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,,Vartotojui tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai”
Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) pagrindinė pareiga – kontroliuoti farmacinę veiklą ir
vaistinių preparatų rinką Lietuvoje, kad vartotoją pasiektų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai.
Mūsų veikla yra dvejopa: atliekame viešojo administravimo funkcijas (vykdome inspekciją, priežiūrą,
renkame informaciją) bei teikiame paslaugas – naujų
vaistų registravimas, perregistravimas, licencijavimo
procedūros ir t. t.
2009 m. daug dėmesio skyrėme vaistinių preparatų perregistravimo ir registravimo procedūrų greitinimui, efektyvinimui ir skaidrinimui. Skaičiai rodo,
kad tarnybai pavyko paspartinti vaistinių preparatų
registraciją.
Pakeista Vaistų registracijos tarybos sudėtis. Joje
trys VVKT darbuotojai, kiti – mokslinį laipsnį turintys
ne mūsų tarnybos specialistai. Tarp VRT narių nebeliko ekspertų, kurių ekspertizių išvados teikiamos Tarybai. Įteisinome apeliacijos procedūrą. Jei rinkodaros teisės turėtojas nesutinka su VRT nuomone, per
nustatyta laiką VVKT viršininkui gali įteikti motyvuotą
apeliaciją.
Farmakologinio budrumo, geros laboratorinė ir
geros klinikinės praktikos priežiūros komisijos posėdyje, svarstant leidimų klinikiniams vaistinių preparatų tyrimams išdavimo klausimus, komisijos nariai
privalo deklaruoti galimus interesų konfliktus. Esant
interesų konfliktui, komisijos narys turi nusišalinti
nuo klausimo svarstymo.
Įtvirtiname nuostatą, kad VVKT ekspertai, kurie
atlieka klinikinio tyrimo paraiškos ekspertizę prieš
išduodant leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato
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tyrimą, negali dalyvauti šio tyrimo geros klinikinės
praktikos inspekcijose kaip geros klinikinės praktikos
inspektoriai. Svarstant klinikinio vaistinio preparato
tyrimo leidimo išdavimo klausimą, tyrimo paraiškos
ekspertizę atlikęs komisijos narys negali dalyvauti
balsavime.
Vykdydami farmacijos įmonių kontrolę, sutelkėme dėmesį į planinius ir skelbiamus tikrinimus. Apie
planines inspekcijas vaistinėms pranešame iš anksto,
kad jos galėtų pasiruošti, ištaisyti trūkumus. Tarnybos
specialistai visada geranoriškai konsultuoja farmacijos įmones, kad jų vykdoma veikla atitiktų teisės aktuose keliamus reikalavimus. Ne kontrolės dažnumas
ar siekis nubausti turėtų įtakoti tinkamą farmacinės
rinkos funkcionavimą, o subjektų tinkamas pasirengimas veiklai ir sankcijų galimų pažeidimų atvejais
neišvengiamumas.
Dirbdami kartu palengvinsime Tarnybos ir farmacinių kompanijų specialistų darbą, paspartinsime
procedūras, išspręsime bendras problemas, kurios
svarbios ir visuomenei. Juk tikslas yra visų mūsų paslaugų vartotojo – paciento – sveikata ir gerovė. Visus
kviečiu ir 2010-aisiais metais geranoriškai bendradarbiaujant dirbti vardan šio pagrindinio mūsų tikslo.
Šiame leidinyje pristatome Tarnybos veiklą
2009 m. Tikimės, kad šis leidinys padės geriau suprasti VVKT vykdomas funkcijas, pagrindines veiklos
kryptis bei darbų apimtis.

Gintautas Barcys
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas
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“To the consumer only good quality, safe and effective medicinal products”
The main obligation of the State Medicines
Control Agency (SMCA) is to control pharmaceutical
activity and market of medicinal products in Lithuania
that only good quality, safe and effective medicinal
products would available to the consumer. Our
activity is twofold – we conduct functions of public
administration (conduct inspections, supervision,
collect information), and provide services consisting
of authorisation of new medicinal products, renewal
of authorisations, licensing procedures, etc.
In 2009 a substantial attention was paid to
acceleration, effectiveness and transparency of
procedures related to authorisation and renewal of
marketing authorisations.
The composition of the Medicines autorisation
board (MAB) has been changed. There are three
employees of the SMCA, the others are outside
specialists having scientific degree. Among members
of the MAB no experts have been left whose
conclusions are being provided to the Agency.
We have legitimized the procedure of appeal. If
a marketing authorisation holder does not agree
with the opinion of the MAB, there is a possibility
to submit a reasoned appeal to the Director of the
SMCA during some certain period of time.
In the sittings of pharmacovigilance, good
laboratory and good clinical practice supervisory
commission while discussing questions on granting
permissions to conduct clinical trials of medicinal
products, the members of the commission are
obligated to declare possible conflicts of interests. In
the case of the conflict of interests the member of
the commission has to resign from the discussion of
the question.
We are implementing a provision that the experts
of the SMCA who expertise the application for clinical
trial prior to granting a permission to conduct clinical

trial shall not participate in good clinical practice
inspections as good clinical practice inspectors. While
discussing the question on granting the permission
to conduct clinical trial of medicinal product the
expert who has expertized the application for clinical
trial can not participate in voting.
Conducting the control of pharmaceutical
companies we have focused our attention on
planned and announced inspections. Pharmacies
about planned inspections are informed in advance
thus they could prepare and eliminate deficiencies.
The specialist of the Agency Always good
willingly provide consultations to pharmaceutical
companies that they activity would comply with
the requirements of the respective legal acts.
Not the frequency of inspections or objective to
punish should influence proper functioning of
pharmaceutical market but appropriate preparation
for such activity and inevitability of sanctions in cases
of possible violations.
Working together we will facilitate the work of
the specialists of the Agency and pharmaceutical
companies, accelerate procedures and will solve
mutual problems which are of importance to the
general public as well because the aim of all of us
is – health and wellbeing of the consumer of our
services – the patient. Therefore in 2010 I invite
everybody for good willing working co-operation in
the name of this main our objective.
In this publication we present the activity of the
Agency during 2009. We hope that this publication
will provide better understanding about functions of
the SMCA, main directions of activity and capacities
of our work.
Gintautas Barcys
Director of the State Medicines Control Agency
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VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRACIJA
2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre buvo 4 252 vaistiniai preparatai.
Vaistinių preparatų registro duomenys 2007– 2008–2009 m.
Iš viso vaistinių preparatų registre:

2007 m.

2008 m.

2009 m.

3 852

4 067

4 252

802

917

985

•

pagal savitarpio pripažinimo procedūrą

•

pagal decentralizuotą procedūrą

92

336

624

•

pagal nacionalinę procedūrą

2958

2814

2634

•

cheminių vaistinių preparatų

3523

3744

3941

•

augalinių vaistinių preparatų

229

224

212

•

homeopatinių vaistinių preparatų

100

99

99

2009 m. iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro išbrauktų vaistinių preparatų bendras skaičius
palyginti su 2008 m. beveik nepakito, tačiau padidėjo tų vaistinių preparatų skaičius, kurių rinkodaros teisės
atsisakė patys rinkodaros teisės turėtojai ir sumažėjo išbraukiamų vaistinių preparatų, kurių rinkodaros pažymėjimų galiojimo laikas pasibaigęs.
2009 m. iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro išbraukti 287 vaistiniai preparatai.
Iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro išbrauktų vaistinių preparatų 2007–2008–2009 m.
statistika
2007 m.

2008 m.

2009 m.

Iš viso išbraukta vaistinių preparatų:

259

285

291

• rinkodaros teisės turėtojų prašymu

166

213

241

• pasibaigus rinkodaros pažymėjimo galiojimo laikui

84

68

46

• nutraukus paraiškos nagrinėjimą

-

3

-

• Vaistų registracijos tarybos siūlymu

9

1

4

2009 m. didelis dėmesys skirtas vaistinių preparatų perregistravimo ir registravimo proceso sutrumpinimui. Todėl nuolat peržiūrimos visos vidinės procedūros, stengiantis jas supaprastinti, padaryti efektyvesnėmis, o perregistravimo ir registracijos procedūras skaidresnėmis. Skaičiai rodo, jog pavyko paspartinti vaistų
registraciją. 2009 m., taikant SPP/DP, rinkodaros teisė suteikta 501 vaistiniam preparatui (per pirmąjį pusmetį –
239, antrąjį – 262). Antrąjį pusmetį vien pagal nacionalinę procedūrą užregistruotas 41 vaistinis preparatas, o
per pirmąjį pusmetį – tik 20.
Nacionaline procedūra perregistruotų ir užregistruotų vaistinių preparatų skaičius

NP perregistruotų vaistinių
preparatų skaičius
NP užregistruotų vaistinių
preparatų skaičius

NP – nacionalinė procedūra
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2006 m.
II pusmetis

2007 m.
I pusmetis

2007 m.
2008 m.
2008 m.
II pusmetis I pusmetis II pusmetis

103

101

124

142

10

10

15

12

2009 m.
I pusmetis

2009 m.
II pusmetis

194

167

126

20

20

41
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AUTHORISATION OF MEDICINAL PRODUCTS
As of 31 December 2009 the Register of Medicinal Products of the Republic of Lithuania contained 4 252
medicinal products.
Data of the Register of Medicinal Products 2007–2008–2009
Total number of medicinal products in the register:

2007

2008

2009

3 852

4 067

4 252

802

917

985

• authorized through the Mutual Recognition procedure

92

336

624

• authorized through the national procedure

• authorized through the Decentralized procedure

2 958

2 814

2 634

• chemical medicinal products

3 523

3 744

3 941

• herbal medicinal products

229

224

212

• homeopathic medicinal products

100

99

99

The total number of medicinal products excluded from the register of medicinal products of the Republic of
Lithuania remained almost the same in comparison to the number in 2009, however number of medicinal products
which marketing authorisations were revoked by the marketing authorisation holders themselves increased. Less
medicinal products were excluded from the register due to expiry of validity time of marketing authorisations. 287
medicinal products were excluded from the register of medicinal products of the Republic of Lithuania in 2009.
Statistics of medicinal products withdrawn from the register of medicinal products of the Republic of
Lithuania in 2007–2008–2009
2007
259
166
84
9

Total number of withdrawn medicinal products:
• by the request of the marketing authorisation holders
• upon expiry of the marketing authorisation validity term
• upon termination of processing of the application
• by the decision of the Marketing Authorisation Board

2008
285
213
68
3
1

2009
291
241
46
4

In 2009 a substantial attention has been focused on shortening the process of granting marketing
authorization and renewal of marketing authorization. Therefore the internal procedures are constantly
being reviewed trying to simplify them, making them more efficient and at the same time making process
of authorization and renewal of authorizations more transparent. The figures show that acceleration
of authorization of medicinal products succeeded. In 2009 trough Mutual Recognition Procedure and
Decentralized procedure marketing authorization was granted for 501 medicinal products (during first half of
the year – 239, during the second – 262). During the second half of the year only through national procedure
41 medicinal product was authorized whereas during the first half of the year – only 20.
Number of renewed marketing authorisations and granted marketing authorisation for medicinal products through national procedure
2006
2007
2007
2008
2008
2009
II half-year I half-year II half-year I half-year II half-year I half-year

Renewal of marketing
authorisations through the NP
Number of granted marketing
authorisations through the NP

2009
II half-year

103

101

124

142

194

167

126

10

10

15

12

20

20

41

NP – national procedure
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Gautų variacijų ir nepriskiriamų variacijoms keitimų paraiškų skaičius nuolat auga, nes kasmet sparčiai
daugėja savitarpio pripažinimo/decentralizuotos procedūrų būdu registruojamų vaistinių preparatų, kartu
didėja ir jiems teikiamų rinkodaros sąlygų pakeitimų paraiškų kiekis.
Gautų paraiškų variacijoms ir nepriskiriamų variacijoms keitimų statistika 2005-2009 m.
2005 m.
3 153
1 594

NP paraiškų skaičius
SPP/DP paraiškų skaičius

2006 m.
3 940
2 384

2007 m.
4 401
2 735

2008 m.
4 187
4 077

2009 m.
4 627
4 539

2009 m. gauta rinkodaros teisės sąlygų keitimo paraiškų

NP paraiškų skaičius
SPP/DP paraiškų skaičius

Gauta II tipo
variacijų
1 598
1 081

Gauta IB tipo
variacijų
992
1 304

Gauta IA tipo
variacijų
1 712
2 154

Variacijoms nepriskiriamų
keitimų paraiškų
325

NP – nacionalinė procedūra
SPP/DP – savitarpio pripažinimo procedūra/decentralizuota procedūra

LYGIAGRETUS IMPORTAS
Vaistinio preparato lygiagretus importas – kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto vaistinio
preparato, kuris yra tapatus Lietuvos Respublikoje jau registruotam vaistiniam preparatui ar pakankamai į jį panašus, įvežimas į Lietuvos Respubliką nesinaudojant vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo platinimo tinklu.
2009 m. gautos 7 paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus. Išduota 15 lygiagretaus importo leidimų. Lietuva tai daryti pradėjo prieš metus. Šis darbas suaktyvėjo antrąjį pusmetį – išduota 11 leidimų (per pirmąjį pusmetį – tik 4). Tokiu būdu į Lietuvą jau patenka 20 vaistinių preparatų.

FARMAKOLOGINIS BUDRUMAS
2009 m. gautas 171 pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus (toliau – NRV). 123-juose pranešimuose minimos sunkios NRV, iš jų septyniolikoje pranešimų pateikiama papildoma informacija apie jau
registruotas nepageidaujamas reakcijas. Daugėja NRV pranešimų, parengtų literatūros šaltinių duomenimis
(6). Kai kuriuose iš jų pateikiama išsamesnė informacija apie jau registruotas spontanines nepageidaujamas
reakcijas. Vėl atsiranda pranešimų apie NRV iš vaistų poregistracinio saugumo tyrimų (gauti 8 pranešimai).
Netikėtų NRV pranešimų 13, dešimtyje iš jų reakcijos įvertintos kaip sunkios.
Pranešimų skaičius 2005–2009 m.
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Laikotarpis

Pranešimų
skaičius

Spontaninių
pranešimų
skaičius

VPST NRV
pranešimų
skaičius

NRV iš
literatūros
šaltinių

Sunkių NRV
pranešimų
skaičius

Netikėtų NRV
pranešimų
skaičius

2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.

356
224
134
166
171

194
213
132
164
157

162
11
2
0
8

0
0
0
2
6

68
75
104
129
123

12
18
19
22
13
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The number of applications for the variations and changes not accompanying variations received is
growing constantly, since the number of medicinal products authorized through the Mutual Recognition/
Decentralized procedure is growing fast each year, and at the same time the number of applications for
changes to terms of marketing authorisations is increasing.
Statistics of the applications for variations and changes not accompanying to variations received during 2005-2009
2005
3153
1594

Number of NP applications
Number of MRP/DP applications

2006
3940
2384

2007
4401
2735

2008
4187
4077

2009
4627
4539

Number of received applications for changes to terms of marketing authorisation in 2009
Received Type Received Type Received Type Applications for changes not
II variations IB variations IA variations accompanying variations
Number of NP applications
1598
992
1712
325
Number of MRP/DP applications
1081
1304
2154

NP – national procedure
MRP/DC – mutual recognition procedure/decentralized procedure

PARALEL IMPORT
Parallel import of medicinal products is the import of medicinal product into the Republic of Lithuania
of already authorized medicinal product in the other country of European Economic Area. Such medicinal
product is identical or sufficiently similar to one already authorized in the Republic of Lithuania and imported
into the country without using the distribution network of the marketing authorisation holder.
7 applications for authorisation of parallely imported medicinal products were received in 2009. So far 15
permissions for parallel import have been issued as Lithuania started doing this a year ago. This work became
more active during second half-year – 11 permissions have been issued (whereas during first half-year – only
4). Using such way 20 medicinal products are already being imported into Lithuania.

PHARMACOVIGILANCE
171 notifications on adverse drug reactions (hereinafter – ADR) were received in 2009. 123 notifications
contained indication about serious ADR, seventeen of the notifications contained additional information
about already registered adverse drug reactions. Number of ADR notifications prepared according to the
data of sources of literature has been increasing (6). Some of them contained more detailed information
about already registered spontaneous adverse reactions. 8 ADR reports were received from medicines PostAuthorisation Safety Studies. The Agency received 13 notifications on unexpected ADR where the reactions
in ten of them were evaluated as serious.
Number of notifications during 2005–2009
Period

Number of
notifications

Number of
spontaneous
notifications

Number of
notifications on
ADR from the PASS

ADR from
sources of the
literature

Number of
notifications on
serious ADR

Number of
notifications on
unexpected ADR

2005
2006
2007
2008
2009

356
224
134
166
171

194
213
132
164
157

162
11
2
0
8

0
0
0
2
6

68
75
104
129
123

12
18
19
22
13
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Bendras pranešimų skaičius šiek tiek didesnis nei
2008 metais. Vertinant lengvų ir sunkių NRV pranešimų santykį, sunkių NRV pranešimų skaičiaus didėjimo, kuris buvo 2007 ir 2008 metais, nebėra. Pagal Tarnybos patvirtintą nepageidaujamų reakcijų į vaistą
pranešimų teikimo tvarką, rinkodaros teisės turėtojai
bei sveikatos priežiūros specialistai privalo Tarnybai
atsiųsti būtent sunkių NRV pranešimus. Sunkių gautų
NRV pranešimų dinamika 2005–2009 metais grafiškai pavaizduota žemiau pateiktame paveikslėlyje.
Iš visų į Nacionalinę NRV duomenų bazę suvestų
spontaninių pranešimų nustatyta 187 nepageidaujamos reakcijos į vaistą. Pačių nepageidaujamų reakcijų užregistruota daugiau nei sunkių NRV pranešimų,
nes dažname pranešime jų yra kelios. Dažniausiai nepageidaujama reakcija buvo vertinama kaip sunki dėl
hospitalizavimo, rečiau dėl iškilusio pavojaus gyvybei
ar kitų svarbių medicininių būklių. Iš viso buvo pranešta apie 5 mirties atvejus. Mirtis nustatyta gydant
reumatines, onkologines ligas, pranešta apie plaučių
embolijos atvejį vartojant kontraceptinius vaistus.
Vertinant NRV pasiskirstymą pagal organus ir jų sistemas (MedDRA), didžiausią dalį pagal gautų reakcijų
skaičių sudaro nervų sistemos sutrikimai – 21 proc.
Dažniausiai pranešama apie sąmonės sutrikimo epizodus, traukulius, somnolenciją, koordinacijos sutrikimus, raumenų rigidiškumą. Antroje vietoje yra kraujo
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ir limfinės sistemos sutrikimai – 12 proc. Didžiąją dalį
reakcijų sudaro po BCG vakcinacijos diagnozuoti limfadenitai vaikams, taip pat bendro kraujo vaizdo pakitimai. Didelę dalį reakcijų sudaro odos ir imuninės
sistemos sutrikimai (po 5 procentus). Tai dažniausiai
alerginės kilmės bėrimai, dilgėlinė, toksinė epidermio
nekrolizė. Pranešimuose bėrimai dažniausiai lydimi
kitų simptomų, anafilaksinių reakcijų, kas dar labiau
pasunkina ligonio būklę. Pasitaikė anafilaksinio šoko
atvejų. Kaip ir ankstesniais metais dažni bendrieji organizmo sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai –
6 proc. Jiems priskiriama infuzijos ar injekcijos vietos
paraudimas, patinimas, skausmingumas, taip pat veido ar viso kūno paraudimas, patinimas, karščiavimas.
Dažniausiai šios reakcijos atsirado po vakcinacijos
vaikams. 2009 m. gauta daugiau pranešimų susijusių
su virškinimo trakto sutrikimais (6 proc.), taip pat su
metabolizmo sutrikimais (8 proc.). Tai kraujavimai iš
virškinimo trakto, ūminis pankreatitas, sunkios hipoglikemijos insulino fone. Gauta keturiolika pranešimų
apie vaistų perdozavimą, dažniausiai savižudybės
tikslu (9). Trylikoje pranešimų nurodomas vaistų neveiksmingumas. Gautas vienas pranešimas dėl nustatytos onkologinės ligos ir vienas pranešimas dėl
įgimtų anomalijų.
Vertinat NRV pasiskirstymą pagal vaistų grupes, didžiausią dalį sudaro sistemingai veikiantys priešinfekciniai vaistai – 23 proc. (2007 m. – 25 proc., 2008 m. –
44 proc.), tai daugiausia vakcinos ir antibiotikai. Antroje vietoje – nervų sistemą veikiantys vaistai 20 proc.
(2008 m. – 12 proc.). Trečioje vietoje – virškinimo traktą
ir metabolizmą veikiantys vaistai – 17 proc. Tai dažniausiai insulino preparatai, neretai pavartoti pažeidžiant
dozavimą ir režimą. Toliau pagal dydį – antinavikiniai
vaistai (13 proc.), širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai (7 proc.), kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai (4 proc.), urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir
lytiniai hormonai (7 proc.), tai daugiausia kontraceptiniai preparatai, kuriuos vartojant nustatytas nėštumas
ir pranešta dėl vaisto neveiksmingumo.
Gydytojų atsiųsti pranešimai sudaro 61 proc. visų
gautų, o 39 proc. sudaro pranešimai iš rinkodaros teisės turėtojų.
Visi pranešimai apie sunkias NRV išsiųsti į EudraVigilance ir WHO Upsalos duomenų bazes.
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The total number of received notifications was
slightly higher than in 2008. Evaluation of mild and
serious ADR ratio showed that there was no such
increase of notifications on serious ADR as it was in
2007 and 2008. Pursuant to the procedure for the
submission of notifications on adverse drug reactions
approved by the Agency, the marketing authorisation
holders and health care specialists must send the
notifications on serious ADR to the Agency. The
Dynamics of notifications on serious ADR during 2005–
2009 is displayed graphically in the picture below.
From the total number of spontaneous
notifications entered into National ADR database 187
adverse drug reactions were assessed as serious. The
number of registered adverse reactions themselves
was bigger than the number of notifications on ADR,
since frequently several reactions were indicated in
a notification. Most often the adverse reaction was
assessed as serious due to hospitalization, and less
often due to life threatening or other important
medical conditions. There were five death cases in
total during treatment of rheumatoid and oncology
diseases, also there was a report about a case of
pulmonary embolism during usage of contraceptive
medicinal products.
By assessing the ADR according to organs and
their systems (MeDRA) the major part of reactions
received consisted of disorders of nervous system
(21 % per cent). Most frequent reports were about
episodes of consciousness disorders, convulsions,
somnolescence, coordination disorders, muscle
rigidity followed by the blood and lymphatic system
disorders (12 per cent). The major part of these
reactions is comprised of bacillus calmette-guerin
(BCG) associated lymphadenitis diagnosed in children
after vaccination as well as the changes general
blood picture. Significant part of reactions consists
of skin and immune system disorders (5 percents of
each). Most frequently these are rashes of allergic
origin, urticaria, toxic epidermal necrolysis. Rashes
mentioned in notifications often are accompanied by
other symptoms, anaphylactic reactions which even
more exacerbate the condition of patients. Cases of
anaphylactic shock have been also reported.

2009
As in the previous years general disorders and
administration site conditions were quite frequent (6
per cent). These are comprised of blush of the site
of infusion or injection, swelling, pain, also flush of
face or blush of the whole body, swelling, fever. More
notifications related to gastrointestinal disorders (6
per cent) as well as with metabolic disorders (8 per
cent) were received in 2009. These were bleeding
from gastrointestinal tract, acute pancreatitis, severe
cases of insulin-induced hypoglycaemia. Fourteen
notifications were related to overdose of medicinal
products, most frequently associated with suicidal
purposes (9). Thirteen notifications contained
indications about inefficiency of medicinal products.
One notification was received regarding diagnosed
oncologic disease and one regarding congenital
abnormalities.
When assessing the ADR distribution by group of
medicinal products, the major part was comprised
from counter-infectious medicinal products with
systemic effect (23 per cent) (in 2007 – 25 per
cent, in 2008 – 44 per cent), and these were mainly
vaccines and antibiotics, followed by nervous
system affecting medicinal products (20 per
cent) (in 2008 – 12 per cent). The third place was
occupied by gastrointestinal tract and metabolism
affecting medicinal products (17 per cent).
These most frequently were insulin preparations
quite often used by breaching posology and
treatment schedule. Further according to the size –
antitumorous medicinal products (13 per cent),
cardiovascular system affecting medicinal products
(7 per cent), blood and blood formation affecting
medicinal products (4 per cent), urogenital system
affecting medicinal products and sex hormones
(7 per cent) – mainly contraceptive preparations
during usage of which a pregnancy and inefficiency
of medicinal products were determined.
61 per cent of all notifications were received from
medical doctors, whereas 39 per cent of notifications
consisted of notifications from marketing
authorization holders.
All notifications on serious ADR were sent to the
EudraVigilance and the WHO databases.
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VAISTINIŲ PREPARATŲ BUVIMO RINKOJE STEBĖSENA
Nuo 2009 m. rugpjūčio 21 d. pradėjusi veikti
VVKT parengta Vaistinių preparatų buvimo rinkoje
stebėsenos sistema padeda efektyviau kontroliuoti
vaistų rinką, gauti informaciją apie rinkoje esančius
vaistinius preparatus, laiku pastebėti jų stygių ir imtis skubių veiksmų sprendžiant kilusias problemas.
Didmeninio vaistų platinimo įmonės įpareigotos
kas mėnesį VVKT pateikti ataskaitas apie parduotų
vaistinių preparatų pakuočių skaičių bei turimą jų likutį. Tai padeda operatyviai įvertinti Lietuvos vaistų
rinkos tendencijas ir turėti naujausią informaciją apie

numatomus vaistinių preparatų tiekimo sutrikimus.
Gaunama informacija apie vaistų įsigijimo sutrikimus
vaistinėse aktyviai analizuojama. Esant reikalui, apie
tai nedelsiant informuojama VVKT vadovybė ir pagal
kompetenciją imamasi priemonių vaistų tiekimui užtikrinti.
Vaistų rinkodaros teisės turėtojus Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 15 straipsnio 8 dalis
įpareigoja pranešti apie vaistinio preparato tiekimo
nutraukimą (laikiną arba nuolatinį) likus dviem mėnesiams iki numatomo termino.

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS KONTROLĖ
2009 m. Tarnybos specialistų iniciatyva patikrinus vaistinių preparatų reklamą spaudoje ir kitoje spausdintoje medžiagoje rasti 46 pažeidimai, internete – 5, televizijoje ir radijuje – po 2. Tad daugiausia pažeidimų tiek
gyventojams, tiek sveikatos priežiūros specialistams skleidžiamoje reklamoje buvo rasta spaudoje. Apie visus
nustatytus pažeidimus pranešama Tarnybos interneto puslapyje (www.vvkt.lt). Nustačius pažeidimą, reikalauta reklamos davėjų nutraukti teisės aktų neatitinkančios reklamos skleidimą.
Vaistinių preparatų reklamos kontrolė 2009 m.
Pagrindas
VVKT iniciatyva
Pagal skundus
Iš viso:

Spaudoje ir kitoje spausdintoje Internete rasta Televizijoje rasta
medžiagoje rasta pažeidimų
pažeidimų
pažeidimų
41
4
2
5
1
46
5
2

Radijuje rasta
pažeidimų
2
2

Pernai surašyti trys administraciniai teisės pažeidimo protokolai, kurie buvo perduoti apylinkės teismui (pagal pažeidimo padarymo vietą). Teisme pagal du protokolus buvo skirtos nuobaudos už vaistinių preparatų
reklamos pažeidimus. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 444 straipsnis (Vaistų (vaistinių preparatų)
reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai) pagal pažeidimo pobūdį numato baudas nuo 2 tūkst. litų iki
10 tūkst. litų. Kokią nuobaudą skirti, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas.
Siekdami išvengti pažeidimų, rinkodaros teisės turėtojai gali kreiptis į Tarnybą, kad būtų atlikta reklamos
ekspertizė. Ir šios paslaugos poreikis pernai išaugo.
Reklamos davėjo prašymu atliktos ekspertizės
Metai
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Atlikta ekspertizių

2008 m.

3 (2 reklamos atitiko reikalavimus, 1 – nustatyta trūkumų)

2009 m.

36 (4 reklamos atitiko nustatytus reikalavimus, 32 – nustatyti trūkumai)
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MONITORING OF MEDICINAL PRODUCTS ON THE MARKET
Since 21 August 2009 within the SMCA prepared
and effective system of monitoring of medicinal
products in the market facilitates more efficient control
of pharmaceutical market, receipt of information
about medicinal products present in the market what
enables to notice their shortage and take urgent
actions in solving arisen problems. Pharmaceutical
wholesale distribution companies on a monthly basis
are obligated to submit to the SMCA their reports
on number of sold packages of medicinal products
and possessed remainder. This enables to efficiently
evaluate tendencies of Lithuanian pharmaceutical
market and obtain the newest information about

foreseen disorders in supply of medicinal products.
Received information about disorders in obtaining
medicinal products in pharmacies is actively analyzed.
Upon necessity this information is immediately
forwarded to the administration of the SMCA which
according to the competency takes measures to
assure the supply of medicinal products.
Part 8, Article 15 of the Law on Pharmacy of
the Republic of Lithuania obligates marketing
authorization holders to notify about (temporary
or permanent) termination of supply of medicinal
product two months in advance before foreseen
termination.

CONTROL OF ADVERTISING OF MEDICINAL PRODUCTS
During 2009, after reviewing advertisement of medicinal products 46 violations were identified in the
media and in the other printed material, 5 on the Internet, 2 on television and 2 on the radio. Therefore,
most of the violations, both, to the general public and health care professionals, were found in the media.
Information about all identified violations is announced on the Internet webpage of the Agency (www.vvkt.lt).
Upon identification of violations the givers of advertisements are required to terminate dissemination of the
advertisement not complying with the requirements of legal acts.
Control of advertising of medicinal products in 2009
Grounds
SMCA initiative
Upon complaints
Total:

Violations identified in
media and other printed
material
41
5
46

Violations
identified on
the Internet
4
1
5

Violations
identified on
television
2
2

Violations
identified on
the radio
2
2

Three protocols on violation of administrative law were written during last year and were further forwarded
to regional courts (according to the location of committed violation). According to two protocols the court
imposed penalties for violations in advertising medicinal products. Article 444 of the Code of Violations
of Administrative Law (Violations of advertising and information about medicines (medicinal products)
according to the type of violation foresees fines ranging from 2 thousand to 10 thousand Litas. The size of the
fine in each individual case is decided by the court.
Seeking to avoid violations marketing authorisation holders may address to the Agency for the expertise
of the advertisement. Demand of such service during last year increased.
Expertises conducted on the request of the giver of the advertisement
Years

Number of conducted expertises

2008

3 (2 advertisements complied with the requirements, 1 – with identified deficiencies)

2009

36 (4 advertisements complied with the requirements, 32 – with identified deficiencies)
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VEIKLOS SU FARMACIJOS PRODUKTAIS KONTROLĖ
Tikrinant ir pagal GGP reikalavimus vertinant licencijuotas vaistų gamybos įmones, priklausomai nuo
įmonės techninio lygio, personalo kvalifikacijos, gaminamų vaistų formų ir kt. 2009 m. fiksuota trūkumų
įvairovė: įmonėse procedūromis nereglamentuotas
techninių sutarčių sudarymas; susijusių padalinių vadovai nedalyvauja techninių sutarčių rengimo, sudarymo ir įgyvendinimo procese; netinkamai atliekamas
ir dokumentuojamas keitimų valdymas, vidaus auditai
bei nuokrypių tyrimai; nepakankamai reglamentuotas
ir dokumentuojamas bandinių valdymas; nėra kokybės defektų valdymo tvarkos; nevertinamas atšaukimų vykdymo tvarkos efektyvumas bei darbuotojų
pasirengimas ją vykdyti; pateikiant VVKT paraiškas gamybos licencijos duomenims ir informacijai keisti, jų
turinys neatitinka reglamentuotų reikalavimų ir kt.
Kontroliuojant vaistų platinimo įmonių veiklą
bei vertinant jas pagal GPP reikalavimus, daugiausia
trūkumų fiksuota dėl netinkamo kokybės sistemos

dokumentų ir duomenų įrašų valdymo (18 atvejų),
nepakankamo ar netinkamo darbuotojų mokymo
(14 atvejų), Tarnybai nepateiktos informacijos apie
pasikeitusius licencijos duomenis (12 atvejų), netikrinamo vaistų rotacijos sistemos veiksmingumo (8
atvejai) ir pan.
Tikrinant vaistines ir jų filialus, kiekviename tikrinimo objekte buvo nustatyta geros vaistinių praktikos
reikalavimų pažeidimų (užfiksuota 760 įvairaus pobūdžio trūkumų), vaistų išdavimo (pardavimo) vaistinėse tvarkos pažeidimų (413 trūkumų), farmacinių
atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų (74 trūkumai), vardinių vaistinių preparatų tiekimo tvarkos pažeidimų (51 trūkumas), psichotropinių vaistų laikymo
bei išdavimo reikalavimų pažeidimai (25 trūkumai),
taip pat buvo nustatyti 27 atvejai, kai vaistinėse buvo
pakeistos farmacinės veiklos sąlygos, bet apie tai neinformuota VVKT, o 15 atvejų buvo užfiksuotas vaistinės farmacinės veiklos vadovo pareigų nevykdymas.

Atlikta planinių farmacinės veiklos tikrinimų
iš jų:
vaistų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių įmonėse
vaistų platinimo įmonėse
vaistinėse ir jų filialuose
Atlikta tikslinių farmacinės veiklos patikrinimų
iš jų:
vaistų gamybos įmonėse
vaistų platinimo įmonėse
vaistinėse ir jų filialuose
Įvertinta dokumentų ir veiklos vietų pagal pateiktas paraiškas licencijai įgyti (pakeisti)
iš jų:
dėl farmacinės veiklos
dėl farmacinės veiklos su psichotropiniais vaistais
Išduota Geros gamybos praktikos pažymėjimų
Išduota Geros platinimo praktikos pažymėjimų
Už kritinius ir/ar reikšmingus vykdomos veiklos pažeidimus taikytos administracinės priemonės
iš jų:
surašyta ATPK protokolų
teikta siūlymų stabdyti licencijos galiojimą
Išnagrinėta skundų dėl farmacinės veiklos ir ar vaistų kokybės
Iš vaistų rinkos paimta vaistinių preparatų bandinių ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje
Išnagrinėta vaistinių preparatų įtariamų kokybės defektų
Priimta ir įvertinta kitų ES šalių narių vaistų kontrolės tarnybų skubių pranešimų apie nustatytus
vaistinių preparatų kokybės defektus ir vykdomus atšaukimus iš rinkos
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314
8
31
275
186
2
6
178
555
258
297
10
32
13
5
8
18
68
14
78
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CONTROL OF ACTIVITIES WITH PHARMACEUTICAL PRODUCTS
When inspecting licensed pharmaceutical
manufacturing companies and evaluating them
according to the GMP requirements, depending on
the technical level of the company, qualification of
the personnel, manufacture of pharmaceutical forms,
etc., the variety of deficiencies was recorded during
2009 comprising of: technical agreements signed
without following regulations of procedures of the
company, heads of respective departments do not
participate in the process of preparation, making and
implementation of technical agreements, improper
management of performance and documentation of
changes, conducting of internal audits and analysis of
deviations, insufficiently regulated and documented
management of sampling, lack of the order of
quality defect management, efficiency of product
recall management and preparation of employees
to conduct recalls is not evaluated, incompliance of
data while filling in applications for manufacturing
authorization and change of information in the
documentation submitted to the SMCA, etc.
When inspecting licensed pharmaceutical
wholesale distribution companies and evaluating

them according to the GDP requirements the major
part of identified deficiencies was related to improper
quality system documentation and data recording
management (18 cases), insufficient or improper
training of employees (14 cases), undeclared
information about cases of change of the licence data
to the Agency (12 cases), non-controlled efficiency of
medicines rotation system (8 cases), and so on.
During inspections of pharmacies and their
subsidiaries some certain breaches of the requirements
of good pharmacy practice were identified almost
in each inspected site (760 deficiencies of various
types recorded), breaches of the order of sale
(release) of medicinal products in pharmacies
(413 deficiencies), breaches in supply of medicinal
products for individual (nominal) prescriptions (51
deficiencies), breaches of requirements for storage
and administration of psychotropic medicinal
products (25 deficiencies), as well as 27 cases when
conditions of pharmaceutical activity were changed
in the pharmacy without informing the SMCA, and
15 cases when persons failed to fulfill the obligations
of manager of pharmaceutical activity.

Number of planned inspections of pharmaceutical activity
from them:
in pharmaceutical manufacturing companies and companies importing medicinal products from
third countries
in pharmaceutical wholesale distribution companies
in pharmacies and their subsidiaries
Number of purposive inspections of pharmaceutical activity
from them:
in pharmaceutical manufacturing companies
in pharmaceutical wholesale distribution companies
in pharmacies and their subsidiaries
Number of the assessments of documents and sites of activity according to the applications for
obtaining (changing) a licence
from them:
regarding pharmaceutical activity
Regarding pharmaceutical activity with psychotropic medicinal products
Number of issued Good Manufacturing Practice certificates
Number of issued Good Distribution Practice certificates
Administrative measures applied in relation to critical and/or major deficiencies identified in
conducted activity
from them:
number of written protocols on violations of administrative law

314
8
31
275
186
2
6
178
555
258
297
10
32
13
5
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Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba – Farmacijos inspekcijų
bendradarbiavimo sistemos (PIC/S) narė
Nuo 2009 m. liepos 1 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba yra 37-oji Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistemos (PIC/S) narė.
Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistema vienija pasaulio šalių kompetentingas institucijas, atliekančias geros gamybos praktikos (GGP)
tikrinimus. Savo veikloje PIC/S bendradarbiauja su
Europos Komisija, Europos vaistų agentūra, ES kompetentingų institucijų vadovų valdyba, Pietryčių
Azijos šalių asociacija ASEAN, Pasauline sveikatos

organizacija, vaistų pramonės asociacijomis (ISPE,
PDA, IFPMA), vaistų srities techninius standartus
rengiančia tarptautine asociacija (ICH), taip pat Europos vaistų kokybės direktoratu (EDQM) ir kt. organizacijomis.
Narystė PIC/S suteikia VVKT galimybę taupyti lėšas,
nedubliuojant reikalingų GGP tikrinimų trečiosiose
šalyse, jei tai jau atliko kuri kita PIC/S narė, taip pat
prisidėti prie šalies vaistų gamintojų produkcijos
eksporto palengvinimo.

VAISTINIŲ PREPARATŲ KOKYBĖS KONTROLĖ
Vaistų kontrolės laboratorija (toliau – laboratorija)
atlieka farmacijos produktų kokybės tyrimus, nepriklausomai nuo farmacijos įmonių, vykdančių farmacijos produktų gamybą bei jų platinimą.
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras (toliau –
NAB), kuris yra Europos akreditacijos organizacijos
Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo, bandymų ir gaminių sertifikavimo srityje,
2009 m. gruodžio 9–10 d. atliko laboratorijos pakartotinį įvertinimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005
atitikčiai, įskaitant akreditavimo srities praplėtimo naujam tyrimo parametrui – veikliosios medžiagos tapatybės nustatymas skysčių chromatografijos metodu
bei lanksčios akreditavimo srities įvertinimus. 2010 m.
vasario 4 d. buvo pakartotinai akredituota laboratorija
atlikti vaistinių preparatų tyrimus ir išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.066 bei patvirtinta lanksti
akreditavimo sritis abiems lankstumo atvejams.
2009 m. laboratorija išdavė 71 tyrimų protokolus
(2007 m. – 155, 2008 m. – 72). Iš jų 10 tyrimų protokolų, kuriuose buvo pateikti rezultatai gauti akredituotais tyrimų metodais, nurodytais laboratorijos akreditavimo srityje, buvo išduoti su akreditacijos simboliu
(2007 m. – 10, 2008 m. – 1).
2007–2009 m. atlikta farmacinių produktų tyrimų
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Metai

Vaistinių
preparatų

2007
2008
2009

70
42
59

Farmacijos produktų (skaičius)
Ekstemporalių
Išgryninto vandens/
Vaistinių
vaistinių
injekcinio vandens
medžiagų
preparatų
51
20
5
18
6
1
7
4
1

Medicininės
paskirties
produktų
9
4
-

Viso
atlikta
tyrimų
155
71
71

2009
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number of submitted proposals to suspend the validity of the licence
Number of analyzed complaints regarding pharmaceutical activity or quality of medicinal
products
Number of samples of medicinal products taken for analysis in the Medicines control laboratory
Number of analyzed suspected quality defects of medicinal products
Number of received and evaluated Rapid Alert Notifications from competent authorities of other EU
member states regarding quality defects of medicinal products and conducted recalls from the market

8
18
68
14
78

State Medicines Control Agency – a member of the Pharmaceutical Inspection Convention
and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (jointly referred to as PIC/S)
Since 1 July 2009 the State Medicines Control
Agency is the 37th member of Pharmaceutical
Inspection Convention and Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme (jointly referred
to as PIC/S). Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme unites competent authorities
of the world conducting Good Manufacturing
Practice inspections. In its activity PIC/S cooperates with the European Commission, the
European Medicines Agency, Management Board
of the EU competent authorities, Association
of South-East Asian Nations (ASEAN), World
Health Organization, International Society for
Pharmaceutical Engineering (ISPE), Parenteral

Drug Association (PDA), The International
Federation of Pharmaceutical Manufacturers and
Associations (IFPMA), the International Conference
on Harmonization of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use
(ICH), also The European Directorate for the Quality
of Medicines (EDQM), and other organizations.
The membership in PIC/S provides the possibility
to the SMCA to economize resources in not overlaying
necessary GMP inspections in third countries if such
were already conducted by some other member of
PIC/S, as well as possibility to facilitate the export
of medicinal products of the manufacturers of the
country.

CONTROL OF QUALITY OF MEDICINAL PRODUCTS
Medicines control laboratory (hereinafter – the
Laboratory) performs testing of the quality of medicinal
products independently from pharmaceutical
companies engaged in the manufacture and
distribution of pharmaceutical products.
The Lithuanian National Accreditation Bureau
(hereinafter – the NAB) that is a signatory of the
European accreditation organization in the calibration,
testing and product certification field, conducted
repeated assessment on compliance to the LST EN
ISO/IEC 17025:2005 standard on 9–10 December
2009 including the expansion of the accreditation
scope for new testing parameter – identification of

the active substance using fluid chromatography
methodology and flexible evaluations of the field
of accreditation. On 4 February 2010 the Laboratory
was repeatedly accredited to conduct tests of
medicinal products with consequent issue of the
Accreditation certificate NO LA.01.066 by approving
flexible accreditation fields in both cases.
In 2009 the Laboratory issued 71 test reports (in
2007 – 155, in 2008 – 72), of which 10 test reports
containing the results obtained by accredited testing
methods specified in the Laboratory accreditation
scope were issued with the accreditation symbol (in
2007 – 10, in 2008 – 1).

Number of tests of medicinal products conducted in 2007-2009
Number of pharmaceutical products
Years

2007
2008
2009

Medicinal
products

Extemporal medicinal
products

Purified water/water
for injections

Medicinal
substances

Medicinal purpose
products

Total
of conducted
tests

70
42
59

51
18
7

20
6
4

5
1
1

9
4
-

155
71
71
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Nustatyta, kad du farmacijos produktai (neįtraukti į rinkoje esančių vaistinių preparatų kokybės programą) neatitiko kokybės reikalavimų. Falsifikuotų

vaistinių preparatų bandiniai buvo gauti iš Policijos
departamento ir rinkodaros teisės turėtojo.

Farmacijos produktų, kurie neatitiko reikalavimų, skaičius 2007–2009 m.
Metai
2007
2008
2009

Vaistiniai
preparatai
skaičius
12
2

%
17,1
3,4

Ekstemporalių
vaistinių
preparatų
skaičius
%
15
29,4
4
22,2
-

Išgryninto
Vaistinių
vandens/injekcinio
medžiagų
vandens
skaičius
%
skaičius
%
4
20,0
16,7
-

Medicininės
paskirties
produktų
skaičius
%
4
44,4
2
50
-

Daugiausiai buvo tirta vaistinių preparatų, kurių farmacinė forma – tabletės.
Tirtos farmacinės formos
2007

2008

2009

Tabletės, %

Farmacinės formos pavadinimas

28,2

61,9

61,1

Kapsulės, %
Injekcinis tirpalas, %
Infuzinis tirpalas, %
Nosies lašai, %
Akių lašai, %
Geriamasis tirpalas, %
Odos tirpalas, %
Tepalas, %
Milteliai geriamajai suspensijai, %
Sirupas, %
Vaistažolių arbata, %
Gelis, %
Milteliai injekciniam tirpalui, %

1,4,
12,7
32,4
7,0
1,4
2,8
1,4
2,8
1,4
1,4
7,0
-

4,8
4,8
4,8
7,1
2,4
2,4
7,1
2,4
-

11,1
9,3
1,9
5,6
7,4
1,9
1,9

Vadovaujantis Farmacijos įstatymo 15 straipsnio
9 punktu, 2009 m. Laboratorija įvertinusi rinkodaros
teisės turėtojo pateiktus kraujo vaistinių preparatų
kiekvienos serijos (prieš tiekiant ją į rinką) tyrimų protokolus, išduotus Paul-Ehrlich instituto bei įvertinusi
kraujo vaistinių preparatų serijų gamybos ir kokybės
kontrolės protokolus, išdavė 8 Europos ekonominės
erdvės šalies oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimo pažymėjimus (2007 m. – 3, 2008 m. – 3).
2009 m. Laboratorija išdavė 66 pakuotės ženklinimo ir (arba) pakuotės lapelio įvertinimo protokolus, iš
kurių 34 vaistinių preparatų pakuotės ženklinimas ir
(arba) pakuotės lapelis neatitiko Tarnybos patvirtintų
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išorinės ir vidinės pakuočių ženklinimo ir pakuotės lapelio tekstų: 10 – išorinės ir vidinės pakuočių ženklinimo ir pakuotės lapelio teksto; 7 – išorinės ir vidinės pakuočių ženklinimo; 2 – išorinės pakuotės ženklinimo;
3 – vidinės pakuotės ženklinimo; 1 – išorinės pakuotės
ženklinimo ir pakuotės lapelio teksto; 3 – vidinės pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio teksto; 8 vaistinių
preparatų, pateiktų pagal atskirus Tarnybos Farmacijos
įmonių inspekcijos (6-iems vaistiniams preparatams),
Policijos departamento ir rinkodaros teisės turėtojo
prašymus vaistinių preparatų pakuotės ženklinimas ir
(arba) pakuotės lapelis neatitiko Tarnybos patvirtintų
pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio tekstų.
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Two medicinal products (not included into
marketed medicinal products quality testing
program) failed to meet the quality requirements.

Samples of counterfeited medicinal products were
received from Police department and from marketing
authorisation holder.

Number of pharmaceutical products that failed to meet the quality requirements during 2007-2009
Medicinal
products

Years

Extemporal
Purified water/water
medicinal products
for injections

Medicinal
substances

Medicinal
purpose products

number

%

number

%

number

%

number

%

number

%

2007

12

17,1

15

29,4

4

20,0

-

-

4

44,4

2008

-

-

4

22,2

16,7

-

2

50

2009

2

3,4

-

-

-

-

-

-

-

-

The major part of tested medicinal products in expression of pharmaceutical form were tablets.
Tested pharmaceutical forms
Name of pharmaceutical form

2007

2008

2009

Tablets, %

28,2

61,9

61,1

Capsules, %

1,4,

4,8

11,1

Solutions for injections, %

12,7

4,8

9,3

Solutions for infusions, %

32,4

-

-

Nasal drops, %

7,0

-

-

Eye drops, %

1,4

4,8

-

Oral solutions, %

2,8

7,1

-

Topical solutions, %

1,4

2,4

1,9

Ointments, %

2,8

2,4

-

Powder for oral solution, %

1,4

7,1

5,6

Syrups, %

1,4

2,4

-

Herbal teas, %

7,0

-

7,4

Gel, %

-

-

1,9

Powder for solution for injection, %

-

-

1,9

In 2009, the Laboratory pursuant to clause 9 of
article 15 of the Law on Pharmacy, having assessed
the tests reports on blood pharmaceutical products
of each batch (before their release to the market)
submitted by a holder of marketing authorisation and
issued by Paul-Ehrlich institute and having assessed
the batch control reports on production and quality of
blood medicinal preparations issued 8 batch release
certificates of the official control institution of the
European Economic Area (in 2007 – 3, in 2008 – 3).
In 2009, the Laboratory issued 66 assessment
reports on package labeling and/or package leaflets,
of which 34 package labeling and/or package leaflet

of pharmaceutical products failed to meet the
requirements approved by the Agency and applied
for the labeling of outer and immediate packages,
and texts of package leaflet: 10 – labeling of outer
and immediate package and text of package leaflet,
7 – labeling of outer and immediate package, 2 –
labeling of outer package, 3 – labeling of immediate
package, 1 – labeling of outer package and text of
package leaflet, 3 – labeling of immediate package
and text of package leaflet, 8 – on separate requests
of the Inspectorate for Pharmaceutical Companies
of the Agency, Police Department and marketing
authorisation holders.
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Įvertinta vaistinių preparatų pakuočių ženklinimo ir/ar pakuotės lapelis
Metai
2007
2008
2009

Įvertinta (skaičius)
91
41
66

Pakuotės ženklinimas ir pakuotės lapelis
Neatitiko reikalavimų
skaičius
49
21
34

Laboratorija dalyvavo Europos direktorato vaistų
kokybei ir sveikatos rūpybai (toliau – EDQM) valstybinių vaistų kontrolės laboratorijų tinklo veikloje:
organizuojamose vaistinių preparatų, kurių veiklioji
medžiaga levotiroksino natrio druska rinkos priežiūros tyrimų programoje, vaistinio preparato Baraclude 0,5 mg tabletės, kuriam rinkodaros teisė suteikta,
taikant centralizuotą procedūrą tyrimuose, palyginamuosiuose tyrimuose (PTS), susirinkimuose vaistinių
preparatų, kuriems rinkodaros teisė suteikta, taikant

%
53,8
51,2
51,5

savitarpio pripažinimo/decentralizuotą procedūras
bei taikant centralizuotą procedūrą ir oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimo kraujo vaistiniams
preparatams klausimais.
2009 m. rugsėjo mėnesį EDQM Europos valstybinių vaistų kontrolės laboratorijų tinklas patvirtino
Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybinės
vaistų kontrolės laboratorijos (OMCL) statusą ir ji
tapo Europos valstybinių vaistų kontrolės tinklo
nare.

FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMAS
Tarnyba vykdo:
• fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos
licencijavimą;
• narkotinių ir (ar) psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų licencijavimą;
• vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymą į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą;
• juridinių asmenų įrašymą į asmenų, vykdančių
veiklą su medicininės paskirties produktais, sąrašą
(vykdė iki 2009-07-01);
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• numerio sveikatos specialistų, t. y. vaistininko
ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), spaudui
suteikimą (vykdo nuo 2009-10-01).
2009 m. priimta 3 966 paraiškų bei prašymų iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų dėl vaistinės ar gamybinės
vaistinės veiklos, didmeninio platinimo, gamybos,
farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą licencijų išdavimo, pakeitimo, informacijos ir duomenų
pakeitimo, licencijų galiojimo sustabdymo, licencijų
galiojimo sustabdymo panaikinimo bei licencijų galiojimo panaikinimo; narkotinių ir (ar) psichotropinių
vaistų bei vaistinių medžiagų licencijų išdavimo,
rekvizitų keitimo, licencijų galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo; vaistininko praktikos licencijos išdavimo,
rekvizitų pakeitimo ir vaistininko praktikos licencijos
galiojimo panaikinimo; vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą (toliau – Sąrašas), Sąrašo rekvizitų
pakeitimo ir išbraukimo iš Sąrašo; juridinių asmenų
įrašymo į asmenų, vykdančių veiklą su medicininės
paskirties produktais, sąrašą (vykdė iki 2009-07-01)
bei numerio sveikatos specialistams, t. y. vaistininko
ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), spaudui
suteikimą (vykdo nuo 2009-10-01).
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Number of assessments of package labeling and/or package leaflets
Years
2007
2008
2009

Assessed (number)
91
41
66

Package labeling and/or package leaflet
Failed to meet the requirements
number
%
49
53,8
21
51,2
34
51,5

The Laboratory participated in the activity of the
European Directorate for the Quality of Medicines
and Health Care (hereinafter – EDQM) and the
network of state medicines control laboratories,
where the research included market surveillance
program on the active substance – levothyroxine
sodium salt, medicinal product Baraclude 0,5 tablets
for which the marketing authorisation was granted
through centralized procedure. The Laboratory
also participated in comparative studies, in various
meetings regarding medicinal products for which

marketing authorisations were granted trough
mutual recognition/decentralized procedures as
well as applying centralized procedure and during
meetings on questions related to batch release of
blood medicinal products.
In September 2009 the network of the European
state medicines control laboratories of the EDQM
approved the status of the Medicines Control
Laboratory of the State Medicines Control Agency
(OMCL) and it became the member of the network of
the European state medicines control laboratories.

LICENSING OF PHARMACEUTICAL ACTIVITY
The Agency conducts:
• the licensing of pharmaceutical activity of
physical persons and legal entities;
• the licensing of activity with narcotic and/or
psychotropic medicinal products and substances;
• the entering of pharmacist assistants (pharmacists technicians) into the list of pharmacist assistants
(pharmacists technicians);
• the entering of legal entities into the list of entities engaged in the activities with medicinal purpose products (since 1 October 2009);
• the assigning the number of stamp for health
care specialists i.e. for pharmacist and pharmacist assistant (pharmacist technician) (since 1 October 2009).
In 2009 were received 3 966 applications and
requests from physical persons and/or legal entities regarding the activities in pharmacies (non-production and/or production); wholesale distribution
companies, pharmaceutical manufacturers; issue of
licences for handling of pharmaceutical waste except disposal; exchange, change of information and
data; suspension of licence validity; cancellation of
licence suspension; cancellation of licence validity;
issue of licences for narcotic and/or psychotropic
medicinal products and substances; change of req-

uisites; suspension of licence validity; cancellation of
validity suspension and cancellation of validity; issue of licence to engage in pharmaceutical practice;
change of requisites and cancellation of licence validity to engage in pharmaceutical practice; entering of
pharmacists assistants (pharmacists technicians) into
the list of pharmacists assistants (pharmacists technicians) (hereinafter – the List); change of the requisites
of the List and exclusion from the list; entering of legal entities into the list of persons engaged in the activities with medicinal purpose products, assigning
the number of stamp for health care specialists i.e.
for pharmacist and pharmacist assistant (pharmacist
technician) (since 1 October 2009).
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Farmacijos įmonės

Vaistinės Filialai

Vaistinės (negaminančios)
Vaistinės (gaminančios)
Iš viso:

305
1 104
62
33
367
1 137
1 504

Ligoninės vaistinės (negaminančios)
Ligoninės vaistinės (gaminančios)
IOš viso:

26
30

Labdaros vaistinės

2

-

83 (2)
20
1

-

56

Didmeninės prekybos įmonės
Gamintojai
Farmacinių atliekų tvarkymas, išskyrus šalinimą
Farmacijos specialistai
Vaistininkai
Vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), įrašyti į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą

2 768
1 874

Juridiniai asmenys įrašyti į asmenų, vykdančių veiklą su medicininės paskirties produktais, sąrašą

5

Ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai
2009 m. Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų skyriaus
organizuotuose Farmakologinio budrumo, geros
laboratorinės ir geros klinikinės praktikos priežiūros
komisijos posėdžiuose apsvarstytos 86 paraiškos
išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų
tyrimą Lietuvoje (84 – komerciniai tyrimai, 2 – akademiniai tyrimai). Paraiškas teikė 42 farmacinės kompanijos. Komisijos posėdžių metu priimtų sprendimų
pagrindu buvo išduoti 72 leidimai atlikti klinikinius
vaistinių preparatų tyrimus ir 7 klinikiniams tyrimams
atlikti leidimai neišduoti. 7 atvejų klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė. Iš viso atliktos 86 vaistinių
preparatų klinikinių tyrimo protokolo ekspertizės.

Paraiškos klinikiniams tyrimams atlikti pagal tyrimo fazes
Pateiktų KT paraiškų
skaičius

KT fazė
II fazė

20

II/III fazė

1

III fazė

63

IV fazė

2

Iš viso KT

86

Duomenys apie klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje 2004–2009 m.
Duomenys apie KT
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280
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Pharmaceutical companies

Pharmacies Subsidiaries

Pharmacies (non-production)
Pharmacies (production)
Total:

305
62
367

1104
33
1137
1504

Hospital pharmacies (non-production)
Hospital pharmacies (production)
Total:

26
30

Charity pharmacies

2

-

83 (2)
20
1

-

56

Wholesale distribution companies
Manufacturers
Handling of pharmaceutical waste except disposal
Pharmaceutical specialists
Pharmacists
Pharmacist assistants (pharmacist technicians) entered into the list of pharmacist assistants
(pharmacists technicians)

2768
1874

Legal entities entered into the list of entities engaged into activity with medicinal purpose products

5

Pre-clinical and clinical trials
In 2009 during sittings of pharmacovigilance, good
laboratory and good clinical practice supervisory
commission organized by the unit of pre-clinical and
clinical trials 86 applications for granting permission
to conduct clinical trial in Lithuania were discussed
(84 – commercial trials and 2 – academic trials).
Applications were submitted by 42 pharmaceutical
companies. On the decisions of the commission 72
permissions for conducting clinical trial were granted
and 7 permissions were not granted. In 7 cases
sponsors of clinical trials withdrew their applications.
In total the expertise of 86 protocols of clinical trials
were performed.

Applications for conducting clinical trials according to trial phase
Number of submitted
applications for CT

CT phase
Phase II

20

Phase II/III

1

Phase III

63

Phase IV

2

Total number of CT

86

Data about clinical trials of medicinal products in Lithuania during 2004–2009
Data about CT

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Number of applications for CT

84

85

109

110

123

86

Number of CT sponsors

43

50

50

58

63

42

Number of trial centers

297

315

375

354

361

280
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Geros klinikinės praktikos inspekcijos
2009 m. Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų skyriaus geros klinikinės praktikos inspektoriai atliko 13 klinikinio
tyrimo centrų inspekcijų: 9 nacionalines ir 4 Europos vaistų agentūros pareikalautas inspekcijas. Atlikta 13
ikiteisminio tyrimo ekspertizių.

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ TEISĖTOS APYVARTOS KONTROLĖ
Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba vykdo teisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos
kontrolę. Legalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolė vykdoma pagal tarptautinius reikalavimus – vadovaujantis 1961 m. Bendrąja
narkotinių medžiagų konvencija ir 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencija. Lietuva prie abiejų konvencijų prisijungė Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. sausio 24 d. potvarkiu Nr. 68p „Dėl prisijungimo prie Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijų
dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės“.
Konvencijos numato, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos gali būti vartojamos tik sveikatos
priežiūros ir mokslo tikslais. Kontrolės uždavinys –
kad šių medžiagų nepritrūktų medicinos, veterinarijos ir mokslo tikslams, būtų išlaikytas balansas tarp jų
poreikio ir tiekimo, kad jos iš teisėtos apyvartos nepatektų į nelegalią rinką.
Vykdoma tarptautinė ir nacionalinė šių medžiagų
kontrolė. Kontroliuojamas narkotinių ir psichotropinių medžiagų, vaistinių preparatų importas ir ekspor-

tas (importo, eksporto leidimų išdavimas, duomenų
apie faktinius importuotų ir eksportuotų medžiagų
kiekius rinkimas, eksportuojančių šalių eksporto leidimų atžymėjimas apie importuotus medžiagų kiekius,
susijusių dokumentų tvarkymas). 2009 m. VVKT Narkotikų skyrius išdavė 645 importo bei 167 narkotinių
ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimus (1 lentelė). Importuotas narkotinių ir
psichotropinių medžiagų kiekis atžymėtas 370 leidimų, atsiųstų iš eksportuojančių šalių kontroliuojančių
institucijų, atžymėti leidimai išsiųsti minėtoms institucijoms atgal. Į importuojančias šalis išsiųsti patvirtinimui apie įvežtą kiekį 167 išduoti eksporto leidimai.
Importuojami bei eksportuojami narkotinių bei
psichotropinių medžiagų kiekiai yra tiksliai skaičiuojami (atskirai pagal šalis ir medžiagas – 3 lentelė), o
gauti statistiniai duomenys teikiami Jungtinių Tautų
Organizacijos Tarptautinei narkotikų kontrolės valdybai. Gamybą, didmeninę bei mažmeninę prekybą
vykdo tik įmonės, turinčios specialiai šiai veiklai išduotas licencijas (2 lentelė).

1. VVKT išduoti leidimai 2005–2009 m.
Importo leidimai
Eksporto leidimai

2005
666
88

2006
706
85

2007
678
84

2008
661
150

2009
645
167

2. Narkotinių ir (ar) psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų licencijų skaičius 2009 m.
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Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų licencijos
Vaistinės ir jų filialai
Didmeninės prekybos įmonės
Gamintojai
Iš viso:

111 (53+58)
18
1
130

Psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų licencijos
Vaistinės ir jų filialai
Didmeninės prekybos įmonės
Iš viso:

1 329 (287+1 042)
12
1 341
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Good clinical practice inspections
During 2009 good clinical practice inspectors of the unit of pre-clinical and clinical trials conducted
inspections in 13 centers of clinical trials: 9 national and 4 inspections on the request of the European
Medicines Agency. The unit conducted 13 pretrial investigation expertises.

CONTROL OF LICIT TURNOVER OF NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
The State Medicines Control Agency conducts
control of licit turnover of narcotic and psychotropic
substances. Control of licit turnover of narcotic
and psychotropic substances is being conducted
according to international requirements – Single
Convention on Narcotic Drugs of 1961 and
Convention on Psychotropic Substances of 1971.
Lithuania has joined both conventions on the basis
of the Decree No 68p of the Government of the
Republic of Lithuania of 24 January 1994 “On joining
the conventions of the United Nations on control of
narcotic and psychotropic substances”.
The Convention foresees that narcotic and
psychotropic substances may be used only for
health care and scientific purposes. The objective of
the control is to assure a sufficient supply of these
substances for medical, veterinary and scientific
purposes, and to maintain a balance between
their demand and supply, and to protect that
these substances would not be diverted into illicit
market.
Control of these substances is conducted both
on international and national levels. The Agency
controls import and export narcotic and psychotropic
substances and medicinal products (issuance of

import and export authorization, collection of data
about factual imported and exported quantities of
substances, registration of permissions of exporting
countries regarding imported quantities of substances,
and processing of related documentation).
During 2009 the Narcotic Unit of the SMCA
issued 645 import authorizations and 167 export
authorizations for narcotic and psychotropic medicinal
products and medicinal substances (table No 1). The
quantity of imported narcotic and psychotropic
substances was recorded for 370 authorizations sent
from control institutions of exporting countries, and
sent back to the mentioned institution after making
a record. 167 export authorizations were issued and
sent to importing countries for confirmation about
imported quantities.
The quantities of imported and exported narcotic
and psychotropic substances are thoroughly
calculated (separately according to the countries and
substances – table No 3) and received statistical data
are submitted to the International Narcotics Control
Board (INCB) of the United Nations. Manufacture,
wholesale distribution and retail sale is performed
only by those companies which hold the licence
granted specifically for such activity (table No 2).

1. Authorizations issued by the SMCA during period of 2005-2009
Import authorizations
Export authorizations

2005
666
88

2006
706
85

2007
678
84

2008
661
150

2009
645
167

2. Number of licences for activity with narcotic and / or psychotropic medicinal products and substances
during 2009
Licences for activity with narcotic and / or psychotropic medicinal products and substances
Pharmacies and their subsidiaries
111 (53+58)
Wholesale distribution companies
18
Manufacturers
1
Total:
130
Licences for activity with psychotropic medicinal products and substances
Pharmacies and their subsidiaries
1329 (287+1042)
Wholesale distribution companies
12
Total:
1341
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Tarnyba kasmet Jungtinių Tautų Organizacijos
tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui teikia
šiuos duomenis: ketvirtines ataskaitas apie narkotinių
ir psichotropinių medžiagų importą ir eksportą, metines ataskaitas apie psichotropinių medžiagų importą
ir eksportą (faktiniai medžiagų kiekiai atskirai pagal
kiekvieną medžiagą ir šalį); metines ataskaitas apie
narkotinių medžiagų suvartojimą – tai medžiagų kiekis, išduotas į mažmeninę prekybą, sveikatos priežiūros, mokslo įstaigas, atsargos sandėliuose kalendorinių
metų pabaigoje; Lietuvos Respublikos metinį poreikį
narkotiniams ir psichotropiniams vaistams, kuris nustatomas remiantis praėjusių metų įvežimo, suvartojimo duomenimis, šių rodiklių kitimo tendencija.
3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų importo į Lietuvą ir eksporto iš Lietuvos kiekiai 2009 m.
Narkotinės ir psichotropinės
medžiagos pavadinimas
Alprazolam
Bromazepam
Buprenorphine
Chlordiazepoxi-de
Clonazepam
Clorazepat
Diazepam
Estazolam
Fentanyl
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Sąrašas
III
III
II
III
III
III
III
III
II

Ketamine

III

Lorazepam
Medazepam
Methadone
Methylphenidate
Midazolam
Morphine
Nitrazepam
Oxazepam
Oxycodone
Pentobarbital
Pethidine
Phenobarbital
Remifentanil
Temazepam
Tetrazepam

III
III
II
II
III
II
III
III
II
III
II
III
II
III
III

Tramadol

II

Triazolam
Trimeperidine
Zolpidem

III
II
III

Kvota
kiekis (g)
7 000
65 000
2 201
50 000
30 000
30 000
200 000
350
950
Tarptautiniu mastu
nekontroliuojama
60 000
50 000
13 000
500
5 000
12 000
40 000
100 000
20
55 000
12 000
600 000
20
1 000
25 000
Tarptautiniu mastu
nekontroliuojama
130
Reeksportui
35 000

Importuotas
kiekis (g)
4 872,29
58 824,66
106,544
5 235
23 405,82
13 920,522
77 595,413
198,8
1 081,44

Eksportuotas
kiekis (g)

1 777,8
196,93

3725
54 778,086
23 291,5
11 631,6
745,5726
3 265,44
9 188,541
16 628
26 026
11,34
27 380
10 374,75
24 522
1,8
20
12 000

304,43
228
2 520
280

1 979,25

403 309,75

15 532

118,7
3 872
29 935,7

3 345,232
11 193,408
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The Agency on the yearly basis submits to the
International Narcotics Control Board (INCB) of the
United Nations the following data: quarterly reports
about import and export of narcotic and psychotropic
substances, yearly reports about import and export
of psychotropic substances (factual quantities for
individual substances and individual countries);
yearly reports about consumption of narcotic

substances – the quantity of substance released to
the retail sale, for health care and scientific institutions,
stock in the warehouses by the end of the calendar
year; yearly demand of the Republic of Lithuania for
narcotic and psychotropic medicinal products which
is determined on the basis on the data of import
and consumption of the previous year and on the
tendency of change of these indicators.

3. Quantities of imported into the Republic of Lithuania and exported from Lithuania narcotic and psychotropic substances during 2009
Name of narcotic and
psychotropic substance

List

Quota
quantity in (g)

Imported
quantity (g)

Alprazolam

III

7000

4872,29

Bromazepam

III

65000

58824,66

Buprenorphine

II

2201

106,544

Chlordiazepoxide

III

50000

5235

Clonazepam

III

30000

23405,82

Clorazepat

III

30000

13920,522

Diazepam

III

200000

77595,413

Estazolam

III

350

198,8

Fentanyl

II

950

1081,44

Ketamine

III

Not controlled on
international level

3725

Lorazepam

III

60000

54778,086

Medazepam

III

50000

23291,5

Methadone

II

13000

11631,6

Exported
quantity (g)

1777,8
196,93

Methylphenidate

II

500

745,5726

Midazolam

III

5000

3265,44

304,43

Morphine

II

12000

9188,541

228

Nitrazepam

III

40000

16628

2520

Oxazepam

III

100000

26026

280

Oxycodone

II

20

11,34

Pentobarbital

III

55000

27380

Pethidine

II

12000

10374,75

Phenobarbital

III

600000

24522

1979,25

Remifentanil

II

20

1,8

Temazepam

III

1000

20

Tetrazepam

III

25000

12000

Tramadol

II

Not controlled on
international level

403309,75

Triazolam

III

130

118,7

Trimeperidine

II

For re-export

3872

3345,232

Zolpidem

III

35000

29935,7

11193,408

15532
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Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
sertifikuota pagal ISO 9001:2008 kokybės
vadybos standartą
UAB „Bureau Veritas Certificasion“ atlikus priežiūros auditą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, buvo pripažinta, kad tarnyboje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 standarto keliamus reikalavimus. Kokybės vadybos sistemos įvertinimo pažymėjimas, kuris yra institucijos
darbo kokybę liudijantis dokumentas, VVKT įteiktas
2009 m. kovo mėnesį.
Pirmąjį sertifikatą VVKT gavo 2005 m. kovo 31 d.
Šis kokybiškos vadybos etalonas ir toliau išlieka vertinamu standartu. 2008 m. lapkričio 15 d. Tarptautinė
standartizacijos organizacija (International Organization for Standardization – ISO) išleido naują standarto
redakciją – ISO 9001:2008, kuri pakeitė ankstesniąją,
išleistą 2000 metais. Naujos redakcijos standarte nekeičiama esamų reikalavimų esmė, o pakeitimai, atlikti 2000 metais, galioja ir išlieka labai reikšmingais.
Naujoji redakcija išleista siekiant aiškiau išdėstyti ir
patikslinti standarto reikalavimus, pagerinti jo suderinamumą su 2004 metais atnaujintu ISO 14001 standartu ir padaryti lengviau verčiamą į kitas kalbas.
Kokybės vadybos standartas apima visus procesus, kurie daro įtaką klientams teikiamų paslaugų kokybei. Pagal standartą reikalaujama, kad šie procesai
būtų nuolat kontroliuojami, prižiūrimi ir tobulinami,
kad klientai visuomet gautų kokybiškas paslaugas.
Todėl periodiškai atliekamas prižiūrimasis auditas.
VVKT kokybės vadybos sistemos auditą, atsižvelgdama į naujos standarto redakcijos reikalavimus, atliko
įmonė „Bureau Veritas Certification“.

Administraciniai gebėjimai
Tarnyboje 2009 m. gruodžio 31 d. iš viso dirbo
133 darbuotojai: 60 – valstybės tarnautojai, 73 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (2008 m.
gruodžio 31 d. dirbo 129 darbuotojai: 55 – valstybės
tarnautojai, 74 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis).
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Tarnybos atstovų dalyvavimas darbo
grupėse ir komisijose
VVKT specialistai 2009 m. dirbo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sudarytose
darbo grupėse, komisijose, komitetuose:
E-recepto darbo grupė, Kraujo donorystės problemoms spręsti darbo grupė, Teisės aktų, reglamentuojančių Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro sukūrimą, projektams
parengti darbo grupė, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatams
parengti darbo grupė, Leidimų gaminti pažangiosios
terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams išdavimo tvarkos aprašui parengti darbo grupė,
Medicininių atliekų tvarkymo koordinavimo darbo
grupė, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto rengimo darbo grupė, Orlaivio pirmosios pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir Orlaivio
pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties
projekto rengimo darbo grupė, Pažangiosios tera-
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The State Medicines Control Agency is
certified according to the ISO 9001:2008
quality management Standard
After the supervisory audit which was conducted by the JSC “Bureau Veritas Certification“ the
State Medicines Control Agency under the Ministry
of Health of the Republic of Lithuania was recognized to comply with the requirements held by ISO
9001:2008 standard and that the Agency has implemented quality management system complying to
these requirements. Quality Management System
evaluation certificate which is the document proving the quality of work performing by the institution
was granted to the SMCA in March 2009.
The first such certificate the SMCA received
on 31 March 2005. This qualitative management
standard further remains valuable standard. On 15
November 2008 the International Organization for
Standardization (ISO) has issued a new edition of
the Standard – ISO 9001:2008 which replaced the
previous one issued in 2000. The new edition of the
Standard does not change essential requirements
and the amendments made in 2000 are valid
and remain very significant. The new edition was
published with the purpose to settle and specify
the requirements of the Standard more clearly and
improve its harmonization with the Standard ISO
14001 which was updated in 2004 to facilitate its
translation into other languages.
Quality management standard covers all processes
which have influence to the quality of the services
provided to the customers. The standard requires that
all these processes would be constantly controlled,
supervised and developed that the customers would
always receive services of high quality. With this
purpose a supervisory audit is conducted on a periodic
basis. The audit of SMCA quality management system
taking into account the requirements of the new
edition standard was conducted by the company
“Bureau Veritas Certification“.

Administrative capacities
As of 31 December 2009, 133 employees worked
in the Agency in total, of which 60 – civil servants,
73 – employees working on the basis of employment
contracts (as of 31 December 2008, 129 employees
were employed in total: 55 – civil servants, 74 –
employees working on the basis of employment
contracts).

Participation of the representatives
of the Agency in working parties and
commissions
During 2009 the specialists of the SMCA were
working in the working parties, commissions and
committees compiled by the Ministry of Health the
Republic of Lithuania:
E-prescription working party, working party
on solving blood donorship problems, Legal acts
regulating creation of the register of licences of
health care and pharmaceutical practice specialists,
working party on preparation of provisions applying
to the register of licences of health care and
pharmaceutical practice specialists, working party on
preparation the description applying for permission
to manufacture advanced therapy medicinal
products for individual patients, working party on
coordination of handling medicinal waste, working
party on preparation of the draft amending Law on
control of narcotic and psychotropic substances
of the Republic of Lithuania, working party on
preparation of the acquiring rules of medicinal first
aid kit for airliners and the composition of first aid kit,
working party on preparation of the requirements
of quality, safety, traceability, pharmacovigilance for
advanced therapy medicinal products for individual
patients, working party on preparation of simplified
package labeling requirements, working party
on preparation of the national requirements for
homeopathic medicinal products for pre-clinical
and clinical trials, working party for analyzing the
questions related to collection of pharmaceutical
waste from the possessors, commission on
evaluation of food supplements, inter institutional
commission on assigning problemic products to
some certain groups of products, commission on

27

2009

METINĖ ATASKAITA

pijos vaistinių preparatų konkretiems pacientams
kokybės, saugumo, atsekamumo, farmakologinio
budrumo reikalavimų aprašui parengti darbo grupė, Supaprastintų pakuočių ženklinimo reikalavimų
sukūrimo darbo grupė, Nacionalinių reikalavimų
homeopatinių vaistų ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams sukūrimo darbo grupė, Darbo grupė farmacinių atliekų surinkimo iš farmacinių atliekų turėtojų
klausimams išnagrinėti, Maisto papildų vertinimo
komisija, Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų
pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisija, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų
tikslinimo komisija, Probleminių produktų priskyrimo
atitinkamai produktų grupei tarpžinybinė komisija,
Terminijos komisija, Nacionalinės pacientų saugos
platformos rengimo komitetas, Nacionalinės kraujo
programos valdymo komitetas.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos:
Patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinių licencijų išdavimo
komisija, 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo darbo grupė, Vidaus rinkos darbo grupės laisvo prekių judėjimo pogrupis.
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
Tarpžinybinė naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisija.
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos:
Asmenų, atsakingų už darbą su vidaus rinkos informacine sistema, darbo grupė, Standartinių terminų atitikmenims lietuvių kalba ir terminų straipsniams
rengti darbo grupė, Farmakologinio budrumo, geros
laboratorinės ir geros klinikinės praktikos priežiūros
komisija, Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti
reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą,
komisija, Farmakopėjos komisija.
Europos Bendrijų agentūrų valdymo organų
veikloje:
Europos Vaistų agentūros valdančioji taryba.
Europos Vaistų agentūros:
Žmonėms skirtų vaistinių preparatų, Pediatrijos,
Augalinių vaistinių preparatų komitetuose bei darbo
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grupėse: Veiksmingumo, Bendra CHMP-CVMP kokybės, Farmakologinio budrumo, Ląstelių preparatų,
Vaistinių preparatų sugalvotų pavadinimų peržiūros, Kokybės dokumentų peržiūros, Geros gamybos
praktikos ir geros platinimo praktikos inspektorių,
Geros klinikinės praktikos inspektorių, Europos klinikinių tyrimų duomenų bazės (EudraCT) įdiegimo,
Klinikinių tyrimų skatinimo, EMEA Išlaidų apskaičiavimo, Vaistinių preparatų duomenų bazės Eudrapharm
telematikos, Farmakologinio budrumo tinklo EudraVigillance telematikos, Geros gamybos praktikos
(GGP) duomenų bazės diegimo, ES vaistų agentūrų
ryšio tinklo EudraNet telematikos, Vaistinių preparatų
elektroninių bylų pateikimo telematikos, ES kontroliuojamų terminų žodynų, BEMA ir Kokybės vadybininkų, Savitarpio pripažinimo ir Decentralizuotos
procedūrų koordinavimo.
Jungtinių Tautų Organizacijos:
Tarptautinis narkotikų kontrolės komitetas.
Europos Tarybos institucijose:
Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komitetas; Europos farmakopėjos komisija; Nacionalinės
farmakopėjos sekretoriatų susirinkimai; Europos direktoratas vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM)
Valstybinių vaistų kontrolės laboratorijų tinklas –
vaistinių preparatų, kuriems rinkodaros teisė suteikta,
taikant centralizuotą procedūrą (CAP), bandinių tyrimas; Europos direktoratas vaistų kokybei ir sveikatos
rūpybai (EDQM) Valstybinių vaistų kontrolės laboratorijų tinklas – vaistinių preparatų, kuriems rinkodaros teisė suteikta, taikant centralizuotą procedūrą
(CAP), bandinių paėmimas.
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evaluation of population vaccination program
submitted by the manufacturers of medicinal
products or their representatives, commission of
specification of diseases and lists of reimbursed
medicinal products, commission on terminology,
committee on preparation of national patient care
platform, committee on management of national
blood program.
By the Ministry of Economy of the Republic of
Lithuania:
Commission on patents, related to pharmaceutical
products exported to countries having problems
in the area of public health care, manufacture and
granting of obligatory licences, working party on
implementation of the directive 2006/123/EC of
the European Parliament and the Commission of 12
December 2006 regarding services in the internal
market, subgroup on free movement of goods of the
working party on Internal market.
Drug control department under the Government
of the Republic of Lithuania:
Inter institutional commission on evaluation of
risk of substances causing new psychoactive effect.
State Medicines Control Agency:
Working party on persons responsible for work
with information systems of internal market, working

2009
party on preparation of articles of terminology and
harmonization of standard terms with equivalents
in Lithuanian language, commission on supervision
of pharmacovigilance, good laboratory and good
clinical practice, commission on inclusion of
editions into the list of editions where advertising of
prescription only medicinal products is permitted,
commission of Pharmacopoeia.
In the activity of management of Agencies of
the European Communities:
Management Board of the European Medicines
Agency.
In the activity of European Medicines Agency:
Committee for Medicinal Products for Human
Use (CHMP), Paediatric Committee, Committee for
Herbal Medicinal Products (HMPC), Efficacy Working
Party-EWP, Joint CHMP-CVMP Quality Working Party,
Pharmacovigilance Working Party (PhVWP), Cellbased Products Working Party (CPWP), (Invented)
Name Review Group, Working Group on Quality
Review of Documents (QRD), GMP/GDP Inspectors
Working Group, Good Clinical Practice Inspectors
Working Group, EudraCT Telematics Implementation
Group (TIG) and its Joint Operational Group (JOG),
Clinical Trials Facilitation Group (CTFG), EMEA
Costing Group, EudraPharm TIG, EudraVigilance
TIG, EudraGMP subgroup, EudraGMP subgroup,
EudraNet TIG, E-Submission TIG, EUTCT full group
TIG, BEMA and Working Group of Quality Managers,
Coordination Group for Mutual Recognition and
Decentralized Procedures (Human) (CMDh).
Organizations of the United Nations:
International Narcotics Board (INCB).
Institutions of the Council of Europe:
European Committee on Pharmaceuticals and
Pharmaceutical Care (Partial Agreement) (CD-P-PH),
European Pharmacopoeia Commission, Meetings
of the Secretaries of National Pharmacopoeia
Authorities, European Directorate for the Quality of
Medicines &Health Care Official Medicines Control
Laboratories Network (EDQM) – CAP testing,
European Directorate for the Quality of Medicines
&Health Care Official Medicines Control Laboratories
Network (EDQM) – CAP sampling.
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Struktūriniai pertvarkymai
Siekiant pagerinti darbo organizavimą Tarnyboje, 2009 m. atlikti keli struktūriniai pertvarkymai: įsteigtas
Nacionalinės procedūros skyrius ir panaikinti Pirmas bei Antras ekspertizių skyriai. Žemiau pateikiama dabartinė Tarnybos struktūra.
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Structural reorganizations
In order to improve work organization within the Agency several reorganizations have been performed in
2009: the Unit of National Procedure has been established and the First and Second Assessment units have
been eliminated from the structure. Below is present structure of the Agency.
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