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Apsaugos priemonės (1)

• Unikalus identifikatorius (UI):

2D kode turi būti sekanti informacija:

- produkto kodas;

- nuoseklusis numeris;

- serijos numeris;

- tinkamumo laikas.
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Apsaugos priemonės (2)

• Apsauginis įtaisas (AĮ) parodantis, ar nebuvo 
bandoma išardyti pakuotę
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Teisės aktai 

• Direktyva 2011/62/ES (,,Falsifikatų” direktyva).

• Europos Komisijos deleguotasis reglamentas 2016/161
kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant
žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir
taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2001/83/EB, įsigalios 2019 m. vasario 9 d.

• Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas – įsigaliojo
2018-11-01.

• Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-1182 dėl
DR 2016/161 23 straipsnyje nurodytų išimčių –
įsigalioja 2018-11-06 ir 2019-02-09.
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Asmenų, kuriems UI tikrins ir 
deaktyvins tiekėjai, sąrašą sudaro (1):

1. Juridiniai asmenys, teikiantys šias paslaugas (neįskaitant sveikatos
priežiūros paslaugų, kurioms suteikti nevartojami vaistiniai
preparatai):
1.1. tik slaugos paslaugas;
1.2. tik greitosios medicinos pagalbos paslaugas;
1.3. tik medicininės reabilitacijos paslaugas;
1.4. tik oftalmologijos ir (arba) optometrijos paslaugas;
1.5. tik palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas ir (arba)
paliatyviosios pagalbos paslaugas;
1.6. tik šeimos medicinos ar šeimos medicinos ir akušerio praktikos
paslaugas;
1.7. tik teismo medicinos paslaugas;
1.8. tik teismo medicinos ekspertizės paslaugas;
1.9. tik teismo psichiatrijos ekspertizės paslaugas;
1.10. kelias šio sąrašo 1.1–1.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas.
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Asmenų, kuriems UI tikrins ir 
deaktyvins tiekėjai, sąrašą sudaro (2):

2. Juridiniai asmenys, teikiantys socialinės globos paslaugas ir turintys
licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.
3. Juridiniai asmenys, turintys tik odontologinės priežiūros (pagalbos)
įstaigos licenciją.
4. Juridiniai asmenys, atliekantys imunoprofilaktiką (taikoma tik
vakcinoms, perkamoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro patvirtintą Nacionalinę imunoprofilaktikos programą).
5. Sutrikusio vystymosi kūdikių namai.
6. Mokyklos, turinčios licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.
7. Ikiklinikinius tyrimus (bandymus) atliekantys asmenys, nurodyti
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 17 dalyje.
8. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžios laisvės atėmimo vietų įstaigos, kurios turi
licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai arba vaistinės veiklos
licenciją.
9. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijų valdymo srities įstaigos, turinčios licenciją
asmens sveikatos priežiūros veiklai. 6



ASPĮ licencija (1)

• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros medicinos - šeimos medicinos

• akušerio - akušerio praktikos

• slaugos: bendrosios praktikos slaugos, 
ambulatorinės slaugos paslaugas namuose

– Patenka į išimtis
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ASPĮ licencija (2)
• antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros

medicinos: vidaus ligų, neurologijos,kardiologijos,
endokrinologijos, pulmonologijos, gastroenterologijos,
reumatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos,
fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos ir
traumatologijos, nefrologijos, darbo medicinos, vaikų
ligų, akušerijos ir ginekologijos, urologijos, chirurgijos,
echoskopijos, endoskopijos, radiologijos
(rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų)

• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
medicinos: šeimos medicinos, pirminės psichikos
sveikatos priežiūros
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ASPĮ licencija (2)

• akušerio - akušerio praktikos

• slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės
slaugos, psichikos sveikatos slaugos, sergančiųjų
cukriniu diabetu slaugos, fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugos, ambulatorinės slaugos
paslaugos namuose

• kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:
logopedijos, ergoterapijos, kineziterapijos,

• kineziterapeuto padėjėjo praktikos, vaikų raidos
sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, masažo

- Nepatenka į išimtis
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ASPĮ licencija (3)
• slaugos - bendrosios praktikos slaugos

• kitą ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros - masažo

?

• slaugos – bendrosios praktikos slaugos

• kitą ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros – kineziterapijos

?

- neįskaitant sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms
suteikti nevartojami vaistiniai preparatai
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Farmacijos įstatymo įpareigojimai 
vaistinėms ir ASPĮ 

iki 2019-02-09

• ASPĮ prisijungia prie Lietuvos nacionalinės
kaupyklos (FĮ 8 str. 9¹ dalis).

• Vaistinės veiklos licencijos turėtojo pareiga
prisijungti prie Lietuvos nacionalinės
kaupyklos (FĮ 39 str. 10 punktas).
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Farmacijos įstatymo įpareigojimai 
ASPĮ 

po 2019-02-09

• ASPĮ tikrina gautų vaistinių preparatų
pakuočių apsaugos priemones ir deaktyvina
unikalius identifikatorius sveikatos apsaugos
ministro nustatyta tvarka, taip pat prisijungia
prie Lietuvos nacionalinės kaupyklos ir vykdo
Reglamente (ES) 2016/161 nustatytas
pareigas asmenims, turintiems leidimą arba
įgaliotiems tiekti vaistus visuomenei. (FĮ 8 str.
9¹ dalis).
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Farmacijos įstatymo įpareigojimai 
vaistinėms  

po 2019-02-09

• Vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/161
nuostatomis, tikrinti gyventojams ir kitiems
galutiniams vartotojams išduodamų
(parduodamų) vaistinių preparatų pakuočių
apsaugos priemones, deaktyvinti jų unikalius
identifikatorius, prisijungti prie Lietuvos
nacionalinės kaupyklos ir vykdyti kitas
Reglamente (ES) 2016/161 nustatytas
pareigas asmenims, turintiems leidimą arba
įgaliotiems tiekti vaistus visuomenei(FĮ 39 str.
10 punktas).
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Farmacijos įstatymo įpareigojimai 
vaistinėms  

po 2019-02-09

• įtarus ar nustačius, kad gauti ar siūlomi įsigyti
vaistiniai preparatai yra falsifikuoti,
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo
dieną, apie tai informuoti VVKT ir vaistinio
preparato, kuris yra falsifikuojamas arba
įtariama, kad jis yra falsifikuojamas,
registruotoją (FĮ 39 str. 11 punktas).
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Vaistinės ir ASPĮ pareigos nurodytos  
Reglamente 2016/161 

• Asmenys, turintys leidimą arba įgalioti tiekti
vaistus visuomenei, pateikdami vaistą
visuomenei tikrina visų visuomenei tiekiamų
vaistų, ant kurių pakuotės yra apsaugos
priemonės, apsaugos priemones ir deaktyvina
jų unikalų identifikatorių*.

* Reglamento 25 straipsnio 1 dalis
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Vaistinės ir ASPĮ pareigos nurodytos 
Reglamente 2016/161 

• Siekdami patikrinti vaisto unikalaus
identifikatoriaus autentiškumą ir jį deaktyvinti,
asmenys, turintys leidimą arba įgalioti tiekti
vaistus visuomenei, prisijungia prie 31
straipsnyje nurodytos kaupyklų sistemos per
nacionalinio arba viršnacionalinio lygmens
kaupyklą, aptarnaujančią valstybės narės,
kurioje jie turi leidimą arba yra įgalioti tiekti
vaistus, teritoriją*.

* Reglamento 25 straipsnio 3 dalis
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Vaistinės ir ASPĮ pareigos nurodytos 
Reglamente 2016/161 

• Tikrina vaistų, ant kurių pakuotės yra apsaugos
priemonės, apsaugos priemones ir deaktyvina jų UI:

a) fiziškai turimų vaistų, kurių negalima grąžinti
didmenininkams arba gamintojams (naikinami vaistai);

b) vaistų, kuriuos šie asmenys fiziškai turi, mėginius
prašo pateikti kompetentingos institucijos,
vadovaudamosi nacionaline teise (bandiniai);

c) vaistų, kuriuos jie tiekia tolesniam naudojimui kaip
registruotus tiriamuosius vaistus arba registruotus
pagalbinius vaistus.

* Reglamento 25 straipsnio 4 dalis
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Vaistinės ir ASPĮ pareigos nurodytos 
Reglamente 2016/161 

• Jeigu asmenys pagrįstai mano, kad vaisto
pakuotė buvo pažeista, arba, patikrinus vaisto
apsaugos priemones, nustatoma, kad jis gali
būti neautentiškas, tie asmenys nepateikia
vaisto visuomenei ir nedelsdami informuoja
apie tai atitinkamas kompetentingas
institucijas.

* Reglamento 30 straipsnis
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ASPĮ 

• Sveikatos priežiūros įstaigoje veiklą vykdantys asmenys
gali atlikti tokį tikrinimą ir deaktyvinti UI bet kuriuo
metu, kai vaistas fiziškai yra sveikatos priežiūros
įstaigoje, jei nuo vaisto pristatymo į sveikatos priežiūros
įstaigą iki jo pateikimo visuomenei vaistas nėra
parduodamas*.

• Jeigu UI autentiškumas tikrinamas ir jis deaktyvinamas
anksčiau, vaistą pateikiant visuomenei tikrinamas
apsauginio įtaiso vientisumas**.

*Reglamento 25 straipsnio 2 dalis

**Reglamento 27 straipsnis
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Jeigu parduodama dalis pakuotės

• Jeigu vaistinė visuomenei parduoda tik dalį
vaisto pakuotės kiekio, apsaugos priemones ji
turi patikrinti ir UI deaktyvinti tuo metu, kai
pakuotė atidaroma pirmą kartą*.

*Reglamento 28 straipsnis
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Jeigu nepavyksta patikrinti UI ir jo 
deaktyvinti

• Jeigu dėl techninių nesklandumų
vaistinės/sveikatos priežiūros įstaigos, negali
patikrinti UI autentiškumo ir jo deaktyvinti tuo
metu, kad vaistas parduodamas/išduodamas, tie
asmenys registruoja unikalų identifikatorių ir,
pašalinus techninius nesklandumus, nedelsdami
patikrina autentiškumą ir deaktyvina unikalų
identifikatorių.*.

*Reglamento 29 straipsnis
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Atsakymai į klausimus
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• Ar ASPĮ turės pati deaktyvuoti mokamas 
(komercines, ne VLK apmokamas iš ULAC 
gautas) vakcinas?

• Taip
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• Ar bus galima parduoti vaistą dalimis (ardyti 
pakuotę), kaip buvo galima iki šiolei?

• Taip
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• Ar bus galima tos pačios serijos ir to paties
vaisto pavadinimo skirtingas pakuotes
parduoti kartu (vienoje eilutėje) ar jos turės
skirtingus įdentifikavimo kodus ir jas reikės
skenuoti atskirai?

• Norint patikrinti ir deaktyvinti UI, reikės 
skanuoti atskirai kiekvieną pakuotę, nes tos 
pačios serijos visos pakuotės turės skirtingus 
UI.
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• Vardiniu vaistiniu preparatu išdavimas.

• Jeigu Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų 
vaistinių preparatų, įskaitant neregistruotus 
vaistinius preparatus ir registruotus vaistinius 
preparatus, kurių pakuotės paženklintos 
užsienio kalba, pakuotės turi apsaugos 
priemones, šios apsaugos priemonės turi būti 
tikrinamos ir nustatytais atvejais deaktyvinami
UI Reglamento (ES) 2016/161 nustatyta 
tvarka (FĮ 8 straipsnio 8³ dalis).
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• Ar galima deaktyvuotą UI pakeisti į aktyvų?

• Taip, bet tik tam tikromis sąlygomis*:

✓ Tai atlieka tas pats juridinis asmuo, tose pačiose 
patalpose;

✓ Praėjo ne daugiau kaip 10 dienų;

✓ Vaisto tinkamumo vartoti laikas nepasibaigė;

✓ Vaistas nebuvo atšauktas iš rinkos, numatytas 
sunaikinti, pavogtas;

✓ Vaistas nebuvo išduotas gyventojams.

*Reglamento 13 straipsnis
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Dėkoju už dėmesį !
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