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Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175
“Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu
izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 60. pantu
un likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību" 36. panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175
“Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu
izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 48. nr.;
2007, 104. nr.; 2008, 22., 87. nr.; 2011, 60. nr.; 2013, 208. nr.; 2016, 9., 233.
nr.; 2017, 171. nr.) šādus grozījumus:
1. papildināt 32.punktu ar ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:
“Ģimenes ārsta praksē nodarbinātai māsai (medicīnas māsai) ir tiesības
izrakstīt parasto recepti, ja šādas tiesības ir saskaņotas ar ģimenes ārstu. Par
māsas (medicīnas māsas) izrakstītas parastās receptes nepieciešamību un
saturu atbild ģimenes ārsts.”.
2. papildināt 33.punktu ar trešo, ceturto un piekto teikumu šādā
redakcijā:
“Ģimenes ārsta praksē nodarbinātam ārsta palīgam (feldšerim) un
māsai (medicīnas māsai) ir tiesības izrakstīt īpašo recepti, ja šādas tiesības ir
saskaņotas ar ģimenes ārstu un zāļu un medicīnisko ierīču, kuru iegādes
izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu
kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem gadījumā šīs tiesības ir noteiktas starp
dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem. Ārsta
palīgam (feldšerim), kurš strādā ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes ārstu
komandā, ir tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes
izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu
kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja šādas tiesības ir saskaņotas ar
ārstējošo ārstu un noteiktas sadarbības vienošanās, kas noslēgta starp dienestu
un Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Par ārsta palīga (feldšera) un māsas

(medicīnas māsas) izrakstītās īpašās receptes nepieciešamību un saturu atbild
ģimenes ārsts vai ieslodzījuma vietas ārstējošais ārsts.
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