PATENTBRĪVIE
MEDIKAMENTI –
NEPĀRMAKSĀ
PAR ZĀLĒM
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Patentbrīvo medikamentu cenas
parasti ir no 20 līdz pat 90 %
zemākas par oriģinālo
medikamentu izmaksām, bet
ārstnieciskais efekts ir līdzvērtīgs.
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Egils Einārs Jurševics

Pirms patentbrīvais medikaments
parādās aptiekās, lai pierādītu, ka
tas ir tik pat efektīvs cik oriģinālais,
tiek veikti bioekvivalences pētījumi.
Patentbrīvajam medikamentam
jāiekļaujas ticamības
intervālā 80 –125%.
Psihiatrs
Elmārs Tērauds

Vienīgā atšķirība starp
patentbrīvajiem un oriģinālajiem
medikamentiem ir tablešu
forma, izmērs un krāsa.
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Kas ir patentbrīvie
medikamenti?
Patentbrīvo medikamentu ražotājiem ir pieejama oriģinālo medikamentu
ražošanas formula (pēc patenta termiņa beigām) uz kuru balstās medikamentu
izstrāde. Patentbrīvie medikamenti satur to pašu aktīvo vielu tādā pašā devā jeb
koncentrācijā kā atbilstošie oriģinālie medikamenti.
Tādēļ patentbrīvie medikamenti ir savstarpēji aizvietojami un ķīmiskā sastāva ziņā
identiski oriģinālajiem medikamentiem. Var atšķirties zāļu krāsa, forma un
iepakojums.
Patentbrīvo medikamentu galvenā priekšrocība – tās ir ievērojami lētākas nekā šo
pašu zāļu oriģināli. Tas sniedz iespēju sabiedrībai, jo īpaši trūcīgākajām grupām,
piemēram, pensionāriem, iegādāties visus tiem nepieciešamos medikamentus un
lietot tos regulāri. Savukārt ietaupītos līdzekļus valsts var novirzīt, piemēram,
inovatīvo medikamentu iegādei.
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Kādēļ patentbrīvie
medikamenti ir lētāki?
Veidojot pilnīgi jaunu preparātu jeb oriģinālu medikamentu, ražotājs iegulda
lielus finansiālos līdzekļus ārstējošās vielas izgudrošanā, pētījumos, efektīvākās
formas atrašanā utml.
Lai atpelnītu ieguldītos līdzekļus, oriģinālo medikamentu ražotājam pēc zāļu
iznākšanas tirgū tiek piešķirts patents, kas aptuveni 20 gadus ļauj šo medikamentu
ražot tikai ražotājam, kam pieder patents šim zālēm. Patentbrīvie medikamenti
tirgū var parādīties tikai tad, kad beidzies oriģinālā medikamenta patents un ir
atklāta ražošanas formula.
Tā kā patentbrīvie medikamenti izmanto jau iepriekš izstrādātu formulu, pētījumu
un ražošanas izmaksas salīdzinājumā ar oriģinālajām zālēm ir ievērojami mazākas,
ļaujot samazināt arī pārdošanas cenu. Cena samazinās arī konkurences dēļ, jo nu
tirgū pieejami vairāki preparāti ar identisku ārstēšanas efektu.
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Kā notiek patentbrīvo
medikamentu kvalitātes kontrole?
Tāpat kā oriģinālajiem medikamentiem, arī patentbrīvajiem medikamentiem Zāļu
valsts aģentūrā jāiesniedz bioekvivalences atskaite, kas apliecina konkrētā
medikamenta atbilstību izvirzītajām kvalitātes, drošības un efektivitātes prasībām.
Šīs prasības ir tikpat stingras kā oriģinālajiem medikamentiem. Ne mazāk
svarīgi – patentbrīvo medikamentu ražotājiem ir jāspēj pierādīt, ka attiecīgās zāles
nodrošina tādu pašu ārstniecisko efektu kā oriģinālie preparāti. Tas nozīmē, ka visi
aptiekās pieejamie patentbrīvie medikamenti iedarbojas tikpat labi kā dārgāki
oriģinālie produkti.
Ja tomēr rodas kādas bažas, ir svarīgi vērsties pie sava ģimenes ārsta vai aktuālo
jautājumu uzdot farmaceitam.
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Kontakti:
Biedrība „Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija",
Hanzas iela 4 - 55, Rīga, LV-1010, Latvija
https://www.facebook.com/LatvijasPMA/
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