībām veselības aprūpē.
Intervētie eksperti uzskatīja, ka kopumā Latvijas iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas
iespējas saņemt kompensācijas zāles un medicīniskās ierīces, bet kā
diskriminējošs faktors tika minēti dažādie kompensācijas procenti. Arī valsts
pārvaldes pārstāvji atzina šo problēmu, taču kā vienīgo risinājumu saskatīja
turpināt veicināt cenu samazināšanos un palielināt kompensācijas sistēmas
budžetu. Intervijās norādīto problēmu ar zāļu pieejamību ieslodzīto vidū ir
atzinusi arī Tieslietu ministrija un kā vienīgo risinājumu norāda papildus
finansējuma piešķiršanu (Tieslietu ministrija, 2015).

4.8. Atbildība
Atbildības principu raksturo tāda situācija, kurā lēmumu pieņēmēji valsts
institūcijās, privātais sektors un nevalstiskās organizācijas ir atbildīgas attiecībā
pret sabiedrību un iesaistītajām pusēm (UNDP, 1997). Principa īstenošanu var
izvērtēt, analizējot piemērus par efektīvu atbildības piemērošanu, kā arī
plašsaziņas līdzekļu nozīmi un ietekmi (Siddiqi et al., 2009).
Intervētie bieži pauda viedokli, ka valsts pārstāvji neuzņemas pietiekamu
atbildību par saviem lēmumiem. Tomēr vienā gadījumā intervētais norādīja, ka
tik kompleksā sistēmā var arī nebūt viens atbildīgais. Ir jārada iespējas ātri
identificēt kļūdas un ātri tās novērst, nevis jākoncentrējas uz vainīgo meklēšanu.
Es nezinu, kam būtu jāuzņemas atbildība. Man liekas, ka to vajag norobežot
no vēlmes kādam “nocirst galvu”, kas ir mūsu sabiedrībai kopumā. Nav
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obligāti kādam jāuzņemas atbildība... kādam konkrēti, bet ir jābūt
sistēmai... nu ir “gļuks” [sistēmā], es par viņu ziņoju un viņš tiek izlabots. Un
tad, ja viņš netiek izlabots, tad tur kādam pienākas atbildība.... Par sistēmas
nepilnībām ir, manuprāt, ministrija [atbildīga]. /Pacientu organizācijas
pārstāvis 2/
Intervijās iezīmējās arī viedoklis, ka ikvienam sistēmas dalībniekam ir jāuzņemas
atbildība par savu uzdevumu godprātīgu īstenošanu. Kā atslēgas figūra, kas var
nodrošināt gan labu sistēmas funkcionēšanu pacienta interesēs un ļoti
ierobežoto valsts (nodokļu maksātāju) un pacienta personisko līdzekļu efektīvu
izmantošanu, gan arī graut uzticību sistēmai kopumā, ir ārsts. Ārsta pavirša
attieksme atstāj sekas uz nākamajiem sistēmas dalībniekiem – farmaceitiem un
pacientiem. Kā biežākās problēmas sadarbībā ar ģimenes ārstiem iezīmējās
nesekošana līdzi kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām (nenomaina
Medikamentu Informācijas Centra izdoto kompensējamo zāļu saraksta
grāmatiņu, izraksta zāles, kas jau ir izslēgtas no aktuālā saraksta), savu pilnvaru
nezināšana (onkoloģiskos pacientus sūta pēc zāļu receptes pie onkologa, lai gan
pēc zāļu izrakstīšanas noteikumiem arī ģimenes ārsts ir tiesīgs izrakstīt
konkrētās zāles), pacienta nepietiekama iztaujāšana par šobrīd lietotajiem
medikamentiem (izraksta pacientam citus medikamentus ar to pašu aktīvo vielu)
u.c. Galvenā problēma, kas iezīmējās kā ārstu – speciālistu atbildība, ir dārgu,
oriģinālpreparātu izrakstīšana ambulatorai ārstēšanai gadījumos, kad ir
pieejamas lētākas līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles.
Tas medikaments [antikoagulants] pacientam obligāti būtu jālieto, bet viņš
viņu nevar atļauties, ārsts viņu nav īsti informējis par tām cenām... Sanāk
tā, ka pacients ir no slimnīcas izrakstīts, bet ārstēties viņš nevar... un tas
vienīgi, ka neviens nav atkal painteresējies vai viņam pastāstījis, ka viņam ir
iespēja arī lētākas zāles saņemt. Tieši ar šīm zālēm ir bijis tāds gadījums, ka
cilvēks atnāk, viņš pilnīgi raud, viņš nezina, ko darīt. /Farmaceits 2/
Pārbaudi holesterīnu [lai novērtētu zāļu ietekmi], ievēro diētu, bet tas ir tā
vēsturiski izveidojies [ka biežāk izraksta oriģinālos preparātus], un es
nezinu, kas būs tas, kurš spēs to mainīt.... Lai gan šobrīd jau situācija
mainās. Mēs skatāmies, ka profesors XY lasa par ģenēriskajām zālēm
lekcijas vakarā, no rīta par oriģinālajām zālēm. Katram kaut ko pilnīgi citu.
/Zāļu ražotāju pārstāvis 4/
Kā iepriekš apskatīts punktā 4.6. valsts pārvaldes pārstāvji uzsvēra, ka, lai
sistēma labi funkcionētu un pacients no tās gūtu maksimālu labumu, ārstiem ir
jāpievērš uzmanība zāļu izmaksām un jāizraksta lētākās zāles, lai – attiecīgi –
valsts vairāk naudas varētu tērēt inovatīviem medikamentiem tiem pacientiem,
kuru diagnozēm lētāki, līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes medikamenti nav
pieejami.
Šobrīd es nevarētu teikt, ka ārsti maksimāli visu izdara, jo tieši tā
apsvēruma dēļ, ka principā ārsts, es ceru - neapzināti, bet īpaši negrib
domāt par naudu. Es ceru, ka tas ir neapzināti un ka galvenais ir dot
pacientam to vislabāko. Un, protams, ka to izskaidrojošo darbu ir jāveic arī
ar ārstiem, bet katrs ārsts mums ir “korifejs”, un ne jau ierēdnis viņu mācīs,
kā izvēlēties medikamentu. Tad katrs pacients vienkārši ir unikāls. Unikāls,
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neatkārtojams un tāpēc viņam tikai to unikālo. Medikamentu arī viņam
unikālo, vienīgo, patentēto un tā tālāk. /Valsts pārvaldes pārstāvis 6/
Tomēr šī pieeja ne vienmēr ir saprotama un pieņemama pacientu organizācijām,
iespējams, tāpēc, ka nav uzticības, ka sistēma tiek veidota pacientu interesēs.
Es vairāk [uztraucos] par to, lai sistēma neaiziet tik tālu, ka tas kļūst
[absurdi]. Kad ir tikai lētie medikamenti, tāpēc, ka lēti ir ok.... bet lēts nav
vienīgais kritērijs, pēc kā izrakstīt zāles. Ir jābūt efektam. Un ja ģenēriķis ir
tik labs - ok, bet vienkārši lētākais... lētākais... lētākais, tā mēs līdz Maksimas
skrūvēm nonākam. /Pacientu organizācijas pārstāvis 2/
Intervētie eksperti arī norādīja, ka ne tikai valsts pārvalde, ārsti un farmaceiti ir
atbildīgi par sistēmas efektīvu funkcionēšanu, bet arī pacients ir līdzatbildīgs.
Kas attiecas uz pacientu atbildību par to, ka tas ir mūsu kopējais valsts
budžets, kurš ir ierobežots.... Un tad, ja es taisu [valsts kompensēto zāļu]
uzkrājumus savā antresolā uz 10 gadiem, ka tad varbūt kāds bērniņš paliek
bez terapijas. /Farmaceits 1/
Vairākās intervijās izskanēja tas, ka ir jāizvērtē, vai dārgajām zālēm, kam valsts
nodrošina 100% kompensāciju, nav jāievieš pacientu līdzmaksājums dažu eiro
apmērā, jo pacienti zāles izņem tikai tāpēc, ka tās ir “par velti”, nelieto, bet veido
zāļu uzkrājumus, līdz tām beidzas derīguma termiņš.
Es esmu dzirdējis, ka cilvēki tās 100% kompensējamās diezgan nelietderīgi
izmanto. Bet tur jāveic kaut kāds pētījums, lai to apgalvojumu apstiprinātu.
Bet, protams, teiksim tā: no tuvā loka, kur ir radinieki un paziņas, ik pa brīdim
šādi teikumi iznāk ārā, ka es [zāles] izņēmu, tāpēc, ka man valsts deva un... pēc
tam viņas tur nokļūst kaut kur.... [atkritumos vai zāļu utilizācijā]....
/Lieltirgotāju pārstāvis 2/
Atbildības principa juridiskais izvērtējums bija ārpus pētāmo jautājumu loka,
taču, kā var secināt no interviju rezultātiem, kompensācijas sistēmā iesaistītās
puses uzskata, ka valsts pārvalde neuzņemas atbildību par pieņemto lēmumu
sekām. Atbildība tika interpretēta kā publiski pamanāma soda saņemšana par
neveiksmīgi īstenotiem lēmumiem. Fakts, ka iesaistītās puses neredz atbildības
uzņemšanos valsts pārvaldes līmenī, veicina neuzticību sistēmai kopumā. Taču
tajā pašā laikā, gandrīz visi intervētie norādīja, ka atbildība ir jāuzņemas ne tikai
valsts institūcijām, bet arī ikvienai iesaistītajai pusei. Spilgtākie minētie piemēri
par citu iesaistīto pušu atbildību bija par ārstu nevēlēšanos konstruktīvi
iesaistīties kompensācijas sistēmā un iedzīvotāju bezatbildīgo attieksmi pret
dārgām valsts apmaksātām zālēm.

4.9. Tiesiskums
Tiesiskuma princips paredz to, ka juridiskajam regulējumam veselības aprūpē
jābūt godīgam un taisnīgi piemērotam (UNDP, 1997). Tas ir attiecināms uz
noteikumu un regulējumu sistēmām, to paskaidrojošām normām, kā arī veidiem,
kā tie tiek pieņemti un īstenoti praksē. Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretariāta un
Atttīstības programmas (UNDP) izpratnē tiesiskuma princips paredz, ka “visas
personas, institūcijas, publiskais un privātais sektors, tajā skaitā pati valsts ir
atbildīgi likumu priekšā, kuri ir publiski izsludināti, vienlīdzīgi ieviesti praksē un
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neatkarīgi pieņemti, un kuri ir saskaņoti ar starptautiskajām cilvēktiesību
normām un standartiem. Princips arī nosaka, ka ir jāizstrādā mehānismi, kā
nodrošināt pakļaušanos likumam, vienlīdzību likuma priekšā, atbildību likuma
priekšā, godīgumu likuma piemērošanā, varas nodalīšanu, līdzdalību lēmumu
pieņemšanā, tiesisko noteiktību, patvaļas nepieļaušanu, kā arī procedurālo un
juridisko caurskatāmību” (Berg & Desai, 2013; UN Secretary General, 2004).
Tiesiskuma princips Latvijā ir ietverts Administratīvā procesa likuma 7.pantā.
Tas paredz, ka iestādes rīcībai ir jāatbilst tiesību normām. Iestāde darbojas
normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un tās var izmantot atbilstoši
pilnvarojuma mērķim un jēgai. Šī pētījuma ietvaros tiesiskuma princips netika
analizēts atsevišķi, bet skatīts kopā ar pārējiem principiem. Galvenie secinājumi
un atziņas izklāstīti sadaļās pie attiecīgajiem principiem.
Formāli šī pētījuma ietvaros var secināt, ka NVD darbojas esošā tiesiskā
regulējuma ietvaros. Tomēr ir identificētas vairākas problēmas attiecībā uz
tiesiskuma principa realizāciju, kā to definējis UNDP. Piemēram, nacionālais
tiesiskais regulējums neparedz līdzdalību, nodrošinot ieinteresēto pušu
vienlīdzīgas iespējas piedalīties sistēmas veidošanā. Nacionālais regulējums nav
tāds, kas novērš interešu konfliktus preventīvi; arī NVD prakse minēto
nenodrošina. Tāpat, nacionālais regulējums nav tāds, kas nodrošinātu NVD
darbību pilnīgu caurskatāmību saistībā ar lēmumiem par zāļu un medicīnas
ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču sarakstā. Tādējādi
secināms, ka labas pārvaldības realizācija daļā par tiesiskuma principu ir
apgrūtināta pašreizējā tiesiskā regulējuma dēļ.
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5. Secinājumi un rekomendācijas
Stratēģiskā vīzija
No pētījuma rezultātiem var secināt, ka sistēmas līdzdalībniekiem nav skaidrības
par kompensācijas sistēmas attīstības virzienu un prioritātēm. Šādas
informācijas trūkums publiskajā telpā apgrūtina sistēmas efektivitātes un
attīstības novērtēšanu citām ieinteresētajām pusēm, kā arī rada neuzticību
(pamatotu vai nepamatotu) sistēmas stabilitātei un pieņemtajiem lēmumiem.
Rekomendācijas:
Veselības ministrijai pārskatāmā veidā publiskot kompensācijas sistēmas
attīstības ilgtermiņa vīziju un prioritātes.
Veselības ministrijai un NVD skaidri definēt un publiskot principus, pēc
kuriem tiek noteiktas prioritātes zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanai
kompensācijas sistēmā.
Līdzdalība
Šobrīd pastāvošās pacientu organizāciju iesaistes formas nav pietiekami
efektīvas un nedod iespēju diskusijām un pienācīgai pacientu iesaistei.
Galvenokārt piedalās un viedokli pauž tādas organizācijas, kurām ir pietiekami
resursi (algoti darbinieki, kuriem ir laiks un iespējas sekot līdzi valsts iestāžu
darbībai), kā arī pieredze interešu aizstāvībā. Pastāvošā kārtība, kādā sabiedrība
tiek informēta par grozījumiem vai izmaiņām, kas skar kompensācijas sistēmu,
nenodrošina efektīvu un vienlīdzīgu visu ieinteresēto pušu līdzdalību
kompensācijas sistēmas veidošanā un uzturēšanā.
Rekomendācijas:
Lai veicinātu sabiedrības informēšanu un pacientu organizāciju līdzdalību
kompensācijas sistēmas uzlabošanā un uzturēšanā, Veselības ministrijai
un NVD reizi pusgadā vai gadā organizēt semināru/diskusiju/forumu,
kurā tiek sniegta informācija par izmaiņām sistēmā, analīze par sistēmas
funkcionēšanu un tālāku attīstību kā arī tiek uzklausītas pacientu
organizācijas.
Veselības ministrijai izveidot nevalstisko organizāciju reģistru jeb
sarakstu ar pacientu organizāciju e-pastiem, kuras vēlas saņemt
informāciju par līdzdalības iespējām (piemēram, aktuālajām
sabiedriskajām apspriedēm).
Izskatīt iespēju iesaistīt pacientus ar konkrētām saslimšanām kā
ekspertus zāļu efektivitātes un izmaksu izvērtēšanā un iesaistīt pacientu
organizācijas prioritāšu un stratēģiskās vīzijas formulēšanā.
Lai līdzdalība būtu konstruktīva, stiprināt Veselības ministrijas un NVD
kapacitāti iesaistīt sabiedrību diskusijās un lēmumu pieņemšanā, kā arī
stiprināt pacientu organizāciju kapacitāti, piemēram, skaidrojot MK
noteikumus Nr.899, valsts pārvaldes mērķus un iespējas.
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Caurskatāmība
Saprotamība
Pētījuma rezultāti rāda, ka gan pacienti, kuri lieto kompensācijas zāles, gan tie,
kuri vēlētos līdzdarboties sistēmā, sastopas ar neskaidrībām. Tas saistīts ar to, ka
ārsti pacientiem nepietiekoši skaidro sistēmu, kā arī pacienti no ārstiem un
farmaceitiem saņem pretrunīgu informāciju par to, kas viņiem sistēmas ietvaros
pienākas.
Rekomendācijas:
Papildus sabiedrības izglītošanai ar kampaņu “Ārstējies nepārmaksājot!”,
NVD meklēt risinājumus ģimenes ārstu informēšanai par kompensācijas
sistēmas darbību un patentbrīvajām (ģenēriskajām) zālēm.
Veselības ministrijai nodrošināt efektīvāku informācijas apmaiņu starp
ārstiem un farmaceitiem (piemēram, e-veselības ietvaros).
NVD sadarbībā ar pacientu organizācijām izveidot elektronisku, viegli
salasāmu informatīvo materiālu par kompensācijas sistēmu, kuru
ģimenes ārsts, farmaceits, pacientu organizācija vai pacienta ģimenes
loceklis var izdrukāt un nodot gados vecākiem pacientiem, kuri nelieto
internetu.
Skaidrojošā darba veikšanai par kompensācijas sistēmu NVD stiprināt
sadarbību ar medijiem.
NVD darbību caurskatāmība
Saistībā ar zāļu ārstniecisko un ekonomisko novērtēšanu būtiskākie kritēriji un
jēdzieni nav definēti. Tas padara lēmumu pieņemšana necaurskatāmu. Tāpat,
šobrīd sadarbojieties ar ārstu profesionālajām organizācijām, NVD neņem vērā
potenciāli iespējamos ekspertu interešu konfliktus.
Rekomendācijas:
Klīniskos ieteikumus NVD saņemt tikai no tādiem (profesionālo
organizāciju izvirzītiem) individuāliem ekspertiem, kuri deklarē interešu
konfliktus. Caurskatāmības nolūkiem sniegtās rekomendācijas publiskot.
Tiesiskās noteiktības ievērošanai, NVD publiskot iekšējos normatīvos
aktus, kuros skaidroti terapeitiskās efektivitātes un terapeitiskās
priekšrocības koncepti kā arī terapeitiskās efektivitātes un ekonomiskās
izvērtēšanas kritēriju izmantošana.
Datu pieejamība
Pētījumā secināts, ka sabiedrībai nav pieejami dati, lai varētu izvērtēt
kompensācijas sistēmas funkcionēšanu. Arī valsts pārvaldes pārstāvji norādīja,
ka trūkst datu, lai vērtētu kompensācijas sistēmas ietekmi uz sabiedrības
veselības rādītājiem (invaliditāti, hospitalizāciju u.c.). E-veselības sistēma varētu
būt kā potenciāls risinājums šai problēmai.
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Rekomendācijas:
Lai ikviena iesaistītā puse varētu novērtēt sistēmas efektivitāti, NVD
publiskot analītisku informāciju (piemēram, zāļu pieejamības izmaiņas
vairāku gadu griezumā, cenu izmaiņas, salīdzinājumu starp izrakstītajiem
preparātiem vienas terapeitiskās grupas ietvaros u.c.) par kompensācijas
sistēmas funkcionēšanu.
Atsaucīgums
Analizējot viedokļus par atsaucīguma principa ievērošanu ir secināms, ka
ierobežotā finansējuma dēļ NVD kā institūcijas darbība attiecībā uz ieinteresēto
pušu vajadzību apmierināšanu tiek vērtēta kā neelastīga. Savukārt sadarbību ar
individuāliem valsts pārvaldes pārstāvjiem konkrētu jautājumu risināšanā
intervētie vērtēja pretrunīgi – gan ļoti pozitīvi, gan arī negatīvi.
Efektivitāte
Pie efektivitātes principa iezīmējās vairākas problēmas - pirmkārt, pastāv
problēmas ar dārgo zāļu preparātu pieejamību. Otrkārt, neefektīva komunikācija
starp ārstiem un farmaceitiem neveicina racionālu zāļu lietošanu. Treškārt,
fiksēts budžets (tā saucamās “kvotas”) kompensācijas sistēmā izrakstītajām
receptēm kā vienīgais uzraudzības instruments nenodrošina to, ka ārsti zāles
izraksta racionāli. Tāpat nav skaidrs, cik efektīvs ir fiksēts budžets izmaksu
kontrolēšanā un kāda ir tā ietekme uz veselības rādītājiem.
Rekomendācijas:
E-veselībā paredzēt veidu, kā farmaceits var efektīvi komunicēt ar
ārstu. Veicināt informācijas apmaiņu starp ārstiem un farmaceitiem, lai
sistēma funkcionētu maksimāli efektīvi.
Veselības ministrijai veikt izpēti par fiksētu budžetu efektivitāti izmaksu
kontrolēšanā un ietekmi uz veselības rādītājiem.
NVD analizēt un publiskot ārstu izrakstīšanas paradumu tendences.
Veselības ministrijai meklēt risinājumus zāļu apgrūtinātai pieejamībai
gadījumos, kad dārgās zāles ir pieejamas tikai dažās aptiekās.
Veselības ministrijai stiprināt Veselības inspekcijas kapacitāti sodīt
komersantus, kas negodīgi vienojoties apdraud zāļu pieejamību
pacientiem.
Kā papildus metodi racionālas zāļu nozīmēšanas un lietošanas
veicināšanai NVD izskatīt iespēju veikt analītiskas pārrunas ar ģimenes
ārstiem, kurās tiek vērtēti ārstu izrakstīšanas paradumi un pārrunātas
iespējamās alternatīvas.
Taisnīgums
Vērtējot taisnīguma principu iezīmējās divas galvenās problēmas –
līdzmaksājums kā būtiska barjera zāļu pieejamībā un zāļu pieejamība
ieslodzītajiem.
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Rekomendācijas:
Veselības ministrijai veikt izpēti par to, cik lielai daļai iedzīvotāju zāļu
pieejamība kompensācijas sistēmā varētu būt apdraudēta līdzmaksājuma
dēļ.
Veselības ministrijai izvērtēt, vai un kā tiek realizētas ieslodzīto tiesības
uz veselības aprūpi, tostarp nodrošināta kompensējamo zāļu un
medicīnisko ierīču pieejamība; nepieciešamības gadījumā / tiktāl, cik tas
nepieciešams un relevants, iesaistīt Tieslietu ministriju un Veselības
inspekciju.
Atbildība
Atbildības kontekstā pētījumā parādījās iesaistīto pušu neuzticība sistēmai un
uzskats, ka valsts pārvalde neuzņemas atbildību par pieņemto lēmumu sekām.
Tāpat tika pausti viedokļi, ka atbildība ir jāuzņemas ikvienai iesaistītajai pusei.
Spilgtākie piemēri citu iesaistīto pušu atbildībai bija par ārstu nevēlēšanos
konstruktīvi iesaistīties kompensācijas sistēmā un iedzīvotāju bezatbildīgo
attieksmi pret dārgām valsts apmaksātām zālēm.
Rekomendācija:
Veselības ministrijai analizēt, vai nacionālais tiesiskais regulējums ir tāds,
kas veicina to personu, kuras lemj par kompensācijas sistēmas
paplašināšanu un uzturēšanu, godprātīgu darba izpildi, un vai un kā tiek
nodrošināta kontrole attiecībā uz šīm personām, kā arī citām sistēmas
īstenošanā iesaistītajām pusēm (ārstiem, farmaceitiem).
Tiesiskums
Pētījumā secināts, ka labas pārvaldības realizācija ir apgrūtināta pašreizējā
tiesiskā regulējuma dēļ. Tas ir neskaidrs un pieļauj ievērojamu rīcības brīvību,
kuru ir problemātiski kontrolēt.
Rekomendācijas:
Veselības
ministrijai
izvērtēt
nacionālā
tiesiskā
regulējuma
pilnveidošanas iespējas, lai nodrošinātu labas pārvaldības principu
realizāciju kompensācijas sistēmā. Īpaši rosināms:
- reglamentēt ieinterestēto pušu līdzdalības iespējas sistēmas
veidošanā un uzturēšanā;
- izvērtēt personu, kuras lemj par zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanu
kompensācijas sistēmā nepieciešamo kompetenču precizēšanu
(izvērtējums, lēmums), nosakot nepieciešamās prasmes;
- izstrādāt mehānismu interešu konflikta novēršanai attiecībā uz
personu iesaisti sistēmas veidošanā;
- precizēt terminus, kas attiecināmi uz zāļu un medicīnas ierīču
iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī reglamentēt
izvērtējuma metodoloģiju principiem, atbilstoši kuriem tiek lemts par
zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā.
- padarīt skaidrus kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču
izrakstīšanas nosacījumus.
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NVD nodrošināt tiesiskuma principa realizāciju uz iestādes iniciatīvas
pamata:
- darīt pieejamus aprēķinu un izvērtējumu kvantitatīvos rādītājus
attiecībā uz zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanu kompensējamo
zāļu sarakstā;
- darīt pieeejamus izrakstīšanas nosacījumus;
- izstrādāt kārtību, kādā tiek nodrošonāta interešu konflikta
novēršanai attiecībā uz personu iesaisti sistēmas veidošanā.
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Pielikumi
1. pielikums. Daļēji strukturēto interviju vadlīnijas
Laba pārvaldība
Ko jūs saprotat ar jēdzienu “laba pārvaldība”?
Kā jūs vērtējat zāļu kompensācijas sistēmu no “labas pārvaldības” viedokļa?
Vai uzskatāt, ka sistēma darbojās sabiedrības interesēs?
Lūdzu nosauciet kompensācijas sistēmas ieinteresētās puses.
Kāda loma labā pārvaldībā ir šīm iesaistītajām pusēm? (ģimenes ārsti, farmaceiti,
pacienti, ražotāji, lieltirgotājiem).
Stratēģiska vīzija
Vai jūs varat nosaukt kāda ir VM vīzija/plāns zāļu kompensācijas jomā?
Kādas jūsuprāt ir VM/NVD prioritātes kompensācijas jomā?
Kā jūs to vērtējat?
Līdzdalība un konsensus
Kā jūs vērtējat savas iespējas līdzdarboties kompensācijas sistēma veidošanā un
uzturēšanā?
Kā jūs vērtējat citu ieinteresēto pušu iespējas līdzdarboties kompensācijas
sistēma veidošanā un uzturēšanā?
Kādos veidos jūs pašreiz iesaistāties?
Vai varat nosaukt piemērus par iesaistīšanos pagātnē? Kā rezultējās jūsu
iesaiste?
Kam jūsuprāt būtu jāpiedalās lēmumu pieņemšanā par kompensācijas sistēmu?
Kā šī iesaiste varētu izskatīties?
Caurskatāmība
Ko jūs saprotat ar caurskatāmību kompensācijas sistēmas ietvaros?
Kā jūs vērtējat pašreizējo kompensācijas sistēmu no caurskatāmības viedokļa?
Kādi caurskatāmības aspekti jūsuprāt ir būtiskākie?
Kā to varētu uzlabot?
Atsaucība
Vai jūs uzskatāt, ka izveidotā kompensācijas sistēma ņem vērā visu iesaistīto
pušu intereses un vajadzības? Paskaidrojiet.
Vai izveidotā sistēma spēj ātri reaģēt uz izmaiņām un neplānotām vajadzībām?
Taisnīgums
Vai uzskatāt, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no reģiona vai
sociālekonomiskā stāvokļa ir vienādas iespējas saņemt kompensācijas zāles?
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Vai pati sistēma nodrošina godīgu resursu sadali starp iedzīvotāju vajadzībām?
Nosauciet piemērus.
Efektivitāte
Kāds ir kompensācijas sistēmas mērķis?
Vai uzskatāt, ka sistēma sasniedz savu mērķi?
Cik lielā mērā jūs uzticaties NVD un VM ekspertu pieņemtajiem lēmumiem?
Lūdzu paskaidrojiet vai nosauciet piemērus.
Atbildība
Kurš jūsuprāt ir atbildīgs ir par veiksmīgu kompensācijas sistēmas
funkcionēšanu?
Kāda atbildība ir citām ieinteresētajām pusēm?
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2. pielikums. Juridiskais atzinums
Biedrībai “Veselības projekti Latvija”
Dzirnavu ielā 60A-22
Rīgā, LV – 1050, Latvijā
Santa Slokenberga
Doktorante medicīnas tiesībās,
LL.M medicīnas tiesības un ētika
Uppsala University
Faculty of Law
Box 512, SE – 75120 Uppsala,
Sweden
Mobile: +46 72 73 90458

Santa.Slokenberga@jur.uu.se

Atzinums par pastāvošās ambulatorai ārstēšanai paredzēto
zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtības atbilsmi labas pārvaldības principam
Atbilstoši 2015.gada 2.novembra autora līgumam, kas
noslēgts starp biedrību “Veselības projekti Latvijai”, no
vienas puses, un Santu Slokenbergu, no otras puses, zemāk ir
sniegts izvērtējums par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtības atbilsmi labas pārvaldības
principam.
Izvērtējot ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību
tiesisko regulējumu, secināms:
[1.] Tiesiskais regulējums nenodrošina kārtības, kādā
kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču saraksts tiek
veidots un uzturēts, caurskatāmību.
[1.1.] Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi
Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.899) satur virkni noteikumos
nedefinētu konceptu15 un neprecizētus kvantitatīvos
rādītājus.16 Minētais apgrūtina iepriekšēju izvērtēšanu zāļu
vai medicīnisko ierīču iekļaušanai kompensējamo zāļu un
medicīnisko ierīču sarakstā (turpmāk – KZS). Tāpat tas
apgrūtina Nacionālā veselības dienesta turpmāk – NVD)
lēmuma pamatojuma kontroles iespējas.
[1.2.] Atkarībā no tā, kā MK noteikumos Nr.899 nedefinētie
koncepti un neprecizētie kvantitatīvie rādītāji precizēti NVD

Starp tiem ir ārstnieciskā novērtēšana, ekonomiskā novērtēšana, terapeitiskā efektivitāte,
terapeitiskās efektivitātes priekšrocība, ārstēšanas shēma, zāļu terapeitiskā vērtība, pierādīta
terapeitiskā efektivitāte un priekšrocības.
16 Starp tiem ir terapeitiskās efektivitātes kritērija izmantošana, ekonomiskās novērtēšanas
kritērijs (īpaši daļā par ārstēšanas izmaksām un to ietekmei uz veselības aprūpes budžetam
piešķirtajiem līdzekļiem), izmaksu samērojamība ar paredzamo terapeitisko efektivitāti un
korelācija ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā gadā, izmaksu samērojamība
ar paredzamo terapeitisko efektu un korelācija ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem
attiecīgajā gadā, izmaksu pieauguma koeficients.
15
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(iekšējos normatīvajos aktos un piemēroti praksē, pastāv risks, ka līdzīgās
situācijās piemēroti atšķirīgi nosacījumi, un sasniegts atšķirīgs rezultāts.
[1.3.] NVD mājas lapā nav publicētas metodoloģijas, lai noskaidrotu, kā tiek veikti
MK noteikumos Nr.899 paredzētie kvantitatīvo rādītāju aprēķini.17 Lai
nodrošinātu tiesisko noteiktību un caurskatāmību, minētie kritēriji ir darāmi
pieejami sabiedrībai.
[1.4.] Nedefinētie koncepti, kā arī neprecizētie kvantitatīvie rādītāji un aprēķinu
formulu un metožu trūkums rada labvēlīgu vidi NVD darbības elastībai un
korupcijas riskus. Tas vienlaikus rada diskutablu Padomes 1988. gada
21. decembra Direktīvā 89/105/EEK “par to pasākumu pārskatāmību, kas
reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības
apdrošināšanas sistēmās” ietverto prasību izpildi tiktāl, ciktāl tiek skarti lēmumi
par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS.
[2.] Tiesiskais regulējums neparedz tiešas līdzdalības iespējas KZS
veidošanā un uzturēšanā
MK noteikumos Nr.899 nav reglamentētas dažādu pušu līdzdalības iespējas.
Līdzdalība ir iespējama tiktāl, ciktāl sniedzas personas iespējas vērsties valsts
pārvaldes iestādēs ar iniciatīvām atbilstoši vispārīgajam tiesiskajam
regulējumam. Tas neuzliek NVD par pienākumu ņemt vērā personu viedokļus.
[3.] Tiesiskais regulējums neparedz īpašas kvalifikācijas prasības
personām, kuras lemj par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS
MK noteikumos Nr.899 nav noteiktas prasības personām, kuras lemj par zāļu vai
medicīnas ierīču iekļaušanu KZS.
[4.] Priekšlikumi
[4.1.] Precizēt MK noteikumos Nr.899 lietoto terminoloģiju un izvērtēt
terminoloģijas lietošanas konsekvenci;
[4.2.] Precizēt MK noteikumos Nr.899 ietvertos kvantitatīvos aprēķinus, darot
pieejamas aprēķinu formulas vai metodes;
[4.3.] Reglamentēt dažādu pušu līdzdalību;
[4.4.] Atkarībā no tā, kā tiek īstenota NVD darbības organizācija saskaņā ar
Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 850 “Nacionālā
veselības dienesta nolikums” 7. punktu (precizēta iekšējā normatīvajā aktā,
piemēram, iestādes reglamentā), potenciāli var tikt nodrošināta un pārbaudīta
personu, kuras lemj par zāļu vai medicīnas ierīču iekļaušanu KZS, kompetence un
17http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/kompensacijas-kartiba,

aplūkots 30.12.2015.
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kvalifikācija. No tiesiskās noteiktības viedokļa, šādā būtiskā jautājumā, kas skar
sabiedrības veselības intereses, nav uzskatāms par nesamērīgu priekšlikums
precizēt kvalifikācijas un kompetences jautājumus MK noteikumos Nr.899.
Tādējādi ir rosināms izvērtēt nepieciešamību precizēt kompetenču jomas un
kvalifikācijas prasības personām, kuras ir iesaistītas lēmumu par zāļu un
medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS.
[4.5.] Veselības ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa
noteikumu Nr. 286 “Veselības ministrijas nolikums” 6. punktam jālemj par
atbilstošu grozījumu izstrādāšanu MK noteikumos Nr.899.
Atruna
Ir izvērtēta caurskatāmība attiecībā uz zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS
(izņemot M sarakstu, kas saistāms ar saņēmēja pazīmēm), kā arī ieinteresēto
pušu līdzdalības iespējas un kompetences prasības personām, kuras lemj par
zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS. Tādējādi pētījums nav uzskatāms par
visaptverošu un detalizētu MK noteikumu Nr.899 atbilsmes izvērtēšanu labas
pārvaldības principam.
Apsvērumi
1. Par labas pārvaldības principu
[1.1.] Lai izvērtētu labas pārvaldības principa realizāciju veselības nozarē
Latvijā,18 konkrēti kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču jomā, jānoskaidro
piemērojamais labas pārvaldības princips un tā saturs.
[1.2.] Pasaules Veselības Organizācija (turpmāk – PVO) ir definējusi labas
pārvaldības principu farmācijas jomā. Tas nozīmē politikas un kārtības izstrādi
un ieviešanu, kas nodrošina efektīvu un ētisku farmācijas sistēmas vadību
pārskatāmā, atbildīgā un tiesiskā veidā, kā arī korupcijas risku mazināšanu.19
PVO sniegusi vadlīnijas par soļiem, kas ir saderīgi ar labas pārvaldības principu,
būtisko zāļu (essential medicines list) izveidē un uzturēšanā. Pēc analoģijas tos
var attiecināt uz zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtību. Soļi ir šādi:
- Neatkarīgas un kompetentas komisijas, kura piedalās lēmumu
pieņemšanā, izveide;

Labas pārvaldības princips pasaulē ir zināms kopš 1989. gada, kad to definēja Pasaules
Banka.
Pasaules
Bankas
publikācija,
pieejamahttp://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/05/01/000009265_397071
6142854/Rendered/PDF/multi0page.pdf, aplūkota 28.12.2015. Patlaban to pieņēmušas un
definējušas vairākas starptautiskās organizācijas, izmantojot principu dažādos kontekstos, un
valstis, nostiprinot tos tiesību sistēmā kā vienu no demokrātiskas valsts pamatprincipiem.
19“In the WHO GGM [Good Governance for Medicines] programme, good governance refers to
the formulation and implementation of appropriate policies and procedures that ensure the
effective, efficient and ethical management of pharmaceutical systems, especially in medicine
regulatory and supply systems, in a manner that is transparent and accountable, and follows
the rule of law and minimizes corruption.” Definīcija publiskota vairākkārt dažādos PVO
dokumentos.
Piemēram,
http://www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/WHO-GGMframework.pdf,
aplūkots 28.12.2015.
18
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-

Saraksta un standarta ārstniecības vadlīniju izveide;20
Būtisko zāļu saraksta izveide;
Ieinteresēto pušu tikšanās;
Saraksta popularizēšana;
Saraksta pārskatīšana.

[1.3.] Latvija ir PVO dalībvalsts.21 Pievienojoties PVO konstitūcijai, Latvija
uzņēmusies nodrošināt augstāko iespējamo veselības līmeni tās iedzīvotājiem.22
Šādā kontekstā PVO vadlīnijas attiecībā uz labas pārvaldības principu farmācijas
jomā ir vērtējams kā rīks, lai nodrošinātu augstāko iespējamo veselības līmeni
caur farmācijas jomu un konkrēti Latvijā – kompensējamām zālēm un medicīnas
ierīcēm.
[1.4.] Latvijā KZS izveide un funkcionēšana ir reglamentēta ar MK noteikumiem
Nr.899,23 bet tā funkcionēšanas nodrošinājumu veic NVD. 24 Ar MK noteikumiem
Nr.899 ir pārņemtas Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvas 89/105/EEK
“par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas
un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās” normas.25 Šādā
kontekstā, no vienas puses, tiek skarts labas pārvaldības princips tiesiskā
regulējuma izstrādes un pieņemšanas sakarā, no otras puses – labas pārvaldības
princips valsts pārvaldes iestāžu darbībā Latvijā. Ņemot vērā, ka uzdevuma
mērķis ir noskaidrot, kā labas pārvaldības princips tiek ievērots pastāvošajā (t.i.,
jau spēkā esošajā) kārtībā, labas pārvaldības principa izvērtēšana tiesiskā
regulējuma izstrādē kompensācijas sakarā nav nepieciešama. Tādējādi tiek
izvērtēts labas pārvaldības princips tikai attiecībā uz kompetentās valsts
pārvaldes iestādes darbību kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču jomā. Tomēr
minētais neliedz izdarīt secinājumus attiecībā uz spēkā esošo kārtību, ja tiek
secināts, ka labas pārvaldības principa realizācija ir apgrūtināta spēkā esošā
tiesiskā regulējuma dēļ.
[1.5.] Labas pārvaldības princips, kas izriet no Latvijas Republikas Satversmes 1.
panta, ir attiecināms gan uz likumdevēja varu, gan uz izpildvaras darbību, tajā

20WHO,

Measuring Transparency in the Public pharmaceutical Sector. Assessment
Instrument, 2009, p.81.
21Starptautiskie daudzpusējie līgumi, kuriem Latvijas Republika pievienojusies pēc 1990.gada
4.maija, “Latvijas Vēstnesis” 243 (1703), 30.07.1999.
22Pasaules Veselības Organizācijas Konstitūcijas 1.pants. 14 UNTS 185.
23Atbilstoši Farmācijas likuma 5. panta 20. punktam Ministru kabintets nosaka ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.
Farmācijas likums, “Latvijas Vēstnesis”103 (818), 24.04.1997., "Ziņotājs", 10, 22.05.1997.
24Atbilstoši Farmācijas likuma 11.panta 3.punktam NVD nosaka ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču cenas un izstrādā ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču sarakstu. Farmācijas likums,
“Latvijas Vēstnesis” 103 (818), 24.04.1997., "Ziņotājs", 10, 22.05.1997.
25Padomes 1988. gada 21. decembra direktīva 89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību,
kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu apdrošināšanas sistēmā,
OficiālaisVēstnesis L 040 , 11/02/1989 Lpp. 0008 – 0011.
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skaitā valsts pārvaldes iestādēm.26 Labas pārvaldības principa saturs attiecībā uz
valsts pārvaldes darbību ir precizēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta
piektajā daļā.27 Tas nosaka, ka princips ietver atklātību pret privātpersonu un
sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un
citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu
privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.28 No normas konstrukcijas izriet,
ka apstākļi, kas norādīti kā labas pārvaldības principa saturs, ir ilustratīvi, tie nav
pilnīgi, un princips var saturēt citus elementus. Nav neiespējams, ka labas
pārvaldības princips tiek kontekstualizēts, tajā skaitā attiecībā uz ambulatorajai
ārstēšanai paredzētajām kompensējamām zālēm un medicīniskajām ierīcēm,
ņemot vērā PVO norādes par labas pārvaldības principa saturu farmācijas
sektorā.
[1.6.] Ņemot vērā minēto un šī atzinuma mērķi, pamatā tiks izvērtēta
caurskatāmība kā stūrakmens pastāvošajā tiesiskajā regulējumā attiecībā uz
kārtību, kādā zāles un medicīniskās ierīces tiek iekļautas KZS. Kā
papilduzdevums noteikts ieinteresēto pušu līdzdalības izvērtējums un
kompetences nosacījumu izvērtējums attiecībā uz personām, kuras lemj par zāļu
un medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS.
2. Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtības raksturojums
[2.1.] Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība Latvijā tiek reglamentēta pamatā ar MK
noteikumiem Nr.899.
[2.2.] Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus kompensē saskaņā ar KZS un
M sarakstu, ko veido un uztur NVD.29 Lai zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi
varētu personai kompensēt, tām jābūt iekļautām KZS, bet personai –
kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču saņēmējam – jāatbilst nosacījumiem,
kas paredzēti MK noteikumos Nr.899 attiecībā uz apstākļiem, kuros zāles vai
medicīniskās ierīces ir kompensējamas.
[2.3.] KZS sastāv no trim daļām: saraksta A, B un C. Papildus minētajam izveidots
M saraksts, kā arī paredzēta iespēja kompensēt zāles un medicīniskās ierīces
individuālām personām.30 Ņemot vērā M saraksta īpatnības, tas izslēgts no

26Latvijas

Republikas Satversme, “Latvijas Vēstnesis”, 43, 01.07.1993., "Ziņotājs", 6,
31.03.1994. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009. gada 19. maija spriedums lietā Nr.
2008-40-01, secinājumu 16.un 17.punkts.
27Valsts

pārvaldes iekārtas likums, “Latvijas Vēstnesis” 94 (2669), 21.06.2002., "Ziņotājs", 14,
25.07.2002.
28 Sk.arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2013.gada 21.novembra lēmums lietā Nr.SKA-703/13.
29Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006.,10. punkts.
30Pēdējais ir ārpus pētāmo jautājumu loka.
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pētāmo jautājumu loka.31 Zāļu un medicīnisko ierīču izdevumu kompensācija
individuālā kārtībā ir ārpus pētāmo jautājumu loka.
- A sarakstā iekļauj līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles zāļu
vispārīgā nosaukuma ietvaros, kā arī - medicīniskās ierīces ar vienādu
lietošanas veidu.
- B sarakstā iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuras neatbilst A
sarakstā iekļaujamo zāļu kritērijiem;
- C sarakstā iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuru izmaksas
viena pacienta ārstēšanai pārsniedz 4268,62 euro gadā un kurām MK
noteikumos Nr.899 paredzētie izrakstīšanas nosacījumi nav pietiekami,
lai ierobežotu pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem
līdzekļiem.32
[2.4.] Pacientiem kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču izdevumus sedz,
ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi un ievērojot MK noteikumos
Nr.899 noteiktos kompensācijas ierobežojumus un izrakstīšanas nosacījumus,
pacientiem, kuriem ir diagnosticēta kāda no šo noteikumu 1. pielikumā
“Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumi tiek kompensēti” minētajām slimībām.33
3. Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana
KZS
3.1. Pārskats
[3.1.1.] NVD var lemt par zāļu iekļaušanu KZS, ja tās atbilst trim nosacījumiem:
4) tās ir likumīgā apritē;
5) tās ir klasificētas kā recepšu zāles;
6) tās ir paredzētas tādu slimību, kādas norādītas MK noteikumu Nr.899
1.pielikumā “Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko
ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti”, ārstēšanai.34
[3.1.2.] NVD var lemt par medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS, ja tās atbilst diviem
nosacījumiem:
1) tās ir likumīgā apritē;
2) tās paredzētas tādām slimībām, kas norādītas MK noteikumu Nr.899 1.
pielikumā “Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumi tiek kompensēti”.35
31M

saraksts ietver kompensācijas kārtības ietvaros apmaksājamās zāles, kuras lieto
grūtnieces, sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērni līdz 24 mēnešu vecumam,
bet kuras nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā. Ministru kabineta 2006. gada 31.
oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006.9.
prim punkts.
32Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006., 6. punkts.
33Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006., 3. punkts.
34Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006.,7. punkts.
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[3.1.3.] Zāles un medicīniskās ierīces tiek iekļautas KZS, ja tās atbilst iepriekš
norādītajiem nosacījumiem un citiem MK noteikumos Nr.899 paredzētajiem
nosacījumiem attiecībā uz zāļu vai medicīnas ierīču iekļaušanu KZS (pamatā
ārstnieciskajiem un ekonomiskajiem kritērijiem).
[3.1.4.] Lai zāles vai medicīniskās ierīces iekļautu KZS, kompetentās personas,
proti, zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai
viņa pilnvarots pārstāvis vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotājs vai viņa
pilnvarots pārstāvis, iesniedz NVD motivētu iesniegumu un pamatojošos
dokumentus un informāciju.36
[3.1.5.] Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 22. punktam, izskatot iesniegumu par
zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS, NVD veic ārstniecisko un ekonomisko
novērtēšanu. Kaut arī MK noteikumi Nr.899 nesatur precīzu definīciju, kas ir
uzskatāma par ārstniecisko un ekonomisko novērtēšanu, noteikumu 22.1.
punktā ir norādīti apstākļi, kas izvērtējami attiecībā uz ārstniecisko novērtēšanu,
bet 22.2. punktā – attiecībā uz ekonomisko novērtēšanu, bet MK noteikumu
Nr.899 3. pielikums satur zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijas. Tādējādi
ārstnieciskās novērtēšanas un ekonomiskās novērtēšanas saturs un kritēriji
noskaidrojami, detalizētāk izpētot attiecīgi MK noteikumu Nr.899 22.1. un 22.2.
punktā iekļautos kritērijus.
3.2. Par ārstnieciskās novērtēšanas kritērijiem
[3.2.1.] Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 22.1. punktam ārstnieciskajā
novērtēšanā tiek izvērtēti šādi apstākļi:
- terapeitiskās efektivitātes priekšrocības;
- atbilstība ārstu profesionālo asociāciju izstrādātajām konkrētu slimību
ārstēšanas shēmām;
- zāļu vieta attiecīgās slimības ārstēšanas shēmā;
- zāļu formas un stipruma atbilstība ārstēšanas shēmai;
- iepakojuma lieluma atbilstība ārstēšanas kursam.37
[3.2.2.] Atsevišķi no minētajiem kritērijiem MK noteikumos Nr.899 nav
definēti.38 Tāpat MK noteikumi Nr.899 nesatur atsauces uz citiem normatīvajiem
35Ministru

kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006., 9. punkts.
36Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006.,11. – 15. punkti. Atbilstoši 17. punktam nepieciešamības
gadījumā NVD ir tiesības iesniedzējam pieprasīt papildus ziņas.
37Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006.
Sk.apkopojumu supra note 2. Attiecībā uz ārstēšanas shēmām jānorāda, ka Ārstniecības
likuma 9.prim panta pirmā daļa nosaka, ka “ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām
vai ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.” Minētā
38
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aktiem, kur attiecīgo kritēriju definīcijas būtu ietvertas, kā arī nav norādīts, kādā
mērā kritērijiem jāizpildās, lai tos uzskatītu par tādiem, kas pieļaujami, lai zāles
vai medicīniskās ierīces iekļautu KZS. Piemēram, MK noteikumu Nr.899 22.1.1.
punktā ir norādīti apsvērumi, kuri izvērtējami terapeitiskās efektivitātes sakarā.
Tomēr no minētajiem noteikumiem neizriet, kādai priekšrocībai jābūt, lai
paredzētais kritērijs tiktu uzskatīts par izpildītu. Pamatā ir neskaidrs, vai jebkurš
klīniskais pētījums, kas demonstrē efektivitāti per se attiecībā uz kādu no
minētajiem apstākļiem, ir uzskatāms par tādu, kas izpilda MK noteikumu Nr.899
22.1.1. punktā paredzētos kritērijus, vai ir nepieciešams izpildīt noteiktu
kvantitatīvo rādītāju. Minētā trūkums attiecīgi arī apgrūtina MK noteikumu
Nr.899 22.2.2. punktā norādīto prasību izpildi, kā arī ir saistāms ar NVD lēmuma
pamatotības izvērtēšanas apgrūtināšanu.
[3.2.3.] MK noteikumu Nr.899 3. pielikums satur zāļu ekonomiskās novērtēšanas
vadlīnijas. Minētā pielikuma 6. punkts paredz izvērtēt zāļu terapeitisko vērtību.
Minētais pielikums ir vienīgā sadaļa MK noteikumos Nr.899, kur atspoguļojas
terapeitiskās vērtības kritērijs. Līdzīgi kā iepriekš norādīts, arī attiecībā uz
minēto normatīvajos aktos nav skaidrojuma par terapeitiskās vērtības jēgu un
nozīmi zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanā KZS, un tā atšķirību no terapeitiskās
efektivitātes.
[3.2.4.] Atzīstams, ka zinātniskajā literatūrā minētie koncepti ir plaši lietoti,
tomēr vienlaikus jānorāda, ka nav vienas universālas definīcijas. No
caurskatāmības viedokļa ir nepieciešama minēto konceptu definēšana
(terapeitiskā efektivitāte, terapeitiskā priekšrocība) un terapeitiskās
efektivitātes kritērija izmantošana. Tiesiskā noteiktība padara par nepieciešamu
nodrošināt vienveidīgu un paredzamu kritēriju izmantošanu. Tādējādi, ja uz šo
brīdi tie ir precizēti NVD iekšējā normatīvajā aktā, tie ir jādara pieejami
sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības ministrijai jāvērtē minēto precizēšana MK
noteikumos Nr.899.
3.3 Par ekonomiskās novērtēšanas kritērijiem
[3.3.1.] Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 22.2. punktam ekonomiskajā
novērtēšanā izvērtēti šādi kritēriji:
- ārstēšanas izmaksas, lietojot attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces un to
ietekmi uz veselības aprūpi, kā arī kompensāciju un, piešķirtos līdzekļus;
- jauno zāļu vispārīgo nosaukumu terapeitisko efektivitāti un izmaksas,
salīdzinot ar citu pieejamo ārstēšanas veidu atbilstoši MK noteikumu
Nr.899 3. pielikumā apstiprinātajām zāļu ekonomiskās novērtēšanas
vadlīnijām;

norma neparedz ārstēšanas shēmu izmantošanu ārstniecībā. Ministru kabineta 2010.gada
25.maija noteikumi Nr.469 “Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās
vadlīnijas” inter alia nosaka kārtību attiecībā uz klīnisko vadlīniju registēšanu, tomēr tie
neregulē jautājumu attiecībā uz ārstēšaans shēmām. Nenolidzami tas ir veselības nozarē
lietots koncepts, tomēr tiesību aktos nedefinēts, ar nepreziētu nozīmi ārstniecībā. Gadījumā,
ja ārstēšanas shēmas norāda uz atšķirīgām, savstarpēji pretrunā esošām pieejām, var būt
problemātiska vienas pieejas izvēle.
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-

zāļu un medicīnisko ierīču cenas salīdzinājumā ar attiecīgo zāļu un
medicīnisko ierīču cenām Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā,
Slovākijā un Ungārijā.39

[3.3.2.] No MK noteikumiem Nr.899 skaidri nevar secināt, kādām ir jābūt
ārstēšanas izmaksām un to ietekmei uz veselības aprūpes budžetam
piešķirtajiem līdzekļiem, lai tiktu izpildīts ekonomiskā novērtējuma kritērijs. Lai
arī abstrakti un ar saturu neaizpildīti koncepti, kas ietverti MK noteikumos
Nr.899, sniedz NVD zināmu elastības priekšrocību, tie vienlaikus padara
neparedzamu iepriekšēju personas, kura vēršas NVD ar lūgumu iekļaut zāles vai
medicīniskās ierīces KZS, pašas izvērtējumu, vai attiecīgās zāles vai medicīnas
ierīces izpildīs noteiktos kritērijus, lai tiktu iekļautas KZS.
[3.3.3.] Līdzīgi, kā tas ir attiecībā uz ārstniecisko novērtēšanu, arī attiecībā uz
ekonomisko novērtēšanu tiesiskā noteiktība padara par nepieciešamu
nodrošināt vienveidīgu un paredzamu kritēriju izmantošanu. Tādējādi, ja uz šo
brīdi ekonomiskās novērtēšanas ietvaros izmantotās aprēķina formulas vai
metodes ir precizētas NVD iekšējā normatīvajā aktā, tas ir jādara pieejams
sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības ministrijai jāvērtē tā precizēšana MK
noteikumos Nr.899.
3.4. Zāļu iekļaušana A un B sarakstā
[3.4.1.] MK noteikumu Nr.899 23. punkts satur noteikumus, kuriem izpildoties,
zāles tiek iekļautas A un B sarakstā, t.i.:
- “zālēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte un priekšrocības kādas šo
noteikumu 1.pielikumā minētās slimības ārstēšanā;
- zāļu lietošana atbilst konkrētās slimības ārstēšanas shēmām vai
starptautiskajām ārstēšanas vadlīnijām;
- zāļu forma un stiprums atbilst ārstēšanas shēmai;
- zāļu iepakojuma lielums atbilst ārstēšanas kursam;
- zāļu lietošanas izmaksas ir prognozējamas un samērojamas ar paredzamo
terapeitisko efektu un ar attiecīgajā gadā kompensācijai piešķirtajiem
līdzekļiem.”
[3.4.2.] No MK noteikumiem Nr.899 skaidri nevar secināt, kas ir uzskatāms par
pierādītu terapeitisko efektivitāti un priekšrocībām, kā arī – vai un kā minētais
atšķiras no ārstnieciskajā novērtēšanā ietvertā kritērija attiecībā uz
“terapeitiskās efektivitātes priekšrocībām”.
[3.4.3.] Tāpat no MK noteikumiem Nr.899 nevar secināt, kādas izmaksas ir
uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo terapeitisko efektivitāti un kā
minētais korelē ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā gadā (sk.
MK noteikumu Nr.899 23.punktu). Lai nodrošinātu sistēmas pārskatāmību un
paredzamību, ir nepieciešami skaidri, noteikti un paredzami kritēriji.

39Ministru

kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, “Latvijas
Vēstnesis”, 180 (3548), 09.11.2006.
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[3.4.4.] Ja uz šo brīdi norādītās aprēķina formulas vai metodes ir precizētas NVD
iekšējā normatīvajā aktā, tas ir jādara pieejams sabiedrībai, bet ilgtermiņā
Veselības ministrijai jāvērtē tā precizēšana MK noteikumos Nr.899.
3.5. Medicīnisko ierīču iekļaušana A un B sarakstā
[3.5.1.]MK noteikumu Nr.899 24. punkts satur noteikumus, kuriem izpildoties,
medicīniskās ierīces iekļautas A un B sarakstā:
- ”medicīniskajām ierīcēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte un
priekšrocības kādas šo noteikumu 1. pielikumā minētās slimības
ārstēšanā;
- medicīnisko ierīču lietošanas izmaksas ir prognozējamas un samērojamas
ar paredzamo terapeitisko efektu un ar attiecīgajā gadā kompensācijai
piešķirtajiem līdzekļiem.”
[3.5.2.] No MK noteikumiem Nr.899 nevar secināt, kādos gadījumos terapeitiskā
efektivitāte ir uzskatāma par pierādītu. Tāpat nav skaidrs, kādas izmaksas ir
uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo terapeitisko efektu un kā minētais
korelē ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā gadā. Lai
nodrošinātu sistēmas pārskatāmību, ir nepieciešami skaidri, noteikti un
paredzami kritēriji, atbilstoši kuriem terapeitiskā efektivitāte tiek izvērtēta, un
tiek noteikta prognozēto izmaksu samērojamība ar paredzamo terapeitisko
efektu un ar attiecīgajā gadā kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.
[3.5.3.] Ja uz šo brīdi aprēķina formula vai metode ir precizēta NVD iekšējā
normatīvajā aktā, tas ir jādara pieejams sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības
ministrijai jāvērtē tā precizēšana MK noteikumos Nr.899.
3.6. Izrakstīšanas nosacījumu piemērošana
[3.6.1.] MK noteikumu Nr.899 25. punkts nosaka, ka “zāles, kuru efektivitāte,
salīdzinot ar citu pieejamu izmaksu efektīvu ārstēšanas veidu, ir augstāka, bet
kuru iekļaušana KZS varētu radīt papildu izdevumus no kompensācijai
piešķirtajiem līdzekļiem, iekļauj KZS, piemērojot izrakstīšanas nosacījumus, kā
arī ja to pieļauj kompensācijai piešķirto līdzekļu apmērs.” Šo pašu noteikumu 55.
punkts savukārt nosaka, kuros gadījumos zāļu izrakstīšanas nosacījumi ir
piemērojami, tomēr vienlaikus netiek precizēts, kas ir uzskatāmi par
izrakstīšanas nosacījumiem. Nosacījumus atsevišķos gadījumos var noteiktā
mērā izsecināt, analizējot minēto punktu. Tā, piemēram, par izrakstīšanas
nosacījumiem uzskatāma zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācija noteiktai grupai, kompetentās ārstniecības personas nozīmēšana
zāļu lietošanai, potenciāli arī saņēmēju skaits vai kompensācijas apmērs. Tomēr
neskaidrs izrakstīšanas kritērijs izriet no MK noteikumu Nr.899 55.4. punkta, kas
paredz izrakstīšanas nosacījumus piemērot, ja zāļu vai medicīnisko ierīču
kompensācijas prognozējamās izmaksas pārsniedz attiecīgajā gadā zāļu iegādes
kompensācijai piešķirtos līdzekļus.
[3.6.2.] Lai nodrošinātu sistēmas pārskatāmību, ir nepieciešami skaidri, noteikti
un paredzami izrakstīšanas nosacījumi, proti, izrakstīšanas nosacījumu satura
definējums. Ja uz šo brīdi izrakstīšanas nosacījumi ir precizēti NVD iekšējā
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normatīvajā aktā, tas ir jādara pieejams sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības
ministrijai jāvērtē tā precizēšana MK noteikumos Nr.899.
3.7. Zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana C sarakstā
[3.7.1.] MK noteikumu Nr.899 46. punkts paredz kritērijus, kuriem izpildoties,
zāles un medicīniskās ierīces iekļauj C sarakstā. Līdzīgi kā attiecībā uz A un B
sarakstu, arī šajā punktā norādītie kritēriji ir neskaidri. Konkrēti, gadījumi, kad
terapeitiskā efektivitāte ir uzskatāma par pierādītu, kā arī izmaksu efektivitātes
pieauguma koeficienta aprēķināšana. Atsauce uz izmaksu efektivitātes
pieauguma koeficientu ir atrodama vairākkārt pētāmajos MK noteikumos
Nr.899, tomēr tā saturs vai aprēķins nav norādīts.
[3.7.2.] Ja uz šo brīdi izmaksu efektivitātes pieauguma koeficienta aprēķina
formula vai metode ir precizēta NVD iekšējā normatīvajā aktā, tas ir jādara
pieejams sabiedrībai, bet ilgtermiņā Veselības ministrijai jāvērtē tā precizēšana
MK noteikumos Nr.899.
4. Izvērtējuma praktiskie aspekti: līdzdalība un kompetence
Kā iepriekš 2.1. sadaļā tika konstatēts, līdzdalība un kompetence ir divi būtiski
elementi labas pārvaldības principa realizācijā farmācijas jomā, tajā skaitā
attiecībā uz zāļu un medicīnas ierīču iekļaušanu KZS.
4.1. Līdzdalība
[4.1.1.] Attiecībā uz pirmo īpaši jāakcentē, ka KZS ir dokuments, ko izstrādā NVD,
kas satur lēmumu par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, pārskatīšanu vai
svītrošanu KZS apkopojumu. Vai un kādā veidā līdzdalību realizēt, ir atkarīgs no
NVD, tomēr nav skaidri definēta tās praktiskās realizācijas iespējamība, kā arī
līdzdalības realizācijas kontroles mehānismi attiecībā uz tādu potenciāli
sensitīvu iesaistīto pušu līdzdalību kā ražotāji. Proti, nav skaidrs, vai un kā tiek
organizētas un dokumentētas vizītes, kā arī to saturs.
[4.1.2.] Ņemot vērā to, ka pašreizējais tiesiskais regulējums neparedz tiešu
iesaisti, bet pieļauj iespēju vērsties NVD vispārīgā kārtībā, no tā neseko NVD
pienākums ieinteresēto pušu iesaistes iespējas, lai nodrošinātu efektīvu
līdzdalību jāreglamentē kārtība, kādā minētais realizējams.
4.2. Kompetence
[4.2.1.] MK noteikumi Nr.899 nereglamentē nedz ieinteresēto pušu līdzdalības
iespējas, nedz arī nosacījumus attiecībā uz personām, kuras lemj par zāļu un
medicīnas ierīču iekļaušanu KZS. Tas, vai minēto veic kompetentas personas,
izvērtējams vienīgi no NVD struktūras un darba organizācijas viedokļa, ņemot
vērā vispārīgo tiesisko regulējumu attiecībā uz darba devēja pienākumu
izraudzīties darbinieku, kuram ir atbilstošas zināšanas un nepieciešamās
prasmes.
[4.2.2.] No tiesiskās noteiktības viedokļa, šādā būtiskā jautājumā, kas skar
sabiedrības veselības intereses, nav uzskatāms par nesamērīgu priekšlikums
precizēt kvalifikācijas un kompetences jautājumus MK noteikumos Nr.899.
Tādējādi ir rosināms apsvērt nepieciešamību precizēt kompetenču jomas un
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kvalifikācijas prasības personām, kuras ir iesaistītas lēmumu par zāļu un
medicīnisko ierīču iekļaušanu KZS.
Ar cieņu
Santa Slokenberga
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3. pielikums. Veselības projekti Latvijai 04.01.2016 iesniegums Nr.
01/VPL-DAP NVD

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3
Rīga, LV-1012
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Kopija: Inese.Kaupere@vmnvd.gov.lv

04.01.2016 Nr. 01/VPL-DAP

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Dzirnavu iela 60A - 22
Rīga, LV-1050
veselibasprojekti@gmail.com

Par labas pārvaldības principa ievērošanu īstenojot kompensējamo zāļu
sistēmu Latvijā
Biedrība „Veselības projekti Latvijai” EEZ finansēta projekta «Laba pārvaldība un
pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā»40 ietvaros veic pētījumu
par to, vai šobrīd Latvijā īstenotā amulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība atbilst labas
pārvaldības principam. Pētījuma ietvaros tiek intervētas visas sistēmā iesaistītās
puses, kā arī analizēts pats tiesiskais regulējums ar mērķi konstatēt sistēmas
nepilnības un sniegt priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai.
Analizējot spēkā esošos normatīvos aktus, juristei ir radušies sekojoši jautājumi,
uz kuriem NVD atbildes par pašreizējo kārtību būtu ļoti lietderīgas un vērtīgas.
1. Par caurskatāmību
1.1. Ārstnieciskā novērtēšana
Kas ir terapeitiskā efektivitāte, terapeitiskā priekšrocība un terapeitiskā
vērtība, kādas ir minēto atšķirības?
Kā tiek izmantots terapeitiskās efektivitātes kritērijs?
Vai un kā ārstnieciskā novērtēšana ir precizēta Nacionālā veselības
dienesta iekšējos normatīvajos aktos?

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu
instruments un Latvijas valsts
40
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1.2. Ekonomiskā novērtēšana
Kādām ir jābūt ārstēšanas izmaksām un to ietekmei uz veselības aprūpes
budžetam piešķirtajiem līdzekļiem, lai tiktu izpildīts ekonomiskā
novērtējuma kritērijs?
Vai un kāda ir aprēķina formula vai metode?
1.3. Zāļu iekļaušana A un B sarakstā
Kādas izmaksas ir uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo
terapeitisko efektivitāti?
Kā minētais korelē ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā
gadā?
Vai un kāda ir aprēķina formula vai metode?
1.4. Medicīnisko ierīču iekļaušana A un B sarakstā
Kādas izmaksas ir uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo
terapeitisko efektivitāti?
Kā minētais korelē ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā
gadā?
Vai un kāda ir aprēķina formula vai metode?
1.5. Izrakstīšanas nosacījumu piemērošana
Vai un kur ir definēti zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumi?
1.6. Zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana C sarakstā
Kādos apstākļos terapeitiskā efektivitāte ir uzskatāma par pierādītu?
Kā tiek aprēķināts izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients?
2. Par kompetenci un līdzdalību
2.1. Līdzdalība
Vai un kādā kārtībā tiek nodrošināta ieinteresēto pušu iesaiste kompensējamo
zāļu un medicīnisko ierīču saraksta kontekstā?41 Ja iesaiste notiek,
noskaidrojams:
a) ar kādu mērķi tā tiek darīta?
b) vai un kā tiek nodrošināta visu pušu aicināšana/uzklausīšana?
c) vai un kā tiek vērtēts iesaistes rezultāts; ja tiek, kāds tas ir?

41

Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr.899 “Ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”
neparedz ieinteresēto pušu iesaisti kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču saraksta
veidošanā, vārds ”veidošana” ir apzināti nelietots.
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2.2. Kompetence
Kāds ir pastāvošais mehānisms, lai nodrošinātu, ka iesniegumu par zāļu
un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā
izvērtēšanu veic kompetentas (ar atbilstošu kvalifikāciju, prasmēm un
iemaņām) personas?
Kur ir precizēts iesaistīto personu kompetenču loks un kvalifikācijas
prasības?
Lūdzam sniegt Jūsu iestādes (rakstiskas) atbildes par šiem mums šobrīd
neskaidrajiem jautājumiem.
Pateicoties par sadarbību un pretimnākšanu,
Vita Dumpe
Valdes locekle
Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
www.veselibasprojekti.lv
vita.dumpe@gmail.com
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4. pielikums NVD 18.01.2016. vēstule Nr.16-03.2.-N/187636 par
labas pārvaldības principu ievērošanu

Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts
nvd@vmnvd.gov.lv, www.vmnvd.gov.lv
Rīgā
__________ Nr. __________
Uz 04.01.2016 Nr.

Veselības projekti Latvijai
vita.dumpe@gmail.com

Par labas pārvaldības principa
ievērošanu, īstenojot kompensējamo
zāļu sistēmu Latvijā
Atbildot uz Jūsu vēstulē uzdotajiem jautājumiem, Nacionālais veselības dienests
(NVD) var sniegt šādu informāciju:
1. Par caurskatāmību
1.1. Ārstnieciskā novērtēšana
Kas ir terapeitiskā efektivitāte, terapeitiskā priekšrocība un terapeitiskā
vērtība, kādas ir minēto atšķirības?
Terapeitiskā efektivitāte (arī klīniskā efektivitāte) ir vispārpieņemts
apzīmējums, ar ko tiek aprakstīta ārstēšanas efektivitāte (kā konkrētās zāles vai citas
intervences iedarbojas uz pacientu). Vienkāršota definīcija: Clinical effectiveness is a
measure
of
the
extent
to
which
a
particular
intervention
works
(www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/.../whatis/WhatisClinGov.pdf)
Saturiski
līdzīgs var būt arī apzīmējums terapeitiskais vai klīniskais rezultāts, kam vienkāršotu
definīcija ir šāda: Clinical endpoint- a variable that reflects how a patient feels, functions
and survives (Clin Pharmacol Ther, 69, 89- (2001)
Terapeitiskā priekšrocība (arī ieguvums)- dažādu zāļu vai citu ārstēšanas veidu
salīdzinājuma rezultātā konstatētais vienas vai otras metodes pārākums.
Terapeitiskā vērtība- parasti skaitliski izteikta terapeitiskā vai klīniskā
efektivitāte.
Kā tiek izmantots terapeitiskās efektivitātes kritērijs?
Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 22.1.
punktā ir minēti kritēriji terapeitiskās efektivitātes vērtēšanai: publicētu klīnisko
pētījumu rezultāti par konkrēto zāļu terapeitiskās efektivitātes priekšrocībām
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farmakoterapeitiskās grupas vai diagnozes ietvaros attiecībā uz mirstības rādītāju vai
laiku līdz slimības progresijai, hronisko slimību biežuma, invaliditātes iestāšanās,
hospitalizācijas gadījumu samazināšanos, veselības stāvokļa uzlabošanos, salīdzinot ar
citu pieejamo ārstēšanas veidu;
Vai un kā ārstnieciskā novērtēšana ir precizēta Nacionālā veselības
dienesta iekšējos normatīvajos aktos?
NVD ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts “Lēmumu par Kompensējamo zāļu
saraksta izmaiņām sagatavošanas un pieņemšanas kārtība”, kur cita starpā norādīts, kas
un kā tiek izvērtēts ārstnieciskajā ekspertīzē:
Informācijas avoti:
- iesnieguma pielikumā ietvertais klīnisko pētījumu rezultātu kopsavilkums un
tam pievienoto pētījumu publikāciju kopijas, zāļu apraksts, Eiropas zāļu aģentūras
mājas lapā internetā ietvertā informācija, publiskajās datu bāzēs pieejamā informācija,
citi pieejami klīniskie pētījumi, publikācijas, izvērtējumi, datu bāzu analīzes utt.
Klīnisko pētījumu raksturojums, kas sniedz pierādījumus par zāļu terapeitisko
efektivitāti (prasības klīnisko pētījumu dizainam terapeitiskās efektivitātes izvērtēšanai):
- publicēti vai atsevišķos gadījumos nepublicēti zāļu klīniskie pētījumi, ja tie
iesniegti zāļu reģistrācijai, randomizēti, salīdzinoši (ar citu terapiju vai placebo),
dubultakli, bet gadījumos, kad tas ir pamatoti - atklāti (piem., ētisku vai citu apsvērumu
dēļ nav iespējama maskēšana).
Atsevišķos gadījumos, kad nav pieejami randomizēti klīniskie pētījumi, tiek
izvērtētas arī publikācijas par zāļu efektivitāti, kas apkopo informāciju no dažādu valstu
specifiskiem reģistriem un datu bāzēm.
Zāļu terapeitisko efektivitāti novērtē pēc šādiem rādītājiem:
- saskaņā ar klīnisko pētījumu definē terapeitiskās efektivitātes rādītāju, kā
primāro izvēloties terapeitiskās efektivitātes galarezultātu (mirstība, saslimstība,
hospitalizācija, dzīvildze) vai starprezultātus (veselības stāvokļa izmaiņas), ja nav
pieejama informācija par galarezultātiem,
- saskaņā ar klīnisko pētījumu attiecīgām zālēm nosaka terapeitisko efektivitāti
kā rezultāta iestāšanās varbūtību,
- novērtē pētāmo zāļu terapeitisko efektivitāti pret salīdzināmo zāļu
terapeitisko efektivitāti, izsakot kā absolūtā riska starpību starp abām terapijām,
- nosaka, vai attiecīgās zāles terapeitiskās efektivitātes ziņā ir līdzvērtīgas vai
pārākas par salīdzināmo terapiju,
- ja terapeitiskā efektivitāte ir līdzvērtīga, tad nosaka, vai zālēm ir priekšrocības
blakusparādību ziņā attiecībā pret salīdzināmo terapiju.
Salīdzināmās terapijas izvēle:
- par salīdzināmo terapiju izvēlas kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) iekļautas
attiecīgās farmakoterapeitiskā grupas (ATĶ 3-5 zīmes) zāles vai, ja tādas nav iekļautas
KZS, citas zāles, kas tiek lietotas tās pašas slimības ārstēšanai atbilstoši klīniskajām
vadlīnijām un/ vai ārstēšanas shēmām;
- ja KZS nav iekļautas zāles, ar ko varētu veikt salīdzināšanu, tad par
salīdzināmo terapiju var izvēlēties arī citu ārstēšanas metodi (piem., ķirurģisku), kā arī
simptomātisku terapiju (piemēram, best supportive care vai neārstēšanas taktiku
(placebo).
1.2. Ekonomiskā novērtēšana
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Kādām ir jābūt ārstēšanas izmaksām un to ietekmei uz veselības aprūpes
budžetam piešķirtajiem līdzekļiem, lai tiktu izpildīts ekonomiskā novērtējuma kritērijs?
Vai un kāda ir aprēķina formula vai metode?
Ir 2 ekonomiskā novērtējuma kritēriji:
izmaksu efektivitāte jeb izmaksu samērojamība ar paredzamo terapeitisko
efektu (efektivitāti):
ietekme uz zāļu kompensācijas budžetu jeb izmaksu samērojamība ar
kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.
Izmaksu efektivitātes novērtēšanai zāļu izmaksas vērtē saistībā ar to sniegto
ieguvumu salīdzinājumā ar pieejamu terapiju. Ja jauno zāļu terapeitiskā vērtība ir
vienāda ar salīdzinošās alternatīvas terapeitisko vērtību, salīdzina tikai izmaksas. Ja
jauno zāļu terapeitiskā vērtība ir augstāka par salīdzinošās alternatīvas terapeitisko
vērtību, tiek aprēķināts izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs (ICER – incremental
cost-effectiveness ratio), kas parāda papildu izmaksas par papildu iegūtu terapeitiskās
efektivitātes vienību. Aprēķina pēc formulas:
ICER = (starpība izmaksās) / (starpība ieguvumos) = ΔC / ΔE
Zāļu vērtēšanas principi ietverti Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu
Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 3.pielikumā “Zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijas”.
Zāļu izmaksas ir samērojamas ar paredzamo terapeitisko efektu, ja ICER
nepārsniedz kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļauto zāļu izmaksas efektivitātes
pieauguma koeficientu.
Ietekmes uz budžetu aprēķinā ietver izmaksu atšķirības ar salīdzinošo terapiju,
pacientu mērķa grupu un prognozējamo pacientu skaitu, kam zāles būs nepieciešamas,
kā arī aprēķina iespējamo kompensācijas kārtībā pārdodamo zāļu apjomu un
prognozējamo apgrozījumu.
Zāļu izmaksas ir samērojamas ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja ir
piešķirts atbilstošs papildu finansējums vai ja ir rasts ietaupījums kompensējamo zāļu
budžetā, vai ja izmaksas ir līdzvērtīgas vai zemākas ar KZS iekļauto salīdzinošo terapiju.
1.3. Zāļu iekļaušana A un B sarakstā
Kādas izmaksas ir uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo
terapeitisko efektivitāti?
Skat.1.2.
Kā minētais korelē ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā
gadā?
Nekorelē.
Vai un kāda ir aprēķina formula vai metode?
Nav skaidrs, kam formula vai metode?
1.4. Medicīnisko ierīču iekļaušana A un B sarakstā
Kādas izmaksas ir uzskatāmas par samērojamām ar paredzamo
terapeitisko efektivitāti?
Skat.1.2.
Kā minētais korelē ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem attiecīgajā
gadā?
Skat.1.3.
Vai un kāda ir aprēķina formula vai metode?
Nav skaidrs, kam formula vai metode?
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1.5. Izrakstīšanas nosacījumu piemērošana
Vai un kur ir definēti zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumi?
Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 55. punkts
nosaka, kādos gadījumos zālēm var piemērot izrakstīšanas nosacījumus:
Ierobežojumus kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču izrakstīšanai jeb
izrakstīšanas nosacījumus nosaka šādos gadījumos:
55.1. zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācija ir klīniski pamatota un izmaksas
efektīvas tikai noteiktai pacientu mērķa grupai;
55.2. zāļu klīniskajos pētījumos ir pierādītas šo zāļu priekšrocības noteiktai
pacientu grupai, bet zāļu izmaksas ir augstākas par citu zāļu izmaksām attiecīgajā zāļu
farmakoterapeitiskajā grupā (trīs-piecas zīmes ATC/DDD klasifikācijā);
55.3. zāļu lietošanai ir nepieciešama īpaša speciālista uzraudzība, tādējādi to
nozīmēšana ir attiecīgās ārstniecības nozares speciālista kompetencē (speciālists nosaka
ārstēšanu, bet turpmāk zāles izrakstīt un uzraudzīt to lietošanu var ģimenes ārsts) vai
izrakstīt zāles tiesīgs ir tikai speciālists;
55.4. zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas prognozējamās izmaksas
pārsniedz attiecīgajā gadā zāļu iegādes kompensācijai piešķirtos līdzekļus.
1.6. Zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana C sarakstā
Kādos apstākļos terapeitiskā efektivitāte ir uzskatāma par pierādītu?
Tieši tāpat, kā jebkurām sitām zālēm. C saraksts nav terapeitiska, bet gan
ekonomiska kategorija (skat. par C saraksta veidošanu Ministru kabineta 31.10.2006.
noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība").
Kā tiek aprēķināts izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients?
Skat.1.2.
2. Par kompetenci un līdzdalību
2.1. Līdzdalība
Vai un kādā kārtībā tiek nodrošināta ieinteresēto pušu iesaiste kompensējamo zāļu
un medicīnisko ierīču saraksta kontekstā?
Šeit būtu vēlams precizēt, kas konkrētajā gadījumā tiek domāts ar
“ieinteresētajām pusēm”. Tā noteikti nav viendabīga personu grupa.
NVD mājas lapā ir pieejama informācija par visiem uz kompensāciju
iesniegtajiem medikamentiem un medicīniskajām ierīcēm, kā arī pieņemto lēmumu pilni
teksti. Jebkura no ieinteresētajām pusēm var sniegt priekšlikumus NVD. NVD sagatavo
atbildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ieinteresētās puses aktīvi izmanto šīs
iespējas, t.sk. arī apstrīdēt pieņemtos lēmumus. Ar speciālistiem (ārstu profesionālajām
asociācijām) tiek saskaņoti izrakstīšanas nosacījumi.
Ja iesaiste notiek, noskaidrojams:
a)
ar kādu mērķi tā tiek darīta?
Jebkuras darbības mērķis zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros ir
aprakstīts Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 2. punktā
b)
vai un kā tiek nodrošināta visu pušu aicināšana/uzklausīšana?
Skat. atbildi uz 2.1.
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c) vai un kā tiek vērtēts iesaistes rezultāts; ja tiek, kāds tas ir?
Netiek veikta īpaša novērtēšana.
2.2. Kompetence
Kāds ir pastāvošais mehānisms, lai nodrošinātu, ka iesniegumu par zāļu
un medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā izvērtēšanu veic
kompetentas (ar atbilstošu kvalifikāciju, prasmēm un iemaņām) personas?
Izsludinot konkursu darbinieku atlasei, tiek definētas amata pienākumu
veikšanai atbilstošas prasības. darbiniekiem tiek nodrošināta profesionālās
kvalifikācijas pilnveide un paaugstināšana ar darba specifiku saistītajos jautājumos.
Kur ir precizēts iesaistīto personu kompetenču loks un kvalifikācijas
prasības?
Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļas/ zāļu ārstnieciskās
novērtēšanas nodaļas/ zāļu ekonomiskās novērtēšanas nodaļas darbinieku amatu
aprakstos.
Ar cieņu,
Direktore

Daina Mūrmane-Umbraško

A. Fogele 67388198
antra.fogele@vmnvd.gov.lv
16-03.2-N/187636
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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