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PAREDZĒTĀS NORMAS 

 1. Lai uzlabotu ambulatorai ārstēšanai paredzēto kompensējamo 
zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību un efektīvāk izmantotu 
veselības nozarei jau piešķirto finansējumu, ir plānots noteikt 
atvieglotu procedūru kompensējamo zāļu B sarakstā iekļauto zāļu 
paralēlā importa un paralēlās izplatīšanas ceļā izplatāmo zāļu 
iekļaušanai kompensācijas kārtībā. Kompensējamo zāļu B 
sarakstā iekļautajām zālēm nav konkurences saraksta ietvaros, 
līdz ar to ir jāveicina konkurence, ko veido paralēlais imports un 
paralēlā izplatīšana. 

 Tā kā, ieviešot paredzētās izmaiņas, nenotiks zāļu iekļaušanas 
kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) procesa gaitā veicamā 
izvērtēšana un cenas noteikšanas procedūra, attiecīgo paralēli 
izplatīto un paralēli importēto zāļu cenu noteiks identisku to zāļu 
cenai, pret kurām tiek veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlā 
importēšana, ņemot vērā zāļu formu, stiprumu un iepakojuma 
lielumu. 
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PAREDZĒTĀS NORMAS 

 Vienlaikus noteikumu projekts paredz, ka, pamatojoties uz 

iesniedzēja iesniegumu, Nacionālajam veselības 

dienestam (NVD) ir tiesības atcelt maksu par ekspertīzi par 

zāļu iekļaušanu KZS vai gada maksu par zāļu uzturēšanu 

KZS, ja zāles tiek ievestas un izplatītas Latvijas Republikas 

teritorijā kā paralēli importētas vai paralēli izplatītas zāles. 

 Attiecīgi tiks precizēti aptiekas pienākumi, izsniedzot zāles 

pret recepti, kurā ir norādīts zāļu vispārīgais nosaukums. 
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PAREDZĒTĀS NORMAS 

 2. Turpmāk vienas references grupas ietvaros references 

cenu varēs noteikt vairākām zālēm vai medicīniskajām 

ierīcēm, un tām tiks noteikts references zāļu vai references 

medicīnisko ierīču statuss. Attiecīgi tiks precizēta arī norma 

par kompensācijas bāzes cenas samazināšanu un noteiktu 

laiku. 
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PAREDZĒTĀS NORMAS 

 3. Lai pacientiem, iegādājoties kompensējamo zāļu A 

sarakstā iekļautās zāles vai medicīniskās ierīces, nebūtu 

jāpiemaksā vairāk kā 30%, salīdzinājumā ar references zāļu 

vai medicīnisko ierīču iegādes izmaksām, noteikumu 

projektā iekļauta norma, ka A saraksta zāļu un medicīnisko 

ierīču izmaksas viena pacienta ārstēšanai dienā, rēķinot pēc 

definētās diennakts devas, nedrīkst pārsniegt references 

zāļu attiecīgās izmaksas vairāk kā par 30 %. 
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 4. Lai veicinātu jaunu lētāku zāļu un medicīnisko ierīču 

iekļaušanu KZS, ir paredzēts turpmāk KZS atjaunot biežāk – 

nevis divas reizes gadā, kā līdz šim, bet gan četras reizes 

gadā. Lai paātrinātu aptieku informētību par paredzamajām 

izmaiņām KZS, 15 dienas pirms aktualizētā KZS spēkā 

stāšanās NVD ievieto tīmekļa vietnē paredzamo KZS ar 

norādi par tā spēkā stāšanās datumu. 
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 5. Lai uzlabotu infekcijas slimību ārstēšanu bērniem, kā arī 
mazinātu antimikrobiālo rezistenci, kas var rasties, pašārstēšanās 
ceļā ārstējot infekcijas slimības, plānots uzlabot valsts 
apmaksātas terapijas pieejamību bērniem. Tāpēc diagnožu 
grupās “Konjuktivīts”, “Nestrutojošs vidusauss iekaisums (otitis 
media)”, “Akūts nazofaringīts”, “Akūts faringīts”, “Akūts laringīts un 
traheīts”, “Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu 
lokalizāciju”, “Gripa, ja vīruss nav identificēts”, “Streptococcus 
pneumoniae ierosināta pneimonija”, “Citur neklasificēta bakteriāla 
pneimonija”, “Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta 
pneimonija”, “Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija” 
un “Akūts bronhīts” zāļu iegādes izdevumu kompensāciju plānots 
nodrošināt nevis līdz bērnu 3 gadu vecumam, kā tas ir šobrīd, bet 
līdz 18 gadu vecumam. 
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 6. Noteikumu projekts paredz arī paaugstināt 

kompensācijas apmēru diagnozēm “Krona (Crohn) slimība 

(reģionāls enterīts)”, “Čūlainais (ulcerozs) kolīts” un “Zvīņēde 

(psoriasis)”, uzlabojot medikamentozās terapijas pieejamību 

pacientiem ar minētajām diagnozēm. 
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Paldies par uzmanību! 
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