VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
Visą informaciją apie e-PL projektą (toliau – Projektas) galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos interneto svetainėje adresu www.vvkt.lt, skiltyje „Svarbi informacija“.

Tereikia paspausti aktyvią nuorodą „e-PL projektas“. Informacija nuorodoje nuolat atnaujinama.

Aktualią informaciją apie Projekte dalyvaujančius vaistinius preparatus galima rasti pavaizduotą
šitaip:

Visos nuorodos yra aktyvios, t. y., paspaudus „ant“ vaistinio preparato pavadinimo, būsite nukreipti
į LR vaistinių preparatų registrą arba į Sąjungos vaistinių preparatų registrą. Paspaudus „ant“
pakuotės lapelio informacijos, jūsų kompiuteryje atsidarys aktualus pakuotės lapelis, kurį galėsite
parodyti pacientui arba pasiskaityti patys (pakuotės lapelyje nurodoma informacija apie vaistinio
preparato paruošimą ir t.t.).

Į Europos vaistų agentūros (EVA) interneto svetainę būsite nukreipti tik tuo atveju, jeigu vaistinis
preparatas yra registruotas Sąjungos vaistinių preparatų registre. Skiriamasis požymis – registracijos
pažymėjimo numeris (pavyzdys - EU/x/yy...).
Taigi, jei esate nukreipti į EVA interneto svetainėje esančią vaisto „kortelę“, spauskite laukelį
„Product information“.

Tokiu atveju būsite nukreipti į atitinkamą skiltį, kurioje reikėtų pasirinkti lietuvių kalbą.

Paspaudus atsisiuntimo mygtuką, galima matyti aktualią preparato charakteristikų santrauką,
pakuotės ženklinimo tekstą ir pakuotės lapelį.

Jeigu paspaudus aktyvią nuorodą, esate nukreipti į vaistinių preparatų informacinėje sistemoje
VAPRIS esančią aktyvią vaisto „kortelę“, preparato charakteristikų santrauką bei pakuotės lapelį taip
pat galima atsisiųsti vieno mygtuko paspaudimu.

NEREKOMENDUOTUMĖME Vaistinių preparatų, dalyvaujančių ePL projekte, pakuotės lapelių
išsisaugoti savo darbiniuose kompiuteriuose ar kituose išmaniuosiuose įrenginiuose ir naudotis šia
išsaugota informacija. Kodėl? Nes informacija apie vaistinius preparatus yra kintanti ir, pasikeitus,
pakuotės lapeliui, Jūs pasikeitimų nematysite.

REKOMENDUOTUMĖME nuorodą apie e-PL projektą (arba informacinę sistemą VAPRIS)
išsisaugoti kompiuterio „žymių juostoje“, pasinaudojant funkcija „Žymių juosta“ (angl. Favourite).
Tokiu atveju nereikės kaskart ieškoti nuorodos.

Žymių juostoje turi atsirasti aktyvus mygtukas su tokiu pavadinimu, kurį suteikėte išsaugant nuorodą.
Pavyzdžiui:

Taigi, atlikę šį veiksmą, savo darbiname kompiuteryje atsidarę interneto naršyklę vieno mygtuko
paspaudimu būsite nukreipti į Projekto polapį.
Kilus klausimams, galite susiekti su registruotojų atstovais, kurių kontaktinė informacija skelbiama
skiltyje „Registruotojo kontaktinė informacija“.

Kontaktinis asmuo, atstovaujantis Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą ePL projektui – Vaistų
registracijos skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė, tel. +370 68314667, el.p.
kristinapovilaitiene@vvkt.lt.

DĖMESIO! Primename, jog oficiali ir teisinga informacija apie vaistus skelbiama tik Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Atkreipiame dėmesį, jog kitose interneto
svetainėse pateikiama informacija apie vaistus gali būti nebeaktuali, netiksli ar pasenusi, tad ja
pasitikėdami rizikuojate savo pacientų sveikata.

