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DĖL VALSTYBĖS SUBSIDIJOS POILSIUI SKYRIMO FARMACIJOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAMS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Lietuvos farmacijos

darbuotojų profesinės sąjungos 2020 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. 14/08/2020 pateiktą

informaciją, pritaria šiame rašte išdėstytiems argumentams dėl valstybės subsidijos poilsio

paslaugoms skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams ir prašo Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministerijos į kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjų sąrašą įtraukti

farmacijos specialistus bei atitinkamai papildyti Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą

ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-539.  

Pabrėžiame, kad farmacijos specialistai ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo

šalyje metu nuosekliai vykdė teikiamus nurodymus, laikėsi skelbiamų rekomendacijų, nuo pat

ekstremaliosios situacijos paskelbimo šalyje pradžios bendradarbiavo su Sveikatos apsaugos

ministerija vaistinių preparatų aprūpinimo, farmacinės paslaugos gyventojams teikimo bei kitais

klausimais ir reikšmingai prisidėjo užtikrinant vaistinių preparatų prieinamumą gyventojams

karantino metu. Paminėtina, kad didžioji dalis farmacijos specialistų neturėjo galimybės

karantino metu dirbti nuotoliniu būdu kai tuo tarpu dalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų

veikla buvo apribota. 

Informuojame, kad remiantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) duomenimis, Lietuvoje yra 4685

farmacijos specialistai. Esant poreikiui, farmacijos specialistų sąrašą pateiks VVKT. 

PRIDEDAMA. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos 2020 m. rugpjūčio 14

d. raštas Nr. 14/08/2020, 2 lapai.
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