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The year of the accession to the
European Union was signiﬁcant to whole
Lithuania and more or less inﬂuenced and
changed most areas of life. Pharmaceutical
activity in the whole health care sector
became one of the activities mostly
affected by the EU requirements.
The State Medicines Control Agency
at the Ministry of Health of the Republic
of Lithuania is the institution carrying
out regulatory and control functions of
pharmaceutical sector, therefore naturally,
occurred changes were challenges not only
for subjects of pharmaceutical market but
for the agency as well.
Stojimo į Europos Sąjungą metai
buvo reikšmingi visai Lietuvai ir daugiau
ar mažiau paveikė bei pakeitė daugelį
gyvenimo sričių. Farmacinė veikla visame
sveikatos sektoriuje tapo viena iš labiausiai
paveiktų Europos Sąjungos reikalavimų.
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
(VVKT) prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos yra institucija,
atliekanti farmacijos sektoriaus reguliacinę
ir kontrolės funkcijas, todėl natūralu, jog
įvykę pokyčiai buvo iššūkis ne tik farmacijos
rinkos subjektams, bet ir tarnybai.
Naujų Europos Sąjungos direktyvinių
nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę,
reglamentų įgyvendinimas, kokybiškai
naujų reikalavimų diegimas bei jų kontrolė
vaistinių preparatų gamybos, platinimo
srityse, farmakologinio budrumo sistemos
diegimas,
derybos
dėl
pereinamojo
laikotarpio ir šio laikotarpio sąrašo
sudarymas buvo tarp tų uždavinių, kuriuos
tarnybai teko spręsti 2004 m.
Dar 2003 m. VVKT viršininkas prof.
Vytautas Basys priėmė sprendimą diegti
tarnyboje kokybės vadybos sistemą.
Todėl 2004-ieji buvo ir intensyviausio
darbo,
diegiant
kokybės
vadybos
sistemą, metai. Tarptautiniai LST EN ISO
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Transposition
of
new
provisions
of the EU Directives into national
legislation, implementation of regulations,
implementation
of
qualitatively
new
requirements and the control of them
in the pharmaceutical manufacture and
distribution areas, implementation of
pharmacovigilance system, negotiations
regarding transition period and formation
of the schedule of the period were ones
among the tasks that the agency had to
deal with in 2004.
Already in 2003 Prof. Vytautas Basys, the
director of the SMCA, came to a decision to
implement a quality management system
within the agency and therefore the year
of 2004 also became the year of intensive
work on further implementation of the
quality management system. International
LST EN ISO 9001:2001 certiﬁcate and
accreditation certiﬁcate ISO 170:2003, by
which the agency may reasonably be proud
of, crowned several years’ work and efforts
of Prof. Vytautas Basys, the director of the
SMCA as well as the staff of the agency.
The implementation of the quality systems
became not only one more challenge to
the agency during quite complex transition
period, but also enabled to organize

ANNUAL REPORT 2004

9001:2001 sertiﬁkavimo pažymėjimas
bei
akreditacijos
pažymėjimas
ISO
17025:2003, kuriais šiuo metu pagrįstai
gali didžiuotis tarnyba, apvainikavo kelerių
metų VVKT vadovo prof. Vytauto Basio
bei viso kolektyvo darbą ir pastangas.
Kokybės sistemų diegimas tapo ne tik
dar vienu iššūkiu tarnybai nelengvu
permainų laikotarpiu, bet ir sudarė
prielaidas tarnybos darbą organizuoti
naudojant šiuolaikinės vadybos principus
ir galimybes.
2004 m. tarnyba aktyviai dalyvavo tarptautinėje veikloje, Europos vaistų agentūros mokslinių komitetų ir darbo
grupių darbe, daugelis VVKT darbuotojų
kėlė savo kvaliﬁkaciją. Sukauptos žinios
ir įgyta patirtis leido tarnybai visavertiškai įsilieti į Europos Ekonominės Erdvės
valstybių bendrą farmacinio sektoriaus
reguliacinę veiklą. Nepaisant to, kad daug
darbų padaryta, 2005 m. yra ne mažiau
įtempti. Kartu su kitomis atsakingomis
institucijomis LR Seimui teikiamas naujas
jungtinis Farmacijos įstatymo projektas,
kuriuo perkeliamos naujosios ES direktyvų nuostatos, farmacijos įmonių inspekcija
yra vertinimo procese, o ją vertina Europos Komisijos atsiųsti ekspertai, kuriama
kokybiškai nauja farmakologinio budrumo
sistema, sprendžiami pereinamojo laikotarpio klausimai ir kt.
Šiame leidinyje trumpai pristatome
tarnybos padalinių veiklą 2004 m., daugiau
orientuodamiesi į kiekybinius rodiklius.
Tikimės, jog šis leidinys ne tik leis geriau
suprasti VVKT vykdomas funkcijas, bet ir
susidaryti įspūdį apie pagrindines veiklos
kryptis bei darbų apimtis.

Dr. Mindaugas PLIESKIS
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
viršininkas

performance of the agency employing
up-to date management principles and
possibilities.
In
2004
the
agency
actively
participated in international activities,
in scientiﬁc committees and working
groups of the European Medicines
Agency. Most of the SMCA employees
increased their qualiﬁcation. Acquired
knowledge and gained experience enabled
agency to fully integrate into general
pharmaceutical sector’s regulatory activity
of the states of European Economical
Area. Notwithstanding that many tasks
are accomplished, the year of 2005 is
none the less intense. Together with the
other responsible institutions the agency is
submitting to the Seimas (Parliament) of
the Republic of Lithuania the draft of new
integrated Law on Pharmacy which will
transpose the newest provisions of the EU
Directives. Inspection for Pharmaceutical
Enterprises is in the process of evaluation
which is carried out by the experts
appointed by the European Commission.
The agency develops qualitatively new
pharmacovigilance
system,
solves
questions of the transition period, etc.
In this edition we brieﬂy present
overview of the activities of the divisions of
the agency during 2004, mainly orientating
to quantitative indicators of the activities.
We hope that this edition not only will
enable to acquire better understanding of
the functions carried out by the SMCA, but
also get an impression about trends of the
main activities and volumes of performed
work.

Mindaugas PLIESKIS, MD, PhD
Director of the State Medicines
Control Agency
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VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS
TARNYBOS STRUKTŪRA
STRUCTURE OF THE STATE MEDICINES
CONTROL AGENCY
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KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI
POLICY OF QUALITY AND OBJECTIVES

„Vartotojui – tik kokybiški, efektyvūs
ir saugūs vaistai“

„To consumer only high quality,
effective and safe medicines“

Vizija
• Tapti vaistų kontrolės institucija
Lietuvoje, kuri visiškai atitiktų Europos
Sąjungos teisės aktų vaistų politikos
reguliavimo srityje reikalavimus.

Vision
• To become the medicines control
institution in the Republic of Lithuania
completely conforming to the requirements
of the legislation of the European Union
regulating pharmaceutical policy.

Misija
• Vykdyti nacionalinės vaistų politikos
programą. Kontroliuoti farmacinę veiklą
Lietuvoje, siekiant, kad vartotoją pasiektų
tik kokybiški, efektyvūs ir saugūs vaistai.
Tikslai
• Kvaliﬁkuotai, laikantis nustatytų
terminų
vykdyti
Valstybinės
vaistų
kontrolės tarnybos nuostatose apibrėžtas
funkcijas, periodiškai kelti darbuotojų
kvaliﬁkaciją.
• Dalyvauti rengiant teisės aktų
projektus, susijusius su nacionaline vaistų
politika.
• Nuolat gerinti veiklos ir teikiamų
paslaugų kokybę bei efektyvumą.
• Diegti naujus metodus ir pasitelkti
naujausius mokslo laimėjimus vertinant
vaistų kokybę, teikiant paslaugas klientams
ir vykdant nacionalinę vaistų politikos
programą.
• Dalyvauti
Europos
institucijų,
reguliuojančių vaistų politiką, programose.

Mission
• To pursue the program of national
pharmaceutical policy. To control pharmaceutical activity in Lithuania striving to ensure that only high quality, effective and
safe medicines would be available to consumer.
Objectives
• In a qualiﬁed manner, complying to
set terms carry out functions deﬁned by
regulations of the Agency, to periodically
improve the qualiﬁcation of employees.
• To participate in preparation of
drafts of legislative acts related to national
pharmaceutical policy.
• To constantly improve the quality
and efﬁciency of activity and services.
• To implement new methods and
invoke up-to date scientiﬁc achievements
evaluating the quality of medicinal
products, providing services to customers
and pursuing the program of national
pharmaceutical policy.
• To participate in programs of the
other European institutions regulating
pharmaceutical policy.
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• Vadovautis viešumo, skaidrumo,
tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais
demokratinio administravimo principais.
• Teikti
naujausią,
kvaliﬁkuotą
informaciją apie vaistus, jų kontrolės
politiką
medicinos
specialistams
ir
vartotojams.

• To follow the principles of publicity,
transparency, ofﬁcial co-operation and the
other principles of democratic administration.
• To provide to medical specialists
and consumers up-to-date and qualiﬁed
information about medicinal products and
their quality control policy.

VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIUS
MARKETING AUTHORIZATION DIVISION

Įgyvendinant
Bendrijos
teisės
aktus įvyko svarbių pasikeitimų vaistų
registracijos teisinėje bazėje. Vaistų
registracijos skyriaus veikla iš esmės
pertvarkyta 2004 m. pagal Bendrijos
teisės aktus ir standartus.
Pirminės
ekspertizės
poskyris
ir
Vaistinių preparatų vertinimo poskyris
sprendžia priešregistracinius klausimus.
Poregistracinio vertinimo skyrius tvarko
variacijas ir sprendžia farmakologinio
budrumo klausimus.

Implementation of Community legislation has brought important changes into
regulatory framework of Marketing Authorization. Activities of the Marketing Authorization Division have been fundamentally
changed in 2004 to comply with the Community law and standards.
Now, both Pre-evaluation Unit and
Medicinal Products Evaluation Unit deal
with pre-authorization issues while Postauthorization
Evaluation
Unit
deals
with post-authorization issues including
Variations and Pharmacovigilance.

2004 m. gautos paraiškos vaistiniams preparatams
Medicinal Products Marketing Authorization / Renewal
Upgrading Applications in 2004

Registruoti nacionalinės procedūros būdu
Marketing Authorization Applications
(National Procedure)
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Pateikta
Submitted

Priimta
Validated

162

56
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Registruoti savitarpio pripažinimo procedūras
Marketing Authorization Applications
(Mutual Recognition Procedure)

158

141

Perregistravimas / dokumentų sutvarkymas
Renewal/Upgrading Applications

682

101

1 002

298

Iš viso / Total

2004 m. gautos apeliacijos – 2 (2003 m.
– 19)

2 appeals on rejection of Marketing
Authorization / Renewal Applications were
submitted in 2004 (in 2003 their number
was 19).

2004 m. išnagrinėtos paraiškos
Decisions on Medicinal Products Marketing
Authorization Applications

Registruoti nacionaline procedūra
National Procedure
Registruoti savitarpio pripažinimo procedūra
Mutual Recognition Procedure
Perregistruoti
Renewal of MA
Perregistruoti / dokumentams sutvarkyti
Renewal/Upgrading of MA
Iš viso / Total

Iš viso
Total

Teigiama
išvada
Granted

Neigiama
išvada
Rejected

216

184

32

32

32

0

226

220

6

17

17

0

491

453

38
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2004 m. gautos 3 338 paraiškos registracijos sąlygų keitimams
Applications for Variations and another changes in terms of
Marketing Authorization of Medicinal Products

Variacijoms
Variations
Kitiems keitimams
Another changes of Marketing Authorization
Iš viso / Total

Farmakologinis budrumas
• Periodiškai atnaujinamų saugumo
protokolų ekspertizės – 61.
• Kreipimaisi į RLT dėl PCS papildymų
naujais saugumo duomenimis – 6.
• Atsakymai CHMP farmakologinio
budrumo darbo grupei – 5.

Pateikta
Submitted

Priimta
Validated

2 670

2 649

668

617

3 338

3 266

Pharmacovigilance
• Periodic Safety Update Reports assessed – 61.
• Requests to vary Summary of Product
Characteristics for safety reasons – 6.
• Feedback to CHMP Pharmacovigilance
Working Group – 5.

2004 m. gautos paraiškos medicininės paskirties produktams
Medicinal Purpose Products Marketing Authorization
Renewal Applications

Registruoti
Marketing Authorization Applications
Perregistruoti
Renewal Applications
Iš viso / Total

10

Pateikta
Submitted

Priimta
Validated

188

157

59

21

247

178
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Registruota vaistinių preparatų ir medicininės
paskirties gaminių
Number of authorized products in Registers
Receptiniai
Subject to
prescription

Nereceptiniai
OTC

Iš viso
Total

3 206

1 229

4 435

–
Not applicable

917

917

Vaistinių preparatų
Medicinal Products
Medicininės paskirties gaminių
Medicinal Purpose Products

IKIKLINIKINIŲ IR KLINIKINIŲ
TYRIMŲ SKYRIUS
PRE-CLINICAL AND CLINICAL
TRIALS DIVISION
• Įgyvendinant 2001/20/EB direktyvos
reikalavimus, jos nuostatos perkeltos į
nacionalinę teisę, skyrius nuo 2004 m.
gegužės mėn. dirba pagal direktyvos
nuostatas.
• Parengti 224 leidimai atlikti klinikinius vaistinio preparato tyrimus, taip pat iki
2004 m. gegužės 1 d. parengtas 41 teikimas Lietuvos bioetikos komitetui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

• Implementing
requirements
of
the Directive 2001/20/EC, its provisions
were transposed into national legislation;
Division from May 2004 works according to
provisions of this Directive.
• During 2004 the division prepared
224 permissions for conducting clinical
trials of medicinal preparations, also until
1st of May 2004 prepared 41 submissions
to the Lithuanian Bioethics Committee at
the Ministry of Health.

Gauta, ekspertuota ir įforminta:
• 83 klinikinio tyrimo protokolai
(297 klinikinio tyrimo centruose), iš jų 3
klinikinio tyrimo protokolai nepatvirtinti;

Division received, expertised and
formalized:
• 83 protocols of clinical trials (297
in centers of clinical trials), from them
3 protocols of clinical trials were not
approved;
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• 136 klinikinio tyrimo protokolo
pataisos ir papildymai;
• papildomas ligonių įtraukimas į 13
klinikinių tyrimų;
• po 14 prašymų dėl papildomų tyrėjų
ir papildomų tyrimo centrų įtraukimo
klinikiniam tyrimui;
• 86 pranešimai apie klinikinio tyrimo
užbaigimą tyrimo centruose;
• 17 pranešimų apie tyrimo nutraukimą
ar sustabdymą;
• 29 pranešimai apie tyrėjų pakeitimą
ir papildomų tyrėjų įtraukimą tyrimui;
• kitų pranešimų, susijusių su klinikinių
tyrimų vykdymu.

• 136 corrections and supplements of
the protocol of clinical trials;
• Additional involvement of patients
into 13 clinical trials;
• 14 requests regarding involvement
of additional researchers and additional
trial centers into clinical trial;
• 86 announcements about completion
of clinical trial in trial centers;
• 17 announcements about cancellation or suspension of clinical trial;
• 29 announcements about change of
researchers or involvement of additional
researchers into clinical trial;
• A range of the other announcements
related to conduction of clinical trials.

Taip pat:
• gauti
194
spontaniniai
NRV
pranešimai iš Lietuvos gydytojų;
• gauta 830 pranešimų apie stebėtus
nepageidaujamus reiškinius iš klinikinių
vaistų tyrimų, į Lietuvos klinikinių tyrimų
NR duomenų bazę įvesta 317 pranešimų;
• registruota 6490 pranešimų apie
stebėtas nepageidaujamas reakcijas iš
užsienio;
• išduoti 843 leidimai dėl vaistų
įvežimo ir išvežimo klinikiniams tyrimams.

Also:
• From Lithuanian physicians received
194 reports on spontaneous adverse drug
reactions;
• From clinical trials received 830
reports on observed adverse drug reactions.
317 reports included into the ADR data
base of Lithuanian Clinical Trials;
• Recorded 6490 reports on observed
adverse drug reactions from abroad;
• Issued 843 permissions for import
and export! of medicinal products for
clinical trials.
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VAISTŲ INFORMACIJOS IR
MONITORINGO SKYRIUS
DRUG INFORMATION AND
MONITORING DIVISION
Farmacinės veiklos monitoringas.
Informacijos apie vaistinius preparatus
kaupimas, sisteminimas ir platinimas:
• www.vvkt.lt (nauja svetainės versija,
EMEA pranešimai ir pan.; daugiau nei 400
lankytojų per dieną);
• registruotų vaistų DB palaikymas;
• elektroninio vaistų žinyno DB.
Vaistinių preparatų reklamos ekspertizė
ir kontrolė:
• 43 vaistų reklamos spaudiniuose
ekspertizė;
• 7
mokamos
privalomos
ir
savanoriškos (5 ir 2) ekspertizės.
Farmacinės veiklos monitoringas:
• parduotų
vaistinių
preparatų
pakuočių analizė (ataskaitas pateikė ne
visos licencijuotos įmonės);
• veikiančių farmacinių įmonių ir
juose dirbančių specialistų skaičiaus
monitoringas (pagal licencijas).
Licencijuotos
farmacinės
įmonės
Lietuvoje:
• 72 įmonės (viena iš jų turi 2 ﬁlialus),
turinčios licenciją verstis didmenine vaistų
prekyba;
• 422 negaminančios vaistus vaistinės,
157 gaminančios vaistus vaistinės. Šios
vaistinės turi 864 negaminančius ir 46
gaminančius vaistus ﬁlialus. 20 ligoninių

Monitoring of pharmaceutical activity. Accumulation, processing and dissemination of information about medicinal
products:
• www.vvkt.lt
(new
homepage,
announcements received from EMEA etc,
over 400 visitors per day);
• Support! of data base of authorized
medicinal products;
• Data base of electronic directory of
medicines.
Expertise and control of advertising of
medicinal products:
• Expertise of 43 advertisements of
medicinal products in printed media;
• 7 paid compulsory and voluntary (5
and 2) expertises.
Monitoring of pharmaceutical activity:
• Analysis of sold packages on package
level (some reports were lacking from
licensed enterprises);
• Monitoring of the number of
operating pharmaceutical enterprises and
licensed specialists.
Licensed pharmaceutical enterprises in
the Republic of Lithuania:
• 72 enterprises (one having 2
subsidiaries) licensed for pharmaceutical
wholesale activity;
• 422 non-production pharmacies, 157
production pharmacies. These pharmacies
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negaminančios vaistus vaistinės, 42
ligoninių gaminančios vaistus vaistinės, 7
labdaros vaistinės;
• 14 Lietuvos vaistų gamintojų (vienas
iš jų turi 1 ﬁlialą);
• 3 įmonės, teikiančios farmacinę
informaciją;
• 1 įmonė, užsiimanti farmacinių
atliekų tvarkymu.
2004 m. gruodžio mėn. duomenimis,
Lietuvoje farmacine praktika turi teisę
užsiimti 3 896 ﬁziniai asmenys.

have 864 non-production and 46 production
subsidiaries. 20 hospital non-production
pharmacies and 42 hospital production
pharmacies, 7 charitable pharmacies;
• 14
Lithuanian
pharmaceutical
manufacturers (one having 1 subsidiary);
• 3 enterprises providing pharmaceutical information;
• 1 enterprise carrying out processing
of pharmaceutical waste.
According to the ﬁnal data of December
2004 – 3896 persons in Lithuania were
licensed to be engaged in pharmaceutical
activity.

FARMAKOPĖJOS SKYRIUS
PHARMACOPOEIA DIVISION

• 2004 m. Farmakopėjos skyriaus
veikla pasikeitė iš esmės: neatliekama LR
vaistų gamintojų farmakopėjos straipsnių
projektų ekspertizė, nes vaistinio preparato, pagaminto Lietuvos Respublikoje, registravimo dokumentacija rengiama pagal
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas Bendrąsias vaistinių preparatų registravimo taisykles.
• 2004 m. pradžioje Farmakopėjos
skyrius kartu su VVKT Teisės ir personalo
skyriumi
parengė
naujos
redakcijos
teisės aktų dėl Konvencijos dėl Europos
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• In
2004
the
activity
of
Pharmacopoeia was cardinally changed:
the Division does not expertise drafts
of the pharmacopoeia articles of
Lithuanian manufacturers any longer
as the documentation for marketing
authorization of the medicinal product
manufactured in the Republic of Lithuania
is prepared according to the General rules
of authorization of medicinal products
approved by the Ministry of Health.
• In the beginning of 2004 the
Division together with the Law and
Personnel Division prepared drafts of
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farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal
Konvencijos dėl Europos farmakopėjos
rengimo protokolą, ratiﬁkavimo projektus.
2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos
Seimas ratiﬁkavo Konvenciją dėl Europos
farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal
Konvencijos dėl Europos farmakopėjos
rengimo protokolą.
• 2004 m. lapkričio 7 d. Lietuva tapo
33-ąja Europos farmakopėjos nare.
• Pagrindinė skyriaus funkcija, tapus
Europos farmakopėjos komisijos nare,
yra Europos farmakopėjos monograﬁjų
projektų nagrinėjimas ir įvertinimas.
• Atstovauja Lietuvai mūsų šalies
delegacijoje
Europos
farmakopėjos
komisijoje prie Europos Tarybos.
• Parengė
standartinių
lietuviškų
farmacijos terminų rengimo procedūrą,
kuria vadovautasi, rengiant tarptautinių
prekės ženklu neregistruotų vaistinių
medžiagų pavadinimų (INN), pagalbinių
medžiagų pavadinimų, vaistų formų pilnų
ir trumpų pavadinimų, vartojimo įtaisų,
talpyklių, uždorių bei vartojimo būdų
standartinių terminų atitikmenų lietuvių
kalba sąrašus.

Darbas standartizuojant
pavadinimus:
• patvirtintas 7245-ių tarptautinių
prekės ženklu neregistruotų vaistinių
medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių
kalba sąrašas anglų, lietuvių ir lotynų
kalbomis;
• patvirtinti pakoreguoti bei papildyti

ratiﬁcation of legislative acts regarding
preparation of European Pharmacopoeia
of the Convention corrected according to
the protocol of preparation of European
Pharmacopoeia of the Convention. On 8
July 2004 the Parliament of the Republic of
Lithuania ratiﬁed preparation of European
Pharmacopoeia
of
the
Convention
corrected according to the protocol of
preparation of European Pharmacopoeia of
the Convention.
• On 7 of November 2004 Lithuania
became 33rd member of the Commission
of European Pharmacopoeia.
• The
main
function
of
the
Pharmacopoeia Division after becoming
the member of the Commission European
Pharmacopoeia is the examination and
evaluation of the drafts of European
Pharmacopoeia monographs.
• Within the Lithuanian delegation
the Division represents Lithuania in the
Commission of European Pharmacopoeia
at the European Council.
• The Division prepared the procedure
of preparation of standard Lithuanian
pharmaceutical terms. On that basis the
list of standard Lithuanian reference terms
of names of non-proprietary medicinal
substances (INN), names of excipients, full
and short names of pharmaceutical forms,
names of usage of applicators, containers,
closures and routes of administration are
being prepared.
Work of standardization of terms:
• Approved a list of 7245 reference
terms of international non-proprietary
names of medicinal substances in English,
Lithuanian and Latin languages;
• Approved a list of corrected and
supplemented Lithuanian reference terms
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vaistų formų (pilnų pavadinimų), vartojimo
įtaisų, talpyklių, uždorių bei vartojimo būdų
standartinių terminų atitikmenų lietuvių
kalba sąrašai;
• parengtas naujas trumpų vaistų
formų pavadinimų atitikmenų lietuvių
kalba sąrašas;
• parengtas ir patvirtintas pagalbinių
medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių
kalba sąrašas;
• pateikti Europos direktoratui vaistų
kokybei pakoreguoti ir papildyti pilnų ir
trumpųjų vaistų formų, talpyklių, uždorių
ir vartojimo įtaisų bei vartojimo būdų
standartinių terminų atitikmenų lietuvių
kalba sąrašai, kurie 2005 m. bus įtraukti į
leidinį „Standard Terms 2004“.

of pharmaceutical forms, names of usage
of applicators, containers, closures and
routes of administration;
• Prepared new list of Lithuanian
reference terms of short names of
pharmaceutical forms;
• Prepared list of Lithuanian reference
terms of the names of excipients;
• In 2004 the Division submitted to
the European Directorate for the Quality of
Medicines (EDQM) a list of corrected and
supplemented Lithuanian reference terms
of full and short names of pharmaceutical
forms, names of usage of applicators,
containers, closures and routes of
administration. The list in 2005 will be
included into the publication „Standard
Terms 2004“.

FARMACIJOS ĮMONIŲ INSPEKCIJA
INSPECTORATE FOR
PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

Farmacijos įmonių vykdomos veiklos
kontrolė:
• bendrieji
farmacinės
veiklos
patikrinimai: 292 vaistinėse ir jų ﬁlialuose,
38 vaistų platinimo įmonėse, 14 vaistų
gamybos įmonių;
• daliniai (tiksliniai) farmacinės veiklos
patikrinimai: 144 vaistinėse ir jų ﬁlialuose,
40 vaistų platinimo įmonių, 13 farmacijos
pramonės įmonių;
• vertinant vaistų gamybos ir platinimo
įmones pagal GGP ir GPP reikalavimus
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Control of the activity of pharmaceutical
enterprises:
• General
inspections
of
pharmaceutical activity: 292 pharmacies
and their subsidiaries, 38 pharmaceutical
wholesale enterprises, 14 pharmaceutical
manufacturing enterprises;
• Partial (special purpose) inspections
of the pharmaceutical activity: 144 pharmacies and their subsidiaries, 40 pharmaceutical wholesalers, 13 pharmaceutical
manufacturing enterprises.
• After evaluation of pharmaceutical
manufacturing and wholesale enterprises
according to GMP and GDP requirements
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išduota: 9 GGP pažymėjimai vaistų
gamintojams, 45 GPP pažymėjimai vaistų
platintojams.

Inspectorate issued: 9 GMP certiﬁcates to
pharmaceutical manufacturers, 45 GDP
certiﬁcates to pharmaceutical wholesalers.

Už licencijuojamos veiklos sąlygų
pažeidimus
licencijavimo
komisijai
perduota svarstyti 32 vaistinės ar jų
ﬁlialai, 13 vaistų platinimo įmonių, 3 vaistų
gamybos įmonės.

For
the
breaches
of
licensed
pharmaceutical
activity
Inspectorate
submitted notiﬁcations to the licensing
commission for consideration of 32
pharmacies and their subsidiaries, 13
pharmaceutical
wholesale
enterprises
and 3 pharmaceutical manufacturing
enterprises.

Juridinių asmenų pasirengimo vykdyti
farmacinę veiklą vertinimas:
Įvertintos 323 įmonės, siekiančios gauti
licenciją farmacinei veiklai (9 atvejais
pažymos neišduotos):
• vaistinių veiklai – 300;
• vaistų didmeniniam platinimui – 19;
• vaistų gamybai – 4.

Evaluation
of
legal
entities
for
preparation to carry out pharmaceutical
activity:
Inspectorate evaluated 323 enterprises
applying for the license to carry out
pharmaceutical activity (in 9 cases
certiﬁcates were not issued):
• For pharmaceutical retail sale -300;
• For pharmaceutical wholesale - 19;
• For manufacture of pharmaceuticals
– 4.

Gauti ir įvertinti 82 skubūs pranešimai
dėl vaistų atšaukimo iš rinkos kitose
pasaulio šalyse. Iš pranešimuose nurodytų
vaistinių
preparatų
Lietuvoje
buvo
registruota 17.
• Pagal 3 VVKT viršininko įsakymus
išimti iš apyvartos į Lietuvą įvežti
nekokybiški vaistai.
• Įgyvendinant
rinkoje
esančių
vaistinių preparatų kokybės programą
2004 m. iš vaistinių, vaistų platinimo
ir gamybos įmonių pagal 18 vaistinio
preparato bandinio ėmimo protokolų išimti
136 vaistinių preparatų bandiniai.
• Vaistinio
preparato
gamybos
atitikimo
GGP
vertinimas
vaistinių
preparatų registravimo bylose: įvertinta
apie 100 vaistinių preparatų bylų,
siekiant nustatyti, ar jose yra visi būtini

Inspectorate received and evaluated
82 urgent notiﬁcations about recall of
medicinal products from the market in
other countries. 17 of indicated medicinal
products were authorized in the Republic
of Lithuania.
• Director of the State Medicines
Control Agency issued 3 Orders to recall
from Lithuanian market imported poor
quality medicinal products.
• Implementing the program of quality
control of medicinal products present in
the market Inspectorate during 2004 from
pharmacies, wholesale and manufacturing
enterprises took off 136 samples of
medicinal preparations.
• Inspectorate evaluated compliance
of manufacturing of medicinal products
to the requirements of GMP by analyzing
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dokumentai, įrodantys, kad vaistinis
preparatas gaminamas pagal ES GGP
reikalavimus.

authorization documentation. Inspectorate
evaluated 100 ﬁles of medicinal products
in order to determine whether the ﬁle
contains all documents proving that the
medicinal preparation was manufactured
according to the EU GMP requirements.

NARKOTIKŲ SKYRIUS
NARCOTICS DIVISION

Licencijų ir registracijos pažymėjimų
išdavimas 2004 m. pabaigoje:
• 1481 licencija farmacinei veiklai
su narkotiniais ir (arba) psichotropiniais
vaistais;
• 5 licencijos veiklai su I kategorijos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais);
• 19 registracijos pažymėjimų veiklai
su II kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais).
Importo ir eksporto leidimų išdavimas:
• 2004 m. išduoti 566 importo ir 69
eksporto leidimai.
Ataskaitos Jungtinių Tautų tarptautiniam
narkotikų kontrolės komitetui:
• Ketvirtinės ataskaitos apie narkotinių medžiagų importą ir eksportą (A forma) ir psichotropinių medžiagų importą ir
eksportą (A/P forma);
• Metinės ataskaitos apie narkotinių
medžiagų suvartojimą (C forma);
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Issuance of licenses and registration
certiﬁcates at the end of 2004:
• 1481 license for pharmaceutical
activity with narcotic and (or) psychotropic
medicinal products;
• 5 licenses for activity with Category
I narcotic and psychotropic substances
precursors;
• 19 registration certiﬁcates for activity
with Category II narcotic and psychotropic
substances precursors.
Issuance of import and export! permissions in 2004:
• 566 import and export!permissions.
Reports to the United Nations International Narcotic Control Board:
• Quarterly reports on import and export! of narcotic substances (form A) and
import and export!of psychotropic substances (form A/P);
• Yearly reports on consumption of
narcotic substances (form C);
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• Apskaičiuotas narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis mokslo ir medicinos reikmėms;
• Metinės ataskaitos apie importuotus
ir eksportuotus psichotropinių medžiagų
kiekius;
• Metinės ataskaitos apie chemines
medžiagas, dažniausiai vartojamas neteisėtai narkotinių medžiagų gamybai.

• Calculation of quantities of narcotic
and psychotropic substances for scientiﬁc
and medical needs;
• Yearly reports on quantities of imported and exported psychotropic substances;
• Yearly reports on chemical substances mostly used for illicit manufacture
of narcotic substances.

VILNIAUS VAISTŲ KONTROLĖS
LABORATORIJA
VILNIUS MEDICINES CONTROL
LABORATORY

• Per 2004 m. ištirta 1688 įvairių
vaistų pavyzdžiai ir nustatyta 17 atvejų
arba 1,01 proc. pavyzdžių, neatitinkančių
norminės dokumentacijos reikalavimų.
• Iš jų ištirti 1492 pramoninės
gamybos vaistų pavyzdžiai, nekokybiškų
vaistų rasta 8 atvejais.
• Iš 83 ištirtų individualios gamybos
vaistų, pagamintų vaistinėse, nekokybiškai
pagamintas vienas.
Vilniaus vaistų laboratoriją akreditavo
Nacionalinis akreditavimo biuras, ir 2005 m.
vasario mėn. buvo išduotas pažymėjimas,
jog ji atitinka ISO 1705:2003 standarto
reikalavimus.

• During 2004 the laboratory analyzed
1688 different samples of medicinal products and detected 17 or 1,01% examples
of non-conformities to the requirements of
standard documentation.
• From that number the laboratory
analyzed 1492 samples of industrial
manufacturing of medicines. In 8 cases
medicinal products were of poor quality.
• Also from the total number of analyses
the laboratory tested 83 medicinal products
of individual production in pharmacies (one
was found being of poor quality).
National bureau of Accreditation accredited Vilnius Medicines Control Laboratory and
in February 2005 granted a certiﬁcate indicating that the laboratory conforms to the
requirements of ISO 1705:2003 standard.
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KAUNO VAISTŲ KONTROLĖS
LABORATORIJA
KAUNAS MEDICINES CONTROL
LABORATORY

• 2004 m. atliktos 1868 vaistų
analizės.
• Įvertinti 222 vaistų pavyzdžiai (pagal
platinančių farmacijos įmonių prašymus),
atlikus gamintojo kokybės sertiﬁkato
ekspertizę.
• Atlikta Lietuvos Respublikoje naujai
gaminamų arba įsisavintų pagal naujas
technologijas vaistų valstybinė kokybės
kontrolė pagal gamintojų parengtus ir
patvirtintus
farmakopėjos
straipsnius
– 11 bandinių, gautų iš AB „Endokrininiai
preparatai“.
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• During 2004 the laboratory analyzed
1868 samples of medicinal products.
• Laboratory evaluated 222 samples
of medicinal products (on requests of
pharmaceutical distribution enterprises)
by expertise of quality certiﬁcates of
manufacturers.
• Laboratory carried out control of
newly manufactured medicinal products
or products manufactured using new
technologies. Tests were made according
to approved pharmacopoeia articles
which were prepared by manufacturers.
11 samples were received from company
„Endokrininiai preparatai“.
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ORGANIZACINIAI ASPEKTAI
ORGANIZATIONAL ASPECTS

• VVKT darbuotojai kėlė kvaliﬁkaciją
pagal patvirtintą planą, kuris įvykdytas
99 proc. – kvaliﬁkaciją kėlė 50 darbuotojų, jie dalyvavo 108 seminaruose, mokėsi
1500 valandų; 2 valstybės tarnautojai dalyvauja 100 valandų mokymo programoje
„Pasirengimas atstovauti Lietuvos interesams ES institucijose“.
• 2003 m. nuspręsta diegti Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos veikloje kokybės
vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001
reikalavimus.
Pagrindinės
priežastys:
Europos vaistų agentūra bei kitų šalių
nacionalinės vaistų agentūros savo veiklą
grindžia būtent kokybės vadybos sistemų
pagrindu. Be to, būtina optimizuoti
įstaigos veiklą, užtikrinti jos skaidrumą bei
patenkinti vartotojų poreikius, užtikrinant
tik kokybiškų, efektyvių bei saugių vaistų
tiekimą į rinką.
• 2005 m. vasario mėn. pradžioje
VVKT atliktas sertiﬁkacinis auditas ir gautas
palankus įvertinimas. Sertiﬁkavimo įmonei
atlikus būtinas procedūras, Valstybinei
vaistų kontrolės tarnybai 2005 m. įteiktas
sertiﬁkavimo pažymėjimas, patvirtinantis,
jog įstaiga atitinka ISO 9001 standarto
reikalavimus.

•
The employees of the State
Medicines Control Agency improved their
qualiﬁcation according to approved plan
which was fulﬁlled by 99% - 50 employees
improved their qualiﬁcation by attending
108 seminars, and totally studying for
1500 hours. 2 civil servants participated in
100 hours training program „Preparation
to represent the interests of Lithuania in
the EU institutions“.
• In 2003 it was decided to implement
quality management system within the
activity of the Agency. The main reason to
implement the quality management system
according to requirements of ISO 9001
standards was that the same standard
is employed by European Medicines
Agency and the national Medicines Control
Agencies of the other countries. Also it
was necessary to optimize activity of the
Agency, ensure its transparency and satisfy
services to customers with the objective
to ensure availability of only high quality,
efﬁcient and safe medicinal products in the
market.
• In the beginning of February 2005
the State Medicines Control Agency came
through certiﬁcation audit with consequent
positive evaluation. After necessary
procedures carried out by Certiﬁcation
Company, the State Medicines Control
Agency was granted the Certiﬁcated
conﬁrming that the Agency meets the
requirements of ISO 9001 standard.
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VALSTYBINĖ VAISTŲ
KONTROLĖS TARNYBA
Trakų g. 14, LT-01132 Vilnius, Lietuva
Tel. (8~5) 263 92 64
Faks. (8~5) 263 92 65
El. p. vvkt@vvkt.lt
www.vvkt.lt

Išleido LĮ „Kriventa“
V. Pietario g. 5-3
LT-03122 Vilnius, Lietuva
Tel. (8~5) 265 06 29
www.kriventa.lt
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