Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

2020 m. gruodžio 22 d.

DĖL OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMO
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija, susipažinusios su LR
sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu
Nr. V-2985 (toliau - Sprendimas), kuriuo numatoma pareiga vaistinėms dirbti 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir
2021 m. sausio 2-3 d. ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną, teikia savo pastebėjimus bei siūlymus.
Suprantame, kokia sudėtinga situacija šiuo metu yra sveikatos apsaugos sistemoje. Vaistinės,
būdamos sveikatos sistemos dalimi, kiekvieną dieną prisideda prie esamos pandemijos valdymo, kiek
įmanoma, savo kompetencijos ribose, išspręsdamos pacientų problemas vaistinėje, taip jų nenukreipiant į
šiuo metu ypatingai apkrautas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu ne visos vaistinės Lietuvoje dirba dėl farmacijos specialistų
(vaistininkų ir farmakotechnikų) bei kitų vaistinės darbuotojų trūkumo. Dalis farmacijos specialistų šiuo
metu turi būti saviizoliacijoje (85 farmacijos specialistai), kita dalis serga COVID-19 bei kitomis ligomis
(104 farmacijos specialistai) ar turi slaugyti vaikus ar kitus globotinius. Taigi farmacijos specialistų, kurie
yra saviizoliacijoje arba serga šiuo metu, ien Lietuvos vaistinių asociacijos nariams priklausančiose
vaistinėse yra 189. Tad užtikrinti visų vaistinių darbo, net nevertinat kitų sąlygų, yra neįmanoma.
Taip pat yra techniškai neįmanoma užtikrinti vaistinių darbo prekybos centruose, kurie švenčių
dienomis nedirbs. Taip pat, esant sveikatos priežiūros specialistų trūkumui, ne visos asmens sveikatos
priežiūros įstaigos dirbs. Vadinasi dirbti šiose vietose vaistinėms taip pat nebus galimybės. Pažymime, kad
šiuo metu ne į visas vaistines, kurios dirba asmens sveikatos įstaigose, yra galimybė patekti pacientams dėl
COVID-19 valdymo, tad net ir veikiant gydymo įstaigai, vaistinė dirbti negali. Atkreipiame dėmesį, kad iki
Sprendimo įsigaliojimo, liekant keletui dienų, vaistinėse dirbantys vaistininkai ir farmakotechnikai gali
neturėti galimybių palikti vaikų ar kitų globotinių kitų asmenų priežiūrai.
Manome, kad geriausias praktinis šio Sprendimo įgyvenimas, kuris būtų patogiausias ir palankiausias
pacientams, tai ne kiekvienos vaistinės darbas ne trumpesnis nei 4 val., o užtikrinti vaistinių darbą taip, kad
kiekviename mieste dirbtų vaistinės. Siūlome, kad kiekviena vaistinė, kuri turi atitinkamoje
savivaldybėje daugiau nei vieną vaistinę, užtikrintų toje savivaldybėje bent vienos savo vaistinės darbą
visą dieną. Tokiu atveju kiekvienoje savivaldybėje dirbtų keletas vaistinių. Dideliuose miestuose dirba visi
vaistinių tinklai, mažesniuose keletas, tačiau toks sprendimas užtikrintų vaistinių darbą visą darbo dieną, kas
būtų žymiai patogiau pacientams, nei ieškoti, kokia vaistinė konkrečiu laiku veikia. Taip pat vaistinės
įsipareigotų vaistinių darbo laiką skelbti ne tik viešojoje erdvėje, bet ir ant kiekvienos savo vaistinės durų,
kad būtų aiškūs nurodymai pacientams, kur reikėtų vykti, jei esanti vaistinė šiuo metu nedirba. Aukščiau
minėtas siūlymas užtikrintų vaistų prieinamumą Lietuvos gyventojams švenčių dienomis.
Atsižvelgiant į išdėstytą, prašome tobulinti Sprendimą ar parengti aiškinamąjį raštą, kurio pagrindu
vaistinės darbą galėtų organizuoti taip, kaip yra patogiausia pacientams, nes Lietuvos vaistinės dėl objektyvių
aplinkybių neturi galimybių užtikrinti visų vaistinių veikimo. Be to, palikus tokią informaciją, bus klaidinami
Lietuvos gyventojai, tikėdamiesi rasti visas veikiančias vaistines.
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Atkreipiame dėmesį, kad šis Sprendimas nebuvo derintas su nei viena vaistines ar vaistininkus
atstovaujančia organizacija. Esame įsitikinę, jog sklandūs sprendimai gali būti priimami tik kartu
diskutuojant bei derinant proporcingus sprendimus.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.
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