GAIRĖS
DĖL VAISTŲ PAKUOČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TIKRINIMO IR
ĮSPĖJIMO SIGNALŲ APIE GALIMAI FALSIFIKUOTUS VAISTUS
VALDYMO
ekstremalios situacijos metu ir papildomai 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant
nuo ekstremalios situacijos atšaukimo (pasibaigimo) dienos

Primename, kad privalomas pranešimų teikimas apie gautus įspėjimo signalus ir vaistinių preparatų
pakuočių, dėl kurių gauti įspėjimo signalai, tiekimo ir pardavimo (išdavimo) sustabdymas, išskyrus
žemiau nurodytus atvejus (kai pagrįstai įtariama ar nustatoma, kad pakuotė yra ar gali būti
falsifikuota), yra atidėtas ekstremalios situacijos metu ir papildomai 30 kalendorinių dienų,
skaičiuojant nuo ekstremalios situacijos atšaukimo (pasibaigimo) dienos. Tačiau šiuo laikotarpiu
tiekėjai, vaistinės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir toliau turi tikrinti bei deaktyvinti tiekiamų,
parduodamų (išduodamų) vaistinių preparatų pakuočių unikalius identifikatorius.

Vaistinės/ASPĮ/didmeninio platinimo įmonės darbuotojas, skenuodamas vaistinio preparato
pakuotės unikalų identifikatorių (UI) ir gavęs įspėjimo signalą, kad:
-

-

vaistinio preparato pakuotės UI jau deaktyvuotas ir pažymėtas kaip
PAVYZDYS,
arba
vaistinio preparato pakuotės UI jau deaktyvuotas kitoje veiklos vietoje,

turi sustabdyti vaistinio preparato tiekimą/pardavimą/išdavimą.
Tokia vaistinio preparato pakuotė turi būti perkeliama į karantiną, jos
platinti/parduoti/išduoti iki registruotojas, jo atstovas ar VVKT atskirai
praneš, kad problema išspręsta ir vaistinis preparatas nėra falsifikuotas,
negalima!
 Vaistinė/ASPĮ/didmeninio platinimo įmonė apie tokį įspėjimo signalą turi
informuoti VVKT, užpildydama specialią Pranešimo apie įspėjimo signalus,
gaunamus tikrinant vaistinių preparatų pakuotes, formą (VVKT forma) ir ją atsiųsti
el.
paštu
is@vvkt.lt,
el.
laiško
pavadinimą
nurodant
šitaip:
vaistopavadinimas_signalokodas_imonespavadinimas. Šio laiško kopiją taip pat
reikia nusiųsti registruotojui ar jo atstovui arba lygiagretaus importo leidimo
turėtojui (jeigu tai buvo lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas) bei NVVO
(el. paštu info@nvvo.lt).
Pastaba: jeigu įmonė/įstaiga turi parengusi savo formą ir joje yra visa
reikalinga informacija, numatyta VVKT formoje – papildomai VVKT formos pildyti
nereikia, įmonė/įstaiga gali atsiųsti savo dokumentą.
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Kitais atvejais, kai įtariate kad vaistinis preparatas gali būti falsifikuotas
Įtariant, kad vaistinis preparatas gali būti falsifikuotas arba pasitvirtinus
falsifikavimo atvejui, turite sustabdyti tokio vaistinio preparato
tiekimą/pardavimą/išdavimą. Ši vaistinio preparato pakuotė turi būti
perkeliama į karantiną, jos platinti/parduoti/išduoti iki registruotojas, jo
atstovas ar VVKT atskirai praneš, kad problema išspręsta ir vaistinis
preparatas nėra falsifikuotas, negalima!
Registruotojas ar jo atstovas arba lygiagretaus importo leidimo turėtojas
(jeigu tai buvo lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas),
vaistinė/ASPĮ/didmeninio platinimo įmonė apie atvejį, laisva forma, turi
informuoti VVKT el. paštu vvkt@vvkt.lt.
Atkreipiame dėmesį, kad:
- grąžinti UI į aktyvų statusą kitoje veiklos vietoje negalima, tokio vaistinio
preparato tiekti/parduoti negalima;
- grąžinti UI į aktyvų statusą vėliau nei per 10 dienų negalima.

Informaciją apie vaistinio preparato registruotoją ar jo atstovą, lygiagretaus
importo leidimo turėtoją rasite čia https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
(kontaktinė informacija yra pakuotės lapelyje arba preparato charakteristikų
santraukoje).
Daugiau informacijos apie vaistų pakuočių apsaugos priemones rasite:
https://www.vvkt.lt/ → FARMACINĖS VEIKLOS KONTROLĖ → VAISTŲ PAKUOČIŲ
APSAUGOS PRIEMONĖS
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