Rīgā,
04.10.2015. Nr. 2-4/524
Aptiekām
pēc pievienotā saraksta
Par aptieku filiālēs strādājošo ārstniecības personu reģistrēšanu
Latvijas Farmaceitu biedrības
Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā.
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem Nr.134 „Noteikumi par vienoto
veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 46. punktu aptiekai (aptiekas filiālei) no 2016.
gada 1. decembra ir pienākums tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai šo noteikumu 5.
pielikuma 8.punktā norādītos datus par zālēm vai medicīnas ierīcēm, kas personai izsniegtas,
pamatojoties uz e-recepti. Šajos MK noteikumos vēl ir noteikts ka izsniegt zāles pret e-recepti varēs
tikai Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā
(turpmāk – reģistrs) reģistrētie speciālisti.
Savukārt saskaņā ar Farmācijas likuma 42.pantu noteiktā gadījumā „ aptiekas filiālēs zāles drīkst
izplatīt ārstniecības personas”.
Ņemot vērā, ka minētajām ārstniecības personām līdz šim nav bijusi nepieciešamība reģistrēties LFB
reģistrā, no iepriekš minētā izriet, ka tām nav pieeja e-receptei un, līdz ar to - nav iespēja pret to
izsniegt zāles un/vai medicīniskās iekārtas.
Pamatojoties uz Veselības ministrijas (turpmāk - VM) 2016. gada 29.septembra atbildes vēstulē LFB
(Nr. 01-17.1/4264) minēto, kur VM lūdz LFB papildināt reģistru ar ārstniecības personām, kuras
Farmācijas likuma 42.pantā noteiktajā gadījumā drīkst izplatīt zāles, LFB uzsāk ārstniecības personu,
kuras aptiekas filiālēs izsniedz zāles, reģistrāciju LFB reģistrā.
Reģistrācijas nosacījumi:
1) aptieku filiāles ārstniecības personas tiks reģistrētas atbilstoši MK noteikumu Nr.454
„Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība „ prasībām;
2) izņēmumu kārtā, lai reģistrācijas notiktu savlaicīgi un bez kavēšanās, LFB ievieš
atkāpi dokumentu iesniegšanas kārtībā, paredzot, ka:


ārstniecības personas personīgi aizpildītu, parakstītu iesniegumu un atbilstoši MK
noteikumu prasībām sagatavotu dokumentu paketi drīkst iesniegt LFB juridiska
persona (darba devējs, tā pilnvarota persona),



dokumentus sākumā iespējams iesniegt elektroniski uz e-pastu:
lfb@farmaceitubiedriba.lv, bet visu dokumentu paketi obligāti nosūtot LFB pa pastu
uz adresi: Pils iela 21, Rīga, LV-1050;

3) LFB piemēros maksu saskaņā ar MK noteikumu „Farmaceitu un farmaceita asistentu
reģistrēšanās kārtība” cenrādi, kas pirmreizējās reģistrācijas gadījumā ir 35.57 EUR;
4)

nepiemēros reģistra gada uzturēšanas maksu;

5) ārstniecības personai tiks piešķirts reģistrācijas numurs un apliecība, kas apliecinās
personas reģistrāciju LFB reģistrā, bet tās nesaņems piespraudi, jo ārstniecības persona
drīkst aptiekas filiālē tikai izplatīt zāles, Farmācijas likuma izpratnē tās nesniedz pilnu
farmaceitisko aprūpi līdzvērtīgi farmaceitam vai farmaceita asistentam, viņa kompetences
ietvaros.
LFB atgādina, kādus dokumentus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.454, nepieciešams iesniegt
ārstniecības personas reģistrācijai LFB reģistrā:
1. ārstniecības personas aizpildīts reģistrācijas iesniegums (veidlapas pieejamas LFB mājas
lapā: www.farmaceitubiedriba.lv )
1. punktā 3.1 jāuzrāda dati par esošo darba vietu, datums, kad uzsāktas darba
attiecības;
2. iesniegumam jābūt parakstītam ar speciālista personisko parakstu un datētam ar tā
aizpildīšanas datumu;
2. pases kopija, (ja dokumentus uz LFB nogādā juridiska persona vai tie tiek sūtīti pa pastu,
kopijai jābūt apliecinātai ar aptiekas filiāles, aptiekas vadītājas parakstu);
3. diploma kopija, (ja dokumentus uz LFB nogādā juridiska persona vai tie tiek sūtīti pa
pastu, kopijai jābūt apliecinātai ar aptiekas filiāles, aptiekas vadītājas parakstu);
4. laulības apliecības kopija (vai cita uzvārdu maiņas apliecinoša dokumenta kopija), uzrādot
oriģinālu – ja diplomā uzvārds atšķiras no pašreizējā);
5. izziņa no darba vietas (ja strādā vairāk nekā vienā aptiekas filiālē, tad jāiesniedz izziņas
arī no pārējām aptieku filiālēm, kurās pašlaik strādā), kurā jābūt norādītam:
1. vārdam, uzvārdam;
2. personas kodam;
3. aptiekas filiāles precīzam nosaukumam (atbilstoši licencē uzrādītajam);
4. datumam, no kāda laika un kādā amatā strādā;
5. izziņas izdošanas datumam, zīmogam, izdevēja parakstam un atšifrējumam;
6. atbildīgās institūcijas izdota sertifikāta kopijai, kas apliecina ārstniecības personas
kvalifikāciju un tiesības praktizēt kā ārstniecības personai (ja dokumentus uz LFB nogādā
juridiska persona vai tie tiek sūtīti pa pastu, kopijai jābūt apliecinātai ar aptiekas filiāles,
aptiekas vadītājas parakstu);
7. aptiekas licences kopiju, lai varētu precīzi pārliecināties par uzņēmuma un aptiekas
nosaukumu;
8. valsts valodas prasmes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja izglītība iegūta citā, nevis
latviešu valodā (sevišķi attiecas uz tiem, kas izglītību ieguvuši LPSR laikos);
9. divas krāsainas fotogrāfijas 3x4 cm;
10. maksājumu apliecinošs dokuments, ja maksājums par reģistrāciju veikts kā bez
skaidras naudas maksājums vai 35.57 EUR, ja maksājumu plāno veikt, iesniedzot
dokumentus LFB ( bet reģistrācija notiks tikai pēc maksājuma saņemšanas, vai uzrādot
maksājuma uzdevumu, ja maksājums veikts iepriekš).
Vēršam Jūsu uzmanību, ka dokumentus par ārstniecības personas reģistrāciju ar klāt
pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz līdz šī gada 17. novembrim, lai LFB varētu veikt visus
procedūras, kas nepieciešamas minēto speciālistu reģistrācijai, un šie speciālisti var izsniegt
zāles un medicīniskās ierīces pret e-recepti aptiekas filiālēs sākot ar šī gada 1.decembri.
Papildus jautājumu, precizējumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt LFB pa tālruni 67280522
vai sūtīt jautājumus uz e-pastu: lfb@farmaceitubiedriba.
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