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Santrauka
Straipsnyje pateikiama vaistininko padėjėjo farmacinės paslaugos šiuolaikinė būklė visuomenės
vaistinėse Lietuvos penkiuose etnografiniuose regionuose. 2012 metais tirtos Aukštaitijos, Žemaitijos,
Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos 102 visuomenės vaistinės, kurios yra strategiškai palankiose
vaistų pardavimui gyventojams vietose.
40% visuomenės vaistinių dirba tik vienas vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), o 21,6% visuomenės vaistinių - nėra vaistininko padėjėjo (farmakotechniko). Gerinant farmacinės paslaugos gyventojams kokybę, racionalu didinti vaistininko padėjėjų
(farmakotechnikų) skaičių visuomenės vaistinėse.
Vaistinių tinklams nepriklausomose visuomenės
vaistinėse gyventojai perka receptinių vaistų 36%,
nereceptinių vaistų - 29,5%, ekstemporalių vaistų
– 4,4%, vaistinių prekių - 29,7% . Vaistinių tinklų
vaistinėse gyventojai perka receptinių vaistų 28%,
nereceptinių vaistų – 25,5% ir daugiausia (45%)
vaistinių prekių.
Tyrimo tikslas: analizuoti vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) farmacinę paslaugą, vykdant vaistų,
vaistinių prekių pardavimą, nustatant jų išdavimo
dažnį priklausomai nuo vaistinių statuso. Išryškėjo,
kad vykdant farmacinę paslaugą teigiamai šį procesą paveiktų vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų)
skaičiaus didinimas vaistinėje. Didžiausią vaistų ir
vaistinių prekių apyvartos dalį sudaro įvairios vaistinių prekės, o likusią apyvartos dalį - receptiniai ir
nereceptiniai vaistai. Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) farmacinės paslaugos nukreipimas pardavinėti vaistinių prekes įgalintų vaistininkui skirti
daugiau laiko gyventojų konsultavimui ir informavimui sveikatinimo srityje.
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

ĮVADAS
Vienas iš pagrindinių Lietuvos nacionalinės vaistų politikos tikslų - tinkamos kokybės farmacinės paslaugos teikimas gyventojams. Nacionalinės vaistų politikos nuostatos,
apibrėždamos valstybės teisinę, socialinę ir ekonominę raidą farmacijos srityje, numatė ne tik tai, kad turi būti rengiamos ir įgyvendinamos valstybės programos, kaip racionaliai, nepažeidžiant asmens ir visuomenės interesų aprūpinti
gyventojus tinkamos kokybės, saugiais ir veiksmingais
vaistiniais preparatais, bet ir teikti tinkamos kokybės farmacines paslaugas. Dabartiniu laikotarpiu farmacijos sektorius yra vienas iš labiausiai besikeičiančių, dinamiškiausių
sektorių sveikatos apsaugos srityje [1]. 2012 m. gegužės 15
d. Lietuvos Respublikos Seimas ypatingos skubos tvarka
priėmė Sveikatos reikalų komiteto patobulintą Farmacijos
įstatymo pataisų projektą Nr. XIP-3797(2). Jame numatyta, kad vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) vaistinėje
teiks sveikatinimo paslaugas, o vaistinės darbo laiku vaistinėje turės dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas, kuris
be savo tiesioginių pareigų prižiūrės ir vaistininko padėjėjo
(farmakotechniko) teikiamą farmacinę paslaugą, vaistinių
preparatų pardavimą (išdavimą), ekstemporalių vaistinių
preparatų gamybą. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiamos farmacinės paslaugos, vaistinių preparatų
pardavimo (išdavimo) ir ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos priežiūra vaistinėje suprantama kaip receptų,
pagal kuriuos vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas)
pardavė (išdavė) vaistinius preparatus, patikrinimas, jeigu
reikia, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) konsultavimas (žodžiu ar ryšio priemonėmis), parenkant gyventojui
reikalingus vaistinius preparatus, teikiant farmacinę informaciją, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) pagamintų
ekstemporalių vaistinių preparatų patikrinimas [2].
Tyrimo tikslas: išanalizuoti vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) farmacinę paslaugą, vykdant vaistų, vaistinių prekių pardavimą, nustatant jų išdavimo dažnį priklausomai nuo vaistinių statuso.
TYRIMO METODOLOGIJA
Tyrimas atliktas 2012 metais vasario - liepos mėnesiais
Lietuvos penkių etnografinių regionų (Aukštaitijos, ŽemaiAdresas susirašinėti: Laimutė Jonaitienė, el. p. laimutejntn7@gmail.com

193
tijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos) visuomenės vaistinėse, naudojant mokslinės literatūros analizės ir
anketinės apklausos metodus. Į 102 anketų klausimus atsakė vaistinių tinklų ir nepriklausomų vaistinių darbuotojai. Anketose nurodyta atsakyti į klausimus apie dirbančių
vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) skaičių, gyventojų, perkančių vaistinėje receptinius, nereceptinius vaistus bei vaistinių prekes, pirkinių skaičių. Anketų
duomenys susisteminti, išanalizuoti panaudojant statistinę
duomenų analizę, naudojant SPSS 13 kompiuterinę programą ir pateikti grafiškai. Tyrimo duomenys pateikti absoliučiais skaičiais ir procentais (p<0,05).
REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) farmacinės paslaugos šiuolaikinė būklė Lietuvos penkių etnografinių regionų visuomenės vaistinėse. Farmacinės paslaugos teikimas ir pacientų konsultavimas yra privaloma vaistų išdavimo procedūros dalis ir farmacijos specialisto išskirtinumo
garantas. Lietuvos vaistininkų sąjungos vadovų nuomone,
farmacinė paslauga savo turiniu apima vaistininko sukurtą
intelektinį produktą – vaisto paskyrimo (recepto) įvertinimą – perdavimą pacientui (klientui). Su šiuo įvertinimu
asmuo, kreipęsis į vaistininką, gauna kompetentingą informaciją apie vaistą, jo vartojimo būdus, galimus papildomus vaistinius preparatus, naudojamus savigydos principu,
mitybos, higienos reikalavimus, naudojant paskirtą vaistą,
reikalingus perspėjimus ir kt. [3]. Farmacinė paslauga vaistinėje atliekama pagal “Geros vaistinių praktikos” nuostatas, gali peraugti į farmacinę rūpybą. Tai kompleksinis
farmacinės rūpybos paslaugų teikimas, kurį sudaro gyventojų sveikatos duomenų rinkimas, jų kaupimas ir tinkamas

saugojimas bei analizė ir tinkamas įvertinimas, gydymo
vaistiniais preparatais plano sudarymas ir realizavimas,
gydymo vaistiniais preparatais plano vykdymo priežiūra,
modifikacijos bei numatytų rezultatų siekimas. Farmacinės
rūpybos paslaugą gali teikti tik sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka įvertintos vaistinės ir farmacinės rūpybos
tobulinimo kursą išklausę vaistininkai [4]. Vaistinėse turi
būti įgyvendinti farmacinės rūpybos elementai, išspręsti su
jais susiję ekonominiai, teisiniai, materialinio aprūpinimo
klausimai, išugdyti žmogiškieji resursai. Farmacijos specialistų požiūrį į farmacinės paslaugos kokybę visuomenės
vaistinėse, vaistininkų rengimą teikti farmacinės rūpybos
paslaugą Lietuvoje nagrinėja eilė autorių [5-9]. Tyrimais
nustatyta, kad dalį vaistininko pareigų galima skirti vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui), kuris rengiamas pagal
patvirtintus standartus, reglamentuojančius šiam specialistui būtinas kompetencijas [10-15].
Iš 102 tirtų vaistinių, 77 priklauso vaistinių tinklams, o
25 - nepriklausomos vaistinės. 60% vaistinių yra Aukštaitijos regione, kuriam priklauso du didieji Lietuvos miestai
Vilnius ir Kaunas; 14% - Dzūkijoje; 11% - Žemaitijoje; 8%
- Suvalkijoje; 7% - Mažojoje Lietuvoje. Tirtose vaistinėse
dirba 192 vaistininko padėjėjai ir 269 vaistininkai, vienam
vaistininkui tenka 0,7 vaistininko padėjėjo, 20-yje – jų
nėra. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis,
2011 metų ataskaitoje farmacijos sektoriuje dirbo 4716 farmacijos specialistų, vienam vaistininkui teko 0,59 vaistininko padėjėjo [16] (1 pav.).
Vaistinių tinklams priklausančios vaistinės dažniau nei
nepriklausomos vaistinės yra įsikūrusios strategiškai palankesnėse gyventojų aptarnavimui vietose – prie prekybos
centrų ar judriose miestų vietose (2 pav.).
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Dažniausiai vaistinėje dirba vienas (32,4%), du (26,5%)
vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) arba jų vaistinėje
nėra (19,6%) (3 pav.).
Dažniausiai vaistinėje dirba du (33,3%) arba vienas
(26,5%) vaistininkas (4 pav.).
Ištyrus gyventojų, perkančių vaistinėje receptinius ir
nereceptinius vaistus bei vaistinių prekes, nustatyta, kad
nepriklausomose vaistinėse gyventojai pirko receptinių
vaistų 36%, nereceptinių vaistų - 29,5%, ekstemporalių
vaistų– 4,4%, vaistinių prekių - 29,7% . Vaistinių tinklų
vaistinėse gyventojai pirko receptinių vaistų 28%, nereceptinių vaistų –25,5% ir daugiausia (45%) vaistinių prekių.
IŠVADOS
1. 2011 - 2012 metais Lietuvos penkių etnografinių
regionų (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos,
Mažosios Lietuvos) tirtos 102 visuomenės vaistinės, kurios
yra strategiškai palankiose vaistų pardavimui gyventojams
lankomose vietose.
2. 40% visuomenės vaistinių dirba tik vienas vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), o 21,6% visuomenės
vaistinių - nėra vaistininko padėjėjo (farmakotechniko).
Gerinant farmacinės paslaugos gyventojams kokybę, racionalu didinti vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) etatų
skaičių visuomenės vaistinėse.
3. Nepriklausomose vaistinėse gyventojai perka receptinių vaistų 36%, nereceptinių - 29,5%, ekstemporalių
– 4,4%, vaistinių prekių - 29,7% . Vaistinių tinklų vaistinėse gyventojai perka receptinių vaistų 28%, nereceptinių
–25,5% ir daugiausia (45%) vaistinių prekių.
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CONTEMPORARY CONDITION OF THE PHARMACEUTICAL
SERVICE PROVIDED BY ASSISTANTS OF PHARMACISTS IN COMMUNITY PHARMACIES IN LITHUANIA
Edita Babonienė, Laimutė Jonaitienė, Ona Ragažinskienė
Summary
Key words: pharmacist, assistants of pharmacists, pharmaceutical
service, prescription medication, non-prescription medication, pharmaceutical goods, Lithuania.
The article presents contemporary condition of the pharmaceutical
service provided by the assistant of pharmacist in the community pharmacies in five ethnographic regions of Lithuania. In the year 2012 the
research was carried out in 102 community pharmacies from Aukštaitija,
Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija and Lithuania Minor that were situated in
the places strategically favorable for the sale of medication.
40% of community pharmacies employ only one assistant of pharmacist (pharmacy technician), while 21,6% of community pharmacies
do not employ any assistants of pharmacist (pharmacy technicians). In

order to improve the quality of the pharmaceutical service for people it
is rational to increase the number of assistants of pharmacists (pharmacy
technicians) in the community pharmacies.
In the community pharmacies that do not belong to any pharmacy
networks people buy 36% of prescription medication, 29,5% of non-prescription medication, 4,4% of extemporal medication, 29,7% of pharmacy
goods. In the pharmacies that are part of some pharmaceutical network
people tend to buy 28% of prescription medications, 25,5% of non-prescription medications and most of all (45%) pharmacy goods.
The aim of the research: to analyze the pharmaceutical service provided by assistants of pharmacist (pharmacy technicians) in the sales of
medication and pharmacy goods by identifying the frequency of their dispensing depending on the status of pharmacies. The research revealed
that while providing pharmaceutical service the positive influence on the
process would be made by the increase in the number of the assistants
of pharmacist (pharmacy technicians) employed in the pharmacy. The
major part of the sales turnover of medication and pharmacy goods is
constituted by different pharmacy goods while the rest of the turnover
comprises prescription and non-prescription medication. The direction of
the pharmaceutical service provided by assistants of pharmacist (pharmacy technicians) towards the sales of pharmacy goods would enable the
pharmacists to give more time for the consultations of customers and the
advisory activities in the area of health improvement.
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