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NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMO IR
PARDAVIMO (IŠDAVIMO) PATIKRINIMO VAISTINĖJE
KLAUSIMYNAS

Tikrinama sritis
VAISTINĖS
VYKDOMOS
VEIKLOS
PAGRĮSTUMAS

DOKUMENTAI

DARBUOTOJAI

Esminiai klausimai
Ar vaistinė turi galiojančią licenciją
verstis vaistinių preparatų, kurių
sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II,
III sąrašų narkotinių ir psichotropinių
medžiagų mažmenine prekyba?
Arba
Ar vaistinė turi galiojančią licenciją
verstis III
sąrašo psichotropinių
medžiagų mažmenine prekyba

NPKĮ – 10 str. 1 d. 3 p.
NPKĮ – 10 str. 2 d.
NPKĮ –10 str. 3 d.
NPKĮ –101 str. 8 d.;
Nr. 1630 – 3

NPKĮ – 10 str. 1 d.; 6 p.
NPKĮ –10 str. 2 d.
NPKĮ –10 str. 3 d.
NPKĮ –101 str. 8 d.
Nr. 1630 – 3
Ar nepakeistas atsakingas asmuo už NPKĮ – 10 str. 3 d. 3 p.;
licencijuojamos veiklos vykdymą? NPKĮ – 104 str. 1 d. 9 p.
Jeigu pakeistas – ar yra juridinio asmens Nr. 1630 – 5.1.7.; 24
vadovo įsakymas ir ar informuota
Tarnyba?
Ar vaistinėje vaistinius preparatus NPKĮ – 17 str. 5 d. 1 p.
išduoda/parduoda
farmacijos Nr. 112 - 91
specialistai?

PATALPOS,ĮRANGA Ar vaistinėje įrengta teisės aktais
nustatyta patalpa atitinka licencijos
IR LAIKYMAS
verstis vaistinių preparatų, kurių
sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II,
III sąrašų narkotinių ir psichotropinių
medžiagų mažmenine prekyba arba
licencijos verstis III
sąrašo
psichotropinių medžiagų mažmenine
prekyba,
deklaruotus
Tarnybai
duomenis ir informaciją?
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Nuorodos į teisės aktus

NPKĮ – 102 str. 2 d.;
NPKĮ –102 str. 4 d.;
NPKĮ – 104 str. 1 d. 1 p.;
NPKĮ – 104 str. 1 d. 9 p.
Nr. 1630 – 5.2.; 18; 20
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Tikrinama sritis

PARDAVIMAS
(IŠDAVIMAS),
RECEPTŲ
APIFORMINIMAS,
TVARKYMAS,
SAUGOJIMAS,
SUNAIKINIMAS

Esminiai klausimai

Nuorodos į teisės aktus

Ar psichotropiniai ir (ar) narkotiniai
vaistiniai preparatai laikomi tik
deklaruotoje vietoje, ar užtikrinama jų
kokybė ir saugumas?

NPKĮ – 104 str. 1 d. 1 p.;
NPKĮ – 104 str. 1 d. 2 p.;
NPKĮ –21 str. 1 d.;
NPKĮ –21 str. 4 d.
GVP – 11
V-1429 – 9-13 p.

Ar į II ir (ar) III sąrašus įtrauktos
medžiagos
išduodamos
pagal
popierinius specialiuosius receptų
blankus /paraiškas arba specialiai
pažymėtus elektroninius receptus.

NPKĮ – 18 str. 1 d.
NPKĮ –18 str. 2 d.
Nr. 112
VET – 4, 6 p.

Ar į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos NPKĮ – 18 str. 3 d.
neparduodamos
pagal
netinkamai VET – 21 p.
užpildytą receptą/paraišką?
Nr.112 - 97.1 p.
Ar narkotiniai ir psichotropiniai Nr. 112 – 25 – 27. p.
vaistiniai
preparatai
išduodami Nr. 112 - 97.1 p.
neviršijant vienam pacientui vienu kartu
leidžiamo išrašyti narkotinių ir (ar)
psichotropinių vaistinių preparatų
kiekio?
Ar narkotiniai ir (ar) psichotropiniai Nr. 112- 28 - 30 p.
vaistiniai preparatai išduodami ne Nr. 112 - 97.1 p.
ilgesniam nei leidžiama gydymo VET – 10, 11 p.
kursui?
Ar vaikams iki 18 metų neišduodami Nr. 112 -94 p.
(neparduodami)
narkotiniai
ir VET – 8 p.
psichotropiniai vaistiniai preparatai?
Ar pagal kitoje ES valstybėje išrašytus Nr. 112 – 102 p.
receptus neparduodami narkotiniai
vaistiniai preparatai?
Ar pagal ne ES valstybėje išrašytus Nr. 112 – 103 p.
neparduodami
narkotiniai
ir
psichotropiniai vaistiniai preparatai?
Ar farmacijos specialistai tinkamai Nr. 112 –118 – 120 p.
apiformina popierinį narkotinių ir VET – 17 p.
psichotropinių vaistinių preparatų
receptą/paraišką?
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Tikrinama sritis

Esminiai klausimai

Nuorodos į teisės aktus

Ar narkotinių ir psichotropinių vaistinių
preparatų popieriniai receptai/paraiškos
vaistinėje paliekami ir saugomi
reglamentuotą laiką bei sunaikinami
nustatyta tvarka?

Nr. 112 – 135.1.2.; 135.2.1.3.
p.
VET – 22, 23 p.
Nr. 112 - Receptų
sunaikinimo tvarka
VET – 25 – 26 p.
Jeigu vykdo kaimo Ar per kaimo vietovėse esančias PSPĮ Nr. 805 – 18 p.
gyventojų aprūpinimą neišduodami narkotiniai vaistiniai
preparatai?
per PSPĮ
Ar psichotropiniai vaistiniai preparatai Nr. 805 – 19 p.
tiekiami į PSPĮ tik tokių pavadinimų ir
tokiais kiekiais, kokiems gauti jau
pateikti receptai ir užtikrintas šių
vaistinių preparatų išdavimas tą pačią
dieną, kurią vaistinis preparatas
atvežamas į įstaigą?
APSKAITA

Ar vedama narkotinių vaistinių Nr. 11 - 6 - 10 p.
preparatų kiekinė apskaita? Ar Nr.112 - Sąrašas
apskaitos knygoje kasdien įrašomi GVP – 62; 70 p.
gautų ir išduotų narkotinių vaistų ir
vaistinių medžiagų kiekiai? Jei vedama
tik kompiuterinė vaistinių preparatų
apskaita pagal kiekį, ar užtikrinamas
duomenų išsaugojimas?
Ar vaistinė teikia Valstybinei vaistų Nr. 1A – 1019 – 1; 2.2. p.
kontrolės tarnybai prie Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerijos patvirtintų formų ataskaitas
apie II sąrašo narkotinių ir (ar)
psichotropinių medžiagų bei vaistinių
preparatų, kurių sudėtyje yra šių
medžiagų, apyvartą?

Klausimynai yra Tarnybos Vaistinių tikrinimo procedūra 6P/08 nustatytos formos klausimų
(reikalavimų) rinkinys, tvirtinamas Tarnybos Rinkos priežiūros skyriaus vedėjo ir skirtas naudoti
vaistinės vykdomos veiklos ar veiklos dalies patikrinimo metu kaip atmintinė inspektoriui.
Klausimynuose nurodyti esminiai patikrinimų metu užduodami klausimai ir pagrindiniai
reikalavimai (nuorodos į teisės aktų punktus), kurių turi laikytis vaistinės, kad būtų galima
konstatuoti, jog jų vykdoma veikla atitinka nustatytus reikalavimus.
Klausimynai netaikomi patikrinimų radiniams fiksuoti, nes patikrinimų radiniai, faktinės jų
aplinkybės, nustatyti trūkumai, suklasifikuoti į kritinius, reikšmingus ir kitus, bei atitinkamos išvados,
susijusios su patikrinimo tikslu, nustatyta tvarka ir terminais yra surašomos po patikrinimo Geros
vaistinių praktikos tikrinimo pažymoje ir/arba Vaistinės tikslinio tikrinimo pažymoje, kurios
patvirtintos Tarnybos viršininko 2012-01-12 įsakymu Nr. 1A-49 ,,Dėl Vaistinių ir jų filialų
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patikrinimų taisyklių ir Geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, Vaistinės tikslinio tikrinimo
pažymos formų patvirtinimo“.
PAAIŠKINIMAI:
NPKĮ – Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas;
Nr. 1630 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1630
„Dėl veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų
narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir specialiųjų leidimų naudoti
I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių
patvirtinimo“;
Nr. V-1429 - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas
Nr. V-1429 ,,Dėl Reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir
psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar
mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo“;
Nr. 5 - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 ,,Dėl
narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtinimo“;
GVP - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“;
Nr. 112 - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112
,,Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir
popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones
(medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių
patvirtinimo“;
Nr. 11- Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. 11
„Dėl narkotinių vaistinių preparatų ir vaistinių medžiagų laikymo, apskaitos, išdavimo,
transportavimo vykdant farmacinę veiklą taisyklių patvirtinimo“;
VET - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V- 756/B1-573 ,,Dėl vaistinių preparatų
pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Nr. 1A-1019 - Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos viršininko 2011 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1A-1019 ,, Dėl vaistinių preparatų, kurių
sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių
preparatų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, apyvartos ataskaitų teikimo ir formų patvirtinimo“;
Nr. 805 - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 805 ,,Dėl
Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos
priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“.

VVKT 6/P-08-F-05

