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Rīgā
Rīgā, 13.01.2015.
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas 10. sēdes protokols
Sanāksmi vada: Komisijas vadītāja Nikola Vernere-Keiša
Piedalās: B. Kleina (VM) 1, D. Rudzīte (RAKUS), A. Seilis (ZVA), U. Dumpis (PSKUS),
A.Utināne (BIOR), I.Sviestiņa (BKUS), I. Bārbale (LLĢAA), V. Grīnbergs (BKUS), I.Krauja
(ZM), S.Janka (NVD), A.Nogotkova (VI).
Citi dalībnieki: Z. Linde-Ozola (LU), V.Ī. Kalniņa (RAKUS), A.Nicmane-Aišpure (LĢAA),
A.Fogele (NVD), D.Arāja (VM), D. Behmane (VM)
Protokolē: E.Dimiņa (SPKC)
Sanāksmes norises vieta: Veselības ministrija
Sanāksmi sāk plkst. 15:00.
N.Vernere-Keiša atklāj sanāksmi un informē par sanāksmes gaitu. Tā kā ir vairāki
pieaicinātie eksperti, sanāksmes pirmais jautājums būs par antibakteriālo līdzekļu kompensāciju.
1. Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto antimikrobo līdzekļu iegādes izdevumu
kompensācijas perspektīvas
VM (D.Behmane, D.Arāja) un NVD (A.Fogele) pārstāvji informē par plāniem paplašināt
vecumu bērniem, kuriem plānots kompensēt antibakteriālos līdzekļus. Mērķis ir uzlabot
antibakteriālo līdzekļu pieejamību bērniem un pastiprināt kontroli pār to lietošanu. Lai to
izdarītu, ir plānots veikt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtība”.
Darba grupas pārstāvji norāda, ka šībrīža sistēma paredz kompensāciju bērniem līdz 3 gadu
vecumam indikācijām, kas ne vienmēr ir pamatotas. Piemēram, pie diagnozes “Gripa, ja vīruss
nav identificēts”, kas ir absolūtā pretrunā ar zinātniskiem pierādījumiem. Arī dažu citu diagnožu
gadījumā antibakteriālās terapijas nepieciešamība nav viennozīmīgi vērtējama. Šīs nepilnības
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būtu jānovērš MK noteikumu grozījumos, lai neveicinātu nepamatotu antibakteriālu līdzekļu
lietošanu. E.Dimiņa norāda, ka kompensācijas sistēma varētu veicināt antibakteriālo līdzekļu
patēriņa pieaugumu un pārmērīgu antibiotiku lietošanu. U.Dumpis uzsver, ka ideja par
antibiotiku kompensēšanu ir ļoti laba, bet nepieciešami kontroles mehānismi.
VM pārstāve informē, ka NVD vadībā tiks izveidota darba grupa, piesaistot ekspertus,
kuras uzdevums būs izstrādāt vadlīnijas AB terapijai bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Lūdz
AMR komisijai izvirzīt pārstāvjus, kuri varētu piedalīties šajā darba grupā. N.Vernere-Keiša
apsola informēt visus, arī klāt neesošos pārstāvjus, kā arī lūgt ieteikt nepieciešamos ekspertus.
U.Dumpis norāda, ka noteikti jāpiedalās pediatriem un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
speciālistiem. V.Grīnbergs apsola konsultēties ar kolēģiem. U.Dumpis norāda, ka tas nebūt nav
viegls uzdevums un interesējas, kādi varētu būt termiņi. D.Behmane norāda, ka tas varētu būt
marts. E.Dimiņa norāda, ka tas ir papildus darbs ekspertiem, kuri ir nodarbināti citās darbavietās,
kurš ir brīvprātīgs un tas nav īsti pareizi, jo var ietekmēt kvalitāti. D.Behmane norāda, ka tāda
prakse ir normāla.
D.Behmane norāda, ka antibiotiku kompensācija pieaugušajiem ir tikai pirmais solis un
Veselības ministrs vēlas paplašināt kompensācijas sistēmu un antibiotikas kompensēt arī
pieaugušajiem. Vismaz daļēji. U.Dumpis norāda, ka ar pieaugušajiem būs ievērojami sarežģītāk,
jo diagnozes ir sarežģītākas un strīdīgākas arī terapijas iespējas. D.Behmane uzsver, ka sāksim ar
kompensāciju bērniem līdz 18.gadiem, bet pēc tam grupa var tikt paplašināta.
2.

Komisijas un darba grupu vadītāju vizīte pie Veselības ministra

N.Vernere-Keiša informē, ka komisijas pārstāvji, darba grupu vadītāji, tikās ar veselības
ministru, lai informētu par AMR komisijas darbu un nacionālā plāna projektu. U.Dumpis un
pārējie dalībnieki apstiprina, ka komisijas tikšanās uzskatāma par ļoti veiksmīgu. Ministra kungs
dziļi izpratis lietas būtību un paudis savu atbalstu. Tas nozīmē, ka uzsāktais ceļš ir turpināms.
3.

Aktualitātes un nākamās aktivitātes plāna realizēšanai

N.Vernere- Keiša un B.Kleina izsaka pateicību par komisijas līdzšinējo darbu un uzsver,
ka tagad jāsāk īstenot aktivitātes. Tagad nepieciešams precizēt iztrūkstošo Plāna projektā
sadarbībā ar finansistiem, kā arī sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos,
piemēram, “Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībās”.
N.Vernere Keiša pateicas par dalību sanāksmē.
Sanāksmi beidz plkst. 16:30.
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