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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0267/2010, ko asociācijas „Bulgārija — bezmaksas zāļu 
atjaunošana ar vēzi slimiem bērniem” vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā 
Milena Pehlivanova, par pretvēža zāļu pieejamības trūkumu Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Bulgārijā nav pieejamas zāles Kidrolase (INN —
asparagināze) un Puri-nethol (INN — merkaptopurīns), kas ir atļautas leikēmijas ārstēšanai, 
jo 2009. gada sākumā šīs zāles tika izņemtas no subsidēto zāļu atļautā saraksta. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka ar leikēmiju slimo bērnu vecāki ir spiesti iegādāties šīs zāles ārvalstīs 
un ka to bērnu vecāki, kam nav šādas iespējas, ir atstāti likteņa varā. Tā kā Bulgārijas 
Veselības ministrija nav izrādījusi vēlēšanos atrisināt šo svarīgo problēmu, kas apdraud 
neskaitāmu bērnu, kas cieš no leikēmijas, dzīvības, lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties un pārbaudīt, vai šī situācija atbilst ES principiem par Eiropas 
valstspiederīgo veselības aizsardzību un viņu piekļuvi ļoti svarīgām zālēm. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Zāles, kas kā aktīvo vielu satur asparagināzi vai merkaptopurīnu, atbilstoši valstī spēkā 
esošajai atļaujas izsniegšanas kārtībai ir atļautas vairākās dalībvalstīs, lai ārstētu akūtu 
limfoblastisku leikēmiju.
Atbilstīgi Bulgārijas kompetentās iestādes, proti, Bulgārijas Zāļu aģentūras (www.bda.bg) 
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iesniegto Bulgārijā atļauto zāļu datu bāzei, divas zāles, kuras satur minētās aktīvās vielas, 
Bulgārijā ir atļautas, un to tirdzniecības nosaukums ir Kidrolase un Puri-Nethol. Tas nozīmē, 
ka lūgumraksta iesniedzējas norādītās zāles principā Bulgārijā ir pieejamas. Tomēr saskaņā ar 
iegūto informāciju tās netiek atmaksātas.

Kaut arī procedūras attiecībā uz zāļu atļaušanu ir pilnībā saskaņotas ar ES tiesību aktiem, 
tomēr pasākumi attiecībā uz atmaksāšanu no valsts veselības apdrošināšanas shēmas nav 
saskaņoti.
Atbilstoši LESD 168. pantam, īstenojot Savienības pasākumus sabiedrības veselības jomā, 
pilnībā jārespektē dalībvalstu kompetence attiecībā uz medicīnas pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu, kā arī tiem paredzēto resursu sadali.

Turklāt Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām 
zālēm, noteikts, ka direktīva „neietekmē dalībvalstu iestāžu pilnvaras attiecībā uz zāļu cenu 
noteikšanu vai to iekļaušanu valsts veselības apdrošināšanas shēmās, pamatojoties uz 
veselības, ekonomikas un sociālajiem apstākļiem”.

Pamatojoties uz šo regulējumu, valsts iestādes var brīvi noteikt zāļu cenas un izraudzīties 
ārstēšanas veidus, kurus tās vēlas atmaksāt saskaņā ar sociālas nodrošināšanas sistēmu, ar 
nosacījumu, ka šie lēmumi pieņemti pārredzamā veidā atbilstoši Savienības tiesību aktiem1. 
Tas nozīmē, ka konkrētās zāles var tikt atlīdzinātas dažās dalībvalstīs, bet citās tās savukārt 
neatlīdzina, kas ir atkarīgs no sabiedrības veselības mērķiem, izmaksu lietderības analīzes un 
citiem faktoriem.

Secinājums

Pilnībā izprotot vecāku raizes par to, lai viņu bērni saņemtu vislabāko pieejamo ārstēšanu, 
tomēr jānorāda, ka jautājumi, kas saistīti ar konkrētu zāļu atmaksāšanu, galvenokārt tomēr 
paliek katras atsevišķas dalībvalsts kompetencē. Tādēļ Komisijai nav likumīgu pilnvaru 
pieprasīt no dalībvalstīm, lai tās iekļautu konkrētas zāles to atļautajā sarakstā, kas izstrādāts 
atlīdzināšanas mērķiem.

                                               
1 Sk. jo īpaši 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē 
cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās (OV Nr. 40 11.2.1989., 
8. lpp.) 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


