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DĖL RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ PARDAVIMO NUOTOLINIU BŪDU
Gerbiamieji,
Asociacija „Investors' Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), atsižvelgdama į susidariusią padėtį dėl
e.sveikatos sistemos veiklos sutrikimo, kreipiasi į Jus dėl receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu
būdu klausimo, nes ši situacija, kaip niekad, demonstruoja, kad Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – SAM) pasiūlytas valstybinis modelis dėl receptinių vaistų
pardavimo nuotoliniu būdu per e.sistemos posistemę nėra tinkamas ir pakankamas.
Pastebime, kad Investuotojų Forumas klausimą dėl receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu būdu,
konkrečiai tai, kad turi būti leista pardavimus vykdyti vaistinėms, o ne monopolizuoti šią rinką, kuriant
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valstybinę sistemą, kelia jau nuo balandžio mėnesio. Atsižvelgiant į paskutinę įvykusią diskusiją Lietuvos
Respublikos Vyriausybėje (toliau – LRV) 2020 m. birželio 2 d. pasitarime, LRV kanclerio pirmasis
pavaduotojas L. Savickas 2020 m. birželio 3 d. pateikė pasiūlymą SAM įvertinti alternatyvią
galimybę vykdyti receptinių vaistų pardavimą nuotoliniu būdu per vaistinių internetines
platformas. Investuotojų Forumas iki šiol negavo jokio atsakymo, ar šis pasiūlymas buvo
įvertintas, nei informacijos, kokia yra receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu būdu įgyvendinimo
stadija.
Taip pat birželio 30 d. el. laišku Investuotojų Forumas pakartotinai kreipėsi į SAM ir LRV su prašymu
pateikti informaciją ir organizuoti susitikimą su SAM, Registrų centro ir vaistinių atstovais, siekiant aptarti
planuojamos receptinių vaistų nuotolinio pardavimo sistemos praktinį įgyvendinimą/veikimą, tačiau jokio
atsakymo negavo, o, mūsų žiniomis, susitikimas nebuvo organizuotas. Vietoje to, liepos 14 dieną, prieš
tai neaptarus praktinių klausimų su vaistinėmis, buvo užregistruotas Vyriausybės nutarimo projektas Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo,
kuris, be kita ko, siūlo įtvirtinti nuostatas, susijusias su receptinių vaistų nuotolinės prekybos vykdymu.
Tokia situacija kelia Investuotojų Forumo nuostabą ir klausimą, kodėl nėra palaikomas valdžios žadėtas
bendradarbiavimas.
Norėtume pakartotinai pabrėžti, kad, mūsų nuomone, sprendimas užtikrinti nuotolinį receptinių vaistų
pardavimą tik per valstybės kontroliuojamą platformą nedera su konkurencijos principais, o šiuo metu
susidariusi situacija parodo, kad toks pasirinkimas nėra pakankamas ir iš techninės pusės. Negalime
suprasti, kodėl vienu metu negali egzistuoti keletas skirtingų sistemų, galinčių įgyvendinti internetinę
prekybą receptiniais vaistais, taip užtikrinant pacientų poreikius ir interesus.
Vaistinės, turinčios vaistų internetinės prekybos svetaines bei sutartis dėl vaistų pristatymo paslaugų, yra
kur kas geriau pasirengusios vykdyti nuotolinę receptinių vaistų prekybą nei valstybinė e.sistemos
posistemė, kuri net nėra sukurta. O atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, vaistinės galėtų aktyviai
dalyvauti ir siūlyti skirtingus techninius sprendimus receptinių vaistų nuotolinės prekybos modelio plėtrai ir
sklandesniam veikimui. Tačiau tam reikia palaikyti abipusį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad pagaliau
vyktų produktyvus dialogas tarp valstybės institucijų ir verslo. Atkreipiam dėmesį, kad Estija jau šiuo metu
suteikia vaistinėms galimybę vykdyti receptinių vaistų nuotolinę prekybą per savo internetines platformas.
Kodėl to negali daryti ir Lietuva?
Manome, kad turi būti atsižvelgta į susiklosčiusią situaciją dėl e.sveikatos sistemos veiklos
sutrikimo ir atitinkamai imtasi veiksmų. Prašome atnaujinti dialogą su verslo atstovais, palaikyti
konstruktyvų bendradarbiavimą ir pagaliau išspręsti receptinių vaistų nuotolinės prekybos
klausimą taip, kad atitiktų pacientų interesus, o valstybės biudžeto lėšos būtų panaudotos
racionaliai ir efektyviai.
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