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RedaktoRiaus žodis

„Baltojo angelo“ vaistinės fasado fragmentas.
Art Nouveau stiliaus pastatas, Viena, Austrija, 1901.

Brangūs Farmacijos Specialistai! 

Šventiniame žurnale “Lietuvos farmacijos žinios” dominuoja Farmacijos 
mokslo ir praktikos nacionalinės, regioninės ir tarptautinės aktualijos.

Iš jų paminėtina 2022 metų rugsėjo 18-22 d. autonominio Ispanijos 
regiono Andalūzijos sostinėje Sevilijoje, įvykęs 80-asis Tarptautinės 
farmacijos federacijos (FIP) Pasaulinis Farmacijos mokslų ir praktikos 
kongresas – tema „Pasaulio vaistininkų susivienijimo vaidmuo Sveikatos 
priežiūros sistemų pažangai“, kurio 2300 dalyviai iš 104 šalių, tame tarpe 
ir iš Lietuvos.

2022 m. lapkričio 12-13 d. Šiauliuose Lietuvos farmacijos sąjungos 
suorganizuotas regioninis – nacionalinis XXXVII suvažiavimas ir tarptautinė 
mokslinė-praktinė konferencija, skirta docento Alfonso Kaikario 100-ųjų 
gimimo metų paminėjimui – tema „Šiuolaikinė farmacijos veikla Lietuvoje 
ir Pasaulyje”, kurios darbe dalyvavo 104 vaistininkai praktikai ir vaistininkų 
padėjėjai (farmakotechnikai), mokslininkai ir akademinės bendruomenės 
nariai, medicinos ir farmacijos pramonės bei Farmacijos visuomeninių 
organizacijų atstovai ir  politikai,  atstovaujantys 43 institucijas iš penkių 
šalių.

2022 m. lapkričio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko 
nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija – tema „Gyvybės kultūros 
puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“. Konferencijos tikslas 
– atskleisti žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos ištakas, lemiančias 
visą žmogaus sveikatos raidą, ekologinės, socialinės bei teisinės aplinkos 
reikšmę žmogaus gyvenimui, aptarti kylančius iššūkius bei gyvybės saugos 
galimybes.

Be to, šiame žurnale prisiminti vaistininkystės žinių ir tradicijų 
puoselėtojai; pristatoma Lietuvos farmacijos sąjungos nauja prezidentė, 
viceprezidentas ir nauji valdybos nariai bei sveikinimai ir linkėjimai 2023 
metams.

Mieli Kolegos ! 

Šv. Kalėdos – nuostabus stebuklo laukimo, bendrystės, tikėjimo 
gėriu metas! 

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba dėkoja už geranorišką 
bendradarbiavimą, kartu spręstas problemas ir atliktus 
prasmingus darbus! 

Te Naujieji 2023 bus
   Santarvės,  stiprios Sveikatos ir Vilties, 
     Ištvermės ir Išminties, 
      Gimstančio Jėzaus Ramybės ir Taikos kiekvieno širdyje 

Metais!

Pagarbiai
Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė

Žurnalo Lietuvos Farmacijos žinios vyriausioji redaktorė
Lietuvos Farmacijos Sąjungos prezidentė
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VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Gydytojas, istorikas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras.
Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto 

sauga
PSO specialusis pasiuntinys Europos regionui

Mieli farmacijos specialistai,

Jūs atliekate labai svarbų vaidmenį padėdami pacientams jaustis geriau 
ir kuo greičiau pasveikti. Akivaizdu, kad Jūs esate pagrindinė gydytojus ir 
pacientus jungianti grandis. Pacientams geriausia, kai vaistininkai yra jų 
sveikatos priežiūros komandos dalis, nes jie yra geriausi vaistinių preparatų 
žinovai. Farmacininkai yra kultūriškai kompetentingi sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai, veiksmingai bendradarbiaujantys, kad įvertintų daugelį 
veiksnių, turinčių įtakos paciento galėjimui vartoti vienus ar kitus vaistus. 
Tai apima ir susirgimus, ir dietą, ir gyvenimo būdą ir daugybę kitų svarbių 
aspektų.

Jūs darbuojatės ir stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose, ir 
ambulatorinėse ir bendruomenės įstaigose. Jūs pacientus priimate jiems 
patogiu laiku kiekvieną savaitės dieną, ryto, vakaro ir savaitgalio valandomis, 
be išankstinio susitarimo ar užsirašymo. Jūs turite licenciją skiepyti, taip pat 
teikiate ir kitas paslaugas, pvz.: kraujospūdžio stebėjimo paslaugas.

Farmacija – įvairi ir labai plati sfera, apimanti pacientų priežiūrą, 
mokslinius tyrimus ir diegianti pažangiausias inovacijas. Vaistininkai atlieka 
svarbius vaidmenis visuose sveikatos priežiūros sistemos aspektuose. 

Todėl artėjant gražiausioms metų šventėms, noriu palinkėti, kad po eglute 

rastumėte pačių brangiausių dovanų - turėti 
jėgų tęsti pradėtus darbus, stiprybės, svajų, 
naujų minčių, skambančių dainų, įkvėpimo 
kibirkštėlės ir šypsenų – šviesių, švelnių.. 

Su Šv. Kalėdom! 
Nuoširdžiai,

Prof. ALGIRDAS UTKUS
Nacionalinės sveikatos tarybos 

pirmininkas

Gerbiamieji farmacijos bendruomenės nariai,

esate tarpininkai tarp paciento ir gydytojo, o neretai ir pirmieji pagalbą ar 
konsultaciją suteikiantys sunegalavusiam žmogui.

Kiekvienais metais jūsų vaidmuo tampa vis reikšmingesnis – nuo naujų mokslo 
sprendimų paieškos, pažangių technologijų diegimo iki farmacinės rūpybos, apimančios 
imunizaciją, konsultavimą, edukavimą sveikatinimo klausimais. 

Būkite aktyvūs, smalsūs, atviri pokyčiams!
Dėkoju už nuolatinį profesionalų, sutelktą darbą, atsidavimą profesijai.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga telydi Jūsų kolektyvus darna ir prasmingos 

veiklos, o Jus pačius sveikata, artimųjų meilė ir palaikymas.
ANTANAS MATULAS

Lietuvos Respublikos Seimo
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas

sveikinimai iR linkėjimai 2023 metams
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Miela Lietuvos farmacijos bendruomene,

Artėjant gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms, ramybės ir vilties verta pasisemti 
iš gražiausių šių metų akimirkų. Besibaigiantys 2022-ieji metai suteikė naujų patirčių, 
susitikimų, leido atsikvėpti nuo pandemijos, Ukrainos karo pašonėje leido suprasti, kad 
viskas yra trapu ir kaip svarbu artimo žmogaus buvimas šalia, namai, praturtino kolegų 
vienybe, pacientų geranoriškumu. Mums svarbu, kas supa kasdien – brangiausių žmonių 
meilė ir artumas, jaukūs namai, pasitenkinimą teikiantis darbas.

Sveikinu su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2023 metais ir linkiu patirti didžiausią 
džiaugsmą ir dėkingumą už visas gyvenimo dovanas. Ačiū, kad dalijatės žiniomis ir 
patirtimi. 

Linkiu prasmingų darbų, sveikatos ir klestėjimo Jums ir Jūsų šeimoms!

Nuoširdžiai
Dekanė prof. RAMUNĖ MORKŪNIENĖ

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Farmacijos fakulteto bendruomenės vardu 

Gerbiamieji leidinio Skaitytojai ir Kūrėjai,
Metų darbų ratas vėlei apsisuko – Jūsų rankose šventinis žurnalo Lietuvos farmacijos 

žinios leidinys.
Gyvenimiška patirtis rodo, kad leidinius išmintinga vertinti ne pagal tiražą, viršelį ar 

puslapių skaičių, o pagal turinį. Šiame, lekiančiame pasaulyje, nuolat ieškome įkvėpimo 
šaltinio, kuriame būtų tiek dalykinis, tiek vertybinis turinys. 

Lietuvos farmacijos žinios visa tai turi – tai rodo ir ištikimas skaitytojų būrys: vaistininkai, 
akademinė bendruomenė, farmacijos pramonės atstovai ir gydytojai. Visus mus sujungia 
bendra neišsemiama farmacijos tema – aktualijos ir perspektyvos. 

Sveikinu visus žurnalo skaitytojus artėjančių gražiausių žiemos švenčių proga ir linkiu 
sveikatos, stiprybės ir sėkmės!

O leidinio Redakcijai ir Autoriams linkiu išlaikyti žinių troškimą ir norą dalintis su kitais. 
Esate matomi, skaitomi, reikalingi.

Pagarbiai
AURIMAS PEČKAUSKAS 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos viceministras 

Brangieji,
Adventas nesibaigia Šv. Kalėdų šventimu, kai minime 

Jėzaus Gimimo iškilmę. Adventas yra apie antrąjį Jėzaus 
atėjimą laikų pabaigoje, kada stosime Jo akivaizdon. 
Todėl ruošimasis Šv. Kalėdoms yra tik vienas iš Advento 
pasiruošimo aspektų ir ne pats svarbiausias. Pernelyg 
susirūpinę Šv. Kalėdų švente galime pražiopsoti tikrąjį 
Susitikimą. Esame taip susirūpinę gyvenimo ateitimi, kad 
dažnai užmirštame d a b a r. 

Žvilgsnis turi būti sutelktas ne į ateitį, bet į dabarties 
reikalus. Turime mokytis skaityti laiko ženklus ir atitinkamai 
tvarkyti savo gyvenimus. Turime visada giliai pasitikėti ir 

tikėti tuo, kad nepaisant visų mūsų rūpesčių ir skubėjimo, 
nepaisant mūsų baimių ir nusivylimų Dievas ateis mūsų 
išgelbėti. Padėkime įžiebti Advento viltį kitiems. Štai 
mokytoja mokė vaikus ne puošti eglę, bet mokė kaip iškasti 
jau bešąlančią žemę ir sodinti gėlių svogūnėlius ateinančiam 
pavasariui. Ji mokė juos tikėti ir viltis, kai atrodė jog tai yra 
beviltiška! Ji mokė kaip reikia laukti pažadų išsipildymo. Ši 
mokytoja yra kaip Bažnyčia, kuri moko mus giliau įsikasti 
į tikėjimą, moko atrasti laiko per šį šventinį laikotarpį ir 
šurmulį pasodinti vilties sėklų Dievuje, kuris ateina išgelbėti 
žmonių. Yra žmonių, kurie skundžiasi, kad jų „nepagauna 
Kalėdų dvasia“. Gal todėl, kad jie niekada nepatyrė Advento 
dvasios? 

Tegul Adventas tampa – Susitikimo su Jėzumi laukimu 
be baimės, bet su džiaugsmu. 

Adventas – ne laikas pasiduoti, bet pradėti viską iš naujo. 
    

Gydytojas chirurgas, kunigas prof. dr. ANDRIUS 
NARBEKOVAS 

Lietuvos Farmacijos sąjungos garbės narys
Lietuvos bioetikos komiteto prie LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos narys – ekspertas,
Lietuvos Kultūrinės Psichiatrijos Asociacijos valdybos

Nacionalinės sveikatos tarybos narys

sveikinimai iR linkėjimai 2023 metams

Sveikina Kolektyvai

Medicinos akademija
Farmacijos fakultetas 

Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

Dear Colleagues,

Thank you very much for your cooperation 
this year!

Wishing you a joyful holiday season and su-
ccessful new year!

Be healthy and happy!

Ms. Dace Kikute
President of the Pharmacists` Society of Latvia

sveikinimai iR linkėjimai 2023 metams
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Gerbiama Lietuvos farmacijos bendruomene,

žurnalas “Farmacija ir laikas” jau daugiau nei dvidešimt metų seka ir kartu su 
Jumis rašo Lietuvos farmacijos istoriją. Kokia ji bus  – priklauso nuo kiekvieno iš 
mūsų.

Kiekviena mūsų diena kuria ir žmogaus sveikatos istoriją. Kokios svarbios esti 
Jūsų konsultacijos ir patarimai pacientui – juk dažnai atveriama širdis ir pasakomos 
slapčiausios bėdos. Kaip Jumis tikima ir pasitikima!

Neškime aukštai iškėlę vaistininkytės vėliavą ir kurkime drauge pašaukimo vertą 
vaistininko profesijos istoriją.

Prof.  dr. LORETA KUBILIENĖ
Žurnalo „Farmacija ir laikas“ redaktorė

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas

Gerbiami Vaistininkai ir Vaistininko padėjėjai (Farmakotechnikai),
Nuoširdžiai sveikinu su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.. 

Šis artėjantis laikotarpis - tai atokvėpio ir dalijimosi gražiausiais jausmais metas. 
Tai atsinaujinimo, šviesesnių dienų ir sniego baltumo naujos pradžios pažadas. 
Artėjančių švenčių proga linkiu ramaus ir jaukaus laiko su artimais žmonėmis, 
sveikatos, stiprybės ir santarvės ateinančiais 2023-tais metais. 

Pagarbiai

JULIUS DOVYDAITIS 
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas gydytojas 

Gerbiama Farmacijos bendruomene,

Tegul šiemet Lietuvos vaistininkų eglė būna aukšta ir plačiašakė, kad ant jos tilptų  
sukabinti visų Jūsų norai ir viltys. Tegul kvepia ji mišku, kad neužmirštumėme ryšio 
su gamta. Tegul dar pakvimpa ir imbieriniais sausainiais, kad primintų namiškius, o 
kalėdaičių kvapas suvienytų visus dvasingus žmones. 

Būkime vieni kitiems ramsčiu, paguoda, dalinkimės švelnumu ir meile.
Linksmų Šv.  Kalėdų ir Laimingų 2023!

Doc. dr. VAIDAS SKYRIUS 
Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentas

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas

Brangūs Farmacijos specialistai,
Tegul Jūsų namuose netrūks skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o 

širdyse - meilės, džiaugsmo ir vilties. Linkiu kantrybės nebaigtiems darbams 
užbaigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti, didelės sėkmės profesinėje veikloje, 
stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos. Lai ši šventinė nuotaika uždega 
Jumyse viltį  ir tikėjimą, o gaivus šventinis džiaugsmas pripildo Jūsų širdis meile, 
sėkme, pasitikėjimu ir darna visus artėjančius 2023 metus. Nuoširdžiai sveikinu 
su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

Nuoširdžiai

AURIMAS GALKONTAS
Kauno Kolegijos Medicinos fakulteto 

Farmakotechnikos katedros vedėjas

sveikinimai iR linkėjimai 2023 metams

Metų sandūra – ypatingas laikas. Tai ypač gera proga apžvelgti, ką per praėjusius 
metus pavyko nuveikti, padėkoti vieni kitiems už tai, pasimokyti iš savo klaidų, 
išsikelti naujų tikslų ir su nauja energija bei užsispyrimu pasitikti dar vieną etapą.

Lietuvos farmacijos bendruomenei, pirmiausia, norėčiau padėkoti už sunkų 
darbą ir svarų indėlį, puoselėjant visuomenės sveikatą. 

Jums ir Jūsų artimiesiems 2023-aisiais noriu palinkėti drąsių ir išsipildančių 
svajonių, sveikatos, santarvės bei šilumos. Tuo pat metu raginu nepamiršti, kad 
farmacijos sritį jungia vertybės. Tai viena gerbiamiausių profesijų, kuri savo 
atsakomybes ir galias turi naudoti žmonių gerovei. Farmacija – ne tik darbas 
su vaistais, tai ir pagalba žmonėms, jų išklausymas, supratimas, palaikymas 
psichologiškai. Tad vykdydami savo kasdienes veiklas, turėdami daugybę 
atsakomybių bei įsipareigojimų, nepamirškime, kad visi mes dirbame pirmiausia 
žmogui. 

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
GYTIS ANDRULIONIS

Viršininkas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos  

Norėčiau padėkoti visai Farmacijos Bendruomenei už Jūsų pasiaukojantį, nuoširdų 
ir neretai nelengvą darbą. Padedate pacientams ne tik išduodami jiems reikiamus 
vaistus, bet ir išklausydami, pateikdami atsakymus į gyventojams rūpimus klausimus, 
nuramindami.

Mūsų visų bendras tikslas – užtikrinti gyventojų dvasinę, fizinę, emocinę ir socialinę 
gerovę. Tik glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaujant farmacijos, asmens sveikatos, 
visuomenės sveikatos specialistams ir valstybės institucijoms bus užtikrintas geresnis 
kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir užtikrinama geresnė 
gyventojų sveikata. 

Dėkodama Jums, norėčiau palinkėti visokeriopos sėkmės tolimesniuose darbuose, 
kantrybės, ramybės ir puikios nuotaikos. 

Dar kartą ačiū Jums, kad savo veikla įkvepiate mus visus siekti bendro tikslo.
Ramių Kūčių, linksmų Kalėdų ir Naujųjų metų! 

ANŽELIKA ORAITĖ
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos

Farmacijos politikos skyrius vedėja 

Mieli Kolegos,
Kalėdos yra diena, kai vieni kitiems linkime džiaugsmo, vidinės ramybės, sveikatos. 

Jūs, Lietuvos farmacijos bendruomenės nariai, tą darote kasdien, visus metus. Su šypsena 
pasitinkate, su atjauta išklausote, profesionaliai ir išmintingai patariate kiekvienam, 
turinčiam rūpesčių. Esate tie, kuriais tikima ir pasitikima, tie, kurių žodžiai ir patarimai 
neretai gydo kaip ir vaistai.

Todėl gražiausių metų švenčių proga norisi palinkėti, kad visa tai, ką kasdien 
atiduodate pacientams, jums sugrįžtų šimteriopai. Kad lydėtų asmeninė laimė, artimųjų 
ir kolegų šypsenos, profesinė sėkmė, puiki sveikata ir pasitenkinimas tuo, ką darote. 

KRISTINA NEMANIŪTĖ-GAGĖ 
Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė

Tegul artėjančias šventes lydi jaukios ir džiaugsmingos akimirkos, o Naujieji 2023-
ieji teatveria plačiai vartus brandiems ir sėkmingiems sumanymams!

Provizorė ALMYRA GIRDENIENĖ
UAB “Valerijonas” vaistinės direktorė

Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narė

sveikinimai iR linkėjimai 2023 metams
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13.00-13.15 Amerikos lietuvių farmacijos sąjungos (LAPAS) narių veikla ir bendradarbiavimo perspektyvos su 
Lietuva
Dr. Joseph Kalvaitis 
LAPAS CO-Prezidentas, Klinikinis vaistininkas, JAV,
Vaistininkė Birute Apkienė, LAPAS narė steigėja, CO-Prezidentė, JAV

13.15-14.00 Prokreacinė etika farmacijoje
Farmacijos magistrė prof. dr.  Birutė Obelenienė
Santuokos ir šeimos studijų centras, Vytauto Didžiojo universitetas 

14.00-15.20 Pietų pertrauka
15.20-15.30 Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės nario vardo pripažiniimas

Nominantą pristato prof. Ona Ragažinskienė
LFS Prezidentė

15.30-15.40 Prof. J. F. Volfgango atminimo medalio „Pro Gloria Pharmaciae” įteikimas
Nominantą pristato doc. dr. Vaidas Skyrius
LFS Vice-Prezidentas

15.40-15.50 Lietuvos Farmacijos sąjungos Valdybos narių išrinkimas
Vaistininkas Marius Aleksandravičius, LFS valdybos pirmininkas
Vaistininkė Birutė Varanavičienė,  LFS valdybos narė

15.50-16.20 Vaistininko tribūna. Einamieji klausimai
16.20-17.00 Lietuvos farmacijos sąjungos veikla ir jos optimizavimo galimybės. 

Moderuoja: Prof. Ona Ragažinskienė, Doc. Vaidas Skyrius

Suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos baigiamosios diskusijos ir rezoliucijos priėmimas
17.00-19.00 Baigiamosios diskusijos

Sekmadienis, Lapkričio 13, UAB vaistinė „Valerijonas“„Razalija“ Vilniaus g. 173, Šiauliai
9.00-10.00 Registracija
10.00-11.00 Šv. Mišios  už Lietuvos Farmacijos bendruomenę
Posėdžio 
vadovė

Provizorė Almyra Girdenienė, Lietuva 
Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė

11.30-15.00 Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai UAB “Valerijonas” vaistinėje
 (Laboratorijoje vietų skaičius ribotas, reikalinga išankstinė registracija)
Provizorė Almyra Girdenienė
UAB vaistinės „Valerijonas““„Razalija“ direktorė, Lietuva

Atsakingoji sekretorė
Vaistininkė Rūta Matulaitienė

Nariai:
Vaistininkas Marius Aleksandravičius

Vaistininkė Birutė Varanavičienė
Vaistininkas Kęstutis Ramanauskas

Lietuvos farmacijos sąjungos XXXVII suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„ŠIUOLAIKINĖ FARMACIJOS VEIKLA LIETUVOJE IR PASAULYJE“,

skirta docento Alfonso Kaikario 100-ųjų gimimo metų paminėjimui

2022 m. lapkričio 12-13 d.

Konferencijos tikslas – pateikti farmacijos mokslo, praktikos žinias ir naujausius pasiekimus šioje srityje.

Konferencija skirta visų profesinių kvalifikacijų vaistininkams, išplėstinės praktikos vaistininkams, 
farmakotechnikams.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos farmacijos sąjunga, žurnalas „Lietuvos Farmacijos Žinios“.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PAŽYMĖJIMAI (Sertifikatai) – 18 val. kvalifikacijos kėlimo 
pažymėjimai išduodami konferencijos dalyviams, išklausiusiems pranešimus, dalyvavusiems teoriniuose-
praktiniuose užsiėmimuose vaistinėje UAB „Valerijonas“ ir įsisavinusiems konferencijos medžiagą.

Sertifikatai išsiunčiami elektroniniu paštu per 30 dienų po renginio.

Konferencijos vieta:
Šeštadienis, Lapkričio 12, 2022, Chaimas Frenkelis Vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai.
Sekmadienis, Lapkričio 13, 2022, UAB vaistinė „Valerijonas“„Razalija“ Vilniaus g. 173, 

Programa
Šeštadienis, Lapkričio 12, 2022, Chaimas Frenkelis Vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai

09.00-10.00 Registracija
Plenarinė sesija / Plenary session I

Posėdžio 
vadovai

Prof. Ona Ragažinskienė, Lietuva 
Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė
Provizorė Almyra Girdenienė, Lietuva
Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė

10.00-10.15 X X X V I  s u v a ž i a v i m o  i r  t a r p t a u t i n ė s  k o n f e r e n c i j o s  a t i d a r y m a s : 
Farmacijos mokslo žinios ir įspūdžiai iš 80 tarptautinės farmacijos federacijos kongreso (FIP)
Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė
Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidentė, Nacionalinės Sveikatos tarybos narė, Vytauto Didžiojo 
universitetas
Dace Ķikute Latvijos farmacininkų draugijos prezidentės sveikinimas

10.15-10.30 Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimai 
10.30-11.00 Docento Alfonso Kaikario mokslinės ir visuomeninės veiklos indėlis Lietuvos vaistininkystės plėtrai 

Doc. Dr. Tauras Antanas Mekas 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius

11.00-11.30 Farmacinės rūpybos  paslaugos Norvegijoje
Vyresnioji patarėja Hilde Ariansen
Norvegijos vaistinių asociacija, Norvegija

11.30-12.00 Lietuvos Respublikos Farmacijos politikos veiklos dabartis ir perspektyvos
Anželika Oraitė 
Farmacijos politikos skyriaus vedėja, LR sveikatos apsaugos ministerija 

12.00-12.30 Atgaivos pertraukėlė / Stendiniai pranešimai
12.30-13.00 Europos farmakopėjos 11 leidimas: kartu sprendžiame vaistų kokybės iššūkius

Roma Mockutė
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM, Vaistų kontrolės laboratorijos vedėja, Europos Tarybos 
Europos farmakopėjos komisijos Lietuvos delegacijos narė

Iš LFS veIkLoSIš LFS veIkLoS

Organizacinis komitetas
Pirmininkė Provizorė Almyra Girdenienė

Mokslinis komitetas
Pirmininkė Prof. Ona Ragažinskienė
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Iš LFS veIkLoSIš LFS veIkLoS
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lFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukos lFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukos
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lFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukoslFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukos
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lFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukoslFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukos
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lFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukoslFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukos
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lFs suvažiavime skaitytų pRanešimų santRaukos lFs XXXvii-ojo suvažiavimo FotoRepoRtažas
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lFs XXXvii-ojo suvažiavimo FotoRepoRtažas

Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidentės, 
Viceprezidento ir Valdybos narių išrinktų ir patvirtintų 

pristatymas
Dabartinė Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) tęsia 1819 m. gegužės 17 d. prof. Johano Fridricho Volfgango 

iniciatyva įkurtos pirmosios Lietuvoje Farmacijos draugijos darbą.

2022 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Farmacijos Valdyba išrinko ir patvirtino Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidentę 
prof. dr. habil. Oną Ragažinskienę, Viceprezidentą doc. dr. Vaidą Skyrių, o 2022 m. lapkričio 12-13 d. – naujus 
Valdybos narius: Giedrę Užusienę, Oliviją Šileikę ir 2021 m.  spalio 5 d. – Joną Leiloną, kurių veikla pristatoma.

Lietuvos Farmacijos Sąjungos 
Prezidentė

Prof,  Dr.  Habil. ONA RAGAŽINSKIENĖ

Medicinos ir sveikatos mokslų krypties, farmacijos - 
provizorės (vaistininkės) bazinis išsilavinimas, apginta 
daktaro disertacija ir pagal tuo metu Lietuvoje pakeistą 
habilitacijos darbų gynimo tvarką, dalyvaujant  habilitaci-
jos procedūroje, apgintas mokslinis darbas.

Sukaupta praktinė ir vadovavimo patirtis – sudaro 
pagrindą kurti ir vykdyti nacionalines ir tarptautines studi-
jas, kompleksinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus 
bei  projektinę veiklą. 

Kompleksinio, tarpkryptinio mokslinio darbo 
rezultatai atsispindi daugiau kaip 200-se mokslinių pub-
likacijų, 56 iš jų įtrauktos į Clarivative Analytics. 

Kartu su bendraautoriais parašyta ir išspausdinta: 
Didžioji vaistinių augalų knyga (2022); Mokomoji knyga 
(2021); Universiteto vadovėlis Psichostimuliatoriai ir 
haliucinogenai (2010); 4 mokomosios metodinės knygos 
(2003, 2008, 2009, 2016); Vaistinių augalų enciklopedija 
(2005). 

Profesorė dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose, be to, 14 nacionalinių semi-
narų ir tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinio 
komiteto pirmininkė ir organizatorė 19 tarptautinių mok-
slinių konferencijų: XXXVII Congress of The Lithuanian 
Pharmaceutical Association and The International Sci-

entific – Practical Conference Contemporary Pharmacy 
activity in Lithuania and the Word dedicated to 100th Birth 
Anniversary of Assoc. Prof. Alfonsas Kaikaris (2022), 
Present and future of pharmaceutics (2021), Internation-
al Scientific – Practical Conference Human and Nature 
Safety (1994 – 2022), International conference of the 
Lithuanian Pharmaceutical Association Achievements of 
pharmaceutical science and practice (2020), BaltPharm 
Forum (2016; 2019), Medicinal Herbs: from Past Expe-
rience to New Technologies (2017).

Mokslininkė COVID-19 pasaulinės pandemijos ir 
karantino laikotarpiu, bendradarbiaudama su Vytauto 
Didžiojo universiteto ir Kauno Kolegijos ekspertų darbo 
grupe, sukūrė Technologijų mokslų krypties magis-
trantūros studijų programą Biotechnologija ir farmacinės 
analizė, kuri studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 
įvertinta aukščiausiu balu. Šioje  studijų programoje, 
vykdomoje  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vytauto Didžiojo 
universiteto Gamtos mokslų fakultete, ji dalyvauja iki šiol.

Tuo metu ji vykdė sveikos gyvensimos mokslo žinių 
sklaidą publikacijose, Televizijos ir radijo laidose bei kūrė 
naują monografiją.

Mokslininkė, dalyvaudama Lietuvos Respublikos 
Seimo, Nacionalinės sveikatos tarybos ir Sveikatos ap-
saugos ministerijos ekspertų darbo grupių veikloje, įgijo 
patirties teisės aktų rengime bei jų pritaikyme ir įgalinime 
organizacijose.

Įvertinimas. Ona Ragažinskienė už nuopelnus far-
macijos mokslui, studijoms bei praktikai nacionaliniu ir 
tarptautiniu mastu bei mokslo žinių sklaidą apie sveiką 
gyvenseną įvertinta: Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos suteiktas Lietuvos nusipelniusios 
sveikatos apsaugos darbuotojos vardas, apdovanojant nu-
sipelniusio Lietuvos sveikatos darbuotojo garbės vardiniu 
ženklu (2019); Lietuvos Farmacijos sąjungos suteiktas 
Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės narės vardas (2020) 
ir apdovanota prof. Johano Fridricho Volfgango atmini-
mo medaliu „Pro Gloria Pharmaciae“ (2019). įteiktas 
Lietuvos universiteto 100-mečio proginis sidabro medalis 
(2022) už reikšmingus mokslinius pasiekimus, aktyvią 
visuomeninę veiklą ir Vytauto Didžiojo universiteto vardo 
garsinimą.

Iš LFS veIkLoS
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GIEDRĖ UŽUSIENIENĖ
Išsilavinimas:
1986-1997 m. baigė Kupiškio P. Matulionio vidurinė 

mokykla, įgydama vidurinį išsilavinimą.
1997-2002 m. baigė Kauno medicinos universiteto 

farmacijos fakultetą, įgydama vaistininko specialybę ir 
Farmacijos magistro laipsnį, yra Lietuvos farmacijos 
sąjungos narė.

Lietuvos Farmacijos Sąjungos 
Valdybos Narė

JONAS LEILONAS
Išsilavinimas:
Jis baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą Skuodo rajone 

ir įgijo vidurinį išsilavinimą.
1983 m. baigė Kauno Medicinos instituto Farmacijos 

fakultetą ir įgijo Vaistininko specialybę,yra Lietuvos 
farmacijos sąjungos narys.

Profesinė patirtis:  
1983 m.rugpjūčio mėn. –1984 m. vasario mėn. dirbo 

Lietuvos Farmacijos Sąjungos 
Valdybos Narys

Profesinė patirtis:
2021 m. patvirtinta asmens sveikatos priežiūros 

praktikos licencija, suteikianti teisę verstis asmens 
sveikatos priežiūros praktika pagal išplėstinės praktikos 
vaistininko profesinę kvalifikaciją.

2014 m. – iki šiol UAB BENU Vaistinė Farmacinės 
veiklos vadovė - vaistinės vedėja.

2008-2014 m. – UAB FARMAVITA vaistinėje dirbo 
vaistininkės pareigose.

2004-2007 m. „South William Street Pharmacy” 
vaistinėje, vaistininkė, Dublinas, Airija.

2002-2004m. UAB, EUROVAISTINĖ, vaistininkė.
Projektai:
2021–2022 dalyvauja veikloje  projekto HAPPY Patient  

(Danijos Kopenhagos universitetas (RUPO)Į: Į pacientą 
orientuotas sveikatos aljansas racionaliam antibiotikų 
skyrimui ir vartojimui .

Visuomeninė veikla:
Dalyvauja  FIP kongresuose,  BaltPharm Forume,  

Lietuvos farmacijos sąjungos tarptautinėse ir nacionalinėse 
konferencijose bei visuomeniniame LFS darbe.

Hobiai: pasivaikščiojimai po Vilniaus senamiestį, 
domėjimasis futbolu televizijos laidose, siuvinėjimas, 
piešimas.

Klaipėdos miesto Žardės vaistinės - vaistažolių skyriaus 
vedėjo pareigose.

1984 m.vasario mėn. – 1991 m. birželio mėn. 
vadovavo Šilalės rajono Centrinei vaistinei.

1991 m. birželio mėn. – 1998 m. lapkričio mėn. buvo 
Šilalės rajono Savivaldybės vaistinės  vedėjas.  

1998 m. lapkričio mėn. iki dabar UAB Šilalės vaistinės 
(Marketinginis įmonės pavadinimas `,,Joninių vaistinė” 
savininkas – direktorius.

Organizatorius ir vykdytojas projekinės veiklos :
1986 – 1987 m. naujo vaistinės filialo Laukuvos 

miestelyje statybos,įrengimo ir atidarymo organizavimas.
1988 – 1989 m. naujos vaistinės filialo Kaltinėnų 

miestelyje statybos, įrengimo ir atidarymo organizavimas.
1996 – 1997 m. naujo vaistinės filialo Šilalės miesto 

poliklinikoje įrengimo ir atidarymo organizavimas 
1990 m. Šilalės mieste vaistinės naujo filialo įrengimo 

ir atidarymo organizavimas.
2008 m. Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio 

konsultavimo centro įrengimo, atidarymo organizavimas 
ir koordinavimas.

2020 – 2021 m. medicinos centro ,,MC Klinika,, 
įrengimas, atidarymo organizavimas ir koordinavimas 

2021 m. laboratorijos ,,Antėja”, įrengimo, atidarymo 
organizavimas ir koordinavimas.

Hobiai :
Sportas, kelionės, gėlininkystė, aplinkos puoselėjimas 

ir kolekcionavimas.

Iš LFS veIkLoS

Lietuvos Farmacijos Sąjungos 
Viceprezidentas

Doc. dr. VAIDAS SKYRIUS        

Išsilavinimas:
1995 m. baigė Kauno m. Veršvų vidurinę  mokyklą, 

įgydamas vidurinį išsilavinimą.
2000 m. baigė Kauno medicinos universiteto farmacijos 

fakultetą, įgydamas vaistininko specialybę  ir Farmacijos 
magistro laipsnį.

2003 m. Kauno medicinos universitete apgynė bio-
medicinos mokslai (Farmacija) daktaro disertaciją ir yra 
Lietuvos farmacijos sąjungos narys.  

Mokslinių tyrimų ir interesų sritys: socialinė far-
macija, farmacinė rūpyba.

Lietuvos Farmacijos Sąjungos 
Valdybos Narė

OLIVIJA ŠILEIKĖ
Išsilavinimas:
2017 m. baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Farmacijos fakultetą, įgydama vaistininko specialybę  

Darbo patirtis:
2017 m.  iki šiol LSMU Farmacijos fakulteto tarybos 

narys.
2014 m. – iki šiol UAB „Maras” direktorius.
2012 m. – 2013 m. – UAB „Alvogen Baltics“ farmac-

inės veiklos vadovas.
2009 m. UAB „NVT“ Verslo vystymo vadovas.
Nuo 2008 m. dirba Lietuvos sveikatos mokslų universi-

teto Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės 
farmacijos katedros docento pareigose.

2007 m. – 2008 m. – Valstybinės vaistų kontrolės tarny-
bos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 
pavaduotojas.

2007 m. – Medochemie Ltd. atstovybės, vaistų regis-
tracijos vadybininkas.

2004 m. – 2006 m. – UAB „Actavis Baltics“, Baltijos 
šalių vaistų registracijos ir  farmacinės veiklos vadovas.

2001 m. – 2007 m. – Kauno medicinos universiteto vaistų 
technologijos ir socialinės farmacijos katedros lektorius.

2000 m. – 2004 m. – UAB „Actavis Baltics“ atstovy-
bėje medicinos atstovas.

Papildoma informacija:
Mokslininkas dalyvauja įvairiose LR Sveikatos ap-

saugos ministerijos darbo grupėse ir yra bendraautorius 
kuriant farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Docentas pristato pranešimus tarptautinėse konferenci-
jose, yra autorius ir bendraautorius mokslinių ir mokslo 
populiarinimo straipsnių bei leidinių, naudojantis ir rašan-
tis lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

Hobiai: žūklė, medžioklė, kelionės.

ir  Farmacijos magistro laipsnį, yra Lietuvos farmacijos 
sąjungos narė.

2019 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir 
apgynė magistro darbą, įgydama verslo vadybos magistro 
laipsnis.

Profesinė patirtis:
2017 m. – iki šiol. dirba UAB BIOMAPAS asocijuotos 

verslo plėtros direktorės pareigose; bendraautorė 
tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, gerinant 
vaistų naudos – rizikos profilio vertinimą. 

Ji turi patirtį klinikinių tyrimų, vaistų registracijos 
bei vaistų saugumo stebėjimo srityse Europoje 
bei bendradarbiavimo su užsienio farmacinėmis ir 
biotechnologijų kompanijomis, kuriant tarptautinius 
verslo ryšius. 

Visuomeninė veikla:
Ji studijų metais aktyviai dalyvavo studentų nacionalinių 

ir tarptautinių farmacijos organizacijų veikloje: Europos 
Farmacijos Studentų Asamblėjos (EPSA) Prancūzijoje, 
Rumunijoje, Čekijoje, Suomijoje, bei   Farmacijos 
studentų laikraštčio  “Panacėja” leidybos darbe.

Iš LFS veIkLoS
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Ligoninės Vaistinė nėra visuomenei įprasta vaistinė, 
kurioje galima įsigyti vaistų. Pagrindinė Kauno 
klinikų vaistinės funkcija – aprūpinti skyrius būtinais 
medikamentais ir slaugos priemonėmis. Be to, čia 
gaminama didelė įvairovė medikamentų, reikalingų Kauno 
klinikų pacientų gydymui. Per metus čia pagaminama 
apie 500 tūkst. vienetų sterilių infuzinių, injekcinių bei 
irigacinių (plovimo) tirpalų ir per 98 tūkst. ekstemporaliai 
(pagaminamų nedelsiant) gaminamų vaistų. Tai – ne tik 
didžiausia universiteto ligoninės vaistinė Baltijos šalyse, bet 
ir vienintelė vaistinė Lietuvoje, ruošianti chemoterapinių 
vaistų tirpalus, skirtus onkologinėmis ligomis sergančių 
pacientų gydymui.

Kauno klinikų Vaistinės vedėja Birutė Varanavičienė 
pastebi, kad Vaistinė ligoninėje veikia nuo pat ligoninės 
atidarymo pradžios 1940 metais. „Per šį ilgą laikotarpį 
Kauno klinikų Vaistinė plėtėsi, diegė naujoves, tapo 
neatsiejama ligoninės dalimi gydant pacientus ir toliau 
atlieka savo pagrindinę funkciją“, – sako ji.

Vaistinėje veikia Gatavų vaistų, Gamybos ir Slaugos 
priemonių sektoriai bei Vaistinės aprūpinimo poskyris, o 
vaistų gamybos sektorius – išskirtinis skyrius Vaistinėje. 
„Tai bene vienintelis vaistų gamybos skyrius Lietuvoje, 
gaminantis tokią didelę įvairovę vaistų, o gamybos 
sąlygomis ir technologijomis besilygiuojantis į Vakarų 
Europos universiteto ligoninių vaistines. Čia gaminami 
sterilūs infuziniai, injekciniai, irigaciniai tirpalai, 
mikstūros, išoriškai vartojami vaistai ir dezinfekciniai 
tirpalai, tepalai, žvakutės, akių lašai, milteliai, skiedžiami 
chemoterapiniai vaistai“, – vardija B. Varanavičienė.

Gydymo įstaigose, kuriose veikia neonatologijos ir 
vaikų ligų skyriai, pacientų gydymas neįsivaizduojamas 
be individualiai gaminamų vaistų, skirtų konkrečiam 
pacientui. „Neišnešiotam naujagimiui, sveriančiam mažiau 
nei kilogramą, skaldant suaugusiems skirtą tabletę, tiksliai 
dozuoti vaisto neįmanoma. Pramoninės gamybos  vaistų, 
kurių dozė atitiktų  šių pacientų poreikius, dažniausiai 
rinkoje nėra. Todėl Kauno klinikų Vaistinėje reikiamos 
dozuotės milteliai pagaminami individualizuotai, tiksliai ir 
nedelsiant,“, – pabrėžia Vaistinės vedėja.

Kauno klinikose gaminant vaistus, didelis dėmesys 
skiriamas pacientų saugai užtikrinti. B. Varanavičienė 

teigia, kad vaistinėje gaminami medikamentai į skyrių gali 
būti išduodami tik atlikus jų gamybos kontrolę. „Gavus 
vaistų vaikams, naujagimiams ar chemoterapinių tirpalų 
gamybai individualizuotą užsakymą, pagal pateiktus 
paciento parametrus ar laboratorinių tyrimų duomenis 
patikrinama paskirta vaisto dozė. Neretai Vaistinės 
darbuotojams tenka susisiekti ir aptarti vaisto dozę su 
gydančiu gydytoju. Tai – puikus pavyzdys, kai skirtingų 
specialybių darbuotojai komandiniu darbu pasiekia daug 
geresnių rezultatų pacientų saugos klausimu“, – sako ji.

Vaistinės vedėja Birutė Varanavičienė

FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Kauno klinikų Vaistinės veikla: 

nuo individualizuotų vaistų 
iki pacientų saugos

Siekiant išvengti su medikamentų vartojimu susijusių 
klaidų, daug dėmesio skiriama Vaistinėje pagamintų vaistų 
ženklinimui. „Sterilių tirpalų buteliukai, priklausomai 
nuo vaisto paskirties ar netinkamo vartojimo pasekmių 
sunkumo, žymimi keturių spalvų aliuminio dangteliais: 
patys pavojingiausi ženklinami raudona spalva, kad iš 
karto atkreiptų medicinos personalo dėmesį. Analogiškai 
parenkamos etiketės. Net ir gamybos procese, niekada 
nededame į autoklavą (garinį sterilizatorių) dviejų 
skirtingos sudėties vienodo tūrio tirpalų, kad išvengtumėm 
klaidų juos ženklinant“, – aiškina vedėja.

Šiuo metu Kauno klinikų Vaistinė – didžiausia 
ligoninės vaistinė Baltijos šalyse. Čia dirba 60 darbuotojų, 
kurie stengiasi užtikrinti, kad visiems Kauno klinikų 
stacionare gydomiems pacientams būtų parūpinti gydymui 
skirti medikamentai, o medicinos personalui – priemonės, 
reikalingos darbui.

Kauno klinikų informacija ir nuotrauka

Pastaruoju metu stebimos vaistų tiekimo problemos 
ne tik  Lietuvoje, bet Europoje ir visame pasaulyje: 
trūksta  antibiotikų, dermatologinių, nuo cukrinio 
diabeto, inhaliacinių nuo astmos medikamentų ir 
trombolitikų. 

Dabar  Lie tuvos  va is t inėse  sus idur iama 
su kompensuojamųjų, receptinių ir kitų svarbių  
medikamentų trūkumu. Iš didmeninių įmonių laiku 
vaistinės  negauna reikiamo kiekio ar reikalingų 
pozicijų medikamentų. Pacientai priversi ieškoti 
vaistų per kelias vaistines, registruotis eilėse, laukti, 
kartais nutrūksta net  būtinų vaistų vartojimo laikas, 
ypač sergant lėtinėmis ligomis. Apie logistinius vaistų 
tiekimo sutrikimus vaistinės sužino iš Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) tinklapio ir vaistų  
informacinės sistemos  https://vaistai.lt/. 

2022 gruodžio 6 dienos duomenimis iš 1800 
kompensuojamųjų vaistų netiekiama 320 pozicijų; 
iš 2800 nekompensuojamųjų vaisų netiekiama 1600 
pozicijų; iš 3800 receptinių vaistų netiekiama 1600 
pozicijų. Vaistinės informuoja savo pacientus dėl 
sutrikusio medikamentų tiekimo ir ieško geriausio 
sprendimo, bet įtampa išlieka. Pastaruoju metu 
ypatingai trūksta dermatologinių, hipertenzinių vaistų. 

Siekiant užtikrinti pacientams vaisto prieinamumą, 
kai reikalingas gydymas Lietuvoje neregistruotais 
vaistais ar esant registruoto vaisto trūkumui, valstybė 
turi tam tikras teisines priemones, kitaip tariant, 
išimtis. Tai yra vardiniai vaistai ir galimybė farmacijos 
kompanijai pristatyti vaistus pakuotėmis, kurios 
paženklintos ne lietuvių, o užsienio kalba. Šiuo metu 
pacientams reikia didelio kiekio specifinių vardinių 
vaistinių preparatų, skaičiuojamų tūkstančiais 
pakuočių.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsak. Nr. V-374 „Dėl 
Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių 
patvirtinimo” reikalavimus:  vardinį vaistinį preparatą 
skiriant pacientui, besigydančiam ambulatorinėje 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, gydytojas 
užpildo du vardinio vaistinio  preparato pareiškimo 
egzempliorius ir apie tai pažymi paciento medicinos 
dokumente. Vienas pareiškimo egzempliorius 

saugomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kitas 
atiduodamas pacientui kurį turi pateikti vaistinei. 
Kiekvienam vardinio vaistinio preparato stiprumui ir 
(ar) farmacinei formai pildomas atskiras pareiškimas. 
Jame nurodomas ne ilgiau kaip vieneriems metams 
reikalingas vardinio vaistinio preparato pakuočių 
kiekis. Vaistinėje pareiškimas saugomas vienerius 
metus. 

Kitaip tariant, popieriniai pareiškimai kaupiami 
dvejuose įmonėse.

COVID pandemijos metu vadovaudamiesi Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
vadovo sprendimu, priimtu 2020 m. balandžio 2 d. 
Nr. V-685 „Dėl vardinių vaistinių preparatų išrašymo 
ir išdavimo vaistinėse “buvo leista parduoti vardinį 
vaistinį preparatą be popierinio pareiškimo per E 
sveikatą pagal elektroninį receptą. Šis teisės aktas 
neteko galios 2022 m. gegužės 1 d., todėl vardiniai 
vaistiniai preparatai turi būti išduodami vadovaujantis 
galiojančiu teisės aktu. Vaistinės vėl privalo  kaupti 
pareiškimus. 

Ši vardinių vaistinių preparatų gydytojų paskyrimo, 
išrašymo ir išdavimo vaistinėse  nuo 2022 m. gegužės 
1 d. procedūros pakeitimo problema išnagrinėta 
2022 m. lapkričio 12-13 d. Šiauliuose įvykusiame 
Lietuvos farmacijos sąjungos XXXVII suvažiavime 
ir tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje 
“Šiuolaikinė farmacijos veikla Lietuvoje ir pasaulyje”, 
skirtoje docento Alfonso Kaikario 100-ųjų gimimo 
metų paminėjimui. 

Kongreso dalyviai nusprendė šį klausimą įtraukti 
į XXXVII suvažiavimo ir tarptautinės mokslinės – 
praktinės konferencijos rezoliuciją ir kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Sveikatos apsaugos ministrą:

prašant atstatyti pandemijos metu galiojusią 
tvarką ir leisti parduoti (išduoti) vardinius vaistinius 
preparatus išrašytus tik elektroniniu būdu be papildomo 
popierinio pareiškimo.    

Ši tvarka sumažintų perteklinį gydytojo ir vaistininko 
darbą bei taupytų resursus ir pagreitintų vardinių vaistų 
išdavimo tvarką bei laiką.

Lietuvos Vaistinėse trūksta  vaistų: 
rekomenduojamas sprendimo būdas

Vaistininkė Rima Losinskaja   
UAB Universiteto vaistinės direktorė

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdybos Vaistų technologijos komisijos pirmininkė

FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

https://vaistai.lt/
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FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės 
kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“

FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Seimo nariams
LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkui 

Antanui Matului
LR Seimo sveikatos reikalų komiteto nariams
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Simonytei
LR sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui
LR švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai 

Šiugždinienei

REZOLIUCIJA

Dėl gyvybės kultūros puoselėjimo technologijų pažangos laikmetyje

2022-11-22,  Kaunas
S. m. lapkričio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko respublikinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje», kurią rengė LSMU Bioetikos 
katedra, Anesteziologijos klubas, VDU Santuokos ir šeimos studijų centras, Lietuvos akušerių sąjunga, Laisvos 
visuomenės institutas, PGF „Už žmogaus gyvybę» LA, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, Krizinio nėštumo 
centras, Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja». Šiandien Lietuvos demografiniai rodikliai patvirtina, 
jog nebeužtikrinama kartų kaita. Teisėkūroje diegiami įstatymai, prieštaraujantys mokslo įrodymams apie 
žmogaus gyvybės pradžią, raidą, žmogaus gyvensenos svarbą jo sveikatai. Konferencijos tikslas - atskleisti 
žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos ištakas, lemiančias visą žmogaus sveikatos raidą, ekologinės, socialinės 
bei teisinės aplinkos reikšmę žmogaus gyvenimui, aptarti kylančius iššūkius ir galimybes.

Konferencijoje konstatuota, kad:
• šiuolaikinio genetikos mokslo įrodyta, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Prieš 

gimimą įvykę patyrimai yra svarbi žmogaus raidos dalis, turinti pasekmių visam likusiam 
gyvenimui;

• psichologijos srityje atlikti tyrimai patvirtina, jog nėštumas yra stresą keliantis įvykis, kurio metu 
vyksta sudėtingas motinystės tapsmo procesas. Nemaža dalis moterų jau nėštumo metu patiria 
depresiją, o įvykus persileidimui ar abortui moterų emocinė sveikata dar labiau pablogėja;

• šiandien vyrauja reprodukcinis, o ne prokreacinis požiūris  (lot. pro — veikti kieno nors naudai; 
creatio — kūrimas) į žmogaus atėjimą į šį pasaulį. Tai dehumanizuojantis požiūris, atsiejantis žmogaus 
orumą nuo gyvybės sukūrimo fakto;

• vyrauja moksliškai nepagrįsta terminologinė slinktis gyvybės pradžios srityje. Įprasta apie nėštumą 
kalbėti  negatyviame  kontekste,   o  abortą pateikti  kaip   saugią procedūrą. Akivaizdu, jog 
sudaromos prielaidos abortą, ypač medikamentinį, pateikti patraukliau nei yra iš tikrųjų;

• Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintas požiūris, jog žmogaus teisės yra prigimtinės. Tai reiškia, kad jos 
egzistuoja nepriklausomai nuo susitarimų ir yra aukščiau išleistų įstatymų.

• Prie  ministro  įsakymo  turi  būti  nurodoma,  kokiu  įstatymu  ir/ar jo punktu  buvo 
vadovaujamasi priimant įsakymą. Tačiau to nerasime, kalbant apie įsakymą „Dėl nėštumo nutraukimo 
paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo» (2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1348), 
kaip ir 1994 m. dokumente, nes Lietuvoje nėra įstatymo, kuriuo būtų įteisinta ar reguliuojama nėštumo 
nutraukimo tvarka.
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Šiais metais tęsiamas švietėjiškų, nekomercinių 
tarptautinių ir nacionalinių renginių ciklas, skirtas 
provizoriaus (chemiko – vaistininko), docento, Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus įkūrėjo 
docento Alfonso Kaikario mokslinei, praktinei ir 
visuomeninei veiklai išryškinti.

Ta proga paminėtini renginiai:
2022 m. . Kaune, LSMU Lietuvos medicinos ir 

Farmacijos istorijos muziejuje (Rotušės 28) veikia 
paroda, skirta šio muziejaus įkūrėjo doc. Alfonso 
Kaikario 100-sioms metinėms.

2022 m. lapkričio 12-13 d. Šiauliuose įvyko Lietuvos 
farmacijos sąjungos XXXVII suvažiavimas ir tarptautinė 
mokslinė – praktinė konferencija “Šiuolaikinė farmacijos 
veikla Lietuvoje ir pasaulyje”, skirta docento Alfonso 
Kaikario 100-ųjų gimimo metų paminėjimui;

2022 m. lapkričio 30 d. LSMU Lietuvos medicinos ir 
Farmacijos istorijos muziejuje organizuotas respublikinis 
renginys „Docentas Alfonsas Kaikaris – vaistininkas, 
muziejininkas, humanistas“.

Prieš 100 metų Žagarės vaistinėje provizoriaus 
padėjėjo Antano Kaikario ir Izabelės Kaikarienės šeimoje 
gimė Alfonsas Kaikaris. Praėjus 100 metų bendruomenė 
prisimena Docentą. Jei tikėti meksikiečiais , mes gyvi 
tol ,kol mus prisimena. Praėjus 250 metų po Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos mirties, prie jo kapo per vėlines 
plazda šimtai žvakelių, padėtų žmonių, kurių nei tėvai, 
nei seneliai tėvo Jurgio Ambrozijaus nebuvo  matę. Jau 
turime vaistininkų kartą, kurie yra gimę po Docento 

mirties, tačiau žino jo darbus ir gerbia atminimą. 
Atminimą Vaistininko, kuris niekada nelipo ant bačkos, 
tačiau paliko sunkiai išdildomą pėdsaką Lietuvos 
farmacijos istorijoje. Čia jau nebereikia kalbėti apie Jo 
autoritetą, įtaką bendruomenei ar nepakartojamą stilių. 
Užtenka tik pažvelgti į Lietuvos farmacijos ir medicinos 
istorijos  muziejų. Tokiais muziejais gali pasigirti ne 
kiekviena nors ir žymiai mažiau nuo barbarų, naikinančių 
profesinį pavedą, nukentėjusi šalis. Ir tai sukurta lyg ir 
pačiomis nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis. 
Arba istorinė aplinkybės nepalankios tiems, kurie 
nesugeba jomis pasinaudoti. Sunku dabar spėlioti, ar būtų 
įmanoma dabar sukurti tokį muziejų ir tokioje vietoje. 
Didesnė tikimybė, kad...  Mainosi laikai, ir asmenybių 
įtaka bei žavesys užgožiama antraeilių dalykų . O 
gal Docentas tai padarytų ir dabar? Juk jis į  kūrybos 
procesą įtraukdavo visus supančius, visi pasijausdavo 
reikšmingais ir nepakeičiamais.  Muziejų mes turime 
ir juo didžiuojamės. Jei Docentas pertvarkos metais 
būtų vadovavęs farmacijos sistemos pertvarkai pagal 
savąjį modelį, gal dabar turėtumėm koncesinę vaistinių 
valdymo sistemą ir kokius aštuonis šimtus orių ir turtingų 
vaistininkų,  įkalbinėjančių savo atžalas studijuoti 
farmaciją. Gal... O gal tokią utopiją būtų nubraukęs 
konstitucinio teismo sprendimas (rašyti iš mažosios 
raidės (autorius)). Bet jei tikėti lemtimi, kiekvienas 
mūsų turime galimybę palikti išskirtinį pėdsaką šioje 
Žemėje, tik ne visi tuo pasinaudojame. Docentas ta 
Dievo dovaną pasinaudojo.  Paklauskime savęs, o aš ką 
paliksiu savo Tėvynei, Profesijai. Geriau neatsakinėti. 
Praėjus 25 metams po to kai Docentas paliko mus, Jo 
paminėti susirinko pilna muziejaus salė. Tikiu, kad taip 
bus ir po 250 metų.

Doc. Alfonso Kaikario mokinys 
doc. dr. Tauras Antanas Mekas 

 Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejaus direktorius

Docento Alfonso Kaikario mokslinės ir visuomeninės 
veiklos indėlis Lietuvos vaistininkystės plėtrai

Konferencijos „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“
PROGRAMA 

FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje
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ALFONSO KAIKARIO BIOGRAFIJA

Alfonsas Kaikaris gimė 1922 m. lapkričio 30 d. 
Žagarėje (Joniškio rajonas). Mirė 1997 m. gruodžio 19 
d. Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse.

Jis  mokėsi Laižuvos (Mažeikių apskr.) pradžios 
mokykloje, 1935 m. įstojo į Mažeikių valstybinę 
gimnaziją, kurią baigė 1941 m.

1942 m. sausio mėn. buvo priimtas hospitantu 
į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos 
fakulteto farmacijos skyriaus pirmąjį kursą. 1943 m. 
kovo 17 d. vokiečių okupantams uždarius universitetą, 
iš Kauno A. Kaikaris išvyko ir dirbo Mažeikių miesto 
vaistinėje asistentu – praktiku. 1944 m. lapkričio 
mėnesį jis grįžo į Kauną ir tęsė studijas universitete. 
1946 m. gruodžio mėn. pradėjo dirbti vyr. laborantu 
Farmacijos katedroje. 

1947 m. birželio 30 d. baigė farmacijos skyrių ir 
įgijo provizoriaus (chemiko-vaistininko) diplomą. Nuo 
1947 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirtas Vaistų formų ir 
Galeno preparatų technologijos katedros asistentu, 1949 
m. rugsėjo 1 d. tapo  tos pačios katedros vyresniuoju 
dėstytoju.

Nuo  1950 m. gruodžio 30 d., jis  paskirtas  
vyriausiuoju dėstytoju Kauno valstybiniame medicinos 
institute. 

1957-1963 m. buvo Farmacijos – stomatologijos 
fakulteto prodekanas, 1978 m. įgijo docento 
pedagoginį vardą, kurį Lietuvos Mokslo taryba 1993 
m. nostrifikavo.

Alfonsas Kaikaris nuo 1963 m. tyrinėjo Lietuvos 
farmacijos mokslo istoriją.

1964–1987 m. buvo Farmacininkų mokslinės 
draugijos valdybos narys, Farmacijos istorijos sekcijos 
vadovas, kuris rūpinosi prieškario Lietuvos vaistininkų 
draugijos darbų kolekcijomis, eksponuojamomis jo 
darbo kabinete. 

1973 m. Kauno medicinos instituto farmacijos 
fakultete jis iniciavo farmacijos muziejaus kūrimą – 
„Muzaeum pharmaceutikum Lithuaniae“, o 1975 m. 
rugsėjo 26 d. įvyko šio muziejaus oficialus atidarymas. 
1987 m. lapkričio 5 d.  Lietuvos farmacijos istorijos 
muziejus perkeltas į Kauno miesto Senamiestyje  
restauruotą XVI amžiaus pastatą, Rotušės 28. 

Docento Alfonso Kaikario mokslinė, praktinė 
visuomeninė veikla atsispindi 90 mokslinių, populiarių 
publikacijų, nacionalinių ir tarptautinių  konferencijų 
pranešimuose. Iki pat mirties docentas dirbo moksliniu 
konsultantu. Po jo mirties išleista Alfonso Kaikario 
knyga „Lietuvos farmacijos istorija: atsiminimai“ 
(Kaunas, 2000).  

1989 m. už ilgametį darbą, renkant, tyrinėjant ir 
saugojant farmacijos istorijos paminklus, jis buvo 

apdovanotas P. Stradinio vardo Latvijos medicinos 
istorijos muziejaus premija, o Lietuvoje, minint jo 
80-ąsias gimimo metines, režisierius Stasys Dargis 
sukūrė dokumentinį filmą: „Docentas Alonsas Kaikaris: 
vaistininkas, muziejininkas, humanistas“.

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus 
nuotraukos

I. SĄJUNGOS IŠTAKOS
Visuomeninės organizacijos vaidina svarbų 

vaidmenį visuomenėje. Jos vienija vienodą tikslą 
turinčius asmenis, padeda spręsti jų problemas, 
gina jų teises, padeda bendrauti tarpusavyje ir siekti 
užsibrėžto tikslo. XIX-XX amžiuje tokių organizacijų 
veikla peržengė ir valstybių sienas. Susikūrė 
tarptautinės organizacijos, kurios sprendžia visai 
žmonijai svarbius uždavinius, net karo ir taikos 
problemas.

Į visuomenines organizacijas jungiasi ir vienodos 
profesijos žmonės, Lietuvos farmacininkai į 
visuomenines organizacijas pradėjo burtis jau XIX 
amžiaus pradžioje.

1781 m. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 
Vyriausioje mokykloje (Vilniaus universitete) 
buvo pradėti dėstyti gamtos ir medicinos mokslai 
[1] ir pradėti rengti gydytojai, o 1785 metais ir 
farmacininkai [2].

Augant išsilavinusių medicinos darbuotojų 
skaičiui, vystantis mokslui, daugėjant gamtos ir 
technikos mokslų atradimų, kilo būtinybė keistis 
darbo patirtimi, gilinti studijuojant įgytas žinias, 
tobulėti savo profesijoje.

1805 m. gruodžio 12 d. Vilniaus universiteto 
patologijos ir specialiosios terapijos profesorius 
Jozefas Frankas į savo butą Pilies g, (dabar Didžioji) 
sukvietė 15 žymiausių Vilniaus medikų ir pasiūlė 
įsteigti Vilniaus medicinos draugiją [3]. Visi tam 
pritarė. Draugijos steigėjų tarpe buvo ir trys 
farmacininkai: J. Gutas, K. Vagneris ir J. F. Volfgangas. 
Iškilmingas Draugijos posėdis įvyko Vilniaus 
universiteto bibliotekos salėje. Jame dalyvavo daug 
svečių. Pirmuoju Draugijos pirmininku buvo išrinktas 
Vilniaus universiteto chemijos profesorius, terapinės 
klinikos vedėjas Andrius Sniadeckis, vicepirmininku - 
profesorius Jonas Andrius Lobenveinas, sekretoriumi 
– profesorius Jozefas Frankas [4].

1806 m. buvo patvirtintas Draugijos statutas, 
kurį pasirašė 15 draugijos steigėjų [5] ir draugijos 
ženklas, kurį nupiešė garsus dailininkas, Vilniaus 
universiteto dėstytojas J. Rustemas. Ženkle buvo 
pavaizduota laurų ir palmių vainiku apsupta deivė 
Izidė. Šis ženklas iki šiol tebėra Vilniaus medicinos 
draugijos simbolis [4].

Vilniaus medicinos draugija buvo užsibrėžusi 
tikslą nagrinėti medicinos, chirurgijos ir farmacijos 
mokslus, tobulinti juos, keistis patirtimi. Draugija 
užmezgė ryšius su žymiausiais Rusijos ir Vakarų 
šalių mokslininkais. Jie siųsdavo Draugijai savo 
mokslinius darbus, skaitydavo pranešimus Draugijos 
posėdžiuose. Vilniaus medicinos draugija buvo viena 
pirmųjų Rytų Europoje. Daugelis žymių mokslininkų 
iš kitų šalių tapo jos garbės nariais ir nariais 
korespondentais. Draugija iš pradžių savo periodinio 
leidinio neturėjo. Draugijos narių pranešimai buvo 
spausdinami bendroje to meto spaudoje. 1816 metais 
Vilniaus dienraštis „Dziennik Wileński“ atspausdino 
J. F. Volfgango pranešimą „Istorinės pastabos apie 
farmacijos būklę“, kuriame jis nagrinėjo pasaulio 
farmacijos apžvalgą nuo graikų, romėnų laikų iki 
XIX a., paminėdamas ir Lietuvą [5].

Oficialioji Draugijos kalba buvo lenkų, lotynų, 
prancūzų ir vokiečių kalbos. Vyravo prancūzų kalba, 
ja buvo rašomi protokolai, vedamas susirašinėjimas, 
skaitoma dauguma pranešimų. Tuo metu tai buvo 
aristokratijos kalba.

Carinėje Rusijoje Vilniaus medicinos draugijos 
veikla buvo vertinama. Pripažindama jos 
mokslinę reikšmę caro valdžia Draugijai nei 
suteikė „Imperatoriškosios Vilniaus medicinos 
draugijos“ vardą. Tačiau po 1831 m. sukilimo ši 
nuomonė pasikeitė. Draugijai buvo leista mokslinius 
darbus skelbti tik rusų ir lotynų kalba, o nuo 
1837 metų – tik rusiškai. Po 1863 metų sukilimo, 
draugijos pirmininku galėjo būti tik provoslavas. 
Draugijos narius, renkamus į valdybą, turėjo 
tvirtinti gubernatorius ir Draugijos posėdžiuose 
turėjo dalyvauti gubernatoriaus inspektorius. Visa 
raštvedyba turėjo būti vedama tik rusiškai [3].

Vilniaus universiteto absolvento, farmacijos 
magistro, universiteto farmacijos ir farmakologijos 
katedros vedėjo, profesoriaus J. F. Volfgango 
iniciatyva 1819 m. Vilniaus medicinos draugijoje 
buvo įsteigtas atskiras Farmacijos skyrius. Prof. J. 
Ramanauskas savo straipsnyje „J. Volfgango įnašas 
į Vilniaus universiteto mokslo pažangą“ nurodo, 
kad Vilniaus medicinos draugijos posėdžių knygoje 
rašoma: „1819 m. kovo 3 d. draugijos posėdyje visų 
farmacininkų vardu J. F. Volfgangas pareiškė, kad 
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paties J. F. Volfgango, žymaus to meto farmacijos 
mokslininko, parašyti straipsniai. Tačiau greitai 
žurnalui leisti pristigo lėšų, jis ėjo tik 1820-1822 
m. ir buvo išleista viso tik 8 numeriai [8], viso per 
1220 puslapių [5]. Vėliau Farmacijos skyriaus narių 
darbai buvo spausdinami 1822 m. pradėtame leisti 
neperiodiniame Vilniaus medicinos draugijos 
leidinyje „Dziennik medycyny, chirurgii i farmacyi“ 
(Medicinos, chirurgijos ir farmacijos dienoraštis) [5].

1832 m. caro valdžia uždarė Vilniaus universitetą. 
Kadangi kraštui trūko medikų, medicinos fakulteto 
bazėje buvo įkurta Vilniaus medicinos-chirurgijos 
akademija, kurioje ir toliau buvo rengiami 
farmacininkai. Tačiau 1842 m. ir ši mokslo įstaiga 
buvo uždaryta, o jos turtingos mokslo priemonės 
išdalintos kitoms Rusijos aukštosioms mokykloms.

Uždarius Akademiją Vilniaus medicinos draugija 
ir jos Farmacijos skyrius neteko rimtos mokslinės 
paramos ir ypač svarbių vaizdinių priemonių. Tuomet 
1843 m. buvo nutarta Vilniaus medicinos draugijos 
patalpose įrengti farmacijos ir farmakologijos 
kabinetą, kuris padėtų draugijos nariams gilinti savo 
profesines žinias. Vaistininkai J. Kukševičius ir A. 
Velko bei kiti padovanojo kabinetui savo kolekcijas 
[2].  Kabinete buvo kaupiami augalų herbarai, 
farmacijoje vartojamų medžiagų ir preparatų 
pavyzdžiai. Kabinetas gyvavo ilgai. 1-jo pasaulinio 
karo išvakarėse kabinete buvo per 1500 preparatų.

Vilniaus medicinos draugijos Farmacijos skyrius 
į vaistininkystę įnešė didelį indėlį.

1846 m. sausio 12 d. Vilniaus medicinos draugijos 
posėdyje buvo apsvarstyti vaistų paruošimo ir 
išdavimo trūkumai vaistinėse. Nutarta įpareigoti 
visus vaistininkus tinkamai gaminti vaistus ir juos 
išduoti ligoniui pridedant gydytojo recepto nuorašą – 
signatūrą. Taigi, Vilniuje pirmiau negu kur nors kitur 
Rusijos imperijoje, buvo įvestas vaistų išdavimas su 
signatūromis [2].

Farmacijos skyrius svarstė vaistinių mokinių 
parengimą ir 1860 metų balandžio 12 d. įpareigojo 
vaistininkus pasirūpinti tinkamu jų mokymu. 
Tuo tikslu provizorius J. Laveckis savo bute 
Vilniuje suorganizavo nemokamą gamtos mokslų 
ir farmacijos paskaitų skaitymą. Bet, deja, kai 
kurie Vilniaus vaistininkai trukdė savo vaistinės 
mokiniams lankyti šias paskaitas ir naudingas darbas 
buvo sužlugdytas [7].

Vilniaus farmacijos skyrius bendradarbiavo su 
kitų Rusijos miestų farmacijos draugijomis. Kartu 
su Peterburgo farmacijos draugija ruošė vaistinių 

reformos projektą. Kaip rasė dr. S. Biziulevičius, 
„...projekte buvo paliesta daug to meto aktualių 
klausimų, kaip vaistinių reorganizavimas, kaimo 
vaistinių kontrolė, vaistininkų cenzas, vaistinių 
steigimo tvarka, draudimas pirkti ir laikyti vaistines 
neturintiems vaistininko cenzo ir kt.“. Šio projekto 
pagrindu carinėje Rusijoje buvo išleisti net kai kurie 
įstatymai, tvarkantieji farmacijos reikalus visoje 
imperijoje [2].

XIX amžiaus pabaigoje Rusijos vaistinėse buvo 
pradėta pardavinėti daug iš užsienio įvežamų 
patentuotų fabrikinės gamybos vaistų. Jų sudėtis 
nebuvo nurodoma. Vilniaus farmacijos skyrius 
1866 m. vienas pirmųjų Rusijoje pasisakė prieš 
nežinomos sudėties patentuotų vaistų skyrimą ir 
pardavimą ligoniams ir reikalavo, kad etiketėse būtų 
rašoma patentuoto vaisto sudėtis. Ši nuomonė buvo 
pranešta įvairioms to meto medicinos ir farmacijos 
draugijoms. Jos palaikė Vilniaus farmacijos skyriaus 
reikalavimus ir tai privertė gamintojus žymėti 
išleidžiamų preparatų sudėtį [8].

Baigiantis XIX amžiui, Vilniaus farmacijos 
skyriaus veikla gerokai susilpnėjo,1895 m. narių 
sąraše buvo tik 39 farmacininkai, o paskui ir visai 
nutrūko. Tik kai kurie nariai dalyvaudavo Vilniaus 
medicinos draugijos susirinkimuose. Farmacininkai 
sudarė apie trečdalį draugijos narių skaičiaus, todėl 
jie dažnai buvo renkami į draugijos valdybą. 1842-
1882 m. įvairias pareigas valdyboje užėmė Vilniaus 
vaistininkai J. Jundzilas, Ivaškevičius, Mošinskis, F. 
Velkas, L. Zeidleris ir kt. [5].
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nors Vilniaus medicinos draugija savo veikloje 
jungia tiek medicinos, tiek ir farmacijos darbus, bet 
patyrimas parodė, kad bendri medikų ir farmacininkų 
posėdžiai išnaudoja daug laiko medicinos reikalams, 
o farmacija priskiriama pagalbiniams mokslams. Kad 
būtų naudingiau ir kad esama padėtis neprieštarautų 
draugijos įstatams, būtina įkurti atskirą farmacijos 
skyrių. Toks projektas atneštų daugiau naudos, nes 
Vilniaus farmacininkai, kurių pusė yra medicinos 
draugijos nariai, žada visokeriopai remti šį skyrių“.

Balsavimo būdu Draugija vieningai patvirtino 
atskiro farmacijos skyriaus reikalingumą [6]. 
Sudaryta komisija paruošė skyriaus veiklos taisykles.

1819 m. gegužės 17 d. įvyko Vilniaus medicinos 
draugijos Farmacijos skyriaus atidarymas. Buvo 
išrinkta valdyba. Farmacijos skyriaus direktoriumi 
tapo vaistininkas J. Gutas, iždininku M. Šulcas, 
sekretoriumi – F. Velkas. Birželio 3 d. universiteto 
aktų salėje įvyko pirmasis Farmacijos skyriaus 
posėdis, kurį atidarė tuometinis Vilniaus medicinos 
draugijos pirmininkas prof. J. A. Lobenveinas. 
Posėdyje kalbėjo J. Gutas ir prof. J. F. Volfgangas. Prof. 
K. Vagneris perskaitė pranešimą „Apie medicinos ir 
ypač farmacijos padėtį Anglijoje“. Posėdžio pabaigoje 
visiems dalyviams buvo išdalintos Farmacijos 
skyriaus taisyklės. Buvo nutarta užmegzti ryšius su 
Peterburgo farmacijos draugija, pakviesti skyriaus 
veikloje dalyvauti ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, 
Gardino, Mogiliovo, Vitebsko, Minsko ir kitų artimų 
gubernijų vaistininkus. Jiems buvo išsiuntinėti 
kvietimai ir skyriaus veiklos programa. Į šį kvietimą 
atsiliepė daug vaistininkų ir jie įsitraukė į draugijos 
veiklą [1].

Farmacijos skyrius galėjo šaukti savo narių 
susirinkimus, spausdinti knygas bei žurnalus, 
palaikyti ryšius su kitomis draugijomis ir kt.

Farmacijos skyriaus taisyklės buvo sudarytos iš 
12 dalių, kuriose buvo reglamentuojama skyriaus 
veikla. Pirmame punkte buvo nurodyti svarbiausi 
pagrindiniai uždaviniai: plėtoti farmacijos mokslą 
ir su juo glaudžiai susijusius gamtos mokslus ir 
sudaryti farmacininkams sąlygas kelti savo profesinį 
lygį. Kitame punkte, kaip nurodo R. Minevičius savo 
straipsnyje „Farmacininkų profesinės organizacijos 
Lietuvoje 1819-1940“ [5] numatoma leisti periodinį 
žurnalą lenkų kalba, kuriame būtų spausdinami 
Farmacijos skyriaus narių darbai ir jį, blogiausiu 
atveju, leisti bent vienąkart per tris mėnesius.

11-asis taisyklių punktas nurodė svarbiausius 
narių darbus ir uždavinius – chemiškai tirti į 

vaistų sudėtį įeinančias medžiagas, mineralinių 
vandenų versmes, informuoti skyriaus narius apie 
laboratorijose atliktų darbų ir stebėjimų rezultatus, 
tobulinti vaistų gamybos būdus ir ieškoti naujų, surasti 
metodus kaip gaminti iš vietinių žaliavų vaistus, kad 
nereikėtų jų įvežti iš užsienio, tirti prekybininkų 
parduodamas vaistingąsias medžiagas ir pastebėjus 
falsifikatus apie tai informuoti Farmacijos skyrių, 
kad būtų galima įspėti visuomenę, domėtis užsienio 
periodine literatūra, ypač liečiančią farmaciją, daryti 
šių leidinių ištraukas ir jas siųsti Farmacijos skyriui, 
praturtinti farmakologinį kabinetą, kuriame semtis 
žinių galės ne tik skyriaus nariai, bet ir plačioji 
visuomenė. Kabinete turi būti kaupiami augalų 
herbarai, farmacijoje vartojamų medžiagų bei 
preparatų pavyzdžiai [1].

Paprastu draugijos nariu galėjo būti kiekvienas 
to pageidaujantis farmacininkas, išrinktas draugijos 
posėdyje. Nariu korespondentu, be farmacininkų, 
galėjo būti ir kitų gamtos mokslo šakų atstovai [5].

Farmacijos skyriaus įkūrimas buvo labai svarbus 
Lietuvos farmacijos vystymui.

Kaip nurodo R. Minevičius, pirmaisiais savo 
veiklos metais farmacijos skyrius buvo itin veiklus. 
1819 m. įvyko 5 posėdžiai, 1820 m. iki birželio 
pabaigos 6 posėdžiai. Posėdžiuose buvo skaitomi 
pranešimai, skirti farmacijos ir gamtos mokslų 
pažangai, buvo referuojami užsienio farmacijos 
žurnalai, nagrinėjama vaistų kokybė, pranešama apie 
nustatytus falsifikatus.

Prof. J. F. Volfgangas ėmėsi iniciatyvos, kad 
Farmacijos skyrius 1820 m. pradėtų leisti gražiais 
spalvotais piešiniais iliustruotą periodinį žurnalą 
„Pamiętnik farmaceutyczny Wilenski“ (Vilniaus 
farmacijos užrašai). Pirmaisiais žurnalo leidimo 
metais išėjo net 4 jo numeriai, bendra 558 puslapių 
apimtimi. Šio leidinio antrame numeryje prof. J. 
A. Lobenveinas, vertindamas farmacijos skyriaus 
įkūrimą, rašė: „...atsiveria nauji ir puikūs laikai šio 
krašto farmacininkams – Lietuvos farmacija pradeda 
naują ir svarbią epochą…, jau atėjo laikas, kada 
Lietuvos farmacininkai bendromis jėgomis žengė 
pirmąjį žingsnį, pakeliant tėvynės farmaciją“ [7]. 
Tai buvo pirmasis periodinis farmacijos žurnalas 
carinėje Rusijoje.  Jame buvo skelbiami Farmacijos 
skyriaus narių atlikti darbai ir stebėjimai, farmacijos 
žinios apie įvairius preparatus, straipsniai gamtos 
istorijos klausimais, recenzijos, farmacijos įstatymai 
ir nuostatai, skyriaus bei atskirų farmacininkų 
veiklos kronika ir kt. Didelę žurnalo dalį užėmė 
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Tarptautinė farmacijos federacija (The International 
Pharmaceutical Federation (FIP), įkurta 1912 metais, 
kurios misija – rūpinimasis Pasaulio visuomenės 
sveikatą, sudarant sąlygas farmacijos mokslo, švietimo 
ir praktikos pažangai. 

Šios organizacijos darbo būstinė – Haga, 
Nyderlanduose.

FIP yra pasaulinė nevyriausybinė institucija, kuri 
atstovauja daugiau nei keturiems milijonams farmacijos 
mokslininkų ir praktikų; suvienija 146 nacionalinių 
profesinių organizacijų, akademinių institucijų narius 
bei pavienius vaistininkus visame pasaulyje. 

Nuo 1948 metų tarptautinė farmacijos federacija 
bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO).

Nuo 1990 m. Lietuvos Farmacijos sąjunga (LFS) 
priimta asocijuotos narės teisėmis į FIP. 

Nuo 1995 m. Lietuvos Farmacijos sąjunga priimta 
tikruoju nariu į Tarptautinę farmacijos federaciją (FIP).

Pasaulinė COVID-19 pandemijos krizė paveikė 
daugelį ekonomikos sektorių ir to pasekoje sukurti nauji 
planai sveikatos priežiūros sistemų krizių valdymui, 
kurio misija: Sveikas žmogus.

2022 metų rugsėjo 18-22 d. autonominio Ispanijos 
regiono Andalūzijos sostinėje Sevilijoje vyko 80-asis 
Pasaulinis Farmacijos mokslų ir praktikos kongresas, 
kurio tema „Pasaulio vaistininkų susivienijimo 
vaidmuo Sveikatos priežiūros sistemų pažangai“.

80 FIP organizatoriai: tarptautinė farmacijos 
federacija (FIP) ir Ispanijos Generalinė farmacijos 
taryba. 

80 FIP vyko FIBES Sevilijos konferencijų ir parodų 
centre (Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla), kuriame  dalyvavo daugiau kaip 2300 dalyvių 
iš 104 šalių. Lietuvą atstovavo 30 vaistininkų grupė, 
kurios dalyvių darbą organizavo Lietuvos Farmacijos 
sąjunga bei Lietuvos Sveikatos mokslų ir Vilniaus 
universitetų mokslininkai.

Pagal tradiciją, prieš oficialų kongreso atidarymą, 
rugsėjo 17 d. prasidėjo FIP Tarybos posėdis ir buvo 
tęsiamas rugsėjo 22 d., kurio darbe dalyvavo 144 
farmacijos organizacijų vadovai, tame tarpe ir Lietuvos 
Farmacijos sąjungos prezidentė; FIP Valdybos nariai ir 

organizacinės veiklos tarptautiniai stebėtojai. Posėdžiui 
vadovavo FIP prezidentas Dominique Jordan ir FIP 
vykdančioji vadovė Catherine Duggan.

Be to, posėdžio metu buvo išrinktas FIP President-
Elect – australas vaistininkas Paul Sinclair, kuris pradės 
darbą šiose pareigose nuo 2023 metų rugsėjo mėn.

Pažymėtinos 80 FIP kongreso pagrinės tematikos:
	įvertintas Sveikatos priežiūros specialistų 

trūkumas ir išryškintas vaistininkų naujos veiklos 
vaidmuo Sveikatos priežiūros sistemoje;

	skirtas dėmesys Lyderių paieškai farmacijos 
srityje;

	išryškintas Farmacijos specialisto darbo indėlis 
bendruomenių sveikatinimui;

	Nustatytas Poepideminio COVID-19 laikotarpio 
reabilitacinės veiklos planas: koronaviruso 
pamokos ateities krizėms valdyti.

Paskelbtas naujas dokumentas „Gairės 
vaistininkams: Vakcinacijos optimizavimas kartu 
skiriant gripo ir COVID-19 vakcinas“. Šiose gairėse 
nurodoma, kad vakcinavimas yra pagrindinė COVID-19 
ir gripo prevencijos strategija, gerinanti žmogaus 
sveikatos ir  gyvenimo kokybę. Šiame procese svarbus 
vaidmuo skiriamas vaistininkui dirbančiam vaistinėje.
	Paskelbtas FIP pasaulinis veiksmų planas 2030
	Sudarytas Antimikrobinio atsparumo valdymo 

veiksmų planas nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygiu.

Pranešėjai pabrėžė, kad antimikrobinis atsparumas 
atsiranda, kai bakterijos, virusai, grybai ir parazitai 
besikeisdami tampa nejautrūs vaistams, dėl to 
infekcijas sunkiau gydyti, didėja ligų plitimo, sunkių 
ligos formų ir mirties rizika. Dėl antimikrobinio 
atsparumo antibiotikai ir kiti antimikrobiniai vaistai 
tampa neefektyvūs ir sunkių infekcijų gydymas tampa 
neįmanomas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
duomenimis, 2019 m. bakterijų atsparumas vaistams 
pasaulyje sukėlė 1,27 milijono mirčių.

PSO pakvietė visus sektorius bendradarbiauti, 
skatinant tikslingą antibiotikų vartojimą ir stiprinant 
profilaktikos priemones ir lapkričio 18–24 d. dalyvauti 

Farmacijos mokslo žinios ir įspūdžiai 
iš 80 tarptautinės farmacijos federacijos kongreso
Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė

Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidentė
Nacionalinės Sveikatos tarybos narė
Vytauto Didžiojo universitetas

Fip veiklos aktualijos

Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą 
savaitės renginiuose, kurios šių metų šūkis  „Išvenkime 
antimikrobinio atsparumo kartu“.
	Paskelbta Pasaulinės farmacinės veiklos 

transformacija, tarptautinės farmacijos 
federacijos lyderystė ir vaistininkų vaidmuo 

Pažymėtina, kad:
daugiau kaip 1.6 milijardo žmonių (22% globalios 

populiacijos) gyvena pažeidžiamoje aplinkoje (PSO, 
2019);

daugiau kaip 4 milijardai vaistininkų pastoviai 
atlieka svarbų vaidmenį (FIP, 2021), kurie yra pirmasis 
kontaktas su pacientu: lengvai pasiekiami, patikimi 
ir turintys žinių sveikatos priežiūros specialistai (FIP, 
2021). 

Vaistininkų vaidmuo pastoviai didėja ypač 
ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse (John, 2018; 
Weidmann, 2022).

Paskelbti tarptautinės farmacijos federacijos 
plėtros tikslai yra pagrindinis šaltinis, reorganizuojant 
vaistininko veiklą pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu 
mastu artimiausiame  dešimtmetyje. Tai atitinka 
FIP misiją – rūpintis Pasaulio visuomenės sveikata, 
sudarant sąlygas farmacijos mokslo, švietimo ir 
praktikos pažangai.

Tuo pagrindu paskelbta Pasaulinės farmacinės 
veiklos transformacija, tarptautinės farmacijos 
federacijos lyderystė ir vaistininkų vaidmuo – tai 
atitinka Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslams 
(SDG).
	Patvirtintos  Pasaulinio tarptautinės farmacijos 

federacijos (FIP) Farmacijos mokslų ir 
praktikos kongresų datos ir vietos:

81 FIP 2023 m. rugsėjo 24 – 28 d. Brisbane, 
Australija; 

82 FIP – 2024  m. rugsėjo 1 – 5 d. Keiptaunas, Pietų 
Afrikos Respublika (PAR).

Fip veiklos aktualijos
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Fip 80-ojo kongReso FotoRepoRtažasFip 80-ojo kongReso FotoRepoRtažas

FIP prezidentas Dominique Jordan (dešinėje) su  
FIP President-Elect Paul Sinclair (kairėje), 2022

Daugiau nuotraukų žr. 79-80 pusl.  
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2023 M. VEIKLOS SVARBIŲ DATŲ KALENDORIUS

 � 2023.01.20 LFS veikos aptarimas ir perspektyvos, 
Vilnius

 � 2023.04.21-22 BaltPharm Forum 2023, Latvija
 � 2023.04.29 Lietuvos ligoninių vaistinių kongresas, 

Kaunas
 � 2023.06.17-18 LFS tradicinio renginio „Farmacijos 

dienos-2023“ ir XXV-oji tarptautinė mokslinė 
praktinė konferencija, Šilutė

 � 2023.09.24-28 FIP Pasaulinis Farmacijos ir 
farmacijos mokslo kongresas, Brisbane,  Australija

 � 2023.10.14 LFS XXXVIII suvažiavimas ir tarptautinė 
mokslinė-praktinė konferencija
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FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

Žurnalas FARMACIJA IR LAIKAS kartu su instituciniu 
partneriu LSMU Farmacijos fakultetu iškilmingoje šventinėje 
aplinkoje - Raudondvario pilies Baltojoje menėje - 2022 
m. gruodžio 9 d. paskelbė ir apdovanojo „Lietuvos metų 
vaistininkas“ rinkimų nugalėtojus. 

Be svarbiausių iškilmių dalyvių – 2022 metų ir visų iki 
šiol vykusių „Lietuvos metų vaistininkų“ rinkimų nugalėtojų 
ir finalininkų, šventiniame renginyje dalyvavo daug garbių 
svečių – kardinolas JE Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Respub-
likos Sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) prorektorius 
studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, gydytojas, politikas, 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, 
Europos Sąjungos komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis, 
Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Lietuvos farmacijos są-
jungos prezidentė, Lietuvos nusipelniusi sveikatos apsaugos 
darbuotoja prof. Ona Ragažinskienė, vaistininkus vertinusios 
tarptautinės komisijos nariai, LSMU Farmacijos fakulteto 
bendruomenės atstovai.

Sveikinimą šventinio renginio dalyviams ir visiems 
šalies vaistininkams atsiuntė LR Seimo pirmininkė Viktorija 
Čmilytė-Nielsen, kuri pasveikino nugalėtojus ir padėkojo 
vaistininkams už puikų darbą.

Dar vienas sveikinimas pasiekė iš Nyderlandų – jį pasirašė 
Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) prezidentas Domini-
kas Jordanas (Dominique Jordan).

„Man, kaip Tarptautinės farmacijos federacijos preziden-
tui, didelė garbė kreiptis į jus Lietuvos metų vaistininko 
rinkimų nugalėtojų apdovanojimo proga, - savo sveikinime 
rašė ponas D. Jordanas. – Mūsų federacija atstovauja 4 mili-

Paskelbti ir pasveikinti „Lietuvos metų vaistininkas 2022“ 
rinkimų laimėtojai

Direktorė įvertindama vaistinės veiklos originalumą 
ir esmę bei pasiekimus ir jų praktinį pritaikymą, pažymi, 
kad UAB vaistinė „Valerijonas“ – tai viena iš seniausių, 
ilgametes tradicijas išlaikiusių vaistinių Šiaurės Lietuvo-
je, Šiaulių mieste. Šiuo metu vaistinėje įrengtos vaistų, 
kremų gamybinės ir jų pardavimo patalpos, gydytojų 
kabinetas, arbatinė, o vaistinės rūsyje – muziejus. Be 
to, gaminami vaistai pagal individualius receptus bei 
prekiaujama receptiniais ir nereceptiniais vaistais, maisto 
papildais, užsakomi vardiniai preparatai ir iš gyventojų 
surenkami netinkami naudoti vaistai.

2013 m. UAB „Valerijonas“ vaistinėje įrengta 
patalpa ir gautas leidimas gaminti kosmetiką, kurios 

gamybai naudojami tik ekologiški ir natūralios kilmės 
ingredientai.

Ši privati vaistinė išsiskiria iš kitų. Vaistinės 
patalpose vykdoma įvairi farmacinė veikla: be farmac-
inių, teikiamos edukacinės bei sveiko gyvenimo būdo 
propagavimo paslaugos nuo sovietinių laikų įsteigtoje 
arbatinėje.

Žurnalo Lietuvos farmacijos žinios Redkolegijos 
vardu dėkojame gerbiamai provizorei Almyrai 
Girdenienei už pareikštas mintis, nuotraukas ir 
sveikinimus Lietuvos farmacijos bendruomenei.

jonams vaistininkų, farmacijos mokslininkų ir pedagogų 
visame pasaulyje. Didžiuojamės tarp savo narių skaiči-
uodami ir Lietuvos vaistininkus. Sveikinu nugalėtojus ne 
tik už darbą, bet ir už pavyzdį kitiems. Dėkoju ne tik šių 
apdovanojimų laureatams, bet ir visiems kolegoms Lietuvoje 
už atsidavimą mūsų profesijai. Tegyvuoja mūsų federacija! 
Tegyvuoja Lietuvos vaistinė!“

Rinko vaistininką - ambasadorių
Šiais metais į finalinį etapą pateko 15 vaistininkų, kurie 

atstovavo visiems šalyje veikiantiems vaistinių tinklams bei 
nepriklausomoms vaistinėms. 

2022 metų rinkimuose didžiausias dėmesys, vertinant 

Provizorė  Almyra Girdenienė – Lietuvos vaistininkystės 
tradicijų puoselėtoja 

2022 m. lapkričio 12-13 d. Šiauliuose įvyko Lietuvos farmacijos 
sąjungos XXXVII suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė – praktinė 
konferencija “Šiuolaikinė farmacijos veikla Lietuvoje ir pasaulyje”, 
skirta docento Alfonso Kaikario 100-ųjų gimimo metų paminėjimui. 
Paminėtina viena iš šio kongreso organizatorių vaistininkė Almyra 
Girdenienė.

Provizorė (vaistininkė) Almyra Girdenienė nuo 1969 metų iki 
šiol dirba vaistinėje. Ji yra žinoma ir aukštai vertinama Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos farmacijos sąjungos, Šiaulių 
miesto savivaldybės bei visuomenės už vaistininkystės tradicijų 
puoselėjimą.

1999-2003, 2020 m. ir dabar Šiaulių miesto savivaldybės 
bendruomenės sveikatos tarybos narė.

2004 m. Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto valdybos narė, 
2005-2010 m. šio universiteto kultūros ir meno fakulteto dekanė.

1996-2008 m. vaistinių asociacijos „Provifarma“ valdybos narė, 
nuo 2002 m. valdybos pirmininkė.

2006 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu suteiktas Lietuvos sveikatos apsaugai nusipelniusio 
darbuotojo vardas ir apdovanota nusipelniusio Lietuvos sveikatos 
darbuotojo garbės vardiniu ženklu.

2020 m. apdovanota Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų 
Rūmų padėkos ženklu.

Už nuopelnus farmacijos mokslui ir praktikai: suteiktas Lietuvos 
Farmacijos Sąjungos Garbės nario vardas ir apdovanota prof. Johano 
Fridricho Volfgango atminimo medaliu „Pro Gloria Pharmaciae“.

Lietuvos farmacijos sąjungos žurnalo „Lietuvos Farmacija 
Žinios“ vyriausioji redaktorė prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė 
pokalbyje provizorei pateikė keletą klausimų.

Žurnalo skaitytojams įdomu, kas paskatino Jus pasirinkti 
vaistininkės profesiją.

Vaistininkystė – ne tik pasirinkta profesija, bet ir gyvenimo būdas 
– teigia provizorė Almyra Girdenienė.

Meškuičiuose buvo vaistinė ir mes ten lankydavomės su močiute, 
kuri ragino tapti vaistininke: „Chalatas baltas, darbas įdomus, 
žmonėms padėti gali“. Miestelio vaistininkę žmonės mylėjo ir 
gerbė. Taip ir pasirinkau močiutės nurodytą profesiją.

Jūs nuo 1969 metų dirbate vaistinėje. Prašau įvertinkite 
reikšmę savo ilgamečio darbo vaistininkystės tradicijų vystymui 
Lietuvoje.

1969 m. baigiau Kauno Medicinos instituto Farmacijos fakultetą 
ir įgijau provizorės kvalifikaciją ir pagal paskyrimą pradėjau darbą 
receptarės pareigose Šiaulių miesto vaistinėje Nr. 105.

1972 metais buvau paskirta Šiaulių miesto vaistinės Nr. 123 
vedėjos pavaduotoja, nuo 1977 metų – vedėja, vėliau – direktore, 
kur dirbu iki šiol.

1998 m. man buvo suteikta provizoriaus farmacinio darbo orga-
nizatoriaus aukščiausioji kategorija.

Be to, teko vadovauti šios vaistinės reorganizavimui, privat-

izavimui, rekonstrukcijai ir jos veiklos 
išplėtimui.

Prašome išryškinti Jūsų veiklos 
originalumą ir esmę bei pasiekimus ir 
jų praktinį pritaikymą, vadovaujant 
UAB „Valerijonas“ vaistinės personalo 
darbui.

Almyra Girdenienė pristato trumpą 1870 
m. įkurtos vaistinės istoriją, pabrėždama, 
kad šis vaistinės pastatas priklausė 
keliems savininkams – vaistininkams. 
Ji pastebėjo, kad 1892 m. šioje vaistinėje 
dirbo vienas provizorius, vienas padėjėjas 
ir trys mokiniai.

IntervIu
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ 

TYRIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO IR 
GEROS KLINIKINĖS PRAKTIKOS PATIKRINIMO 

PAŽYMOS FORMOS PATVIRTINIMO 

2022 m. liepos 4 d. Nr. V-1195
Vilnius

Įgyvendindamas 2017 m. kovo 24 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/556 dėl išsamios gerosios 
klinikinės praktikos patikrinimo procedūrų tvarkos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 536/2014 
7 straipsnį:

1. T v i r t i n u pridedamus: 
1.1. Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų patikrinimų 

tvarkos aprašą; 
1.2. Geros klinikinės praktikos patikrinimo pažymos 

formą; 
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui 

pagal veiklos sritį.
Sveikatos apsaugos ministras

Arūnas Dulkys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2022 m.  liepos 4 d. 
įsakymu Nr. V-1195

KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ 
PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų patikrinimų 
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato klinikinių 
vaistinių preparatų tyrimų (toliau – klinikiniai tyrimai) geros 
klinikinės praktikos (toliau – GKP) patikrinimų (toliau – 
patikrinimai) rūšis, jų planavimo, atlikimo tvarką, patikrinimo 
pažymos rengimą, trūkumų klasifikavimą, GKP inspektorių 
kvalifikaciją ir mokymus.

2. Patikrinimai Lietuvos Respublikoje atliekami 2017 
m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 2017/556 dėl išsamios gerosios klinikinės praktikos 
patikrinimo procedūrų tvarkos pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 536/2014 2 straipsnyje 
nurodytais atvejais klinikinio tyrimo centre ir, jei reikia, 
klinikinio tyrimo užsakovo, sutartinių mokslinių tyrimų 
organizacijos ar kitų su klinikiniu tyrimu susijusių juridinių 
asmenų patalpose (toliau – subjektas).

3. Patikrinimus atlieka GKP inspektoriai. GKP inspektoriais 
laikomi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
Tarnyba) darbuotojai, kurie Tarnybos viršininko yra įgalioti 
atlikti GKP patikrinimus ir kurių pareigybių aprašymuose 
nurodyta tokia funkcija. 

4. Patikrinimai atliekami siekiant įvertinti, ar klinikiniai 
tyrimai yra planuojami, vykdomi, dokumentuojami ir jų 

stebėsena vykdoma laikantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl 
žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, Lietuvos Respublikos biomedicininių 
tyrimų etikos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, 
reglamentuojančių klinikinius tyrimus, GKP, įskaitant etinius 
aspektus, reikalavimų bei Europos Komisijos ir Europos vaistų 
agentūros nurodymų (toliau – GKP ir kitų susijusių teisės aktų 
reikalavimai). 

5. Tarnyba gali atlikti trečiosiose šalyse vykdomų 
klinikinių tyrimų patikrinimus, jeigu paraiškoje registruoti 
vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos 
Sąjungos šalyje nurodyti klinikinio tyrimo, atlikto trečiojoje 
šalyje, duomenys. Patikrinimas gali būti atliekamas prieš 
įregistruojant vaistinį preparatą arba po jo registracijos siekiant 
įvertinti, ar klinikinis tyrimas buvo vykdomas laikantis 
reikalavimų, lygiaverčių GKP ir kitų susijusių teisės aktų 
reikalavimams. Tokie patikrinimai planuojami, atliekami 
ir išvados pateikiamos vadovaujantis Europos Komisijos 
paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo 
Europos Sąjungoje 10 tome paskelbtomis patikrinimų 
procedūromis. 

6. Patikrinimus Lietuvos Respublikos teritorijoje gali 
atlikti kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų 
institucijų inspektoriai, kurie, jeigu to reikia, gali apsilankyti 
klinikinių tyrimų vietose, patekti į bet kurio subjekto patalpas 
ir gauti prieigą prie susijusių duomenų. Apie planuojamus 
atlikti patikrinimus kitų Europos Sąjungos valstybių 
kompetentingos institucijos turi informuoti Tarnybą.

7. Apraše vartojamos sąvokos:
7.1. Neplaninis patikrinimas – subjekto patikrinimas, 

atliekamas Aprašo 17 punkte nurodytais atvejais. Neplaninio 
patikrinimo metu vertinama klinikinio tyrimo arba tik tam 
tikro jo aspekto vykdymo, arba subjekto veiklos ir (ar) 
procesų, susijusių su daugiau nei vienu klinikiniu tyrimu, 
atitiktis GKP ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimams. 

7.2. Patikrinimo pažyma – patikrinimą atlikusio GKP 
inspektoriaus (-ių) surašytas Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintos formos dokumentas, kuriame 
nurodoma, ar klinikinis tyrimas vykdomas laikantis GKP ir 
kitų susijusių teisės aktų reikalavimų.

7.3. Planinis patikrinimas – iš anksto numatytas 
klinikinio tyrimo centro patikrinimas, kurio metu vertinama 
klinikinio tyrimo vykdymo atitiktis GKP ir kitų susijusių teisės 
aktų reikalavimams.

7.4. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Tarnybą, 
kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti 
interesai, susiję su klinikiniu tyrimu, ir prašoma juos apginti.

7.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente 
(ES) 536/2014, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų 
etikos įstatyme ir GKP gairėse, kurios skelbiamos Europos 
Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų 
reglamentavimo Europos Sąjungoje 10 tome, vartojamas 
sąvokas. 

II SKYRIUS
GKP INSPEKTORIAI

8. GKP inspektoriai turi turėti Įgyvendinimo reglamento 
(ES)  2017/556 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus 
atitinkančią kvalifikaciją, patirtį ir žinių.

FaRmacinės veiklos teisės aktaiFaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

pretendentus, buvo kreipiamas į vaistininko – ambasadoriaus 
kompetencijas. 

Į 2022 metų rinkimų finalinį etapą pateko šie vaistininkai: 
Jūratė Beržinienė (Telšiai) ir Giedrė Tautkevičienė iš Kauno 
(vaistinių tinklo „Gintarinė vaistinė“ atstovės), Vaida 
Andrėnienė (Vilnius) ir Aivara Bernotaitė iš Kauno („BENU 
Vaistinė Liertuva“ atstovės), Jūratė Cijunaitienė (Vilnius) ir 
Reda Pilkytė – Klimienė iš Priekulės („Camelia“ atstovės), 
Asta Kvedaravičiūtė iš Alytaus ir Rasa Keraitė (Vilnius, abi 
iš „Eurovaistinės“), Leonora Puodžiūnaitė (Kaunas) ir Ignas 
Inčius iš Vilniaus (Apotheka Pharma Vaistinė“ tinklas), 
Laurynas Nikolajevas (Šiauliai) ir Gintarė Jackytė iš Kauno 
(„Norfa vaistinė“ tinklo atstovai), Žydrūnė Šuopytė iš Šakių 
(„Ramunėlės vaistinė“) bei nepriklausomoms vaistinėms 
atstovaujančios Irena Rastauskienė iš Ukmergės ir Vitalija 
Neverauskienė iš Joniškio.

Gruodžio 2 dieną vertinimo komisija susipažino ir 
betarpiškai pabendravo su visais pretendentais į garbingus 
apdovanojimus. 

Tarptautinės vertinimo komisijos sudėtis
Prof. Ramunė Morkūnienė (pirmininkė, LSMU Farmacijos 

fakulteto dekanė)
Prof. Loreta Kubilienė (žurnalo FARMACIJA IR LAIKAS 

vyriausioji redaktorė, LSMU Farmacijos fakultetas)
Prof. Jurga Bernatonienė (LSMU Farmacijos fakultetas)
Prof. Valdas Jakštas (LSMU Farmacijos fakultetas)
Alina Sakalauskienė (Sveikatos apsaugos ministro 

patarėja)
Vytenis Povilas Andriukaitis (gydytojas, istorikas, 

visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo akto signataras, ES komisaras)

Doc.Tauras Mekas (farmacijos istorikas, LSMU Farmacijos 
fakultetas)

Prof. Ona Ragažinskienė (VDU mokslininkė, Lietuvos 
farmacijos sąjungos prezidentė, žurnalo LIETUVOS 
FARMACIJOS ŽINIOS vyriausioji redaktorė).

Komisijos nariai pažymėjo, kad varžytis dėl geriausio metų 
vaistininko apdovanojimo buvo deleguoti išties stipriausi, 
šauniausi, kvalifikuočiausi vaistininkai – savo profesijos 
šviesuliai. 

LR Sveikatos apsaugos ministro patarėja Alina Saka-
lauskienė organizatoriams padėkojo už galimybę dalyvauti į 
finalinį etapą patekusių vaistininkų vertinimo komisijos darbe 
ir pažymėjo, jog visi kandidatai buvo be galo stiprūs, profe-
sionalūs, empatiški. Esą net ir jai pačiai kilo noras sugrįžti 
dirbti į vaistinę.

Gydytojas, visuomenės veikėjas, Signataras, ES komisaras 
Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat pasidžiaugė kandidatų į 
aukščiausius apdovanojimus pasirengimu ir kompetencija, o 
svarbiausia tuo, kad visi jie puikiai supranta, ką reiškia įgytas 
diplomas, kokia yra tikro vaistininko priedermė; kurie žino, 
kaip reikia dirbti, kad neišduotų profesinių idealų.

Vaistininkė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Lietuvos 
farmacijos sąjungos prezidentė, Vytauto Didžiojo universiteto 
prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, pažymėjo, kad svarbu 
atkreipti dėmesį į farmacijos specialistų profesionalų ir pasi-
aukojantį darbą sveikatos priežiūros sistemoje ir juos įvertinti. 
Ji džiaugėsi, kad Asociacija Lietuvos metų vaistininkas 
penkti metai skelbia „Lietuvos metų vaistininkas“ rinkimus 
ir apdovanoja aukščiausios kvalifikacijos, profesionalius ir 
kompetentingus vaistininkus.

2022 metų rinkimų laureatai
Garbingu „Lietuvos metų vaistininkas 2022“ titulu, Plati-

nos medaliu ir diplomu apdovanota „Camelia“ vaistinių tinklo 
vaistinės vadovė Jūratė Cijunaitienė. Ji jau aštuoniolika metų 
sėkmingai vadovauja didžiausiai šio tinklo vaistinei Vilniuje, 
anksčiau įvertinta sveikatos apsaugos ministro ir „Camelia“ 
vaistinių tinklo padėkomis, o pernai Jūratės Cijunaitienės 
vadovaujama vaistinė organizacijos rinkimuose pelnė Metų 
vaistinės nominaciją.

Tradiciškai Lietuvos metų vaistininką paskelbė kardinolas 
JE S. Tamkevičius.

Aukso medalis skirtas „Eurovaistinės“ vaistininkei Rasai 
Keraitei (Vilnius), o Sidabro medaliu pasipuošė „Gintarinės 
vaistinės“ atstovė, ilgametė bendrovės LIMEDIKA mentorė 
Giedrė Tautkevičienė (Kaunas).

Virginija Grigaliūnienė, žurnalo „Farmacija ir laikas“ 
žurnalistė
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IV SKYRIUS
PASIRUOŠIMAS PATIKRINIMUI 

19. Patikrinimo apimtis, trukmė ir atlikimo eiga planuojama 
atsižvelgiant į patikrinimo priežastį ir tikslą, klinikinio tyrimo 
protokolą, klinikiniame tyrime dalyvaujančių tiriamųjų 
asmenų skaičių. 

20. Priklausomai nuo patikrinimo priežasties, tikslo ir 
apimties, gali būti paskiriama GKP inspektorių grupė ir 
pasitelkiami reikiamų sričių ekspertai. Ekspertais gali būti 
Tarnybos darbuotojai arba kiti ekspertinių žinių turintys 
asmenys. Ekspertų paskyrimas nurodomas Tarnybos 
viršininko įsakyme dėl pavedimo atlikti patikrinimą.

21. GKP inspektorius (-iai) prieš patikrinimą išanalizuoja 
ir įvertina su numatytu patikrinimu susijusius duomenis 
ir informaciją, esančius klinikinio tyrimo byloje, taip pat 
dokumentus, kuriuos, GKP inspektoriui (-iams) paprašius, 
klinikinio tyrimo užsakovas pateikia iš anksto, jei Tarnyba 
šių duomenų ir informacijos neturi. 

22. Apie numatomą planinį patikrinimą, jo tikslus, apimtį ir 
trukmę bei preliminarų GKP inspektoriui (-iams) patikrinimo 
metu pateiktinų dokumentų sąrašą pranešama klinikinio tyrimo 
centro, kuriame bus atliekamas patikrinimas, pagrindiniam 
tyrėjui ir klinikinio tyrimo užsakovui elektroniniu laišku 
ar raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planinio 
patikrinimo.

23. Apie ketinimą atlikti neplaninį patikrinimą pranešti 
neprivaloma.

V SKYRIUS
PATIKRINIMO ATLIKIMAS

24. Patikrinimas pradedamas įžanginiu pasitarimu su 
pagrindiniu tyrėju, tyrėjais, klinikinio tyrimo užsakovo 
atstovais, kitais tikrinamo subjekto įgaliotais asmenimis. 
Įžanginio pasitarimo metu GKP inspektorius (-iai) prisistato, 
pristato ekspertus, jei jie pasitelkti, pateikia tapatybę 
patvirtinantį valstybės tarnautojo pažymėjimą, paaiškina 
patikrinimo tikslą, apimtį ir trukmę, aptaria tolesnius tikrinimo 
veiksmus.

25. Po įžanginio pasitarimo, atlikdamas (-i) patikrinimą, 
priklausomai nuo patikrinimo tikslo ir apimties, GKP 
inspektorius (-iai) vertina su klinikiniu tyrimu susijusius 
dokumentus, įrenginius, įrašus, tyrimo valdymo procedūras, 
kokybės užtikrinimo planus ir visus kitus su klinikiniu tyrimu 
susijusius šaltinius. 

26. Patikrinimą atliekantis (-ys) GKP inspektorius (-iai) 
turi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/556 10 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus.

27. Patikrinime dalyvaujantys ekspertai atlieka pagal 
kompetenciją GKP inspektoriaus (-ių) jiems paskirtas užduotis, 
turi teisę užduoti klausimus tikrinamam subjektui, nagrinėti 
reikiamus dokumentus, teikti išvadas GKP inspektoriui 
(-iams), į kurias atsižvelgiama rengiant patikrinimo pažymą. 

28. Patikrinimas baigiamas baigiamuoju pasitarimu 
su pagrindiniu tyrėju, tyrėjais, klinikinio tyrimo užsakovo 
atstovais, kitais tikrinamo subjekto įgaliotais asmenimis, kurie 
dalyvavo patikrinime. Jo metu patikrinimą atlikęs (-ę) GKP 
inspektorius (-iai) apibendrina patikrinimo rezultatus, įvardija 
nustatytus trūkumus.

29. GKP inspektorius (-iai) ir ekspertai turi saugoti 
informacijos, su kuria susipažino atlikdami patikrinimą, 

konfidencialumą. GKP inspektorius (-iai) ir ekspertai, kurie 
yra Tarnybos darbuotojai, konfidencialią informaciją saugo 
Tarnybos nustatyta tvarka. Su ekspertais, kurie nėra Tarnybos 
darbuotojai, sudaroma konfidencialumo sutartis. 

VI SKYRIUS
PATIKRINIMO PAŽYMA

30. Atlikęs (-ę) patikrinimą, GKP inspektorius (-iai) 
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo patikrinimo baigiamojo 
pasitarimo dienos parengia ir šifruotu elektroniniu laišku 
išsiunčia tikrintam subjektui ir klinikinio tyrimo užsakovui 
patikrinimo pažymos projektą. 

31. Tikrintas subjektas ir (ar) klinikinio tyrimo užsakovas 
ne vėliau kaip per 20 dienų nuo patikrinimo pažymos projekto 
gavimo dienos turi teisę pateikti savo pastabas ir paaiškinimus. 
Jeigu patikrinimo metu nustatyta reikšmingų ar kritinių, 
išskyrus nurodytus Aprašo 32 punkte, trūkumų, tikrintas 
subjektas ir (ar) klinikinio tyrimo užsakovas ne vėliau kaip 
per 20 dienų nuo patikrinimo pažymos projekto gavimo dienos 
turi pateikti taisomųjų ir (ar) prevencinių veiksmų planą. 

32. Jeigu patikrinimo metu nustatomi kritiniai trūkumai, 
keliantys tiesioginę grėsmę klinikiniame tyrime dalyvaujančių 
tiriamųjų asmenų saugumui ir sveikatai, GKP inspektorius 
(-iai) turi teisę įpareigoti tikrintą subjektą ir (ar) klinikinio 
tyrimo užsakovą pateikti taisomųjų ir (ar) prevencinių veiksmų 
planą per trumpesnį nei nurodyta Aprašo 31 punkte terminą ir 
nedelsiant imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti.  

33. GKP inspektorius (-iai) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
tikrinto subjekto ir (ar) klinikinio tyrimo užsakovo pastabų 
ir paaiškinimų gavimo surašo patikrinimo pažymą, kurioje, 
atsižvelgdamas (-i) į pateiktus paaiškinimus ir pastabas, 
įvertinęs (-ę) atliktus ar planuojamus atlikti taisomuosius ir (ar) 
prevencinius veiksmus, taip pat patikrinimo apimtį bei tikslą, 
pateikia išvadą, ar klinikinis tyrimas vykdomas arba vykdytas 
laikantis GKP ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimų. 
Pasirašyta patikrinimo pažyma išsiunčiama tikrintam 
subjektui ir klinikinio tyrimo užsakovui elektroninėmis ryšio 
priemonėmis arba registruotu laišku. 

34. Patikrinimo pažymoje pateikta informacija yra 
konfidenciali, tvarkoma teisės aktų, reguliuojančių 
konfidencialios informacijos tvarkymą, nustatyta tvarka. 

35. Informacija apie atliktą patikrinimą bei patikrinimo 
pažyma Reglamento (ES) 536/2014 nustatyta tvarka 
pateikiama per Reglamento (ES) 536/2014 80 straipsnyje 
nurodytą Europos Sąjungos portalą. Patikrinimo pažymoje 
neturi būti tiriamųjų asmenų asmens duomenų.

36. Tarnyba ne mažiau kaip 25 metus saugo su atliktais 
patikrinimais susijusius dokumentus.

VII SKYRIUS
PATIKRINIMO METU NUSTATYTŲ GKP 

TRŪKUMŲ KLASIFIKAVIMAS
37. Patikrinimo metu nustatyti GKP trūkumai klasifikuojami 

į kritinius, reikšmingus ir mažareikšmius: 
37.1. kritiniai trūkumai – tai sąlygos, veikla arba procesai, 

kurie pažeidžia tiriamųjų asmenų teises, saugumą, kenkia 
sveikatai ir (ar) klinikinio tyrimo duomenų kokybei bei 
vientisumui. Kritiniai trūkumai gali būti susiję su dideliais 
nuokrypiais nuo GKP reikalavimų, bloga duomenų kokybe, 
šaltinių dokumentų nebuvimu. Kritiniams trūkumams 

FaRmacinės veiklos teisės aktai

9. Tarnyba turi nustatyti ir vertinti kiekvieno GKP 
inspektoriaus mokymo poreikius, planuoti jų mokymus ir 
vertinti mokymų efektyvumą. 

10. Tarnyba turi saugoti įrašus apie kiekvieno GKP 
inspektoriaus kvalifikaciją, mokymus ir patirtį ir juos atnaujinti 
tol, kol GKP inspektorius eina GKP inspektoriaus pareigas.

11. GKP inspektoriai turi kelti savo kvalifikaciją 
dalyvaudami seminaruose, mokymuose, bendruose 
patikrinimuose su kitų Europos Sąjungos valstybių narių 
GKP inspektoriais.

III SKYRIUS
PATIKRINIMŲ RŪŠYS IR PLANAVIMAS 

12. Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.
13. Sudaromas einamųjų metų klinikinių tyrimų centrų 

metinis patikrinimų planas (toliau – metinis patikrinimų 
planas), kurį ne vėliau kaip iki vasario 1 d. tvirtina Tarnybos 
viršininkas. Metinis patikrinimų planas ir jo pakeitimai 
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje adresu www.vvkt.lt.

14. Metinis patikrinimų planas sudaromas atlikus rizika 
tiriamųjų asmenų saugumui ir klinikinio tyrimo duomenų 
kokybei pagrįstą klinikinio tyrimo centro ir jame vykdomo 
arba vykdyto klinikinio tyrimo vertinimą (toliau – rizikos 
vertinimas). Klinikinio tyrimo centro ir jame vykdomo arba 
vykdyto klinikinio tyrimo rizika išreiškiama balų, kurie 
skiriami, jei klinikinio tyrimo centras ir (ar) jame vykdomas 
arba vykdytas klinikinis tyrimas atitinka toliau nurodytus rizikos 
vertinimo kriterijus, suma (toliau – suminis rizikos balas):

14.1. Reglamento (ES) 536/2014 52 straipsnyje nustatyta 
tvarka pranešta apie klinikinio tyrimo metu įvykusį sunkų 
pažeidimą (skiriama 10 balų);

14.2. klinikinis tyrimas pradėtas kritinės situacijos atveju, 
kai negautas išankstinis tiriamųjų asmenų ar jų atstovų 
sutikimas (skiriami 9 balai);

14.3. ankstesnių patikrinimų metu nustatyti kritiniai 
trūkumai, atsiradę dėl tyrimo užsakovo, sutartinių mokslinių 
tyrimo organizacijos ar pagrindinio tyrėjo kaltės (skiriami 9 
balai); 

14.4. klinikiniame tyrime dalyvauja vaikai ar kiti 
pažeidžiami tiriamieji asmenys (skiriami 8 balai);

14.5. pirmą kartą žmogui skiriamo tiriamojo vaistinio 
preparato arba kitas I fazės klinikinis tyrimas (skiriami 7 
balai);

14.6. pažangios terapijos tiriamasis vaistinis preparatas 
arba tiriamasis vaistinis preparatas, kurio sudėtyje yra 
genetiškai modifikuotų organizmų (skiriami 7 balai);  

14.7. klinikinis tyrimas, kai daliai pacientų skiriamas tik 
placebas be aktyvaus gydymo  (skiriami 6 balai);

14.8.  adaptyvaus tyrimo plano klinikinis tyrimas (skiriami 
6 balai);

14.9. klinikinio tyrimo centre atliktas tiriamųjų vaistinių 
preparatų perpakavimas arba perženklinimas (skiriami 6 
balai);

14.10. tiriamasis vaistinis preparatas yra biotechnologinės 
kilmės, išskyrus pažangios terapijos tiriamuosius vaistinius 
preparatus ir tiriamuosius vaistinius preparatus, kurių sudėtyje 
yra genetiškai modifikuotų organizmų (skiriami 5 balai);

14.11. II fazės klinikinis tyrimas (skiriami 5 balai);
14.12. retos ar kritinės ligos klinikinis tyrimas (skiriami 

5 balai);

14.13. pagrindinio tyrėjo vykdomų arba vykdytų klinikinių 
tyrimų patikrinimų Tarnyba nėra atlikusi (skiriami 5 balai); 

14.14. klinikinio tyrimo centro patikrinimų Tarnyba nėra 
atlikusi (skiriami 4 balai);

14.15. klinikinio tyrimo užsakovo vykdomų arba vykdytų 
klinikinių tyrimų patikrinimų Tarnyba nėra atlikusi (skiriami 
4 balai);

14.16. klinikinį tyrimą prižiūrinčios sutartinių mokslinių 
tyrimų organizacijos prižiūrimų arba prižiūrėtų klinikinių 
tyrimų patikrinimų Tarnyba nėra atlikusi (skiriami 4 balai);

14.17. klinikinio tyrimo vykdymo metu keitėsi pagrindinis 
tyrėjas (skiriami 4 balai);

14.18. dvigubai koduotas klinikinis tyrimas (skiriami 3 
balai);  

14.19. kita Tarnybos turima informacija, galinti turėti 
įtakos rizikos vertinimui (skiriami 3 balai).

15. Į rizikos vertinimą įtraukiami klinikinių tyrimų centrai, 
kuriuose metinio patikrinimų plano sudarymo metu vyksta 
klinikiniai tyrimai. Klinikinių tyrimų centrai, kuriuose vykdyti 
klinikiniai tyrimai metinio patikrinimų plano sudarymo 
metu yra pasibaigę, į rizikos vertinimą įtraukiami tik tuo 
atveju, jeigu atitinka bent vieną iš Aprašo 14.1, 14.3 ar 14.9 
papunkčiuose nurodytų rizikos vertinimo kriterijų. Į metinį 
patikrinimų planą įtraukiami klinikinių tyrimų centrai, kurių 
suminiai rizikos balai yra didžiausi. Esant vienodam kelių 
klinikinių tyrimų centrų suminiam rizikos balui, pirmenybė 
teikiama klinikinių tyrimų centrams, kuriuose vykdomuose (ar 
šiame punkte nurodytais atvejais – vykdytuose) klinikiniuose 
tyrimuose yra didesnė tiriamųjų asmenų imtis.

16. Neplaniniai patikrinimai atliekami Tarnybos viršininkui 
priėmus motyvuotą sprendimą raštu atlikti patikrinimą Aprašo 
17 punkte nurodytais atvejais.

17. Neplaniniai patikrinimai gali būti atliekami:
17.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo 

subjekto, Europos vaistų agentūros ar kitos valstybės 
kompetentingos institucijos rašytinį motyvuotą prašymą ar 
siūlymą atlikti patikrinimą;

17.2. Reglamento (ES) 536/2014 52 straipsnyje nustatyta 
tvarka gavus pranešimą apie klinikinio tyrimo metu įvykusį 
sunkų pažeidimą;

17.3. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl 
subjekto veiklos, kuri gali neatitikti GKP ir (ar) kitų susijusių 
teisės aktų reikalavimų;

17.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio 
patikrinimo metu nustatyti GKP ir (ar) kitų susijusių teisės 
aktų pažeidimai ir tinkamai įgyvendinti taisomieji ir (ar) 
prevenciniai veiksmai;

17.5. prieš Tarnybai išduodant leidimą vykdyti klinikinį 
tyrimą, esant poreikiui įvertinti, ar klinikinio tyrimo centras 
yra tinkamai tam pasirengęs;

17.6. atliekant paraiškos įregistruoti vaistinį preparatą 
vertinimą;

17.7. gavus asmens skundą.
18. Pagal gautus anoniminius skundus dėl konkretaus 

subjekto veiksmų ar neveikimo neplaninis patikrinimas 
atliekamas tik tuo atveju, jei, atlikus anoniminiame skunde 
nurodytos informacijos pagrįstumo, patikimumo, įtariamo 
pažeidimo keliamos grėsmės vertinimą, yra Tarnybos 
viršininko motyvuotas sprendimas dėl konkretaus anoniminio 
skundo tyrimo atliekant patikrinimą.

FaRmacinės veiklos teisės aktai
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2.1. Papildau 54 punktu:
„54. ADB-FUBHQUCA (N-(1-amino-3,3-dimethyl-

1-oxobutan-2-yl ) -1-(4-f luorophenyl)methyl-1 ,4-
dihydroquinoline-3-carboxamide)*.“

2.2. Papildau 55 punktu:
„55. ADB-FUBIACA (N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-

oxobutan-2-yl ) -1-(4-f luorobenzyl) -1H - indole-3-
acetamide)*.“

2.3. Papildau 56 punktu:
„56 ADB-IATA (2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-

dimethylbutanamide)*.“
2.4. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:
„64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių 

darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]
furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-
amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys 
arba neturintys alkoksi-, metilendioksi- arba etilendioksi-, 
metiltio-, halogen-, alkil-, haloalkil- arba nitro- radikalų 
fenilo arba tiofeno žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, 
ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo 
padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; 
propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą 
žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 
3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina 
į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino 
struktūrą; hidroksi-, metil- radikalus 1-oje 1-fenilpropan-2-
amino padėtyje; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, 
propargil-, purinoalkil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių 
darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“ 

2.5. Papildau nauju 82 punktu:
„82. Benzodiazepino ir jo bioizosterinių darinių grupė* 

– bet kokie 1,4-benzodiazepino, tieno[3,2-f][1,4]diazepino, 
[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepino arba tieno[3,2-f]
[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepino dariniai (išskyrus 
medžiagas, įtrauktas į II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės 
medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ ir III sąrašą 
„Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos 
tikslams“ bei Norfludiazepamą), turintys arba neturintys metil- 
radikalą, prijungtą prie 1-jo azoto atomo benzodiazepino žiede; 
keto- arba tiono grupę 2-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; 
4-chlorfenil-, 2- arba 4-halogenfenil-, 2,5-difluorfenil-, fenil- 
radikalą 5-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; brom-, chlor- 
arba  nitro- radikalą 7-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; 
metil- radikalą 3-ioje 1,2,4-triazolo žiedo padėtyje; 2-halogen- 
arba 1,4-butiliden- radikalą tiofeno žiede. Taip pat šių darinių 
druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

2.6. Buvusį 82 punktą laikau 83 punktu.
2.7. Pripažįstu netekusiu galios 91 punktą.
2.8. Papildau nauju 121 punktu:
„121. CH-FUBIACA (N-cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-

1H-indol-3-yl)acetamide)*.“
2.9. Papildau nauju 122 punktu:
„122. CH-PIACA (N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)acetamide)*.“
2.10. Buvusius 121–123 punktus laikau atitinkamai 123–125 

punktais.
2.11. Papildau 292 punktu:
„292. Fenozolonas (Fenozolone, 2-(ethylamino)-5-phenyl-

4(5H)-oxazolone)*.“

2.12. Papildau 351 punktu:
„351. Iso-3-CMC (1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)

propan-2-one)*.“
2.13. Papildau 352 punktu:
„352. Iso-(meta-methyl-propcathinone) (3-MiPC, 

1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one)*.“
2.14. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių 

grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-
1-naftil-1-propanono ir 2-amino-1-(tiofen-2-il)-1-propanono 
dariniai (išskyrus bupropioną), turintys (arba neturintys) 
alkil-, alkoksi-, alkilen-, alkilendioksi-, haloalkil-, hidroksi- 
arba halogeno radikalų aromatiniame žiede; turintys (arba 
neturintys) alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės 
grandinės padėtyje; turintys (arba neturintys) mono- arba di- 
pakeistą amino grupę alkilu, benzilu, cikloalkilu arba amino 
grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, 
eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.15. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių 

darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba 
1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys 
arba neturintys alkil-, halogen-, metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 
3,4-metilendioksi-, 3,4-alkilen- radikalų fenilo žiede; 
2,3-dihidrofurano žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo 
padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento 
padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono 
fragmento padėtyje; 3-iasis 1-propanono fragmento anglies 
atomas įeina į cikloalkano arba fenilo žiedo struktūrą. Taip 
pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

2.16. Pripažįstu netekusiu galios 671 punktą.
2.17. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-

ilmetanonai ir azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – 
bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, 
indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-
3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 
3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, 
turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, 
halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, bicikloalkilmetil-, cianoalkil-, 
cikloalkiletil-, cikloheksilsulfonil-, (1-metilmorfolin-2-il)
metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 
1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil-, 
tozil-  radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, 
karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis 
fragmentas gali būti kondensuoto su indolu piridin-2-ono 
žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, 
fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, 
halogennaftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 
2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il- arba 
-4-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba 
prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; 
amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; 
turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje 
ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, 
indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. 
Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto 
morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, 
esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“ 

FaRmacinės veiklos teisės aktai

priskiriama apgaulė. Kritinį trūkumą gali sudaryti panašaus 
pobūdžio reikšmingų trūkumų derinys;

37.2. reikšmingi trūkumai – tai sąlygos, veikla arba 
procesai, kurie gali pažeisti tiriamųjų asmenų teises, saugumą, 
pakenkti sveikatai ir (ar) klinikinio tyrimo duomenų kokybei 
bei vientisumui. Reikšmingą trūkumą gali sudaryti panašaus 
pobūdžio mažareikšmių trūkumų derinys;

37.3. mažareikšmiai trūkumai – tai sąlygos, veikla arba 
procesai, nepažeidžiantys tiriamųjų asmenų teisių, saugumo, 
nekenkiantys sveikatai ir (ar) klinikinio tyrimo duomenų 
kokybei bei vientisumui, tačiau tokie trūkumai yra taisytini 
ir rodo poreikį gerinti sąlygas, veiklą ar procesus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Jei patikrinimo metu nustatoma kritinių trūkumų, 
Tarnyba imasi Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodekse ir, jei reikia, Reglamento (ES) 536/2014 
77 straipsnyje numatytų poveikio priemonių.

39. Informacijos apie atliekamą patikrinimą visuomenės 
informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu 
nesusijusiems asmenims Tarnyba neteikia tol, kol patikrinimas 
nėra baigtas, išskyrus informaciją apie atliekamo patikrinimo 
faktą arba kai informacija teikiama ne Tarnybos iniciatyva. 
Tarnyba, teikdama šiame punkte nurodytą informaciją, turi 
nepažeisti Reglamente (ES) 536/2014, Apraše ir kituose teisės 
aktuose nustatytų informacijos konfidencialumo reikalavimų. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 
D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR 
PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-1318
Vilnius

P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės 
medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus 
atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto 
vaistinio preparato sudėtyje“ 1961 m. Bendrosios narkotinių 
medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 311 punktu:
„311. Desmetylmoramidas (Desmethylmoramide, 

4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-
butanone)*.“

1.2. Papildau 344 punktu:
„344. Etonitazepipnas (Etonitazepipne, 2-(4-ethoxybenzyl)-

5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole)*.“
2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės 

medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus 
atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto 
vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių 
medžiagų konvencijos I sąrašą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO LAIKINAI TIEKTI 

NEREGISTRUOTĄ VAKCINĄ JYNNEOS

2022 m. liepos 1 d. Nr. V-1191 
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos 
įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad 
yra beždžionių raupų išplitimo pavojus, kuriam išvengti 
nėra registruotų vakcinų, bei į tai, kad Europos Sąjunga, 
atstovaujama Europos Komisijos, 2022 m. birželio 14 d. 
sudarė sutartį HaDEA/2022/NP/0014 su gamintoju Bavarian 
Nordic A/S dėl vakcinos Jynneos, skirtos apsaugoti asmenis 
nuo beždžionių raupų, įsigijimo, o Europos vaistų agentūros 
Ekstremalios situacijos darbo grupė 2022 m. birželio 27 d. 
paskelbė patarimą Nr. EMA/600064/2022 dėl galimo vakcinos 
Jynneos vartojimo nuo infekcijos, kurią sukelia beždžionių 
raupų virusas (toliau – Europos vaistų agentūros patarimas), ir 
siekdamas apsaugoti asmenis, kuriems nustatyta didelė rizika 
susirgti beždžionių raupais,

1. L e i d ž i u laikinai tiekti Lietuvos Respublikos 
rinkai neregistruotą vakciną Jynneos (vakcina nuo raupų ir 
beždžionių raupų, gyvoji, nesireplikuojanti), farmacinė forma 
injekcinė suspensija, vartojimo būdas leisti po oda, gamintojas 
Bavarian Nordic A/S, Danija iš gamintojo Bavarian Nordic 
A/S, Danija ne didesnį kaip 1400 dozių kiekį. 

2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai 

situacijų centrą (toliau – ESSC): 
2.1.1. priimti ir saugoti vakciną Jynneos bei, gavus 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– SAM) nurodymus, tiekti asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms;

2.1.2. iš gamintojo Bavarian Nordic A/S gavus vakcinos 
Jynneos kokybę patvirtinančius dokumentus, juos nedelsiant 
pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
Tarnyba).

2.2. Tarnybą:
2.2.1. įvertinti šio įsakymo 2.1.2 papunktyje nurodytus 

dokumentus ir apie vertinimo rezultatus informuoti ESSC 
ir SAM;

2.2.2 savo interneto svetainėje paskelbti Europos vaistų 
agentūros patarimą ir vakcinos Jynneos pakuotės lapelį anglų 
kalba.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui 
pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys
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tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl 
Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir pacientų 
priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį 
preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę 
apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apraše bei Gydymo 
prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp 
VLK ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo 
tvarkos apraše.

3. Aprašo nuostatos taikomos skaičiuojant metines gydymo 
kainas tais atvejais, kai VLK, vadovaudamasi konkrečių ligų 
gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF 
biudžeto lėšomis, tvarkos aprašais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais (toliau – 
ligų gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašai), 
turi paskelbti VLK interneto svetainėje atitinkamoms 
farmakoterapinėms grupėms priskiriamus vaistus, kuriais 
gydant metinės gydymo kainos yra mažiausios.

II SKYRIUS
METINĖS GYDYMO KAINOS SKAIČIAVIMAS

4. Metinė gydymo kaina (M) skaičiuojama pagal formulę:

M = B x N,

čia:
B – vienos konkretaus vaisto pakuotės bazinė kaina;
N – metinis vienam vidutinio svorio pacientui gydyti 

reikalingas kompensuojamojo vaisto pakuočių kiekis. 
5. N skaičiuojamas pagal formulę:

N = (D x L) / (P x S),

čia:
D – vidutinė dienos dozė (DDD) arba vidutinė per metus 

suvartojama vaisto dozė. Tais atvejais, kai PSO nustatyta vaisto 
DDD netinka, skaičiuojama pagal konkretaus vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje nurodytą rekomenduojamą vaisto 
dienos dozę, skiriamą vidutinio svorio pacientui; jei vaistinio 
preparato charakteristikų santraukoje nurodyta vaisto dozė priklauso 
nuo paciento laboratorinių tyrimų rezultatų, skaičiuojama pagal 
vieną veikliosios medžiagos vienetą. Pagal vidutinę per metus 
(biologinių vaistų – per pirmuosius 2 metus) suvartojamą vaisto 
dozę skaičiuojama tais atvejais, kai pagal vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje pateiktą vaisto dozavimo schemą vaistas 
yra vartojamas ne kasdien arba skirtingomis dienomis vartojama 
skirtinga jo dozė;

L – per metus vienam pacientui gydyti numatytas D vartojimo 
dienų skaičius. Tais atvejais, kai D yra vidutinė per metus (biologinių 
vaistų – per pirmuosius 2 metus) suvartojama vaisto dozė arba D 
yra lygi vienam veikliosios medžiagos vienetui, laikoma, kad L yra 
lygus vienetui;

P – konkrečios vaisto pakuotės nedalomų vienetų skaičius;
S – konkrečios vaisto pakuotės nedalomo vieneto stiprumas.
6. Skaičiuojant N naudojamos vaistų D yra nurodomos 

Rekomenduojamų lyginamųjų vaistų dozių, pagal kurias 
skaičiuojamos metinės gydymo šiais vaistais kainos, sąraše 
(Aprašo  priedas).

7. Jei į kainyną yra įtraukti to paties bendrinio pavadinimo 
skirtingo stiprumo vaistai, rengiant pažymas M skaičiuojama 
pagal:

7.1. vaisto pakuotės, kurios stiprumas atitinka D, bazinę 
kainą;

7.2. jei Aprašo 7.1 papunktyje nurodyta pakuotė į kainyną 
neįtraukta – pagal vaisto pakuotės, kurios stiprumas yra 
artimiausias D, pasirenkant didžiausio galimo vartoti stiprumo 
vaisto pakuotę, bazinę kainą;

7.3. jei vaisto D yra vidutinė per metus suvartojama vaisto 
dozė – pagal vaisto, kurio stiprumas atitinka vienkartinę 
vaisto dozę, rekomenduojamą vartoti pagal vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje nurodytą vaisto dozavimo schemą 
tam tikrai ligai gydyti, pakuotės (pasirenkant artimiausio 
didžiausio galimo vartoti stiprumo vaisto pakuotę) bazinę kainą.

8. Per metus vidutinio svorio pacientui gydyti 
reikalingas kompensuojamojo biologinio ar sintetinio ligą 
modifikuojančio vaisto kiekis (N) skaičiuojamas atskirai pagal 
kiekvieną diagnozę, vadovaujantis atitinkamos ligos gydymo 
kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašu.

III SKYRIUS
PAŽYMŲ RENGIMAS

9. Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka apskaičiavus 
metines gydymo skirtingų gamintojų vaistais, priklausančiais 
konkrečiai farmakoterapinei grupei ir skiriamais pagal 
tą patį eiliškumą, numatytą atitinkamame ligų gydymo 
kompensuojamaisiais vaistais tvarkos apraše nurodytoje 
gydymo schemoje, kainas ir nustačius tuos farmakoterapinės 
grupės vaistus, kuriais gydant metinė gydymo kaina yra 
mažiausia, šie vaistai nurodomi VLK rengiamose pažymose.

10. Pažymoje apie mažiausią metinę gydymo biologiniais 
ir sintetiniais ligą modifikuojančiais vaistais kainą nurodomi 
biologiniai ir sintetiniai ligą modifikuojantys vaistai (prekiniais 
ir bendriniais pavadinimais), skirti atitinkamoms ligoms 
gydyti. Šie vaistai pagal konkrečias jų skyrimo indikacijas 
surašomi į eilę metinės gydymo kainos didėjimo tvarka.

11.  Pažymoje apie mažiausią metinę gydymo 
kardiologiniais vaistais kainą nurodomas vieno konkrečios 
farmakoterapinės grupės vaisto, kuriuo gydant metinė gydymo 
kaina yra mažiausia, bendrinis pavadinimas.

12. Pažymoje apie mažiausią metinę gydymo vaistais nuo 
II tipo cukrinio diabeto kainą  nurodomas vieno konkrečios 
farmakoterapinės grupės vaisto, kuriuo gydant metinė gydymo 
kaina yra mažiausia, bendrinis pavadinimas.

13. Pažymoje apie mažiausią metinę gydymo trumpo 
poveikio eritropoezę skatinančiais vaistais kainą nurodomi 
trumpo poveikio eritropoezę skatinantys vaistai (prekiniais ir 
bendriniais pavadinimais). Šie vaistai surašomi į eilę metinės 
gydymo kainos didėjimo tvarka.

14. Jei farmakoterapinėje grupėje yra skirtingos veikimo 
trukmės vaistai, pažymoje nurodoma po vieną šiai grupei 
priskiriamą tos pačios veikimo trukmės vaistą bendriniu 
pavadinimu,  kuriuo gydant metinė gydymo kaina yra 
mažiausia. 

15. Metinė gydymo kaina lyginama tik tų vaistų, kurių 
veikimo mechanizmas yra panašus ir kurie skiriami pagal 
vienodas terapines indikacijas. 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Metinės gydymo kainos apskaičiuojamos ir pažymos 
paskelbiamos VLK interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą 

FaRmacinės veiklos teisės aktai

2.18. Papildau 69.6 papunkčiu:
„69.6. 6 pogrupis. Oksizidai – bet kokie 2-oksoindolin-

3-ilidenbenzohidrazido dariniai, turintys (arba neturintys) 
alkenil-, alkil-, cikloheksilmetil-, haloalkil- radikalų, prijungtų 
prie azoto atomo indolo žiede.  Taip pat šių darinių druskos, 
eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

2.19. Papildau 801 punktu:
„801. 1V-LSD (N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-

4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- fg]quinoline-9-
carboxamide)*.“

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės 
medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus 
atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto 
vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių 
medžiagų konvencijos IV sąrašą:

3.1. Pripažįstu netekusiais galios 1, 11, 2, 21 ir 22 punktus.
3.2. Pripažįstu netekusiais galios 51, 6, 61, 7–9, 91 ir 92 

punktus.
3.3. Pripažįstu netekusiais galios 101 ir 11 punktus.

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL METINĖS GYDYMO 

KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS 
KAINOS SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

2022 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 1K-248
Vilnius

1 .  T v i r t i n u  M e t i n ė s  g y d y m o 
kompensuojamaisiais vaistais kainos skaičiavimo tvarkos 
aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti 
direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

3. S k e l b i u  šį įsakymą Teisės aktų registre.

Direktorius
Gintaras Kacevičius

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos direktoriaus 
2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-248

METINĖS GYDYMO 
KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS 

KAINOS SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metinės gydymo kompensuojamaisiais vaistais kainos 
skaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 
vidutinės metinės pacientų gydymo kompensuojamaisiais 

vaistais, įrašytais į einamojo laikotarpio kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų kainyną (toliau – kainynas), kainos 
skaičiavimo ir pažymų apie mažiausią metinę gydymo 
kompensuojamaisiais vaistais kainą (toliau – pažyma) rengimo 
tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
2.1. Bazinė kaina – kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos 

farmacijos įstatyme. Bazinės kainos sąvoka apima ir bazines 
kainas, sumažėjusias dėl laikinosios nuolaidos taikymo 
paciento priemokai per Kompensuojamųjų vaistinių 
preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 
klasifikatorių, vadovaujantis Nuolaidos paciento priemokai 
už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją 
medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl 
Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį 
preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę 
apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
tais atvejais, kai taikoma nuolaida yra didesnė nei paciento 
priemoka.  

Taip pat bazinės kainos sąvoka apima bazines kainas, 
sumažėjusias dėl pasirašytų gydymo prieinamumo gerinimo 
ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 
ir vaisto registruotojo ar jo atstovo, arba juridinio asmens, 
turinčio didmeninio platinimo licenciją (toliau – vaisto 
gamintojas), vadovaujantis Gydymo prieinamumo gerinimo 
ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp VLK ir vaistinių preparatų 
gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 
birželio 23 d. įsakymu Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo 
gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės 
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių 
preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatyta tvarka, pagal kurią vaisto gamintojas 
įsipareigoja į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – 
PSDF) biudžetą grąžinti sutartyje numatytą vaisto kainos dalį. 

2.2. Farmakoterapinė vaistų grupė – Pasaulinės 
sveikatos organizacijos (toliau – PSO) patvirtintos Anatominės 
terapinės cheminės klasifikacijos (toliau – ATC klasifikacija) 
tam pačiam lygiui priskiriamų skirtingų bendrinių pavadinimų 
vaistų grupė (pvz., A10BH – ATC klasifikacijos ketvirtojo 
lygio 4-dipeptidil-peptidazės inhibitorių farmakoterapinė 
vaistų grupė).

2.3. Metinė gydymo kaina – metinių vidutinio svorio (70 
kg) suaugusio paciento (toliau – vidutinio svorio pacientas) 
gydymo konkrečiu kompensuojamuoju vaistu išlaidų, 
apskaičiuotų pagal šio vaisto bazinę kainą, suma eurais.

2.4. Vidutinė dienos dozė (angl. Defined Daily Dose, 
toliau – DDD) − PSO  nustatyta vidutinė palaikomoji vaisto, 
suaugusiųjų vartojamo pagal pagrindinę šio vaisto terapinę 
indikaciją, dienos dozė.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, 
kaip jos apibrėžiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos 
Respublikos farmacijos įstatyme, Ambulatoriniam gydymui 
skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių 
bazinių kainų ir pacientų priemokų už juos apskaičiavimo 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRO
2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL 

RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, 
MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS 

PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS 
PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) 

VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ 
RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) 

VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS 
PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR 

KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS 
PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1504
Vilnius

P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos 
priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) 
vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, 
išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos 
priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias 
medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų 
rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių 
(medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir 
popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius 
preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir 
kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, 
taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.2. Elektroninis receptas – Elektroninės sveikatos 

paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės 
sistemos (toliau – ESPBI IS) priemonėmis sudarytas ir 
patvirtintas receptas, pasirašytas teisinę galią turinčiu 
elektroniniu parašu arba patvirtintas elektroniniu spaudu.“

2. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.3. Elektroninis vaistinio preparato, medicinos 

priemonės (medicinos prietaiso) ir kompensuojamosios 
medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) 
dokumentas (toliau – išdavimo (pardavimo) dokumentas) 
– ESPBI IS priemonėmis sudarytas ir patvirtintas dokumentas, 
kuriuo patvirtinamas vaistinio preparato, medicinos pagalbos 
priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios 
medicinos pagalbos priemonės išdavimas (pardavimas), 
pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu arba 
patvirtintas elektroniniu spaudu.“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Draudžiama ambulatoriškai besigydantiems pacientams 

receptuose išrašyti vaistinių preparatų, kurie leidžiami vartoti 
tik stacionare.“

4. Papildau 71 punktu:
„71. Draudžiama receptuose išrašyti vaistinių preparatų:
71.1. kurių sudėtyje yra sintetinės kilmės vaistinių 

medžiagų, priklausančių opioidų grupei, kai jie skiriami 
pagal indikacijas pakaitiniam gydymui, išskyrus sudėtinius 
vaistinius preparatus, kurių veikliųjų medžiagų bendriniai 
pavadinimai yra buprenorfinas ir naloksonas, išrašomus 
vadovaujantis Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo 
priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo 
skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir 
Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, 
laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Pakaitinio gydymo 
skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos 
aprašas);

71.2. skirtų inhaliacinei ar intraveninei narkozei, kurių 
veikliosios medžiagos yra eteris, etomidatas, halotanas, 
izofluranas, ketamino hidrochloridas, metoheksitalis, natrio 
oksibutiratas, propofolis, remifentanilio hidrochlorias, 
sevofluranas, tiopentalio natrio druska ir natrio karbonatas.“

5. Pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.2. vartojamų ambulatoriškai neinjekcinių ir neinfuzinių 

vaistinių preparatų – ne ilgesniam kaip 30 dienų kursui, išskyrus:
28.2.1. vaistinius preparatus, kurių veikliosios medžiagos 

bendrinis pavadinimas yra metadonas, ‒ jų leidžiama išrašyti 
ne ilgesniam kaip 45 dienų kursui;

28.2.2. sudėtinius vaistinius preparatus, kurių veikliųjų 
medžiagų bendriniai pavadinimai yra buprenorfinas ir 
naloksonas, – jie išrašomi vadovaujantis Pakaitinio gydymo 
skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos 
aprašu.“

6. Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:
„86. Elektroniniai receptai netaisomi. Pastebėjus 

neteisingus duomenis, pvz., susijusius su recepto išrašymu, 
po elektroninio recepto pasirašymo elektroniniu parašu arba jo 
patvirtinimo elektroniniu spaudu, jis panaikinamas, nurodant, 

Vaistų registracijos skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė, 
o nesant jų abiejų – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos 
skyriaus vedėja Eglė Burbienė; 

3.2. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko 
Gyčio Andrulionio, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
Vaistų registracijos skyriaus vedėjos Kristinos Povilaitienės 
ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakologinio 
budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vedėjos Eglės 
Burbienės parašai ant šio įsakymo 3.1 papunktyje nurodytų 
importo ar eksporto leidimų tvirtinami Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos antspaudu.

4. P a v e d u:
4.1. Gyčio Andrulionio, Kristinos Povilaitienės ir Eglės 

Burbienės parašų pavyzdžius pateikti Muitinės departamentui 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

4.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal 
veiklos sritį.“

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys

FaRmacinės veiklos teisės aktai

darbo dieną nuo kainyno ar jo pakeitimo įsigaliojimo dienos. 
Pažyma su kainyno pakeitimu yra atnaujinama tik tuo atveju, 
jei šiuo pakeitimu į kainyną buvo įtrauktas naujas vaistas, 
kuris turi būti įrašomas į pažymą, vadovaujantis ligų gydymo 
kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašu.

17. VLK, gavusi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
pranešimą, kuriame nurodoma, kad sutriko kurio nors į 
pažymą įrašyto vaisto tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai 
ir pacientams negali būti skiriamas gydymas kitais į kainyną 
įrašytais to paties bendrinio pavadinimo vaistais, atnaujina 
VLK interneto svetainėje skelbiamą pažymą, nurodydama 
kitą iš eilės (sudarytos kainų didėjimo tvarka) vaistą, kuriuo 
gydant metinė gydymo kaina yra mažiausia ir kurio tiekimas 
į Lietuvos Respublikos rinką yra nesutrikęs. Tai atliekama ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 8 D. 

ĮSAKYMO NR. V-598 „DĖL LEIDINIŲ, KURIUOSE 
GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI 

VAISTINIAI PREPARATAI, SĄRAŠO 
PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

2022 m.   rugsėjo 19  d. Nr. V-1464
Vilnius

P a k e i č i u  Leidinių,  kuriuose gali  būti 
reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl 
Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai 
preparatai, sąrašo patvirtinimo“, ir papildau 160–162 punktais:

„160. „Hipertenzijos paslaptys“. Leidinys vienkartinis, 
platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos 
specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje 
pateikiama informacija apie hipertenzijos etiologiją, 
patogenezę, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką, red.: Edgar 
V. Lerma, James M. Luther, Swapnil Hiremath, leidėjas UAB 
„Vaistų žinios“, Vilnius.

161. „Neurologija: vaizdinis požiūris“. Leidinys 
vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) 
farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. 
Leidinyje pateikiama informacija kaip teisingai diagnozuoti 
neurologinius sindromus, red.: Sunjay Parmar, Dame Pamela 
Shaw, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

162. „Įdomioji alergologija“. Leidinys vienkartinis, 
platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos 
specialistams. Leidinyje aprašomi reti ir negirdėti alergijos 
atvejai, kaip jie pasireiškia, kokie yra gydymo būdai, red. Ieva 
Bakanovaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Vilnius.“

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 25 D. 
ĮSAKYMO NR. 409 „DĖL NARKOTINIŲ IR 

PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ 
MEDŽIAGŲ IMPORTO IR EKSPORTO 

KONTROLĖS UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1508
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 409 „Dėl Narkotinių 
ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir 
eksporto kontrolės užtikrinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija 
(Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų 
importo / eksporto leidimų ir leidimų eksportuoti medžiagas, 
nurodytas Reglamento (ES) 2019/125 IV priede, išdavimo 
tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ 

VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IMPORTO 
IR EKSPORTO KONTROLĖS UŽTIKRINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 14 straipsnio 
3 dalimi, 2111 straipsnio 9 punktu, vykdydamas 1961 metų 
Jungtinių Tautų Organizacijos Bendrosios narkotinių medžiagų 
ir 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių 
medžiagų konvencijų reikalavimus ir įgyvendindamas 2019 
m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/125 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios 
galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui 
ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui 
ir baudimui, bei užtikrindamas narkotinių ir psichotropinių 
vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolę:

1. Į g a l i o j u Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) išduoti narkotinių ir 
psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų importo / eksporto 
leidimus ir leidimus eksportuoti medžiagas, nurodytas 
Reglamento (ES) 2019/125 IV priede.

2. T v i r t i n u  Narkotinių ir psichotropinių vaistų 
bei vaistinių medžiagų importo / eksporto leidimų ir 
leidimų eksportuoti medžiagas, nurodytas Reglamento (ES) 
2019/125 IV priede, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad: 
3.1. kiekvienu atskiru medžiagų, įtrauktų į Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus I, II ir 
III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, importo 
ar eksporto atveju arba kiekvienu medžiagų, nurodytų 
Reglamento (ES) 2019/125 IV priede, eksporto į trečiąsias 
šalis atveju reikalingą importo ar eksporto leidimą pasirašo 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Gytis 
Andrulionis, jo nesant – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
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pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo 
pavadinimą, vaistinis preparatas skiriamas visam gydymo 
laikotarpiui (pakartotinio Konsiliumo sprendimo nereikia).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. 
lapkričio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAU-
GOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. 

ĮSAKYMO NR. V-596 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ 
REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ, SUPAPRASTINTOS 

HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ 
REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, 

SUPAPRASTINTOS TRADICINIŲ AUGALINIŲ 
VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO 

PROCEDŪROS APRAŠO, SPECIALIOS 
HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ 
REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, 
VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO 
TAIKANT SAVITARPIO PRIPAŽINIMO IR 

DECENTRALIZUOTĄ PROCEDŪRAS APRAŠO, 
VAISTINIŲ PREPARATŲ ANALITINIŲ, 

FARMAKOTOKSIKOLOGINIŲ IR KLINIKINIŲ 
TYRIMŲ STANDARTŲ IR PROTOKOLŲ, 

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOTĖS ŽENKLINIMO 
IR PAKUOTĖS LAPELIO REIKALAVIMŲ APRAŠO, 

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS TURI BŪTI 
NURODOMOS ANT VAISTINIO PREPARATO 

PAKUOTĖS IR PAKUOTĖS LAPELYJE, SĄRAŠO, 
TEISĖS Į VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJĄ 

PERLEIDIMO KITAM ASMENIUI TVARKOS 
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 3 d. Nr. V-1624
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-596 „Dėl 
Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos 
homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros 
aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių 
preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios 
homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros 
aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio 
pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių 
preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių 
tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės 
ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių 
medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato 
pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio 
preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos 
aprašo patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:
„DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO 

TAISYKLIŲ, SUPAPRASTINTOS HOMEOPATINIŲ 
VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS 
APRAŠO, SUPAPRASTINTOS TRADICINIŲ AUGALINIŲ 
VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS 
APRAŠO, SPECIALIOS HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ 
PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, 
VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO TAIKANT 
SAVITARPIO PRIPAŽINIMO IR DECENTRALIZUOTĄ 
PROCEDŪRAS APRAŠO, VAISTINIŲ PREPARATŲ 
ANALITINIŲ, FARMAKOTOKSIKOLOGINIŲ IR 
KLINIKINIŲ TYRIMŲ STANDARTŲ IR PROTOKOLŲ, 
VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOTĖS ŽENKLINIMO 
IR PAKUOTĖS LAPELIO REIKALAVIMŲ APRAŠO, 
TEISĖS Į VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJĄ 
PERLEIDIMO KITAM ASMENIUI TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.7 papunktį.
1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Vaistinių 

preparatų registravimo taisykles:
1.3.1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2. savitarpio pripažinimo, decentralizuotą, specialią ir 

supaprastintas registravimo procedūras tiek, kiek šių procedūrų 
nereglamentuoja sveikatos apsaugos ministro patvirtintas 
Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo 
ir decentralizuotą procedūras aprašas, Supaprastintos tradicinių 
augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašas, 
Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo 
procedūros aprašas ir Specialios homeopatinių vaistinių 
preparatų registravimo procedūros aprašas.“

1.3.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka 

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir 2015 m. spalio 2 
d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/161, kuriuo 
nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų 
vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB, vartojamas 
sąvokas ir jų apibrėžtis.“

1.3.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Asmuo, norėdamas registruoti vaistinį preparatą 

Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turi pateikti 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) paraišką 
užpildydamas Europos Komisijos patvirtintą elektroninę 
paraiškos formą, paskelbtą Europos Komisijos paskelbtų 
Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos 
Sąjungoje 2B tome (toliau – Europos Komisijos patvirtinta 
elektroninė paraiškos forma). Skirtingiems vaistinio preparato 
stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms registruoti 
pateikiamos atskiros paraiškos.“

1.3.4. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.
1.3.5. Pakeičiu 6.14 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.14. pareiškimas, kad už Europos Sąjungos ribų atlikti 

klinikiniai tyrimai atitinka 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl 
žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, su visais pakeitimais, o jei jie atlikti 

dėl kokių priežasčių jis naikinamas, ir išrašomas naujas, 
išskyrus atvejus, kai pagal jį vaistai, kompensuojamosios MPP 
ar medicinos priemonės  (medicinos prietaisai) jau išduoti 
(parduoti). Sveikatos priežiūros specialistas asmeniškai atsako 
už jo sudarytus, patvirtintus ir elektroniniu spaudu patvirtintus 
arba asmeniniu teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu 
pasirašytus elektroninius receptus.“

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRO
2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL 

RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, 
MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS 

PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS 
PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) 

VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ 
RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) 

VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS 
PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR 

KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS 
PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. spalio 21 d. Nr. V-1592
Vilnius

1. P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistinių 
preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir 
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo 
(pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų 
saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos 
priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias 
medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų 
rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių 
(medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir 
popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius 
preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir 
kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, 
taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 3.4 papunktį.
1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.  Vaistiniai preparatai recepte išrašomi vadovaujantis 

šiomis Taisyklėmis, diagnostikos ir gydymo tvarkos 
aprašais, kitais sveikatos apsaugos ministro įsakymais, 
reglamentuojančiais vaistinių preparatų skyrimą, diagnostikos 
ir gydymo metodikomis, diagnostikos ir gydymo protokolais 
(jei jie yra), vaistinio preparato charakteristikų santraukų 
nurodymais ir, jei vaistinis preparatas kompensuojamasis, 
pagal į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąraše 

(A sąrašą), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl 
Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (toliau – A 
sąrašas), nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo 
sąlygas, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 91 punkte, ir 
vaistinius preparatus, skiriamus vadovaujantis Vardinių 
vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 
m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių 
preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vardinis 
vaistinis preparatas).“

1.3. Papildau 91 punktu:
„91. Vaistinis preparatas pacientui gali būti išrašomas 

recepte nesilaikant šio vaistinio preparato charakteristikų 
santraukos nurodymų (pavyzdžiui, vartoti ne pagal patvirtintas 
terapines indikacijas, kitokia doze ar gydymo kursu), jei 
ASPĮ gydytojų konsiliumas (toliau – Konsiliumas) priėmė 
teigiamą motyvuotą sprendimą leisti konkrečiam pacientui 
išrašyti konkretų vaistinį preparatą pagal vaistinio preparato 
santraukoje nenurodytas, tačiau moksliškai pagrįstas terapines 
indikacijas, dozavimą ir (ar) gydymo kursą. Konsiliumui 
priėmus sprendimą konkrečiam pacientui išrašyti konkretų 
vaistinį preparatą, vaistinis preparatas išrašomas visam 
gydymo laikotarpiui (pakartotinio Konsiliumo sprendimo 
nereikia).“

1.4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Receptuose išrašomi pramoniniu būdu arba apimančiu 

pramoninį procesą metodu pagaminti vaistiniai preparatai 
nurodomi tik į jų sudėtį įeinančios (-ių) veikliosios (-iųjų) 
medžiagos (-ų) bendriniu (-iais) pavadinimu (-ais) (toliau – 
bendrinis pavadinimas), išskyrus:

20.1. nekompensuojamuosius sudėtinius vaistinius 
preparatus, kurie sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų 
medžiagų; vaistinius preparatus sudėtinėse pakuotėse, kurių 
vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir (ar) iš skirtingų 
veikliųjų medžiagų sudarytos atskirai vartojamos vaistinio 
preparato dozuotės, – juos leidžiama nurodyti konkrečiais 
vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai 
pacientas vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES 
valstybėje;

20.2. vardinius vaistinius preparatus, mažo terapinio 
indekso vaistinius preparatus, kuriuos pacientas vartojo 
anksčiau (nepaisant stiprumo ir (ar) farmacinės formos), 
biologinius vaistinius preparatus, retuosius vaistinius 
preparatus, kai jie išrašomi pagal terapines indikacijas, 
kurioms taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis pagal 1999 
m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų (rinkos išimtinumo 
laikotarpį galima rasti https://ec.europa.eu/health/documents/
community-register/html/reg_hum_act.htm?sort=a) – jie 
nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių 
preparatų pavadinimais;

20.3. vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu 
vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas 
konkrečiam pacientui Konsiliumas priėmė teigiamą motyvuotą 
sprendimą, vaistinius preparatus, išrašomus Taisyklių 91 punk-
te nustatyta tvarka – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir 
konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint „GKK 
sprendimu“. Konsiliumui priėmus sprendimą konkrečiam 
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1.3.14. Papildau 201 punktu:
„201. Jei paraiška atitinka Farmacijos įstatymo 11 

straipsnio 5 dalies nuostatas ir joje nurodyto vaistinio 
preparato referencinis vaistinis preparatas registruotas kitoje 
EEE valstybėje, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos 
gavimo dienos turi kreiptis į tos EEE valstybės įgaliotą 
instituciją, prašydama pateikti duomenis ir informaciją apie 
referencinį vaistinį preparatą vadovaudamasi Koordinavimo 
grupės patvirtintu darbo dokumentu „Informacija, kurią turi 
pateikti valstybė narė apie europinį referencinį preparatą“. 
Jei EEE valstybės įgaliota institucija per 30 dienų nepateikia 
prašomų duomenų ir informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai 
EEE valstybės įgaliota institucija praneša, kad duomenų ir 
informacijos pateikti negali, Tarnyba pakartotinai kreipiasi į 
ją dėl duomenų ir informacijos pateikimo.“

1.3.15. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Jei pirminės ekspertizės metu nustatoma, kad 

paraiška užpildyta teisingai bei pateikti visi reikiami 
dokumentai atsižvelgiant į paraiškos tipą, Tarnyba priima 
paraišką registruoti vaistinį preparatą ir pradeda jos bei kartu 
pateiktų dokumentų išsamų nagrinėjimą. Paraiška, atitinkanti 
Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas ir joje 
nurodytas vaistinio preparato referencinis vaistinis preparatas 
registruotas kitoje EEE valstybėje, priimama, jei ne vėliau 
kaip per 6 mėnesius nuo pakartotinio Taisyklių 201 punkte 
nurodyto prašymo išsiuntimo dienos Tarnyba gauna kitos 
EEE valstybės įgaliotos institucijos duomenis ir informaciją 
apie referencinį vaistinį preparatą. Tarnyba elektroniniu paštu 
informuoja pareiškėją apie paraiškos priėmimą.“

1.3.16. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Pareiškėjas, gavęs elektroniniu paštu Tarnybos 

prašymą pateikti patikslinančių duomenų ar informacijos, 
susijusios su vaistinio preparato registracijos byloje pateikta 
informacija ir (ar) dokumentais, turi per 5 darbo dienas 
elektroniniu paštu informuoti Tarnybą apie prašymo gavimą. 
Negavusi patvirtinimo, Tarnyba pakartotinai prašymą pateikia 
raštu. Prašomi duomenys ar informacija turi būti pateikti ne 
vėliau kaip per 90 dienų nuo Tarnybos prašymo elektroniniu 
paštu išsiuntimo. Vaistinio preparato, jo pradinių medžiagų, 
tarpinių produktų ar kitų sudedamųjų medžiagų pavyzdžiai turi 
būti pateikti per 20 dienų nuo Tarnybos prašymo išsiuntimo.“

1.3.17. Papildau 231 punktu:
„231. Jei pareiškėjas laiku nepateikia Tarnybos prašomų 

patikslinančių duomenų ar informacijos, susijusios su vaistinio 
preparato registracijos byloje pateikta informacija ir (ar) 
dokumentais, ar pavyzdžių, arba Tarnyba ne vėliau kaip per 
6 mėnesius nuo pakartotinio Taisyklių 201 punkte nurodyto 
prašymo išsiuntimo dienos negauna kitos EEE valstybės 
įgaliotos institucijos duomenų ir informacijos apie referencinį 
vaistinį preparatą, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas. 
Tarnyba apie paraiškos nagrinėjimo nutraukimą ir motyvus 
raštu informuoja pareiškėją.“

1.3.18. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.
1.3.19. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas 

perregistruoti vaistinį preparatą, turi pateikti elektroninę 
vaistinio preparato perregistravimo bylą, kurioje turi 
būti paraiška, parengta užpildant Europos Komisijos 
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patvirtintą elektroninės paraiškos formą, ir konsoliduota 
vaistinio preparato registracijos byla. Vaistinio preparato 
perregistravimo byla ir įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (jei 
reikia) turi būti parengti ir pateikti Tarnybai vadovaujantis 
Taisyklių 10 punktu.“

1.3.20. Pripažįstu netekusiu galios 28 punktą.
1.3.21. Pakeičiu 29.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„29.2.2. patvirtinimas, kad vaistinio preparato registracijos 

pažymėjimo sąlygų keitimai, kaip nurodyta 2008 m. lapkričio 
24 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1234/2008 
dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros 
pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo su visais pakeitimais 
2 straipsnio 1 dalyje (toliau – reglamentinis keitimas), susiję 
su vaistinio preparato kokybe, išskyrus vaistinio preparato 
registracijos pažymėjimo sąlygų papildymus, yra įteisinti 
pagal Taisyklių 34–36, 39 ir 46 punktų reikalavimus ir vaistinio 
preparato kokybė atitinka Europos vaistų agentūros Žmonėms 
skirtų vaistinių preparatų komiteto rekomendacijų bei kitus 
Europos Sąjungoje galiojančius kokybės reikalavimus;“.

1.3.22. Pakeičiu 29.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„29.9. dokumentas, patvirtinantis geros gamybos praktikos 

atitiktį, išduotas ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki 
paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą teikimo (gali būti 
pateikiamas dokumentas, liudijantis, kad gamintojui leidžiama 
gaminti ir (ar) importuoti vaistinį preparatą, su atitinkamu 
įrašu arba nuoroda į duomenis Sąjungos duomenų bazėje 
EudraGMDP);“.

1.3.23. Pakeičiu 29.10 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„29.10. kiti dokumentai, nurodyti Europos Komisijos 

patvirtintoje elektroninėje paraiškos formoje ir būtini 
patvirtinti teikiamą informaciją (duomenis) apie vaistinį 
preparatą.“

1.3.24. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:
„34. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas įteisinti 

reglamentinį keitimą, išskyrus vaistinio preparato registracijos 
pažymėjimo sąlygų papildymą, turi pateikti Tarnybai 
elektroninę vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų 
keitimo bylą, kurioje turi būti paraiška, parengta užpildant 
Europos Komisijos patvirtintą elektroninę paraiškos formą, 
ir Reglamente (EB) Nr. 1234/2008 nustatyti dokumentai 
bei informacija, parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos 
priimtas Išsamios informacijos apie įvairias sąlygų keitimo 
kategorijas, 2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų 
rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo II, IIa, III 
ir IV skyriuose nustatytų procedūrų vykdymo ir dokumentų, 
kurie turi būti pateikti pagal šias procedūras, gaires. Vaistinio 
preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo byla ir 
įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (jei reikia) turi būti parengti 
ir pateikti Tarnybai vadovaujantis Taisyklių 10 punktu.“

1.3.25. Pripažįstu netekusiu galios 35 punktą.
1.3.26. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:
„43. Jeigu Tarnyba, įvertinusi farmakologinio budrumo 

duomenis, mano, kad klausimas dėl naujos kontraindikacijos 
įtraukimo, rekomenduojamos dozės sumažinimo arba 
indikacijų apribojimo susijęs su Europos Sąjungos interesais, 
tačiau netikslinga jį nagrinėti taikant skubią Europos Sąjungos 

iki šio reglamento įsigaliojimo, – iki 2022 m. sausio 31 d. 
galiojusius Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos 
įstatymo arba kitų ES valstybių teisės aktų, suderintų su 2001 
m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo, 
nustatytus etikos reikalavimus;“.

1.3.6. Pakeičiu 6.17 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.17. siūlomi vidinės ir išorinės (jei yra) pakuočių 

ženklinimo tekstai ir spalvotos išklotinės. Tos pačios 
farmacinės formos skirtingų stiprumų arba to paties 
stiprumo ir farmacinės formos skirtingų pakuočių dydžių 
vaistiniams preparatams gali būti pateikiama tik tos pačios 
farmacinės formos vieno stiprumo arba to paties stiprumo ir 
farmacinės formos vieno dydžio pakuotės spalvota išklotinė 
su patvirtinimu, kad kitų stiprumų ar kitų dydžių pakuočių 
dizainas bus identiškas pateiktam. Jeigu radiofarmacinių 
vaistinių preparatų, radionuklidų generatorių, radionuklidų 
pirmtakų ar radionuklidų rinkinių, vakcinų ir kitų biologinių 
vaistinių preparatų, homeopatinių ar augalinių vaistinių 
preparatų atveju ant išorinės pakuotės siūloma po vaistinio 
preparato pavadinimo nenurodyti stiprumo, turi būti pateikti 
tokio siūlymo argumentai. Jeigu unikalaus identifikatoriaus 
duomenis žmogui perskaitoma forma ir dvimatį brūkšninį 
kodą, kuriame užkoduotas unikalus identifikatorius, numatoma 
nurodyti etiketėje, prilipdytoje prie pakuotės, turi būti pateikti 
tokio siūlymo argumentai, vadovaujantis sveikatos apsaugos 
ministro patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir 
pakuotės lapelio reikalavimų aprašo 62 punkto reikalavimais.“

1.3.7. Pakeičiu 6.20 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.20. EEE valstybės įgaliotos institucijos išduotas 

dokumentas, liudijantis, kad gamintojui leidžiama gaminti 
ir (ar) importuoti iš trečiosios šalies vaistinį preparatą. 
Dokumentas turi būti išduotas vadovaujantis valstybės, 
kurioje veikia gamintojas, teisės aktais, suderintais su 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, su visais pakeitimais, 40 straipsnio 
nuostatomis. Taip pat dokumentas, patvirtinantis geros 
gamybos praktikos atitiktį, išduotas ne anksčiau kaip 
prieš trejus metus iki paraiškos teikimo (jei nėra paskelbtų 
tai patvirtinančių duomenų Sąjungos duomenų bazėje 
EudraGMDP arba atitinkamo įrašo dokumente, liudijančiame, 
kad gamintojui leidžiama gaminti ir (ar) importuoti vaistinį 
preparatą);“.

1.3.8. Pakeičiu 6.26 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.26. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje 
vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Reglamentą 
(EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 
2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 7 ir 34 
straipsniuose nurodyti dokumentai ir informacija;“.

1.3.9. Pakeičiu 6.28 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.28. kiti dokumentai (priklausomai nuo paraiškos 

tipo), nurodyti Europos Komisijos patvirtintoje elektroninėje 
paraiškos formoje ir būtini patvirtinti teikiamą informaciją 
(duomenis) apie vaistinį preparatą.“

FaRmacinės veiklos teisės aktai

1.3.10. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų 

kalba bei pateikti kaip elektroninė vaistinio preparato 
registracijos byla eCTD formatu, kuris paskelbtas Europos 
vaistų agentūros interneto svetainėje. Jei pareiškėjas įgalioja 
kitą asmenį jam atstovauti, kartu su paraiška turi būti pateiktas 
popierinis įgaliojimas jam atstovauti, kuris turi būti pasirašytas 
pareiškėjo. Jei įgaliojimas Tarnybai buvo pateiktas anksčiau, 
jo kopija pateikiama elektroninėje vaistinio preparato 
registracijos byloje.“

1.3.11. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad Tarnybai teikiamos 

Taisyklių 6.11 papunktyje nurodytos santraukos ir apžvalgos 
būtų parengtos ir pasirašytos ekspertų, kurie turi reikiamą 
techninę ir profesinę kvalifikaciją, apibūdintą trumpame 
gyvenimo aprašyme. Ekspertas, rengiantis bendrą kokybės 
santrauką (kokybės ekspertas), turi turėti vaistininko profesinę 
kvalifikaciją arba fizinių mokslų studijų srities chemijos 
krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities biochemijos 
krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą 
ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su 
vaistinių preparatų kokybės tyrimais ir vertinimu bei įgytą 
per paskutinius 5 metus. Ekspertas, rengiantis ikiklinikinę 
apžvalgą ir santrauką (ikiklinikinis ekspertas), turi turėti 
medicinos ar veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
ir ne trumpesnę kaip 3 metų gydytojo klinikinio toksikologo 
ar veterinarijos gydytojo praktiką arba patirtį farmakologijos 
srityje, įgytą per paskutinius 5 metus. Ekspertas, rengiantis 
klinikinę apžvalgą ir santrauką (klinikinis ekspertas), turi 
turėti medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir ne 
trumpesnę kaip 3 metų medicinos gydytojo praktiką arba 
patirtį farmakologijos srityje, įgytą per paskutinius 5 metus. 
Jeigu teikiamo registruoti vaistinio preparato sudėtyje yra 
veiklioji medžiaga, kurios vartojimas Europos Sąjungos 
medicinos praktikoje yra pripažintas ne trumpiau kaip 10 
metų ir, remiantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų 
Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir 
klinikinių tyrimų standartų ir protokolų reikalavimais, 
įrodytas jos veiksmingumas ir priimtinas saugumas, ekspertai, 
remdamiesi sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių 
preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių 
tyrimų standartų ir protokolų reikalavimais, turi pagrįsti, kad 
registracijos byloje nurodyti mokslinės literatūros duomenys 
tinka teikiamam vaistiniam preparatui.“

1.3.12. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.
1.3.13. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Vaistinio preparato, įrašyto į 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuo nustatoma žmonėms skirtų vaistų Sąjungos leidimų 
išdavimo ir priežiūros tvarka ir įsteigiama Europos vaistų 
agentūra, su visais pakeitimais, nurodytą vaistinių preparatų, 
kurie turi būti papildomai stebimi, sąrašą, charakteristikų 
santraukoje papildomai turi būti pateikta nuoroda: „Vykdoma 
papildoma šio vaistinio preparato stebėsena“. Prieš šią 
nuorodą turi būti pateiktas Europos Komisijos parinktas 
juodas simbolis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje, o po jo pateiktas aiškinamasis sakinys, laikantis 
atitinkamų Europos Komisijos rekomendacijų.“ Tęsinys 63 pusl.
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naujos knygos

2022 m. lapkričio 7 d. įvyko Didžiosios vaistinių 
augalų knygos (879 puslapių), kurios  autoriai  prof. 
dr. habil. Ona Ragažinskienė, Valdas Sasnauskas 
pristatymas Kaune, Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejuje. 

Renginio organizatoriai: 
UAB LECTIO DIVINA; Leidykla Obuolys;
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo 

Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo 
sektoriaus darbuotojai.

Knygos pristatymą vedė doc. dr. Tauras Antanas 
Mekas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejaus direktorius.

Renginio kultūrinę dalį atliko Nerijaus Juškos baleto 
mokyklos mokytojos Daivos Raškauskienės auklėtinės – 
baleto solistės Gustė Juozapaitytė ir Emilija Štuikytė.

Knygos pristatymo stendas „Didžioji vaistinių 
augalų knyga“ ir informatyvus filmas, sukurtas leidyklos 
Obuolys organizatorių, pateikė išsamią informaciją apie 
šios knygos esmę, mokslinę-praktinę reikšmę ir kūrėjus.

Apie Didžiosios vaistinių augalų knygos autorius, 
recenzentus ir mokslinę konsultantę

Renginio vedėjas doc. dr. Tauras Antanas Mekas 
pristatė šios knygos kūrėjus.

Knygos rengimo iniciatorius Valdas Sasnauskas - 
biologas, eilės populiarių leidinių apie vaistinius ir kitus 
naudingus augalus autorius.

Bendraautorė – vaistininkė prof. dr. habil. Ona 
Ragažinskienė, ilgametė vaistinių augalų tyrėja – 
mokslininkė ekspertė Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir 
prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, vyresnioji 
mokslo darbuotoja, Lietuvos nusipelniusi sveikatos 
apsaugos darbuotoja, Nacionalinės sveikatos tarybos 
narė, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė, žurnalo 
„Lietuvos farmacijos žinios“ vyriausioji redaktorė.

Recenzentai:
Vaistininkė, prof. dr. Nijolė  Savickienė, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, Farmacijos fakultetas, 
Endobiogenikos ir integralios fiziologijos asociacijos 
prezidentė; 

Lietuvos Mokslų akademijjos tikrasis narys, 
akademikas prof. habil. dr. (medžiagų inžinerija) 
Audrius Sigitas Maruška, Vytauto Didžiojo 
universitetas, Gamtos mokslų fakultetas;

Lietuvos Mokslų akademijjos tikrasis narys, 
akademikas prof. habil. dr. (botanika) Jonas Remigijus 
Naujalis, Vilniaus universitetas.

Mokslinė konsultantė 
Botanikė-rizologė habil. dr. Nijolė Marija 

Lapinskienė.

Šios mokslinės praktinės knygos objektas – 170 
rūšių augalų vaistinių prieskoninių (aromatinių), kurie 
introdukuojami ir kompleksiškai, tarpkryptiškai tiriami 
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo 
skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo 
sektoriaus ilgalaikėje (nuo 1924 metų), unikalioje 
Baltijos jūros šalių regione ir Rytų Europoje vaistinių 
augalų mokslinėje kolekcijoje. Šie augalai yra 
nacionalinių ir tarptautinių institucijų kompleksinės, 
tarpkryptinės mokslo, projektinės veiklos ir studijų  
objektas. 

Vaistinių augalų mokslininkų – ekspertų mintys 
apie  pristatomą knygą

Žodis buvo suteiktas knygos recenzentei vaistininkei, 
dr. habil. Nijolei  Savickienei, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Farmacijos fakulteto profesorei, 
Endobiogenikos ir integralios fiziologijos asociacijos 
prezidentei. Ji pažymėjo, kad ši apie vaistinius augalus 
knyga sukurta ir visos žinios pagrįstos ilgamečiais 
nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų duomenimis 
– turi mokslinę, praktinę ir edukacinę reikšmę.

LSMU Farmacijos fakulteto Farmakognozijos 
katedros vedėja prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, 
atvykusi su katedros mokslininkų grupe, džiaugėsi, kad 
ši pristatoma  Didžioji vaistinių augalų knyga ir 2021 
m. išleista Vaistinių augalų introdukcija, auginimas ir 
išsaugojimas, vaistinės augalinės žaliavos paruošos 
ir terapinis poveikis: mokomoji knyga, suaktyvino 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą mokslo ir studijų 
srityje.

Gydytojas UAB Švenčionių vaistažolės direktorius 
dr. Elmantas Pocevičius pastebėjo, kad ši mokslinė 
praktinė knyga išryškino vaistiniuose augaluose 
susikaupusių biologiškai veikliųjų junginių įvairovę, jų 
gydomąjį, šalutinį, nepageidaujamą poveikį žmogaus 
organizmui bei racionalų vartojimą. Jis pažymėjo, 
kad mokslinės informacijos apie vaistinių augalų 
vartojimą trūksta iki šiol vyraujančiose  populiariose 

Didžiosios vaistinių augalų knygos pristatymas Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje 

Prof. Ona Ragažinskienė
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas 

Nacionalinės Sveikatos tarybos narė

naujos knygos

nerecenzuojamose knygelėse, žurnalų straipsniuose 
įvairiose medijose ir net televizijos laidose.

Prof. Andrius Narbekovas gydytojas chirurgas, 
kunigas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos 
bioetikos komiteto prie Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos narys – ekspertas, Lietuvos 
Kultūrinės Psichiatrijos Asociacijos valdybos ir 
Nacionalinės sveikatos tarybos narys pristatydamas šią 
knygą, teigė, kad Visatoje dominuoja darna, harmonija, 
ciklai ir dėsniai. Gamtoje augantys vaistiniai augalai – 

Renginio organizatorių nuotraukos

Dievo dovana.  Jis įvertino ne tik augalų reikšmę, bet ir 
knygos kūrėjų nuoširdų darbą, tiriant vaistinius augalus  
bei perteikiant žinias mokslinei ir studijų veiklai, įvairių 
sričių specialistams bei plačiai visuomenei.
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procedūrą, ji turi perduoti klausimą svarstyti Europos vaistų 
agentūros Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komitetui, kad būtų pradėta arbitražo procedūra pagal šiuo 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto Vaistinių 
preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir 
decentralizuotą procedūras aprašo 20–26 punktų nuostatas. 
Tokiu atveju Tarnyba turi pateikti Europos vaistų agentūrai 
visą turimą susijusią mokslinę informaciją bei vertinimus.“

1.3.27. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas 

įteisinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų 
papildymą, turi pateikti paraišką registruoti vaistinį preparatą, 
dokumentus ir informaciją Taisyklių II skyriaus nustatyta 
tvarka.“

1.3.28. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:
„49. Tarnyba, nustačiusi, kad vaistinio preparato, tiekiamo 

Lietuvos Respublikos rinkai, pakuotės ženklinimas ir (ar) 
pakuotės lapelis neatitinka Tarnybos patvirtinto pakuotės 
ženklinimo ir (ar) pakuotės lapelio, apie tai praneša vaistinio 
preparato registruotojui, kuris ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 
pranešimo išsiuntimo turi pateikti nustatytų trūkumų ir galimos 
rizikos pacientui įvertinimą. Tarnyba, vadovaudamasi Europos 
vaistų agentūros Europos Komisijos vardu priimto Sąjungos 
procedūrų dėl inspektavimo ir pasikeitimo informacija sąvadu 
bei Tarnybos viršininko patvirtintais pagrindais dėl vaistinių 
preparatų pakuočių išpardavimo po registracijos pažymėjimo 
sąlygų keitimo arba vaistinio preparato perregistravimo, 
priima sprendimą dėl tokių pakuočių tolesnio buvimo rinkoje. 
Jei pakuotės ženklinimo ir (ar) pakuotės lapelio neatitikimai 
kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai, vaistinio preparato 
tiekimas nedelsiant uždraudžiamas ir vaistinis preparatas turi 
būti atšaukiamas iš rinkos.“

1.3.29. Pripažįstu netekusiu galios 56 punktą.
1.3.30. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:
„57. Vaistinio preparato registruotojas turi ne vėliau kaip 

prieš 10 dienų iki numatomo vaistinio preparato pirmojo 
patiekimo rinkai po vaistinio preparato įregistravimo, 
perregistravimo, išorinės ir (arba) vidinės pakuotės pakeitimo 
elektroniniu paštu Tarnybai pateikti vaistinio preparato 
išorinės ir vidinės pakuotės, kuriomis jis bus tiekiamas 
rinkai, spalvotas išklotines. Jeigu vaistinio preparato 
registruotojas taikys vaistinio preparato pakuotės apsauginį 
įtaisą, nurodytą Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 82 dalyje, 
kuris nedaro poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai 
(toliau – neprivalomas apsauginis įtaisas, nedarantis poveikio 
talpyklei ir jos uždarymo sistemai) arba jį pašalins, kartu 
su pakuotės spalvota išklotine jis turi pateikti pranešimą 
apie neprivalomo apsauginio įtaiso, nedarančio poveikio 
talpyklei ir jos uždarymo sistemai, taikymą arba jo pašalinimą. 
Jeigu neprivalomas apsauginis įtaisas, nedarantis poveikio 
talpyklei ir jos uždarymo sistemai, pradedamas taikyti arba 
pašalinamas kitu metu nei teikiamos pakuočių spalvotos 
išklotinės, pranešimas apie neprivalomo apsauginio įtaiso, 
nedarančio poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai, 
taikymą ar pašalinimą pateikiamas per 30 dienų nuo 
vaistinio preparato pirmojo patiekimo rinkai pakuotėmis su 
neprivalomu apsauginiu įtaisu, nedarančiu poveikio talpyklei 
ir jos uždarymo sistemai, arba jį pašalinus. Pranešimo apie 
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neprivalomo apsauginio įtaiso, nedarančio poveikio talpyklei 
ir jos uždarymo sistemai, taikymą ar jo pašalinimą nereikia 
pateikti, kai ši informacija pateikta kartu su dokumentais, 
pateiktais registruoti, perregistruoti vaistinį preparatą arba 
pakeisti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygas.“

1.3.31. Pakeičiu 59.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„59.1. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo vaistinio 

preparato pirmojo patiekimo rinkai pakuotėmis, paženklintomis 
pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus, Tarnybai 
pateikti raštu Tarnybos patvirtintos formos deklaraciją, 
kuria vaistinio preparato registruotojas įsipareigoja vykdyti 
Taisyklių 59.2 papunkčio reikalavimus ir patvirtina, jog žino, 
kad Tarnyba pradės atitinkamų vaistinių preparatų atšaukimo 
procedūrą, jei įsipareigojimai nebus vykdomi (deklaracija 
turi būti pasirašyta vaistinio preparato registruotojo nurodant 
deklaracijos pateikimo Tarnybai datą);“.

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Supaprastintos 
homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros 
aprašą:

1.4.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Asmuo, norėdamas registruoti homeopatinį vaistinį 

preparatą Lietuvos Respublikoje pagal supaprastintą 
registravimo procedūrą, turi pateikti Valstybinei vaistų 
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) registracijos bylą, 
kurioje būtų paraiška, parengta vadovaujantis Europos 
Komisijos patvirtinta paraiškos forma, paskelbta Europos 
Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų 
reglamentavimo Europos Sąjungoje 2B tome (toliau – Europos 
Komisijos patvirtinta paraiškos forma) ir Aprašo 7 punkte 
nustatyti dokumentai, įrodantys homeopatinio preparato 
kokybę ir serijų homogeniškumą.“

1.4.2. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.
1.4.3. Pakeičiu 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.6. siūlomi vidinės ir išorinės (jei yra) pakuočių 

ženklinimo tekstai ir pakuotės lapelis, atitinkantys sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintus Vaistinių preparatų pakuotės 
ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimus ir Tarnybos 
viršininko patvirtintas formas;“.

1.4.4. Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.7. siūlomos vidinės ir išorinės (jei yra) pakuočių 

spalvotos išklotinės;“.
1.4.5. Pakeičiu 7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.9. kiti dokumentai, nurodyti Europos Komisijos 

patvirtintoje paraiškos formoje ir būtini patvirtinti teikiamą 
informaciją (duomenis) apie homeopatinį vaistinį preparatą.“

1.4.6. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.
1.5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Supaprastintos 

tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo 
procedūros aprašą:

1.5.1. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„4.4. tradicinio vartojimo laikotarpis, nurodytas 6.4 

papunktyje, yra pasibaigęs;“.
1.5.2. Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau 

taip:
„6. Asmuo, norėdamas registruoti tradicinį augalinį vaistinį 

preparatą Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turi 
pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos 
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„14. Jei Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė, 
Tarnyba, gavusi pripažįstančios valstybės pranešimą dėl 
galimo rimto pavojaus visuomenės sveikatai, kurio nepavyksta 
pašalinti per numatytą 90 dienų terminą, turi nedelsdama 
perduoti klausimus, dėl kurių nesutariama, Koordinavimo 
grupei.“

1.6.7. Pakeičiu 27.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.1. yra parengta Europos Sąjungos augalo monografija;“.
1.6.8. Pakeičiu 27.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.2. registruoti teikiamą augalinį vaistinį preparatą 

sudaro augalinės medžiagos, ruošiniai ar deriniai, įrašyti į 2008 
m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimo, nustatančio augalinių 
medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams 
augaliniams vaistams, sąrašą (C(2008)6933), I priede 
nurodytą Augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų 
tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašą.“

1.6.9. Pakeičiu V1 skyrių ir jį išdėstau taip:

„V1 SKYRIUS
SUTRUMPINTA PROCEDŪRA

291. Sutrumpinta procedūra taikoma, kai vaistinis 
preparatas kitose EEE valstybėse yra registruotas pagal 
savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą ir vaistinio 
preparato registruotojas, siekiantis registruoti vaistinį preparatą 
Lietuvos Respublikoje pagal sutrumpintą procedūrą (toliau – 
vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), užtikrina, kad 
šioje jo inicijuojamoje pakartotinėje savitarpio pripažinimo 
procedūroje nedalyvaus kitos naujos pripažįstančios EEE 
valstybės.

292. Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), 
norėdamas registruoti vaistinį preparatą pagal sutrumpintą 
procedūrą, Tarnybai turi pateikti Tarnybos viršininko 
nustatytos formos prašymą patvirtinti galimybę registruoti 
vaistinį preparatą pagal sutrumpintą procedūrą.

293.Tarnyba per 5 darbo dienas nuo Aprašo 292 punkte 
nurodyto prašymo gavimo turi įvertinti šiame prašyme pateiktą 
informaciją ir nustačiusi, kad prašyme pateikta informacija 
atitinka visus Aprašo 291 punkto reikalavimus, pateikti 
vaistinio preparato registruotojui (pareiškėjui) patvirtinimą, 
kad galima pradėti sutrumpintą procedūrą, arba nustačiusi, 
kad prašyme pateikta informacija neatitinka bent vieno Aprašo 
291 punkte nurodyto reikalavimo, pateikti vaistinio preparato 
registruotojui (pareiškėjui) motyvuotą atsisakymą pradėti šią 
procedūrą.

294. Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), 
gavęs Tarnybos patvirtinimą, kad galima pradėti sutrumpintą 
procedūrą, turi kreiptis į referencinę valstybę, kad ji parengtų 
atnaujintą vaistinio preparato vertinimo protokolą, taip 
pat suderintų paraiškos registruoti vaistinį preparatą pagal 
sutrumpintą procedūrą pateikimo datą ir inicijuotų sutrumpintą 
procedūrą.

295. Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), atlikęs 
Aprašo 294 veiksmus, turi pateikti Tarnybai paraišką registruoti 
vaistinį preparatą pagal sutrumpintą procedūrą, atnaujintą 
vaistinio preparato registracijos bylą, kurioje pateikti visi 
duomenų ir informacijos pakeitimai ir atnaujinimai, ir 
deklaraciją, kad atnaujinta registracijos byla yra identiška 
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atnaujintai registracijos bylai, kuri pateikta referencinei 
valstybei, taip pat pateikti siūlomus preparato charakteristikų 
santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir (jei yra) pakuotės 
lapelio vertimus į lietuvių kalbą.

296. Tarnyba per 14 dienų nuo paraiškos registruoti vaistinį 
preparatą pagal sutrumpintą procedūrą gavimo dienos atlieka 
gautų dokumentų pirminę ekspertizę, kurios metu įvertina, 
ar teisingai užpildyta paraiška registruoti vaistinį preparatą 
pagal sutrumpintą procedūrą, ar pateikti visi Aprašo 3 punkte 
nurodyti (galiojantys) dokumentai.

297. Jeigu Tarnyba pirminės ekspertizės metu nustato 
trūkumų, susijusių su paraiška registruoti vaistinį preparatą 
pagal sutrumpintą procedūrą ir (ar) kartu pateiktais 
dokumentais, Tarnyba elektroniniu paštu apie tai praneša 
vaistinio preparato registruotojui (pareiškėjui). Vaistinio 
preparato registruotojas (pareiškėjas) nustatytus trūkumus 
turi pašalinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Tarnybos 
pranešimo elektroniniu paštu išsiuntimo. Jei vaistinio 
preparato registruotojas (pareiškėjas) per nustatytą terminą 
trūkumų nepašalina, paraiškos registruoti vaistinį preparatą 
pagal sutrumpintą procedūrą nagrinėjimas nutraukiamas ir 
apie tai raštu informuojamas vaistinio preparato registruotojas 
(pareiškėjas).

298. Tarnyba, gavusi tinkamai užpildytą paraišką 
registruoti vaistinį preparatą pagal sutrumpintą procedūrą 
ir visus reikiamus (galiojančius) dokumentus, apie pirminės 
ekspertizės laikotarpio pabaigą nedelsdama praneša 
referencinei valstybei.

299. Tarnyba įregistruoja vaistinį preparatą per 20 darbo 
dienų nuo kokybiškų preparato charakteristikų santraukos, 
pakuotės ženklinimo teksto ir (jei yra) pakuotės lapelio 
vertimų į lietuvių kalbą pateikimo dienos. Laikas, per kurį 
vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas) ištaiso vertimų 
netikslumus, turi būti ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo pirminės 
ekspertizės laikotarpio pabaigos dienos ir į nurodytą 20 darbo 
dienų terminą neįskaičiuojamas.

2910. Registruodama vaistinį preparatą pagal sutrumpintą 
procedūrą, Tarnyba neturi teisės teikti pastabų ir komentarų dėl 
referencinės valstybės patvirtinto vaistinio preparato vertinimo 
protokolo, preparato charakteristikų santraukos, pakuotės 
ženklinimo teksto ir pakuotės lapelio (jei yra), prašyti pakeisti 
perregistravimo, taip pat periodiškai atnaujinamų saugumo 
protokolų pateikimo laikotarpius. Tais atvejais, kai vaistinis 
preparatas jau buvo perregistruotas referencinėje valstybėje, 
Lietuvoje jis perregistruojamas pagal administracinę 
procedūrą.“

1.7. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Vaistinių 
preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių 
tyrimų standartus ir protokolus:

1.7.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Dokumentai ir informacija (duomenys), pateikiami 

vaistinio preparato registracijos byloje, turi būti parengti 
ir pateikti vadovaujantis Vaistinių preparatų analitinių, 
farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir 
protokolų (toliau – Vaistinių preparatų tyrimų standartai 
ir protokolai) reikalavimais, Europos Komisijos paskelbtų 
Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
Tarnyba) registravimo bylą, kurioje būtų paraiška, ir šie 
dokumentai bei informacija (duomenys):“.

1.5.3. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.4. klinikinė apžvalga, kurioje būtų pateikti bibliografiniai 

įrodymai ar ekspertų išvados, patvirtinantys, kad teikiamas 
registruoti ar jį atitinkantis preparatas iki paraiškos registruoti 
vaistinį preparatą teikimo vartotas medicinoje ne trumpiau 
kaip 30 metų, iš kurių bent 15 metų – Europos Sąjungoje;“.

1.5.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Jei registruoti teikiamą augalinį vaistinį preparatą 

sudaro augalinės medžiagos, ruošiniai ar deriniai, įrašyti į 2008 
m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimo, nustatančio augalinių 
medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams 
augaliniams vaistams, sąrašą (C(2008)6933), I priede 
nurodytą Augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų 
tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašą, 
Aprašo 6.3–6.5 papunkčiuose nurodytos informacijos ir 
duomenų pateikti nereikia.“

1.5.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 
„10. Vertinant, ar preparato vartojimo laikotarpis atitinka 

Aprašo 6.4 papunktyje nurodytą tradicinio vartojimo 
laikotarpį, teikiamo registruoti preparato ilgalaikis vartojimas 
pripažįstamas ir tuo atveju, jei preparatu buvo prekiaujama 
be specialios registracijos arba jei per šį laikotarpį vaistinio 
preparato sudedamųjų dalių skaičius ar kiekis buvo mažesni.“

1.5.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Jei preparatas Europos Sąjungoje buvo vartojamas 

trumpiau nei 15 metų, bet atitinka kitus kriterijus supaprastintai 
registravimo procedūrai taikyti, Tarnyba turi perduoti 
preparato svarstymą (kartu su reikalingais dokumentais) 
Europos vaistų agentūros Augalinių vaistinių preparatų 
komitetui (toliau – Augalinių vaistinių preparatų komitetas), 
kad būtų parengta Europos Sąjungos augalo monografija.“

1.5.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Tarnyba sprendimą dėl tradicinio augalinio vaistinio 

preparato registracijos priima atsižvelgusi į:
13.1. Europos Sąjungos augalų monografijas;
13.2. Augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų 

tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašą;
13.3. jei nėra patvirtintų Europos Sąjungos augalų 

monografijų, – vaistinio preparato registraciją kitoje EE 
valstybėje, jei reikia – kitas monografijas, publikacijas ar 
duomenis.“

1.5.8. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Kai paskelbiama nauja Europos Sąjungos augalo 

monografija, registruotojas turi spręsti, ar reikia tikslinti 
vaistinio preparato registracijos bylą ir, jei reikia, apie 
patikslinimus pranešti Tarnybai.“

1.5.9. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.1. vaistinis preparatas neatitinka Aprašo 4 ir (jei 

taikoma) 5 punkte nustatytų kriterijų;“.
1.5.10. Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.2. pareiškėjas neatitinka Farmacijos įstatymo 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų;“.

1.5.11. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Jei augalinė medžiaga, ruošinys ar derinys išbraukiami 

iš Augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų 
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tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašo, 
išduoto registracijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, 
išskyrus atvejus, kai registruotojas per 3 mėnesius po 
atitinkamos augalinės medžiagos, ruošinio ar derinio išbraukimo 
iš minėto sąrašo pateikia Aprašo 6.3–6.5 papunkčiuose nurodytą 
informaciją (duomenis) ir Tarnyba priima sprendimą nenaikinti 
išduoto registracijos pažymėjimo galiojimo.“

1.6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vaistinių 
preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir 
decentralizuotą procedūras aprašą:

1.6.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio 

pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašas (toliau – 
Aprašas) nustato paraiškų registruoti / perregistruoti vaistinį 
preparatą Lietuvos Respublikoje pagal savitarpio pripažinimo 
ar decentralizuotą procedūrą teikimo tvarką, jų nagrinėjimą, 
sprendimų priėmimą, klausimų, susijusių su vaistinio 
preparato registracijos pripažinimu ar pagal šias procedūras 
jau registruotu vaistiniu preparatu, teikimą Europos Komisijos 
arbitražui, arbitražo sprendimų įgyvendinimą ir Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) pareigas, kai Lietuvos 
Respublika yra referencinė valstybė.“

1.6.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Asmuo, norėdamas registruoti vaistinį preparatą 

Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas) pagal savitarpio 
pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, Tarnybai pateikia 
paraišką registruoti vaistinį preparatą ir dokumentus pagal 
sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų 
registravimo taisyklių 4–14 punktų reikalavimus. Tarnybai 
pateikta vaistinio preparato registracijos byla turi būti identiška 
byloms, pateiktoms kitoms pripažįstančioms valstybėms.“

1.6.3. Pakeičiu 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.11. Sutrumpinta vaistinio preparato registravimo 

procedūra (toliau – sutrumpinta procedūra) – supaprastinta 
pakartotinė vaistinio preparato savitarpio pripažinimo 
procedūra, kai Lietuvos Respublikoje pripažįstama kitose EEE 
valstybėse pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą 
procedūrą registruoto vaistinio preparato registracija 
pateikiant jo registracijos bylą, identišką referencinei valstybei 
pateiktai registracijos bylai.“

1.6.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„II SKYRIUS
DOKUMENTAI, REIKALINGI REGISTRUOTI 

VAISTINĮ PREPARATĄ, IR JŲ NAGRINĖJIMAS“.
1.6.5. Papildau 81 punktu ir jį išdėstau taip:

„81. Paraiškų registruoti vaistinį preparatą pagal savitarpio 
pripažinimo arba decentralizuotą procedūrą pirminė 
ekspertizė atliekama vadovaujantis Savitarpio pripažinimo 
ir decentralizuotos procedūrų koordinavimo grupės (toliau 
– Koordinavimo grupė) paskelbtu procedūriniu patarimu 
„Pirminė ekspertizė savitarpio pripažinimo / kartotinėje / 
decentralizuotoje procedūrose“. Išsami ekspertizė atliekama 
vadovaujantis Koordinavimo grupės paskelbtomis Geros 
praktikos gairėmis dėl decentralizuotos ir savitarpio 
pripažinimo procedūrų.“

1.6.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
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Biologinis vaistinis preparatas – tai preparatas, kurio 
veiklioji medžiaga yra biologinė medžiaga. Biologinė 
medžiaga – tai medžiaga, kuri pagaminta ar ekstrahuota iš 
biologinio šaltinio ir kuriai apibūdinti ir kokybei nustatyti 
yra svarbūs tiek fizikiniai, cheminiai, biologiniai tyrimai, 
tiek ir gamybos procesas bei jo kontrolė. Biologiniais 
vaistiniais preparatais laikomi šie preparatai: imuniniai 
vaistiniai preparatai ir kraujo vaistiniai preparatai, įvardyti 
Farmacijos įstatyme, vaistiniai preparatai, išvardyti 2004 
m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, kuriuo nustatoma žmonėms skirtų vaistų 
Sąjungos leidimų išdavimo ir priežiūros tvarka ir įsteigiama 
Europos vaistų agentūra, su visais pakeitimais I priedo 1 
dalyje; pažangios terapijos vaistiniai preparatai, įvardyti 
Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų V skyriuje. 

Visos kitos medžiagos, naudojamos veikliosios 
(-iųjų) medžiagos (-ų) gamybai arba ekstrakcijai, iš kurių 
veiklioji medžiaga tiesiogiai negaunama (pvz., reagentai, 
maitinamosios terpės, karvės vaisiaus serumas, priedai, 
buferinės medžiagos, naudojamos chromatografijoje ir kt.), 
priskiriamos žaliavoms;“.

1.7.12. Pakeičiu 33.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„33.2.7. Gatavo vaistinio preparato talpyklė ir uždarymo 

sistema. Aprašoma talpyklė ir jos uždarymo sistema (-os), 
įskaitant vidinės pakuotės visų medžiagų identiškumą ir jų 
specifikacijas. Specifikacijos apima aprašymą ir identifikavimą. 
Jei reikia, įtraukiami nefarmakopėjos metodai (tik specialiai 
patvirtinti, t. y. jei atlikta validacija). Pateikiamas trumpas 
nefunkcionalių išorinės pakuotės medžiagų apibūdinimas, 
papildoma informacija apie funkcines išorinės pakuotės 
medžiagas. Jeigu taikomas apsauginis įtaisas, apibrėžtas 
2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių 
ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir 
taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/83/EB, 3 straipsnio 2 dalies b punkte, ir kuris daro 
poveikį talpyklei bei jos uždarymo sistemai, turi būti pateikta 
informacija, kokį poveikį jis daro talpyklei bei jos uždarymo 
sistemai.“

1.7.13. Pakeičiu 37.1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„37.1.3.2. arba ne trumpiau kaip dvejus metus po to, 

kai Europos Sąjungos paskutinį kartą registruotas vaistinis 
preparatas ir nėra laukiančių sprendimo arba svarstomų 
paraiškų registruoti vaistinį preparatą;“.

1.7.14. Pakeičiu 37.1.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„37.1.3.7. jei tyrimai atlikti Europos Sąjungoje, vaistinio 

preparato registruotojas, laikydamasis Reglamento (ES) Nr. 
536/2014 nuostatų, turi pasirūpinti visomis papildomomis, su 
dokumentų kaupimu archyve susijusiomis, priemonėmis;“.

1.7.15. Pakeičiu 41.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„41.4. Ikiklinikinėse ir (arba) klinikinėse apžvalgose turi 

būti paaiškinta, kuo svarbūs duomenys apie preparatą, kuris 
skiriasi nuo ketinamo pateikti rinkai. Turi būti nuspręsta, ar 
ištirtąjį preparatą, nepaisant skirtumų, galima laikyti panašiu 
į tą, kuris nurodytas pateiktoje paraiškoje registruoti vaistinį 
preparatą.“

1.7.16. Pakeičiu 41.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„41.5. Ypač svarbi patirtis, susijusi su kitais į rinką jau 
pateiktais vaistiniais preparatais, turinčiais tokių pačių 
sudedamųjų medžiagų, ir pareiškėjas turėtų tai ypač pabrėžti.“

1.7.17. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Biologiniams vaistiniams preparatams, atitinkantiems 

Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 11 dalies nuostatas, 
reikalavimai gali būti nepakankami. Jei informacija apie iš 
esmės panašius (generinius) vaistinius preparatus neįrodo 
dviejų biologinių vaistinių preparatų panašumo, turi būti 
pateikiami papildomi duomenys, visų pirma, apibūdinantys 
juos toksikologiniu ir klinikiniu požiūriu.“

1.7.18. Pakeičiu 48 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau 
taip:

„48. Kai nepriklausomas pareiškėjas, pasibaigus duomenų 
išimtinumo laikui, pateikia paraišką registruoti biologinį 
vaistinį preparatą, apibrėžtą Vaistinių preparatų tyrimų 
standartų ir protokolų 32 punkte, ir kuris susijęs su Sąjungoje 
registruotu referenciniu vaistiniu preparatu, turi būti taikomi 
šie reikalavimai:“.

1.7.19. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:
„50. Paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kuris atitinka 

Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 15 dalies nuostatas, turi 
būti skirtos naujiems vaistiniams preparatams, pagamintiems 
bent jau iš dviejų veikliųjų medžiagų, kurios anksčiau nebuvo 
registruotos kaip sudėtinis vaistinis preparatas.“ 

1.7.20. Pakeičiu 53.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„53.2. Svarstomas vaistinis preparatas gali būti išduodamas 

(parduodamas) tik pateikus receptą ir tam tikrais atvejais gali 
būti skiriamas tik griežtos medicininės priežiūros sąlygomis, 
geriausia stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje, o 
radiofarmacinių preparatų atveju – sveikatos priežiūros 
įstaigoje, turinčioje veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltiniais licenciją.“

1.7.21. Pakeičiu 57.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„57.1. Pagrindinė plazmos byla – tai atskiras dokumentas, 

neįtraukiamas į paraiškos registruoti vaistinį preparatą bylą ir 
pateikiantis išsamią informaciją apie visą žmogaus plazmą, 
naudojamą kaip pradinė medžiaga ir (arba) žaliava dalinėms 
ar tarpinėms frakcijoms pagaminti, taip pat apie pagalbinių ir 
veikliųjų medžiagų sudedamąsias dalis, kurios yra vaistinio 
preparato arba medicinos prietaiso dalys pagal 2017 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir 
Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos 
Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB.“

1.7.22. Pakeičiu 58.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.1.4. Pagrindinėje plazmos byloje turi būti pateikiamas 

sąrašas tų vaistinių preparatų, kuriems galioja ši byla; sąrašas 
turi apimti tiek vaistinius preparatus, kurie jau įregistruoti, tiek 
ir tuos, kurių paraiška registruoti dar tik svarstoma, įskaitant 
ir vaistinius preparatus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 
536/2014 2 straipsnyje.“

1.7.23. Pakeičiu 59.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„59.2. Pagrindinė plazmos byla yra mokslinio ir techninio 

įvertinimo, atliekamo EVA, objektas. Įvertinus teigiamai, 
išduodamas Pagrindinės plazmos bylos atitikties Sąjungos 

Sąjungoje 2B tomo (Informacija pareiškėjams, Žmonėms 
skirti vaistiniai preparatai, Dokumentų pateikimas ir turinys, 
Bendras techninis dokumentas (toliau – BTD) nuostatomis. 
Vaistinių preparatų tyrimų standartai ir protokolai suderinti su 
2003 m. birželio 25 d. Europos Komisijos direktyvos 2003/63/
EB, papildančios Direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, ir 2009 
m. rugsėjo 14 d. Komisijos direktyvos 2009/120/EB, iš dalies 
keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/
EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, dėl pažangiosios terapijos vaistų, nuostatomis.“

1.7.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 
„2. Dokumentai pateikiami penkiais moduliais: 1 modulyje 

pateikiama administracinė informacija; 2 modulyje – kokybės, 
ikiklinikinė ir klinikinė santraukos; 3 modulyje – cheminė, 
farmacinė ir biologinė informacija; 4 modulyje – ikiklinikiniai 
protokolai; 5 modulyje – klinikinių tyrimų protokolai. Toks 
reikalavimas taikomas visiems Tarptautinės tarybos dėl 
žmonėms skirtų vaistinių preparatų registracijai taikomų 
techninių reikalavimų suderinimo regionams (Europos 
Sąjungai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Japonijai). Šie 
penki moduliai pateikiami griežtai laikantis formos, turinio 
ir numeravimo sistemos, nustatytos Vaistinių preparatų 
tyrimų standartų ir protokolų 1 punkte nurodytų Taisyklių 
dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 
2B tomo nuostatomis.“

1.7.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Rengdamas paraiškos registruoti vaistinį preparatą 

dokumentus, pareiškėjas taip pat atsižvelgia į mokslines 
rekomendacijas dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų 
kokybės, saugumo ir veiksmingumo, patvirtintas Europos 
vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto 
ir paskelbtas Europos vaistų agentūros (toliau – EVA), bei kitas 
rekomendacijas dėl vaistinių preparatų Sąjungoje, paskelbtas 
Europos Komisijos įvairiuose Taisyklių dėl vaistinių preparatų 
reglamentavimo Europos Sąjungoje tomuose.“

1.7.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Gamybos procesas turi atitikti Lietuvos Respublikos 

farmacijos įstatymo arba kitos ekonominės erdvės valstybės 
(toliau – EEE valstybės) vidaus teisės aktų, suderintų su 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
Nr. 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, su visais pakeitimais, 2017 m. 
rugsėjo 15 d. Komisijos direktyva (ES) 2017/1572, kuria dėl 
žmonėms skirtų vaistų gerosios gamybinės praktikos principų 
ir gairių papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/83/EB, reikalavimus bei Geros gamybos praktikos 
vadovą, Europos Komisijos paskelbtą Taisyklių dėl vaistinių 
preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 4 tome.“

1.7.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Klinikiniai tyrimai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

biomedicininių tyrimų etikos įstatymo ir 2014 m. balandžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, reikalavimus. 
Vertinant paraišką turi būti atsižvelgta į geros klinikinės 
praktikos ir etikos principus, kuriais buvo vadovaujamasi 
atliekant (planuojant, vykdant ir rengiant protokolus) 
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klinikinius tyrimus ne Europos Sąjungoje, jei jie susiję su 
vaistiniais preparatais, kuriuos numatoma vartoti Europos 
Sąjungoje. Šie principai turi atitikti Reglamento (ES) 
Nr. 536/2014 nuostatas. Jie turi būti atlikti laikantis etinių 
principų, kurie įvardyti, pavyzdžiui, Helsinkio deklaracijoje.“ 

1.7.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Ikiklinikiniai (farmakotoksikologiniai) tyrimai turi būti 

atliekami laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. 
įsakymo Nr. 612/564/411 „Dėl Geros laboratorinės praktikos 
principų bei Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi 
kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ arba kitos EEE 
valstybės vidaus teisės aktų, suderintų su 2004 m. vasario 11 
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės 
praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų 
tyrimams patikra, suderinimo (kodifikuota redakcija) ir 2004 
m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/9/EB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo 
ir patikros (kodifikuotasis variantas), reikalavimų.“

1.7.7. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Su gyvūnais atliekami tyrimai turi atitikti Lietuvos 

Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo arba kitos 
EEE valstybės vidaus teisės aktų, suderintų su 2010 m. rugsėjo 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl 
mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, reikalavimus.“

1.7.8. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pareiškėjas, vaistinio preparato registruotojas 

turi pateikti Tarnybai bet kokią naują informaciją, kurios 
nėra registracijos byloje, ir visą farmakologinio budrumo 
informaciją, kad būtų galima kontroliuoti naudos ir rizikos 
vertinimą. Įregistravus vaistinį preparatą, Tarnyba turi būti 
informuota apie bet kokius duomenų pakeitimus sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo 
taisyklių, taip pat Komisijos skelbiamų Taisyklių dėl vaistinių 
preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 9 tome 
nustatyta tvarka.“

1.7.9. Pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.3. vaistinio preparato vidinių ir išorinių (jei yra) 

pakuočių spalvotas išklotines bei pakuotės lapelį.“
1.7.10. Pakeičiu 31.1.2.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir 

ją išdėstau taip:
„31.1.2.4. papildoma Europos Sąjungos informacija:“.
1.7.11. Pakeičiu 33.1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„33.1.1.3. fizikocheminių ir kitų atitinkamų veikliosios 

medžiagos savybių sąrašas, įskaitant biologinių vaistinių 
preparatų biologinį aktyvumą. 

Šiame dokumente minimos pradinės medžiagos – tai 
visos medžiagos, iš kurių pagaminama arba ekstrahuojama 
veiklioji medžiaga. 

Biologinių vaistinių preparatų pradinės medžiagos – tai 
biologinės kilmės medžiagos, pavyzdžiui, mikroorganizmai, 
augalų arba gyvūnų organai ir audiniai, žmogaus ar 
gyvūnų ląstelės ar skysčiai (įskaitant kraują ir plazmą) ir 
biotechnologiniu būdu sukurtos ląstelės (ląstelių substratai, 
nesvarbu, ar jie yra rekombinantiniai, ar ne, įskaitant pirmines 
ląsteles). 
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vaistų agentūros ir Tarnybos parengtas Bendrąsias Lenkijos 
ir Lietuvos pakuotės gaires, paskelbtas Tarnybos interneto 
svetainėje.“

1.8.2. Pakeičiu 6.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.3.2. kitiems vaistiniams preparatams – pagalbinės 

medžiagos, kurių poveikis yra žinomas. Nurodomos 
medžiagos, įrašytos į Europos Komisijos paskelbtų Taisyklių 
dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2C 
tome paskelbtų Gairių dėl pagalbinių medžiagų, nurodomų 
žmonėms skirtų vaistinių preparatų ženklinime ir pakuotės 
lapelyje, priedą (toliau – Gairių dėl pagalbinių medžiagų 
priedas) ir jame pateikta atitinkama informacija;“.

1.8.3. Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:
„131. Vaistinio preparato, įrašyto į 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuo nustatoma žmonėms skirtų vaistų Sąjungos leidimų 
išdavimo ir priežiūros tvarka ir įsteigiama Europos vaistų 
agentūra, su visais pakeitimais, nurodytą vaistinių preparatų, 
kurie turi būti papildomai stebimi, sąrašą, pakuotės lapelyje 
papildomai turi būti nurodyta nuoroda: „Vykdoma papildoma 
šio vaisto stebėsena“. Prieš šią nuorodą turi būti pateiktas 
Europos Komisijos parinktas juodas simbolis, nurodytas 
Reglamento (EB) 726/2004 23 straipsnyje, o po jos pateiktas 
aiškinamasis sakinys, laikantis atitinkamų Europos Komisijos 
rekomendacijų.“

1.8.4. Pakeičiu 132 punktą ir jį išdėstau taip:
„132. Visų vaistinių preparatų pakuotės lapelyje turi būti 

pateikta aiški nuoroda, skatinanti pacientą apie įtariamą 
šalutinį vaisto poveikį pranešti gydančiam gydytojui, 
vaistininkui, kitam sveikatos priežiūros ar farmacijos 
specialistui arba Tarnybai elektroniniu ar kitais būdais, kaip 
nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.“

1.8.5. Pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.3. pagalbinių medžiagų, apie kurias žinoti svarbu, kad 

vaistinio preparato vartojimas būtų saugus ir veiksmingas, 
sąrašas. Nurodomos į Gairių dėl pagalbinių medžiagų priedą 
įrašytos medžiagos (medžiagos pavadinimas rašomas kartu su 
E numeriu) ir jame pateikta atitinkama informacija.“

1.8.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Ant homeopatinio vaistinio preparato pakuotės 

(vidinės, išorinės) ir pakuotės lapelio aiškiai ir įskaitomai 
turi būti nurodyta „Homeopatinis vaistas“. Šis reikalavimas 
netaikomas Aprašo 18 punkte nurodytiems homeopatiniams 
vaistiniams preparatams.“

1.8.7. Pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.3. vartojimo metodas ir vartojimo instrukcija, jei 

reikia, vartojimo būdas;“.
1.8.8. Pakeičiu 18.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.7. specialūs įspėjimai (jei būtina);“.
1.8.9. Papildau 18.71 papunkčiu:
„18.71. pagalbinių medžiagų, kurių poveikis yra žinomas, 

sąrašas. Nurodomos į Gairių dėl pagalbinių medžiagų priedą 
įrašytos medžiagos ir jame pateikta atitinkama informacija.“

1.8.10. Pakeičiu 18.10 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.10. užrašas „Homeopatinis vaistas be patvirtintų 

terapinių indikacijų“;“.
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1.8.11. Pakeičiu 18.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.11. nurodymai:
18.11.1. „Prieš vartodami vaistą pasitarkite su gydytoju 

homeopatu“;
18.11.2. „Jei vartojant vaistą simptomai išlieka, kreipkitės 

į bendrosios praktikos gydytoją“;“.
1.8.12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Aprašo 18 punkto reikalavimai taikomi ir 

antroposofiniams preparatams, išskyrus 18.10 papunktį, nes 
vietoj termino „homeopatinis vaistas“ turi būti nurodoma 
„antroposofinis vaistas.“

1.8.13. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Ant tradicinių augalinių vaistinių preparatų, kurie 

registruoti pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą 
Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų 
registravimo procedūros aprašą, pakuotės (vidinės, išorinės) 
ir pakuotės lapelyje papildomai turi būti šios nuorodos:

20.1. „Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos 
pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu“;

20.2. „Jei vaisto vartojimas neveiksmingas arba sukelia 
šalutinį poveikį, nepaminėtą ant pakuotės ar pakuotės lapelyje, 
būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku“.“

1.8.14. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą. 
1.8.15. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus 

ženklinama išorinė, o jei jos nėra, vidinė pakuotė turi atitikti 
šiuos reikalavimus:

28.1. etiketėje pateikiama informacija lietuvių kalba turi 
atitikti Aprašo I–II skyrių reikalavimus bei sutapti su Tarnybos 
patvirtintu pakuotės ženklinimo tekstu. Jei vaistinis preparatas 
registruotas taikant savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą 
procedūrą, vaistinio preparato pavadinimas, nurodytas ant 
pakuotės, ir pavadinimas etiketėje gali skirtis;

28.2. užsienio kalba turi būti pateikta bent ši informacija: 
vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė 
forma, veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), 
tinkamumo laikas ir serijos žymuo. Ši informacija užsienio 
kalba turi visiškai atitikti informaciją lietuvių kalba (išskyrus 
vaistinio preparato pavadinimą), kita etikete neuždengta 
informacija užsienio kalba (jei yra) neturi prieštarauti 
atitinkamai informacijai lietuvių kalba.“

1.9. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Teisės į 
vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui 
tvarkos aprašą:

1.9.1. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.3. Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimas 

– procedūra, kurios metu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – Tarnyba) sprendimu teisė į anksčiau registruoto 
vaistinio preparato registraciją perleidžiama gavėjui, kai 
pastarasis yra kitas (juridinis) asmuo negu ankstesnis vaistinio 
preparato registruotojas.“

1.9.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas perleisti 

teisę į vaistinio preparato registraciją gavėjui, turi pateikti 
Tarnybai jos patvirtintos formos paraišką, dokumentus, 

teisės aktams pažymėjimas, prie kurio pridedamas vertinimo 
protokolas. Išduotas pažymėjimas galioja visoje Sąjungoje.“

1.7.24. Pakeičiu 59.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„59.4. Pagrindinės plazmos bylos turinio pakeitimai 

vertinami pagal procedūrą, kuri nustatyta 2008 m. lapkričio 
24 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms 
skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų 
sąlygų keitimo nagrinėjimo su visais pakeitimais.“

1.7.25. Pakeičiu 64.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„64.1. Pristatydamas naujas vakcinas, į kurių sudėtį įeina 

nauji vakcinų antigenai, pareiškėjas turi pateikti Tarnybai visą 
registracijos bylą, įskaitant kiekvieno konkretaus antigeno 
pagrindines bylas, jei iki tol tokių bylų nebuvo. Pagrindinės 
vakcinos antigeno bylos mokslinį ir techninį įvertinimą atlieka 
EVA. Įvertinus teigiamai, išduodamas kiekvienos Pagrindinės 
vakcinos antigeno bylos atitikties Sąjungos teisės aktams 
pažymėjimas, prie kurio pridedamas vertinimo protokolas. 
Pažymėjimas galioja visoje Sąjungoje.“

1.7.26. Pakeičiu 64.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„64.2. Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 

64.1 papunkčio nuostatos taikomos kiekvienai vakcinai, kuri 
sudaryta iš naujų vakcinos antigenų derinių, nepriklausomai 
nuo to, ar vienas ar daugiau šių vakcinos antigenų įeina į 
vakcinų, kurios jau įregistruotos Sąjungoje, sudėtį.“ 

1.7.27. Pakeičiu 64.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„64.3. Pakeisdama įteisintos Sąjungoje vakcinos 

Pagrindinės vakcinos antigeno bylos turinį, EVA atlieka 
mokslinį ir techninį įvertinimą Reglamento (EB) Nr. 
1234/2008 nustatytų procedūrų tvarka. Įvertinusi teigiamai, 
EVA išduoda Pagrindinės vakcinos antigeno bylos atitikties 
Sąjungos teisės aktams pažymėjimą. Pažymėjimas galioja 
visoje Sąjungoje.“

1.7.28. Pakeičiu 64.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„ 6 4 . 4 .  J e i g u ,  n u k r y p s t a n t  n u o  Va i s t i n i ų 

p r e p a r a t ų  t y r i m ų  s t a n d a r t ų  i r  p r o t o k o l ų  
64.1–64.3 papunkčių nuostatų, Pagrindinė vakcinos antigeno 
byla susijusi tik su vakcina, kuri nebuvo (ar nebus) registruota 
laikantis Sąjungos procedūrų, ir jeigu įteisintos vakcinos 
sudėtyje yra antigenų, kurie nebuvo įvertinti laikantis 
Sąjungos procedūrų, mokslinį ir techninį minėto Pagrindinės 
vakcinos antigeno bylos įvertinimą bei jo vėlesnius pakeitimus 
turi atlikti Tarnyba, jei vakcina registruojama Lietuvos 
Respublikoje.“ 

1.7.29. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:
„69. 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų 
nustatytiems retiesiems vaistiniams preparatams taikomos 
šio reglamento II dalies 6 straipsnio bendrosios nuostatos 
(išskirtinės sąlygos). Ikiklinikinėse ir klinikinėse santraukose 
pareiškėjas turi pagrįsti priežastis, dėl kurių neįmanoma 
pateikti išsamios informacijos, ir pagrįsti retųjų vaistinių 
preparatų naudos ir rizikos santykį.“

1.7.30. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:
„76. Pažangios terapijos vaistinio preparato registracijos 

bylos 3 modulyje turi būti pateiktas atsekamumo sistemos, 
kurią vaistinio preparato registruotojas ketina sukurti ir 
palaikyti, aprašymas. Atsekamumo sistema turi užtikrinti 
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galimybę nustatyti konkretaus vaistinio preparato, jo pradinių 
medžiagų ir žaliavos, įskaitant visas medžiagas, turėjusias 
sąlytį su ląstelėmis arba audiniais, kurių gali būti vaistinio 
preparato sudėtyje, šaltinį ir visus gamybos, pakavimo, 
saugojimo, vežimo ir pristatymo į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą, kurioje vaistinis preparatas vartojamas, 
etapus. Atsekamumo sistema turi papildyti ir atitikti teisės 
aktų, suderintų su 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatančia žmogaus 
audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, 
konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos 
standartus, reikalavimus žmogaus ląstelėms ir audiniams, 
išskyrus kraujo ląsteles, ir teisės aktų, suderintų su 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/
EB, nustatančia žmogaus kraujo ir kraujo komponentų 
surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo 
kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičiančia Direktyvą 
2001/83/EB, reikalavimus.“

1.7.31. Pakeičiu 82.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„82.3.2. įrodymai, kad medicinos priemonė, kuri yra 

pažangios terapijos vaistinio preparato dalis, atitinka 2017 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir 
Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos 
Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, nustatytus 
bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus;“.

1.7.32. Pakeičiu 82.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„82.3.3. jei taikoma, įrodymai, kad medicinos priemonė 

atitinka 2012 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 
722/2012 dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų ir 
medicinos prietaisų, pagamintų naudojant gyvūninės kilmės 
audinius, specialiųjų reikalavimų atsižvelgiant į Tarybos 
direktyvose 90/385/EEB ir 93/42/EEB nustatytus reikalavimus 
nuostatas dėl gyvūnų spongiforminės encefalopatijos ir 
užkrečiamos spongiforminės encefalopatijos (GSE/USE);“.

1.8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vaistinių 
preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų 
aprašą:

1.8.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Ženklinant vaistinių preparatų pakuotes ir rengiant 

pakuotės lapelius turi būti laikomasi šio Aprašo reikalavimų, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
Tarnyba) patvirtintų farmacinių formų, talpyklių, uždorių, 
vartojimo įtaisų, vartojimo būdų, laikymo sąlygų, tinkamumo 
laiko ir kitų standartinių terminų, Europos farmakopėjos 
terminų bei atsižvelgiama į Europos Komisijos Farmacijos 
komiteto Žmonėms skirtų vaistinių preparatų ženklinimo 
ir pakuotės lapelio suprantamumo gaires ir kitus Europos 
Sąjungos institucijų skelbiamus dokumentus. Rengiant 
bendras pakuotes Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir 
Latvijos Respublikos rinkoms gali būti atsižvelgiama į Estijos 
valstybinės vaistų agentūros, Latvijos valstybinės agentūros 
ir Tarnybos parengtas Bendrąsias Baltijos pakuotės gaires, 
rengiant bendras pakuotes Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos rinkoms gali būti atsižvelgiama į Lenkijos 
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2.2. Papildau nauja eilute po eilutės „Ear drops, powder 
and solvent for suspension   Ausų lašai (milteliai ir tirpiklis 
suspensijai)“:

„Effervescent granules and suspension for oral suspension   
Šnypščiosios granulės ir suspensija geriamajai suspensijai“;

2.3. Pripažįstu netekusią galios eilutę:
„Suspension and effervescent granules for oral suspension   

Suspensija ir šnypščiosios granulės geriamajai suspensijai“.
3.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sudėtinių 

standartinių terminų sąrašą:
3.1. Papildau nauja eilute po eilutės „Cutaneous solution in 

single-dose container   Odos tirpalas vienadozėje talpyklėje“:
„Dispersion for injection in pre-filled syringe   Injekcinė 

dispersija užpildytame švirkšte“;
3.2. Papildau nauja eilute po eilutės „Emulsion for injection/

infusion in pre-filled syringe   Injekcinė ar infuzinė emulsija 
užpildytame švirkšte“:

„Film-coated granules in single-dose container   Plėvele 
dengtos granulės vienadozėje talpyklėje“.

4.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Talpyklių, 
uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašą:

4.1.  Papildau nauja eilute po eilutės „Gas cylinder   Dujų 
balionėlis“:

„Gas cylinder bundle   Dujų balionų paketas“.

Vaistų registracijos skyriaus vedėja,
laikinai vykdanti viršininko funkcijas

Kristina Povilaitienė

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 

TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

VIRŠININKO 2011 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. 
1A-233 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOČIŲ 

IŠPARDAVIMO“ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. (1.72E)1A-1299
Vilnius

P a k e i č i u  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 1A-233 „Dėl 
vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo“ ir jį išdėstau nauja 
redakcija:

„VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 
TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRACIJOS 

PAŽYMĖJIMŲ SĄLYGŲ KEITIMO 
ĮGYVENDINIMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ 

PAKUOČIŲ IŠPARDAVIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos 
įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymu 
Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
nuostatų patvirtinimo“, 11.6 papunkčiu bei siekdamas 
užtikrinti nenutrūkstamą vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos 
Respublikos rinkai:

1. N u s t a t a u,  kad:
1.1. vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų 

keitimai turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius 
nuo šių keitimų Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– Tarnyba) patvirtinimo datos.

1.2. šio įsakymo 1.1 papunktyje nustatytas įgyvendinimo 
terminas netaikomas:

1.2.1. 2008 m. lapkričio 24 d. Europos Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir 
veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo 
nagrinėjimo su visais pakeitimais nustatytiems vaistinių 
preparatų registracijos pažymėjimo IA tipo sąlygų keitimams, 
apie kuriuos turi būti pranešama nedelsiant (IAIN, angl. 
„immediate notification“);

1.2.2. vaistinio preparato klasifikacijos keitimams; 
1.2.3. teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo 

atveju;
1.2.4. vaistinio preparato tinkamumo laiko ir (arba) 

laikymo sąlygų, terapinių indikacijų, dozavimo, vartojimo 
metodo, saugumo informacijos ir kitiems keitimams, kurie 
turi būti taikomi ir vaistinio preparato ankstesnėms pakuotėms, 
kai vartojimas laikantis ankstesnio pakuotės ženklinimo ir 
(arba) pakuotės lapelio nurodymų gali sukelti pavojų žmonių 
sveikatai.

1.3. Kai pakeičiamos registracijos pažymėjimo sąlygos, 
įskaitant ir tas, kurių metu nesikeičia išorinės ir (arba) vidinės 
pakuotės ženklinimas, dizainas ir (arba) pakuotės lapelio 
tekstas, išskyrus šio įsakymo 1.2.4 papunktyje nurodytus 
atvejus, vaistinių preparatų pakuotes su nauju ir paskutiniu, 
prieš tai buvusiu registracijos pažymėjimo sąlygų keitimu 
galima parduoti (išduoti) iki vaistinių preparatų tinkamumo 
laiko pabaigos. 

1.4. Tarnyba, įvertinusi 1.2.4 papunktyje nurodytus 
keitimus ir nustačiusi, kad vartojimas laikantis ankstesnio 
pakuotės ženklinimo ir (arba) pakuotės lapelio nurodymų gali 
sukelti pavojų žmonių sveikatai, priima sprendimą netaikyti 
1.1 ir 1.3 papunkčių reikalavimų ir apie tai raštu informuoja 
registruotoją. 

1.5. Tarnyba, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos 
rinkoje esančių vaistinių preparatų pakuočių kontrolę, turi 
teisę įpareigoti vaistinių preparatų registruotojus ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų nuo Tarnybos prašymo gavimo 
pateikti informaciją apie Lietuvos Respublikos rinkoje 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 
10 D. ĮSAKYMO NR. V-2876 „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO 

NR. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR 
FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS 

TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, 
PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS 

VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS 
RINKINIŲ“ PAKEITIMO“  PAKEITIMO

2022 m. spalio 6 d. Nr. V-1531
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2876 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant 
pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos 
vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ ir 
2.1 papunktį išdėstau taip:

„2.1. šiuo įsakymu patvirtintuose Sveikatos priežiūros 
įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše ir 
Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytų reikalavimų 
neatitinkančius pirmosios medicinos pagalbos rinkinius ir 
pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip 
iki 2023 m. liepos 1 d., o jei jie papildyti turniketais, skirtais 
stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti 
– ne ilgiau kaip iki 2025 m. liepos 1 d.“

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 
TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 
TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
VIRŠININKO 2011 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO 

NR. 1A-159 „DĖL FARMACINIŲ FORMŲ 
STANDARTINIŲ TERMINŲ IR JŲ TRUMPŲJŲ 

PAVADINIMŲ SĄRAŠO, SUDĖTINIŲ FARMACINIŲ 
FORMŲ STANDARTINIŲ TERMINŲ SĄRAŠO, 

SUDĖTINIŲ STANDARTINIŲ TERMINŲ SĄRAŠO, 
TALPYKLIŲ, UŽDORIŲ IR VARTOJIMO ĮTAISŲ 

STANDARTINIŲ TERMINŲ SĄRAŠO, VARTOJIMO 
BŪDŲ IR METODŲ STANDARTINIŲ TERMINŲ 

SĄRAŠO, SUDĖTINIŲ PAKUOČIŲ STANDARTINIŲ 
TERMINŲ SĄRAŠO BEI PATEIKIMO 

VIENETŲ STANDARTINIŲ TERMINŲ SĄRAŠO 
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 22 d. Nr. (1.72E)1A-1378
Vilnius

Atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos farmakopėjos 
komisijos pakeistus standartinių terminų sąrašus,

p a k e i č i u Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 1A-159 „Dėl 
Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų 
pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių 
terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, 
Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų 
sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, 
Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo 
vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Farmacinių 
formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašą:

1.1. Pripažįstu netekusią galios eilutę:
„Eye drops, prolonged-release   Akių lašai (pailginto 

atpalaidavimo)“;
1.2. Papildau nauja eilute po eilutės „Eye drops, powder for 

suspension   Akių lašai (milteliai suspensijai)“:
„Eye drops, prolonged-release solution   Akių lašai (pailginto 

atpalaidavimo tirpalas)“;
1.3. Papildau nauja eilute po eilutės „Epilesional solution   

Pažeistos vietos tirpalas“:
„Film-coated granules   Plėvele dengtos granulės“.
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sudėtinių 

farmacinių formų standartinių terminų sąrašą:
2.1. Papildau nauja eilute po eilutės „Concentrate and 

solvent for intravesical solution   Koncentratas ir tirpiklis 
šlapimo pūslės tirpalui“:

„Concentrate and solvent for oral solution   Koncentratas 
ir tirpiklis geriamajam tirpalui“;

įgaliojimą (jei reikia), parengtus ir pateiktus pagal sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo 
taisyklių 10 punktą.“

1.9.3. Pripažįstu netekusiu galios 7.2 papunktį.
1.9.4. Pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.4. jei keičiasi pakuotės dizainas – paženklintų vidinės 

ir, jei yra, išorinės pakuotės spalvotos išklotinės;“.
1.9.5. Pripažįstu netekusiu galios 7.5 papunktį.
2. N u s t a t a u, kad vaistinio preparato registracijos 

pažymėjimo sąlygos turi būti pakeistos pagal šio įsakymo 1.8.6, 
1.8.7, 1.8.9–1.8.13 papunkčiuose nustatytus reikalavimus 
teikiant pirmąją po šio įsakymo įsigaliojimo paraišką pakeisti 
vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygas, bet ne 
vėliau kaip iki 2027 m. spalio 31 d.

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys
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tRadiciniai jubiliejai

Vaistininko, biologijos mokslų daktaro, ilgamečio  VDU Botanikos sodo 
direktoriaus  Algimanto Morkūno  mokslinė ir visuomeninė  veikla

Ona Ragažinskienė
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus 

Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja 

Nerijus Jurkonis
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo direktorius

2022 metais kovo 1 d. minimas dr. Algimanto Morkūno, 
buvusio Kauno botanikos sodo ketvirtojo direktoriaus ir vaistinių 
augalų skyriaus vadovo, 95-ųjų gimimo metinių jubiliejus, kuris 
sutampa Lietuvos pirmojo universiteto šimtmečiu.

Lietuvos universiteto Matematikos – Gamtos fakulteto 
posėdžio, įvykusio 1924 m. kovo 15 d. protokole Nr. 62. 
pažymima, kad 17 klausimu svarstytas Botanikos sodo vedėjo 
prof. Dr. Konstantino Regelio pareiškimas įsteigti Fredoje 
Vaistinių augalų auginimo skyrių, kuriam vienbalsiai pritarta ir 
nutarta vykdyti.

Algimantas Morkūnas gimė 1927 m. kovo 1 d. Želvoje, 
Ukmergės rajone. Jis, baigęs Ukmergės vidurinę mokyklą, 
studijavo Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos 
skyriuje, o 1949 m. įgijo provizoriaus (vaistininko) specialybę. 
1950 m. dirbo Lietuvos Vyriausioje farmacijos valdyboje. 

1951-1954 m. Algimantas Morkūnas kėlė mokslinę 
kvalifikaciją Lietuvos Mokslų akademijos Biologijos instituto 
aspirantūroje. Jo mokslinio darbo tyrimų bazė – šio instituto 
Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius. Aspirantūros 
studijų objektas – bastutinių (Brassicaceae Burnett) / 
kryžmažiedžių (Cruciferae Juss.) šeimos 9 rūšių augalai: 
žieminis rapsas ( Brassica napus var. deifera D. C.), baltoji 
garstyčia (Sinapis alba L.),vasarinis rapsas (Brassica annus L.) 
žieminis rapsiukas (Brassica rapa var. deifera D. C.), abisininė 
balža (Crambe abyssinica Hochst.), sėjamoji garžgarstė (Eruca 
sativa Mill.), rytinė konringija (Conringia orientalis (L.) Dumort. 
Jis vykdė šių augalų introdukcijos, agrobiologinius, biologiškai 
veikliųjų medžiagų kiekybės ir kokybės tyrimus bei perspektyvių 
augalų atranką.

1956 m. apgynė daktaro (tuometinio biologijos mokslų 
kandidato) disertaciją tema: „Kryžmažiedžių aliejinių augalų 
kultūra Lietuvos sąlygose“. Mokslininkas šio darbo rezultatus 
publikavo Lietuvos Mokslų akademijos mokslo darbų žurnaluose.

Algimantas Morkūnas, apgynęs daktaro disertaciją, buvo 
paskirtas jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Kauno botanikos 
sodo Vaistinių augalų skyriuje. Jis tęsė mokslo tiriamąjį darbą 
tema „Ūkiniai vertingų atvirų plotų vynuogių veislių tyrimas“, 
tyrinėdamas vynuogių bei riešutmedžių introdukciją ir 
aklimatizaciją Lietuvoje.

Nuo 1959 m. Kauno botanikos sodas tampa Lietuvos MA 
Botanikos instituto sektoriumi, o nuo 1961 m. dr. Algimantas 
Morkūnas Lietuvos Mokslų Akademijos prezidiumo nutarimu 
skiriamas Lietuvos MA Botanikos instituto Botanikos sodo 
direktoriumi.

Jis, 13 metų vykdydamas atsakingas ir nelengvas 
administratoriaus pareigas, kartu aktyviai dalyvavo mokslinėje, 
pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje.

Tuo metu mokslininkas vadovavo aspirantės Silvijos 
Judickaitės–Rimkienės disertaciniam darbui „Cinko ir mangano 
druskų poveikis C, P vitaminų, karotino ir angliavandenių 
kaupimuisi ir išsilaikymui juodavaisėje aronijoje“. 

1963-1968 m. jis buvo planinio darbo temos „Vaistinių augalų 
tyrimas jų auginimo būdų, gamtinių resursų ir reprodukcijos 
klausimų išaiškinimas“ vadovas. 

Dr Algimantas Morkūnas aktyviai bendradarbiavo su įvairių 
institucijų mokslo darbuotojais, geranoriškai siūlė savo idėjas ir 
patarimus bei prisidėjo savo darbais prie Kauno botanikos sodo 
Vaistinių augalų skyriaus kolekcijų praturtinimo ir augalų cheminės 
sudėties tyrimų. Pažymėtinas vaistininko mokslininko nuopelnas, 
plečiant ir modernizuojant fitocheminę laboratoriją ir tobulinant 
cheminės analizės metodus.

1970 m. A. Morkūnui ir bendraautoriams iš Politechnikos 
instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) pripažintos 
autorinės teisės tarptautinės reikšmės išradimui naujam augalų 
augimo stimuliatoriui, kuriuo prieš sėją apdirbamos Phaseolus 
vulgaris L. sėklos.

1974 m. Lietuvos Mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu dr. 
Algimantas Morkūnas  skiriamas Kauno botanikos sodo vaistinių-
techninių ir maistinių-pašarinių augalų sektoriaus vadovu. 
Jis, su skaitlinga mokslininkų grupe, pradėjo naujo pobūdžio 
kompleksinius vaistinių, prieskoninių augalų tyrinėjimus, kurių 
tema: „Augalinio pasaulio racionalaus panaudojimo, perdirbimo 
ir apsaugos biologiniai pagrindai“. Be to, tuo laikotarpiu buvo 
vykdomi ir sutartiniai darbai su Sveikatos apsaugos ministerijos 
vyriausiąja farmacijos valdyba.

Dr. Algimantas Morkūnas mokslinio darbo duomenis su 
bendraautoriais pateikė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių ir 
metodinių knygų. Dalis mokslinių darbų buvo patentuoti. 

Jis, vykdydamas visuomeninę veiklą, buvo ilgametis Kauno 
Botanikos sodo profsąjungos komiteto, Botanikų ir Farmacininkų 
mokslinių bei „Žinijos“ draugijų narys.

Dr. Algimantas Morkūnas nuosekliai, 31 metus, dirbo Kauno 
Botanikos sode iki pat mirties. Mirė 1983 m. balandžio 19 d., 
palaidotas Kauno miesto Seniavos kapinėse.

Šiuo metu yra tęsiami dr. Algimanto Morkūno pradėti 
kompleksiniai darbai ir vertinami jo moksliniai atradimai. 
Pažymėtina, kad pasitvirtino jo mokslinės prognozės apie bastutinių 
(Brassicaceae Burnett) / kryžmažiedžių (Cruciferae Juss.) šeimos 
techninių (aliejinių), rauginių ir kitų introdukuotų vaistinių, 
prieskoninių augalų auginimo ir pritaikymo perspektyvumą 
šiuolaikinei farmacijai, maisto pramonei, žemdirbystei ir 
veterinarijai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

VDU Botanikos sodo  archyvo nuotrauka

FaRmacinės veiklos teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 
D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR 
PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. V-1724
Vilnius

P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, I sąrašo 
„Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti 
medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos 
medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 
m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1. Papildau 57 punktu:
„57. A-FUBIACA (N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophe-

nyl)methyl]indol-3-yl]acetamide)*.“
2. Papildau 71 punktu:
„71. A-PONASA (N-adamantyl-4-(pentyloxy)naphtha-

lene-1-sulphonamide)*.“
3. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:
„82. Benzodiazepino ir jo bioizosterinių darinių grupė* 

– bet kokie 1,4-benzodiazepino, tieno[3,2-f][1,4]diazepino, 
[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepino arba tieno[3,2-f]
[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepino dariniai (išskyrus 
medžiagas, įtrauktas į II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės 
medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ ir III sąrašą 
„Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos 
tikslams“ bei Norfludiazepamą), turintys arba neturintys metil- 
radikalą, prijungtą prie 1-jo azoto atomo benzodiazepino 

žiede; keto- arba tiono grupę 2-oje benzodiazepino žiedo 
padėtyje; 2- arba 4-halogenfenil-, 2,5-difluorfenil-, fenil- 
radikalą 5-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; brom-, chlor- 
arba nitro- radikalą 7-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; 
metil- radikalą 3-ioje 1,2,4-triazolo žiedo padėtyje; 2-etil-, 
2-halogen- arba 1,4-butilen- radikalą tiofeno žiede. Taip pat 
šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

4. Papildau nauju 122 punktu:
„122. CH-FUBBMPDORA (N-{5-bromo-1-[(4-fluoro-

phenyl)methyl]-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl}
cyclohexanecarboxamide)*.“

5. Papildau nauju 123 punktu:
„123. CH-IACA (N-cyclohexyl-2-(1H-indol-3-yl)acet-

amide)*.“
6. Buvusius 122–125 punktus laikau atitinkamai 124–127 

punktais.
7. Papildau 331 punktu:
„331. HHC (Heksahidrokanabinolis, Hexahydrocannabi-

nol, 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol)*.“

8. Papildau 571 punktu:
„571. N-ethyl zolpidem (N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-meth-

ylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide)*.“
9. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių 

darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba 
1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-fenil-4-
(piperazin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys 
alkil-, halogen-, metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 
3,4-alkilen- radikalų fenilo žiede; 2,3-dihidrofurano žiedą, 
kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje 
propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 
3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje; 3-iasis 1-propanono 
fragmento anglies atomas įeina į cikloalkano arba fenilo žiedo 
struktūrą; alkil- radikalą 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip 
pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

10. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:
„75. Tetrahidrokanabinolis (THC, Tetrahydrocannabinol; jo 

izomerai ir jų stereocheminiai variantai: 7,8,9,10-Tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D6a,10a-
THC; delta-6a,10a-THC);

8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D6a-,7-THC; delta-6a,7-THC);

6a,9,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D7-THC; delta-7-THC);

6a,7,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D8-THC; delta-8-THC);

6a,7,8,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D9-THC; delta-9-THC);

6a,7,8,9-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D10-THC; delta-10-THC);

6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-
3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D9,11-THC; delta-9,11-
THC).“

Sveikatos apsaugos ministras
Arūnas Dulkys

esančių ir (ar) iki vaistinio preparato registracijos pažymėjimo 
sąlygų pakeitimo pagamintų ir išleistų Lietuvos Respublikos 
rinkai vaistinio preparato serijų ir pakuočių kiekių ataskaitą, 
užpildant elektroninę formą, kurios nuoroda skelbiama 
Tarnybos interneto svetainėje www.vvkt.lt, skiltyje „Verslui“.

2. P a v e d u :
2.1. Tarnybos Vaistų registracijos skyriui užtikrinti, 

jog sprendimai dėl šio įsakymo 1.2.4 papunktyje nurodytų 
reikalavimų taikymo būtų nurodyti vaistinių preparatų 
informacinėje sistemoje VAPRIS ir informacija būtų perduota 
Rinkos priežiūros skyriaus atsakingam darbuotojui.

2.2. Tarnybos Rinkos priežiūros skyriui užtikrinti Lietuvos 
Respublikos rinkoje esančių vaistinių preparatų pakuočių 
kontrolę.

3. T v i r t i n u  pridedamą Lietuvos Respublikos 
rinkoje esančių ir (arba) iki vaistinio preparato registracijos 
pažymėjimo sąlygų pakeitimo pagamintų ir išleistų Lietuvos 
Respublikos rinkai vaistinio preparato serijų ir pakuočių kiekių 
ataskaitos formą.“

Viršininkas
Gytis Andrulionis

Medžiagą surinko LFS Valdybos pirmininkas
vaistininkas Marius Aleksandravičius
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Provizorės  dr. Onos Gražinos  
Juknevičienės netektis

(1935 m. gruodžio 9 d. – 2022 m. vasario 16 d.)

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba praneša, kad 
2022 m. vasario 16 dieną netekome žymios provizorės, 
gamtos mokslų daktarės – Onos Gražinos Pamakštytės-
Juknevičienės.

Ona Gražina Pamakštytė gimė 1935 m. gruodžio 9 d. 
Kaune.

1953 m. ji baigė Kauno trečiąją vidurinę mokyklą, 
o 1953-1958 m. studijavo Kauno medicinos instituto 
Farmacijos fakultete ir įgijusi provizoriaus diplomą, tais 
pačiais metais pradėjo darbą Farmaceutinės chemijos 
katedroje vyriausios laborantės pareigose, 1959 m. – Vaistų 
formų technologijos ir farkakognozijos katedroje asistente, 
vėliau – dėstytoja, dėstė farmakognoziją.

1969-1989 m. ji, dirbdama Kauno medicinos mokyklos 
farmacijos skyriuje, dėstė botaniką.

1960 m. konkurso tvarka pradėjo dirbti Lietuvos 
Mokslų akademijos Botanikos instituto Kauno Botanikos 
sode jaunesniąja moksline bendradarbe.

1965 metais ji įstojo į Lietuvos Mokslų akademijos 
Botanikos instituto stacionarinę aspirantūrą. Paruošė 
disertaciją biologijos kandidato moksliniam laipsniui įgyti, 
kurios tema: „Kai kurie balinio ajero ir trilapio pupalaiškio 
biologijos tyrimo klausimai“ ir 1969 m. apgynė Vilniaus 
universiteto Gamtos fakulteto mokslinėje taryboje.

1974 m. Ona Gražina Juknevičienė buvo paskirta 
Lietuvos Mokslų akademijos Botanikos instituto Kauno 
botanikos sodo Vaistinių-techninių ir maistinių-pašarinių 
augalų sektoriaus vyresniąja moksline bendradarbe, 1977 
m. – suteiktas vyresnio mokslinio bendradarbio vardas,  o 
nuo 1984 m. – šio sektoriaus (vėliau pavadinto Vaistinių 
augalų laboratorija) vedėja.

Dirbdama mokslinį darbą, ji viena ir su bendraautoriais 
paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių, 90 mokslo 
populiarinimo straipsnių ir 5 leidinius apie vaistinius, 

Vaistininko Arūno Pacukonio netektis
(1935 m. balandžio 28 d. – 2022 m. spalio 27 d.)

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba praneša, kad 
2022 m. spalio 27 dieną netekome nuostabaus nuoširdaus 
ir atviro žmogaus, profesionalaus vaistininko – Arūno 
Pacukonio.

Arūnas Pacukonis gimė 1961 m. balandžio 28 d, 
Dauguose, Alytaus rajone, kur baigė pradinę mokyklą.

1972 m. jis su tėvais persikėlė gyventi į Simno miestelį 
ir ten 1979 m. baigė Simno vidurinę mokyklą.

1980-1985 m. Arūnas Pacukonis studijavo Kauno 
medicinos instituto Farmacijos fakultete ir įgijęs 
provizoriaus (vaistininko) diplomą, tais pačiais metais 
pradėjo darbą Skaudvilės vaistinėje, Tauragės rajone.

1986 m. vaistininkas buvo perkeltas į Rietavo vaistinę ir 
ten dirbo vedėjo pareigose iki šios vaistinės reorganizacijos.

2012 m. Arūnas Pacukonis persikėlė į Šilutę ir dirbo 
savo privačioje vaistinėje iki mirties.

Vienas didžiausių vaistininko Arūno Pacukono 
pomėgių – fotografija ir kelionės.

Arūnas Pacukonis mirė 2022 m. spalio 27 d., palaidotas 
Veiviržėnų miestelio kapinėse, Klaipėdos rajone.

prieskoninius augalus.
Kauno Botanikos sodo Vaistinių augalų laboratorijoje  

ji plėtė vaistinių augalų mokslinę kolekciją.
Ji aktyviai dalyvavo visuomeniniame darbe: 

Respublikinės Farmacininkų mokslinės draugijos, vėliau 
Lietuvos farmacijos sąjungos, konferencijose skaitė 
pranešimus vaistinių augalų auginimo, paruošų, jų taikymo 
gydymui klausimais. Tuo laikotarpiu buvo vykdomi ir 
sutartiniai darbai su Sveikatos apsaugos ministerijos 
vyriausiąja farmacijos valdyba, skatinant ir plečiant 
vaistinės augalinės žaliavos paruošas. 

Ona Gražina Pamakštytė-Juknevičienė mirė 2022 m. 
vasario 16 d., palaidota Kaune, Eigulių kapinėse.

netektys FaRmacijos aktualijos 1932 m. žuRnale “FaRmacijos žinios” 
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Duomenys apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms (AAM).
Antimikrobinių medžiagų naudojimas ES sumažėjo, tačiau reikia 

tolesnių veiksmų
Briuselis, 2022 m. lapkričio 17 d.

Artėjant Europos informavimo apie antibiotikus 
dienai atlikto visos Europos atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms tyrimo duomenimis pusė europiečių iki šiol 
klaidingai tiki, kad antibiotikai naikina virusus. Tačiau kartu 
nustatyta, kad antibiotikus per pastaruosius metus vartojo 
23 proc. respondentų. Tai mažiausias skaičius nuo 2009 m., 
kuris neabejotinai patvirtina, kad valstybių narių ir Komisijos 
pastangos didinti piliečių informuotumą apie pernelyg didelio 
antibiotikų vartojimo pavojus duoda rezultatų. Vis dėlto dar 
daug reikia nuveikti.

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
yra vienas iš didžiausių pavojų žmogaus sveikatai ir viena 
iš Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms 
ir reagavimo į jas institucijos (HERA) nustatytų trijų 
didžiausių grėsmių sveikatai, dėl kurių reikalingi ES lygmens 
koordinavimo veiksmai.

Remiantis šiandien paskelbtais naujais Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis 
vertinama, kad Europos Sąjungoje, Islandijoje ir Norvegijoje 
nuo antibiotikams atsparių infekcijų kasmet miršta daugiau 
kaip 35 000 žmonių. Tokios infekcijos sukelia ES 1,5 mlrd. 
EUR papildomų sveikatos priežiūros išlaidų ir produktyvumo 
nuostolių.

„Eurobarometro“ apklausa. Tik kas antras responden-
tas žino, kad antibiotikai nėra veiksmingi įveikiant virusus

Šiandien paskelbtoje specialioje „Eurobarometro“ 
apklausoje apžvelgiamas europiečių požiūris į antibiotikus. 
Pagrindiniai rezultatai

Antibiotikų vartojimas pasiekė rekordiškai mažą lygį. 23 
proc. europiečių teigia praėjusiais metais vartoję geriamuosius 
antibiotikus, o tai mažiausias skaičius nuo 2009 m. Tačiau šis 
rodiklis svyruoja nuo 42 proc. Maltoje iki 15 proc. Švedijoje 
ir Vokietijoje.

Apie 8 proc. antibiotikų buvo vartojami be recepto.
Labai didelė dalis europiečių vartojo antibiotikus be 

pateisinamos priežasties (t. y. tik kovai su virusinėmis 
infekcijomis ar simptomais).

Tyrimas taip pat parodė nerimą keliantį nepakankamą 
piliečių informuotumą apie tinkamą antibiotikų vartojimą.

Tik pusė (50 proc.) respondentų žino, kad antibiotikai 
nėra veiksmingi įveikiant virusus.

Tik 3 iš 10 europiečių žinojo, kad dėl nereikalingo 
antibiotikų vartojimo jie tampa neveiksmingi, kad antibiotikus 
reikia nustoti vartoti tik užbaigus visą gydymą, kad 
antibiotikai dažnai sukelia šalutinį poveikį, pvz., viduriavimą, 
ir kad antibiotikai nėra veiksmingi kovojant su peršalimu.

ECDC duomenys. Staigus atsparumo antimikrob-
inėms medžiagoms padidėjimas

Iš šiandien ECDC paskelbtų naujų duomenų matyti, 
kad apskritai 2016–2020 m. ES ir (arba) EEE labai 

padaugėjo infekcijų ir mirčių dėl atsparumo antibakterinėms 
medžiagoms. 2017–2021 m. taip pat išaugo Klebsiella 
pneumoniae ir acinetobakterijų sukeliamų invazinių infekcijų, 
atsparių karbapenemams – grupei antibiotikų, kurie dažnai 
naudojami kaip kraštutinė priemonė, - skaičius ir dalis.

Bendras žmonių vartojamų antimikrobinių medžiagų 
kiekis (pirminės sveikatos priežiūros ir ligoninių sektoriuose) 
2012–2021 m. sumažėjo 23 proc. Nors tai rodo, kad labai 
sumažėjo nereikalingas šių vaistų vartojimas, vis dėlto 
kartu labai padidėjo plačiausio veikimo spektro antibiotikų 
vartojimas, ypač ligoninėse. Pavyzdžiui, 2012–2021 m. 
karbapenemų vartojimas ligoninėse padidėjo 34 proc.

Kokių veiksmų imasi Komisija padėčiai gerinti?
Didėjanti grėsmė rodo, kad reikia kovoti su AAM taikant 

bendros sveikatos koncepciją,pripažįstant žmonių sveikatos, 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos sąsajas. Šių metų pradžioje 
įsigaliojo naujos ES taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad žmonių medicinoje itin svarbios antimikrobinės 
medžiagos išliktų veiksmingos ir būtų uždrausta jas naudoti 
veterinarijoje.

Šiandien Komisija taip pat paskelbė valstybių narių 
bendros sveikatos koncepcija pagrįstų AAM srities 
nacionalinių veiksmų planų peržiūrą. Atlikus peržiūrą 
nustatyta, kad daugeliui valstybių narių būtų naudingas 
griežtesnis bendros sveikatos koncepcija grindžiamas požiūris 
į AAM, atsižvelgiant į antibiotikų poveikį aplinkai. Komisija 
taip pat paskelbė ekspertų grupės nuomonę dėl veiksmingų 
investavimo į sveikatą būdų siekiant valdyti AAM visoje 
sveikatos sistemoje.

2023 m. pirmąjį pusmetį Komisija suintensyvins kovos 
su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmus, 
kaip siūloma Tarybos rekomendacijoje ir pagal siūlomą 
ES farmacijos srities teisės aktų peržiūrą. Vėliau 2023 m. 
ES su valstybėmis narėmis, Norvegija, Islandija ir Ukraina 
pradės 50 mln. EUR vertės bendrus veiksmus dėl atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms pagal programą „ES – 
sveikatos labui“.

Pagal ES mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“ 
AAM moksliniams tyrimams ir inovacijoms remti skirta 
daugiau kaip 690 mln. EUR. Per pirmuosius dvejus programos 
„Europos horizontas“ įgyvendinimo metus 13 mokslinių 
tyrimų projektų, susijusių su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms, skirta 32,5 mln. EUR.

Pagrindiniai faktai
Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms pasireiškia, 

kai mikrobai laikui bėgant keičiasi ir nebereaguoja į vaistus, 
skirtus jiems sunaikinti. Dėl to sunkiau gydyti infekcijas ir 
padidėja ligų, sunkių ligų ir mirties rizika.

Europos informavimo apie antibiotikus diena yra kasmet 
lapkričio 18 d. rengiama Europos sveikatos iniciatyva, 
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2019 m. UAB „Valerijonas“ vaistinės direktorė Almyra 
Girdenienė paskyrė patalpas naujo vaistininkystės muziejus 
kūrimui.

Pagrindinę muziejaus eksponatų dalį sudaro kolekcija, 
sukurta Lietuvos farmacijos sąjungos ir kraštotyros draugijos 
nario, Lietuvos nusipelniusio provizoriaus Liudviko 
Rulinsko ir žmonos provizorės Antaninos Rulinskienės 
iniciatyva.

Dabar muziejaus ekspozicijoje yra 175 istorinės vertybės: 
vaistai ir tinktūrų pavyzdžiai, jų pakuotės, senovinės 
receptūros, knygos, svarstyklės, vaistininko instrumentai.

Tarp retesnių muziejaus eksponatų, paminėtinas 
vaistinis preparatas raudonasis streptocidas („Prontozil“), 
už kurio antibakterinių savybių atradimą 1939 m. Nobelio 
fiziologijos ir medicinos premija apdovanotas vokiečių 
patologas, bakteriologas ir farmakologas profesorius 
Gerhardas Johanesas Paulis Dòmakas (Domagk Gerhard 
Johannes Paul).

Be to, eksponuojami Šiaulių farmacijos laboratorijos 
„Galen“ ir kitų žymių šalies tarpukario farmacijos kompanijų 
„Sanitas“,  „Ger Ma Po“ gaminiai.

Šio muziejaus iniciatorius įkurtuvių proga sveikino 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius 
doc. dr. Tauras Antanas Mekas, Šiaulių mero pavaduotojas 
Egidijus Elijošius, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir  turizmo 
informacijos centro bei žydų bendruomenės atstovai.

Šiauliuose, UAB „Valerijonas“ vaistinės patalpose, 
kuriamas naujas vaistininkystės muziejus

FaRmacijos muziejai

kuria siekiama didinti informuotumą apie atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms keliamą grėsmę ir apdairaus 
antibiotikų vartojimo svarbą. Ją koordinuoja Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centras, bendradarbiaudamas su 
Pasauline informavimo apie antimikrobines medžiagas 
savaite (lapkričio 18–24 d.).

„Eurobarometro“ apklausa vykdyta nuo 2022 m. vasario 
21 d. iki kovo 21 d. 27 ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos
Komisija ES veiksmai atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
srityje (europa.eu) 
https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-
antimicrobial-resistance_en

„Eurobarometro“ apklausa dėl atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2632

Programa „ES – sveikatos labui“
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-04/amended_wp2022_
en.pdf

ECDC Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (europa.eu)
https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance

EFSA Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms EFSA (europa.eu)
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/antimicrobial-resistance

FaRmacijos aktualijos lietuvoje iR pasaulyje

EMA Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms Europos vaistų 
agentūra (europa.eu)
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-
health-threats/antimicrobial-resistance

Komisijos narių išsakytos nuomonės:

Antibiotikai naikina bakterijas, o ne virusus. Pernelyg 
didelis antibiotikų naudojimas didina bakterijų atsparumą mūsų 
vaistams. Todėl atsparumas antimikrobinėms medžiagoms 
dažnai laikomas kita didele sveikatos krize. Šiandien 
pristatoma apklausa rodo, kodėl atsiranda tokia grėsmė. 
Kova su tyliąja AAM pandemija turi būti sprendžiama taikant 
bendros sveikatos koncepciją, be kita ko, apdairiau naudojant 
antibiotikus tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Labai svarbu, 
kad kiekvienas pilietis ir kiekvienas medicinos specialistas 
prisidėtų prie šių kolektyvinių pastangų.

Matome, kad daugėja mirčių, susijusių su antibiotikams 
atsparių bakterijų, ypač tų, kurios yra atsparios paskutinės 
eilės antibiotikams, infekcijomis. Kasdien nuo šių infekcijų 
ES ir (arba) EEE miršta beveik 100 žmonių. Reikia toliau 
stengtis mažinti nereikalingą antibiotikų naudojimą, gerinti 
infekcijų prevencijos ir kontrolės praktiką, rengti ir įgyvendinti 
antimikrobinių medžiagų priežiūros programas ir užtikrinti 
tinkamus mikrobiologinius pajėgumus nacionaliniu lygmeniu.

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

NAUJOS FARMACIJOS ĮMONĖS UAB „ESCOLIT“ 
VEIKLA LIETUVOJE

Nuo 2017 m. UAB „Escolit“– Lietuvoje registruota 
uždaroji akcinė bendrovė. Ji priklauso Ukrainos ir Austrijos 
akcininkams ir kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra 
(LVPA) vykdo investicinį projektą. To pasėkoje Telšiuose 
pastatytas šiuolaikiškas ir modernus farmacijos fabrikas. 
Europos Sąjungos lėšų dalis  šiame projekte siekia 10 proc.

Šiame fabrike sumontuota Italijos kompanijos IMA ir 
Pietų Korėjos – South Corea Sejong Pharmatech gamintojų 
vaistų gamybos įranga.

2020 ir 2021 metais dėl COVID-19 pandemijos ir 
paskelbto karantino UAB „Escolit“ farmacijos įmonė 
sustabdė fabriko statybos darbus ir kvalifikuotų specialistų iš 
Italijos, Rumunijos ir Ukrainos atvykimą į Lietuvą projekto 
vykdymui.

UAB „Escolit“ farmacijos gamykloje yra sukurtas pilnas 
tablečių, dengtų tablečių ir kietų želatinos kapsulių gamybos 
ciklas bei eksperimentinis padalinis su vaistų sandėliu; 
gamybos skyriuose įrengtos D klasės patalpos; sukurtos 
vaistų  kokybės ir kiekybės kontrolės laboratorijos. Trijuose 
gamybos skyriuose bus gaminami: bendrosios paskirties 
vaistai, antibiotikai ir vaistai nuo tuberkuliozės. 

Šiais metais UAB „Escolit“ Farmacijos fabriko statyba 
baigta, atlikti įrengimų montavimo ir instaliacijos darbai, 
vykdomas įmonės įvedimo į eksploataciją procesas. Vaistų 
ir maisto papildų gamybą planuojama pradėti 2023 metais.

Prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė
VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių 

augalų sektoriaus vedėja
Lietuvos Farmacijos sąjungos prezidentė

Nacionalinės Sveikatos tarybos narė
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