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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi
informacinj pranešimą dėl vaisto, skirto onkologinėms ligoms gydyti, Tamoksifen 20 mg NM) (raštas
pridedamas). Maloniai prašome šią informaciją išplatinti asmens sveikatos priežiūros jstaigoms.
PRIDEDAMA. 1 lapas.
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Gitą Krukienė

Informacija gydytojams dėl vaisto Tamoksifeno 20 mg

Atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos apsaugos ministerija gauna daug pacientų paklausimų dėl vaisto,
skirto onkologinėms ligoms gydyti, Tamoksifeno 20 mg N30 įsigijimo galimybių, informuojame, kad
šio vaisto Lietuvos vaistinėse yra ir jo tiekimas nuolat vykdomas.
Pažymėtina, kad vaisto gamintojo atstovai, įvertinę išrašomų receptų skaičių šiam preparatui ir
įvežamų į Lietuvą šio vaisto pakuočių skaičių, informavo, kad vaisto Tamoksifeno 20 mg turi užtekti
visiems pacientams, jei pacientai nekaups šio vaisto atsargų, skirtų 6 mėnesių gydymo kursui.
Siekiant, kad pacientai nekauptų vaisto Tamoksifeno 20 mg atsargų namuose, maloniai prašome šį
vaistą išrašyti ant vieno recepto blanko iki 1 mėn. gydymo kursui.
Primename, kad atsižvelgiant į galiojančias Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams taisykles (SAM 2002-03-OS įsak.
Nr. 112), kompensuojamieji vaistai gydymui tęsti gali būti išrašomi iki 6 mėnesių gydymo kursui
atskiruose receptų blankuose, t. y. atitinkamai gali būti išrašomi 6 receptų blankai. Tokiu atveju
pacientui nereikia lankytis kiekvieną mėnesį pas gydytoją ir reikiamus vaistus jis gali įsigyti
vaistinėse kas mėnesį. Taip užtikrins, kad pacientai nekaups vaisto atsargų namuose ir galės nuolat
įsigyti sėkmingam gydymui reikiamų vaistų.
Taip pat medicinos darbuotojai yra kviečiami aktyviau informuoti pacientus apie vaistines, kuriose
galima įsigyti vaistą Tamoxifeną 20 mg.
Vaisto Tamoksifeno yra vaistinėse prie onkologinių centrų:
Bumblauskienės vaistinėje, Santariškių g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 278 6718;
Berlinskienės vaistinėje, Volungių g. 16 (Panemunė), Kaunas, tel. (8 37) 34 6417;
Vaistinėje „Esra", Darželio g. 10 , Šiauliai, tel. (8 41) 42 2856;
Vaistinėje „Esra", Smėlynės g. 25, Panevėžys, tel. (8 45) 50 7277;
Vaistinėje „Robifarma", Liepojos g. 49, Klaipėda, tel. (8 46) 38 5389.

