Ceļā uz ilgtspējīgu risku sadali (standarta pamatlīgums) jaunu inovatīvu
medikamentu ieviešanai
Pamatojums

Ierobežots veselības aprūpes finansējums un īstermiņa (1 gada) budžeta plānošana līdz šim bijuši galvenie iemesli tam,
lai Veselības minstrija ieviestu standarta riska sadales vai finansiālās līdzdalības līgumu farmācijas nozarē;
Šī vienošanās ir veicinājusi piekļuvi jaunai, efektīvai un inovatīvai ārstēšanai, kas citādi nebūtu iespējams ierobežotā
veselības aprūpes budžeta dēļ (25 līgumi 2018. gadā);
Tomēr šis standarta līgums nav pietiekami sabalansēts attiecībā uz industriju;
- Izmaksas par paredzētā budžeta pārtēriņu šobrīd 100% apmērā sedz farmācijas uzņēmumi (tai skaitā vairumtirgotāju un aptieku uzcenojumu, kā arī PVN);
- Līgumam nav noteikta termiņa, un tas paredz sodu, ja uzņēmums lauž līgumu līdz pat 12 mēnešu apmērā no
kopējiem iztērētajiem līdzekļiem par medikamentiem;
- Nav tiesību normu, kas garantētu maksātāja rīcību gadījumā, ja ievērojami palielinās ārstēto pacientu skaits, attiecīgi
to sedzot ar budžeta palielinājumu;
Mūsu kaimiņvalstīm Lietuvai un Igaunijai ir līdzīgi riska sadales līgumi, kuros paredzēti abām pusēm labvēlīgāki riska
pārvaldības risinājumi:
- Lietuvā farmācijas uzņēmumiem tiek veikta atmaksa procentuāli no pārsniegtās daļas, to proporcionāli sadalot
starp farmācijas uzņēmumu un maksātāju;
- Igaunijā līgums tiek slēgts uz vienu gadu un iespējamā pārsnieguma gadījumā farmācijas uzņēmums to paziņo
maksātājam, savstarpēji tiek veiktas pārrunas par grozījumiem līgumā un, ja vienošanās netiek panākta, tad pret
farmācijas uzņēmumu netiek paredzētas soda sankcijas.

Piedāvājums

Izveidot jaunu regulējumu riska sadales līgumiem, kas vienmērīgāk līdzsvarotu risku un iekļautu tiesību normas, kas
pasargātu farmācijas uzņēmumus no finansiālām grūtībām, kas radies neparedzamu un pārmērīgu finanšu saistību dēļ.

Izpilde

Iepazīstināt valsts institūcijas ar nozares sagatavotajiem līguma grozījumu priekšlikumiem (2019.gada oktobris);
Valsts institūcijām sagatavo savu vīziju/līguma grozījumu priekšlikumus (2019.gada oktobris - novembris);
Seminārs ar mediatora/moderatora dalību ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamu risinājumu
(2019.gada novembris);
Detalizēti izstrādāta tiesiskā līguma sagatavošana saskaņā ar iepriekš saskaņoto risinājumu (2019.gada decembris);
Abu pušu apstiprināta vienošanās (2019.gada decembris);
Jauna līguma ieviešana (sākot ar 2020.gada janvāri).

Iesaistītās

Valsts institūcijas

puses

Veselības ministrija
Nacionālais veselības dienests
Farmācijas industrijas asociācijas
Juridiskie eksperti
Mediators/moderators, kas palīdzētu risināt sarunas un panākt vienošanos

Pilotprojekta piedāvājums
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