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Anotācija
Darba “Patentbrīvo zāļu pieejamības uzlabošanas iespējas Latvijā” aktualitāte:
Neskatoties uz to, ka ģenērisko zāļu patēriņš Latvijā ir samēra augsts, tas atšķiras dažādās
zāļu grupās (ZVA, 2017). Pēdējo gadu laikā arī nemazinās līdzmaksājumi par nereferentām zālēm (NVD, 2016) un 62% no pensijas vecuma cilvēkiem nevar atļauties
iegādāties visas ārstēšanai nepieciešamās zāles (SKDS, 2014). Latvijas finansējums
veselības aprūpei ir viens no zemākajiem Eiropā (OECD, 2017), bet pacientu
līdzmaksājumi ir augstā līmenī (OECD, 2017a).
Galvenie pētījuma jautājumi, uzdevumi un pētījuma mērķis: Noskaidrot, kādi
rīcībpolitikas instrumenti tiek pielietoti Latvijā, kāda ir ģenēriķu pieejamība, kādi faktori
veicina to pieejamību un kā var ar politikas lēmumiem turpināt veicināt šo zāļu pieejamību
Latvijas tirgū. Mērķis ir izpētīt ģenēriķu pieejamību un faktorus, kas ietekmē šo zāļu
ienākšanu tirgū un pieejamību. Uzdevumi ir analizēt centralizēti reģistrēto zāļu un
nacionāli reģistrēto patentbrīvo medikamentu pieejamību; analizēt zāļu cenu izmaiņas un
patēriņu no tirgus ienākšanas brīža līdz 2017.gadam un apzināt patentbrīvo ražotāju
uzskatus par Latvijas tirgu.
Darba nozīmīgākie rezultāti: Latvijā nepārtraukti pēdējo četru gadu laikā bija
pieejami 26,8% no visām centralizēti reģistrētajām zālēm un 25,9% no centralizēti
reģistrētajiem ģenēriķiem (rēķinot pēc zāļu komercnosaukumiem). Nacionāli reģistrēto
ģenēriķu pieejamība Latvijā ir zema – ne vienmēr centralizēti reģistrētajiem ģenēriķiem ir
arī nacionāli reģistrēti konkurenti. Ražotāji uzskata, ka būtiskākie tirgus trūkumi ir zema
iedzīvotāju pirktspēja, ierobežots veselības aprūpes finansējums un negatīva atsevišķu
veselības aprūpes speciālistu attieksme pret ģenēriskajām zālēm. Būtiskākie tirgus
ieguvumi ir uz ģenēriskajām zālēm vērstā rīcībpolitika.
Darba nozīmīgākie secinājumi:
1. Centralizēti reģistrēto patentbrīvo zāļu pieejamība Latvijā periodā no 2014. līdz
2017.gadam ir zemāka par kopējo centralizēti reģistrēto zāļu pieejamību.
2. Ģenērisko zāļu patēriņš ir atšķirīgs dažādās zāļu grupās un ir atkarīgs no
patentbrīvo medikamentu cenām un ārstu izrakstīšanas ieradumiem un viņu
uzskatiem par ģenērisko zāļu iedarbību un kvalitāti.
Čeha, Marija. Patentbrīvo zāļu pieejamības uzlabošanas iespējas Latvijā. Maģistra
darbs / zinātniskais vadītājs Phd, doc. Elita Poplavska. Rīga: RSU / RISEBA, 2018. 89
lpp.; 22 attēli, 11 tabulas, 1 pielikums.
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Annotation
The relevance of the study “Opportunities for improvement of the availability of
generic medicines in Latvia”: The consumption of generic medicines in Latvia is
relatively high, however, it varies in different medicines’ groups (ZVA, 2017). Patient copayments for cost-sharing medicines within the last four years also remains relatively high
(NVD, 2016) and 62% of seniors cannot afford to obtain their medicines (SKDS, 2014).
The main questions: what factors contribute to the availability of generic medicines
and how can continue to promote the availability of generic medicines on the market with
policy decisions.
The aim of the study and main tasks: The aim is to investigate the availability of
generic drugs and factors that influence the market entry and availability of medicines. The
main tasks are to analyse the availability of centrally authorized medicinal products and
nationally registered generics in Latvia; analyse the changes in prices and consumption of
selected medicines from the moment of entering the market till 2017 and to identify
manufactures' perspective on Latvian market.
Significant results: 26.8% of all centrally authorized medicinal products and 25.9%
of centrally authorized generics (calculated from the sales names of medicinal products)
were continuously available in Latvia during the last four years. The availability of
nationally authorized generics is low. There is lack of nationally authorized generic
competitors for centrally authorized medicines. As the main cons of Latvian market
manufacturers’ representatives mentioned low purchasing power of the population, limited
financing of health care and negative attitude of health care professionals towards generic
medicines. The key benefit of the market is generic drug policy.
Significant conclusions:
1. Availability of centrally authorized generics in Latvia in the period from 2014 to
2017 is lower than the total availability of centrally authorized medicinal products.
2. The consumption of generic medicines varies per the different groups of medicines
and depends on the prices of generic medicines and the prescribing habits and health care
professionals’ attitude toward generic medicines.
Ceha, Marija Opportunities for improvement of the availability of generic medicines
in Latvia. Master's thesis / scientific supervisor PhD, assistant professor Elita Poplavska.
Riga: RSU / RISEBA, 2018. 89 pages, 22 pictures, 11 tables, 1 appendix.
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Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts
ATĶ – anatomiski terapeitiski ķīmiskais kods
EMA – Eiropas Zāļu aģentūra (European Medicines Agency)
IKP - Iekšzemes kopprodukts
KZS – kompensējamo zāļu saraksts
MK – Ministru kabinets
NVD – Nacionālais veselības dienests
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for
Economic Co-operation and Development)
SNN – starptautiskais nepatentētais nosaukums
WHO – Pasaules Veselības organizācija
ZVA – Zāļu valsts aģentūra
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Ievads
Pētījuma aktualitāte
Ģenērisko jeb patentbrīvo zāļu jeb ģenēriķu patēriņš Latvijā ir samērā augsts – 75%
no visiem pārdotajiem zāļu iepakojumiem ir patentbrīvās zāles (ZVA, 2017), tomēr
patēriņš atšķiras dažādās zāļu grupās. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem
pacientu līdzmaksājumi par ne-referentiem medikamentiem zāļu iegādes kompensācijas
ietvaros pēdējo četru gadu laikā sastāda 37 milj. eiro (NVD, 2016). Jāpiemin arī, ka 62%
no pensijas vecuma cilvēkiem, kas ir lielākā kompensējamo zāļu patērētāju grupa, tikai
daļēji var iegādāties nepieciešamos medikamentus bez citu cilvēki finansiālās palīdzības
(SKDS, 2014). Latvija pēc OECD datiem 2016.gadā veselības aprūpei tērēja 5,5% no
iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP), kas ir otrais zemākais rezultāts no visām valstīm
– mazāk tērēja tikai Turcija (4.3%) (OECD, 2017). No saviem līdzekļiem (out-of-pocket
expenses) Latvijas iedzīvotāji 2015.gadā tērēja 41,6% no kopējiem izmaksām par veselības
aprūpi. Bet procentuāli no visām izmaksām veselības aprūpē, 26,8% bija tērēti tieši zālēm
(gan recepšu, gan bezrecepšu) (OECD, 2017a).
Ņemot vērā augstākminētos faktus, ir svarīgi turpināt ģenērisko zāļu lietošanas
veicināšanu, lai nodrošinātu zāļu pieejamību visās pacientu grupās. Baltoties uz
patentbrīvo medikamentu pieejamības, patēriņa, cenu analīzes un ražotāju pieredzes,
rezultāti ļaus formulēt rekomendācijas zāļu pieejamības uzlabošanai.
Pētījuma problēma
Ierobežota ģenērisko zāļu pieejamība Latvijas tirgū nelabvēlīgi ietekmē zāļu cenas
un patēriņu, kā arī var noradīt uz rīcībpolitikas instrumentu trūkumiem..
Pētījuma mērķis un uzdevumi
Izpētīt ģenērisko zāļu pieejamību un faktorus, kas ietekmē zāļu ienākšanu tirgū un to
pieejamību.
Pētījumam bija izvirzīti 6 uzdevumi:
1. Analizēt centralizēti reģistrēto oriģinālo un patentbrīvo zāļu pieejamību
Latvijā;
2. Raksturot pieejamību nacionāli reģistrētām patentbrīvajām zālēm;
3. Analizēt atsevišķiem piemēriem zāļu cenu izmaiņas un patēriņu no tirgus
ienākšanas brīža līdz 2017.gadam;
4. Apzināt ražotāju perspektīvu par Latvijas patentbrīvo zāļu tirgu un
izmantotajiem rīcībpolitikas instrumentiem.
9

Pētījuma objekts un priekšmets
Objekts: Ģenērisko zāļu pieejamība, rīcībpolitikas instrumenti patentbrīvo zāļu
pieejamības veicināšanai.
Priekšmets: Latvijas ģenērisko zāļu tirgus.
Pētījuma jautājumi
1. Kādi rīcībpolitikas instrumenti patentbrīvo zāļu veicināšanai tiek pielietoti
Latvijā?
2. Kāda ir situācija ar ģenērisko zāļu pieejamību Latvijā?
3. Kādi faktori veicina patentbrīvo zāļu pieejamību?
4. Kā var turpināt veicināt ģenērisko zāļu pieejamību Latvijas tirgū?
Pētījuma pielietoto metožu uzskaitījums
Pētījumā tika pielietotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas datu ievākšanas metodes.
Primāro datu ieguves metodes – daļēji strukturētas patentbrīvo ražotāju intervijas, lai
noskaidrotu ražotāju viedokli par Latvijas patentbrīvo zāļu tirgus ieguvumiem un
trūkumiem. Tika uzrunāti 11 zāļu ražotāji, intervijai piekrita 7 ražotāji.. Pētījuma ietvaros
tika analizēti arī sekundārie dati - dati par centralizēti reģistrēto zāļu un nacionāli reģistrēto
patentbrīvo zāļu pieejamību, patēriņu un cenu izmaiņu tendencēm periodā no 2014.gada
1.janvāra līdz 2017.gada augustam. Dati tika iegūti no Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un
Eiropas Zāļu aģentūras (EMA), Pasaules veselības organizācijas resursiem (WHO). Darba
struktūras/uzbūves apraksts: Pētījumu veido divas pamatnodaļas – teorētiskā daļa un
praktiskā daļa. Teorētiskas daļas ietvaros ir prezentēta zinātniskās literatūras un normatīvo
aktu analīze, pētījuma aktualitātes un problemātikas teorētiskais pamatojums. Praktiskās
daļas ietvaros ir sniegta informācija par pētījuma metodoloģiju, pētījuma norisi,
kvantitatīvas un kvalitatīvas analīzes rezultātiem un šo rezultātu interpretācija.
Pētījuma laika periods: Centralizēti reģistrēto zāļu un nacionāli reģistrēto ģenērisko
zāļu pieejamības datu ievākšana un analīze tika veikta periodā no 2017.gada septembra
līdz 2018.gada aprīlim. Ražotāju intervijas tika veiktas no 2018.gada februāra līdz martam.
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Teorētiskā daļa
1. Ģenērisko zāļu loma zāļu pieejamības nodrošināšanai
1.1. Ģenērisko zāļu definīcija
Pēc Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība”
ģenēriskās zāles ir tādas zāles, kurās ir tāds pats aktīvo vielu kvalitatīvais un kvantitatīvais
sastāvs un tāda pati zāļu forma kā atsauces jeb oriģinālajās zālēs un kuru bioekvivalence ar
atsauces zālēm ir pierādīta attiecīgos biopieejamības pētījumos (MK noteikumi Nr.376,
2006). Šī darba kontekstā piemēru analīzes daļā biolīdzīgas zāles arī tiek sauktas par
patentbrīvajām zālēm.
Lai jaunas zāles varētu nonākt tirgū pie gala patērētāja, zālēm ir jāiziet pārbaudes
un izpētes process. Zālēm, kas satur inovatīvu aktīvo vielu, ir jāveic klīniskie pētījumi, kuri
ietver 4 fāzes. Šie pētījumi ir gari un sarežģīti, līdz ar to tas bieži vien atspoguļojas jauno
zāļu jeb oriģinālo preparātu cenās. Lai šie ieguldījumi zāļu ražotājam atmaksātos, jaunām
zālēm tiek piešķirts patents (pārsvarā uz 20 gadiem). Pēc patenta beigām jebkurš cits
ražotājs var sākt ražot zāles ar to pašu aktīvo vielu. Tādas zāles sauc par ģenēriskajām
zālēm. Tās ir lētākas, jo nav jāiegulda tik lieli līdzekļi vielas izpētē, līdz ar to ļauj ietaupīt
gan pacientiem, gan valstij kopumā (piemēram, kompensējot lētāko analogu) (Gothe et al.,
2015). Tomēr kā liecina pētījumi, zemākas ģenērisko zāļu cenas ir sastopamas, ja tirgū
pastāv konkurence (Chintan et al., 2017).
1.2. Zāļu pieejamības jēdziens
Viens no aspektiem, kas nosaka veselības aprūpes kvalitāti ir zāļu pieejamība. Zāļu
pieejamība ir nepārtraukta zāļu fiziskā un finansiālā pieejamība publiskās vai privātās
veselības aprūpes institūcijās. Zāļu pieejamību raksturo gan fiziska zāļu esamība valstī
(availability), gan arī pacientu un valsts finansiālās iespējas šīs zāles iegādāties vai
apmaksāt (affordability) (United Nations Development Group , 2003). Lai uzlabotu zāļu
pieejamību, valstiskā līmenī ir jāveido pārdomāta zāļu politikas sistēma, īpaši valstīm ar
nelielu tirgu un ierobežotiem resursiem (Samuels, 2005). Pētījumā par zāļu pieejamību
Centrālās Austrumeiropas valstīs ir secināts, ka Latvijā ir izteikta sociālekonomiskā
nevienlīdzība recepšu zāļu pieejamībā, t.i. daļa iedzīvotāju nevar atļauties iegādāties tiem
nepieciešamās recepšu zāles (Vogler et al., 2015). Patentbrīvo medikamentu plaša
izmantošana veicina zāļu cenu samazināšanos un līdz ar to zāļu pieejamības palielināšanos.
Zāļu pieejamību ietekmē dažādu faktoru kombinācija, viens no tiem ir valsts
finansiālais stāvoklis. Piemēram, cik daudz resursu valsts novirza zāļu kompensācijas
11

sistēmai un cik liela ir valsts iedzīvotāju pirktspēja. Ņemot vērā ģenērisko zāļu nozīmību
veselības aprūpes sistēmā, ir svarīgi izvērtēt ģenērisko zāļu tirgus situāciju un efektivitāti
pieejamības nodrošināšanā Latvijā. Ģenērisko zāļu tirgu var mērīt izmantojot dažādus
indikatorus, kā piemēram: ģenēriķu fiziskā pieejamība pēc oriģinālpreparāta patenta
beigām, ātrums, ar kuru patentbrīvie medikamenti ienāk tirgū, patentbrīvo zāļu konkurentu
skaits, cenu izmaiņu dinamika, kā arī patentbrīvo zāļu apjomu valstī proporcionāli pret
kopējo medikamentu skaitu (Kanavos, 2014).
1.3. Patentbrīvo zāļu pieejamības un lietošanas veicinošie mehānismi
Lai palielinātu ģenērisko zāļu tirgu un veicinātu ģenērisko zāļu izplatīšanu un
lietošanu, valstīs tiek piemēroti dažādi mehānismi, kas uzlabo ģenērisko zāļu pieejamību.
Efektīvs ģenērisko zāļu tirgus veicina konkurenci starp zāļu ražotājiem, kas arī nodrošina
cenu samazinājumu un ilgtermiņa zāļu pieejamību (Chintan et al., 2017). Tā, Zviedrija,
pielietojot mehānismu, kad oriģinālpreparāti tiek aizstāti ar patentbrīvām zālēm aptiekā,
novēroja 15% samazinājumu zāļu cenās, bet tieši oriģinālpreparātu vidū – 40% cenu
samazinājumu (Aalto-Setala, 2008). Līdzīga situācija bija arī Somijā, kur kopējās zāļu
cenas samazinājās par gandrīz 11% (Pharmaceutical Benefits Board, 2007).
Konkurence starp ražotājiem parasti vecina patentbrīvo zāļu cenu samazinājumucenas ģenēriskajiem preparātiem pazeminās visefektīvāk, kad vienai un tai pašai aktīvai
substancei (SNN) ir vairāk par 3 ģenēriskiem preparātiem valsts tirgū (Chintan et al.,
2017). Analizējot patenbrīvo zāļu cenu tendences, cena pirmajam ģenēriķim var būt tikai
nedaudz zemāka par oriģinālpreparāta cenu (vidēji tā sastāda 87% no oriģinālpreparāta
cenas attiecīgajā valstī), ienākot otram preparātam – cena samazinās vēl pa 10% un ienākot
tirgū trešajam ražotājam – cena krīt vēl vidēji par 17% (Chintan et al., 2017). Tas nozīmē,
ka trešā ģenēriķa cena ir jau pa 40% zemāka nekā oriģinālpreparātam. Sākot ar ceturto
ražotāju, cenu kritums vairs nav tik straujš un būtisks. Tomēr vairāku konkurentu atrašanās
tirgū nodrošina arī nepārtrauktu fizisko pieejamību. Zāļu politika jāveido tā, lai vairākiem
ražotājiem ir motivācija izplatīt tirgū savas zāles nodrošinot cenu kritumu, konkurenci un
zāļu pieejamību pacientiem.
Mehānismus patentbrīvo zāļu veicināšanai var iedalīt pēc tā, ko šie mehānismi
ietekmē – pieprasījumu (ietekmē izrakstīšanu un izsniegšanu) vai piedāvājumu (ietekmē
ģenērisko zāļu cenas) (Dylst et al., 2013; Kanavos, 2014; OECD/EU, 2016; Vogler and
Schmickl, 2010;Vogler et al., 2016).
Piedāvājumu veicinošie mehānismi ir sekojoši:
•

Ģenērisko zāļu maksimālo cenu ierobežošana;

•

References cenas;
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•

Ārējais cenu salīdzinājums;
Pieprasījumu veicinošie mehānismi ir uzskaitīti zemāk:

•

Zāļu aizvietošana aptiekās;

•

Starptautiskā nepatentētā nosaukuma (SNN) izrakstīšana;

•

Ģenērisko zāļu veicināšana (Veselības kampaņas; Veselības speciālistu un pacientu
izglītošanas pasākumi).

Citi mehānismi:
•

Finansiālā farmaceitu un ārstu motivācija;

•

Pacientu līdzmaksājumi;

•

Finansēšana un tenderi;

•

E-receptes;

•

Izrakstīšanas plāni.

Veiksmīga ģenērisko zāļu veicinošo mehānismu kombinācija, kā arī augstāks valsts
ienākumu līmenis nodrošina lielāku ir ģenērisko zāļu pieejamība (Kanavos, 2014).
Savukārt, dažreiz arī zems ienākumu līmenis veicina ģenērisko zāļu augstu pieejamību
valstī – tā Indijā, Brazīlijā un Argentīna, kas ir valstis zemiem vai vidējiem ienākumiem,
ģenēriķu tirgus ir liels. Bieži vien šīs valstis neievēro patenta aizsardzību
oriģinālpreparātiem, kas arī veicina augstu ģenērisko zāļu patēriņu tomērnenorāda uz valsts
instrumentu efektivitāti, bet gan uz nepieciešamību nodrošināt valsts iedzīvotājus ar zālēm
(Hassali and Wong, 2015).
Pārsvarā ģenērisko zāļu veicināšanas mehānismi tiek pielietoti kombinācijās, tāpēc
precīzi novērtēt katra atsevišķa mehānisma ietekmi uz ģenērisko zāļu tirgu ir gandrīz
neiespējami. To, cik labi katrai atsevišķai valstij ir iespēja nodrošināt augstāku patentbrīvo
zāļu pieejamību ir atkarīgs no tā, cik veiksmīga ir mehānismu kombinācija. Jo mazāks ir
zāļu tirgus, jo veiksmīgākai ir jābūt šai kombinācijai. Ja mēs salīdzinām Latvijas zāļu tirgu
ar Dānijas un Nīderlandes tirgiem, kas tiek uzskatīti par lieliem tirgiem, var redzēt, ka
ģenērisko zāļu tirgus ir krasi atšķirīgs. Šajās valstīs tiek pielietoti visi trīs pieprasījumu
veicinošie mehānismi - obligāta ģenēriķu aizvietošana, SNN izrakstīšana un ģenērisko zāļu
veicināšana - un viens piedāvājumu veicinošs mehānisms – iekšēja cenu reference
(Kanavos, 2014; Zuidberg, 2010). Šie paši mehānismi tiek pielietoti arī Latvijā
kompensācijas sistēmas ietvaros, tomēr situācija mūsu valstī ar ģenērisko zāļu pieejamību
ir atšķirīga. Par iemesliem var būt zemāks ienākumu līmenis, veselības aprūpes
finansēšanas modelis, jaunāka zāļu politika, tirgus izmērs, arī fakts kā kompensēti ir ne visi
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piereģistrēti recepšu medikamenti un sabiedrības un speciālistu attieksme pret
patentbrīvajām zālēm.
Viena no būtiskām problēmām ģenērisko zāļu tirgus attīstībai ir veselības aprūpes
speciālistu aizspriedumi un mīti par patentbrīvajām zālēm. Sistemātiskajā pārskatā par
speciālistu uzskatiem par ģenēriskajām zālēm secināja, ka ārstu viedoklis pārsvarā bija
negatīvs – ārsti neuzticējās konkrētu valstu ražotājiem, piemēram no Ķīnas un Indijas kā
arī apšaubīja zāļu ekvivalenci. Savukārt farmaceitu vēlmi piedāvāt patentbrīvos
medikamentus aptiekās ietekmē peļņas samazinājums, tirgojot lētākus medikamentus
(Dunne and Dunne, 2015). Tomēr pozitīvā vai negatīva attieksme ne vienmēr nozīmē to,
ka ārsti izrakstīs patentbrīvas zāles – ir dati, ka pat pie pozitīvās ārstu attieksmes pret
ģenēriķiem, viņi tomēr biežāk izrakstā oriģīnālzāles (Tsiantou et al., 2009). Citā, Polijā
veiktā pētījumā tika noskaidrots, ka lielāki ārstu aizspriedumi par patentbrīvajām zālēm ir
saistīti ar viņu uzskatiem par šo zāļu zemāku efektivitāti un lielāku blakusparādību risku
(Lewek et al., 2015).
2. Pieprasījumu veicinošie mehānismi
2.1.

SNN izrakstīšana

Mehānisms liek ārstiem zāles izrakstīt, izmantojot nevis medikamentu
komercnosaukumus, bet aktīvās vielas nosaukumu jeb starptautiski nepatentēto nosaukumu
(Vogler and Schmickl, 2010). Šīs mehānisms ir izplatītākais veids, kā veicināt ģenērisko
zāļu lietošanu un tiek pielietots praktiski visās Eiropas valstīs, neatkarīgi no ienākumu
līmeņa – Dānijā, Nīderlandē, Vācijā, Somijā, Austrijā, Francijā, Spānijā, Portugālē,
Grieķijā un Itālijā (Kanavos, 2014). Lielbritānijā, piemēram, SNN izrakstīšanu māca
topošajiem speciālistiem, kā arī ārsti tiek mudināti izrakstīt ģenēriķus, izmantojot
piemaksas un izrakstīšanas kvotas (Hassali et al., 2014). Tā 2008. gadā 83% no visiem
ārstiem sava ikdienas praksē izmantoja SNN izrakstīšanu receptēs. SNN izrakstīšana
nodrošina lētāka analoga izsniegšanu pacientam, jo farmaceitiem Lielbritānijā nav atļauts
zāles aizvietot – viņiem ir jāizsniedz tieši tās zāles, ko ārsts ir izrakstījis, vai, ja ir izrakstīts
SNN – lētākais analogs (Hassali et al., 2014). Kaut gan šīs ir bāzes mehānisms ģenēriķu
veicināšanā, to tomēr ir vērts kombinēt ar finansiāliem ārstu pamudinājumiem (Leopold et
al., 2010).
2.2.

Zāļu aizvietošana aptiekās

Šis mehānisms nosaka obligātu vai brīvprātīgu zāļu aizvietošanu ar lētāko analogu
aptiekās (Koskinen et al., 2015). Zāļu aizvietošana aptiekās ir viens no veidiem, kā var
veicināt patentbrīvo zāļu iegādi, pat, ja ārsts pacientam ir izrakstījis oriģinālpreparātu. Šis
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mehānisms ir plaši pielietots vairākās Eiropas valstīs un nosaka to, ka farmaceits piedāvā
pacientam lētāko analogu, ja ārsts nav to aizliedzis (Kanavos, 2014). Tā Zviedrijā ir
obligāta zāļu aizvietošana aptiekās, pat, ja ārsts ir izrakstījis oriģinālpreparātu. Pēc šī
mehānisma ieviešanas 2002. gadā, pirmajā gada tika ietaupīti aptuveni 2.4 miljoni eiro
(Andersson et al., 2005). Francijā tikai 43% no visiem farmaceitiem piedāvāja pacientiem
lētāko preparātu 2003.gadā, tomēr pēc vienošanās ar Francijas likumā noteikto veselības
apdrošināšanas fondu par minimālo līmeni – 70%, farmaceitu skaits, kas piedāvā
patentbrīvos medikamentus pieauga līdz 85% (Dylst et al., 2014). Ir arī pētījumi, kas
norāda, ka zāļu aizvietošana nav droša. Tā, pēc ASV pētījuma, pacientam pārslēdzoties no
oriģinālpreparāta, kas satur levotiroksīnu uz patentbrīvo levotiroksīnu saturošo
medikamentu, pieauga ziņoto blakusparādību skaits. Līdzīgie pētījumi arī ir par citiem
preparātiem (Bate et al., 2016). Šie pētījumi apšauba ģenērisko zāļu drošumu, taču ņemot
vērā, ka šie ir novērojuma dizaina pētījumi nav iespējams izslēgt citu faktoru ietekmi uz
novērotajām blakusparādībām, piemēram, citas lietotās zāles vai kopējo pacienta veselības
stāvokli. Praksē var gadīties situācijas, kad tirgū nonāk nekvalitatīvas zāles un, lai
nodrošinātu speciālistu uzticību zāļu reģistrācijas procesam un operatīvi izņemtu no tirgus
nekvalitatīvas zāles, ir jāstiprina farmakovigilances sistēma. Zāļu aizvietošana ir atļauta, jo
šis ir viens no efektīviem mehānismiem, kā var samazināt pacientu izdevumus zāļu iegādei
(Bate et al., 2016). Šis mehānisms jāskatās kontekstā ar references cenas noteikšanu, jo
tikai tad, kad pacientam ir jāpiemaksā par dārgāko produktu, viņš ir ieinteresēts izvēlēties
patentbrīvo medikamentu, nevis oriģinālzāles, kā arī pacients biežāk izvēlas patentbrīvās
zāles, ja viņiem nav citas izvēles (Koskinen et al., 2015). Novērots, ka šīs mehānisms zāļu
cenas ietekmē īslaicīgi – uzreiz pēc mehānisma ieviešanas cenas krasi samazinās, tomēr
turpmāk tās paliek nemainīgās vai pat nedaudz pieaug (Koskinen et al., 2015). Mehānisms,
ja tas nav obligāts, ir atkarīgs arī no farmaceitu attieksmes pret ģenēriskajām zālēm – ja šī
attieksme ir negatīva, arī substitūcija netiks piedāvāta. Pēc Polijas datiem, tikai 40% no
visiem farmaceitiem piedāvāja aizvietot dārgāko preparātu ar lētāko analogu (Drozdowska
and Hermanowski, 2016), kaut gan zāļu aizvietošana aptiekā Polijā ir obligāta. Citi Polijā
pielietoti ģenēriķu veicinošie mehānismi ir iekšēja un ārēja zāļu cenu reference un pacientu
līdzmaksājumi (Ferrario et al., 2016; Panteli et al., 2016).
2.3. Izglītošana par ģenēriskajām zālēm
Pieprasījumu pēc patentbrīvajiem medikamentiem veido šo medikamentu lietotāji jeb
pacienti. Lai pacientus informētu un mainītu pacientu iespējami negatīvo viedokli par
ģenēriskajām zālēm, valstij ir nepieciešams veikt informatīvas kampaņas. Ir dati, kas
apstiprina, ka pēc šāda tipa kampaņām pacienti biežāk izvēlās patentbrīvus medikamentus
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(Dylst et al., 2014). Liela nozīme ir arī ārstu izglītošanai. Zviedrijā liela loma ir tieši ārstu
un farmaceitu izglītošanai – akadēmiskam izklāstījumam (academic detaling), kad
apmācīts veselības aprūpes speciālists sniedz uz pierādījumiem balstītu informāciju par
zālēm, tajā skaitā par ģenēriskajām zālēm. Šāda veidā tiek ietekmēti ārstu izrakstīšanas
paradumi, veicinot ģenēriķu izrakstīšanu (China et al., 2013). Vācijā ir viens no
augstākajiem ģenērisko zāļu patēriņiem (Generics and Biosimilars Initiative (GaBI) ,
2013). Vācu ārsti vairāk kā puse no visām receptēm izraksta patentbrīvos medikamentus,
un uz 76% no visām izrakstītām receptēm tiek izsniegti ģenēriķi. Vācijā arī publisko datus
par izrakstīšanas tendencēm, kas ir viens no izglītošanas un informēšanas veidiem
(Glowicka et al., 2009).
3.
3.1.

Piedāvājumu veicinošie mehānismi

Ģenērisko zāļu maksimālo cenu ierobežošana

Mehānisma pamatā ir tas, ka valsts nosaka cenu griestus ģenēriskajam preparātam,
izsakot to procentos no oriģinālpreparāta zāļu cenas. Viens no riskiem šim mehānismam ir
tāds, ka ražotājs nemaz neienāks tirgū, ja šī cena būs pārāk zema un patērētāju skaits būs
mazs, jo ražotāja zālēm nebūs noiets. Ja tirgus ir mazs un konkurentu nav, tad šis
instruments var mākslīgi veicināt zāļu cenu pieaugumu – piemēram, ja tirgū ir tikai viens
ģenēriķis, kas varētu maksāt lētāk, bet oriģinālpreparāta cena tāpat ir augsta, tad arī
ģenēriskā medikamenta cena mākslīgi tiek veidota lielāka, kas ierobežo šī preparāta
pieejamību patērētajiem. Ir pierādījumi, ka cenas patentbrīvajām zālēm ir zemākas, ja ir
vismaz 3 patentbrīvie konkurenti tirgū (Chintan et al., 2017). Cenu ierobežošanas
instrumenta efektivitāte ir dažreiz apstrīdama – valstīs, kur cenu ierobežojumi tiek
pielietoti (Grieķijā, Itālijā, Francijā) novēro zemāku ģenērisko zāļu cenu samazinājumu
nekā tajās valstīs (Lielbritānijā, Dānijā, Nīderlandē un Vācijā), kur šis piedāvājumu
veicinošs mehānisms netiek pielietots. Zemākas cenas ir tomēr tajās valstīs, kur ir vairāk
veicināta konkurence, nevis tiek kontrolētas ģenērisko zāļu cenas (Chintan et al., 2017;
Kanavos, 2014). Lietuvā šogad ieviesa mehānismu, kas veido cenu “koridoru” - cenas
starpība starp lētāko un dārgāko kompensējamo medikamentu nedrīkst pārsniegt 60%, kas
ļauj samazināt zāļu cenas, kā arī samazināt pacientu līdzmaksājumus par zālēm, kas pērn
sastādīja aptuveni 25 miljonus eiro par nereferentām zālēm (Veselības ministrija, 2018).
Kaut gad šīs mehānisms netiek uzskatīts kā labā prakse zāļu pieejamības veicināšanai, vēl
nav datu, lai novērtētu šī mehānisma efektivitāti Lietuvā. Dati par līdzīgas sistēmas
ieviešanu Kanādā liecina par ģenērisko zāļu tirgus pamešanu (Zhang et al., 2016).
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3.2.

References cenas

References cena ir zāļu grupā noteiktā lētākā medikamenta cena (Veselības
ministrija, 2015). Parasti to pielieto zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros. Valsts kompensē
lētāko jeb referentu preparātu, bet, ja pacients izvēlas dārgākās zāles, viņam ir jāveic
līdzmaksājums, lai segtu starpību starp references cenu un izvēlētā preparāta cenu.
References cenas instruments ir cieši saistīs ar SNN izrakstīšanu un obligātu lētākā analoga
izsniegšanu aptiekās, kā arī ar pacienta līdzmaksājumiem jeb visu to daļu, kas pacientam ir
jāmaksā par kompensējamo medikamentu, ja viņš izvēlas ne-referento produktu (Acosta et
al., 2014). Zāļu references cena jeb šajā grupā lētākā medikamenta cena tiek noteikta
dažādu ražotāju zālēm ar vienādu SNN vai ar līdzīgu aktīvo vielu sastāvu. Galvenais šī
instrumenta mērķis ir kontrolēt valsts izdevumus kompensējamiem medikamentiem un,
maksājot mazāk, nodrošināt to, ka nepieciešamas zāles saņems pēc iespējas vairāk pacienti
(Dylst et al., 2011). Šis mehānisms veicina arī ģenērisko zāļu lietošanu, samazinot pacienta
izdevumus zāļu iegādei un rada konkurenci, kas veicina oriģinālpreparātu un citu ģenērisko
zāļu cenu samazinājumu (Galizzi et al., 2011). Instruments ir efektīvs, ja pacientam ir
jāpiemaksā par dārgākajām zālēm (Hassali et al., 2014), savukārt, ja visu cenu sedz valsts
vai apdrošināšanas kompānijas, tad pacientam nav motivācijas izvēlēties lētāko preparātu.
Šis mehānisms netieši veicina ātrāku ģenērisko zāļu ienākšanu tirgū pēc oriģinālpreparāta
patenta beigām un palielina konkurenci (Kanavos, 2014). References cenas noteikšana
sekmē referento zāļu lietošanu un samazina to zāļu lietošanu, kurām ir līdzmaksājums. Kā
arī šim mehānismam ir ietekme uz ģenērisko zāļu cenām, veicinot to samazinājumu,
savukārt nav pierādītatā ietekme uz oriģinālpreparātu cenām (Acosta et al., 2014).
References cenas noteikšanas biežums atšķiras starp valstīm – tā Dānijā cenas mainās ik
pēc 14 dienām (Kaiser et al., 2013), Igaunijā, Somijā un Latvijā – reizi ceturksnī (Kela,
2018; Minister of Social Affairs, 2004; MK noteikumi Nr.899).
3.3.

Ārējais cenu salīdzinājums

Mehānisms balstās uz faktu, ka ienākot jaunajām zālēm valstī, šo zāļu cenu salīdzina
ar šī paša ražotāja zāļu cenām citās valstīs, kas ir līdzīgas pēc tirgus lieluma un ekonomiskā
stāvokļa. Šo mehānismu pielieto gandrīz visās Eiropas valstīs (izņemot Lielbritāniju,
Dāniju un Zviedriju) un pārsvara tas ir attiecināms uz kompensējamo zāļu sistēmu (Vogler
et al., 2016). References valstu skaits, ar ko salīdzina zāļu cenas var variēt no 1 līdz 31.
Metodes, ka valstis salīdzina cenas, arī atšķiras: dažās valstīs izmanto vidējo cenu, citās –
zemāko šo zāļu cenu; var tikt pielietoti arī atšķirīgi salīdzināšanas mehānismi (Rémuzat et
al., 2015). Šī metode vidēji veicina zāļu cenu samazinājumu par 10% (Rémuzat et al.,
2015), kā arī tā ļauj nodrošināt ražotāja cenu caurskatāmību dažādās valstīs un ļauj novērst
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nepamatoti augstas cenas pieprasījumu (Ruggeri and Nolte, 2013). Metodei ir vairāki
ierobežojumi. Tā, piemēram, salīdzināšanai var tikt izmantotas tikai publiski pieejamās
cenas, savukārt bieži starp valsti un ražotāju pastāv slēptas vienošanās par cenu
samazinājumu, kas, respektīvi, veicina dārgāku attiecīga ražotāja cenu deklarāciju tajās
valstīs, kas izmanto šo valsts par referenci. Dažādās valstīs arī tiek oficiāli deklarētas
dažādas cenas, piemēram, ražotāja cenas, lieltirgotavas vai aptiekas cenas. Dažreiz ir arī
grūti identificēt tās pašas zāles citās valstīs atšķirīgu komercnosaukumu, zāļu formu, devu
un iepakojuma lielumu dēļ (Remuzat et al., 2017).
4. Citi mehānismi
4.1.

Finansiālā farmaceitu un ārstu motivācija

Latvijā šis mehānisms netiek pielietots, bet to izmanto citās Eiropas valstīs, lai
veicinātu biolīdzīgo un patentbrīvo zāļu izplatīšanu, ar mērķi samazināt valsts izdevumus.
Sodi vai finansiālie stimuli var būt par izrakstīšanas budžeta pārsniegšanu, par zāļu
izrakstīšanas vadlīniju neievērošanu vai par nepareizu ģenērisko zāļu izrakstīšanu (Panteli
et al., 2016). Biolīdzīgām zālēm šī metode tiek izmantota valstīs, kur pielieto zāļu
izrakstīšanas budžetu un / vai kvotas. Polijā, Grieķijā, Zviedrijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā,
Lielbritānijā, Ungārijā, Beļģijā un Francijā sodus farmaceitiem var uzlikt tikai,
neizsniedzot ģenēriskās zāles gadījumos, kad to paredz likums (Remuzat et al., 2017).
Ārsti, ievērojot izrakstīšanas budžetus, var saņemt finansiālās prēmijas (Panteli et al.,
2016). Šis mehānisms lielākoties regulē ārsta izrakstīšanas ieradumus, lai ārsts ievērotu
likumdošanu un pārsvarā tiek attiecināta uz to zāļu izrakstīšanu, kas ir iekļauti
kompensējamo zāļu sarakstā. Lai šis mehānisms efektīvi funkcionētu, valstī jābūt arī
sekojošiem instrumentiem: SNN izrakstīšana receptēs un zāļu izrakstīšanas budžets ārstam,
jo bez šiem mehānismiem nevar noteikt to, kurā brīdi ārstam piemērot sodu vai finansiāli
viņu motivēt arī turpmāk ievērot zāļu izrakstīšanas noteikumus. Aptieku peļņa ir lielāka,
pārdodot dārgāku medikamentu, tāpēc dažās valstīs farmaceitiem maksā par lētāka analoga
izsniegšanu (Hassali et al., 2014). Tā, Francijā farmaceiti saņem piemaksu par katru zāļu
iepakojumu, ko viņi izsniedz. Šī piemaksa balstās uz medikamenta cenu, tomēr, lai
veicinātu patentbrīvo zāļu izsniegšanu aptiekās, valsts noteica tik pat lielu piemaksu
ģenēriskajiem medikamentiem, cik tā būtu izsniedzot oriģinālpreparātus, lai nodrošinātu
farmaceitu motivāciju izsniegt zāles neatkarīgi no to cenas (Dylst et al., 2014).
4.2.

Pacientu līdzmaksājumi

Pētījumi liecina, ka pacienti ir vairāk motivēti izvēlēties lētāko patentbrīvo
medikamentu, ja par to viņiem ir jāpiemaksā mazāk (Aaserud et al., 2008; Denoth et al.,
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2011). Piemēram Polijā, kur pacientiem ir jāpiemaksā par oriģinālproduktu vairāk, cilvēki
biežāk izvēlās ģenēriskās zāles, savukārt Francijā, pirms references sistēma tika ieviesta,
pacientiem sedza pilnība izmaksas par jebkādu medikamentu, līdz ar to arī patentbrīvo zāļu
patēriņš tur bija zems (Dylst et al., 2013).
4.3.

E-receptes

Šī sistēma ļauj kontrolēt, kādas zāles ārsts izraksta, kā arī atvieglo ārstam
izrakstīšanu, jo parāda viņam visus reģistrā esošus medikamentus. Tā, Portugālē, izrakstot
zāles, ārsts sākuma redz lētākus medikamentus, kā arī viņam parādās automātiski
atgādinājumi par references medikamentiem, kā arī pacients sava receptē redz ietaupīto
summu, izvēloties patentbrīvo medikamentu (Dylst et al., 2013; Vigeant , 2012). Līdzīga
sistēma ir arī ASV, kas vecināja lielāku patentbrīvo zāļu izrakstīšanu (izrakstāmo recepšu
skaits patentbrīvajām zālēm pieauga no 32.1% līdz 54.2%) (Stenner et al., 2010). Šī
sistēma izteikti palielina ģenērisko zāļu izrakstīšanu (Fischer et al., 2008). Nīderlandē SNN
izrakstīšana nav obligāta, taču izrakstot e-recepti, zāļu komercnosaukums tiek automātiski
nomainīts uz SNN (Zuidberg, 2010).
4.4. Izrakstīšanas plāni
Izrakstīšanas plāni veicina noteikta ģenēriķu apjoma izrakstīšanu. Pielietojot šo
mehānismu, ārstiem nav jāizraksta zāles noteikta budžeta ietvaros, bet retrospektīvi
jāatskaitās par šo plānu pārsniegšanu, pamatojot, kāpēc ir izrakstīts liels apjoms
oriģinālpreparātu. Šo plānu pārsniegšana ir arī saistīta ar atmaksām slimokasēs. Beļģijā
maksātāji uzskaita ārstu izrakstītas zāles un gada beigās informē par to ārstus. Rezultātā
četru gadu laikā patentbrīvo medikamentu izrakstīšana ambulatorā aprūpē pieauga par 12%
(Dylst et al., 2011a; Vrijens et al., 2012). Savukārt Zviedrijā ir ieviesti izrakstīšanas plāni
noteiktās zāļu grupās, un ārstam ir jāsasniedz noteikts šo izrakstīto recepšu procents
(Godman et al., 2009). Francijā ir iespējams brīvprātīgi piedalīties CAPI shēmā, kur ārsti
saņem piemaksas par katru izrakstīto patentbrīvo medikamentu recepti (Godman et al.,
2012).
5.

Latvijas patentbrīvo zāļu tirgus raksturojums
5.1.

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu
slimību ārstēšanai nepieciešamus daļēji vai pilnībā no zāļu iegādes kompensācijas sistēmas
budžeta līdzekļiem kompensētus medikamentus, kuri ir iekļauti kompensējamo zāļu
sarakstā (KZS). Diagnožu saraksts, kuru ārstēšanai lietojamo zāļu iegādes izdevumi daļēji
vai pilnīgi tiek kompensēti, no valsts budžeta līdzekļiem, ir noteikts 2006.gada 31.oktobra
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Ministru kabineta noteikumu Nr.899. „Ambulatorajai ārstēšanai lietojamo zāļu un
medicīnas ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 1. pielikumā. Kompensējamo
zāļu sarakstā tiek iekļautas zāles, kas atbilst konkrētās diagnozes terapijas shēmām un ir ar
pierādītu klīnisko un izmaksu efektivitāti (NVD, 2017b). Zāles tiek apmaksātas 100%
bērniem līdz 18 gadiem (attiecās uz zālēm, kas ir iekļautas A sarakstā), 50% atvieglojums
ir visām zālēm bērniem līdz 24 mēnešu vecumam, ir atvieglojumi grūtniecēm un sievietēm
līdz 42 pēc dzemdību perioda dienām – 25% (attiecas uz zālēm, kas ir iekļautas M
sarakstā) (MK noteikumi Nr.899, 2006). Pēc NVD datiem pacientu līdzmaksājumi par nereferences medikamentiem sastāda aptuveni 37 tūkst. Eiro, un tie praktiski nemainās
pēdējo četru gadu laikā (NVD, 2016), tāpēc ģenērisko zāļu lietošanu veicinošo mehānismu
pielietojums Latvijā Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros ir pamatots un
nepieciešams.
5.2.

Latvijā pielietoti patentbrīvo zāļu veicinošie mehānismi

Latvijā tiek pielietoti vairāki no ģenērisko zāļu veicinošiem mehānismiem. Latvijā un
Eiropā pielietoto mehānismu salīdzinājumu skat.1.1.tabulā (ar X atzīmēti tie mehānismi,
kas ir pielietoti Latvijā; otrajā kolonnā ir minētas citas Eiropas valstis, kurās šis mehānisms
tiek pielietots).
1.1.tabula
Latvijas un citu ES valstu patentbrīvo mehānismu salīdzinājums
Mehānismi patentbrīvo zāļu Latvija (MK noteikumi
veicināšanai
Nr.899, 2006)
Obligāta SNN izrakstīšana

X

Zāļu aizvietošana aptiekās
X
References cenas
noteikšana

X

Ārējais cenu salīdzinājums
X
Ģenēriķu veicināšana
(Veselības kampaņas;
Veselības speciālistu un
pacientu izglītošanas
pasākumi)
Pacientu līdzmaksājumi

ES un EEZ valstis (Panteli
et al., 2016) (Ferrario et al.,
2016)
FR, GR, IT, NL, PT, ES,
UK*
BE, DK, FI, FR, DE, GR,
IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES,
UK, LT, EE
BE, DK, FI, FR, DE, GR,
IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES,
LT, EE
AT, BE, FI, FR, DE, GR,
IE, IT, NL, PL, PT, ES, LT,
EE
UK, DE, NL, AT, FR, ES,
IT, LT, EE

X

AT, BE, DK, FI, FR, DE,
GR, IE, IT, NL, PL, PT,
ES, SE, UK, EE, LT
AT, BE, FR, DE, GR, IT,

X
Finansiālā farmaceitu un
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Mehānismi patentbrīvo zāļu Latvija (MK noteikumi
veicināšanai
Nr.899, 2006)

ES un EEZ valstis (Panteli
et al., 2016) (Ferrario et al.,
2016)
ārstu motivācija un sodi
PL, PT, ES, SE**, UK
E-receptes
AT, BE, DK, FI, FR, DE<
X
GR, IT, PT, NL, ES, SE,
UK, EE
*Lielbritānija SNN izrakstīšanu māca ārstiem augstskolās, līdz ar to tā nav obligāta,
bet ir vienīgais zāļu izrakstīšanas veids;
** Zviedrijā finansiāla farmaceitu un ārstu motivācija un sodu piemērošana par
likumdošanu vai budžeta neievērošanu atšķīrās starp provincēm
Latvijā SNN izrakstīšana ir obligāta tikai kompensācijas sistēmas ietvaros. Saņemot
šādu recepti aptiekā, farmaceitam ir jāizsniedz lētākais (uz konkrēto brīdi) analogs (MK
noteikumi Nr.899, 2006), tādējādi samazinot izmaksas pacientam un veicinot lētāko
ģenērisko medikamentu lietošanu, kas savukārt palielina ražotāja ieinteresētību Latvijas
zāļu tirgū un vēlmi savas zāles mūsu valstī izplatīt, tai skaitā kompensācijas sistēmas
ietvaros, kā arī tas pastiprina konkurenci, kas varētu sekmēt citu zāļu (gan
oriģināpreparātu, gan citu ģenērisko medikamentu) cenu samazinājumu. Izrakstot zāļu
aktīvas vielas nosaukumu, tiek vecināta lētāka analoga izsniegšana, kas paaugstina
references zāļu lietošanu un netieši samazina dārgāko zāļu lietošanu. Savukārt,
samazinājums šo zāļu izsniegšanā vai nu veicina šo preparātu cenu samazinājumu, vai arī
to, ka zāles iziet no tirgus (Brekke et al., 2015).
Tiek pielietots arī references cenu mehānisms, reference tiek noteikta A
kompensējamo medikamentu saraksta ietvaros un šī references cena ir pamatā
kompensācijas summas aprēķiniem. References cenu aprēķina katram zāļu nosaukumam,
ietverot formu un stiprumu, references cenu katram zāļu nosaukumam nosaka,
pamatojoties uz līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes grupas references zāļu ārstēšanas
izmaksām atbilstoši definētajai diennakts devai ATC/DDD klasifikācijā, ņemot vērā zāļu
formu, stiprumu un zāļu iepakojuma lielumu (MK noteikumi Nr.899, 2006). Latvijā
pielieto pozitīvo kompensējamo zāļu sarakstu, kurā tiek iekļautas terapeitiski un izmaksu
efektīvas zāles, kas atbilst starptautiskām ārstēšanas vadlīnijām (NVD, 2017a).
Pēc MK Noteikumiem Nr. 899, kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču cena nav
augstāka par šo zāļu vai medicīnisko ierīču trešo zemāko ražotāja realizācijas cenu vai
vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā un nepārsniedz
šo zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu
Igaunijā un Lietuvā MK noteikumi Nr.899 (2006).

21

Latvijā tika veiktas informatīvas kampaņas: “Ārstējies nepārmaksājot!”, ko veica
NVD 2011. un 2013.gadā (NVD, n.d.) un “Kā nepārmaksāt par zālēm?”, ko veica ZVA
sadarbībā ar biedrību Veselības projekti Latvijai 2017.gadā (ZVA, 2017a). Kampaņas bija
vērstas uz iedzīvotāju informēšanu par ģenēriskajām zālēm, par to ekvivalenci
oriģinālpreparātiem un lētākām izmaksām, izvēloties patentbrīvo preparātu. Lielākoties, šīs
kampaņas bija attiecināmas uz kompensējamiem medikamentiem. Kampaņa arī atgādināja,
ka pacientiem ir tiesības saņemt informāciju no ārstiem un farmaceitiem par referentām
zālēm (NVD, 2011).
5.3.

Aizspriedumi un mīti par ģenēriskām zālēm

Kā iepriekš minēts, viens no būtiskiem šķēršļiem ģenērisko zāļu lietošanai ir negatīvs
veselības aprūpes speciālistu viedoklis par ģenēriskajām zālēm (Toverud et al., 2015).
Latvijā speciālisti pauž atšķirīgus viedokļus par patentbrīvo zāļu iedarbību, drošumu un
kvalitāti. Ir daļa speciālistu, kas pozitīvi vērtē patentbrīvās zāles, bet ir arī tie, kas uzskata,
ka šo zāļu efektivitāte nav pieradīta, ka tā ir zemāka nekā oriģinālpreparātiem, ka
ģenēriskajiem medikamentiem biežāk ir raksturīgas blakusparādības, ka patentbrīvo zāļu
kvalitāte ir atkarīga no ražošanas valsts vai, ka šos medikamentus nedrīkst lietot pie
smagām hroniskām saslimšanām (Mežinska u.c., 2015). Latvijā farmaceiti ir vairāk
informēti par ģenērisko zāļu ekvivalenci oriģinalpreparātiem un viņu viedokļi biežāk ir
pozitīvi, savukārt ārstiem biežāk ir negatīva attieksme pret ģenēriskajām zālēm (Mežinska
u.c., 2015). Šos negatīvus viedokļus veselības aprūpes speciālisti pauž pacientiem, līdz ar
to arī pacientiem veidojās negatīvais uzskats par patentbrīviem medikamentiem, kas
ierobežo patentbrīvo medikamentu lietošanu (Colgan et al., 2015; Mežinska u.c., 2015).
3. Pētījuma konceptuālais modelis
Analizējot starptautisko literatūru un Latvijas normatīvus aktus, tika izstrādāts
pētījuma konceptuālais modelis (skat.1.1.attēlu). Zāļu pieejamību ietekmē pieprasījums un
piedāvājums. Pieprasījumu veido zāļu cenas, tirgus lielums un cilvēku pirktspēja, savukārt
piedāvājumu – konkurence, reģistrācijas un uzturēšanas maksas un rīcībpolitikas
instrumenti, kurus ietekmē finansējums un lobijs.
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1.1.attēls. Pētījuma konceptuālais modelis
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Praktiskā daļa
1. Pētījuma metodoloģija
Pētījumā tiek pielietotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās datu iegūšanas metodes.
Kvantitatīvās metodes ļauj noteikt patentbrīvo zāļu fizisko pieejamību Latvijā, to cenas un
patēriņu. Šie dati ir nepieciešami zāļu tirgus un pieejamības analīzei. Lai noskaidrotu
patentbrīvo ražotāju viedokli par zāļu tirgus, tikai veiktas daļēji strukturētas padziļinātas
intervijas.
1.1. Metodoloģija patentbrīvo zāļu pieejamības analīzei
1.1.1. Datu avoti
Dati par centralizēti reģistrēto zāļu un nacionāli reģistrēto patentbrīvo zāļu
pieejamību pa mēnešiem periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada augustam tika
iegūti no LR Zāļu valsts aģentūras, centralizēti reģistrēto zāļu saraksts tika lejupielādēts xls
formāta no EMA mājaslapas (http://www.ema.europa.eu/ema/), avots visām Latvijā
reģistrētām (tajā skaitā centralizēti reģistrētām) zālēm ir Latvijas Zāļu reģistrs
(https://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/), trūkstošā informācija par definētām diennakts
devām un ATĶ kodiem tika meklēta WHO mājaslapā
(https://www.whocc.no/atc_ddd_index/). Lai noteiktu vai zāles ir patentbrīvas vai
oriģinālas tika apskatīta produkta informācijas sadaļa EMA humāno zāļu reģistrā.
Nacionāli reģistrētie ģenēriķi tika noteikti, zinot oriģinālpreparāta nosaukumu un
pieņemot, ka tie preparāti, kas nav oriģinālzāles ir patentbrīvās zāles. Zāļu pieejamība
attiecīgajā gada tika noteikta, zinot, cik mēnešus preparāts bija pieejams Latvijas tirgū. Ja
produkts bija pieejams ≥8 mēnešus attiecīgajā gadā, tika uzskatīts, ka produkts bija
pieejams nepārtraukti. Lai novērotu cenu izmaiņas kompensējamiem medikamentiem, tika
izmantoti NVD mājaslapā publicētie kompensējamo zāļu saraksti par attiecīgo gadu.
1.1.2. Ievākto datu analīze
Analīze tika iedalīta vairākos posmos. Pirmajā analīzes posmā tika apskatīta
centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība Latvijā pēdējo četru gadu laikā (2014., 2015., 2016.,
2017 (8 mēnešos)). Analīzē netika iekļauti diagnostiskie līdzekļi, vakcīnas un līdzīgie
produkti (produkti ar dažādiem nosaukumiem, bet identisku reģistrācijas apliecības
īpašnieku, reģistrācijas datumu, identiskām reģistrētām zāļu formām, palīgvielām un
indikācijām). Otrajā analīzes posmā tika apskatīts, vai centralizēti reģistrētiem
oriģinālpreparātiem ir pieejami nacionāli reģistrēti patentbrīvie medikamenti (datu avots
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bija ZVA zāļu reģistrs). Trešajā posmā tika veikta kvantitatīvā zāļu pieejamības analīze,
izmantojot SPSS (tika izmantota SPSS 23 for Windows) un Excel programmas. Analīzei
izmantotas aprakstošās statistikas metodes, zāļu pieejamība tika aprakstīta pēc sekojošiem
indikatoriem:
•

Cik daudz no centralizēti reģistrētajiem zāļu produktiem ir pieejami Latvijas tirgū –
absolūtos skaitļos un % (rēķinot visām zāļu formām un tikai pēc zāļu
komercnosaukumiem);

•

Zāļu pieejamība pieejamību pēc ATĶ anatomiskajām grupām (pēc pirmā burta) –
absolūtos skaitļos un % (rēķinot visām zāļu formām un tikai pēc zāļu
komercnosaukumiem);

•

Zāļu pieejamība absolūtos skaitļos un %, kas bija pieejamas Latvijas tirgū visa
apskates perioda laikā (no 2014.gada līdz 2016.gada beigām);

•

Patentbrīvo zāļu pieejamība pieejamību pēc ATĶ anatomiskajām grupām (pēc
pirmā burta) – absolūtos skaitļos un % (rēķinot visām zāļu formām un tikai pēc
zāļu komercnosaukumiem);

•

Patentbrīvo konkurentu skaits (number of generic competitors per molecule)
pirmajā un otrajā gadā pēc pirmā ģenēriķa ienākšanas – absolūtos skaitļos un %
(rēķinot pēc patentbrīvo zāļu komercnosaukumiem).

Centralizēti reģistrētas zāles analīzei tika izvēlētas, jo 1/3 (30,28%) Latvijā reģistrēto
zāļu ir tieši centralizēti reģistrētie medikamenti (ZVA, 2018). Kā arī to pieejamības
analīze ļauj novērtēt kopējo zāļu pieejamību tirgū, identificēt tos medikamentus, kas
nav pārstāvēti Latvijas tirgū. Analizējot tikai nacionāli reģistrētas zāles, var novērtēt
tikai šo reģistrēto zāļu esamību tirgū, bet ne to, kādi medikamenti tirgū nav reģistrēti
(Ferrario et al., 2016). Papildus centralizēti reģistrētajiem ģenēriķiem tika skatīts vai
centralizēti reģistrētajām zālēm ir pieejami nacionāli reģistrēti ģenēriķi. Zāļu
pieejamība pēc augstāk aprakstītajiem indikatoriem tika aprēķināta gan visām zāļu
devām, formām un iepakojumu lielumiem, gan tikai zāļu komercnosaukumiem. Tas ir
būtiski, jo, ja tirgū ir pieejama kaut viena deva vai zāļu forma, tā jau ļauj nodrošināt
pacientu ārstēšanu.
Ceturtajā posmā tika izvēlētas 5 aktīvas substances, kurām papildus tika lūgti dati no
ZVA, lai sīkāk analizētu šo zāļu pieejamību. Tika izvēlētas tādas aktīvās vielas (to
saturošie medikamenti), kas pārstāv dažādas slimību grupas, šīs vielas ir gan kompensētas,
gan nekompensētas, kā arī pārsvarā tādas zāles, kurām salīdzinoši nesen beidzies patents.
Visas aktīvās vielas bija pārstāvētas gan ar centralizēti reģistrētiem medikamentiem, gan ar
nacionāli reģistrētiem (šī darba ietvaros pie nacionālas reģistrācijas tiek pieskaitītas arī tie
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produkti, kas ir piereģistrēti decentralizēti un caur savstarpējas atzīšanas procedūru).
Izvēlēto aktīvo vielu saturošo zāļu pieejamība ir aprakstīta pēc sekojošiem indikatoriem
(skat.2.1.tabulu), kas tika izstrādāti uz Kanavos pētījuma bāzes (Kanavos, 2014):
•

Patentbrīvo zāļu pieejamība izteikta kā konkurentu skaits gadu un 2 gadus
pēc patenta beigām;

•

Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa;

•

Oriģinālpreparāta un patentbrīvo zāļu cenu izmaiņas;

•

Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū.
2.1.tabula

Indikatori zāļu pieejamības izvērtēšanai un to raksturojums
Indikators
Patentbrīvo zāļu pieejamība izteikta kā
konkurentu skaits gadu un 2 gadus pēc
patenta beigām

Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa (pēc
patēriņa)

Cenu izmaiņas

Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū

Indikatora raksturojums (Kanavos, 2014)
Laika periods – gads un 2 gadi pēc patenta
beigām ir pietiekams, lai raksturotu
patentbrīvo zāļu ražotāja vēlmi ienākt tirgū,
jo pirmo divu gadu laikā ražotājam ir
lielākas izredzes nopelnīt. Šis indikators ļauj
novērtēt arī valsts un iedzīvotāju naudas
ietaupījumus, jo, ja patentbrīvie
medikamenti tirgū neienāk,
oriģinālpreparāts saglabā savu
monopolstāvokli un nav motivēts samazināt
zāļu cenu.
Šis indikators parāda, cik liela daļa no
visiem pārdotajiem konkrētu aktīvo vielu
saturošiem preparātiem ir patentbrīvie
medikamenti. Tas ļauj novērtēt cilvēku
izvēli, kā arī netiešā veidā norāda uz
patentbrīvo zāļu veicinošo mehānismu
efektivitāti. Šīs indikators parāda, cik liela
daļa no visiem pārdotajiem preparātiem ir
patentbrīvie medikamenti.
Šis indikators parāda, kā izmainās cenas
oriģinālpreparātam un kā – patentbrīvajiem
medikamentiem gada un divu gadu laikā
pēc oriģinālpreparāta patenta beigām.
Medikamentu cena pēc literatūras datiem ir
atkarīga no konkurentu skaita, no tirgus
lieluma un no valstī pielietotiem
rīcībpolitikas instrumentiem.
Ļoti svarīgi ir, lai patentbrīvie medikamenti
parādās tirgū uzreiz pēc reģistrācijas un
oriģinālpreparāta patenta beigām, jo tas
ietekmē valsts un iedzīvotāju izmaksas. Jo
vēlāk patentbrīvais medikaments ienāk
tirgū, jo ilgāk valstij ir jākompensē un
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iedzīvotājiem jāiegādājas oriģinālais
medikaments, tērējot tam vairāk naudas.

1.2. Interviju ar zāļu ražotājiem metodoloģija
Tika izvēlēti ģenērisko zāļu ražotāji, kas ražo patentbrīvās zāles un kuru zāles ir
pieejamas Latvijas tirgū. Tika izstrādāti 14 jautājumi (skat.1. pielikumu), lai noskaidrotu
ražotāju viedokli par to, cik pievilcīgs ir Latvijas tirgus ģenērisko zāļu ražotājiem, cik tajā
ir viegli vai grūti ienākt un palikt, lai mēģinātu izprast viņu redzējumu, Latvijas tirgus
ieguvumus un trūkumus. Ar ražotājiem sazinājās telefoniski vai pa e-pastu. Tikai uzrunāti
11 zāļu ražotāji, intervijai piekrita 7 ražotāji. Respondenti sniedza rakstisku informētu
piekrišanu dalībai pētījumā. Intervijas notika respondentu darba vietās, to ilgums bija 30 –
50 minūtes. Ražotāju pārstāvjiem tika uzdoti vidēji 14 jautājumi, lai noskaidrotu viņa
domas par Latvijas veidoto zāļu politiku, Latvijas tirgū, to priekšrocībām un trūkumiem,
zāļu iegādes kompensācijas sistēmu, sabiedrības attieksmi pret patentbrīviem
medikamentiem, tika noskaidroti arī ražotāju ieteikumi tirgus situācijas uzlabošanai. Sešas
intervijas tika ierakstītas diktofonā (septītais ražotāja pārstāvis nepiekrita intervijas
ierakstīšanai), un pēc tam tika veikti pilni šo interviju transkripti. Interviju dalībnieku
apzīmēšanai tika izveidoti kodi, lai saglabātu pētījuma dalībnieku konfidencialitāti.
Interviju analīze tika veikta, izmantojot kvalitatīvo datu apstrādes programmu Atlas.ti.
Tekstu kodēšanai tika pielietota teorētiskās kodēšanas metode (Flick, 1998), kas ietver trīs
posmus. Pirmajā jeb atklātās kodēšanas posmā notiek respondentu izteikumu grupēšana,
piešķirot tematiski vienotajām grupām apzīmējumus jeb kodus. Otrajā posmā notiek kodu
grupēšana, veidojot kategorijas un apakškategorijas, bet noslēgumā vēlreiz tiek pārbaudīta
datu atbilstība izveidotajiem kodiem, apvienojot līdzīgās kategorijas un apakškategorijas.
2. Pētījuma rezultāti
2.1. Centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība Latvijā
Lai reģistrētu savas zāles Latvijā, ražotājs var izvēlēties vienu no trīs procedūru
tipiem – nacionālo reģistrācijas procedūru, decentralizēto reģistrācijas procedūru,
savstarpējās atzīšanas procedūru. Papildus zāles iespējams reģistrēt centralizētā
reģistrācijas procedūrā Eiropas zāļu aģentūrā (turpmāk tekstā EMA), kā rezultātā produkts
automātiski tiek reģistrēts visās Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs (MK noteikumi
Nr.376, 2006) (Eiropas parlaments un Eiropas savienības padome, 2004). Tabulā zemāk ir
norādītas zāļu reģistrācijas procedūru izmaksas, kā arī gada uzturēšanas maksas
(skat.2.2.tabula).
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2.2.tabula
Zāļu reģistrācijas procedūru tipi, zāļu reģistrācijas un gada uzturēšanas maksas
Reģistrācijas tips

Patentbrīvas zāles
Reģistrācijas
Gada
maksa*, EUR
uzturēšanas
maksa*,
EUR
4 268,62
498,01

Nacionālā
reģistrācijas
procedūra
Decentralizētā
4 268,62
498,01
reģistrācijas
procedūra
Savstarpējās
2 845,74
498,01
atzīšanas procedūra
Centralizētā
No 286,900
102,900
reģistrācijas
procedūra
*cenas ir norādītas par pirmo iesniedzamo zāļu formu

Oriģinālpreparāti
Reģistrācijas Gada
maksa*,
uzturēšanas
EUR
maksa*, EUR
5 691,49

498,01

4 268,62

498,01

2 845,74

498,01

No 286,900

102,900

2.1.1. Reģistrēto zāļu sadalījums pa reģistrācijas procedūru tipiem
Visvairāk zāļu Latvijā ir reģistrētas, izmantojot decentralizēto reģistrācijas procedūru
(33,24%), bet vismazāk ražotāji izvēlas nacionālo reģistrācijas procedūru (15,28%) (ZVA,
2018) (skat.1.18.attēlu).

1.18.attēls.Reģistrēto zāļu sadalījums pa reģistrācijas tipiem (N=35078)
Fakts, ka zāles ir piereģistrētas vēl nenozīmē, ka tās ir pieejamas tirgū. Parasti
ražotāja lēmumu par zāļu izplatīšanu kādā no tirgiem ietekmē tirgus lielums,
administratīvie procesi valstī, reģistrācijas procedūru cenas, nodokļi, efektīva iepirkumu
sistēma un uzcenojumi (Council Directive 2004/109/EC, 2004).
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2.1.2. Kopēja centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība
Rēķinot tikai pēc centralizēti reģistrēto zāļu komercnosaukumiem (t.i. neņemot
vērā dažādas zāļu formas, devas un iepakojumu lielumus) Latvijas tirgū pēdējo četru gadu
laikā ir pieejamas 42% no visām centralizēti reģistrētajām zālēm. Savukārt, ja ņem vērā
visus iepakojuma lielumus un devas, ko ražotājs ir reģistrējis, šo zāļu pieejamība ir tikai
6,61% (skat.2.1.attēlu), kas nozīmē, ka Latvijā ir pieejama tikai maza daļa no Eiropā
reģistrētām devām, zāļu formām un iepakojumiem. Centralizēti reģistrēto patentbrīvo
medikamentu pieejamība Latvijā ir līdzīga visu formu (gan oriģinālzāļu, gan patentbrīvo
zāļu pieejamībai) un vidēji pēdējo četru gadu laika tā ir 35,51% (pēc
komercnosaukumiem), bet rēķinot pēc visām zāļu formām, devām un iepakojuma
lielumiem tā ir mazāka nekā visām centralizēti reģistrētām zālēm un sastāda tikai 2,6%.

50.00

%

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2014

2015

2016

2017

Gadi
visas zāļu formas, visas zāles
zāļu komercnosaukumi, visas zāles

visas zāļu formas, patentbrīvās zāles
zāļu komercnosaukumi, patentbrīvās zāles

2.1.attēls. Centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība Latvijas tirgū pēdējo četru gadu laikā (%
no visām centralizēti reģistrētām zālēm)
2.1.3. Zāļu pieejamība, kas bija pieejamas Latvijas tirgū visa apskates perioda
laikā
No tiem centralizēti reģistrētajiem medikamentiem, kuri bija pieejami kaut vienu
mēnesi pēdējo četru gadu laikā, nepārtraukti pieejami bija mazāk zāļu – vidēji 26,8% no
visām centralizēti reģistrētajām zālēm un 25,9% centralizēti reģistrētajiem patentbrīvajiem
medikamentiem, ņemot vērā tikai zāļu komercnosaukumus (skat.2.2.attēlu).
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2.2.attēls. Centralizēti reģistrētās zālēs, kas bija pieejamas Latvijas tirgū vismaz 8 mēnešus
pēdējo četru gadu laikā (% no visām centralizēti reģistrētām zālēm)
2.1.4. Zāļu pieejamību pēc ATĶ anatomiskajām grupām
Visvairāk centralizēti reģistrēto zāļu ir N (nervu sistēmas) ATĶ grupā – to skaits ir
81 (pēc zāļu komercnosaukumiem), no kuriem Latvijā vidēji četru gadu laikā ir bijuši
pieejami 32 preparāti jeb 39,8%, bet no 23 šajā grupā reģistrētajām patentbrīvajām zālēm,
tikai 9 preparāti jeb 39% ir pieejami Latvijas tirgū. Rēķinot zāļu pieejamību, ņemot vērā
visas zāļu formas, devas un iepakojumu lielumus šo zāļu pieejamība ir tikai 4% un 2,8%
attiecīgi. Latvijā lielākā centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība ir H (sistēmiski lietojamo
hormonu, izņemot insulīnu un dzimumhormonus) ATĶ grupā. No 12 medikamentiem (pēc
zāļu komercnosaukumiem), kas ir centralizēti reģistrēti, Latvijā ir pieejami 8 medikamenti
jeb 67%. Tirgū ir pieejams tikai viens centralizēti reģistrētais ģenēriskais preparāts no 5.
Zemāka centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība tika novērota P (pret parazītu līdzekļu,
insekticīdu un repelentu) ATĶ zāļu grupā. Šajā grupā centralizēti reģistrēts ir tikai viens
preparāts (pēc zāļu komercnosaukumiem), un tas nav pieejams Latvijas tirgū. Savukārt
vienīgais centralizēti reģistrēts patentbrīvais preparāts D (dermatoloģisko līdzekļu) ATĶ
grupā Latvijā ir pieejams (skat.2.3.attēlu).
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2.3.attēls. Vidēja centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība pēc ATĶ grupām (% no visām
centralizēti reģistrētām zālēm) 2014.-2017.gados
2.1.5. Patentbrīvo analogu pieejamība
No visiem centralizēti reģistrētajiem medikamentiem, kas kaut mēnesi ir bijuši
pieejami Latvijas tirgū, uz 2017.gadu tikai 23 oriģinālpreparātiem (pēc komercnosaukuma)
bija pieejami centralizēti vai nacionāli reģistrēti patentbrīvie medikamenti. Visi Latvijā
reģistrētie patentbrīvie medikamenti bija pieejami tikai pretastmas zālēm, kas satur
budesonidum / formoterolum, savukārt neviens ģenēriķis divus gadus pēc oriģinālpreparātu
patenta beigām nebija pieejams tirgū zālēm, kas satur atosibanum, buprenorphinum /
naloxonum, busulfanum,insulinum glarginum, tacrolimus un tadalafilum (skat.2.4.attēlu).
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2.4.attēls. Patentbrīvo molekulu skaits vienu un divus gadus pēc oriģinālpreparāta patenta
beigām (% no visiem Latvijā reģistrētiem patentbrīviem preparātiem)
2.1.6. Patentbrīvo konkurentu skaits pirmajā un otrajā gadā pēc pirmā
ģenēriķa ienākšanas
Vienīgās zāles, kurām pirmajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta beigām tirgū bija
pieejami visi ģenēriķi ir pretastmas zālēm, kas satur budesonidum / formoterolum
(skat.2.5.attēlu).
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2.5.attēls. Patentbrīvo konkurentu skaits katrai molekulai pirmajā un otrajā gadā pēc
patenta beigām
2.1.7. Kopsavilkums
Dārgākā no visām reģistrācijas procedūtām ir centralizētā reģistrācijas procedūra, bet
tā ir ērta ražotājiem, jo pēc tam nav jāveic atsevišķa reģistrācijas procedūra katrā
dalībvalstī, ka arī Latvijā tām nav papildus izmaksu ZVA (Padomes regula (EK) Nr.
726/2004 , 2004). Tā ir izdevīga, ja ražotājs grib izplatīt savas zālēs Eiropā. Ja ražotājs grib
reģistrēt zāles tikai Latvija – tad jāveic nacionālā reģistrācijas procedūra, bet, lai zāles
reģistrētu vairāk nekā vienā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ražotājs var veikt
decentralizētās vai savstarpējās atzīšanas procedūru (MK noteikumi Nr.376, 2006).
Latvijas iedzīvotājiem nav pieejamas aptuveni 93% no visām centralizēti reģistrēto zāļu
devām un formām, savukārt visu centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība, ņemot vērā tikai
zāļu komercnosaukumus ir augstāka, kas atļauj pacientiem lietot šīs zāles. Ne visas no
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Latvijā pieejamām centralizēti reģistrētajām zālēm bija pieejamas visa gada laikā. Tā
pastavīgi tirgū bija piejami tikai 26,8% no centralizēti reģistrētiem preparātiem.
Centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība Latvijā ir līdzīga kā šo zāļu pieejamība Igaunijā.
Igaunijā tirgū ir pieejami 26% no visām centralizēti reģistrētajām zālēm (Ferrario et al.,
2016). Ņemot vērā zāļu pieejamību dažādās ATĶ grupās, var secināt, ka Latvijas tirgus
pēc centraizēti reģistrēto preparātu pieejamības ir atsķirīgs no Igaunijas tirgus – pie mums
lielākā zāļu pieejamība ir (H) sistēmiski lietojamo hormonu, izņemot insulīnu un
dzimumhormonus; (M) muskuļu un skeleta sistēmas un (S) maņu orgānu grupās, bet
Igaunijā visvairāk ir pieejamas zāles (N) nervu sistēmas slimību, gremošanas trakta un (A)
vielmaiņu slīmību ārstēšanai, (B) asinis un asinsrades orgāu slimību ārstēšanai, (L)
pretaudzēju līdzekļi un imūnmodulatori (Ferrario et.al., 2016).
Ka jau bija minēts, ir svarīgi, lai patentbrīvie preparāti parādās tirgū pēc iespējas
ātrāk pēc oriģinālpreparāta patenta beigām. Jo vēlāk patentbrīvie preparāti ienāk tirgū, jo
ilgāku laiku valstij ir jātērē līdzekļi dārgākiem oriģinālpreparātiem (Kanavos, 2014).
Parasti pirmajā gadā pēc patenta beigām patentbrīvo zāļu piejamība ir zemāka nekā otrajā
gadā pēc oriģinālpreparāta patenta beigām. Svarīgs ir arī tas aspekts, ka ir nepieciešams lai
tirgū būtu vismaz trīs patenrbrīvie preparāti, lai nodrošinātu efektīvāku patentbrīvo
preparātu cenu samazinājumu (Chintan et al., 2017).
2.2. Piemēru analīze
Tika izvēlētas piecas aktīvas vielas, kam tika skatīta visu šo aktīvo vielu saturošo
centralizēti un nacionāli reģistrēto zāļu pieejamība pēc četriem indikatoriem - patentbrīvo
zāļu pieejamība izteikta kā konkurentu skaits gadu un 2 gadus pēc patenta beigām,
patentbrīvo medikamentu tirgus daļa (pēc patēriņa), cenu izmaiņas, patentbrīvo
medikamentu ienākšana tirgū. Aktīvas vielas tika izvēlētas tādas, kurām nesen ir beidzies
patents un kuras pārstāv dažādas zāļu grupas. Šo vielu saturošie preparāti ir gan no
kompensējamo zāļu sarakstā, gan tādas, kuras nav iekļautas (skat.2.3.tabulu).

2.3.tabula
Analīzē iekļauto zāļu vielu raksturojums
Aktīvas vielas
nosaukums
(SNN)

Kompensācijas
statuss

Oriģinālpreparāta
reģistrācijas datums

Imatinib

A saraksts (100%)

07.11.2001
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Patenta
WHO
termiņa beigu noteiktā
gads*
DDD
(WHO,
2018)
2013
n/a

Clopidogrel

A saraksts (50%,
75%, 100%)

15.07.1998

2009

75 mg

Aripiprazole

A saraksts (50%
vai 100%)

04.06.2004

2015

15 mg

Pregabalin
Netiek kompensēts 06.07.2004
2015
0.3 g
Follitropinum
A saraksts (100%) 20.10.1995
2013
75 U
alfa
*šī darba ietvaros tas gads, kurā tika centralizēti piereģistrētas pirmās ģenēriskās
zāles
2.2.1.Aripiprazole saturošo zāļu pieejamības analīze
Aripiprazole ir atipiskais antipsihotiskais līdzeklis, apstiprināts šizofrēnijas, bipolāro
traucējumu, autiskā spektra un Tureta traucējumu (bērniem no 6 gadiem) lietošanai un kā
papildlīdzeklis pie smagas depresijas. Latvijā šo preparātu kompensē 100% apmērā pie
šizofrēnijas un 50% apmērā pie šizotipiskiem un šizoafektīviem traucējumiem,
pārasistējošiem murgiem un bipolāri aktīviem traucējumiem. (NVD, 2018a). Ieteicamā
terapeitiskā deva pieaugušajiem ir 15 mg (Dynamed, 2018). Latvijas tirgū ir pieejamas 4
dažādas aripiprazole saturošo zāļu formas: tabletes pa 10 mg, 15 mg tabletes, 1 mg / ml
šķīdums iekšķīgai lietošanai un 7,5 mg / ml šķīdums injekcijām (ZVA, 2018):
•

10 mg N28 (vai N30) tabletes;

•

15 mg N28 (vai N30, vai N56) tabletes;

•

7.5 mg / ml N1šķīdums injekcijām;

•

150 mg / ml N1 šķīdums iekšķīgai lietošanai.

2.2.1.1. Patentbrīvo zāļu pieejamība gadu un 2 gadus pēc patenta beigām
Pirmajā gadā pēc patenta beigām tirgū ienāca 3 aripiprazole 15 mg patentbrīvie
preparāti. Divus gadus pēc patenta beigām tirgū jau bija 8 konkurenti (vēl 5 ražotāji
izplatīja Latvijā savas zāles) (skat. 2.6.attēlu). No trijiem patentbrīvajiem preparātiem, kas
ienāca tirgū gada laikā pēc patenta beigām, viens preparāts bija centralizēti reģistrēts un 2
preparāti – nacionāli reģistrēti. Ģenēriķi aripiprazole 10 mg un 7,5 mg / ml ienāca divus.
gadus pēc patenta beigām, t.i. 2016.gadā. Aripiprazole 10 mg ģenēriķis ir nacionāli
reģistrēts, bet šķīdums injekcijām ir centralizēti reģistrēts preparāts. Šķīdumam iekšķīgai
lietošanai patentbrīvo analogu Latvijas tirgū nav.
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2.6.

attēls. Aripiprazole saturošo patentbrīvo zāļu ienākšana tirgū pēc oriģinālpreparāta

patenta beigām
2.2.1.2. Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa pēc patēriņa
2015.gadā jeb gadu pēc patenta beigām tirgū bija pieejami 3 patentbrīvie aripiprazole
preparāti 10 mg N28 (N30 vai N56). To tirgus daļa bija gandrīz 29%, savukārt palielinoties
ģenēriķu skaitam (2016.gadā jeb divus gadus pēc oriģinālpreparāta patenta beigām) to
tirgus daļa veidoja 55%. 2017.gadā tirgū jau bija 10 ģenēriķi, bet par 3% pieauga
oriģinālpreparāta patēriņš (skat 2.7.attēlu), kas var būt saistīs ar oriģinālkompānijas
reklāmām, vizītēm pie ārstiem vai arī cenu starpības kompensāciju aptiekām (Veselības
projekti Latvijai, 2016) (Castanheira et al., 2016). Būtiski ir tas, ka no 2014.gada pieauga
arī pacientu skaits – 2014.gada aripiprazole saturošās zāles lietoja 3 377 640 pacienti, bet
2017.gada šo pacientu skaits jau bija 44 380 050 (kas ir 11,7 reizes vairāk nekā
2014.gadā). Tirgū nebija izplatīts 10 mg aripirazole oriģinālais preparāts, tāpēc ienākot
patentbrīvam preparātam, tam bija 100% tirgus daļa. Savukārt aripirazole 7,5 mg / ml
šķīdumu injekcijām un 150 mg / 150 ml šķīdumu iekšķīgai lietošanai tirgū joprojām
pieejams tikai oriģinālražotājs, pie tam šķīdums iekšķīgai lietošanai nekad netika izplatīts
Latvijā.
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2.7.attēls. Aripiprazole saturošo patentbrīvo un oriģinālo preparātu patēriņš %
2.2.1.3. Cenu izmaiņas
Tikai diviem ģenēriķiem no trīs, kas ienāca tirgū 2015.gadā, ir zināmas to 2015.gadā
deklarētās cenas. Tā kā lielākā daļa patentbrīvo medikamentu ienāca tirgū 2016.gadā,
izlemts arī apskatīt, kā cenas šiem medikamentiem izmainījās 2017.gadā (skat.2.2. un
2.4.tabulas). Tā, ienākot tirgū pirmajām aripiprazole ģenēriķim, oriģinālpreparāta cena
samazinājās par 10,75%, bet visus turpmākus gadus palika nemainīga. Tas saskan ar
literatūras datiem, ka oriģinālražotājiem nav tendence samazināt savas cenas, bet ienākot
patentbrīviem medikamentiem, tie pastiprina promocijas kampaņas, lai noturētu savu tirgus
daļu ar augstu cenu (Castanheira et al., 2016). Savukārt, patentbrīvajiem medikamentiem
cenas krasi samazinās – ienākot otrajam ģenēriķim tā cena ir par 28% zemāka par
oriģinālpreparāta cenu un par 15% zemāka par pirmā ģenēriķa cenu. Interesanti, ka pirmā
ģenēriķa cena ir tieši par 15% zemāka par oriģinālpreparāta cenu. Ienākot tirgū trešajam un
nākamajiem ģenēriķiem, patentbrīvo medikamentu cenas samazinās vēl – lētāka ģenēriķa
cena ir jau par 68% zemāka kā oriģinālpreparātam un par 55% zemāka nekā dārgākā
ģenēriķa cena. Trešajā gadā (2017.gadā) cenas samazinās tikai tiem patentbrīvajiem
aripiprazole 15 mg saturošiem preparātiem, kas ienāca tirgū 2016.gadā, bet paliek
nemainīga tiem ģenēriķiem, kas ienāca tirgū pirmie. Tā ģenēriķa cena, kas ienāca tirgū
2017.gadā ir zemāka nekā visiem tirgū esošiem konkurentiem (par 74% kā
oriģinālpreparātam un par 62% zemāka nekā dārgāka ģenēriķa cena) (skat.2.8.attēlu).
Lielāku cenu samazinājumu novēro, ienākot tirgū trešajam ģenēriķim, savukārt, kad
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konkurentu skaits ir lielāks, cena nekrīt tik izteikti (Chintan et al., 2017). Pēc FDA (Food
and Drug Administration) datiem vislielāko cenu samazinājumu izraisa otrais un trešais
ģenēriķis, bet pēc tam cenas izlīdzinās (FDA,2017).
2.4.tabula
Aripiprazole 15 mg saturošo patentbrīvo un oriģinālmedikamenta cenu izmaiņas gadu un
divu gadu laikā pēc originālpreparāta patenta beigām
Cena
Preparāts

2014,
EUR

201
5,
EU
R

↓* pret
2014.gadu
%

2016,
EUR

↓* pret
2015.gadu
%

2017,
EUR

↓* pret
2016.gadu
%

Oriģinālpreparāts

106,4

10,75

94,97

0

94,97

0

1.ģenēriķis

n/a

n/a

34,55

57.22

34,55

0

2.ģenēriķis

n/a

94,9
6
80,7
6
68,4
4
n.a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

32,28

52,83

27,66

8,75

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

45,82
68,26
45,82
36,05
45,84
30,67
n/a

0,04
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

27,66
65,27
30,45
27,66
27.66
23,18
24,59

39,63
4,38
33,54
23,27
39,66
24,42
n/a

3.ģenēriķis
n/a
4.ģenēriķis
n/a
5.ģenēriķis
n/a
6.ģenēriķis
n/a
7.ģenēriķis
n/a
8.ģenēriķis
n/a
9.ģenēriķis
n/a
* ↓ - cenas samazinājums

2.8.attēls. Aripiprazole 15 mg patentbrīvo un oriģinālpreparātu cenu izmaiņas 4 gadu laikā
(EUR)
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2.2.1.4. Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū
Visi aripiprazole 15 mg saturošie patentbrīvie medikamenti (to skaits uz 2017.gada
beigām bija 9) tika piereģistrēti 2015.gadā, tomēr tikai 33% parādījās pirmajā gadā, bet
otrajā gadā pēc patenta beigām tirgū bija jau 88% no visiem reģistrētajiem aripiprazole 15
mg saturošiem ģenēriķiem (skat.2.6.attēlu). Aripiprazole 10 mg saturošais ģenēriķis
parādījās tirgū 2016.gadā (2 gadus pēc patenta beigām), bet injekcijas šķīdumam un
šķīdumam iekšķīgai lietošanai patentbrīvo medikamentu Latvijas tirgū nav.
2.2.1.5. Kopsavilkums
Aripiprazole saturošo patentbrīvo zāļu daudzums Latvijas tirgū ir samēra neliels, bet
2017.gadā tirgū bija pārstāvēti visi uz šo brīdi Latvijas zāļu reģistrā reģistrētie patentbrīvie
medikamenti (tablešu formā). Patentbrīvo medikamentu izteiktāka ienākšana mūsu tirgū
tika novērota divus gadus pēc oriģinālpreparāta patenta beigām, bet to tirgus daļa joprojām
ir vienāda ar oriģinālpreparāta patēriņu, kas var norādīt uz ārstu izrakstīšanas paradumiem
un viedokli par patentbrīvajiem preparātiem, kā arī uz pacientu izvēli un viedokli
neskatoties uz zāļu kompensācijas sistēmā izveidotajiem mehānismiem ģenērisko zāļu
lietošanas veicināšanai. Tas nozīmē, ka bieži vien, pacienti izvēloties oriģinālo preparātu
nevajadzīgi pārmaksā pat zāļu kompensācijas ietvaros. Pozitīvi ir tas, ka ienākot tirgū
ģenēriķiem ir palielinājies pacientu skaitu, kas zāles var atļauties. Ļoti izteikta ir tendence,
ka ienākot tirgū jaunajiem ģenēriskajiem preparātiem, to cenas krāsi samazinās – pirmā
ģenēriķa cena bija 15% zemāka kā oriģinālpreparāta cena, otrajam ģenēriķim cena jau bija
par 28% zemāka par oriģinālpreparāta cenu, bet trešā un nākamo ģenerisko preparātu cenas
ir jau vismaz par 68% lētāki par oriģinālpreparāta cenu. Cenu samazinājums gandrīz četras
reizēs vaicina lielāku šo preparātu pieejamību.
2.2.2.Follitropin alfa saturošo zāļu pieejamības analīze
Follitropine alfa ir dabiskā FSH hormona kopija, tas nodrošina olšūnu un
spermatozoīdu veidošanās stimulāciju. Follitropin alfa saturoši preparāti ir indicēti
kontrolētai olnīcu stimulācijai pie mākslīgās apaugļošanas, vīriešu hipogonadotropā
hipogonādisma ārstēšanai, ovulācijas izraisīšanai sievietēm pie anovulāriem menstruāliem
cikliem. Zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros šos preparātus kompensē 100% apmērā
vienam ārstniecības kursam vienai apaugļošanas manipulācijas veikšanai pie mākslīgās
apsēklošanas vai in vitro apaugļošanas, un to izrakstīšana ir urologu un ginekologu
kompetencē (NVD, 2018a). Devas atšķiras indikāciju ietvaros, kā arī ir atkarīgas no
pacientu vecuma (Dynamed, 2018). Latvijas tirgū ir pieejamas 75 U, 150 U, 225 U, 300 U,
450 U un 500 U devas, šķīdums injekcijām vai pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma
pagatavošanai zāļu formās (ZVA, 2018).
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2.2.2.1 Patentbrīvo zāļu pieejamība gadu un 2 gadus pēc patenta beigām
Pirmais patentbrīvais follitropin alfa preparāts Latvijas tirgū parādījās 2015.gadā,
otrajā gadā pēc oriģinālpreprāta patenta beigām. Otrais patentbrīvais medikaments ienāca
tirgū trīs gadus pēc patenta beigām. Abi divi patentbrīvie preparāti ir centralizēti reģistrēti.
2.2.2.2.Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa (pēc patēriņa)
2014.gadā jeb gadu pēc oriģinālpreparāta patenta beigām tirgū nebija pieejams
neviens patentbrīvais follitropine alfa saturošais preparāts, to tirgus daļa respektīvi bija
0%. 2015.gadā jeb 2 gadus pēc patenta beigām Latvijas tirgū bija pieejamas viena
patentbrīvā ražotāja zāles, to tirgus daļa sastādīja tikai 3.22% (rēķinot visām zāļu devām
kopā). Turpmākajos gados augsta oriģinālpreparāta patēriņa tendence saglabājas, pēc
trijiem gadiem pēc patenta beigām jeb 2016.gadā abu patentbrīvo preparātu tirgus daļa
sastādīja 20.41% un 2017.gadā attiecīgi 22.34% (skat.2.9.attēls). Tik zems patentbrīvo
preparātu patēriņš varētu būt saistīts ar to, ka oriģinālpreparāta cenas samazinājās, ienākot
patentbrīvajiem preparātiem, un ir zemākas vai vienā līmeni ar to cenām (skat.1.6.tabulu).
Vienīgais follitropine alfa patentbrīvais preparāts kompensējamo zāļu sarakstā tika iekļauts
tikai 2016.gadā jeb trīs gadus pēc oriģinālpreparāta patenta beigām (NVD, 2016b). Cenas
gan patentbrīvajam preparātam, gan oriģinālmedikamentam bija vienādas –
oriģinālpreparāta cena salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem samazinājās nebūtiski – aptuveni
par 6% - 8%, atkarībā no preparāta devas. Tā kā abiem preparātiem joprojām ir references
statuss, pacientiem nav motivācijas izvēlēties patentbrīvo produktu.

2.9.attēls Follitropine alfa saturošo patentbrīvo un orģinālo preparātu patēriņš %
2.2.2.3. Cenu izmaiņas
Abu follitropine alfa saturošo patentbrīvo medikamentu deklarētās cenas ir zināmas
no to ienākšanas brīža līdz 2017.gada beigām. Tā kā otrais patentbrīvais preparāts tirgū
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ienāca trešajā gadā pēc patenta beigām, izlemts arī apskatīt patentbrīvo un
oriģinālpreparāta cenas 2017.gadā, lai novērtētu cenu izmaiņu tendences (skat. 2.5.tabulu).
Abi patentbrīvie medikamenti ir pieejami sekojošām devām – 300 U, 450 U un 900 U.
Jāpiemin, ka 75 U devu tirgū pārstāv tikai viens patentbrīvais medikaments, un to cena ir
nedaudz augstāka (par 7%) par oriģinālpreparāta cenu, tā praktiski nemainījās no tirgū
ienākšanas brīža 2015.gadā līdz 2017.gadam. Tikai viens patentbrīvais preparāts ir
pieejams 150 U devai, tā cena bija nemainīga līdz 2017.gadam. Līdzīga situācija ir
follitropine alfa 225 U patentbrīvajam medikamentam, tā cena arī neizmainījās līdz
2017.gadam. Arī patēriņš šīm devām 2017.gadā nav būtiski mainījies (2016. gadā
follitropine alfa 150 U patēriņš bija 122 400 iepakojumi un follitropine alfa 225 U –
146 475 iepakojumi, 2017.gadā tas bija 119 850 un 149 400 iepakojumi attiecīgi). Tiem
follitropine alfa preparātiem, kam tirgū nav konkurentu (preparāti, kas satur 75 U, 150 U
vai 225 U follitropin alfa), cenas nemainījās četru gadu laikā, savukārt oriģinālpreparātam
to devu cenas, kam ir pieejami patentbrīvie preparāti, cenas samazinājās un ir pat zemākas
nekā pirmā patentbrīvā preparāta cenas un vienādas ar otrā patentbrīvā preparāta cenām.
Piemēram grafikā ir attēlotas follitropine alfa 900 U oriģinālpreparāta un patentbrīvo
preparāta cenu izmaiņas (skat.2.10.attēlu). Ar to arī var izskaidrot, ka kopējais oriģinālo
produktu patēriņš nekrīt, ienākot patentbrīvajām zālēm. Šie patentbrīvie preparāti nebija
pazīstami ārstiem un pacientiem, bet oriģinālpreparāta ražotājs ātri samazināja savu
preparātu cenas, nodrošinot nemainīgi augstu patēriņu (skat.2.9.attēlu). Līdzīga situācija ar
oriģinālpreparāta cenām ir kompensējamo zāļu sarakstā. Kompensējamās devas ir 75 U,
300 U, 450 U un 900 U. Viens patentbrīvā ražotāja preparāts ir iekļauts kompensējamo
zāļu sarakstā (2.patentbrīvais preparāts), 75 U devai nav kompensācijas sistēmā iekļauta
patentbrīvā preparāta analoga. Ienākot sarakstā patentbrīvajam medikamentam,
oriģinālražotājs samazināja savu preparātu cenu vidēji par 6%-8% (atkarībā no devas) līdz
patentbrīvā preparāta cenai. Nav skaidra patentbrīvā ražotāja motivācija nesamazināt savu
preparātu cenas, lai nodrošinātu lielāku patēriņu. Viens no iemesliem varētu būt, ka cena
jau ir ļoti zema, līdz ar to vēl lielāks cenas samazinājums nesīs ražotājam zaudējumus.
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2.5.tabula
Follitropine alfa saturošo patentbrīvo un oriģinālmedikamenta cenu izmaiņas gadu un divu
gadu laikā pēc originālpreparāta patenta beigām
Cena
Preparāts

2014,
EUR

2015,
EUR

Oriģinālpreparāts 35,90 35,90
75 U
1.patentbrīvais
n/a
38,69
medikaments 75
U
1. patentbrīvais
n/a
73,54
medikaments 150
U
1. patentbrīvais
n/a
108.39
medikaments 225
U
Oriģinālpreparāts 128,5 128,51
300 U
1
1. patentbrīvais
143,2 143,24
medikaments
4
300 U
2. patentbrīvais
n/a
n/a
medikaments 300
U
Oriģinālpreparāts 190,8 190,83
450 U
3
1. patentbrīvais
n/a
212,93
medikaments 450
U
2. patentbrīvais
n/a
n/a
medikaments 450
U
Oriģinālpreparāts 377,8 377,81
900 U
1
2. patentbrīvais
n/a
n/a
medikaments 900
U
* ↓ - cenas samazinājums

↓* pret
2014.ga
du %

2016,
EUR

↓* pret
2015.gadu
%

2017,
EUR

↓* pret
2016.gadu
%

0

35,90

0

35,90

0

n/a

38,69

0

38,69

0

n/a

73,54

0

73,54

0

n/a

108.39

0

108.39

0

0

115,36

10,23

104,20

9,67

0

143,24

0

143,24

0

n/a

104,20

n/a

104,20

0

0

176,29

7,62

157,56

10,63

n/a

212,93

0

212,93

0

n/a

157,56

0

157,56

0

0

338,53

10,4

305,06

9,89

n/a

305,06

0

305,06

0
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2.10.attēls. Follitropine alfa 900 U patentbrīvo un oriģinālpreparātu cenu izmaiņas 4 gadu
laikā (EUR)
2.2.2.4. Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū
Pirmais follitropine alfa saturošais ģenēriķis tika reģistrēts 2013.gadā, taču tirgū
patentbrīvie preparāti bija pieejami tikai sākot ar 2015.gadu. Tas nozīmē, ka tie kļuva
pieejami tikai 2 gadus pēc oriģinālpreparāta patenta beigām, turklāt otrais ģenēriķis tirgū
ienāca tikai 3 gadus pēc oriģinālpreparāta patenta beigām.
2.2.2.5. Kopsavilkums
Follitropine alfa saturošie patentbrīvie medikamenti tirgū ienāca novēloti, tikai sākot
ar otro gadu pēc oriģinālpreparāta patenta beigām, bet to patēriņš ir ļoti zems, kas ir
izskaidrojams ar ātru oriģinālpreparāta cenas kritumu un nelielu kopējo zāļu patērētāju
skaitu. Šī situācija nav slikta tirgum, jo tomēr izmaksas follitropine alfa saturošiem
preparātiem samazinājās, bet, var būt palielinoties konkurentu skaitam, cenas varētu vēl
vairāk samazināties, un būtu iespējams paplašināt diagnozes vai kompensācijas apjomu
šiem preparātiem.
2.2.3. Imatinib saturošo zāļu pieejamības analīze
Imatinib ir tirozīnkināžu inhibitors, ko izmanto dažādu ļaundabīgo saslimšanu Filadelfijas hromosomas (bcr-abl) pozitīva (Ph+) hroniska mieloleikoze, Filadelfijas
hromosomas pozitīva akūta limfoblastiska leikoze (Ph+ ALL),
mielodisplastisko/mieloproliferatīvo slimību (MDS/MPD), kas saistītas ar trombocītu
augšanas faktora receptoru gēnu pārkārtošanos, progresējošais hipereozinofīliskais
sindroms, hronisku eozinofīlu leikozi ar FIP1L1-PDGFRα pārkārtošanos, ļaundabīgu
stromas audzēju kuņģa – zarnu traktā, nerezecējamā dermatofibrosarcoma protuberans
(DFSP) un recidivējošā un/vai metastazējošā DFSP - ārstēšanai. Devas atšķiras indikāciju
ietvaros, kā arī ir atkarīgas no pacientu vecuma (Dynamed, 2018). Kompensācijas sistēmas
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ietvaros šos preparātus kompensē 100%, to drīkst izrakstīt onkologs – ķīmijterapeits,
hematologs vai bērnu hematoonkologs, atkarībā no pacienta diagnozes. Diagnozes, kuru
ietvaros preparāts ir kompensēts ir:
•

Barības vada ļaundabīgs audzējs;

•

Kuņģa ļaundabīgs audzējs;

•

Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs;

•

Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs;

•

Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs ;

•

Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs;

•

Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs;

•

Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos;

•

Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs audzējs;

•

Limfoleikoze;

•

Mieloleikoze;

•

Kaulu smadzeņu transplantāts (NVD, 2018a).

Latvijas tirgū ir pieejamas imatinib saturošas apvalkotās tabletes pa 100 mg un 4000
mg (ZVA, 2018).
2.2.3.1.Patentbrīvo zāļu pieejamība gadu un 2 gadus pēc patenta beigām
2013.gadā jeb pirmajā gadā pēc patenta beigām tirgū bija pieejami divu ražotāju
imatinib saturošās zāles pa 100 mg (N120) un viena ražotāja zāles pa 400 mg (N30). Visi
šie patentbrīvie medikamenti bija nacionāli reģistrēti. Otrajā gadā pēc patenta beigām
Latvijas tirgū jau bija kopā 4 ražotāji, kas izplatīja 400 mg imatinib saturošās tabletes un 3
ražotāji, kas izplatīja imatinib 100 mg (skat. 2.11.attēlu), bet viens no ražotājiem, kura
zāles bija pieejamas 2013.gadā, aizgāja no tirgus. Diviem ražotājiem no trijiem, kas ienāca
tirgū divus gadus pēc patenta beigām bija centralizēti reģistrēti patentbrīvie medikamenti.
Kopā uz 2017.gadu Latvijā bija piereģistrēti piecu ražotāju imatinib ģenēriķi, no kuriem
2016.gadā un 2017.gadā bija pieejami tikai divu ražotāju patentbrīvās zāles. Visi pārējie
patentbrīvie ražotāji no tirgus aizgāja (skat. 2.12.attēlu).

44

2.11.attēls. Imatinib saturošo patentbrīvo zāļu ienākšana tirgū pēc oriģinālpreparāta patenta
beigām

2.12.attēls. Imatinib saturošo patentbrīvo zāļu esamība tirgū no gada pēc oriģinālpreparāta
patenta beigām līdz 2017.gadam
2.2.3.2. Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa (pēc patēriņa)
Gadu pēc patenta beigām tirgū bija pieejami divu ražotāju imatinib 100 mg ģenēriķi
un viena ražotāja imatinib 400 mg ģenēriķis, to kopēja tirgus daļas uzreiz sastādīja 72,11%
(skat.2.13.attēlu), kas ir saistīts ar patentbrīvo preparātu daudz zemāku cenu
(skat.2.6.tabulu). Divus gadus pēc patenta beigām ģenēriķu tirgus daļa pēc patēriņa bija jau
98,93%, bet 2017. gadā tā sastādīja 100%. Šo ātro pacientu pārslēgšanos uz
patentbrīvajiem medikamentiem var izskaidrot ar SNN izrakstīšanu, aizvietošanu aptiekās
un pacientu vēlmi maksāt mazāk par tik dārgam zālēm (Ferrario et al., 2016). Tā, gadu pēc
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pirmā patentbrīvā preparāta ienākšanas tirgū, tas arī bija pirmais KZS iekļautais
medikaments. 2014. gadā visi tirgū esošie ģenēriķi bija iekļauti arī KZS un referentā
produkta cena bija 8 reizes zemāka. Izvēloties oriģinālpreparātu pacientam būtu jāsedz
vairāk kā 2000 EUR cenu starpība (NVD 2013; NVD 2014). Tas ir būtisks faktors, lai
pacients izvēlētos lētāko preparātu.

2.13.attēls. Imatinib saturošo patentbrīvo un oriģinālo preparātu patēriņš %
2.2.3.3. Cenu izmaiņas
Pirmais ģenēriķis parādījās Latvijas tirgū pirmajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta
beigām (2013.gadā). To deklarētā cena bija 243,15 EUR par 100 mg N60 iepakojumu. Tā
kā oriģinālpreparāta iepakojumā ir 120 vienības, šīs analīzes kontekstā pirmā 100 mg
ģenēriķa cena tiek sareizināta ar 2, jo ir nepieciešami divi N60 iepakojumu tādam pašam
kursa ilgumam (analizē izmantotā cena būs 486,30 EUR 2013.gadā un attiecīgi visos
pārējos gados tā tiks pārrēķinātā). Tā kā patentbrīvo medikamentu skaits trešajā gadā pēc
patenta beigām samazinājās, ir izlemts arī apskatīt, kā cenas šiem medikamentiem
izmainījās periodā no 2015.gadam līdz 2017.gadam (skat.2.6.tabulu). Ienākot tirgū
pirmajiem ģenēriķiem, to cena bija 5 un 7,5 reizes zemāka nekā oriģinālpreparāta cena par
100 mg N120 iepakojumu; un 8,6 un 7,6 reizes zemāka par 400 mg N30 iepakojumu.
Ienākot pārējiem nacionāli reģistrētajiem ģenēriķiem, otrajā gadā pēc patenta beigām, to
cenas bija vidēji vēl par 100 EUR zemākas jeb 19,6 reizes zemākas. Ar to arī varētu būt
izskaidrojams izteikts patēriņa kritums oriģinālpreparātam, jo ģenēriķi uzreiz pārņēma 72%
no kopēja imatinib tirgus. Oriģinālpreparāta cena nemainījās līdz 2017.gadam, kas vēl
vairāk stimulēja to patēriņa samazinājumu. Līdzīga situācija ar imatinib saturošām zālēm
tika novērota arī Igaunija, oriģinālpreparāta patēriņš uzreiz krasi samazinājās pēc ģenēriķa
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ienākšanas tirgū – 2014.gadā to daļa tirgū bija 99.7% (Ferrario et al., 2016). Savukārt
centralizēti reģistrēta preparāta cena bija ievērojami augstāka, bet, neskatoties uz to, tā
abām devām bija divas reizes zemāka nekā oriģinālpreparātam.
2.6.tabula
Imatinib saturošo patentbrīvo un oriģinālmedikamenta cenu izmaiņas gadu un divu gadu
laikā pēc originālpreparāta patenta beigām
Cena**
Preparāts

2012,
EUR

Oriģinālpreparāts 2635,1
100 mg
3
1.ģenēriķis 100
n/a
mg
2.ģenēriķis 100
n/a
mg
3. ģenēriķis 100
n/a
mg
4. ģenēriķis 100
n/a
mg
5. ģenēriķis 100
n/a
mg
Oriģinālpreparāts 2634,0
400 mg
8
1.ģenēriķis 400
n/a
mg
2.ģenēriķis 400
n/a
mg
3.ģenēriķis 400
n/a
mg
4.ģenēriķis 400
n/a
mg
5.ģenēriķis 400
n/a
mg
* ↓ - cenu samazinājums

2013,
EUR

↓* pret
2012.ga
du %

2014,
EUR

↓* pret
2013.gadu
%

2015,
EUR

↓* pret
2014.gadu
%

2635,
13
486,3
0
344,8
5
n/a

0

0
64,63

2635,1
3
172,03

0

n/a

2635,1
3
172,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

306,34

n/a

134,52

56,09

n/a

n/a

n/a

n/a

1298,5
4
131,76

0

n/a

1298,5
4
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

344,8
5
n/a

n/a

n/a

n/a

2634,0
8
n/a

n/a

303,92

n/a

303,92

0

n/a

n/a

306,34

n/a

134,52

56,09

n/a

n/a

n/a

n/a

285,43

n/a

n/a

n/a

1298,5
3

n/a

1298,5
3

0

n/a

0

n/a

n/a

** cenas ir norādītas / pārrēķinātas par imatinib 100 mg N120 iepakojumu un imatinib 400
mg N30
Centralizēti reģistrēta patentbrīvā preparāta cena nemainījās no ģenēriķa tirgū
ienākšanas brīža līdz 2015. gadam, viens ražotājs samazināja cenu savām zālēm par
56,09% gada laikā un tā cena uz 2015. gadu bija zemāka patentbrīvo zāļu vidū. Kopumā
cenas būtiski nemainījās periodā no 2013. līdz 2015. gadam (skat.2.14.attēlu).
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2.14. Imatinib patentbrīvo un oriģinālpreparātu cenu izmaiņas 4 gadu laikā (EUR)

2.2.3.4. Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū
Pirmie imatinib ģenēriķi parādījās tirgū pirmajā gadā pēc patenta beigām, tomēr
lielāka to daļa tirgū ienāca otrajā gadā pēc patenta beigām. Otrajā gadā pēc patenta beigām
tirgū bija pieejami visi piereģistrētie patentbrīvie imatinib saturošie medikamenti, izņemot
viena ražotāja zāles, kurš tirgū bija tikai vienu gadu.
2.2.3.5. Kopsavilkums
Imatinib saturošo zāļu patentbrīvo preparātu tirgus ir plašs, ģenēriskie preparāti
ienāca tirgu ātri, to patēriņš otrajā gadā pēc patenta beigām sastādīja jau gandrīz 99%, jo
jau pirmā ģenēriska preparāta cena bija vidēji 8 reizes zemāka, bet oriģinālpreparāta cena
neizmainījās gadu garumā. Līdzīga situācija bija arī Igaunijā, kur tika novērota ātra pāreja
no oriģinālpreparāta uz ģenēriķiem, tomēr patentbrīvo preparātu skaits ar laiku
samazinājās, jo daži ražotāji pameta Igaunijas tirgū (Ferrario et al., 2016). Tirgus pamešana
var būt saistīta ar faktu, ka preparāts lielākoties tiek kompensēts, bet tā kā cenu atšķirība
starp referento un oriģinālproduktiem ir ievērojama, pacienti izvēlas nepārmaksāt. Šīs ir
labs piemērs, kā patentbrīvo preparātu ienākšana ļauj samazināt valsts un pacientu
izdevumus.
2.2.4. Pregabalin saturošo zāļu pieejamības analīze
Pregabalin ir gamma-aminosviestskābes (GABA) analogs un gabapentinoīds.
Pregabalin apstiprinātās indikācijas ir parciālie krampji epilepsijas slimniekiem (kā
papildlīdzeklis), diabētiskā perifērā neiropātija, fibromialgija, neiropātiskās sāpes,
postherpētiskā neiralģija (Dynamed, 2018). Ieteicamā terapeitiskā deva ir no 75 mg līdz
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150 mg 3 reizes dienā, bet tā ir individuāli pielāgojama katram pacientam atkarība no
diagnozes un slimības pakāpes (Dynamed, 2018). Šīs zāles nav iekļautas kompensējamo
zāļu sarakstā.Latvijas tirgū ir pieejamas 2 dažādas pregabalin saturošo zāļu devas: 75 mg
un 150 mg iepakojumos pa 14, 30 vai pa 56 cietām kapsulām (ZVA, 2018).
2.2.4.1. Patentbrīvo zāļu pieejamība gadu un 2 gadus pēc patenta beigām
Pirmajā gadā pēc patenta beigām (2015.gadā) Latvijas tirgū ienāca divu ražotāju
pregabalin 75 mg ģenēriķi un viena ražotāja 150 mg ģenēriķis, šie preparāti bija gan
nacionāli, gan centralizēti reģistrēti. Divus gadus pēc patenta beigām (2016.gadā) tirgū jau
bija pieejami 7 ražotāju pregabalin 75 mg (N14, N30 vai N56) ģenēriķi un 6 ražotāju 150
mg ģenēriķi (N14 vai N56) (skat. 2.15.attēlu).

2.15.attēls. Pregabalin saturošo patentbrīvo zāļu ienākšana tirgū pēc oriģinālpreparāta
patenta beigām
2.2.4.2. Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa (pēc patēriņa)
2015. gadā jeb gadu pēc patenta beigām tirgū bija pieejami divu ražotāju
pregabalin 75 mg (N14, N30 vai N56) ģenēriķi un viena ražotāja 150 mg (N14 vai N56)
ģenēriķis. Pregabalin 75 mg ģenēriķu daļa tirgū sastādīja tikai 0.34%, savukārt 2016.gadā
jeb divus gadus pēc oriģinālpreparāta patenta beigām patentbrīvo gan medikamentu skaits
tirgū pieauga gan arī patentbrīvo zāļu patēriņš – uz visiem 7 ražotāju patentbrīviem
medikamentiem 2016.gadā pienākas gandrīz 51% no tirgus (skat. 2.16.attēlu).
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2.16.attēls. Pregabalin 75 mg saturošo patentbrīvo un oriģinālo preparātu patēriņš %
2015.gadā jeb pirmajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta beigām Pregabalin 150
mg ģenēriķu daļa tirgū pēc patēriņa sastādīja tikai 0,27% , savukārt 2016. jeb divus gadus
pēc oriģinālpreparāta patenta beigām patentbrīvo gan medikamentu skaits tirgū pieauga
gan arī patentbrīvo zāļu patēriņš – uz visiem 6 ražotāju patentbrīviem medikamentiem
2016. gadā pienākas gandrīz 44% no tirgus, bet 2017. gadā patentbrīvo preparātu patēriņš
pārsniedza oriģinālpreparāta patēriņu un sastādīja jau 63% (skat. 2.17.attēlu).

2.17.attēls. Pregabalin 150 mg saturošo patentbrīvo un oriģinālo preparātu patēriņš %
2.2.4.3. Cenu izmaiņas
Pirmais ģenēriķis parādījās Latvijas tirgū pirmajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta
beigām (2015.gadā). To deklarētā cena bija 7,96 EUR par 75 mg N14 iepakojumu un 13,56
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EUR par 150 mg N14 pregabalin iepakojumu. Tā kā patentbrīvo medikamentu skaits
trešajā gadā pēc patenta beigām vēl pieauga, ir izlemts arī apskatīt, kā cenas šiem
medikamentiem izmainījās 2017. gadā (skat.2.7.tabulu). Ienākot tirgū pirmajiem
ģenēriķim, to cena bija par 36,5% zemāka nekā oriģinālpreparāta (75 mg N14 iepakojums);
un par 28,5% zemāka par 150 mg N14 iepakojumu. Periodā līdz 2017.gadam ne
oriģinalpreparātiem, ne lielākai daļai patentbrīvo preparātu nebija novērots būtisks cenu
kritums, kaut gan to patēriņš ir krāsi palielinājies – grafikā attēls pregabalin 100 mg N14
saturošo medikamentu cenu izmaiņas trīs gadu laikā pēc oriģinālpreparāta patenta beigām
(skat.2.18.attēlu).
2.7.tabula
Pregabalin saturošo patentbrīvo un oriģinālmedikamenta cenu izmaiņas gadu un divu gadu
laikā pēc originālpreparāta patenta beigām
Cena
Preparāts

2014,
EUR

2015,
EUR

↓* pret
2014.ga
du %

2016,
EUR

↓* pret
2015.gadu
%

2017,
EUR

↓* pret
2016.gadu
%

Oriģinālpreparāts
75 mg N14
1.ģenēriķis 75 mg
N14
2.ģenēriķis 75 mg
N14
3. ģenēriķis 75
mg N14
4. ģenēriķis 75
mg N14
5. ģenēriķis 75
mg N14
Oriģinālpreparāts
75 mg N56
1.ģenēriķis 75 mg
N56
2.ģenēriķis 75 mg
N56
3.ģenēriķis 75 mg
N56
4.ģenēriķis 75 mg
N56
5.ģenēriķis 75 mg
N56
6.ģenēriķis 75 mg
N56
Oriģinālpreparāts
150 mg N14
1.ģenēriķis 150

12,53

12,53

0

12,53

0

12,53

0

n/a

7,96

n/a

7,96

0

7,96

0

n/a

9,37

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

9,03

n/a

7,49

17,05

n/a

n/a

n/a

9,22

n/a

9,22

0

n/a

n/a

n/a

7,78

n/a

8,28

-6**

44,25

44,25

0

44,25

0

44,25

0

n/a

34,72

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

32,02

n/a

23,81

25,67

n/a

n/a

n/a

17,33

n/a

17,33

0

n/a

n/a

n/a

27,76

n/a

27,76

0

n/a

n/a

n/a

34,72

n/a

16,96

51,15

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

37

n/a

18,97

18,97

n/a

18,97

n/a

18,97

n/a

n/a

13,56

n/a

13,56

n/a

13,56

n/a
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Cena
Preparāts

2014,
EUR

mg N14
2.ģenēriķis 150
n/a
mg N14
3. ģenēriķis 150
n/a
mg N14
4. ģenēriķis 150
n/a
mg N14
Oriģinālpreparāts 66,53
150 mg N56
1.ģenēriķis 150
n/a
mg N56
2.ģenēriķis 150
n/a
mg N56
3. ģenēriķis 150
n/a
mg N56
4. ģenēriķis 150
n/a
mg N56
5. ģenēriķis 150
n/a
mg N56
* ↓ - cenu samazinājums

2015,
EUR

↓* pret
2014.ga
du %

2016,
EUR

↓* pret
2015.gadu
%

2017,
EUR

↓* pret
2016.gadu
%

n/a

n/a

10,58

n/a

10,58

0

n/a

n/a

11,70

n/a

11,70

0

n/a

n/a

13,84

n/a

13,84

0

66,53

0

66,53

0

66,53

0

n/a

n/a

48,57

n/a

41,48

14,59

n/a

n/a

32,56

n/a

32,56

0

n/a

n/a

34,08

n/a

34,08

0

n/a

n/a

48,57

n/a

41,48

14,59

n/a

n/a

n/a

n/a

53,26

n/a

** cena preparātam ir paaugstinājusies

2.18.attēls. Pregabalin 150 mg N14 patentbrīvo un oriģinālpreparātu cenu izmaiņas 4 gadu
laikā (EUR)
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2.2.4.4. Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū
Pirmie pregabalin ģenēriķi parādījās tirgū pirmajā gadā pēc patenta beigām, tomēr
lielāka to daļa tirgū ienāca otrajā gadā pēc patenta beigām. Otrajā gadā pēc patenta beigām
tirgū bija pieejami gandrīz visi piereģistrētie patentbrīvie pregabalin saturošie
medikamenti, izņemot divu ražotāja zāles, kuri savas zāles uzsāka izplatīt Latvijā tikai
2017.gadā.
2.2.4.5. Kopsavilkums
Ņemot vērā, ka patēriņš pregabalin saturošām zālēm ir samēra augsts daudzu
indikāciju dēļ, šī preparāta ģenēriķi tirgū ienāca ātri un to ir daudz. Tā kā patentbrīvo zāļu
cenas ir zemākas nekā oriģinālpreparātam, šos preparātus izraksta dažādu specialitāšu ārsti
un zāles netiek kompensētas, patentbrīvo pregabalin preparātu patēriņš ir augsts.
Konkurence starp patentbrīvajiem medikamentiem neveicina šo zāļu cenu samazinājumu,
kas var būt saistīts ar ikgadējo patēriņu pieaugumu katram atsevišķam patentbrīvajam
preparātam. Situācija varētu būt savādāka, ja zāles būtu iekļautas KZS. Pēc iepriekšējo
piemēru analīzes var redzēt, ka oriģinālpreparāta cena krasi nemainās (atšķirības
novērojamas tikai biozālēm), pat ja tas ir iekļauts KZS, bet veicina ģenērisko zāļu cenu
samazinājumu, kas ir izdevīga pacientiem. Tomēr, iekļaušana KZS varētu arī veicināt
patentbrīvo konkurentu aiziešanu no tirgus, jo ne-referentiem preparātiem ir mazāks
patēriņš, kas nav izdevīgs ražotājiem.
2.2.5. Clopidogrel saturošo zāļu pieejamības analīze
Clopidogrel ir zāles, ko lieto, lai samazinātu sirds slimību un insulta risku. Tas ir
trombocītu agregācijas inhibitors. Clopidogrel apstiprinātās indikācijas ir: trombozes
profilakse pacientiem ar miokarda infarktu, išēmisko insultu, perifēro artēriju okluzīvo
slimību, ar akūtu koronāro sindromu (Dynamed, 2018). Ieteicamā terapeitiskā deva ir 75
mg dienā (Dynamed, 2018). Tirgū ir pieejami dažāda izmēra clopidogrel 75 mg
iepakojumi, kā arī oriģinālzāles, kas satur clopidogrel 300 mg (ZVA, 2018).
Kompensācijas sistēmas ietvaros šo preparātu kompensē 50%, 75% vai 100% atkarība no
pacienta diagnozes. 50% kompensācija ir pacientiem ar smadzeņu asinsvadu
aterotrombotisku bojājumu, apstiprinātu ar Dopplero- Duplex metodi un/vai angiogrāfiju,
ja ir kontrindicēta Ac.acetylsalicylicum lietošana (ārstēšanas kurss līdz 6 mēnešiem) pie
Cerebrāla transitoriska išēmiskā lēkme un radniecīgi sindromi. 75% kompensācija ir
pacientiem ar stenokardiju, akūtu miokarda infarktu, priekškambaru mirdzēšana un
plandīšanās un smadzeņu infarkta. 100% šo preparātu kompensē pacientiem pēc koronāra
angioplastiska implantāta un transplantāta, kā arī stāvokļa pēc perifēriskā asinsvada
angioplastikas (līdz 12 mēnešiem) (NVD, 2018a).
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2.2.5.1. Patentbrīvo zāļu pieejamība gadu un 2 gadus pēc patenta beigām
Pirmajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta beigām (2009.gadā) Latvijas tirgū ienāca
triju ražotāju clopidogrel 75 mg ģenēriķi, no kuriem divi preparāti bija centralizēti
reģistrēti, bet viens - nacionāli. Otrajā gadā pēc patenta beigām (2010.gadā) tirgū jau bija
vienpadsmit clopidogrel 75 mg ģenēriķi (skat.2.19.attēlu). Pirmos divos gados pēc patenta
beigām tirgū ienāca vienpadsmit no septiņpadsmit patentbrīvajiem medikamentiem, kas
bija pieejami Latvijas tirgū 2017.gadā.

2.19.attēls Clopidogrel saturošo patentbrīvo zāļu ienākšana tirgū pēc oriģinālpreparāta
patenta beigām
2.2.5.2. Patentbrīvo medikamentu tirgus daļa (pēc patēriņa)
2009. gadā jeb pirmajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta beigām tirgū bija pieejami
divu ražotāju ģenēriķi, kuru tirgus daļa, rēķinot pēc patēriņa, sastādīja tikai 6%, savukārt
otrajā gada pēc patenta beigām (2010. gadā), patentbrīvo preparātu tirgus daļa jau bija
50,6% (skat.2.20.attēlu). 2017. gadā visu patentbrīvo preparātu patēriņš sasniedza jau 80%
no kopējā tirgus.
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2.20.attēls. Clopidogrel 75 mg saturošo patentbrīvo un oriģinālo preparātu patēriņš %
2.2.5.3. Cenu izmaiņas
Nacionāli reģistrētā ģenēriķa cena (2009. gadā jeb gadu pēc patenta beigām) bija
45,60 EUR (20,9% zemāka nekā originālpreparāta cena attiecīgajā gadā), bet centralizēti
reģistrēto ģenēriķu cena bija 36,38 EUR (36,9% zemāka nekā originālpreparāta cena
attiecīgajā gadā). Tā kā lielākā daļa patentbrīvo medikamentu ienāca tirgū 2010. gadā,
izlemts arī apskatīt, kā cenas šiem medikamentiem mainījās 2011. gadā, lai demonstrētu
krasās atšķirības 2017.gada cenās un cenās divu gadu laikā pēc ienākšanas tirgū. Cenas
tiek apskatītas tikai N28 vai N30 iepakojumiem, jo to tirgū ir ievērojami vairāk
(skat.2.8.tabulu).
2.8.tabula
Clopidogrel 75 mg saturošo patentbrīvo un oriģinālmedikamenta cenu izmaiņas gadu un
divu gadu laikā pēc originālpreparāta patenta beigām (N28 vai N30)
Cena
Preparāts

2008,
EUR

2009,
EUR

↓* pret
2008.ga
du %

2010,
EUR

↓* pret
2009.gadu
%

2017,
EUR

↓* pret
2010.gadu
%

Oriģinālpreparāts
75 mg N28
1.ģenēriķis
2.ģenēriķis
3. ģenēriķis
4. ģenēriķis
5. ģenēriķis
6. ģenēriķis
7. ģenēriķis
8.ģenēriķis
9. ģenēriķis

57,65

57,65

0

37,72

34,57

16,81

51,37

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

45,60
36,38
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

17,34
16,23
24,43
29,65
n/a
27,60
13,74
17,49
n/a

61,97
55,39
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4,40
3,43
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3,49
n/a

74,63
78,87
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
80,05
n/a
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Cena
Preparāts

2008,
EUR

10. ģenēriķis
n/a
11. ģenēriķis
n/a
* ↓ - cenu samazinājums

2009,
EUR

↓* pret
2008.ga
du %

2010,
EUR

↓* pret
2009.gadu
%

2017,
EUR

↓* pret
2010.gadu
%

n/a
n/a

n/a
n/a

17,49
27,80

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

Izteiktāks cenu kritums ir novērojams otrajā gadā pēc oriģinālpreparāta patenta
beigām, kā arī 7 gadu laikā gan oriģinālpreparāta, gan patentbrīvo preparātu cenas ir
samazinājušas no 50% līdz 80% diapazonā (skat.2.21.attēlu).

2.21.attēls. Clopidogrel patentbrīvo un oriģinālpreparātu cenu izmaiņas 3 gadu laikā un
salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR)
2.2.5.4. Patentbrīvo medikamentu ienākšana tirgū
Pirmie clopidogrel ģenēriķi parādījās tirgū pirmajā gadā pēc patenta beigām, tomēr
lielākā to daļa tirgū ienāca otrajā gadā pēc patenta beigām. Otrajā gadā pēc patenta beigām
tirgū bija pieejami gandrīz visi reģistrētie patentbrīvie clopidogrel saturošie medikamenti,
izņemot piecu ražotāju zāles, kuri savas zāles uzsāka izplatīt Latvijā tikai 2012. vai 2013.
gadā.
2.2.5.5. Kopsavilkums
Patentbrīvo zāļu tirgus penetrācija ir augsta, jau otrajā gadā tirgū ienāca lielākā daļa
patentbrīvo preparātu, kas veicināja konkurenci un izteiktu gan oriģinālražotāja
medikamenta, gan patentbrīvo medikamentu cenu samazinājumu. Oriģinālpreparāta
patēriņš palika samēra augsts – 20% no tirgus (2017.gadā). Neskatoties uz to, ka
kardioloģiskiem pacientiem Latvijā ārsti iesaka lietot oriģinālpreparātus (Dzērve, 2017;
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Mintāle un Urtāne, 2017; Mauriņa, 2017), 80% ģenērisko zāļu patēriņš pagājušogad ir
samērā augsts, kas liecina par kompensācijas sistēmas ietvaros izmantoto mehānismu
ģenērisko zāļu lietošanas veicināšanai efektivitāti. Augstais kopējais ģenērisko preparātu
lietošanas īpatsvars arī liecina par racionālo zāļu izvēli (viens no racionālās zāļu lietošanas
pamatprincipiem ir tieši lietot zāles par paejamu cenu (WHO, 2018). Tomēr, rēķinot
patēriņu uz viena ražotāja ģenēriskajiem preparātiem, kuru attiecīgajā gadā ir 17, to tirgus
daļa ir vidēji 4,7% no visa tirgus, kas ir piecas reizes mazāk nekā oriģinālpreparātam. Šo
situāciju var izskaidrot ar Latvijas kardiologu negatīvo attieksmi pret patentbrīvajām
zālēm, jo tieši kardiologi pirmo reizi izraksta šos preparātus (Dzērve, 2017).
2.3. Patentbrīvo zāļu ražotāju intervijas
Interviju ar patentbrīvo zāļu ražotāju pārstāvjiem mērķis bija noskaidrot viņu
viedokli par to, cik pievilcīgs ir Latvijas tirgus ģenērisko zāļu ražotājiem, cik tajā ir viegli
vai grūti ienākt un palikt, izprast viņu redzējumu par Latvijas tirgus ieguvumiem un
trūkumiem Kopā tika uzrunāti 11 zāļu ražotāju pārstāvji, bet intervijām piekrita 7 pārstāvji.
Intervijās piedalījās gan Latvijas, gan ārvalstu patentbrīvo zāļu ražotāji. Pārsvarā intervētie
ražotāji izplatīja tikai patentbrīvās zāles, bet bija arī tādas kompānijas, kam portfelī ir
oriģinālpreparāti. Intervijas notika 2018. gada februārī un martā respondentu darba vietās,
to ilgums bija 30 – 50 minūtes. Sešas intervijas tika ierakstītas diktofonā (ar ražotāja
pārstāvja atļauju) un tām tika veikti pilni transkripti. Septītais ražotāja pārstāvis nepiekrita
intervijas ierakstīšanai, tāpēc intervijas laikā un uzreiz pēc tās tika veiktas detalizētas
piezīmes, kuras tika iekļautas datu analīzē.
Analizējot iegūto informāciju un kodējot to, izveidojās 4 galvenās kategorijas, kas
skaidro ražotāju viedokli un pieredzi par Latvijas patentbrīvo zāļu tirgu (skat. 2.9. tabulu):
2.9.tabula
Ražotāju viedokļi par Latvijas patentbrīvo zāļu tirgu
Galvenā kategorija
Ekonomiskā situācija
Šķēršļi zāļu izplatīšanai

Valsts regulējošie instrumenti
Ražotāja plānošana un stratēģija

Apakškategorijas
Iedzīvotāju pirktspēja
Ierobežots valsts finansējums
Reģistrācijas un uzturēšanas maksas
Zāļu iekļaušana KZS
Ārēja reference
Sabiedrības un veselības aprūpes speciālistu
viedoklis par patentbrīviem medikamentiem
Paralēlais imports un eksports
Vertikālā integrācija
Valsts regulējošie instrumenti
Kompānijas stratēģija
Ražotāja stabilitāte
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2.3.1. Ekonomiskā situācija
Pašreizējo ekonomisko situāciju valstī ražotāju pārstāvji minēja kā būtisku Latvijas
zāļu tirgus trūkumu. Intervējamie galvenokārt uzsvēra divus aspektus – iedzīvotāju
pirktspēja un ierobežoto valsts finansējumu zāļu kompensācijas sistēmai, kas pēc ražotāju
pārstāvju viedokļa ietekmē zāļu ienākšanu un pieejamību tirgū. Viedokļi visiem ražotājiem
nebija vienādi – tā lielāka daļa uzskatīja, ka finansējums ir nepietiekams, bet viens no
ražotājiem uzskatīja, ka tas, kas ir panākts ar ierobežotu finansējumu kopumā ir vērtējams
pozitīvi. Ražotāji uzsvēra, ka cenas Latvijā nav dārgākas, ka citur Eiropā, tomēr vidējais
atalgojums un līdz ar to arī pirktspēja ir zemāka.
“Mazs tirgus, mazs finansējums un zema iedzīvotāju pirktspēja. Ne jau zāles ir
dārgas, bet cilvēkiem nav naudas. Recepšu zāles jau nav mums ļoti dārgas, […] nerunāsim
[gan] par bezreceptūru.” R-5
“Otra lielā problēma ir tāda, ka [visi recepšu] produkti vienkārši netiek kompensēti,
kā notiek Igaunijā un Lietuvā. Es zinu, ka Igaunijā katrs jaunais produkts, kas ienāk tirgū,
uzreiz tiek kompensēts 50%.” R-5
“Šobrīd mums ir jauna kombinācija - mēs nevarējām ienākt, tāpēc, ka tādas nav
[līdzīga kombinācija nav iekļauta KZS], un mūsu valdība atklāti mums atbildēja, ka [...]
viņiem vienkārši nav budžeta jaunu zāļu iekļaušanai.”R-1
To, ka budžets ir nepietiekams pēc ražotāju viedokļa ir jāskatās kontekstā ar zemu
pacientu pirktspēju – jo tā ir zemāka, jo lielākam jābūt budžetam, lai nodrošinātu augstāku
zāļu pieejamību.
“Mūsu kompensējamo zāļu budžets bija kaut kur ap 140 miljoniem, pie kopējā
budžeta 380 miljoni, tas ir diezgan daudz, bet tai pat laikā, ņemot vērā, ka Latvijas
iedzīvotāju pirktspēja ir zema, ienākumi ir mazi, sevišķi pensionāriem, kas ir lielākie zāļu
patērētāji, tad šī summa noteikti ir nepietiekama.” R-5
Kā vienu no problēmām pie ekonomiskās situācijas, ražotāji minēja nelietderīgu
ZVA peļņas līdzekļu izlietojumu. Šie līdzekļi, kas paliek pāri ZVA budžetā (iegūti no
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem) tālāk tiek ieskaitīti valsts budžeta, un praktiski
nekad nav novirzīti farmācijas nozarei. ZVA ieņēmumi pārsvarā veidojas no ražotāju
maksājumiem par zāļu reģistrēšanu, reģistra uzturēšanu u.c., tāpēc viņuprāt, šie līdzekļi
būtu jāizlieto zāļu kompensācijas sistēmas paplašināšanai
“Mūs uztrauca tas, ka ZVA [budžetā] visu laiku bija atlikums, ko ieskaitīja valsts
budžetā un izmantoja Ludzas slimnīcas jumta labošanai vai Veselības inspekcijas
uzturēšanai.” R-5
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“Rodas jautājums, kur aiziet šie līdzekļi un kur tie tiek novirzīti, kāda ir atdeve
ražotājam?” R-3
2.3.1.2. Kopsavilkums
Kā galveno tirgus trūkumu ražotāji minēja nelabvēlīgo ekonomisko situāciju. Vidējā
alga Latvijā 2017. gadā bija 703 eiro, savukārt, vidējais Eiropas radītājs bija 1520 eiro
(OECD, 2018). Pēc Pasaules Bankas datiem Latvija ir pieskaitāma pie valstīm ar augstiem
ienākumiem, jo Latvijas nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju ir vienāds vai
lielāks par $12,236 (World Bank, 2018). Vienlaikus gan jāpiemin, ka pēc 54% no pensijas
vecuma cilvēkiem nevar atļauties aiziet pie ārsta, bet 62% no pensijas vecuma cilvēkiem
tikai daļēji var iegādāties nepieciešamus medikamentus bez citu cilvēki finansiālās
palīdzības (SKDS, 2014), kas liecina par nevienlīdzību Latvijas iedzīvotāju vidū. Ražotāju
domas par patērētāju zemo pirktspēju arī ir pamatotas, jo ir būtiski, ka Latvijas iedzīvotāji
veselības aprūpes izdevumu segšanai tērē 41,6% no kopējiem izdevumiem veselības
aprūpe (OECD vidējais rādītājs ir 20,3%) (OECD, 2017a), kas nozīmē, ka gandrīz pusi no
šiem izdevumiem sedz paši pacienti, kas var norādīt uz to, ka ne visiem veselības aprūpe ir
pieejama.
Neskatoties uz to, ka patentbrīvo preparātu veicinošie rīcībpolitikas instrumenti
Eiropas valstīs ir līdzīgi, ekonomiskā valsts situācija kopumā ir tā, kas ietekmē visus
administratīvus procesus un valsts regulējošus instrumentus. Veselības rādītāji (mirstība,
saslimstība, invaliditāte) ir atkarīgi ne tikai no dzīves standartiem, bet arī no faktiskās
veselības aprūpes sistēmas. Veselības rādītāji un ekonomiskie rādītāji ir savstarpēji saistīti.
Turīgākās valstīs parasti ir veselīgāki iedzīvotāji (Frenk, 2014). Ierobežots valsts
finansējums ir būtisks iemesls, kāpēc Latvijā nav iespējams paplašināt kompensējamo zāļu
sarakstu.
Vidēji Latvija no valsts līdzekļiem spēj apmaksāt 56,4% no visiem veselības aprūpes
izdevumiem, bet OECD vidējais radītājs par 2016.gadu sastādīja 72,5% (OECD, 2017).
Kaut gan kopējais budžets līdz 2017. gadam vidēji nav krasi mainījies, var redzēt, ka katru
gadu procentuāli pieaug naudas līdzekļu apmērs kompensējamo medikamentu apmaksai.
Līdz ar to ražotāju izteiktas domas par ierobežotu gan kopējo veselības aprūpes
finansējumu, gan par zāļu iegādes kompensācijas sistēmai paredzēto budžetu ir pamatotas,
savukārt arguments, ka cenas zālēm nav augstākas kā citās Eiropas valstīs nav īsti
attaisnojams, jo, ja valsts vai valsts iedzīvotāji medikamentus nevar atļauties, tas nozīmē,
ka konkrētai valstij izmaksas ir pārāk augstas.
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2.3.2. Šķēršļi zāļu izplatīšanai
Šī kategorijā ilustrē šķēršļus, kas pēc ražotāja domām traucē šī ražotāja zāļu
pieejamību Latvijas tirgū. Ražotāju pārstāvji interviju laikā minēja, ka neskatoties uz zemu
pirktspēju un ierobežotu kompensācijas budžetu, ir arī citi šķēršļi, kas neļauj ražotājam
nodrošināt mūsu valstī lielāku medikamentu klāstu, piemēram: neefektīvi dažādi
administratīvie procesi, attieksme pret patentbrīvajām zālēm, paralēlais imports un
eksports, ārējā reference, tirgus lielums, vertikālā integrācija, neatbilstošas (zemas vai
dažreiz augstas) zāļu cenas, zāļu reģistrācijas process un samaksas par to (skat.1.1.tabulu).
2.3.2.1. Reģistrācijas un uzturēšanas process un maksas
Lielākoties ražotāju pārstāvji bija neapmierināti ar reģistrācijas procesu, to ilgumu un
izmaksām, kā arī ar izmaksām par turpmāko zāļu uzturēšanu Latvijas zāļu reģistrā:
“Ir ļoti dārgās reģistrācijas maksas, dārgākā no visām Baltijas valstīm. Jau sen
nemainās gada uzturēšanas maksa, un tā ir ļoti liela.” R-3
2.3.2.2. Zāļu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā
Ražotāju pārstāvji minēja arī, ka zāļu iekļaušanas kompensējamo zāļu sarakstā
process ir haotisks un salīdzināja mūsu valsti ar Igauniju, kur sarakstes ar NVD notiek
elektroniski, kas mazina administratīvo slogu ražotājiem un paātrina procesu. Viens no
ražotāju pārstāvjiem minēja, ka Latvijā šīs process ir ļoti laikietilpīgs un dārgs:
“Mums ir kaut kāda tā kārtība, kā mēs varam ienākt. Es domāju, ka kādreiz mēs
saskaramies ar to, ka ir nevienlīdzīga attieksme pret ražotājiem. Vieniem, teiksim, tā
iesnieguma izskatīšana notiek ļoti ātri, bet citiem tā ir kā definēts - 180 dienas.” R-6
Ražotāji uzskatīja, ka pie mums zāļu izvērtēšanas process nav caurskatāms, tomēr
Latvijā tāpat kā Igaunijā katru gadu publicē visus iesniegumus un ekspertu slēdzienus par
medicīniskiem iznākumiem, izmaksu-efektivitāti un ietekmi uz budžetu (Ferrario et al.,
2016).
2.3.2.3. Ārēja reference
Ražotāju pārstāvji pauda viedokli, ka ārējās references sistēma Eiropas valstu
ietvarosietekmē to, ka Latvijai ražotāji nevar piedāvāt zemākas cenas. Respektīvi, ja
Latvija ir kā references valsts lielākam tirgum, piemēram, Polijai, tad samazinot zāļu cenu
Latvijā, cena arī samazināsies Polijā, kas ražotājam nav izdevīgi. Dažos gadījumos tas var
novest pie situācijas, kad ražotājam ir izdevīgāk neizplatīt zāles Latvijā, lai saglabātu
augstāku cenu citās Eiropas valstīs:
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“Ļoti grūti ir, vēl viens punkts - par pieejamību. Latvija ir references valsts
daudziem. Piemēram, mēs nevaram ievest Latvijā ne bisoprololu, ne kandesartānu, jo mēs
uzreiz samazināsim cenas tirgos, kuri ir daudz svarīgāki.” R-1
Šeit var pieminēt, ka praktiski visi ražotāju pārstāvji kā būtiski tirgus trūkumu minēja
mazo zāļu tirgu, piebilstot, ka pārējiem trūkumiem ir tikai sekundārā nozīme zāļu
pieejamībā. Mazs tirgus, pēc viena ražotāja domām, ietekmē arī konkurenci, jo liels
konkurentu skaits kādā no medikamentu grupām vēl vairāk samazina ražotāja zāļu noietu,
kas ietekmē viņa peļņu un interesi par Latvijas tirgū:
“[...]protams, ka Latvijas tirgus ir pārāk maziņš, lai būtu liela interese par Latvijas
tirgu. Tas atkal varētu būt tāpēc, ka daudzās farmaceitiskās grupās ir ļoti plašs
piereģistrēto medikamentu skaits, līdz ar to, konkurences apstākļos tirgus uz katru
ražotāju, uz medikamentu ir vēls mazāks.” R-2.1
2.3.2.4. Sabiedrības un veselības aprūpes speciālistu viedoklis par
patentbrīviem medikamentiem
Kā vienu no faktoriem, kas ietekmē zāļu pieejamību un patēriņu mūsu valstī ražotāji
minēja negatīvu sabiedrības un veselības speciālistu viedokli par patentbrīvajām zālēm:
“Vide nav labvēlīga attieksmes pret ģenēriskajām zālēm dēļ, kuru, diemžēl, manā
skatījumā liela mērā ir izveidojušas oriģinālkompānijas. Jāveic milzīgs darbs ar ārstiem.
Tas ir labi, ka valsts struktūrām ir tādas kampaņas, kas veicina ģenēriķu gan
atpazīstamību, gan informētību, bet ārsti vēl joprojām [...] [apšauba ģenērisko zāļu
iedarbību]” R-4
Viens ražotāja pārstāvis uzskatīja, ka šādi negatīvie viedokļi apdraud arī Zāļu valsts
aģentūras reputāciju, jo netiešā veidā norāda uz to, ka šī iestāde strādā nekvalitatīvi un
reģistrē apšaubāmas kvalitātes zāles.
Ražotāji atzīmēja, ka mēģina strādāt ar tiem veselības aprūpes speciālistiem, kas
pauž negatīvo viedokli par ģenēriskajām zālēm:
“Mēs mēģinam ietekmēt viedokli, arī ārstu viedokli. Mēs, protams, cenšamies
pārliecināt, jo, diemžēl paradās, ka inovatīvās firmas speciāli nomelno ģenēriķus, šogad
vairāki raksti paradījās. Arī ministrija [Veselības] un ZVA vēršas pie sabiedrības, aicinot
nepārmaksāt.” R-5
Socioloģisku pētījumudati liecina, ka tieši ārsti visvairāk ietekmē pacientu viedokli
un izvēli starp patentbrīvām zālēm un oriģinālpreparātiem, līdz ar to būtiski ir izkliedēt
mītus par ģenēriskiem medikamentiem (Dunne and Dunne, 2015).
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2.3.2.5. Paralēlais imports un eksports
Kontekstā ar kompensējamo zāļu cenām ražotāji izcēla paralēlo eksportu kā draudu
zāļu pieejamībai. Taču tas ir biežāk raksturīgs inovatīvajām zālēm, bet ir mazāk raksturīgs
ģenēriskajām zālēm. Šī tendence jau ir novērojama ilgus gadus, kas var radīt
kompensējamo oriģinālmedikamentu deficītu:
“[Paralēlais eksports] ir raksturīgs, arī ļoti nopietni ietekmē. Bet runa vairāk ir
nevis par ģenēriskajām zālēm, bet […] [piemēram], mums ir lielākais medikaments mūsu
portfelī - inovatīvais medikaments X [...] Tam mūsu valstī ir salīdzinoši zema cena
kompensācijas sarakstā, savādāk tas netiktu iekļauts. Savukārt, Vācijā tā cena ir divarpus
reizes augstāka. Līdz ar to, protams, jebkuram lietišķam cilvēkam ir skaidrs, ka šeit var
nopelnīt. Cieš no tā Latvijas pacients, jo tas daudzums, kas ir saražots Baltijai, tagad tiek
izvests ārā un pacients netiek pie produkta.” R-4
Paralēlais eksports ir zāļu izvešana no primārā tirgus bez reģistrācijas apliecības
īpašnieka vai ražotāja atļaujas (Arfwedson, 2004). Paralēlais eksports un imports ir balstīti
uz ES galveno postulātu par vienoto tirgu un brīvu preču un pakalpojumu kustību, līdz ar
to apturēšana netiek atbalstīta, lai arī dalībvalstīm ir tiesības aizliegt eksprotēt vitāli
nepieciešamos medikamentus, vismaz uz laiku. “Paralēlais eksports - es esmu par to visu
laiku bļāvis. Pagājušogad tas ir pārsniedzis 120 miljonus. Šeit ir bīstamība. Ja tas viss ir
prognozējams - ok, nav problēmu, bet daudziem oriģinālražotājiem , jo dārgas zāles jau
vairāk iet ārā [no valsts], mātes kompānijas uztraucas. Bieži vien […] nosaka īpašas
[zemākas] cenas mūsu reģionā - tad aiziet šīs lētās zāles [projām] un čakarē citus tirgus.
Viņi vairs nedod tās lētas cenas [Latvijai] un rezultātā mēs [zāles] arī varam zaudēt.” R-5
Savukārt citās situācijās, zāļu zemākas cenas citur Eiropā ražotāji skaidro ar zemāku
zāļu ražošanas pašizmaksu lielākai tirāžai, jo pēc likuma iepakojuma marķējumam jābūt
valsts valodā:
“Cena vienai paciņai var atšķirties priekš Baltijas valstīm un [...], piemēram,
Nīderlandē un Lielbritānijā. [...] Pašizmaksa lielākai tirāžai ir stipri zemāka, lielāks
izmērs ir lielākām valstīm - Itālija, Francija, Nīderlande, Beļģija, Lielbritānija. Savukārt,
mūsu valstīm uzražot pat to trilingvālo paku, tas daudzums ir tik niecīgs, ka mums
pašizmaksa ir augstāka.” R-4
Paralēlais imports ir riskants arī ar to, ka neļauj ražotājam precīzi saplānot ražošanu
un piegādes, kas arī var ietekmēt zāļu ilgtermiņa pieejamību:
“Patiesībā, tas milzīgais negatīvais imports, kas ir no brīža, kad tas tika atbalstīts
valdības līmenī [mūs negatīvi ietekmē]. Jā, mums ir konkrēti produkti, kas [cieta] šīs
ietekmes rezultātā. Mēs patiesībā strādājam, mēs ieguldam un mums ir cilvēki, bet kāds uz
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tā, ka var nopelnīt, paņēmis 70% no mūsu tirgus daļas, un mēs paliekam ar 30%, bet tie
ieguldījumi, kāpēc vispār tas produkts ir tirgū - tie ir mūsu.” R-6
Viens no pārstāvjiem minēja, ka arī patērētājiem nav jābūt vienalga, kādas zāles viņi
iegādājās, jo tomēr būtiskāk ir atbalstīt ražotājus, nevis lieltirgotavas, kuru galvenais
mērķis šajā gadījumā ir īstenrmiņa peļņa, nevis ilgtermiņa zāļu nodrošināšana tirgū.
22.3.2.6. Vertikālā integrācija
Kā vēl vienu zāļu pieejamību un zāļu cenas ietekmējošo faktoru, ražotāji minēja
vertikālo integrāciju, kad aptiekas pieder zāļu lieltirgotavām. Integrāciju pamatmērķis ir
ekonomiska rakstura: vertikālā integrācija tiecas samazināt transakciju izmaksas, kas
veidojas starp dažādiem produkta vai pakalpojuma piegādes ķēdes posmiem (Hernandez,
2000). Aptiekā pēc MK noteikumiem Nr. 220 zāles var iepirkt pa taisno no ražotāja, vai arī
no lieltirgotavas (MK noteikumi Nr.220, 2007a). Gadījumā, ja aptiekā zāles iepērk no
ražotāja, gala cena zālēm ir zemāka nekā, ja pa vidu vēl iesaistās lieltirgotava, kas arī
uzliek savu uzcenojumu zālēm (MK noteikumi Nr.803,2005). Normatīvie akti
nereglamentē, kam un kādā kārtībā ražotājs ir tiesīgs dot atlaides; tāpat, tie nereglamentē
minēto jautājumu attiecībā uz lieltirgotavām. Kā rezultātā atlaižu piemērošana un apjoms ir
iesaistīto pušu rīcības brīvība to komercdarbības ietvaros (Slokenberga un Poplavska,
2016). Par to, ka pastāv kompensācijas un atlaides lieltirgotavām un aptiekām, minēja divi
ražotāji, savukārt viens ražotājs norādīja, ka problēma ar aptieku ķēdēm nav tik būtiska, jo
ķēdes pēc lieluma ir līdzīgas un līdz ar to tirgū neveidojas monopols:
“[...]tad, kad ir līgumattiecības lieltirgotavām un aptiekām. Tur mums jau arī
jāmaksā, ja tu gribi tirgot savas zāles.” R-5
Kopā Latvijā pēc ZVA datiem uz 05.04.2018 ir 807 aptiekas, no kurām 230 aptiekas
pieder A/S RePharm (Sentor Farm aptiekas), 69 pieder SIA Tamro (Benu aptiekas), 113
aptiekas SIA Magnum Medical (Apotheka), 52 pieder SIA Euroaptieka Farmācija
(Eiroaptieka), 66 pieder A/S “Olainfarm” (Latvijas aptieka), pārējās (277) ir individuālas
aptiekas (ZVA, 2018a). Šie dati apstiprina to, ka Latvijā vertikāla integrācija ir izteikta, kā
arī, ka savā starpā konkurēt var Sentor Farm aptiekas un Apotheka aptiekas, kā arī Benu
aptiekas, Latvijas aptiekas un Eiro aptiekas, jo šo ķēžu aptieku skaits ir līdzīgs, ka arī
minēja vienas ražotnes pārstāvis:
“Ja runā par aptiekām, tad, no vienas puses ir slikti, ka ir ķēdes, tas ķēdes tomēr
vairāk vai mazāk saviem farmaceitiem iesāka, ko labāk tirgot, bet no otras puses - tas, ka
mūsu ķēdes ir diezgan daudz, salīdzinoši līdzvērtīgas, viņi sava starpā konkurē, neveidojās
monopols.” R-2.1
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2.3.2.7. Kopsavilkums
Latvijā reģistrācijas maksa tiešam ir augstāka nekā Igaunijā. Zālēm, kas iziet
nacionālo reģistrācijas procedūru tā ir 5 691,49 EUR oriģinālpreparātam un 4 268,62 EUR
patentbrīvām zālēm, savukārt gada uzturēšanas maksa ir abiem medikamentu tipiem
vienāda – 498,01 EUR / gadā (MK noteikumi Nr.873, 2013). Igaunijā reģistrācijas maksa
nacionālai procedūrai maksā 1 275 EUR, bet gada uzturēšanas maksa ir 160 EUR (Ferrario
et al., 2016). Salīdzinot ar Igauniju, Latvijā šīs maksas ir gandrīz trīs reizes augstākas.
Tomēr, neskatoties uz to, ka mūs salīdzināja ar Igauniju, līdzīgā pētījumā par Igaunijas
zāļu tirgu, ražotāji kā vienu no iemesliem pie tirgus pamešanas arī nosauca augstas
reģistrācijas maksas (Ferrario et al., 2016). Jāpiemin arī, ka no visām reģistrā esošām
zālēm, kurām spēkā ir reģistrācija, tikai 15% ir reģistrētas caur nacionālo procedūru, 67%
no visām zālēm ir izgājuši decentralizēto vai centralizēto reģistrāciju (ZVA, 2018). Līdz ar
to šai problēmai nav jābūt galvenajam šķērslim zāļu pieejamībai, jo ir zāles, kas ir
reģistrētas Latvijā (ne tikai caur centralizēto reģistrācijas procedūru), bet tā arī neienāk
mūsu tirgū. Zāļu iekļaušana kompensējamo zāļu saraksta aizņem līdz 180 dienām (MK
noteikumi Nr.899, 2006), savukārt Igaunijā šis process ir par 212 dienām ilgāks un sastāda
392 dienas (Ferrario et al., 2016).
Latviju kā references valsti izmanto 11 valstis: Austrija, Beļģija, Čehija, Grieķija,
Igaunija, Somija, Ungārija, Itālija, Lietuva, Polija un Slovākija (Toumi et al., 2014).
Latvijā vidēja zāļu cena ir aptuveni 70 eiro, un tā nav stipri zemāka vai augstāka kā
Eiropas Savienības vidēja zāļu cena – 78.1 EUR, un tā ir gandrīz vienāda ar Polijas vidējo
zāļu cenu (Gesundheit Österreich , 2015). Šī apakškategorija ir jāskatās kontekstā ar
iespēju ražotājiem kompensējamiem medikamentiem samazināt cenu uz laiku, jo tieši šo
valsts regulējošo mehānismu ražotāji vērtēja kā pozitīvu. Visas šīs valstis (izņemot
Igauniju) pēc iedzīvotāju skaita ir lielāki nekā Latvija (EUROSTAT, 2018) , līdz ar to var
pieņemt, ka arī zāles tajās valstīs patērē vairāk. Tā, piemēram, Polijā pēc 2017.gada
datiem, kuru ražotāji bieži pieminēja, ir 37 972 964 iedzīvotāju, kas ir 19.5 reizes vairāk
nekā Latvijā (EUROSTAT, 2018).
Vēl viens patentbrīvo ražotāju minētais trūkums, kas ierobežo ģenērisko zāļu
patēriņu ir negatīva sabiedrības un veselības aprūpes speciālistu attieksme pret ģenēriķiem.
Latvijā kopumā sabiedrības informētība un attieksme pret ģenēriskajām zālēm ir vērtējama
kā pozitīva – tā 33.8% vērtē savu ģenērisko medikamentu lietošanas pieredzi kā pozitīvu,
34.4% izvēlētos tik pat labi patentbrīvo medikamentu kā oriģinālpreparātu, bet 21% labprāt
izvēlētos ģenērisko medikamentu (Mežinska u.c., 2015). To apstiprina arī fakts, ka
2016.gada 75% no visiem pārdotiem zāļu iepakojumiem bija patentbrīvie medikamenti
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(Zāļu valsts aģentūra, 2017). Tomēr, 7.7% gadījumu pacienti negatīvu informāciju par
patentbrīvām zālēm saņem no ārstiem – speciālistiem (Mežinska u.c., 2015), kas nozīmē,
ka tieši veselības aprūpes speciālistu viedoklis var būt par pamatu negatīvai attieksmei pret
patentbrīviem medikamentiem. Speciālistu viedoklis ietekmē to izrakstīšanas paradums, tā
valstīs, kur ir augstāka ģenērisko zāļu un SNN izrakstīšana, ir augstāks ģenērisko zāļu
patēriņš (Wouters, Kanavos and Mckee, 2017).
Problēmas patentbrīvo ražotāju zāļu pieejamībai rada arī paralēlais zāļu imports, jo
parasti patentbrīvo zāļu cenas ir zemākas citās valstīs. “Zāļu paralēlā importēšana ir to
nacionālajā reģistrācijas procedūrā (arī savstarpējā atzīšanas procedūrā un decentralizētajā
procedūrā) reģistrēto zāļu pirmreizēja laišana tirgū Latvijā izplatīšanai aptiekai,
ārstniecības iestādei, sociālās aprūpes institūcijām, praktizējošiem veterinārārstiem,
prakses ārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei, kuras piegādātas no Eiropas
Ekonomikas zonas valsts, ja tās laiž tirgū zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs,
zāļu reģistrācijas īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis” (MK noteikumi Nr.416, 2007).
Teorētiski paralēlajam importam jāveicina zāļu cenu samazināšanās, tomēr praksē tas
ir tikai lieltirgotāju pelņas avots, kā arī tie izjauc pastāvīgu zāļu pieejamību Eiropas valstīs
(Glynn, 2009). Latvijā paralēli importētas zāles sastāda 1.82% no kopēja reģistrēto zāļu
daudzuma (ZVA, 2018).
2.3.3. Valsts regulējošie instrumenti
Ražotāju pārstāvji intervijās uzsvēra valsts regulējošo mehānismu un rīcībpolitikas
instrumentu lomu uz ražotāja stratēģiju un vēlmi atrasties tirgū. Pie valsts regulējošiem
instrumentiem ražotāji minēja references cenas noteikšanu kompensējamo zāļu A saraksta
medikamentiem, SNN izrakstīšanu un lētāka analoga izsniegšanu aptiekā, cenu
pazeminājumu uz laiku, informatīvās kampaņas. Ražotāju pārstāvji vērtēja zāļu tirgu
kopumā un atsevišķi zāļu iegādes kompensācijas sistēmu. Visiem septiņiem intervētajiem
ražotāju pārstāvjiem bija vienots viedoklis par to, ka references izmaiņas biežāk par 4
reizēm gadā varētu traucēt ražošanas plānošanu:
“[…]bet pēc tam likumdošana mainījās, [sarakstu pārskata] 4 reizes gadā un tomēr,
ja ir vairākas references zāles, tad tev ir izredzes kaut ko šeit pārdot. Tagad atkal mūsu
valdība plāno vienreiz mēnesī mainīt cenas, nu mēs stipri domāsim, vai mēs piedalāmies
tāda spēlē. Mēs nevaram saplānot ražošanu uz mēnesi, tas nav iespējams.” R-1
Ražotāju pārstāvju viedokļi par obligāto SNN izrakstīšanu un lētākā analoga
izsniegšanu atšķiras. Šo mehānismu pozitīvi vērtēja to patentbrīvo zāļu ražotāji, kuru
zālēm ir references statuss, bet negatīvi – dārgāko patentbrīvo zāļu ražotāji. Kā šī
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mehānisma mīnusus ražotāju pārstāvji minēja pacientu izvēles ierobežojumu un ārsta
grūtības izsekot ārstēšanas procesu:
“Mums ir, kā es teicu, nosaukumos pārsvarā SNN. Ja mums būs izrakstīts SNN
receptē un mūsu medikaments būs references vai lētākais, tad mums ir lielākas izredzes tikt
izsniegtiem. “R-4
“Ja es būtu ģimenes ārsts - es izvēlētos - es vai nu rakstītu konkrētu ģenēriķi rakstītu konkrētas zāles. Jā, es jau rakstītu ģenēriķus, tikai es zinātu, kuru es esmu
izrakstījusi. Un es ar to strādātu, un man būtu pieredze no tā pacienta. Nevis - es viņu
palaižu, nu un paskatīsimies kā būs.” R-2.2
“Tas ir cilvēktiesību pārkāpums, viņam uzspiest pašu lētāko medikamentu.” R-7
Ražotāji pie valsts patentbrīvo zāļu veicinošiem instrumentiem minēja arī
informatīvās kampaņas – viedokļi par šīm kampaņām bija atšķirīgi, tikai viens ražotājs
uzskatīja, ka šīs kampaņas veicina labas attieksmes veidošanu un motivē cilvēkus
izvēlēties patentbrīvas zāles, savukārt cits ražotājs uzskatīja, ka šīs kampaņas tikai maldina
cilvēkus un liek viņiem domāt, ka dārgākas zāles ir sliktākas:
“Mums tie [patentbrīvo zāļu veicinošie mehānismi] apmierina. Kā es jau teicu,
pirmkārt, kampaņas. Ja Jūs atvērāt Veselības Ministrijas Nacionālā veselības dienesta
mājaslapu, tur visur ir: "Ārstējies nepārmaksājot" , tad viņiem arī ir savas citas
kampaņas.” R-1
“Es tikai skaidri zinu vienu, ka tas sauklis: "Ārstējies nepārmaksājot!" patiesībā
maldina cilvēkus. Kādas asociācijas rodas cilvēkam? Ka vislabākais ir vislētākais” R-6
Šo mehānismu kā pozitīvu minēja tieši referento patentbrīvo zāļu ražotāja pārstāvis
(kompensācijas sistēmas kontekstā), savukārt tas ražotāja pārstāvis, kura zāles nav
references medikamenti nebija pārliecināts par šo kampaņu nepieciešamību. Kopumā tie
ražotāju pārstāvji, kas vērtēja pozitīvi atsevišķus rīcībpolitikas instrumentus, arī valsts
sistēmu kopumā vērtēja kā pozitīvu, norādot kā tā ir vērsta uz pacientu un atbalsta
patentbrīvo zāļu ienākšanu. Ražotāji minēja, ka mehānismi, kas tiek izmantoti Latvijā ir
līdzīgi kā citur Eiropa, kā arī problēmas ir līdzīgas, vienkārši Latvijā tie vairāk izceļas, jo
tirgus ir neliels:
“Vide ir ļoti labvēlīga tāda ziņā, ka tas ir valdības interesēs un valsts interesēs, lai
veicinātu ģenēriskajās zāles, un ģenērisko zāļu pārdošanu un pieaugumu Latvijas tirgū.”
R-4
“Mana skatījumā zāļu sistēma veidota ļoti pārdomāti un mana skatījumā, normatīvo
dokumentu puse ir ļoti atbalstoša ģenērisko medikamentu izplatīšanai. Mēs esam unikāla
valsts, kas spēj ar tik minimālu budžetu nodrošināt tik daudz.” R-2.1
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Tie ražotāju pārstāvji, kas uzskatīja, ka mehānismi ir nepareizi, uzskatīja arī, ka
sistēma ir pamatos nepareiza un tā ir jāmaina, kā arī, ka tik zemas cenas spiež ražotājam iet
prom no tirgus:
“Mums ir mazs tirgus, cenas paliek arvien zemākas. Kā man saka ZVA - tirgū ienāk
arvien mazāk. Ja mēs turpināsim šo politiku, fiziskā zāļu pieejamība kļūs bīstama.” R-5
Vairāk pretenziju ražotāju pārstāvjiem bija tieši pret zāļu iegādes kompensācijas
sistēmu, tikai viens ražotājs novērtējā to kā efektīvu. Sistēmas neefektivitāti patentbrīvo
zāļu ražotāji saistīja ar mazo budžets kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai,
ar to, ka ne visas recepšu zāles Latvijā tiek kompensētas, ka arī ar to, ka sistēma
nenodrošina ar kompensējamām zālēm visus Latvijas iedzīvotājus. Ražotāji minēja, ka tā
neparedz visu zāļu kompensāciju visiem pacientiem, ka netiek pielietota ekonomiskā
izvērtēšana:
“Nav skaidrs un caurspīdīgs, ka zāles tiek iekļautas KZS. NVD neizvērtē
medikamentu pilnībā, skatās tikai ietekmi uz savu budžetu.” R-3
“[…] ir tāda sistēma [Zaļu iegādes kompensācijas sistēma].. Man viņa liekas pašos
pamatos nepareiza.” R-2.2
Viens ražotājs norādīja, ka sistēma sen nebija pārskatīta un mainīta, iekļaujot jaunās
zāles un diagnozes:
“Latvija atšķiras no citām Eiropas valstīm ar izrakstīšanas nosacījumiem, ar kaut
kādiem ierobežojumiem.[…] Patiesībā, KZS ierobežo iespēju izvēlēties to, ko pacientam
konkrēti vajadzētu. Es domāju, ka nosacījumus vajadzētu pārskatīt ik pa laikam, jo viņi ir
diezgan novecojusī. Mēs tur redzam diezgan daudz neatbilstības, kad mēs paskatāmies
zāļu aprakstu - dažiem produktiem vispār vairs nav tāda indikācija, diez kāpēc šis
medikaments ir vēl pirmā izvēle tieši izrakstot pie šādas saslimšanas.” R-6
2.3.4.4. Kopsavilkums
Pētījumi par references cenas noteikšanu kompensējamiem medikamentiem liecina,
ka kopumā references cenas noteikšana ir labs mehānisms, lai veicinātu references zāļu
cenu samazinājumu īstermiņā, kā arī references zāļu lietošanas biežumu, salīdzinot ar tām
zālēm, kurām pacientam ir jāsedz līdzmaksājums. Var secināt, ka kopumā šī sistēma
veicina ģenērisko zāļu lietošanu (Acosta et al., 2014). Bieža references cenu maiņa
(piemēram reizi sešos mēnešos) stimulē ārstus biežāk izrakstīt SNN, līdz ar to tā arī netieši
palielina lētāka analoga izsniegšanas biežumu aptiekās. Tik bieža references noteikšana
kompensējamām zālēm veicina konkurenci starp ražotājiem un zāļu cenu pazemināšanos
(Fische ret al., 2008).
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Līdzīgus viedokļus pauž arī ārsti un ražotāji citās valstīs. Tā, Beļģijā, 81% no
ģimenes ārstiem uzskatīja, ka SNN izrakstīšana mulsina pacientu un nevajadzīgi palielina
farmaceita lomu ārstēšanas procesā. Gandrīz 30% ģimenes ārstu norādīja, ka šāda sistēma
diskriminē pacientu, samazinot viņa iespējas pašam izvēlēties medikamentu, kā arī gandrīz
puse no ģimenes ārstiem uzskatīja, ka SNN izrakstīšana apdraud ārstēšanas procesa
nepārtrauktību (Van Bever, 2015). Līdzīgus rezultātus uzradīja arī pētījumi Francijā (Biga
et al., 2015) un Latvijā (Mežinska u.c., 2015). Divdesmit sešās Eiropas valstīs SNN
izrakstīšana ir obligāta. Taču pētījumi, kas analizē SNN izrakstīšanas ietekmi uz
patentbrīvo zāļu iegādi, apliecina, ka SNN izrakstīšana kombinācijā ar citiem
mehānismiem patentbrīvo zāļu lietošanas veicināšanai spēj samazināt pacientu un valsts
izdevumus (Van Bever, 2015).
Kontekstā ar ārējās references sistēmu (attiecībā uz A kompensējamo zāļu sarakstu),
ko ražotāji minēja kā būtisku traucējošu faktoru savu zāļu pieejamībai Latvijas tirgū
(Ārējas references sistēma spiež samazināt zāļu cenas tirgos, kur ražotājs varētu savas
zāles pārdot dārgāk, kas veicina peļņas samazinājumu Bieži šie lielāki tirgi ir ražotājam
svarīgāki, tāpēc ražotājs izvēlas tos), ražotāji pozitīvi vērtēja iespēju pazemināt
kompensējamo zāļu sarakstā esošām zālēm cenu uz laiku, izmantojot cenu – pārrunu
modeli (price negotiation). 2017.gadā tika noslēgti aptuveni 40 līgumi par cenu
samazinājumu uz laiku, uz kopējo summu ap 19 miljonu eiro (Barisa-Sermule, 2017). Pēc
Padomes Direktīvas (89/105/EEK), kas ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt zāļu cenu un
kompensācijas veidošanas mehānismu caurskatāmību, visām cenām un cenu izmainām
jābūt caurskatāmiem un publiski pieejamiem (Council Directive 89/105/EEC, 1989). Tas
nav izdevīgi ražotājiem, jo viņi negrib, lai valstīs, kurās viņiem ir iespēja tirgot zāles par
augstākām cenām, viņiem nāktos cenas pazemināt. Līdz ar to tie pretojas šī mehānisma
aizliegšanai. Tāpat šī sistēma nav izdevīga lieltirgotājiem, jo tad cenas būtu līdzīgas visas
valstīs un nebūtu iespējams paralēlais zāļu eksports. Slēptas cenas parādās tikai rīkojumos,
bet ne oficiāli pieejamos kompensējamo zāļu sarakstos, kas neļauj citām valstīm ieraudzīt
īsto zemāku cenu, tādējādi ražotājs var jau no sākumā katrai valstij piedāvāt augstāku cenu,
pamatojoties uz publiski pieejamām cenām references valstīs, un tad šo cenu pazemināt,
izmantojot cenu pārrunu mehānismu, bet varbūtība, ka pat “slēpta” cena tāpat būs augstāka
nekā citās valstīs. Šādos apstākļos nav iespējams veikt cenu izvērtējumu starp valstīm. Tā,
ASV 2003.gadā ieviesa Medicare recepšu zāļu lietošanas, uzlabošanas un modernizācijas
aktu (Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act), kurš nosaka, ka
valsts struktūrām nedrīkst slēgt slēptus līgumus par atlaidēm un cenu samazinājumu uz
laiku, to drīkst darīt tikai apdrošināšanas kampaņas (Medicare Prescription Drug,
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Improvement, and Modernization Act , 2003). Eiropā grozījumus par cenu pārrunas
modeļa aizliegšanu noraidīja (Council Directive 2004/109/EC, 2004).
Literatūras pārskats par patentbrīvo zāļu veicinošiem instrumentiem norāda, ka
informatīvam kampaņām, kas ir vērsti uz cilvēku uzvedības maiņu ir neliela ietekme,
līdzīgus rezultātus uzradīja arī pētījumi par ārstu un farmaceitu izglītošanu (Guttier et al.,
2017). Par iespējamiem iemesliem, kāpēc šīs kampaņas neietekmē pacientu uzvedību, var
minēt to, ka varbūt informatīvie materiāli nesasniedz mērķauditoriju vai šie materiāli
auditorijai nav skaidri. Parasti šādas kampaņas un pacientu izglītošana ir efektīva jauno
pacientu vidū, bet neievēro nekādu ieradumu maiņu hroniskiem pacientiem (Sedjo and
Cox, 2009). Tomēr ir dati, ka jebkura veida kampaņas (reklāmas) – gan oriģinālpreparātu,
gan patentbrīvo zāļu – veicina šo zāļu patēriņa pieaugumu (Crespi, 1999), līdz ar to ir
svarīgs šī instrumenta pielietošanas biežums kā arī pareizas auditorijas un informēšanas
kanālu definēšana (Borden, 1964).
Ne visai pamatotas bija arī ražotāju pretenzijas Zāļu iegādes kompensācijas sistēmai,
jo ierobežoto kompensējamo medikamentu skaitu ir jāskatās kontekstā ar ierobežotu un
nelielu veselības aprūpes budžetu (skat. apakšnodaļu 2.3.1. Ekonomiskā situācija).Budžets
kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai vidēji turas 15 - 16% līmenī no
veselības aprūpes kopēja budžeta (NVD 2015; NVD 2016; NVD, 2016a). Uz 2017.gadu
1.jūniju kompensējamo zāļu sarakstā bija iekļauti 1658 medikamenti, kā arī tika iekļautas
29 jaunie medikamenti, tai skaitā jaunas zāles nieru vēža un multiplās sklerozes ārstēšanai
(NVD, 2018a) (kopā reģistrēto medikamentu skaits ir 35 078 (ZVA, 2018)). Uz 2016. gada
1. janvāri kompensējamo zāļu sarakstā bija iekļauti 1609 medikamenti, no kuriem 1245
medikamenti A sarakstā, 341 medikaments B sarakstā un 23 medikamenti – C sarakstā
(NVD, 2017). Vispārējā kārtībā 2016.gadā kompensējamās zāles izsniegtas 686 257
pacientiem (2015. gadā – 647911, pieaugums par 5,9 %) (NVD, 2017). Pēc MK
noteikumiem izskatot iesniegumu par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu
kompensējamo zāļu sarakstā, Nacionālais veselības dienests izvērtē šo zāļu terapeitisko
efektivitāti 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, kā arī veic
ekonomisko novērtēšanu (vērtē ārstēšanas izmaksas un to ietekmi uz veselības aprūpei, tai
skaitā kompensācijai, piešķirtajiem līdzekļiem, salīdzina šo zāļu cenas ar references
valstīm) (MK noteikumi Nr.899, 2006). Ņemot vērā, ka katru gadu pacientu skaits, kam
zāles tiek kompensētas palielinās, kā arī, ka lielākai daļai hronisko slimnieku
kompensējamas zāles tiek nodrošinātas.
69

2.3.4. Ražotāja plānošana un stratēģija
Šī kategorija sastāv no divām apakškategorijām – kompānijas stratēģija un ražotāja
stabilitāte. Tā ir ļoti svarīga zāļu pieejamības kontekstā, jo katrs uzņēmējs savu biznesu
veido uz ilgtermiņa mērķiem.
Pie sava darba stabilitātes, ražotāju pārstāvji runāja par to, ka mūsu valstī nav
pieejami objektīvi dati, lai veiktu tirgus analīzi un turpmāko sava darba plānošanu: “Mums
pietrūkst kvalitatīvi dati tirgus analīzei.” R-3
“Diezgan problemātiski ir tas, ka mums nav precīzu pārdošanās datu, līdz ar to
mums ir grūti prognozēt kaut ko. Brīžiem ir tā, ka mums ir jāsalīdzina trīs dažādas datu
bāzes, no kurām katra ir savādāka.” R-6
Kompānijas stratēģijas kontekstā ražotāji minēja to, kāda veidā viņi izlemj vai ienākt
Latvijas tirgū, vai nē. Šīs stratēģijas atšķiras ražotāju starpā – kādam Latvijas tirgus ir
vēsturiski svarīgs, bet izvēloties starp mūsu tirgu un Eiropas lielākiem tirgiem, priekšroka
tomēr bija otrajiem. Vairāki ražotāji skatījās uz to, vai spēs nodrošināt Latvijā pieprasītas
zemas zāļu cenas, analizē iespējamo patērētāju skaitu noteiktām zālēm, kā arī tirgus
potenciālu:
“Vēsturiski mums ir ļoti svarīgi šie tirgi, īpaši visa pēcpadomju savienība un Baltija,
mēs ilgi sadarbojamies. […] Mēs pētām tirgu, pētām iespējams, pētām ražošanu, Tas ir
ļoti garš process. Mums it sapulces, mums ir video konferences, principā - mārketings
kopā ar mani - mēs pētām cenas. […] Mums ir jāskatās, vai vispār ir tirgus, vai mēs tur
kaut ko varam izdarīt, vai tam produktam ir nākotne, piemēram. Ir tādi bijusi produkti kur mēs dibinām tirgu paši no sākuma.” R-1
“Kompānijai analīze, cik daudz būs patērētāju, cik ir vispār pacientu Latvijā, cik ir
pārdevis, piemēram, oriģinālais ražotājs laikā, cik mēs varētu pārdot ienākot ar ģenērisko.
Ja tas ir jau esošais ģenēriskais produkts, kas ir pirmais piereģistrējis, viņam pārdošanas
ir 10% un tas ir ilgstoši, tad kompānijas jau skatās, kas ir izdevīgi, kas nav.” R-6
Ražotāju stratēģija attiecība uz atrašanos kompensējamo zāļu sarakstā atšķiras – kāds
uzskata, ka jānodrošina references statuss saviem medikamentiem, cits – ka jānotur
atpazīstamība populāram produktam, kas nav references produkts:
“Ja mums ir stiprs brends, kurš ir iegājies tautā, mēs neskrienam un nelaižam viņu
uz referenci.” R-1
“Mūsu cena ir atkarīgā no konkurentu cenām, no tādas pašas molekulas, kuru ražo
cits ražotājs. Lai sarakstā būtu references statusā, mums visu laiku jāsamazina cena. Tā ir
mūsu politika - maksimālā pieejamība, ko nosaka tieši references statuss, jo tieši šāds
medikaments pēc likumdošanas aptiekā ir jāizsniedz.” R-4
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2.3.4.1. Kopsavilkums
Plānošanai ir sevišķi liela nozīme uzņēmuma veiksmīgas darbības attīstīšanā, jo tā
liek uzņēmējiem izstrādāt uzņēmuma galvenos darbības virzienus un ražošanas attīstības
proporcijas, ņemot vērā uzņēmuma resursus un tirgus pieprasījumu. Efektīva plānošana
samazina laiku, ko vadītājs tērē lēmumu pieņemšanai (Abizāre, 2003). Tikai precīzi
plānojot zāļu patēriņu un cenas, par kuram ražotājs var pārdot savas zāles, var nodrošināt
nepārtrauktu ražošanu un preces piegādi. Tomēr, dati par zāļu patēriņu tiešam nav publiski
pieejami, kā arī nav datu par paralēli eksportētām zālēm. Zāļu realizācijas datu sniegšana
no Zāļu valsts aģentūras ir maksas pakalpojums (MK noteikumi Nr.873, 2013), līdz ar
plānošana attiecība uz mūsu tirgu ražotājiem var būt apgrūtināta.
2.3.5. Kopsavilkums
Neskatoties uz to, ka ražotāju pārstāvji minēja daudz trūkumu un šķēršļu savu zāļu
izplatīšanai Latvijas tirgū, tas tomēr ir ražotājiem svarīgs. Kaut gan ražotāju pārstāvji
minēja, ka ražotājam nepārtraukti jāsamazina cenas, kas var kļūt par iemeslu tirgus
pamešanai, tomēr konkurences ietekmes dēļ ražotāji paši samazina cenas, lai atrastos
references statusā. Arī ražotāju pārstāvji minēja, ka izvērtē, kuras zāles viņiem ir izdevīgi
izplatīt Latvijā, kas nozīmē, ka valsts regulējošie mehānismi nav vienīgais ierobežojums
ražotāju peļņai.
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Secinājumi
1. Latvijā tiek pielietoti praktiski visi būtiskākie patentbrīvo zāļu piedāvājumu
veicinošie mehānismi – SNNizrakstīšana, zāļu aizvietošana aptiekās, ģenēriķu
lietošanu veicinošas kampaņas, kā arī piedāvājumu veicinošie mehānismi – iekšējā
un ārējā reference. Taču šie mehānismi ir pielietoti tikai Zāļu iegādes
kompensācijas sistēmas ietvaros.
2. Latvijā pēdējo četru gadu laikā bija pieejamas vidēji 42% no visām centralizēti
reģistrētajām zālēm, rēķinot pēc zāļu komercnosaukumiem, savukārt, ja ņem vērā
visus iepakojumu lielumus un devas, ko ražotājs ir reģistrējis, šo zāļu pieejamība ir
bijusi tikai 6,61%. Kā rezultātāLatvijas pacientiem nav pieejamas atsevišķas zāļu
devas vai formas, vai arī iepakojuma lielumi, kas var būtiski ietekmēt viņu
līdzestību un iespēju zāles iegādāties.
3. Centralizēti reģistrēto patentbrīvo zāļu pieejamība Latvijā periodā no 2014. līdz
2017. gadam ir zemāka par kopējo centralizēti reģistrēto zāļu pieejamību – tā ir
vidēji 35,51%, rēķinot pēc patentbrīvo zāļu komercnosaukumiem un 2,6%, rēķinot
pēc visām zāļu formām, devām un iepakojumu lielumiem.
4. Nepārtraukti jeb vismaz 8 mēnešus katrā no darbā apskatītajiem gadiem, tirgū bija
pieejamas tikai 26,8% no visām centralizēti reģistrētajām zālēm un 25,9% no
centralizēti reģistrētajām patentbrīvajām zālēm (rēķinot pēc komercnosaukumiem).
5. Centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība ir atšķirīga dažādās ATĶ grupās – visvairāk
zāļu produktuir pieejami sistēmiski lietojamo hormonu, izņemot insulīnu un
dzimumhormonu ATĶ grupā, bet plašākā pieejamība ir dermatoloģiskiem
centralizēti reģistrētiem patentbrīvajiem preparātiem, kā arī ir grupas, kurās Latvijā
nav vispār pieejami centralizēti reģistrētie patentbrīvie medikamenti.
6. Nacionāli reģistrēto patentbrīvo medikamentu pieejamība Latvijā ir zema – ne
vienmēr centralizēti reģistrētajiem patentbrīvajiem medikamentiem ir arī nacionāli
reģistrēti konkurenti, kā arī ne visi nacionāli reģistrētie patentbrīvie preparāti tiek
izplatīti tirgū.
7. Ģenērisko zāļu patēriņš ir atšķirīgs dažādās zāļu grupās un ir atkarīgs no
patentbrīvo medikamentu cenām, ārstu izrakstīšanas paradumiem un viņu
viedokļiem par patentbrīvajām zālēm.
8. Pacienti biežāk izvēlās patentbrīvās zāles, ja līdzmaksājums par oriģinālpreparātu
kompensācijas sistēmas ietvaros ir salīdzinoši augsts.
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9. Ir zāļu grupas, kurās saglabājas augsts oriģinālpreparātu patēriņš pat ienākot
patentbrīvajiem preparātiem un ir tādas - kur novēro tūlītēju pacientu pāreju uz
patentbrīvo medikamentu lietošanu.
10. Maksimālo patentbrīvo zāļu patēriņu sasniedz sākot ar otro gadu pēc patenta
beigām, kas varētu būt saistīts ar farmaceitu un ārstu informētību par lētāko
alternatīvu. Šie rezultāti ir līdzvērtīgi gan medikamentiem kas ir iekļauti KZS, gan
tiem, kas nav.
11. Lielākoties oriģinālpreparāta cena tikai nedaudz samazinās vai vispār nemainās pēc
patentbrīvo medikamentu ienākšanas tirgū, savukārt, jo vairāk tirgū ienāk
patentbrīvas zāles, jo vairāk samazinās to cenas.
12. Intervētie ražotāju pārstāvji visbiežāk minēja zemu iedzīvotāju pirktspēju, nelielo
valsts finansējumu un mazo zāļu tirgu kā traucējošus iemeslus zāļu pieejamībai
Latvijā.
13. Pozitīvi, tādus valsts rīcībpolitikas instrumentus kā SNN izrakstīšana un
informatīvās kampaņas, vērtēja tie patentbrīvo zāļu ražotāji, kam ir references
medikamenti, savukārt pārējie ražotāji uzskatīja, ka šie mehānismi maldina
cilvēkus un pārkāpj viņu tiesības izvēlēties zāles.
14. Tie ražotāji, kas pozitīvi vērtēja kādu no valsts regulējošiem mehānismiem, arī
kopumā uzskatīja, ka sistēma ir labi veidota, bet ir atsevišķi trūkumi, no kuriem
būtu nepieciešams izvairīties.
15. Patentbrīvo zāļu pieejamību veicina valsts rīcībpolitikas instrumenti – zemākas
reģistrācijas maksas, cenu pārrunu modelis un pozitīva veselības aprūpes
speciālistu attieksme pret patentbrīvajām zālēm.
16. Paralēlais imports un eksports ir būtisks šķērslis zāļu pieejamībai tirgū, jo to nevar
kontrolēt un ietekmēt, kā arī tie traucē ražošanas un piegādes apjomu plānošanai.
17. Vertikālā integrācija ierobežo zāļu pieejamību aptiekās un mazina ražotāju peļņu.
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Priekšlikumi
1. Izskatīt iespēju Zāļu valsts aģentūrai samazināt reģistrācijas un gada uzturēšanas
maksas, paātrināt reģistrācijas procesu un nodrošināt reģistrācijas procesu lielāku
caurskatāmību.
2. Turpināt paplašināt KZS ar mērķi nākotnē kompensēt visas vai lielāko daļu
recepšu zāļu.
3. Izveidot situāciju, pie kuras Nacionālais veselības dienests var pārskatīt zāļu
iekļaušanas kritērijus kompensējamo zāļu sarakstā ar mērķi paplašināt to,
iekļaujot tajā vairāk diagnožu un zāļu grupu.
4. Ieviest praksi, kad topošajiem ārstiem augstskolās māca izrakstīt tikai un vienīgi
SNN, līdzīgi kā tas notiek Lielbritānijā.
5.

Paplašināt obligāto SNN izrakstīšanu un zāļu aizvietošanu aptiekās visām
recepšu zālēm – gan ambulatori izrakstītajām, gan norādītām pacientu izrakstos.

6. Turpināt veselības aprūpes un pacientu izglītojošas un informatīvas kampaņas, lai
uzlabotu viņu zināšanas par patentbrīviem medikamentiem.
7. Nodrošināt, ka elektroniski izrakstot medikamentu, to nosaukums automātiski
mainīsies uz SNN.
8. Apsvērt iespēju ievest procentuālu atmaksas (clawback) sistēmu lieltirgotājiem,
kad tiem ir jāatmaksā konkrēta naudas summa veselības budžetā, kas tika
aprēķinātā pamatojoties uz apgrozījumu, kas iegūts no publiskā finansējuma.
9. Apsvērt iespēju izstrādāt vienotu Baltijas valstu redzējumu zāļu politikas
jautājumos, lai veidotu lielāku un pievilcīgāku tirgu.
10. Apsvērt iespēju ieviest farmaceitus un ārstus finansiāli motivējošus mehānismus.

74

Nobeigums
Pētījumu praktiski var pielietot, lai veidotos ieskats par esošiem rīcībpolitikas
instrumentiem un to efektivitāti, kā arī, lai saprastu ražotāju viedokli par zāļu tirgu.
Pētījuma teorētiskā daļa dod ieskatu par ģenērisko zāļu veicinošiem mehānismiem un to
efektivitāti, kā arī par galvenajiem tirgus šķēršļiem. Pētījuma praktiskā daļa ļauj novērtēt
ražotāju skatījumu uz zāļu tirgu, kopējo centralizēti reģistrēto zāļu pieejamību, kas arī
netieši ļauj novērtēt zāļu tirgus potenciālu un ražotāju interesi par to. Piemēru analīze
parāda dažādas patentbrīvo zāļu ienākšanas tendences un cenu izmaiņas, ļauj izvērtēt tirgus
tendences.
Pētījuma gaitā nebija pieejami precīzi dati par nacionāli reģistrēto zāļu pieejamību,
kā arī nebija iespējams noteikt tās terapeitiskās jomas, kurās medikamentu trūkst visvairāk.
Lai nodrošinātu plašāku skatījumu uz zāļu pieejamības jautājumiem ir nepieciešams arī
izzināt, rīcībpolitikas veidotāju, pacientu, ārstu, farmaceitu un lieltirgotāju skatījumu uz
esošiem tirgus trūkumiem un / vai priekšrocībām.
Veicot pētījumu, dziļāk tika izzināta Latvijas zāļu rīcībpolitika, esošais zāļu tirgus.
Tika analizēta vairāk nekā desmit tūkstošu centralizēti reģistrēto zāļu pieejamība, kā arī
nacionāli reģistrēto patentbrīvo zāļu pieejamība. Tika atlasīti pieci medikamenti, kuriem
nesen beidzās patents un sīkāk analizēta šo zāļu pieejamība, pielietojot 4 dažādus
starptautiskos pētījumus aprobētos indikatorus. Uz šo visu datu analīzes pamata, tika
izdarīti secinājumi par valsts rīcībpolitikas efektivitāti un trūkumiem, par kopējo zāļu
tirgus, kā arī izstrādāti priekšlikumi, kas varētu veicināt labāku zāļu pieejamību.
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1.pielikums
RAŽOTĀJU DAĻĒJI STRUKTURĒTO INTERVIJU JAUTĀJUMI
1.

Kā jūs vērtētu Latvijas veidoto zāļu politiku? Vai tā ir draudzīga ģenērisko

zāļu ražotājiem, lai tie ievestu savas zāles? Kāpēc?
(piezīme: ZVA atviegloja reģistrācijas maksu, bet pēc viņu datiem tas situāciju
nemainīja. Tāpat ZVA saka, ka apmēram 30% ģenēriķu ir reģistrēti, bet nekad neienāk
tirgū, tātad reģistrācijas maksa nav problēma?)
2.

Cik izdevīgi ir izplatīt zāles Latvijā?

3.

Vai ģenērisko zāļu ražotājs ir motivēts palikt Latvijas tirgū ilgtermiņā,

kāpēc?
4.

Kā Jūs vērtējat Latvijas ģenēriķu tirgu salīdzinot ar parējām Baltijas

valstīm? Kurš no šiem tirgiem ir vairāk pievilcīgs un kāpēc?
5.

Vai ārstu, farmaceitu un sabiedrības attieksme pret ģenēriķiem ir problēma?

6.

Kādi, jūsuprāt, ir galvenie Latvijas tirgus trūkumi? (vēl pie mazā tirgus

argumenta, piem. statīniem ir ārkārtīgi daudz konkurentu, bet citiem nav..)
7.

Kas būtu jāizmaina Latvijas likumdošanā, lai veicinātu ģenērisko zāļu

(oriģinālpreparātu / inovatīvo zāļu) ienākšanu mūsu valsts tirgū?
8.

Kas būtu jāmaina zāļu reģistrācijas procesā, lai ražotājam būtu vieglāk

ienākt LV tirgū? Kādas ir priekšrocības un kādi ir trūkumi zāļu reģistrācijas procesam,
salīdzinot ar citām Baltijas valstīm?
9.

Kā jūs izvēlaties, kuras zāles ievest Latvijas tirgū un kuras nē?

10.

Kā Jūs vērtējat mehānismus, kas ir noteikti Latvijā, lai regulētu un veicinātu

ģenērisko zāļu tirgu? Piem.
• SNN izrakstīšana receptē;
• Lētāka analoga obligāta piedāvāšana / izsniegšana aptiekās;
• References cenas noteikšana KZ A sarakstam;
• Otru un trešo iekļaujamo zāļu KBC jābūt par 10% zemākai nekā references cenai,
bet nākošo iekļaujamo zāļu (4. un nākošo) KBC jābūt 5% zemākai par A sarakstā
attiecīgajā references grupā esošo references zāļu kompensācijas bāzes cenu.
11.

Kā Jūs vērtējat kompensējamo zāļu sistēmu? Vai ienākšana tajā ir viegla vai

grūta, kāpēc? Vai tā ir pievilcīga zāļu ražotājiem?
12.

Kā Jūs vērtējat faktu, ka, lai zāles būtu jāiekļauj KZSā ražotājam / RAĪ ir

jāiesniedz šo zāļu cena Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā?
86

Vai, jūsuprāt, objektīvs ir mehānisms, ka KZSā esošo zāļu cenai jābūt ne augstākai kā
trešai zemāko zāļu cenai šajās valstīs (un ne augstākai par cenu LT un EE)?
13.

Vai, jūsuprāt, Latvijā būtu vērts pielietot kādus citus ģenērisko zāļu

ienākšanu veicinošus mehānismus? Kādus? / Kāpēc nē?
14.

Vai Jūs varētu komentēt kāpēc noteiktas Jūsu zāles ir pieejamas Latvijā, bet

citas nē?
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GALVOJUMS
Ar šo, es galvoju, ka maģistra darbs ir izpildīts patstāvīgi, bez citu palīdzības, no
svešiem pirmavotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs nekādā veidā
nav iesniegts nevienai citai pārbaudījuma komisijai.

__________________ (studējošā paraksts) / _______________ (vārds, uzvārds)

20___. gada ______________
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NOVĒRTĒJUMS
Noslēguma darbs aizstāvēts Valsts pārbaudījuma komisijas sēdē
2018 .gada ___. ____________ un novērtēts ar atzīmi ________________________.

Komisijas priekšsēdētājs ___________________________
(vārds, uzvārds)
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______________
(paraksts)

