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Santrauka
Šiandieninė farmacinės veiklos strategija išgyvena per-
mainų metą. Šio darbo tikslas − išnagrinėti farmacinės 
paslaugos kokybę ir vaistų prieinamumą užtikrinančios 
vaistininkų bendruomenės lūkesčių sklaidą, įvertinti vais-
tininkų lūkesčių deramo tenkinimo kliūtis, išanalizuoti 
pavienių vaistininkų grupių lūkesčių skirtybes ir ben-
drybes. Apklaustųjų respondentų atsakymų analizė liu-
dija komandinio darbo, darbo planavimo ir savarankiškų 
sprendimų  lūkesčių nenaudai. Tyrimas atskleidė dalines 
farmacininkų pagrįstų nuomonių eliminavimo tenden-
cijas. Pripažintina, kad adekvatesnį  lūkesčių tenkinimą 
trukdo kliūtys, kurias įveikdama vaistininkų bendruo-
menė privalėtų labiau telktis ir solidarizuotis, betarpiškai 
priimdama sprendimus. Tyrimas atskleidė ir farmacininkų 
bendruomenės puoselėjamus lūkesčius naujųjų pokyčių 
kontekste. Anketinių duomenų analizė paliudijo esminį 
poreikį mažinti socialinių, fizinių ir psichologinių stre-
sorių  įtaką. Darbdaviams, tinklinių vaistinių adminis-
tracijai, vaistinių vadovams privalu optimizuoti vaistinių 
darbo vadybinį modelį, užtikrinantį vaistininko darbo 
kokybiškumą. 

Įvadas
Šiandieninė farmacinės veiklos strategija išgyvena ilgai 

trunkančių permainų metą. Lietuvos Respublikos Seimo 
2003 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. IX–1604, patvirtinęs 
Nacionalinės vaistų politikos nuostatas, buvo priimtas iki 
Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, siekiant 
užtikrinti geresnį Lietuvos gyventojų aprūpinimą saugiais, 
tinkamos kokybės vaistais [1]. Įstojus į Europos Sąjungą, 
Lietuvos Respublika privalo vykdyti farmacinę veiklą pagal 
ES teisės aktų reikalavimus. ES direktyvos reglamentuoja 
šias sritis: vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimą, 
vaistinių preparatų klasifikavimą, klinikinius vaistinių prepa-
ratų tyrimus, veikliųjų medžiagų gamybą ir platinimą, vaistų 

prekybos tarpininkų veiklą, vaistinių preparatų reklamą ir kt. 
ES mastu nesuderinta sritis farmacijos sektoriuje buvo tik 
vaistų kainodara ir vaistinių veikla. Šios sritys buvo regu-
liuojamos nacionaliniu lygiu. Lietuvos Respublikos Seimo 
2011 m. birželio 7 d. nutarimu patvirtinti Lietuvos sveikatos 
plėtros 2011– 2020 m. metmenys, apimantys ir nacionalinės 
vaistų politikos vykdymo strategiją. 2015 m. kovo 12 d. 
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas buvo papildy-
tas farmacinės rūpybos sąvoka [2]. Farmacijos įstatymas 
apibrėžia, kad tai yra vaistininko farmacinės veiklos dalis. 
Gyventojams teikiamos kokybiškos farmacinės rūpybos 
paslaugos kartu yra ir atsakingos savigydos koncepcijos 
plėtojimas, todėl, kaip rodo pasaulinė praktika, įmanoma 
sumažinti sveikatos apsaugos išlaidas ir pagerinti bendrą 
gyventojų sveikatos būklę. Farmacijos specialisto misija 
– paaiškinti, kokiam sveikatos sutrikimui gydyti būtinas 
gydytojo paskirtas ar vaistininko rekomenduojamas vais-
tinis preparatas, nustatyti, ar pacientui nėra simptomų, dėl 
kurių būtina gydytojo konsultacija, pasiūlyti ne tik vais-
tinį preparatą, bet ir parinkti optimalią jo formą, paaiškinti 
vartojimo ypatumus, įspėti dėl galimo vaistinio preparato 
nepageidaujamo poveikio, vaisto sąveikos su maistu, kitais 
vaistiniais preparatais. Farmacijos specialistas yra paskutinis 
su pacientu bendraujantis sveikatos priežiūros specialistas, 
jam tenka didelė atsakomybė parenkant tinkamiausią vaistą 
pagal recepte nurodytą bendrinį vaisto veikliosios medžiagos 
pavadinimą, įvertinant paskirtų vaistų klinikinius aspektus 
ir farmakologines vaistų savybes [3].

Tyrimo tikslas − išnagrinėti farmacinės paslaugos ko-
kybę ir vaistų prieinamumą užtikrinančios vaistininkų ben-
druomenės lūkesčių sklaidą, įvertinti vaistininkų lūkesčių 
deramo tenkinimo kliūtis, išanalizuoti pavienių vaistininkų 
grupių lūkesčių skirtybes ir bendrybes.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Darbe taikomi kokybinio tyrimo duomenų apdorojimo 

metodai. Tyrimo priemonė – anketa, sukurta remiantis spė-
jamomis prielaidomis dėl galimai egzistuojančių kliūčių ir 
sunkumų farmacinių paslaugų teikimo sferoje bei siekių 
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pažinti jų įveikos galimybes kasdienybėje. Pradedant tiria-
mąjį darbą, buvo atlikta anketos dalinė validacija, t.y. buvo 
išdalintos aštuonios anoniminės anketos kelių atsitiktinai pa-
rinktų vaistinių darbuotojams. Pirminės apklausos metu kartu 
su apklaustaisiais buvo aptartas  41 klausimyno paragrafas, 
išsiaiškinti atskiri jų formulavimo aspektai. Atsižvelgiant į 
respondentų pastabas, pavienės klausimyno nuostatos buvo 
iš dalies pakoreguotos. Į tyrimą buvo įtraukti 42 Vilniaus 
miesto vaistininkai.  Anketą sudaro dešimt uždaro tipo klau-
simų (kai kurie iš jų sudaryti iš dviejų poklausimių). Siekiant 
užtikrinti respondentų kokybišką anketavimą, apklausiamieji 
buvo patikinti dėl teikiamos informacijos konfidencialumo 
ir anonimiškumo išsaugojimo. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
Didžioji apklaustųjų respondentų dalis nurodė, kad 

spaudoje farmacinės paslaugos koncepcija diskutuojama 
nepakankamai, o vyresnės kartos atstovų nuomone - infor-
macijos šiais klausimais išvis stokojama. Apklausa paliudijo 
absoliučios respondentų dalies susirūpinimą dėl patiriamo 
streso darbinėje aplinkoje. Pagrindiniais stresoriais įvardinti: 
pernelyg didelis darbo krūvis, nepakankamas darbuotojų 
skaičius, neadekvatus darbo užmokestis, įgytos specialy-
bės nuvertinimas, vaistininko statuso, prestižo sumenkimas 
(vaistininkai darbdavių vertinami kaip vaistų pardavėjai). 
Respondentai išryškino pastaruoju metu vis labiau įsiga-
linčią tendenciją, kai vaistinėje paliekamas dirbti tik vie-
nas farmacijos specialistas. Tarptautinių tyrimų duomenys 
įvardija panašias tendencijas [4-6]. Tyrimų duomenimis, 
farmacijos specialistai didžiausią stresą patiria dėl per didelio 
darbo krūvio ir nepakankamo darbuotojų skaičiaus [7,8]. 
JAV mokslininkai S. Kiron ir kt. nustatė, kad vaistininkų 
stresą sukelia  per ilgos darbo valandos, per didelis darbo 
krūvis, nepakankamas darbo užmokestis [9]. Apklaustieji 
respondentai socialiniams stresoriams priskyrė prastą vais-
tinės kolektyvo santykių mikroklimatą. Pastarajai streso-
rių grupei respondentai priskyrė ir vidinę konkurenciją 
(tai ypač akcentavo jaunesniosios vaistininkų generacijos 
atstovai), prastą vidinę vaistinės darbo vadybą (vaistinių 
vedėjų nesugebėjimą atliepti naujus iššūkius, vaistininkų ir 
farmakotechnikų funkcijų dubliavimą). Dalis respondentų 
pripažino, kad didžiausią stresą kelia nepagrįsti tinklinių 
vaistinių administracijos reikalavimai dėl pardavimų apim-
ties, dėl ko vaistinė, jų nuomone, tolsta nuo pirminės savo 
paskirties – gydymo, sveikatinimo institucijos prigimties. 
Apklaustieji respondentai skeptiškai vertina vaistinių dalinį 
virsmą parduotuvėmis, t.y. kosmetikos ir grožio industrijos 
priedėliai vaistinėse iškreipia jų pirminę paskirtį. Tyrimo 
metu fiksuoti ir tam tikri paradoksalūs psichologiniai streso-
riai – emocinę įtampą pavieniams vaistininkams kėlė ir per 

mažas darbo krūvis. Pastariesiems toks darbo normavimas 
siejosi su per menku darbo įvertinimu, su galimo atleidimo 
iš darbo prognoze. 

Šalia įvardintųjų, tarpsta ir vienas, anketose labiau nuty-
limas stresorius – tai būsimų reformų baimė. Vertinimai dėl 
susiklosčiusios farmacinės paslaugos situacijos akivaizdžiai 
išryškina atotrūkį tarp jaunesnės ir vyresnės kartų vaisti-
ninkų. Spėtina, kad pastaroji respondentų grupė nėra imli 
naujovėms ir sunkiai prisitaiko prie esamos situacijos kaitos, 
yra konservatyvesnė. Respondentų nuomonių išsiskyrimas 
dėl teisinio reguliavimo nėra žymus. Neatmestina prielaida, 
kad dalis farmacininkų visuomenės neturi vizijos, kaip šį me-
chanizmą būtų galima keisti. Vertinant pasirengimą naujiems 
iššūkiams galima konstatuoti, kad respondentai bene labiau-
siai svarsto farmacinės rūpybos įgyvendinimo perspektyvas. 
Pastarosios inovacijos vizijos farmacininkų bendruomenėje 
nėra apčiuopiamai išgrynintos ir kelia daugiau klausimų, nei 
teikia aiškių orientyrų. 

Apibendrindami galime teigti, kad atsakymuose vyrauja 
trumpalaikės, nesuvokiamos vizijos charakteristika (konsta-
tuoja pokyčių poreikį, neįvardindami turinio kaitos dėmenų), 
išryškėja per menka geba išgryninti teisinio mechanizmo re-
guliavimo prioritetus. Atrodo, kad jaunesniosios vaistininkų 
kartos atsivėrimas iššūkiams yra didesnis, nei vyresniosios 
kartos farmacininkams. Pastarojoje grupėje net 15 procentų 
apklaustųjų neturi savo nuomonės šiuo klausimu. Galbūt tai 
sietina su būsima profesinės veiklos tęsimo perspektyva, nes 
artėja pensinis amžius. Klausimyno atsakymų analizė kol kas 
neleidžia įvertinti darbdavių ir vaistininkų bendruomenių 
santykių keitimo perspektyvos. Situacijos valdymo svertai 
yra darbdavių pusėje. Manytina, kad glaudesniam abiejų 
konkuruojančių pusių dialogui stokojama pačių vaistininkų 
bendruomenių vidinės iniciatyvos. Tyrimo metu išryškėjo ir 
gana paradoksali vaistininkų žinijos apie Europos Sąjungos 
šalyse susiklosčiusios farmacinės paslaugos patirtį spraga. 
Pripažintina, kad dalis vaistininkų apie ją neturi jokios in-
formacijos.

Išvados
1. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad naujojo farmacinės 

veiklos modelio diskutavimo ir diegimo erdvėje farmaci-
ninkų lūkesčių nėra pakankamai paisoma ir jie nėra tapę 
tinkamos vaistinių vadybos intereso dalimi. Diskusija dėl 
naujojo farmacinio modelio neįtraukia ir neaktyvuoja far-
macininkų kolektyvo nuoseklesniems nuomonių mainams. 
Respondentų atsakymų analizė leistų teigti, kad vaistininkų 
darbo organizavimo ir planavimo lūkesčiai  realizuojami 
mažiausia apimtimi. Tinklinių vaistinių savininkų verslo 
logika vadovaujasi kitais kriterijais, iš esmės − vien pelno. 

2. Tyrime fiksuotas vaistininkų ir darbdavių interesų 
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nesuderinamumas formuoja prielaidas gilėjančiai vertybi-
nei krizei, t.y. vaistininko ir tradicinės vaistinės atskirčiai 
nuo jų pirminės prigimties (kokybiškos sveikatos paslaugos 
teikimo). 

3. Tyrimo metu nustatyta, kad darbinio stabilumo lūkes-
čiai yra jautriau suvokiami vyresniosios kartos vaistininkų 
aplinkoje, o karjeros siekimo lūkesčiai būdingesni jaunes-
niosios farmacininkų kartos savirealizacijai. Pastaroji grupė 
linkusi drąsiau priimti naujus iššūkius ir organizacines ino-
vacijas, yra labiau informuota apie Europos Sąjungos šalių 
vaistinių gerąją patirtį.

4. Darbinio komforto lūkesčių raiškoje dominuoja pa-
vienių stresorių (nesubalansuotas darbo laikas, papildomų 
ir nebūdingų vaistininkų veiklai funkcijų priskyrimas, nea-
dekvatus atlyginimas, vaistininko profesinio statuso sumen-
kinimas) įtakos eliminavimo poreikis. 

5. Tyrimo duomenų analizė leistų kelti prielaidą, kad 
vaistininkų bendruomenės per menkas įsitraukimas į far-
macinės paslaugos teisėkūros procesus ir jų diskutavimo 
lauką, dalinis bendruomenės susiskaldymas bei nykstantis 
profesinis solidarumas santykinai marginalizuoja vaistininkų 
galimo ir neišnaudoto potencialo bei indėlio raišką.

Padėka 
Daliai Kaubrienei už bendradarbiavimą, atliekant ty-

rimą.
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Summary
Pharmacists’ society takes part in direct pharmaceutical acti-

vity process, which currently undergoes a dynamic change. The 
latter accumulates ongoing effort to generate regulatory and orga-
nizational conservation impulses for the pharmaceutical services. 
Since Lithuania’s accession to the European Union in 2004, its 
pharmaceutical strategy guidelines have been supplemented with 
new elements. The resulting changes in liabilities raised additio-
nal requirements to ensure quality and availability of pharmaceu-
tical services. These changes directly formed a new scope for pro-
fessional responsibility and the need for improving professional 
competency. The key axis of the main body of this study - the qu-
estionnaire, presentation of its preparation principles and analysis 
of the responses. Results have shown differences and similarities 
of expectations of the pharmacists’ community. Analysis has re-
vealed sensitive (often ignored by employers) professional iden-
tity and expression issues. 

Correspondence to: vilte.samsone@gmail.com

Gauta 2022-03-21

Priedas
Anketa
Farmacininkų bendruomenės lūkesčiai farmacinės paslau-

gos pokyčių ir iššūkių kontekste
Vardas, pavardė
Gimimo data
Gyvenamoji vieta, adresas
Darbovietė, pareigos
Profesinis darbo stažas
Visuomeninė veikla, pareigos
1. Kaip jūs vertinate susiklosčiusią farmacinių paslaugų teikimo 

situaciją Lietuvoje? Ar ji jus tenkina kaip farmacijos specialistą?
2. Kas, jūsų nuomone, šiandien labiausiai sąlygoja farmacinių 

paslaugų teikimo kokybę? Kokie veiksniai ją labiausiai sąlygoja?
3. Kaip jūs manote, ar farmacinių paslaugų teikimo teisinio 

reguliavimo mechanizmas yra tinkamai išplėtotas? 
4. Kokias jūs įžvelgtumėte farmacinės paslaugos teikimo teisi-

nio reguliavimo perspektyvas? Ką jūs siūlytumėte keisti?
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5. Kokie būtų bendrieji farmacininkų lūkesčiai ateičiai, efek-

tyvinant farmacinės paslaugos teikimo procedūras? 
6. Kaip jūs manote, ar farmacinės paslaugos teikimo diskusija 

viešajame diskurse sulauktų pritarimo nusistovėjusios praktikos 
keitimo klausimu? Ar farmacininkų bendruomenė pasiruošusi pri-
imti naujus iššūkius?

7. Kaip jūs manote, ar pacientams siūlomas naujas farmacinių 
paslaugų teikimo modelis (išgryninant vaistinės personalo parei-
gybių aprašymą ir diegiant funkcijų perskirstymą praktikoje) būtų 
palankiai priimtas?

8. Kaip manote, ar aukščiau minėtasis farmacinės paslaugos 
teikimo modelis nesupriešins farmacininkų bendruomenės, nes 
tapęs geros vaistinės praktikos dalimi, greičiausiai, nebūtų įdiegtas 
tam tikrose tinklinėse vaistinėse visa apimtimi?

9. Kokias, jūsų nuomone, patirtis ir tradicijas vertėtų perimti 
iš Europos Sąjungos šalių vaistinių praktikos? 

10. Kaip jums atrodo, ar vaistininkams skirtoje spaudoje pakan-
kamai diskutuojama nauja farmacinės paslaugos teikimo koncep-
cija? Ar įžvelgtumėte farmacininkų bendruomenės konservatyvumą, 
arba priešingai, noro keisti ir keistis apraiškų?


