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Vaistinių preparatų farmacinių formų ir jų trumpųjų pavadinimų, sudėtinių farmacinių formų,
sudėtinius, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, vartojimo būdų ir metodų bei sudėtinių pakuočių
standartinius terminus anglų kalba tvirtina ar redaguoja Europos farmakopėjos komisija.
Naujo standartinio termino sudarymas, patvirtinto termino pakeitimas ar panaikinimas Europos
Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (toliau – EDQM) standartinių
terminų sąraše yra vykdomas vadovaujantis EDQM standartinių terminų įvadu ir vartojimo vadovu
(„Standard Terms: Introduction and Guidance for Use“): https://standardterms.edqm.eu/
Europos Tarybos valstybių narių paskirtos nacionalinės institucijos (Lietuvai atstovauja –
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau
– Tarnyba)), Europos vaistų agentūra (EMA) ar Europos komisija turi teisę kreiptis į EDQM su
prašymu dėl naujo standartinio termino sudarymo, patvirtinto termino pakeitimo ar panaikinimo
EDQM standartinių terminų sąraše.
Prieš teikiant prašymą sudaryti naują, pakeisti ar panaikinti patvirtintą standartinį terminą,
būtina susipažinti su bendraisiais principais ir nurodymais dėl standartinių terminų sudarymo ar
redagavimo nurodytais EDQM standartinių terminų įvade ir vartojimo vadove („Standard Terms:
Introduction and Guidance for Use“).
Vaistinių preparatų registratoriai norėdami sudaryti (pasitvirtinti) naują standartinį terminą
anglų kalba, pakeisti ar panaikinti patvirtintą terminą privalo pateikti Valstybinei vaistų kontrolės
tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos:
 prašymą (raštu), kuriame pateikia argumentus ir paaiškinimus pagrindžiančius būtinybę
sudaryti naują, pakeisti ar panaikinti patvirtintą standartinį terminą;
 vaistinio preparato charakteristikų santrauką anglų kalba raštu ir elektroniniu būdu;
 duomenys elektroniniu būdu pateikiami adresu: vvkt@vvkt.lt ar IT išorinėse duomenų
laikmenose.
Europos farmakopėjos komisija patvirtina naujus, pakeičia ar panaikina patvirtintus standartinius
terminus per 120 dienų nuo paraiškos gavimo datos.
Naujas, pakeistas ar panaikintas patvirtintas standartinis terminas anglų kalba skelbiamas EDQM
standartinių terminų internetinėje duomenų bazėje adresu: https://standardterms.edqm.eu/
Tarnybos Standartinių terminų darbo grupė rengia standartinių terminų atitikmenis į lietuvių
kalbą, kurie tvirtinami Tarnybos viršininko įsakymu. Tarnybos viršininko įsakymu patvirtinti ir
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuoti terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų
banko informacinėje duomenų bazėje, adresu: http://terminai.vlkk.lt/
Vaistinių preparatų pakuotės ženklinime, pakuotės lapelyje, preparato charakteristikų santraukoje
vartojami tik Tarnybos viršininko įsakymu patvirtinti standartiniai terminai.

