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Lai pievērstu uzmanību inovāciju sasniegumiem farmācijā un meklētu atbildes, kā ierobežota 

finansējuma apstākļos panākt būtisku progresu veselības aprūpes efektivitātē, Starptautisko 

inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju 

“Sorainen” ceturtdien, 31.oktobrī Rīgā rīko starptautisku konferenci “Inovācijas un juridiskie 

aspekti farmācijas nozarē”, informēja SIFFA izpilddirektors Valters Bolēvics. 

https://www.la.lv/author/author224/
https://www.la.lv/author/author224/
http://veselam.la.lv/konference-spriedis-par-inovacijam-farmacijas-nozare
http://veselam.la.lv/konference-spriedis-par-inovacijam-farmacijas-nozare


Eiropas farmācijas rūpniecības un asociāciju federācijas (EFPIA) apkopotie dati liecina, ka 

jaunu zāļu atklājumos 2017.gadā farmācijas nozares pētniecībā un attīstībā Eiropā tika ieguldīti 

35,3 miljardi eiro un nodarbināti 115 000 cilvēki. 

Konferences atklāšanā ar uzrunu uzstāsies veselības ministre Ilze Viņķele (AP). Dalībnieku 

vidū būs arī farmācijas nozares un valsts veselības institūciju pārstāvji, ārsti, juristi, mediji un 

politiķi. 

Konferencē tiks spriests kā ierobežota veselības nozares finansējuma apstākļos panākt, lai valsts 

apmaksātas inovācijas veselības jomā kļūtu pieejamākas pēc iespējas plašākam iedzīvotāju 

lokam. “Tāpēc farmācijas nozare, kas aktīvi iesaistās veselības politikas veidošanā arī Latvijā, 

ar šo ekspertu konferenci sniedz savu ieguldījumu efektīvākas veselības aprūpes sistēmas 

izveidē,” vēstīja Bolēvics. 

Konferencē ar priekšlasījumiem par inovāciju lomu veselības aprūpē no valsts un pacientu 

perspektīvas uzstāsies vairāki starptautiski atzīti veselības ekonomikas eksperti. Tajā skaitā arī 

Stokholmas Ekonomikas augstskolas profesors Bengts Jonsons, kurš sniegs informāciju par to, 

kā pēdējās desmitgadēs veselības aprūpes sistēmu ir ietekmējusi jaunu medikamentu 

parādīšanās un kādi ir to radītie ieguvumi vēža pacientu ārstēšanā. 

Savukārt Zviedrijas Veselības ekonomikas institūta profesors Ulfs Pērsons iezīmēs inovāciju 

lomu veselības aprūpē no veselības ekonomikas aspekta. Salīdzinot veselības aprūpes 

izdevumus un slimību izmaksas dažādu valstu praksē, viņš analizēs zāļu vērtību noteicošos 

faktorus, kā arī sniegs ieskatu, kā veselības aprūpē ieviest uz vērtību balstītu cenu noteikšanu 

zālēm. 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām attiecībā uz valsts pienākumu apjomu nodrošināt 

medicīniskos pakalpojumus informēs Agita Sprūde, “Sorainen” vecākā juriste tiesvedību 

praksē. Tiks skaidrots kādi ir kritēriji valsts ierobežoto resursu sadalīšanai veselības jomā, kādas 

ir valsts rīcības brīvības robežas, nosakot zāļu kompensācijas sliekšņus un pacientu finansiālās 

līdzdalības apjomu, kā arī pacientu tiesības uz medicīnisko aprūpi un piekļuvi nereģistrētām 

zālēm. 

Savukārt “Sorainen” partnere un zvērināta advokāte Ieva Andersone, pievērsīsies datu 

aizsardzības aspektiem uz rezultātiem balstītā zāļu kompensācijas modelī. Juriste skaidros, kādi 

ir rezultātos balstīti un citi alternatīvi zāļu kompensācijas modeļi, to tendences un izplatība 

Eiropā. Kā uzsver Andersone, rezultātos balstīts zāļu kompensācijas modelis rada 

nepieciešamību risināt datu ieguves un apstrādes jautājumus, it īpaši, ja zāļu ražotājs gūst 

noteiktu piekļuvi E-veselības reģistriem. 

“Pašlaik Latvijas normatīvajos aktos nav nostiprināts tiesiskais pamats personas veselības datu 

nodošanai, lai nodrošinātu mērķterapijas īstenošanu, tāpēc piemērota datu apstrādes pamata 

noteikšana ir jāapsver jau sākotnējā alternatīvu kompensācijas modeļu izveides stadijā,” skaidro 

Andersone. 



Savukārt par konkurences tiesību piemērošanu farmācijas nozarē ES informēs “Sorainen” 

vecākā juriste Marika Grunte. 2018.gada sākumā Eiropas Komisija publiskoja ziņojumu par 

konkurences noteikumu ievērošanu farmācijas nozarē Eiropā no 2009.gada – 2017.gadam. 

Ziņojums apkopo biežākos konkurences tiesību pārkāpumus farmācijas jomā, no kuriem 

daudzos iesaistīti globāla mēroga zāļu ražotāji. Grunte norāda ka “ziņojuma atziņas palīdz 

saprast, kas jāievēro, veidojot konkurences atbilstības programmas.” 

 


