
177

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2014, 24 tomas, Nr. 6, p. 177-182
doi:10.5200/sm-hs.2014.135

SVEIKATOS EKONOMIKA IR VADYBA / 
HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                          Adresas susirašinėti: Laimutė Jonaitienė, el. p. laimute.jonaitiene@go.kauko.lt

Raktažodžiai: farmacijos specialistai, vaistininko pa-
dėjėjai, bendrosios kompetencijos, darbo jėgos poreikis.

Santrauka
Kintančios darbo rinkos poreikiai tradiciniam  ko-
leginiam farmacijos krypties specialistų rengimui - 
iššūkis, reikalaujantis pastovaus kompetencijomis 
grįstos studijų programos atnaujinimo, kuris neat-
siejamas su socialinių partnerių profesinių poreikių 
tikrinimu. Šio straipsnio autoriai atliko tyrimą  tiks-
lu  nustatyti farmacijos specialistų požiūrį į vaisti-
ninko padėjėjų, dirbančių šiuolaikinėje Lietuvos 
visuomenės vaistinėje, bendrąsias kompetencijas. 
Pasirinktos vaistinės, kuriose kolegijos studentai, 
būsimieji vaistininko padėjėjai, atliko profesinės 
veiklos praktikas. Anketinės apklausos metodu iš-
ryškinta  šių vaistinių vedėjų ir vaistininkų (I gru-
pė), vaistininko padėjėjų (II grupė) nuomonė apie 
svarbiausias bendrąsias vaistininko padėjėjo kom-
petencijas, būtinas profesinių kompetencijų plėto-
tei ir sėkmingam darbui vaistinėje. Tyrimas paro-
dė, kad farmacijos specialistai pakankamai panašiai 
vertina profesinių instrumentinių, tarpasmeninių ir 
dalykinių kompetencijų svarbą tinkamai profesinei 
raidai. Tiek vaistininkai, tiek vaistininkų padėjėjai 
aukštais įverčiais vertina vaistininko padėjėjų ben-
drąsias kompetencijas. Jaunų vaistininkų padėjėjų, 
neturinčių didelės profesinės patirties, bendrosios 
kompetencijos vertinamos aukštesniu įverčiu nei 
tos, kurioms reikia ilgesnės profesinės praktikos. 
Nepaisant gerų įverčių, žvelgiant į šiuolaikines far-
macinės rinkos reguliavimo realijas, vaistininko pa-
dėjėjai darbo vietoje jaučiasi nesaugiai.

Įvadas
Lietuvos vaistinėse farmacinę veiklą vykdo farmacijos 

specialistai - vaistininkai ir vaistininko padėjėjai (farmako-
technikai). LR įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose išskir-
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ta vaistininko ir vaistininko padėjėjo teisės ir pareigos [1], 
tačiau dera pabrėžti, kad po paskutinio farmacijos įstatymo 
pakeitimo [2] faktiškai abu specialistai turi teisę teikti far-
macinę paslaugą ir konsultuoti gyventojus.

Daugelyje šalių yra pareigų tarp vaistininkų ir vaistinin-
ko padėjėjų pasiskirstymas, t.y. vaistininko padėjėjai, baigę 
trumpesnes specializuotas studijas, atlieka svarbų darbą ne 
tik tradiciškai padėdami gaminti vaistus, bet sudarydami 
sąlygas vaistininkams konsultuoti pacientus, t.y. parinkda-
mi vaistus pagal pateiktus receptus, pildydami draudėjams 
(LR pavyzdžiu tai būtų Teritorinės ligonių kasos) skirtus 
dokumentus, skirstydami pacientų srautus ir prižiūrėdami 
darbui reikalingą techniką. Tokiu būdu vaistininkai gali 
daugiau laiko skirti paskyrimo teisingumo patikrai, tie-
sioginiam bendravimui su pacientais, teikiant farmacinės 
rūpybos paslaugas, atliekant administracinius darbus bei 
vaistininko padėjėjų darbo priežiūrą [3]. 

Lietuvoje 1999-2009 metais spartus vaistinių skaičiaus 
augimas lėmė didėjantį vaistininkų poreikį: 1999 metais 
vienai vaistinei teko 2,97 vaistininko, o 2009 metais 1,78 
vaistininko. Šį trūkumą dengė vaistininko padėjėjai, atlik-
dami vaistininkų funkcijas visuomenės vaistinėje [4]. 

Lietuvoje 2012 metais atlikti tyrimai parodė, kad 40% 
visuomenės vaistinių dirba tik vienas vaisti ninko padėjėjas, 
o 21,6% visuomenės vaistinių - nėra nei vieno vaistininko 
padėjėjo. VVKT duomenimis, pastaraisiais metais vaisti-
ninkų Lietuvoje daugėjo, o vaistininko padėjėjų – mažėjo 
[5, 6].  Šią situaciją lėmė ne tik spartus vaistinių kiekio 
augimas, bet ir dėl globalizacijos trumpėjantis inovacijų ci-
klas, 2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
ypatingos skubos tvarka priimtas Sveikatos reikalų komi-
teto patobulintas Farmacijos įstatymo pataisų projektas Nr. 
XIP-3797(2), paskatinęs dirbančius vaistininko padėjėjus 
siekti vaistininko kvalifikacijos. Šie veiksniai išbalansavo 
esamą vaistininkų ir vaistininko padėjėjų kiekio santykį, 
farmacijos specialistų, vykdančių farmacinę paslaugą, pro-
fesinės veiklos sričių  korekciją visuomenės vaistinėje[10]. 
Diskusija, ar gali vaistininko padėjėjas savarankiškai kon-
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sultuoti nėra nauja: mokslinėje literatūroje galima rasti ar-
gumentus ir „už”, ir „prieš”: Laura Saulnier ir Judy Schoen 
[7] konstatuoja, kad tinkamai paruošti vaistininko padėjė-
jai turi pakankamai kompetencijos atskirais aspektais kon-
sultuoti besikreipiančius gyventojus, tačiau kalbant apie 
kompleksinį farmacinės rūpybos paslaugų teikimą didelės 
netinkamo vaistų vartojimo rizikos grupės pacientams, ku-
riems būtina tęstinė priežiūra, tikslingesnė yra vaistininko 
konsultacija. Imogen Savage, išanalizavusi daugiau kaip 
2000 vaistininkų teiktų konsultacijų pacientams, nustatė, 
kad vaistininko padėjėjo darbas kartu su vaistininku sutau-
po daugiau kaip valandą vaistininko darbo laiko kasdien, 
kurį specialistas gali skirti sudėtingesnių pacientų atvejų 
analizei [8].

Gerinant farmacinės paslaugos gyventojams kokybę, 
pritaikant praktikoje šiuolaikinės farmacijos žinias, užti-
krinant kokybiškų vaistų saugų, veiksmingą ir racionalų 
vartojimą, racionalu didinti vaistininko padėjėjų (farmako-
technikų) etatų skaičių visuomenės vaistinėse. 

Kintančios darbo rinkos poreikiai tradiciniam  profesi-
niam farmacijos srities specialistų rengimui - iššūkis, rei-
kalaujantis pastovaus kompetencijomis grįstos studijų pro-
gramos atnaujinimo, kuris neatsiejamas su socialinių par-
tnerių profesinės kvalifikacijos poreikių tikrinimu. Ugdyti 
kompetencijas – studijų programų tikslas. Kompetencijos 
skirstomos į bendrąsias ir dalykines. Žmogui yra svarbu 
lengvai prisitaikyti įvairiose darbo ir gyvenimo situacijo-
se. Mokslininkai teigia, kad sėkmingas aukštųjų mokyklų 
absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje priklauso ne tik nuo 
profesinių, bet ir nuo bendrųjų kompetencijų [9, 10]. 

Tyrimo  tikslas: nustatyti farmacijos specialistų požiū-
rį į vaistininko padėjėjų, dirbančių šiuolaikinėje Lietuvos 
visuomenės vaistinėje, bendrąsias kompetencijas. Tikslui 
įgyvendinti suformuluoti du uždaviniai: 1. Nustatyti far-
macijos specialistų nuomonę apie vaistininko padėjėjų 
bendrųjų kompetencijų svarbą  įsidarbinimui, karjerai vais-
tinės veikloje. 2. Ištirti farmakotechnikos studijų progra-
mos absolventų  svarbiausių bendrųjų kompetencijų raišką 
vaistininko padėjėjo darbo karjeros pradžioje. 

Tyrimo objektas ir metodai
 Tirta farmacijos specialistų – vaistininkų, vaistininko 

padėjėjų nuomonė apie svarbiausias bendrąsias vaistininko 
padėjėjo kompetencijas, būtinas sėkmingam darbui vaisti-
nėje, ir jų raiška vaistininko padėjėjo darbo karjeros  pra-
džioje. 

Atliekant tyrimą taikyti metodai: mokslo šaltinių anali-
zė, apklausa raštu, statistinė duomenų analizė atlikta nau-
dojant SPSS 17.0 ir Microsoft Office programinę įrangą.

Tyrimo imtis. Pasirinkta tikslinė atranka. Vykdydamas 

tikslinę atranką tyrėjas atrenka tik tuos individus, situaci-
jas ar dokumentus, kurie gali tyrėjui suteikti prasmingos 
informacijos apie tiriamąjį dalyką [11]. Tyrimui pasirink-
tos vaistinės, kuriose Kauno kolegijos studentai, būsimieji 
vaistininko padėjėjai, atliko profesinės veiklos praktikas. 
Apklausa buvo vykdoma  dviem etapais – pirmuoju ( I) ir 
antruoju (II). I etapas vyko 2013 metų liepos mėnesį, jame 
dalyvavo  119 farmacijos specialistų iš 37 Lietuvos vais-
tinių. II  etape, kuris vyko  2014 metų vasario - balandžio 
mėnesiais, dalyvavo 104 farmacijos specialistai iš 37 Lie-
tuvos  vaistinių.  I etapo apklausoje dalyvavo 40 vaistinin-
ko padėjėjų ir 79 vaistininkai, iš jų 37 vaistinių vedėjai ir 
42 vaistininkai. II etapo apklausoje dalyvavo 32 vaistinin-
ko padėjėjai ir 72 vaistininkai, iš jų 37 vaistinių vedėjai ir 
35 vaistininkai. I etape farmacijos specialistams pateiktoje 
anketoje buvo prašoma nurodyti bendrųjų kompetenci-
jų svarbą vaistininko padėjėjo įsidarbinimui ir karjerai. II 
tyrimo etapui sudarytos anketos  tikslas – nustatyti vaisti-
ninko padėjėjo bendrųjų  kompetencijų, įgytų besimokant 
kolegijoje, raiškos lygį, kuris, respondentų nuomone, buvo 
pasiektas studijuojant. 

Tyrimo instrumentas. Apklausai atlikti buvo sudaryti du 
– I etapo ir II etapo klausimynai trijų uždaro ir atviro tipo 
klausimų struktūrinių blokų. Pirmąjį struktūrinių klausimų 
bloką sudarė  4 klausimai, susiję su veiksniais, turinčiais 
įtakos vaistininko padėjėjų, dirbančių visuomenės vaistinė-
je, bendrosioms  kompetencijoms,  kurios leidžia žmogui 
efektyviai valdyti savo profesinį gyvenimą.  Antrąjį struk-
tūrinių klausimų bloką sudarė 4 klausimai, sudaryti pagal 
„Tuning“ (angl. Tuning Educational Structures in Europe) 
projekto autorių pateiktą bendrųjų kompetencijų sąrašą, 
siekiant išsiaiškinti, kurios iš išvardintų bendrųjų kompe-
tencijų yra svarbiausios  visuomenės vaistinės vaistininko 
padėjėjo veiklose [12, 13]. Trečiasis 4 klausimų blokas, 
skirtas respondentų sociodemografinių charakteristikų at-
skleidimui – nustatant jų užimamas pareigas vaistinėje, sta-
žą, įgytą išsilavinimą. Vaistininko padėjėjo įsidarbinimo ir 
karjeros bendrųjų kompetencijų svarbos ir šių  kompeten-
cijų, įgytų besimokant kolegijoje raiškos lygio vertinimui 
pasirinkta  keturių rangų skalė. 

Rezultatai ir jų aptarimas 
Darbo jėgos poreikis farmacijos sektoriuje svyruoja ne 

tik Lietuvoje. JAV iki 2007 metų sparčiai augo farmacijos 
specialistų poreikis, ir tai paskatino farmacijos mokyklas 
sparčiai rengti specialistus [14]. Pasak „Bureau of Labor 
Statistics“, 2012 - 2022 m specialistų poreikis augs 14%, 
tačiau farmacijos studentai ir praktikuojantys vaistininkai 
išreiškė didėjantį susirūpinimą dėl darbo galimybių [15]. 
Kaip priemonę balansuojant darbo rinką, buvo siūloma 
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diegti į esamą vaistinių veiklą naujas pacientų sveikatos 
priežiūros funkcijas, kurios reikalautų iš farmacijos spe-
cialistų naujų gebėjimų ir kompetencijų [16]. Pateikiant 
Didžiosios Britanijos visuomenės vaistinių veiklos anali-
zę (Supervision in Community Pharmacy Final Report to 

Pharmacy Research UK)  pristatomos ne tik  farmacijos 
specialistų kompetencijos, bet prognozuojama, kokių kom-
petencijų bus tikimasi iš jų ateityje [17].

Bendrosios kompetencijos yra nesusietos su konkrečia 
studijų programa, bet yra svarbios profesinių kompetencijų 

Bendrosios kompetencijos

Vaistininko padėjėjų 
nuomonė apie 

vaistininko padėjėjų 
bendrųjų  kompetencijų 
svarbą įsidarbinimui ir 
darbo karjerai  n=40

Vaistininkų nuomonė 
apie vaistininko 

padėjėjų bendrųjų  
kompetencijų svarbą 

įsidarbinimui ir darbo 
karjerai

n=79

Farmacijos specialistų 
nuomonė apie 

vaistininko padėjėjų 
bendrųjų kompetencijų 
raišką darbo karjeros 

pradžioje
n=104

Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Instrumentinės kompetencijos 
Gebėjimas analizuoti, argumentuoti 3,45 0,552 3,49 0,528 2,92 0,710
Gebėjimas organizuoti ir planuoti, laiko 
valdymas

3,08 0,703 3,16 0,566 2,89 0,740

Bazinių bendrųjų žinių įgijimas 3,68 0,474 3,63 0,485 3,15 0,692
Profesijos pagrindą sudarančių bazinių žinių 
įgijimas

3,80 0,464 3,75 0,438 3,18 0,724

Bendravimas (žodžiu ir raštu) gimtąja kalba 3,70 0,464 3,71 0,457 3,45 0,638
Antrosios kalbos žinojimas 3,13 0,516 3,27 0,655 2,95 0,759
Elementarūs skaičiavimo gebėjimai 3,50 0,506 3,41 0,567 3,42 0,586
Informacijos valdymo gebėjimai 3,48 0,540 3,38 0,584 3,13 0,800
Siekimas laimėti, noras pasiekti 3,10 0,672 3,19 0,717 3,14 0,864
Problemų sprendimas 3,45 0,504 3,56 0,525 3,06 0,802
Sprendimų priėmimas 3,48 0,506 3,59 0,543 3,00 0,792
Tarpasmeninės kompetencijos
Kritikos ir savikritikos gebėjimai 3,23 0,530 3,16 0,517 2,99 0,734
Gebėjimas dirbti komandoje 3,78 0,480 3,78 0,414 3,31 0,714
Interpersonaliniai (sąveikos) įgūdžiai 3,35 0,622 3,43 0,523 3,12 0,758
Etikos laikymasis 3,73 0,452 3,63 0,485 3,38 0,806
Gebėjimas dirbti tarpdalykinėje komandoje 3,48 0,554 3,46 0,595 3,12 0,718
Gebėjimas komunikuoti su kitų sričių 
ekspertais

3,25 0,588 3,24 0,560 2,98 0,754

Tolerancija 3,10 0,591 3,22 0,547 3,13 0,848
Gebėjimas dirbti tarptautiniame kontekste 2,97 0,616 2,96 0,688 2,71 0,893
Etinis įsipareigojimas 3,03 0,628 3,08 0,615 3,00 0,816
Gebėjimas konsultuotis su kolegomis, kitų 
sričių ekspertais, išgirsti juos, klientus, 
pašnekovus

3,78 0,423 3,66 0,503 3,18 0,786

Sisteminės kompetencijos
Gebėjimas taikyti žinias praktikoje 3,73 0,452 3,81 0,395 3,23 0,645
Tyrimo įgūdžiai 3,10 0,496 3,11 0,577 2,79 0,762
Gebėjimas mokytis 3,65 0,483 3,61 0,517 3,27 0,689
Gebėjimas adaptuotis naujose situacijose 3,60 0,545 3,58 0,522 3,11 0,740
Kūrybingumas 3,20 0,564 3,18 0,572 2,98 0,779
Gebėjimas vadovauti 3,03 0,733 3,01 0,707 2,71 0,859
Kitų šalių kultūrų ir papročių supratimas 2,80 0,608 2,78 0,692 2,67 0,943
Gebėjimas autonomiškai dirbti 3,30 0,516 3,20 0,628 2,95 0,733
Projektų kūrimas ir valdymas 2,65 0,622 2,70 0,740 2,70 0,778
Iniciatyvumo ir verslumo dvasia 3,03 0,552 3,01 0,742 2,81 0,841
Rūpinimasis kokybe 3,63 0,490 3,53 0,574 3,17 0,733

1 lentelė   Farmacijos specialistų nuomonė apie vaistininko padėjėjų bendrųjų kompetencijų svarbą vaistininko pa-
dėjėjo įsidarbinimui ir karjerai ir šių kompetencijų raišką darbo karjeros pradžioje
*Respondentai vaistininko padėjėjo bendrųjų kompetencijų svarbą  vertino nuo 1 iki 4 balų ((1 – visiškai nesvarbi, 2 –nesvarbi, 3 – svarbi, 4 – labai 
svarbi), o šių kompetencijų raiškos lygį  įvertino nuo 1 iki 4 balų (1 – nepatenkinamas, 2 – vidutiniškas, 3 – geras, 4 – puikus).
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raiškai. Jos reikalingos  žmonėms mokytis ir vystytis skir-
tingose mokymosi aplinkose ir prisitaikyti. 

Kaip teigia A. Jakubė, bendrosios kompetencijos yra 
tarsi asmens profesinės veiklos, socialinio gyvenimo ir bū-
ties jungiamoji medžiaga, būtent ji atskiras žinias, gebėji-
mus, nuostatas sujungia į visumą, sąmoningai nukreipia pa-
sirinkta linkme [9]. Projekto „Tuning Educational Structu-
res in Europe“ autoriai bendrąsias kompetencijas pateikia 
kaip sąlygas, kurios leidžia žmogui efektyviai valdyti savo 
profesinį gyvenimą ir klasifikuoja į grupes: instrumentinės 
kompetencijos (instrumental competences) – tai kognity-
viniai, metodologiniai, technologiniai ir lingvistiniai gebė-
jimai; tarpasmeninės kompetencijos – tai individualūs ge-
bėjimai arba socialiniai (interakcijos ir bendradarbiavimo) 
įgūdžiai; sisteminės kompetencijos: visuminiai gebėjimai 
ir įgūdžiai pažinti visą sistemą (derinant supratimą, jau-
trumą/jausmingumą ir žinojimą) [13]. Farmakotechnikos 
studijų programos rengėjams aktualu išsiaiškinti, kokias ir 
kokio lygmens kompetencijas turi įgyti vaistininko padė-
jėjas - būsimasis specialistas, kad galėtų konkuruoti darbo 
rinkoje, laisvai, atsakingai, profesionaliai, kompetentingai 
dirbti visuomenės vaistinėje. Tyrimo metu vaistinėje dir-
bantys farmacijos specialistai – vaistininkai ir vaistininko 
padėjėjai – peržiūrėjo  bendrųjų kompetencijų sąrašą ir iš-
reiškė savo nuomonę, kiek svarbi kiekviena kompetencija 
vaistininko padėjėjo įsidarbinimui ir darbo karjerai. Tyrimo 
rezultatai (1 lentelė) atskleidė, kad tiek vaistininkai, tiek 
vaistininko padėjėjai pakankamai rimtai vertina vaistininko 
padėjėjo instrumentinių, tarpasmeninių ir sisteminių kom-
petencijų svarbą jo darbinėje veikloje vaistinėje. Pateikti 
rezultatai leidžia teigti, kad tik keli tarpasmeninių („Gebė-
jimas dirbti tarptautiniame kontekste“) ar sisteminių („Pro-
jektų kūrimas ir valdymas“) kompetencijų punktai sulaukė 
mažesnio nei 3 (t.y. mažiau nei „geras“) balų vertinimo. 
Visas kitas kompetencijas farmacijos specialistai vertinimo 
kaip pakankamai reikšmingas.

Lentelėje tamsiau išskirta po 5 labiausiai reikšmingas, 
vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų nuomone, instrumenti-
nes, tarpasmenines, sistemines bendrąsias kompetencijas. 

Iš tyrimo rezultatų analizės, pateiktų lentelėje, išryškė-
jo, kad abiejų grupių respondentai gana vienodai vertino 
tarpasmeninių kompetencijų svarbą, vienodai išdėstė pasi-
rinkimo prioritetus - į svarbiausių tarpasmeninių kompe-
tencijų penketuką pateko tos pačios kompetencijos. Gali-
ma teigti, kad išrinktos tarpasmeninės kompetencijos yra 
reikšmingos efektyviam bendravimui, svarbiausiam ko-
mandinio darbo įgūdžiui  [18]. Sisteminės kompetencijos 
formuojasi anksčiau įgytų instrumentinių ir tarpasmeninių 
kompetencijų pagrindu [13]. Analizuojant farmacijos spe-
cialistų nuomonę apie sistemines kompetencijas, galima 

teigti, kad abi respondentų grupės vienodai įvardijo svar-
biausiomis kompetencijomis: gebėjimą taikyti žinias prak-
tikoje, gebėjimą mokytis, gebėjimą adaptuotis naujose situ-
acijose, gebėjimą autonomiškai dirbti, rūpinimąsi kokybe. 

Vertinant vaistininko padėjėjų bendrųjų kompetencijų 
raišką, atliekant savo profesines pareigas jų darbo karje-
ros pradžioje iškart po studijų baigimo, galima konstatuoti, 
kad vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų nuomonių skirtumai 
šiais klausimais buvo nežymūs ir statistinio skirtumo nėra 
(p>0,05), todėl 1 lentelės trečiajame stulpelyje pateikta api-
bendrinta farmacijos specialistų nuomonė. Apibendrinant 
analizuojamus duomenis, galima teigti, kad vaistininko 
padėjėjų bendrųjų kompetencijų raiškos lygis yra aukštas.

Instrumentinių kompetencijų raiškos grupėje šiek tiek 
silpniau vertinti (t.y. vidurkis, nors ir nežymiam, bet ma-
žiau nei 3, arba kitaip mažiau nei „gerai“) „Gebėjimas ana-
lizuoti, argumentuoti” ,“Gebėjimas organizuoti ir planuo-
ti, laiko valdymas“ bei „Antrosios kalbos žinojimas“, kas 
leidžia teigti, jog šių kompetencijų tobulėjimui nemenką 
reikšmę turi  ne tik studijos ir darbo praktika, siekiamybė 
tobulėti jau atliekant savo profesinį vaidmenį. Tarpasme-
ninių kompetencijų grupėje kaip silpnesnė dalis buvo iš-
skirta „Kritikos ir savikritikos gebėjimai“ bei „Gebėjimas 
komunikuoti su kitų sričių ekspertais“. Tai patvirtina ir R. 
Mačernytės 2014 metais paskelbti tyrimo rezultatai, rodan-
tys, kad aukščiausiu bendradarbiavimo su kitais sveikatos 
priežiūros specialistais indeksu pasižymi ilgiau nei 15 metų 
dirbantys specialistai [19].  Daugiausia žemesnių nei „ge-
rai“ įverčių yra trečiojoje sisteminių kompetencijų grupėje, 
rodančių, kad būtent šioje srityje jauni profesionalai turėtų 
tobulėti profesinės veiklos metu.  Dera pažymėti, jog dides-
nę darbo patirtį turintys kolegos pakankamai aukštai vertino 
jaunųjų vaistininkų padėjėjų tokias instrumentines („Pro-
fesijos pagrindą sudarančių bazinių žinių įgijimas“ (3,18), 
„Bendravimas (žodžiu ir raštu) gimtąja kalba (3,45)“, „Ele-
mentarūs skaičiavimo gebėjimai“(3,42), tarpasmeninių 
(„Etikos laikymasis“ (3,38), „Gebėjimas dirbti komandoje“ 
(3,31) bei sistemines („Gebėjimas taikyti žinias praktikoje“ 
(3,23) ir “Gebėjimas mokytis“ (3,27) kompetencijas, ku-
rios yra labai svarbios atliekant profesines užduotis vienoje 
komandoje su vaistininkais. Daugelyje pasaulio šalių vais-
tininkai ir vaistininko padėjėjai nuo seno dirba komandoje 
siekdami geriausiai patenkinti vaistinės pacientų lūkesčius, 
susijusius su aukščiausios kokybės kvalifikuotos paslaugos 
gavimu visuomenės vaistinėje. Tam tikslui pasiekti reika-
lingos pastangos visų farmacijos specialistų, kurių  parei-
gos ir atsakomybė yra griežtai apibrėžtos. Norint maksima-
liai išnaudoti aukščiausios kvalifikacijos specialistų vaisti-
ninkų funkciją - kiekvienoje visuomenės vaistinėje būtinas 
pakankamas vaistininkų padėjėjų kiekis. Labai vertinama 
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jaunųjų vaistininko padėjėjų bendrųjų kompetencijų, rei-
kalingų farmacinei veiklai ir darbui su vaistiniais prepara-
tais įvairiose sveikatinimo srityse, raiška leidžia teigti, kad 
kolegines farmacijos krypties studijas renkasi pakankamai 
motyvuoti, gebantys gerai įsisavinti ir taikyti praktikoje 
studijų proceso metu teikiamas žinias studentai, o studijų 
programa suteikia jiems galimybes tai pasiekti, sklandžiai 
integruotis į darbo rinką. Mūsų tyrimas išryškino vaistinin-
ko padėjėjų nuomonę apie jų poreikį visuomenės vaistinėje 
ir parodė, kad vaistininko padėjėjai darbo vietoje jaučiasi 
nesaugiai, vertindami išbalansuotą vaistininko ir vaistinin-
ko padėjėjo kiekio santykį Lietuvos visuomenės vaistinėje 
(1 pav.) 

Išvados
1. Vaistininkai ir vaistininko padėjėjai  vienodai išrink-

dami ir aukštais įverčiais vertindami vaistininko padėjėjų 
bendrąsias (instrumentines, tarpasmeninių ir sistemines) 
kompetencijas sėkmingam vaistininko padėjėjo įsidarbini-
mui ir jų karjeros vystymuisi vaistinėje,  parodo  vaistinin-
ko padėjėjo reikšmingą darbo indėlį,  reikalingą farmacinei 
veiklai plėtoti.

2. Nepaisant gerų įverčių, žvelgiant į šiuolaikines far-
macinės rinkos reguliavimo realijas, vaistininko padėjėjai 
darbo vietoje jaučiasi nesaugiai. 

3. Tiek vaistininkai, tiek vaistininkų padėjėjai aukštais 
įverčiais vertina jaunųjų vaistininko padėjėjų, baigusių ko-
legines farmacijos krypties studijas, bendrųjų  kompeten-
cijų raišką. 
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THE ATTITUDE OF PHARMACY SPECIALIST TO THE 
GENERIC COMPETENCIES OF THE PHARMACY 

TECHNICIAN
E. Babonienė, J. Daukšienė, L. Jonaitienė

Key words: pharmacy professionals, pharmacy technicians, 
general competencies, workforce demand

Summary
The health system and labour market changes makes a 

huge challenges for pharmacy technition education institution. 
Investment in transforming and scaling up professional education 
is crucial, as education provides the foundation for building a 
capable health care workforce. Improving workforce performance 
productivity, capability and the ability to adapt to new roles is an 
on going challenge  in the increasingly dynamic environment. 
For appropriate and timely changes the level of skills, abilities 
and competencies of pharmacy technicians shouild be known and 

continously monitored. The development of generic competences 
or transferable skills is the last component for becoming more and 
more relevant for preparing students well for their future role in 
society in terms of employability and citizenship. Instrumental, 
interpersonal and systematic competencies (according research 
project „Tuning Educational Structures in Europe“) can represent all 
general competencies of young professional pharmacy technician.

The authors of this study have carried out the research in order  
to determine the atitude of pharmacy specialists to the generic 
competencies of graduated pharmacy technicians practising at 
Lithuanian community pharmacies. The metod of questionaire 
was applied. The scale of four ranges (poor, fair, good and 
excellent) was chosen for measuring the need, importance and 
practical evaluation of  number general competencies. Two 
groups of the respondens (pharmacist and pharmacy technicians) 
were involved. The resuls showed that pharmacy professionals 
share very similar attitude to the basic need and importance of all 
general (instrumental, interpersonal and systematic) competencies. 
There were no significant differences among ratings of these two 
groups (p >0.05). Overall the ranges of all general competencies 
were high (the most common assigned ranges were “good” and 
higher). The young graduates’ pharmacy technician seems for 
the more experience colleagues to perform higher skills, abilities 
and competencies in instrumental competencies field rather than 
those which require the longer practical experience. Although 
the extend of general competencies were high but because of 
recent governmental regulation activities the pharmacy specialist 
demonstrated uncertainly about the future of the profession.
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