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DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJy
Svei atos apsaugos ministerija, i§nagrinejusi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus
2017 m. kovo 24 d. pazym Nr. 4D-2016/1-1135 „Del X skundo p ies Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos mi isterij , teikia infonnacij apie ietuvos Respubli os Seimo
kontrolieria s rekomendacijij Sveikatos apsaugos mi isterijai igyvendinima.
1. Del rekomendacijos pakartotinai isnag neti ; " paraiskas del

vaistininko profesines kvalifikacijos pripazinimo ir teis&s aktij nustatyta tvarka pareikk&jos
atzvilgiu pagal kompetencijqpriimti adminisfracinj sprendimq.
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau - Ministerija), Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2008 m. birzelio 18 d. nutarimu Nr. 637 paskirta kompetentinga institucija, atsakinga uz jos
kompetencijai priskirtij reglamentuojamipij profesinii} kvalifik cijip ripazinim pripazjsta
Europos S jungos valst bip narip piliecip, Europos ekonomines erdves valstybip iliecip ir
Sveicarijos Konfederacijos piliecip vaistininko ir vaistininko padejejo (farmakoteclmiko)
profesin? kvalifikacijp, jgytq Europos Spjungos, Eu o os ekonomines erdves valstybese ir
Sveicarijos Konfederacijoje norint dirbti pagal reglamentuojamas vaistininko ir vaistininko
padejejo (farmakoteclmiko) profesijas Lietuvos Respublikoje, vadovaujamasi Lietuvos
Res ublikos reglamentuojamp profesinip kvalifikacijp pripazinimo jstatymu (toliau - {statymas) ir
Vaistininko p ofesines kvalifikacijos pripazinimo norint dirbti pagal vaistininko rofesijp ar
laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Res ublikoje tvarkos apraSo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos a saugos ministro 2010 m. geguzes 4 d. jsakymu Nr. V-389 „Del

Vaistininko profesines kvalifikacijos pripazinimo norint dirbti pagal vaistininko profesijp ar
laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraso patvirtinimo
nuostatomis (toliau - Tvarkos apraSas).

Ministerija 2014 m. rugpjucio 6 d. ir 2015 m. birzelio 30 d. gavo
paraiskas „Del vaistininko profesines kvalifikacijos ipazinimo norint dirbti agal vaistiniu
profesijq Lietuvos Res ublikoje ir kartu pri etus dokumentus. Ministerija, vadovaudamasi tuo
metu galiojusio Tvarkos apraSo (galiojo iki 2016 m. birzelio 30 d.) 11 punktu, jvertino kartu su
paraiskomis pateiktus dokumentus ir nustate, kad pareiSkeja nepateike dokumento, jrodandio jgyt
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vaistininko profesin kvalifikacij . Apie trukstam dokument yC b vo
informuota Ministerijos Farmacijos departamento 2014-09-03 rastu Nr. (1.1.36-2!>) -j402 ir
2015-07-02 rastu N . (1.1.36-25)4-2248.

Atsizvelgiant j tai, kad tuo metu galiojusio Tvarkos apraso 14 punkte buvo n stat)4a, kad
terminas, per kurj pareiskejas pateikia pra§om informacij , neiskaitomas j paraiskos ir dokumentp
nagrinejimo laik , o 16 punkte nustatyta, kad Ministerija galutinj motyvuotcj sprendim del
vaistininko profesines kvalifikacijos pripazinimo priima kuo greifiiau ir ne veliau kaip per 3
menesius nuo Tvarkos apraso 11 punkte pateiktp dokumentp gavimo dienos, t. y. nebuvo

nurodyta, per kiek laiko pareiskejas turi istaisyti Ministerijos nurodytus trukumus, pa eiskejai
nepristacius dokumento, jrodancio jgyt vaistininko profesin? kvalifikacijc 5 Ministerija negalejo
priimti ne vieno is Tvarkos apraso 15 pun te nurodyto sprendimo: pripazinti pareiskejo profesin?
kvalifikacij a nepripazinti pa eiskejo profesines kvalifikacijos.
Vadovaujantis siuo metu galiojandia Tvarkos apraso redakcija (galioja nuo 2016 m. bi zelio
30 d.)5 Ministerijai suteikta teise nepripazinti pa ei kejo profesines kvalifikacijos, jeigu pa eiskejas
per Tvarkos apraSo 15 punkte nustatytq termin , t. y. per 1 menesio termin nuo pranesimo
issiuntimo dienos, per ku j jis turi pasalinti nu odytus trukumus, nepasalino Ministerijos nurodytij
tmkumij.

Ministerija, atsizvelgdama j Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacij
pakartotinai isnag ineti pareiskejos paraiskas del vaistininko profesines kvalifikacijos pripazinimo
ir teises aktij nustat ta tvarka pa eiskejos atzvilgiu pagal kompetencij p iimti administracinj
sprendimq, info mavo pareiskejq 2017 m. balandzio 27 d. r Stu Nr. (10.3.3.3-252)4-1634

(pridedama), kad, jei ji pageidauja, kad Ministerija pakartotinai isnagrinetp jos 2014 m. rugpjucio
6 d. ir 2015 m. birzelio 30 d. pateiktas paraiskas, apie tai ji turi informuoti Minister aStu ir,
atsizvelgiant j tai, kad kartu su anksciau jos pateiktomis paraiSkomis buvo pateikti ne visi Tvarkos
apraso 12 punkte nurodyti dokumentai, kuriuos privaloma pateikti siekiant vaistininko profesines

kvalifikacijos pripazinimo norint dirbti pagal vaistininko profesij , prasydama pateikti trukstamus
dokumentus. Minetame raste Ministerija pareiskejai tiksliai nurode, kokj formalios kv lifikacijos
jrodym ji turi pateikti (vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojami} p ofesinii}
kvalifikaeijp pripazinimo jstatymo (toliau - {statymas) 3 straipsnio 6 dalimi, formalios
kvalifikacijos jrodymas - kompetentingos institueijos isduotas diplomas ar kitas dokumentas,
uriuo patvirtinama, kad jgyta profesine kvalifikaeija. Jungtineje Karalysteje formalios
kvalifikacijos jrodymas, patvirtinantis Jungtineje Karalysteje jgyt vaistininko profesin?
kvalifikaeij , yra „Certificate of Registered Phai aceutical Chemist )Ministerija taip pat informavo T kad jai nepatvirtinus raStu
pageidavimo pakartotinai nagrineti jos anksciau teiktp paraisRp, Ministerija netu es pagrindo
pakartotinai jij nagrineti ir negales priimti vieno iS Tvarkos apraSo 16 punkte nurodytp sprendimp:
pripazinti pareiskejo profesinp kvalifikaeij ar nepripazinti pareiskejo profesines kvalifikacijos,
jeigu pareiskejas per Tvarkos apraso 15 pun te nustatyt termin , t. y. ne ilgesnj kaip 1 menesio
termin nuo pranesimo i siuntimo dienos, nepasalino Ministerijos nurodyti} trukumi}.

2. Del rekomendaeijos jvertinti esamq teismj reguliavimq asmenq lygiateisiskumo aspektu
tais atvejais, kai yra baigtos farmacijos vientisosios studijos Lietuvos Respublikoje ir farmacijos
studijos kitoje Europos Sqj ngos valstybeje nareje bei siekiama jgyti vaistininko praktikos
licencijq Lietuvoje; prireikus imtispriemoniq teisiniam reguliavimui tobulinti.
{statymas nustato Europos S jungos valstybh} narii} piliecip, Europos ekonomines erdves
valstybiij pilieciij ir Sveicarijos Konfederacijos piliecip (toliau - valstybip narii pilieciai)
profesines kvalifikacijos, jgytos Europos Spjungos, Eu opos ekonomines erdves valstybese ir
Sveicarijos Konfederacijoje, pripazinimo principus ir proceduras, administracinj
bendradarbiavirm}, taisykles del teises iS dalies uzsiimti reglamentuojama profesija ir kitoje
valstybeje nareje arba treciojoje valstybeje atliktos profesines praktikos pripazinimo, suteikia
garantijas asmenims, jgijusiems profesin? kvalifikaeij kitoje valstybeje na eje, dirbti pagal tj}
acif} reglamentuojami profesij } arba verstis laisvpja profesija (toliau - dirbti pagal
eglamentuojam profesij ) Lietuvos Respublikoje toldomis paciomis teisemis kaip ir ietuvos
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Respublikos pilieciams.
2005 m. rugsejo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB del profesiniij
kvalifikaciji} pripazinimo (toliau - Direktyva) 1 straipsnyje jtvirtinta, kad Direktyva nustato
taisykles, pagal kurias valstybe nare, suteikianti galimyb? savo teritorijoje uzsiimti
reglamentuojama profesija atsizvelgiant j specifines profesines kvalifikacijos turejim , pripazjsta
vienoje ar keliose kitose valstybese narese jgyt profesinp kvalifikacij , ir kurios leidzia
turinfciajam minetq kvalifikacij uzsiimti ta profesija.
Ministerija, jvertinusi esam teisinj jgytos profesines kvalifikacijos pripazinimo
reguliavim asmenrj lygiateisiskumo aspektu mano, kad Fannacijos jstatymo 4 straipsnio 3 dalles
3 punkto nuostata, kad asmuo, noredamas gauti vaistininko praktikos licencij turi tureti

vaistininko profesin? kvalifikacij , jgyt baigus universitetines ar joms prilygintas fannacijos
krypties studijas; arba, jei asmens, baigusio universitetines ar joms prilygintas fannacijos krypties
studijas ne Lietuvos Respublikoje, vaistininko profesine kvalifikacija turi buti pripazinta
vadovaujantis Fannacijos jstatymo 3 straipsnio nuostata uztikrina lygias galimybes Lietuvos
Respublikos ir kitp Saliij pilieciams, turintiems nustatytus reikalavimus atitinkanci vaistininko
profesin? kvalifikacij , gauti vaistininko pra tikos licencij . Darytina isvada, kad jei kilmes
valstybe nare (siuo atveju JK) patvirtina, kad pareiskeja nera jgijusi profesines kvalifikacijos,
Ministerija, pripazindama nejgyty profesin kvalifikacij , pazeisty Lietuvos Respublikos ir kitp
valstybip piliecip lygias teises.
Ministerija negali jvertinti vaistinin o p ofesines kvalifikacijos suteikimo teisinio
reguliavimo asmenp lygiateisiskumo aspektais bei daryti su siuo klausimu susijusii} sprendi i}.
Ministerija neturi jgaliojimp suteikti asmenims vaistininko ar vaistininko padejejo
(famiakotechniko) profesines kvalifikacijos, o tik vykdo asmenp jau jgytos profesines
kvalifikacijos pripazinim Pagal galiojancius teises aktus, jgyty vaistininko profesin? kvalifikacij
jrodo Lietuvos Respublikos aukstigp mokyklp isduoti fannacijos studijp diploma , t. y. vaistinin o
profesin$ kvalifikacij Lietuvos Respublikoje suteikia Lietuvos sveikatos mokslp universitetas ir
Vilniaus universitetas. Universitetai turi teis$ savo nuoziura nustatyti tiek priemimo j studijas, tick

studijp ezultatp jskaitymo tvarkq. AukStosios mokyklos studijp ezultatp jskaitymi} tvarka turi
buti parengta vadovaujantis Studijp ezultatp jskaitymp tvarka, patvirtinta Svietimo ir mokslo
ministro 2003 m. lap ricio 12 d. jsakymu Nr. ISAK-1603. Universitetai, vadovaudamiesi nustatyta

tvarka, priima sprendimp, kiek ir kokip studijp reikia pabaigti.
Pazymetina, kad teises aktai, reguliuojantys svietimo sritj, nenumato issilavinimo

skirstymo j akademinj ar profesinj issilavinimp. Farmacijos krypties studijos, tiek Lietuvos
Respu likoje, tiek kitoje salyje, yra skirtos parengti asmenj tiek mokslinei, tiek profesinei veiklai,
t. y. susideda iS teorinio ir praktinio pa engimo ir turi atitikti butiniausius rengimo reikalavimus,
nustatytus Direktyvoje. Jstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad vaistininko formalios kvalifikacijos
j odymas turi patvirtinti, kad baigtas jstatyme nustatytas vaistininko rengimas. Vaistinin o
fonnalios kvalifikacijos jrodymas patvirtina, kad asmens pasiekti rezultatai, tiek bendrieji, tiek
specialieji, atitinka vaistininko kvalifikacijai nustatytus reikalavimus. Jungtineje Karalysteje
formalios kvalifikacijos jrodymas, patvirtinantis Jungtineje Karalysteje jgytp vaistininko profesin
kvalifikacijp, yra e tificate of Registered Pharmaceutical Chemist (nuo 1987 metp).
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 2017 m. kovo 24 d. raste Nr. S-23-757

pavede Svietimo ir mokslo ministerijai kaitu su suinteresuotomis institucijomis ignagrineti
Akademines etikos ir procedurp kontrolieriaus tarnybos rastp, nurodantj, kad jsisteigimo teise
asmenims, jgijusiems akademinj laipsnj kitoje Europos Spjungos valstybeje, o praktikp
atlikusiems priimancioje valstybeje nareje, Lietuvoje nera uztikrinama, ir sprpsti siame raste
iskeltp klausimp. Ministerija pagal kompetencijp dalyvaus vykdant sj pavedimp, prireikus
pateiks turimp informacij apie nagrinejam atvejj.
3. D I rekomendacijos imtis priemoniy, jog ateityje, nagrinejant asmenij paraiskas del

profesines kvalifikacijos pripazinimo, butij laikomasi teises aktuose jtvirtintos tokio tipo paraisty
nagrinejimo procedurines tvarkos ir termini}.

Kaip buvo mineta pirmiau, iki 2016 m. birzelio 30 d. galiojusio Tvarkos apraSo 14 punkte
buvo nustatyta, kad terminas, per kurj pareiskejas pateikia prasomp informacij , nejskaito as j
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paraiskos ir dokumentij nagrinejimo laikq, o 16 punkte nustatyta, kad Ministerija g lutinj
mot} nao(£} sprendim del vaistininko profesines kvalifikacijos pripazinimo priima kuo greiciau li¬
ne veliau kaip per 3 menesius nuo Tvarkos apraso 11 punkte pateiktij do umentij gavimo dienos.

Todel pareiskej i nepristacius dokumento, jrodanCio jgytq vaistininko profesin? kvalifikacij
Ministerija negalejo priimti ne vieno is Tvarkos apraSo 15 punkte nu odyto sprendimo: pri azinti
pareiskejo profesin? kvalifikacij ar nepripazinti pareiskejo rofesines kvalifikacijos.
2016 m. bi zelio 30 d. buvo priimtas Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos ministro
(sakymas Nr. V-882 „Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. geguzes 4 d.

jsakymo Nr. V-389 „Del Vaistininko p ofesines kvalifikacijos pripazinimo norint dirbti pagal
vaistininko profesijq ar laikinai ait a vienkartinai teikti vaistininko aslaugas Lietuvos
Respublikoje tva kos apraso patvirtinimo pakeitimo , ku iame pirmiau minetas Tva kos aprasas

isdestytas nauja redakcija.
Be kitij pakeitimij, siekiant teisinio aiskumo, buvo numatytas terminas, er kurj

pareiskej s turi pateikti trftltstamus dokumentus ir koldu atveju Ministerija nep i azjst
profesines kvalifikacijos (Ministerijai suteikta teise nep ipazinti pareiskejo p ofesines
kvalifikacijos, jeigu pa eiskejas per nustatyt termin , t. y. per 1 menesio termin nuo pranesimo
issiuntimo ienos, per kurj jis turi pasalinti nurodytus trQkumus, nepasalino Ministerijos nurodyti}
trukumij). Manome, kad sis sprendimas leis ministe ijai Tvarkos ap ase nustatytu laiku priimti
atitinkamus sprendimus.
4. Del rekomendacijos imtis priemomij, jog ateityje, tais atvejais, kai asmeny

prasymy nagrinejimas uztnmka ilgiau nei 20 darbo dieny nuo prasymo ir visy reikiamy
dokmnent nzregist avimo Ministerijoje dienos, prasym nagrinejimo terminas buty pratysiamas

irpareiskejai apie tai buty informuojami teises akt nustatyta tvarka.
Atsizvelgdama j 3 punkte paminetus Tvarkos apraso pakeitimus, numatytas aiskesnes

proceduras, Ministerija, manome, gales laiku priimti s endimus del p ofesines kvalifikacijos
pripazinimo.

Sveikatos apsaugos ministras
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