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ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 
APIE GENERINIUS VAISTUS

Informacinį leidinį parengė Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiaudama su Nyderlandų vaistų vertinimo taryba.

2020 m., Vilnius.
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Ar Jūsų vaistai, kuriuos vartojate, dabar 
atrodo kitaip nei anksčiau? Nebeatpažįstate 
pavadinimo ar pakuotės? Tokiu atveju Jums 
greičiausiai pasiūlė įsigyti generinių vaistų. 
Jums įdomu, ar šie vaistai Jums tinkami? Ar 
saugūs vartoti? Ar jie tokie pat veiksmingi, 
kaip originalūs? Šiame lankstinuke rasite 
atsakymus į visus Jums rūpimus klausimus.
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1   Kas tai yra generiniai vaistai? Kuo jie skiriasi nuo originalių?
Generiniai vaistai neretai yra vadinami pigesnėmis originalių vaistų 
kopijomis. Tai – netiesa.  Nėra jokių tokias kalbas patvirtinančių 
mokslinių įrodymų. Ligą gydo vaisto veiklioji medžiaga, o ne vaisto 
pavadinimas, tabletės spalva, dydis, forma ar pakuotė.
Veiklioji medžiaga tiek generiniuose, tiek originaliuose vaistuose yra 
ta pati, tokio paties stiprumo. Skirtis gali tik šių vaistų išvaizda ir 
pagalbinės medžiagos.

2   Ar saugu vartoti generinius vaistus?
Taip. Jie tokie pat kokybiški, saugūs ir veiksmingi kaip ir originalūs 
vaistai. Tai patvirtina daugybė mokslinių tyrimų. Kad vaisto poveikis 
pacientui būtų optimalus, jį būtina vartoti tokia doze ir dažniu, kaip 
paskyrė gydytojas ar patarė vaistininkas.

Visą informaciją, kaip teisingai vartoti vaistus, galima rasti 
pakuotės lapelyje, kuris yra įdėtas į kiekvieno vaisto pakuotę, 
taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) 
interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Originalus vaistas  Generiniai vaistai

Vaistų 
išorė

Veiklioji 
medžiaga
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3  Kaip vyksta generinių vaistų registracija?
Visi vaistai: tiek originalūs, tiek generiniai Europos Sąjungos 
(ES) šalyse narėse yra registruojami laikantis ES priimtų teisės 
aktų ir vieningų standartų. Tai reiškia, kad visiems vaistams (tiek 
originaliems, tiek generiniams) visoje Europoje taikomi vienodi 
šiuolaikiniai kokybės, saugumo ir veiksmingumo reikalavimai. 
Tiek originalių, tiek generinių vaistų registracijos metu jų kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą vertina kompetentingi įgaliotų institucijų 
ekspertai. VVKT vaistų registracijos metu vertina pateiktą vaisto 
registracijos paraišką bei bylą ir tik tuo atveju, jei bylos duomenys bei 
atlikti tyrimai įrodo vaisto kokybę, saugumą ir veiksmingumą, vaistas 
yra registruojamas. 

4  Kodėl generiniai vaistai dažniausiai yra pigesni nei originalūs?
Sukūrus naują veikliąją medžiagą, būtina įrodyti, kad ji yra saugi 
žmogui ir gali būti vartojama gydant tam tikras ligas, kitaip tariant, 
kad ji – veiksminga. Dėl to atliekami ikiklinikiniai bei klinikiniai tyrimai. 
Toks informacijos apie vaistą surinkimas paprastai reikalauja didžiulių 
finansinių investicijų bei užtrunka ne vienerius metus.
Tuo tarpu, kai kuriami generiniai vaistai, daug duomenų (pvz. 
saugumo, veiksmingumo) apie veikliąją medžiagą paprastai jau būna 
žinomi. Šie duomenys yra surenkami vartojant originalų vaistą, kol 
jam galioja patentinė apsauga (apie 10 metų) ir generiniai vaistai tuo 
metu  negali būti kuriami / registruojami. 

Sukurti naują vaistą vidutiniškai užtrunka nuo 7 iki 10 metų.
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Generinius vaistus leidžiama pradėti kurti / registruoti tik pasibaigus 
patentinei apsaugai. Kuriant generinius vaistus, ikiklinikiniai ir klinikiniai 
tyrimai – nebūtini. 

Pakanka įrodyti, kad generiniai vaistai žmogaus organizme įsisavinami ir 
pasiskirsto taip pat, kaip ir originalūs. Tam generinio vaisto gamintojas turi 
atlikti bioekvivalentiškumo tyrimus. 

Originalus vaistas

ORIGINALUS 
VAISTAS  

20 mg
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Taip pat turi būti įrodoma, kad nežymūs generinio vaisto pagalbinių medžiagų 
sudėties skirtumai, lyginant su originalaus vaisto pagalbinių medžiagų 
sudėtimi, neturi įtakos generinio vaisto kokybei, saugumui ir veiksmingumui.

Užregistravus vaistus (tiek generinius, tiek originalius), jų buvimas rinkoje 
yra nuolat stebimas. Esant reikalui, konkretus vaistas gali būti tiriamas 
kompetentingos šalies institucijos laboratorijoje.

ORIGINALUS 
VAISTAS  

20 mg

GENERINIS 
VAISTAS

20 mg
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SUGALVOTAS VAISTO 
PAVADINIMAS

5  Kaip žinoti, kad vartojami vaistai yra generiniai?
Skiriasi originalių ir generinių vaistų pavadinimai, pakuotės. 
Kartais (tačiau ne visada) generinių vaistų registruotojas vaisto 
pavadinimą konstruoja tokiu principu: veikliosios medžiagos 
pavadinimas + paties registruotojo pavadinimas. 

Generiniai vaistai yra pigesni, nes juos sukurti ir užregistruoti reikia mažiau 
laiko ir investicijų.

Originalus vaistas 

Originalus vaistas 

Generinis vaistas

Generiniai vaistai

10 Eur 0,05 Eur     2,00 Eur     0,80 Eur

Veiklioji medžiaga + 
prekės ženklas

Veiklioji medžiaga + 
vaisto registruotojo 

pavadinimas
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6  Kodėl generiniai vaistai atrodo kitaip nei originalūs?
Kiekvienas vaistų registruotojas pats sprendžia, kaip atrodys jų 
gaminamos tabletės, piliulės, suspensijos ar inhaliatoriai. Dėl to 
generiniai vaistai nuo originalių gali skirtis savo spalva, tabletės 
forma ar dydžiu, skoniu – visus šiuos skirtumus lemia pagalbinės 
vaisto medžiagos. Skirtingos yra ir generinių bei originalių vaistų  
pakuotės. Tačiau visa tai neturi absoliučiai jokios įtakos generinių 
vaistų kokybei, saugumui ir veiksmingumui.

7  Ar saugu vartojant originalius vaistus juos pakeisti 
generiniais?
Originalių vaistų pakeitimas generiniais paprastai neturėtų sukelti 
kokių nors problemų, nes ir vieni, ir kiti vaistai yra vienodai kokybiški, 
saugūs bei veiksmingi. Tačiau pacientui gali prireikti šiek tiek laiko 
priprasti prie naujo vaisto, ypač jei tuo pačiu metu yra vartojami keli 
vaistai. Jei Jums kilo kokių nors abejonių dėl vartojamų vaistų ar 
pajutote kokių nors simptomų, būtinai apie tai pasikalbėkite su savo 
gydytoju ar vaistininku.

Dėmesio! Skirtingos vaistų išorinės bei vidinės pakuotės 
neturėtų kelti sunkumų vartojant vaistus, kai vienas 
preparatas yra pakeičiamas kitu. Visada pasitikrinkite, 
ar pakankamai lengvai galite atsukti vaistų buteliuką, ar 
patogu naudoti naująjį inhaliatorių, akių lašų lašintuvą.
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9  Ar niekam nealergiškas žmogus, originalius vaistus pakeitęs 
generiniais, gali patirti šalutinių poveikių? 
Šalutinius poveikius į vaistą lemia nebūtinai alergija. Žmogus gali jausti 
šalutinį vaistų poveikį, nes naują vaistą galbūt reikia vartoti kitaip, nei 
ankstesnį, nepageidaujamų reakcijų taip pat gali kilti ir jei vienu metu 
tenka vartoti kelis vaistus. Jei pradėję vartoti naujus vaistus, pajutote 
kokių nors simptomų, būtinai apie tai pasikalbėkite su savo gydytoju. 
Gydytojas nuspręs, ar tęsti gydymą ir kokius vaistus vartoti toliau.

Generiniai 
vaistai išoriškai 
nuo originalių 
dažniausiai 
skiriasi, tačiau 
jie yra tokie pat 
kokybiški, saugūs 
ir veiksmingi.

8  Ar generiniai vaistai yra mažiau veiksmingi nei originalūs?
Ne. Nes jų sudėtyje yra ta pati veiklioji medžiaga, kaip ir originaliuose 
vaistuose. Žinotina yra ir tai, kad tiek generiniuose, tiek originaliuose 
vaistuose veikliosios medžiagos kiekis yra lygiai toks pat, kitaip tariant, 
vaistai yra to paties stiprumo (pvz., 5 mg, 10 mg). Ir vieni, ir kiti vaistai 
yra tos pačios farmacinės formos (tabletė, kapsulė, injekcinis tirpalas), 
vartojami tokiomis pačiomis dozėmis, tai pačiai ligai gydyti. Tačiau svarbu 
nepamiršti, kad skirtis gali generinių ir originalių vaistų sudėtyje esančios 
pagalbinės medžiagos. Nors pastarosios paprastai neturi įtakos 
sveikatai, budresniems reikėtų būti tiems asmenims, kurie yra kam nors 
alergiški, pavyzdžiui gliutenui, laktozei. 

Dėmesio! Visą informaciją apie pagalbines medžiagas 
galima rasti vaisto pakuotės lapelyje  ir ant pakuotės. 
Medžiagos, kurios yra rizikingesnės vartoti vienai ar kitai  
pacientų grupei, pakuotės lapelyje paprastai yra surašomos 
atskirai. 
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Šalutinių poveikių gali sukelti 
kiekvienas vaistas, nepriklausomai nuo 
to, ar jis yra generinis ar originalus, 
nes jų sudėtyje yra ta pati veiklioji 
medžiaga. O pakuotės lapelyje nurodyti 
šalutiniai poveikiai priklauso nuo 
veikliosios medžiagos, tačiau jie gali 
pasireikšti tikrai ne visiems žmonėms.

Pranešti apie šalutinį vaistų poveikį visai paprasta – reikia tiesiog 
apsilankyti Tarnybos interneto svetainėje ir užpildyti specialią formą, kurią 
galima rasti paspaudus aktyvią skiltį „Praneškite apie nepageidaujamas 
reakcijas į vaistą”. Tai užtruks vos kelias minutes. Taip pat apie 
šalutinius poveikius galima pranešti el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt 
bei nemokamu telefonu 8 800 735 68 (gyventojams).

10 Ką daryti, jei pradėjus vartoti generinius vaistus, žmogus 
patyrė šalutinių poveikių?
Apie tai būtina pranešti savo gydytojui ir pasitarti dėl tolimesnio 
vaistų vartojimo. Nereikėtų užsiimti savigyda ir pačiam keisti 
vaistus ar liautis juos vartojus.

Apie patirtą šalutinį 
poveikį taip pat būtina 
pranešti ir VVKT. 

Dėmesio! Pranešti reikia ir apie tuos šalutinius 
poveikius, kurie yra nurodyti vaisto pakuotės lapelyje.
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Visą informaciją apie vaistą, taip pat jo pakuotės lapelį rasite VVKT 
interneto svetainėje www.vvkt.lt, skyrelyje „Vaistų paieška“.

Įrašykite ieškomo 
vaisto pavadinimą.

Atminkite, jei vaistinėje perkama ne visa vaisto pakuotė, o tik viena 
lizdinė vaistų plokštelė, vaistininkas privalo pateikti pakuotės lapelį 
lietuvių kalba.



Rūpimus klausimus apie vaistus galite pateikti 
vvkt@vvkt.lt arba tel. 8-800 735 68.
www.vvkt.lt


