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  Naujieji metai

Nauji metai jau atėjo,
O senieji prisiminimuos paliko.
Jie atguls į istorijos lapus
Ir į mūsų širdies kampelius.

Kiekvienam žmogui nauji metai –
Nauji sumanymai ir mastai,
Startas kūrybiniams pakilimui
Ir valio ad astrą darbų maršrutui.

Jonas Steikūnas

LFS Valdyba nuoširdžiai 
sveikina visus LFŽ skaitytojus 

Naujųjų 2016 metų proga!

MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

S v e i k i n u  v i s u s 
„Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo skaitytojus 
sulaukus dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš 
spaudos prieš  2016 
metus.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos istorijoje profesijų atstovams ypač 
jautriai ir atsakingai aptarnauti pacientus ir tuo būdu 
prisidėti prie mūsų profesijos prestižo kėlimo. Šiame 
žurnalo numeryje Jūs rasite straipsnius apie farmacijos 
sektoriaus aktualijas. Skaitytojams pateikiame 
informaciją apie LFS XXX suvažiavimą ir tarptautinę 
konferenciją bei apie 6-ąją mokslinę-praktinę 
konferenciją, apie  Farmacijos fakulteto naujienas. 
Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 
80 metų. Skaitytojai susipažins su dr. Henriko Dūdėno 
memuarų tęsiniu ir vaistininko Arturo Nastaravičiaus 
interviu. Žurnale patalpinome informaciją apie dr. 
Reginos Žukienės parašyta naują knygą.

Skaitytojams pateikiama medžiaga iš FIP 75-
ojo farmacijos mokslo ir praktikos kongreso. Be 
to skaitytojai susipažindinami su naujais vaistais, 
registruotais Europoje ir pasaulyje 2015 metais.

Skaitytojai galės perskaityti iliustruotą straipsnį 
apie Čekijos farmacijos muziejų Kukso mieste.

Laukiame naujų mūsų žurnalo skaitytojų, kurie 
perskaitę mūsų žurnalą sulauks  naujų   žinių šaltinio 
ir naujienų iš kolegų profesinės veiklos, ir farmacijos 
mokslo bei praktikos apžvalgos, ir naudingų patarimų 
bei atsakymų į Jus dominančius klausimus.

Linkiu visiems mūsų žurnalo skaitytojams puikios 
sveikatos, sėkmės darbe ir asmeninės laimės!

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

„Lietuvos farmacijos žinios“ – Lietuvos farmacijos
sąjungos periodinis žurnalas, skirtas farmacijos

specialistams, tęsia „Farmacijos žinių“
(1923-1940) tradicijas
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IntervIu

Interviu su  vaistinių tinklo „Camelia“ farmacinės 
rūpybos projektų vadovu farmacijos magistru 

Arturu Nastaravičiumi

1. Klausimas. Neseniai baigėte farmacijos studijas 
Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Gal galite 
trumpai apibūdinti farmacijos studijų būklę 
farmacijos fakultete? Ar gavote pakankamai žinių 
ir praktinių įgūdžių profesinei veiklai farmacijos 
sektoriuje?

Baigiau farmacijos studijas beveik prieš 2 metus. 
Kaip ir daugelis LSMU studentų, didžiuojuosi savo 
Alma Mater. Būdamas jaunesnio amžiaus, ne visais 
atvejais suvokdavau studijų programos pagrįstumą. 
Su šypsena pamenu, kuomet pirmame kurse prof. dr. 
R. Brunevičiūtė, dėstydama lotynų kalbą, pasakojo, 
kad universiteto pavadinimas yra kilęs iš žodžio 
“universum”, todėl šiose įstaigose studentas ugdomas 
visapusiškai. Galbūt toks požiūris ir lėmė pasirinkimą 
pradėti doktorantūros studijas farmacijos kryptyje.

Kalbant apie žinias ir praktinius įgūdžius, 
universiteto programą vertinčiau pozityviai. Vos 
įgijęs farmacijos magistro diplomą atradau savo 
vietą rinkoje ir pradėjau dirbti receptaru bei vaistinės 
vedėju. Žinoma, pradžia buvo sunki. Farmacijos rinka 
pakankamai dinamiška, o studijos trunka 5 metus, 
todėl, mano nuomone, dabartinė visuomenės vaistinių 
rinka reikalauja skirti daugiau dėmesio socialinei 
farmacijai, pacientų konsultavimui, susirgimų 
valdymui, kurie dažniausiai sutinkami vaistinėse ir kt. 

2. Klausimas. Mokslinėse-praktinėse konferencijos 
ir Lietuvos žiniasklaidoje šiais metais plačiai 
diskutuojama dėl „Farmacinės rūpybos“ koncepcijos 
apibrėžimo ir jos praktinio diegimo per farmacines 
paslaugas. Beje, tai ne tik mūsų šalies fenomenas. 
Juk šios filosofinės sąvokos apibrėžimų pasaulyje 
žinoma apie 30 ... Ar pakankamai laiko skiria 
kiekvienas vaistininkas, suteikdamas pacientui 
būtinąją farmacinės rūpybos paslaugą, kurią pagal 
Vaistinių geros praktikos taisykles privalo atlikti 
išduodant receptinį ar bereceptinį vaistą? 

Lietuvoje vaistininkų darbą reglamentuoja 
nacionalinėje teisėje galiojantys įstatymai. Farmacinės 
rūpybos sąvoka Lietuvoje yra ne tik Geros vaistinių 
praktikos nuostatuose, tačiau šiais metais farmacinė 
rūpyba buvo apibrėžta ir Farmacijos įstatyme, kuris 
turi viršenybę kitų norminių aktų atžvilgiu. Aš manau, 
įdiegiant farmacinę rūpybą nereikia besąlygiškai 
remtis kitų valstybių praktika, o pažvelgti į tai kritiškai 
ir įdiegti individualiai pritaikius Lietuvoje veikiančiai 
sveikatos apsaugos sistemai. Žvelgiant į kitų valstybių 
praktiką, Lietuvoje tam tikra farmacinės rūpybos dalis 
teisiškai traktuojama kaip būtina suteikti farmacinė 
paslauga. 

3. Klausimas. Farmacinės rūpybos koncepcijos 
diegimo vaistinių praktikoje per būtinąsias  
ir papildomas paslaugas specialistai tvirtina, 
kad būtinas šių paslaugų teikimo pacientams 
monitoringas. Toks reikalavimas primena mūsų 
kolegų gydytojų pildomas ligos istorijas, kur 
surašomos visos procedūros ir duomenys apie 
pacientui suteiktas medicinos paslaugas. Kokias Jūs 
matytumėte problemas norint realizuoti šį principą 
mūsų šalies vaistinėse?

Mano manymu, vaistininko, kaip ir kitų sveikatos 
specialistų, suteikiamų paslaugų vertinimas yra 
būtinas. Kiekvienas specialistas gali skirtingai 
interpretuoti teikiamas pacientams paslaugas, todėl 
įstatyti jas į tam tikrus rėmus – yra būtina. Savaime 
suprantama, paslaugos suteikimo dokumentacija 
taip pat turi egzistuoti, tačiau aš labai tikiuosi, 
kad šioje vietoje pasitarnaus Lietuvoje neseniai 
startavusi e-sveikatos platforma ir vaistininkai išvengs 

IntervIu

administracinės naštos pildydami popierinio formato 
dokumentus. 

4. Klausimas. Europos Sąjungos farmacinės grupės 
duomenimis ES šalių vaistinėse šalia būtinosios 
receptų atleidimo paslaugos, kuri vykdoma visose 
šalyse, dar teikiamos papildomos farmacinės 
rūpybos paslaugos. Jų priskaičiuojama apie 
20, tačiau kiekvienoje šalyje teikiamų paslaugų 
skaičius skirtingas. Daugelyje Lietuvos vaistinių 
jau daugelį metų teikiamos tokios papildomos 
farmacinės rūpybos paslaugos, kaip kraujospūdžio 
matavimas, kūno svorio matavimas, pasenusių 
vaistų surinkimas, budėjimas naktimis ir švenčių 
dienomis. Kokias numatote teikti papildomas 
farmacinės rūpybos paslaugas „Camelia“ vaistinių 
tinklo vaistinėse, įsigaliojus nuo 2016 m. sausio 1 d. 
Vaistų įstatymo pataisoms?

Farmacijos įstatymo pataisos, reglamentuojančios 
farmacinės rūpybos teikimą vaistinėje, įsigalios nuo 
ateinančių metų. Tik Sveikatos apsaugos ministerijai 
paruošus ir patvirtinus paslaugos teikimo reikalavimus 
imsimės konkrečių veiksmų. Vaistininkai turi 
išklausyti kvalifikacijos ugdymo kursus universitete 
ir tik tuomet turės teisę užsiimti farmacinės rūpybos 
paslaugų teikimu pacientams, todėl šiuo metu, dar 
nesant sukurtiems teikimo tvarkos aprašams šių 
paslaugų negalime teikti. „Camelia” vaistinėse 
dirbantys farmacijos specialistai dalyvauja vaistinių 
tinklo  organizuojamuose mokymuose apie farmacinę 
rūpybą, todėl įstatymams leidus teikti rūpybos 
paslaugas Lietuvoje, specialistams bus lengviau – jie 
jau turės teorinių žinių, beliks jas pritaikyti praktikoje. 

Geros vaistinių praktikos nuostatai leidžia 
vaistinėje atlikti fiziologinių ir biocheminių matavimų 
paslaugas, jos yra priskirtos ir reglamentuotos kaip 
„Kitos paslaugos teikiamos vaistinėje“. Dėl šios 
priežasties vaistinėje tam tikros paslaugos jau yra 
vykdomos ir jos nepriskiriamos prie farmacinės 
rūpybos paslaugų. Tai ne vien mūsų šalies fenomenas. 

5. Klausimas. Jūs dalyvavote Tarptautinės 
farmacijos federacijos (FIP) kongresuose Dubline 
ir Diuseldorfe. Ten buvo pateikti pranešimai 
apie papildomų farmacinės rūpybos paslaugų 
apmokėjimo patirtį įvairiose pasaulio šalyse. 
Kokie galėtų būti kompensavimo šaltiniai už 
suteiktas papildomas farmacinės rūpybos paslaugas 
mūsų šalyje? Papildomų farmacinės rūpybos 
paslaugų teikimo poreikį turėtų nulemti gyventojų 

pageidavimai. Tačiau kai kurių paslaugų teikimas 
pareikalaus papildomų investicijų (specialių patalpų,  
farmacijos specialistų apmokymų, papildomos 
įrangos įsigijimo ir t. t.). Koks turėtų būti mūsų šalies 
Vyriausybės vaidmuo šiame proces?

Be jokios abejonės, farmacinės rūpybos paslaugos 
reikalauja investicijų. Lietuvoje vaistinių sektorius 
yra privatus, todėl jeigu farmacinė rūpyba generuos 
vien tik nuostolius, tai liks tik popierine sąvoka. Yra 
keletas farmacinės rūpybos paslaugų apmokėjimo 
pavyzdžių, vienur tai dotuojama iš privataus draudimo 
fondų, kitur tai finansuojama iš paciento ar valstybės 
lėšų, skirtų sveikatos apsaugai, kiekviena sveikatos 
apsaugos sistema yra skirtinga, todėl vienodo 
apmokėjimo būdo nėra. 

Lietuvoje galioja PSDF (privalomasis sveikatos 
draudimo fondas) sistema, farmacinės rūpybos 
paslaugos gerina pacientų gydymosi išeitis, sumažina 
krūvį pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, 
kas sutaupo valstybės lėšas. Mano manymu, 
kompensuojant šias paslaugas iš PSDF galutinės 
išlaidos neviršytų šiuo metu patiriamų, o pacietams 
paslaugos būtų nesunkiai prieinamos. 

6. Klausimas. Teikiant pacientams tiek būtinąsias, 
tiek kai kurias papildomas farmacinės rūpybos 
paslaugas (diabeto valdymo, astmos valdymo, 
hipertenzijos valdymo, vakcinavimo, vaistų vartojimo 
optimizavimo) būtinas bendradarbiavimas su 
gydytojais ir slaugytojais. Kokias Jūs matote tokio 
bendradarbiavimo formas?

Farmacinė rūpyba, be jokios abejonės, yra 
gydytojo, vaistininko ir paciento bendradarbiavimas. 
Tai dviejų sveikatos specialistų komandinis darbas 
įtraukiant pacientą į savo gydymosi rezultatų siekimą. 
Gydytojas ir vaistininkas galėtų dalintis informacija 
apie pacientą pritaikius tam e-sveikatos platformą, 
telefonu ar kitais komunikacijos būdais. Svarbiausia, 
kad aktuali informacija apie pacientą pasiektų tiek 
gydytoją, tiek vaistininką. 

„Lietuvos farmacijos žinių“ (LFŽ) žurnalo 
redkolegijos vardu noriu padėkoti už pateiktą 
nuomonę ir palinkėti sėkmės įgyvendinant 
būtinąsias ir papildomas farmacinės rūpybos 
paslaugas vaistinėse.

Pagarbiai, LFŽ žurnalo redaktorius 
Prof. habil.. dr. Eduardas Tarasevičius,

2015 11 20



8 Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (236-237) · 2015 9Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (236-237) · 2015

FarmacIjos Fakulteto naujIenos

Disertacija „Naminių obelų (Malus Domestica 
Borkh.) vaisių ir lapų fenolinių junginių sudėties 
tyrimas“ rengta 2011–2015 metais Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Medicinos akademijoje. 

Mokslinis vadovas 
prof. habil. dr. Valdimaras Janulis (Lietuvos sveikatos 
mokslų univer-sitetas, Medicinos akademija, 
biomedicinos mokslai, farmacija – 08B).

Disertacija ginama Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Farmacijos mokslo krypties taryboje: 

Pirmininkas 
prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, Medicinos akademija, 
biomedicinos mokslai, farmacija – 08B) 

Nariai: 
prof. dr. Daiva Leskauskaitė (Kauno technologijos 
universitetas, technologijos mokslai, chemijos 
inžinerija – 05T) 
prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, Medicinos akademija, 
biomedicinos mokslai, farmacija – 08B) 
prof. dr. Malgorzata Sznitowska (Gdansko 
universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 
08B) 
prof. dr. Mirosława Krauze-Baranowska (Gdansko 
universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B) 

Disertacija bus ginama viešame Farmacijos mokslo 
krypties tarybos posėdyje 2015 m. rugsėjo 4 d. 
10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Kardiologijos instituto posėdžių salėje. 
Adresas: Sukilėlių pr. 17, Kaunas, Lietuva.

Darbo tikslas − ištirti naminių obelų (Malus 
domestica Borkh.) vaisių ir lapų flavonoidų, 
fenolinių rūgščių kokybinės ir kiekinės sudėties 
įvairavimą ir nustatyti obuolių ėminių ekstraktų 
antioksidacinį poveikį in vitro.

Mokslinio darbo naujumas. Atlikti Lietuvoje 
auginamų ‚Aldas‘, ‚Auksis‘, ‚Connel Red‘, ‚Ligol‘, 
‚Lodel‘ ir ‚Rajka‘ veislių obuolių ir obelų lapų 
fenolinių junginių kokybinės ir kiekinės sudėties 
tyrimai. Pirmą kartą ištirtas dviejų Lietuvos 
Respublikoje sukurtų obelų veislių − ‚Aldas‘ ir 
‚Auksis‘ vaisių ir lapų fenolinių junginių kokybinės 
ir kiekinės sudėties įvairavimas. 

Tyrimų metu nustatyta, kad ‚Aldas‘ veislės 
obuoliai išsiskiria dideliu fenolinių junginių kiekiu. 
Šios veislės obuolių ir obelų lapų ėminiuose 
nustatytas didžiausias suminis fenolinių junginių 
kiekis. 

Flavonoidų ir fenolinių rūgščių kiekinės sudėties 
kitimo dinamikos nustatymas obuolių ir obelų lapų 
ėminiuose augalo vegetacijos periodo metu pateikė 
naujų žinių apie Lietuvoje auginamų obelų vaisiuose 
ir lapuose vykstančių fenolinių junginių biosintezės 
ir kaupimosi procesų dėsningu-mus, leido įvertinti 
fenologinių tarpsnių įtaką obuolių ir obelų lapų 
kiekinės sudėties įvairavimui. 

Atlikti nykštukinių, žemaūgių ir pusiaužemaūgių 
obelų poskiepių įtakos obuolių fenolinių junginių 
kokybinei ir kiekinei sudėčiai tyrimai. Nustatyta, 
kad didžiausi fenolinių junginių kiekiai sukaupiami 
nykštukinių poskiepių P 61 ir P 22 obuolių ėminiuose.

Pirmą kartą atlikti obuolių ekstraktų antioksidacinio 
aktyvumo tyrimai, taikant ESC-ABTS ir ESC-
FRAP pokolonėlinius metodus. Nustatyta, kad tarp 
identifikuotų junginių stipriausią antioksidacinį 
aktyvumą tirtų veislių obuolių ekstraktuose 
lėmė chlorogeno rūgštis, procianidinas B2 ir 
(−)-epikatechinas.

Praktinė ir teorinė reikšmė. Išvystyta, 
optimizuota ir validuota ESC metodika flavonoidų 
ir fenolinių rūgščių kokybiniam ir kiekiniam 
nustatymui Lietuvoje auginamų įvairių veislių 
obuolių ir lapų ėminuose. Gauti tyrimų rezultatai 
praturtino mokslines žinias apie Lietuvoje auginamų 
veislių obelų vaisių ir lapų fenolinių junginių 
kokybinę ir kiekinę sudėtį. ‚Aldas‘ ir ‚Auksis‘ obelų 

LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARĄ

MINDAUGĄ LIAUDANSKĄ
IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 

MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 
FARMACIJAI

FarmacIjos Fakulteto naujIenos

veislės yra įtrauktos į Augalų nacionalinių genetinių 
išteklių sąrašą. Šių veislių obuolių ir obelų lapų 
tyrimai nebuvo atlikti. Mokslinių tyrimų duomenys 
vertingi vykdant obelų veislių atranką, suteikia 
galimybę pateikti vartotojui aukštos kokybės, 
žinomos fenolinių junginių sudėties produktus. 
Didžiausias identifikuotų fenolinių junginių kiekis 
sukaupiamas ‚Aldas‘ veislės obuoliuose, todėl 
‚Aldas‘ veislės obelys yra perspektyvios auginimui 
Lietuvos soduose. Remiantis mūsų mokslinių tyrimų 
rezultatais parengtos ir LAMMC pateiktos tvirtinti 
rekomendacijos apie obuolių cheminės sudėties 
įvairavimą. 

Ištyrus obelų lapų fenolinių junginių kokybinę 
ir kiekinę sudėtį, nustatyta, kad obelų lapų 
ėminuose sukaupiami didesni flavonoidų (rutino, 
izokvercitrino, hiperozido, avikuliarino, kvercitrino, 
floridzino) kiekiai nei obuolių ėminiuose. Atlikus 
išsamius obelų lapų fenolinių junginių poveikio 
tyrimus, ši augalinė žaliava gali būti vertinga 
papildant maisto produktus biologiškai aktyviais 
junginiais. 

Atlikome obelų poskiepių įtakos fenolinių 
junginių kiekinės sudėties įvairavimui obuoliuose 
tyrimus. Tyrimų metu nustatyta, kad nykštukiniai 
obelų poskiepiai P 61 ir P 22 turi įtakos didžiausiam 
fenolinių junginių kiekio susikaupimui obuolių 
ėminiuose. Į šiuos poskiepius įskiepytos obelys 
galėtų būti dažniau auginamos Lietuvos soduose. 

Ištyrus obuolių ekstraktų antiradikalinį ir 
redukcinį aktyvumą ESC-pokolonėliniu metodu, 
nustatyti fenoliniai junginiai, kurie pasižymi stipriu 
antioksidaciniu poveikiu in vitro. Chlorogeno 
rūgštis, procianidinas B2 ir (−)-epikatechinas 
yra analitiniai žymenys obuolių, iš jų pagamintų 
produktų bei preparatų antioksidacinio aktyvumo 
vertinimui. Tyrimų metu gauti rezultatai yra vertingi 
prognozuojant obuolių ekstraktų bei juose identifi-
kuotų fenolinių junginių antioksidacinį poveikį in 
vivo.
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Pirmosios apžvalgos rezultatai paremti 71 
šalies duomenimis. Jie apima ir vaistinių nuos-
avybės modelius, ir vaistinių steigimo sąlygas, ir 
receptinių bei berecepčių vaistų platinimą pacien-
tams, ir papildomas vaistinės farmacinės rūpybos 
paslaugas. Nors vidutinis skaičius gyventojų, 
kuriuos aptarnauja viena vaistinė, yra 15546, tači-
au įvairiose šalyse jis svyruoja nuo 1563 net iki 
356125. Nepriklausomų vaistinių skaičius viršija 
50 %  nuo bendro vaistinių skaičiaus. 54 šalyse iš 
71 šalies yra vaistinių tinklai, o vertikali vaistinių 
integracija su vaistų platintojais sudaro 54 %.

Naujų vaistinių atidarymui daugumoje šalių 
būtinos licencijos (83 %) ir reikalavimai patalpoms 
(94 %).  Specialių patalpų pacientų individualioms 
konsultacijoms teikti sutinkama beveik pusėje 
apklaustų vaistinių (48%). Kai kuriose šalyse 
yra teisiniai reikalavimai vaistinių išdėstymui 
teritoriniu ir demografiniu požiūriu (41 %). Rei-
kalavimas, kad kiekvienoje vaistinėje būtų bent 
vienas vaistininkas, užtikrintas 64 šalyse (90 %). 
Receptinių vaistų pardavimas vykdomas tik per 
visuomenės vaistines (99 %) arba per ligoninių 
vaistines (85 %). Buvusių patentuotų vaistų pa-
keitimas generiniais vaistai leidžiamas daugumoje 
šalių (89 %). Beveik pusėje šaliu vaistų prekyba 
internetu draudžiama, o trečdalyje šalių leidžiama 
tik berecepčių vaistų prekyba. 21 % šalių leidžiama 
berecepčių ir receptinių vaistų prekyba internetu. 
Šioje ataskaitoje plačiai aprašomas ir papildomų 
farmacinės rūpybos paslaugų spektras. Jis apima 
šias papildomas farmacinės rūpybos paslaugas, 
teikiamas visuomenės vaistinėse:

•	 Paslaugos astma sergantiems pacien-
tams

•	 Paslaugos cukriniu diabetu sergantiems 
pacientams

•	 Paslaugos hipertenzija sergantiems 
pacientams

•	 Paslaugos sergantiems tuberkulioze
•	 Skubios kontracepcijos paslaugos
•	 Pirmosios pagalbos ir tolimesnės 

rūpybos paslaugos
•	 Išsamios farmakoterapinės apžvalgos 

paslaugos pagyvenusiems pacientams
•	 Individualizuotos rūkymo nutraukimo 

paslaugos

•	 Sveikatos rodiklių (svorio, ūgio, kūno 
masės) kontrolės paslaugos, 

•	 Vaistų vartojimo tinkamu laiku primin-
imo paslaugos

•	 Automatizuotų vienkartinių dozuočių 
paruošimo paslaugos, 

•	 Inhaliacinės ir kitokios technikos įver-
tinimo paslaugos

•	 Vaistų pristatymo neįgaliems pacien-
tams paslaugos

•	 Individualių vaistų gamyba
•	 Naktinis ir švenčių dienomis darbas
•	 Pristatymas vaistų į namus
•	 Biologinių skysčių mėginių analizė
•	 Švirkštų pakaitos  ir metadono 

programos vykdymas
•	 Vakcinacijos programų vykdymas
•	 Vaistų receptų pakartotiniam varto-

jimui išrašymas
•	 Nuolatinis farmakologinio budrumo 

monitoringas
•	 Pasenusių vaistų surinkimas ir moni-

toringas
•	 Tiesios žarnos vėžio atrankos paslaugos
•	 Infekcinių ligų atrankos paslaugos
•	 Bendradarbiavimas su kitais sveikatin-

imo sistemos specialistais
•	 Medikamentų suderinamumo paslaugos
•	 Organizavimas ir dalyvavimas sveikos 

gyvensenos kampanijose
•	 Kitos paslaugos

Šioje ataskaitoje taip pat pateikti rezultatai 
apie ligoninių vaistinėse teikiamas papildomas 
farmacinės rūpybos paslaugas:

•	 Vaistų vartojimo apžvalga ir medika-
mentinės terapijos valdymas

•	 Vaistų parinkimas ir /ar jų išrašymas
•	 Automatizuotų vienkartinių dozuočių 

paruošimo paslaugos
•	 Medikamentų suderinamumo paslaugos
•	 Bendradarbiavimas su kitais sveikatinimo 

sistemos specialistais
•	 Pagalba paskiriant pacientui vaistus

Iš lFs veIklos

Ankstesniame mūsų žurnalo numeryje ska-
itytojams buvo pateikta trumpa informacija apie 
Diuseldorfe vykusį 75-jį FIP kongresą ir jo metu 
svarstomas temas. Šiame straipsnyje pateiksime 
išsamesnę informaciją apie minėtame kongrese 
pateiktą medžiagą.
Visų pirma reikia pažymėti FIP prezidentės dr. Car-
men Pena kreipimąsi į viso pasaulio vaistininkus. 
Štai ką ji pasakė:

•	 „Mūsų profesija turi atitikti dabarties 
ir ateities visuomenės poreikius“

•	 Šio iššūkio planas – du kart du:
o profesinis tobulėjimas,
o profesijos interesų iškėlimas ir 

gynimas
Tai įgyvendinama individualios ir kolektyvinės 

veiklos būdais. Šiam tikslui pasitarnaus ir kas-
metinės Pasaulinės Vaistininkų dienos įvedimas 
(rugsėjo 25 dieną), ir priesaikos/pasižadėjimo 
paskelbimas. Šių tikslų strategiją sudaro:

•	 Gyventojai, norintys individualaus 
dėmesio iš visų sveikatinimo sistemos 
darbuotojų.

•	 Paslaugos – būtinosios ir papildomos.
•	 Prieinamumas, užtikrinantis saugų ir 

atsakingą vaistų vartojimą.
Būtina laikytis principo: kur vaistai – ten  turi 

būti ir vaistininkas, nepatiriantis intelektualinio arba 
ekonominio spaudimo iš šalies“.

Žemiau pateikiame vaistininko pasižadėjimo/
priesaikos tekstą (anglų kalba), kurį visi kongreso 
dalyviai iškilmingai perskaitė kartus su FIP 
prezidente ir generaliniu sekretoriumi. Norint 
įgyvendinti strategijos tikslus kongreso metu buvo 
paskelbti svarbūs atliktų tyrimų rezultatai:

„Regulatory frameworks, distribution of med-
icines and Professional services (2013-2015)“,  
„International overview of remuneration models 
for community and hospital pharmacy (2015)“ ir  

„Interprofessional education in a pharmacy context: 
global report (2015)“. Šios apžvalgos padarytos 
pateikus klausimus įvairių pasaulio šalių vaistininkų 
organizacijoms, o gauti duomenys apibendrinti 
pateiktuose pranešimuose.

FIP 75-AJAME KONGRESE PATEIKTŲ 
FARMACIJOS MOKSLŲ IR PRAKTIKOS PROBLEMŲ 

APŽVALGA
Prof. habil..dr. Eduardas Tarasevičius

Iš lFs veIklos
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•	 Pagalba įsigyjant medikamentų ir medici-
nos priemonių

•	 Prieinamumas prie paciento informacijos
•	 Farmacinės rūpybos paslaugos išeinant 

pacientui iš ligoninės
•	 Kitos paslaugos

Antroji FIP sudarytos darbo grupės atlikto tarp-
tautinio tyrimo ataskaita atspindi gautus duomenis 
iš 49 pasaulio valstybių. Šis tyrimas buvo skirtas 
surinkti duomenis apie vaistų kainų reguliavimo 
įvairovę, apie PVM vaistams ir medicinos prekėms, 
apie visuomenės ir ligoninių vaistinių teikiamų 
paslaugų apmokėjimo modelius. Be to, pateikti 
išsamūs aprašymai būtinųjų ir papildomų far-
macinės rūpybos paslaugų apmokėjimų modeliai 
Australijos, Anglijos, Nyderlandų, Kanados, Pietų 
Afrikos ir Šveicarijos vaistinėse. 

Apibūdinant vaistų kainų reguliavimą nurody-
ta, kad 30 šalių iš 43 - vaistų kainos reguliuojamos, 
o 13 šalių jokiems vaistams nėra kainų reguliavimo. 
Vertinant pridėtinės vertės mokestį (PVM) vaistams 
paaiškėjo, kad jis taikomas 39 šalyse ir jo vidurkis 
yra 9 %.  Virš 10 % PVM yra šiose šalyse: Bosni-
joje (17 %), Danijoje (25 %), Vokietijoje (19 %), 
Izraelyje (18 %), Tanzanijoje (18 %), Ganoje (17,5 
%). Devyniose šalyse (Argentinoje, Australijoje, 
Kanadoje, Irane, Libane, Nigerijoje, Panamoje, 
Šri Lankoje ir Zimbabavėje) PVM vaistams netai-
komas. Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje PVM 
netaikomas receptiniams vaistams, tačiau bere-
cepčiams vaistams Švedijoje yra 25 %, o Jungtinėje 
Karalystėje – 20 % PVM.

Šioje ataskaitoje išsamiai aprašomi apmokėjimo 
už paslaugas modeliai visuomenės ir ligoninių 
vaistinėse. Būtinosios farmacinės rūpybos paslau-
gos visuomenės vaistinėse apmokamos pritaikant 
antkainių modelį vaistams ir medicinos paskirties 
prekėms. Papildomos farmacinės rūpybos paslaugos 
apmokamos taikant įvairius modelius. Kai kuriose 
šalyse šias paslaugas apmoka patys pacientai, 
nustačius maksimalų mokesčio dydį. Kitose šalyse 
taikomas trečiosios šalies paslaugų apmokėjimo 
modeliai (ligonių kasos, draudimo kompanijos, 
vaistų gamintojų fondai, savivaldybės) arba kai 
kurias papildomas paslaugas nemokamai teikia 
pačios vaistinės. Pavyzdžiui, Airijoje trečiųjų šalių 
apmokamos paslaugos per metus siekia 460 mili-
jonų eurų ir tai leidžia vyriausybei sutaupyti 219 

milijonų eurų. Kitas pavyzdys iš Suomijos. Vaistinių 
teikiamos pacientams nemokamos papildomos 
farmacinės rūpybos paslaugos leido sumažinti 
pacientų vizitų pas šeimos gydytojus skaičių net 
6,2 milijonų kartų per metus ir tuo būdu sutaupė 
vyriausybei 370 milijonų eurų. Įvertinus surinktus 
duomenis paaiškėjo, kad 45 % šalių draudžiama 
vaistinėms teikti nuolaidas pacientams, o 63 % 
šalių leidžia didmenininkams suteikti nuolaidas 
vaistinėms, išskyrus Kanadą, Makedoniją, Lenkiją 
ir Tanzaniją. 61 % šalių didmenininkams leidžiama 
teikti nuolaidas ligoninių vaistinėms.

Trečioje ataskaitoje pateikti duomenys apie 
interprofesinių farmacijos studijų būklę įvairiose 
šalyse. Tokių studijų svarbą atspindi vaistininkų 
bendradarbiavimo poreikis teikiant farmacines 
paslaugas su kitais sveikatinimo sektoriaus special-
istais: gydytojais ir slaugytojais. Pateikti pavyzdžiai 
iš devynių šalių iliustruoja interprofesinių studijų 
svarbą pradedant nuo universitetų ir baigiant pro-
fesinėmis farmacijos specialistų ir  medikų orga-
nizacijomis.

Vertinant 75-ojo FIP kongreso darbą būtina 
pažymėti vertingą vaistininkų bendravimo formą 
organizuojant apvalaus stalo diskusijas aktualio-
mis temomis. Pfizer kompanijos iniciatyva buvo 
pravestas simpoziumas apie savigydą (self-care), 
atsakingą vaistų vartojimą ir vaistininkų vaidmenį 
susirgimų prevencijos programose. 

Kongreso metu buvo ne tik skaitomi praneši-
mai, vyko “apvalaus stalo” diskusijos, bet ir pateikti 
mokslinių ir mokslinių-praktinių darbų posteriai, 
suskirstyti pagal įvairias interesų kryptis. Gausi-
ausios buvo visuomenės ir ligoninių vaistinių 
sekcijos – po 137 posterius. Akademinė sekcija 
prostate 75 posterius, socialinės ir administracinės 
farmacijos sekcija – 58 posterius, farmacinės tech-
nologijos ir pramoninės farmacijos sekcija – 60, 
vaistų informacijos sekcija – 35, natūralių produktų 
(farmakognozijos) sekcija - 23 posterius. Taigi, iš 
viso buvo pateikta 612 stendinių pranešimų, skirtų 
aktualioms farmacijos mokslų ir praktikos proble-
moms nagrinėti. 

Ateinančių metų 76-sis FIP kongresas vyks 
Argentinos sostinėje Buenos Aires.. Kviečiu kole-
gas vaistininkus nuvykti į šį pasaulinį farmacijos 
mokslų ir praktikos forumą pasisemti profesinių 
žinių ir pabendrauti su kitų šalių vaistininkais.

Iš lFs veIklos FarmacIjos Fakulteto naujIenos

2015 m. lapkričio 5-6 d. Kaune LSMU Farmacijos 
fakulteto naujose patalpose vyko kasmetinė konferencija, 
kurią organizavo Farmacijos fakultetas bendradarbiaujant  
su Lietuvos farmacijos sąjunga, Lietuvos vaistininkų 
sąjunga ir Alumni draugija. Šios konferencijos plenarinę 
sesija pradėjo LSMU mokslo reikalų prorektorė prof. 
habil.. dr. Vaiva Lesauskaitė. Pranešėjai buvo ne 
tik iš Lietuvos, bet ir gausi užsieniečių grupė. Apie 
medicininių technologijų vaidmenį pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje Šiaurės ir Baltijos šalyje pranešimą 
padarė Tartu universiteto (Estija) doc. dr. Daisy Volmer. 
Apie vaistinėse gaminamų vaistų kokybės kontrolę 
kalbėjo Nacionalinio farmacijos universiteto Charkove 
(Ukraina) katedros vedėja prof. dr. Victoriya Georgiyants. 
Šio universiteto prorektorė prof. dr. Alla Kotvitska 
pristatė universiteto vykdomų mokslinių darbų bei 
mokymo proceso patirtį. Apie nanovaistų išsiskyrimo 
organizme iš mezosporinio silikono kalbėjo Helsinkio 
universiteto (Suomija) prof. Jouni Hirvonen. Cagliari 
universiteto (Italija) prof. Anna Maria Fada pristatė 
dermatologinių vaistų išsiskyrimo naujienas. Apie 
naujų vaistų validacijos problemas kalbėjo Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Gintautas Barcys, 

o šios įstaigos darbuotoja Diana Leleckaitė kalbėjo apie 
vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones. LSMU 
prof. Nijolė Savickienė pristatė naujienas apie augalinių 
vaistų svarbą kvėpavimo takų ligų gydyme. Prof. Vitalis 
Briedis savo pranešime pateikė duomenis apie sidabro 
nano dalelių, turinčių propolio ekstrakto, gamybą. 
Apie farmacinės rūpybos papildomų paslaugų įvairovę 
Europos sąjungos ir kitose pasaulio šalyse kalbėjo prof. 
habil.. dr. Eduardas Tarasevičius, o apie farmacinės 
rūpybos projektų naudą kalbėjo dr. Jurgita Daukšienė. 
Asta Romeikienė padarė pranešimą apie gydytojų ir 
farmacijos specialistų bendradarbiavimą, o Aurima 
Stankūnienė pristatė duomenis apie senyvų žmonių vaistų 
vartojimo įvertinimą. Apie mokslinių tyrimų rezultatus, 
vykdomus Vytauto Didžiojo universitete pranešimus 
padarė dr. Rūta Mickienė ir Indrė Šulskytė. Apie LSMU 
vykdomus mokslinius tyrimus pranešimus padarė prof. 
Arvydas Ūsas, Vytis Čižinauskas, Aurelija Noreikaitė, 
Ieva Kupčiūnaitė, Eglė Pavydė, Mykolas Aniūnas. Be to. 
Konferencijos dalyviai galėjo susipažinti su 60 stendinių 
pranešimų. Geriausiems stendinių pranešimų autoriams 
buvo įteikti diplomai ir suvenyrai.  

Fotoreportažas iš 6-sios Tarptautinės farmacijos mokslų ir praktikos 
konferencijos

6-OSIOS TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS „FARMACIJOS 

MOKSLAI IR PRAKTIKA 2015“ APŽVALGA
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naujI vaIstaI

PĖDŲ REFLEKSINIŲ ZONŲ DIAGRAMA
(Parengė Guilin Vakarų ir kinų medicinos ligoninės Tradicinės kinų medicinos departamentas)

Kiekvienas žmogaus organas turi refleksines zonas, esančias kojų pėdose. Tinkamas kiekvienos zo-
nos stimuliavimas suteikia organui energijos. Pėdų refleksologija vaidina svarbų vaidmenį tradicinėje 
kinų medicinoje. Daugelis lėtinių ligų gali būti daug sėkmingiau gydoma derinant refleksologiją ir per 
burną vartojamus vaistus. Refleksologija Kinijoje taikoma tūkstančius metų. Pėdų refleksinės zonos yra 
glaudžiai susijusios su vidaus organais ir gali atspindėti patologinius pokyčius, vykstančius organizme. 
Šis metodas gali padėti diagnozuoti 26 plačiausiai paplitusias ligas. Daugiau informacijos galima rasti 
tinklapyje: www.TCMadvisory.com

Minčių aruodas

•	 Džiaugsmo šaltinis dažnai būna ir sielvarto 
šaltinis   (Jessamyn West)

•	 Minia tik žiūri, o dailininkas mato   (M. Rode-
nas)

•	 Nepasidalytas džiaugsmas miršta jaunas   (Anne 
Sexton)

•	 Laimė ir grožis yra šalutiniai produktai   
(George Bernard Shaw)

•	 Kuo laimingesnis žmogus, tuo labiau jis dreba 
dėl savo laimės. Mylinčiose širdyse nerimas 
ir pavydas užima ne mažiau vietos už laimę   
(Honore de Balzac)

•	 Žmogus nori užsidirbti pinigų, kad galėtų 
laimingai gyventi, - ir visos pastangos, geriausia 
gyvenimo dalis atiduodama tam pinigų 
vaikymuisi. Laimė liko užmiršta, priemonė tapo 
tikslu   (Albert Camus)

•	 Geriausiai gyvena tas, kuris siekia didžiausio 
tobulumo, o laimingiausiai - tas, kuris dažniau-
siai gali pajusti, kaip artėja prie šio tobulumo   
(Ksenofontas)

•	 Jei kalbi - tai tavo žodžiai turi būti geresni už 
tylą   (Indėnų patarlė)

•	 Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę arklio 
nekeičia   (Abraomas Linkolnas)

•	 Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmo-
gus baugina gamtą   (Žakas Yvas Kusto)

•	 Artimas kaimynas svarbiau už tolimą giminaitį   
(Japonų patarlė)

•	 Kuo daugiau malonumų, kuo jie didesni, tuo 
mažesnis ir nuolankesnis yra tas, kurį žmonės 
vadina laimingu   (Seneka)

•	 Būti žmogumi – tai reiškia būti atsaingam   (A. 
de Sent-Egziuperi)

•	 Mano amžiui užteks, o po manęs nors ir tvanas   
(Liudvikas XV)

•	 Kiekvienas žmogus tai pasaulis. Po kiekvienu 
akmeniu guli pasaulio istorija   (Heinrichas 
Heinė)

•	 Dideli žmonės anksčiau už kitus pamato 
tekančią saulę   (Indėnų patarlė)

•	 Vieninteliai vaista nuo vienišumo, pabūti vie-
nam   (Džonas Steinbekas)

•	 Pusė žmonijos turi ką pasakyti, bet tyli, o kita 
pusė – neturi ką pasakyti, bet be pertraukos 
kalba   (Robertas Frostas)

•	 Vandenyje gerai jaučiasi žuvys, bet miršta ereli-
ai   (Indėnų patarlė)

MINČIŲ  ARUODAS

Dear Colleagues,
Welcome to Vienna, a romantically imperial city in 

the heart of Europe and home to Mozart, Beethoven, 
Schubert, Johann Strauss, Sacher Torte and Lippanzer 
horses. This historic city combines the elegance and 
splendour of the past with modern architecture and 
design.

EAHP is pleased to invite you to the 21st Congress 
of the EAHP, 16-18th March 2016, with the theme of 
‘Hospital pharmacists taking the lead - partnerships and 
technologies’. The scientific program is well advanced 
and is relevant for you as a hospital pharmacist dealing 
with the challenge of rapid technological change in 
healthcare. The role of the hospital pharmacist is not 

only to use these new technologies in their own practice 
but also to influence decision makers, multidisciplinary 
team members and patients about the appropriate use of 
these technologies in the medication process.

EAHP’s annual congress is the largest congress 
for hospital pharmacy in Europe and is attended by 
pharmacists from all over the world. This Congress 
continues to provide you with an exceptional opportunity 
to meet, network and share expertise and best practice 
with colleagues while keeping up to date with the latest 
developments in hospital pharmacy.

I am honoured in my first year as President of EAHP 
to invite you to this Congress. I hope that with the 
announcement of this major event you will plan your 
attendance at the EAHP congress in Vienna.

See you in Vienna!

Ms. Joan Peppatd, EAHP President-Elect

You can find out more about EAHP’s mission and 
goals HERE (http://www.eahp.eu/about-us)

S K E L B I M A S
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inka teisės aktų nustatytus reikalavimus, todėl jei inspektorius 
tikrinimo vietoje randa teisės aktų nustatytų reikalavimų 
pažeidimų požymių, jis gali priimti sprendimą dėl vaistinės 
veiklos tikrinimo iš esmės. Nustatyti pažeidimai privalo būti 
užfiksuoti tikrinimo pažymoje.

Kadangi įstatymas leidžia vaistinėms vaistus perfa-
suoti ir perpakuoti, ar galima išduoti vaistus, išardžius 
originalias pakuotes, tik pridedant informaciją su serijos 
numeriu ir galiojimo terminu?

Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) 
gyventojams taisyklių (SAM 2002 m. kovo 8 d. įsakymas 
Nr. 112) 73 punktas nustato, kad jeigu recepte išrašyto vaisto 
dozuočių kiekis neatitinka originalios gamintojo pakuotės, 
tokiu atveju originalias pakuotes galima išardyti taip, kad 
ant vaistinėje paliekamos ir išduodamos pakuotės dalies būtų 
gamintojo žymos: vaisto pavadinimas, stiprumas, gamybos 
serija, gamintojas, tinkamumo vartoti terminas. Ši nuostata 
reiškia, kad tiek ant vaistinėje liekančios, tiek ant išduodamos 
išardytos pakuotės dalies privalo būti gamintojo padarytos 
žymos, kuriose būtų nurodytas vaisto pavadinimas, stiprumas, 
gamybos serija, gamintojas ir tinkamumo vartoti terminas. 
Minėtų taisyklių 79 punktas nustato, kad išduodant vaistus, 
asmeniui turi  būti  suteikiama  būtinoji informacija apie 
vaisto vartojimą bei pateikiamas informacinis lapelis lietuvių 
kalba. Šis reikalavimas galioja visų tiek pateikus receptą, tiek 
nepateikus recepto išduodamų vaistinių preparatų atžvilgiu ir 
reiškia, kad išardžius originalias pakuotes nepakanka išduoti 
vaistus tik pridedant informaciją su serijos numeriu ir galio-
jimo terminu.

Įstatymų leidėjas numatė, jog kiekviena vaistinė, gaunanti 
licenciją verstis farmacine veikla, turi vykdyti atitinkamas 
sąlygas bei pareigas. Kas daroma su tomis vaistinėmis, kurios 
tokių sąlygų neatitinka arba nesilaiko reikalavimų ir dirba 
toliau?

Vaistinės veiklos licencijų turėtojų pareigos nustatytos 
Farmacijos įstatymo 39 straipsnyje bei Farmacinės veiklos 
licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2006-11-
30 nutarimu Nr. 1191, X skirsnyje. Jeigu farmacinės veiklos 
licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų 
arba jeigu vykdoma veikla neatitinka licencijos informacijos ir 
duomenų, licencijos galiojimas gali būti sustabdytas (Įstatymo 
23 straipsnio 1 dalis).

Naujajame Farmacijos įstatyme įtvirtinta nuostata, 
kurios nebuvo ankstesniame, – uždrausta išduoti vaistinės 
veiklos licencijas vykdyti veiklą tame pačiame pastate ar 
tuo pačiu adresu (dabar viename pastate negali būti kele-
to vaistinių), išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas. Kaip 
kontroliuojama ši nuostata? Ką ruošiamasi daryti su tomis 
vaistinėmis, kurios jau seniai veikia tame pačiame pastate ar 
tuo pačiu adresu? Ar visiškai nereglamentuojamas vaistinių, 
veikiančių vienoje medicinos įstaigoje, skaičius?

Farmacijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad 
„vykdyti veiklą tame pačiame pastate ar tuo pačiu adresu, 
išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas, išduodama tik viena 
vaistinės veiklos licencija“. Ši nuostata taip pat yra Reika-
lavimų vaistinėms, patvirtintų 2003 m. sausio 7 d. Sveika-
tos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-7 „Dėl reikalavimų 

vaistinėms patvirtinimo“, 8 punkte – „Draudžiama steigti 
visuomenės vaistines (jų filialus) tame pačiame pastate ir tuo 
pačiu adresu, kuriuo jau įsteigta visuomenės vaistinė ar jos 
filialas, išskyrus atvejus, kai šios visuomenės vaistinės ar jos 
filialo licencija negalioja“.

Ši nuostata yra kontroliuojama, kai juridinis asmuo 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pateikia naują paraišką 
vaistinės veiklos licencijai įgyti. Kartu su paraiška pridedama 
ir valstybės įmonės Registrų centro išduoto pažymėjimo 
apie patalpas, kuriose juridinis asmuo ar jo filialas versis 
licencijuota veikla, kopija. Iš šių dokumentų sprendžiama, 
ar pateikti dokumentai ir faktai atitinka anksčiau minėtus 
reikalavimus. Jei pateikti paraiška ir dokumentai neatitinka šio 
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų – licencija 
neišduodama.

Atkreipiame dėmesį, kad priimti tiesės aktai (Farmacijos 
įstatymas ar Reikalavimai vaistinėms) galioja į priekį, tai yra 
taikomi santykiams, kurie susiformuoja po jų įsigaliojimo.

Šiuo metu galiojantys teisės nereglamentuoja vaistinių, 
veikiančių vienoje medicinos įstaigoje, skaičiaus.

Vaistinė savo veiklą turi vykdyti tik negyvenamose 
patalpose. Ar šis reikalavimas vykdomas ir kaip jis kon-
troliuojamas?

Šis reikalavimas vykdomas ir atitinkamai kontroliuojamas. 
Juridinis asmuo, norėdamas steigti vaistinę, Valstybinei vaistų 
kontrolės pateikia paraišką vaistinės veiklos licencijai įgyti. 
Kartu su paraiška pridedama ir valstybės įmonės Registrų 
centro išduoto pažymėjimo apie patalpas, kuriose juridinis 
asmuo ar jo filialas versis licencijuota veikla, kopija. Iš 
šių dokumentų sprendžiama, ar pateikti dokumentai ir 
faktai atitinka minėtus reikalavimus. Jei pateikti paraiška ir 
dokumentai neatitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų 
reikalavimų, licencija neišduodama.

Kokios nuobaudos gresia toms vaistinėms, jeigu jos ne-
silaiko geros platinimo praktikos reikalavimų, pavyzdžiui, 
pardavinėja Lietuvoje neregistruotus, nelegaliai įsigytus 
vaistus ar kitaip pažeidžia nustatytą tvarką?

Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės, patvirtintos 
2001 m. birželio 5 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
Nr. 320 „Dėl geros vaistų platinimo praktikos taisyklių 
patvirtinimo“, taikomos tik didmeninio vaistinių preparatų 
platinimo įmonėms.

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 61 straipsnio 
1 dalis numato, kad šiuo įstatymu nustatytos veiklos su far-
macijos produktais valstybinę kontrolę vykdo Tarnyba. Pagal 
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 63 straipsnio 1 ir 
3 dalis Tarnybos darbuotojai, atliekantys kontrolės veiksmus, 
turi teisę gauti visą su tikrinimo objektu susijusią informaci-
ją ir dokumentus, reikalingus įvertinti, ar vykdoma veikla 
atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat pagal kompetenciją 
duoti privalomus nurodymus. Darbuotojai, atliekantys kon-
trolės veiksmus, tikrindami turi įvertinti nustatomų trūkumų 
ir pažeidimų poveikį ir grėsmę visuomenės sveikatai ir, jei 
reikia, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka imtis 
atitinkamų veiksmų.

Tikrinant vaistinių vykdomą farmacinę veiklą ir nustači-
us, kad vaistinė nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, 
pažeidžia Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir kitų 
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VVKT prie SAM INFORMACIJA
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ar licencijos turėtojas, norėdamas atlikti patalpų, ku-
rioje vykdoma komercinė ūkinė veikla (farmacinė veikla) 
rekonstrukciją, remonto darbus ar patalpų išplanavimo 
pakeitimus (vidinių patalpų sienų vietos, patalpų plotų 
keitimas), šių darbų vykdymo metu privalo sustabdyti savo 
veiklą (vaistinėje vykdomą farmacinę veiklą) ir/ar licenciją 
vaistinės veiklai iki Tarnybai bus pateikti dokumentai, 
patvirtinantys keičiamus duomenis ir /ar informaciją ir 
Tarnybos atsakingi specialistai įvertins patalpas bei bus 
išduota nauja licencija?

Teisės aktai nenustato pareigos stabdyti veiklą ir / ar 
licenciją vaistinėms, kurios ketina keisti savo patalpų vidinį 
išplanavimą, tačiau atkreipiame dėmesį, kad Farmacinės 
veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1191 
(Žin., 2006, Nr. 132-4997), 36.4 punktas įpareigoja vaistines 
iš anksto pranešti licenciją išdavusiai institucijai apie plan-
uojamus informacijos ir / ar duomenų pakeitimus. Taip pat 
atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 38 straipsnio 
1 dalimi ir Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių 33 
punktu, licencija išduodama ir  licencijuojamą veiklą vaistinė 
gali vykdyti tik tose patalpose, kurios nurodytos dokumentu-
ose licencijai gauti. Jeigu vaistinė vykdys veiklą pakeistose 
patalpose, nepadariusi atitinkamų pakeitimų dokumentuose 
licencijai gauti (patalpų plane ir patalpų eksplikacijoje), tai 
gali būti vertinama kaip teisės aktų reikalavimų pažeidimas 
ir taikoma Farmacijos įstatymo 23 straipsnio 1 ir 4 dalyse 
nustatyta sankcija – licencijos galiojimo sustabdymas.

Ar licencijos veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais 
vaistais keitimas į licenciją veiklai su psichotropiniais vaistais 
turėtų būti traktuojamas kaip informacijos ir duomenų pakeiti-
mas ar tokiu atveju reikia įgyti naują licenciją?

Keičiant vaistinės veiklą su narkotiniais ir psichotropiniais 
vaistais į veiklą su psichotropiniais vaistais, Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos Farmacinės veiklos licencijavimo skyriui 
reikia pateikti paraišką ir dokumentus naujai licencijai įgyti.  

Ar turi vaistinė turėti prie įėjimo pandusą neįgaliųjų 
vežimėliams?

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 
14 d. įsakymu Nr. 317 patvirtintas Statybos techninių reikala-
vimų reglamentas STR 2.03.01:2001 Statistiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (Žin., 2001, Nr. 
53-1898; 2006, Nr. 145-5554) (toliau – reglamentas) nustatė 
pareigą visuose naujai rengiamuose statybos projektuose už-
tikrinti galimybę žmonėms su negalia patekti, laisvai judėti ir 
naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams 
skirtomis patalpomis (reglamento 1, 58, 59 punktai). Pagrin-
dinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo turi būti įrengtos 
taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių patekti į pastato 
vidų (reglamento 64 punktas). Jei prie pagrindinio įėjimo yra 
laiptai, greta jų turi būti įrengtas reglamento 116-119 punk-
tuose nustatytų dydžių pandusas. Atkreipiame dėmesį, kad 
jeigu rengiant statinio projektą nėra galimybės įgyvendinti 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio projekte 
turi būti numatytos techninės priemonės šiems trūkumams 
kompensuoti. Projektuotojas kartu su statytoju (užsakovu) 
iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, 
patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, statinio pro-
jekto sprendinius, nurodydami minėtas technines priemones, 
ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba 
motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti (Statybos įstatymo 20 
straipsnio 14 dalis).

Minėtas reglamentas taikomas ir vaistinėms (reglamento 
A priedas „Žmonėms su negalia  svarbių statinių sąrašas“), 
todėl nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos visuose naujai 
pastatytuose statiniuose įsikūrusios vaistinės turi turėti pan-
dusus arba turi būti kitomis priemonėmis, suderintomis su 
atitinkamomis institucijomis, kompensuotas jų nebuvimas, o 
nuo 2006 m. gruodžio 31 d. – vaistinės, darančios rekonstruk-
ciją ar kapitalinį remontą, statinio projektuose turi numatyti 
priemones, užtikrinančias žmonių su negalia patekimą, laisvą 
judėjimą vaistinėse ar rekonstruojamose bei kapitališkai re-
montuojamose vaistinių dalyse.

Jei vaistinė tik nedaug pakeičia patalpų vidinį išpla-
navimą, t.y. nepakeičia bendro patalpų ploto, ar ji turėtų 
apie tai informuoti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą? 
Ar reikia informuoti VVKT keičiant farmacinės veiklos 
vadovą ar įsigijus naują kasos aparatą?

Vaistinė ar jos filialas, net ir nepakeitę bendro patalpų 
ploto, bet atlikę vidinį patalpų perplanavimą, t.y. padarę 
atitinkamus pakeitimus eksplikacijos plane, turi pakeisti 
licencijos informaciją ir (ar) duomenis. Dėl šios priežasties 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai reikia pateikti nustatytos 
formos paraišką ir dokumentus, patvirtinančius keičiamus 
licencijos informaciją ir duomenis. Padarius pakeitimus 
eksplikacijos plane, Farmacijos produktų platinimo įmonių 
inspekcija turi įvertinti pakeitimus ir patikrinti pasirengimą 
vykdyti farmacinę veiklą naujomis sąlygomis. Norėtume at-
kreipti dėmesį, kad tol, kol nėra pakeisti licencijos informacija 
ir (ar) duomenys, vaistinė ar jos filialas negali vykdyti veiklos, 
nes priešingu atveju vykdoma veikla neatitiks licencijos infor-
macijos ir duomenų, o tokiu atveju pagal Farmacijos įstatymo 
23 straipsnio 1 dalį licencijos galiojimas gali būti sustabdomas.

Farmacinės veiklos vadovas yra nurodomas licencijoje, 
todėl jį pakeitus būtina apie tai pranešti Valstybinei vaistų 
kontrolei – tai numato Farmacinės veiklos licencijavimo tai-
syklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 
lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1191 (Žin., 2006, Nr. 132-4997) 
10.4, 33, 36.4 punktai. Tačiau pakeitus farmacinės veiklos 
vadovą, inspektorių įvertinimas nėra reikalingas.

Kasos aparato įsigijimas nekeičia vaistinės veiklos sąlygų 
ir nelaikytinas duomenimis, kuriems reikia atskiro inspektorių 
įvertinimo, todėl apie tai pranešti nereikia.

Ar inspektoriai nuvykę į tikrinimo vietą turi vertinti 
tik deklaruojamus faktinius vaistinės pasikeitimus pagal 
paraišką ir pridedamus dokumentus, nustatyti, kas keitėsi, 
ir pateikti išvadą, ar tai atitinka teisės aktų reikalavimus, 
ar gali tikrinti vaistinę iš esmės?

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, 
Nr. 78-3056) 64 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienoje 
tikrinimo pažymoje turi būti pateikiama išvada, ar veikla atit-
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DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ IR 
(AR) KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS 
PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO 
(PARDAVIMO) PAGAL 3 FORMOS 
RECEPTUS SU ŽYMA „GYDYMUI TĘSTI“

Siekiant sudaryti sąlygas lėtinėmis ligomis sergantiems 
pacientams (jei nebūtina dažnesnė sveikatos būklės kontrolė) 
rečiau lankytis pas savo gydytoją (kas mėnesį ar du nesilankyti 
pas savo gydytoją vien dėl vaistų recepto išrašymo), parengtas 
Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams 
taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 2 
d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl 
receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ 
pakeitimo“, kuris įsigaliojo 2014 m. sausio 8 d.

Gydantis gydytojas, išrašydamas kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, 
pirmą kartą gali skirti vaistų ne ilgesniam kaip 1 mėnesio 
gydymo kursui. Įsitikinus, kad vaistai yra veiksmingi ir 
paciento sveikatos būklė stabili, jų galima skirti iki 6 mėnesių 
gydymo kursui atskiruose 3 formos receptų blankuose, 
kurių numeriai eina paeiliui, išskyrus narkotinius ir 
psichotropinius vaistus. Analogiškai kompensuojamosios 
medicininės pagalbos priemonės (toliau – MPP) pirmą kartą 
skiriamos iki 1 mėn. gydymo kursui, o įsitikinus, kad jos 
tinka, gali būti skiriamos iki 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu C 
sąraše nenurodyta kitaip.

Pacientui pageidaujant, kompensuojamųjų vaistų gali 
būti išrašoma 1, 2 ar 3 mėnesių gydymo kursui atskiruose 
receptų blankuose, – atitinkamai išrašomi 6, 3 ar 2 receptų 
blankai. Tokiu atveju pacientas kompensuojamuosius 
vaistus gali įsigyti, atsižvelgdamas į jam patogų laikotarpį 
ir finansines galimybes: 1 mėnesio gydymo kursui skirtą 
vaistų kiekį įsigyti kas mėnesį 6 mėnesius (tokiu atveju bus 
išrašyti šeši receptai), 2 mėnesių gydymo kursui skirtą vaistų 
kiekį įsigyti kas du mėnesius (tokiu atveju bus išrašyti trys 
receptai), arba 3 mėnesių gydymo kursui skirtą vaistų kiekį 
įsigyti kas tris mėnesius (tokiu atveju bus išrašyti du receptai). 

Prieš pildydamas naują 3 formos receptą, gydytojas pagal 
įrašus anksčiau išrašytuose 3 formos receptuose ir asmens 
medicinos dokumentuose privalo patikrinti, kokių vaistų ar 
MPP buvo išrašyta ir išduota anksčiau. Recepto įsigaliojimo 
data, jei išrašomi tos pačios farmakoterapinės grupės vaistai 
ar tos pačios MPP grupės MPP, kurių pagal 3 formos receptą 
buvo išduota anksčiau, o gydymo kursas dar nesibaigė, 
nurodoma taip, kad receptas įsigaliotų ne anksčiau kaip likus 
2 dienoms iki prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos. 
Laikotarpis nuo recepto išrašymo datos iki jo įsigaliojimo 
datos negali būti ilgesnis kaip 2 savaitės, išskyrus receptus 
su žyma „gydymui tęsti“. 

Tokiu būdu gydytojas turi užtikrinti, kad pacientas naujų 
vaistų galės įsigyti vaistinėje tik tuomet, kai bus pasibaigę 
anksčiau paskirti vaistai (jei juos pacientas vartojo tinkamu 

dažnumu). Todėl gydytojas privalo patikrinti anksčiau išrašytų 
vaistų, t. y. prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos datą, 
kurią farmacijos specialistas įrašė 3 formos recepto 11 punkte 
nurodydamas <vaisto pakanka iki> datą. Tokia pati pacientui 
išduotų ir paciento tinkamai vartojamų vaistų kontrolė būtina, 
kai farmacijos specialistas išduoda vaistus pagal receptą 
„gydymui tęsti“. Pacientas pagal receptą „gydymui tęsti“ turi 
vaistus vartoti tinkamu dažnumu, kaip pirmąjame recepte 
nurodė gydytojas. Taigi pagal naują receptą „gydymui tęsti“ 
išduoti vaistai turi būti pradėti vartoti tik pasibaigus anksčiau 
išduotiems vaistams. 

Vaistų ir MPP išdavimas pagal 3 formos receptus su 
žyma „gydymui tęsti“ 

Atkreipiame dėmesį, kad 1-as receptas, kurio informacija 
kartojama kituose receptuose su žyma „gydymui tęsti“, 
galioja 10 dienų. Kitų receptų „gydymui tęsti“ (pradedant nuo 
2-ojo 3 formos recepto) 5 punkte recepto galiojimo laikotarpis 
nerašomas. Šią informaciją užpildo farmacijos specialistas, 
atsižvelgdamas į taisyklių 572 punkte nurodytus reikalavimus.

Pagal receptus „gydymui tęsti“ kompensuojamieji vaistai 
ar MPP išduodami vadovaujantis pirmame 3 formos recepte 
nurodyta informacija. 

Farmacijos specialistas turi patikrinti prieš jį išrašyto 
recepto (arba recepto „gydymui tęsti“) 11 punkte nurodytą 
datą, ir, atsižvelgdamas į taisyklių 572 punkte nurodytą recepto 
„gydymui tęsti“ galiojimą, įrašyti reikiamas datas paskesnio 
recepto „gydymui tęsti“ 5 ir 11 punktuose. 

Vaistai turi būti vartojami ne dažniau negu paskyrė 
gydytojas ir prie prieš tai išrašyto  recepto (arba recepto 
„gydymui tęsti“) 11 punkte nurodytos <vaisto pakanka iki> 
datos pridedamas pagal faktiškai išduoto vaisto kiekį ir 
gydytojo paskirtą vaisto vartojimo dažnumą apskaičiuotas 
dienų skaičius, vadovaujantis taisyklių 572 punkte nurodytu 
reikalavimu. Primename, kad žyma „gydymui tęsti“ reiškia, 
kad kartojama gydytojo pirmojo 3 formos recepto 1–4 ir 
6–8 punktuose nurodyta informacija bei vaisto ar MPP 
vartojimo būdas ir dažnumas, todėl turi būti užtikrinamas 
tinkamas vaisto vartojimas bei teisingai apskaičiuojama 
esamu momentu išduodamo recepto 11 punkte įrašoma 
<vaisto pakanka iki> data. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei 
pacientas vaistų pagal receptą „gydymui tęsti“ atėjo įsigyti 
vėliau, negu ankstesnio recepto (arba recepto „gydymui tęsti“) 
11 punkte įrašyta <vaisto pakanka iki> data. Šiuo atveju 
vadovaujamasi taisyklių 58 punkte nurodyta tvarka, kuria 
turi būti įforminamas vaistų išdavimas, jei pacientas laiku 
neįsigijo reikiamų vaistų, ir esamo recepto 11 punkte <vaisto 
pakanka iki> data skaičiuojama nuo vaisto išdavimo datos. 
Pažymime, kad jeigu pacientas neįsigijo vaistų ar MPP 
pagal pirmą receptą, pagal antrą – šeštą receptą su žyma 
„gydymui tęsti“ vaistai ar MPP neišduodami.

Kiekvienas receptas „gydymui tęsti“ (nuo antrojo iki 
šeštojo 3 formos recepto) įsigalioja likus 10 dienų iki prieš tai 
esančiame recepte (pagal kurį buvo išduota vaistų ar MPP) 
nurodytos dienos, iki kurios pakanka išduotų vaistų ar MPP, 
įskaitant recepto 11 punkte nurodytą dieną. Kiekvienas receptas 
„gydymui tęsti“ (nuo 2-ojo iki 6-ojo 3 formos recepto) galioja 
ne ilgiau kaip 40 dienų, t. y. ne ilgiau kaip 30 dienų nuo prieš 
tai einančio recepto 11 punkte nurodytos dienos. 

teisės aktų reikalavimus, arba jos vykdoma veikla neatitinka 
licencijos informacijos ir duomenų, pateiktų dokumentuose 
licenciją įgyjant, atsižvelgiant į Farmacijos produktų platinimo 
įmonių inspekcijos pateiktus tikrinimo rezultatus ir farmacinės 
veiklos tikrinimo pažymoje esančias išvadas bei vadovaujan-
tis Farmacijos įstatymo 23 straipsnio 1 ir 3 dalimis gali būti 
sustabdytas arba panaikintas vaistinės licencijos galiojimas.

Farmacijos įstatymo 75 straipsnio nuostatomis, fiziniai 
ir juridiniai asmenys už veiklos su farmacijos produktais ir 
veterinarinės farmacijos pažeidimus bei neteisėtą veiklą atsako 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Vienas iš 
tokių teisės aktų yra Lietuvos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1991, Nr. 6-162; 1994, Nr. 
58-1132). 

Įstatyme taip pat numatytos “būsimos pareigos” – sąlyga, 
kad veikla turėtų būti vykdoma pagal geros vaistinių praktikos 
nuostatus. Kaip tokį reikalavimą vykdyti, jeigu tų nuostatų dar 
nėra? Teisės aktų leidėjai dar rengia geros vaistinių praktikos 
nuostatus (toliau- Nuostatai), taigi jų vykdyti dar negalima, nes 
nuostatai dar nepatvirtinti... Ką reiškia „būsimos pareigos“? 
Ką reikės daryti toms vaistinėms, kurios negali dirbti taip, 
kaip iš jų reikalaujama?

Jeigu įmonė, susipažinusi su teisės aktų reikalavimais, 
įsitikina, kad keliami reikalavimai nėra įgyvendinti vaistinės 
veikloje, ji (įmonė) turi per nustatytą laikotarpį pakeisti vyk-
domą veiklą ar veiklos sąlygas, kad jos atitiktų teisės aktų 
reikalavimus.

oFIcIalI kronIka

DĖL IŠ GYVENTOJŲ PRIIMTŲ 
FARMACINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 
42 straipsniu visuomenės vaistinės ir gamybinės visuomenės 
vaistinės privalo iš gyventojų nemokamai priimti naikintinus 
vaistinius preparatus. 

Vaistinė iš gyventojų priimamus naikintinus vaistinius 
preparatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų priėmimo 
turi registruoti apskaitos žurnale – nurodyti datą, priimtų 
atliekų rūšį, kodą (nurodomas atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo 
taisykles) ir svorį (kg). Pažymėtina, kad svarstyklėms, 
kuriomis nustatomas iš gyventojų priimtų naikintinų vaistinių 
preparatų svoris (kg), nėra būtina atlikti metrologinės patikros, 
nes Farmacijos įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir Apraše 
nėra reikalavimo šioms svarstyklėms atlikti metrologinės 
patikros. Primename, kad atsižvelgiant į Metrologijos įstatymo 
15 straipsnio nuostatas, svarstyklėms, pagal kurių rodmenis 
atsiskaitoma, turi būti atlikta metrologinę patikra.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Naikintinų vaistinių 
preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų 
tvarkymą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 670 „Dėl 
Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir 
apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 
punktu iš gyventojų priimtus naikintinus vaistinius preparatus 
vaistinė privalo perduoti tik Sveikatos apsaugos ministerijos 
parinktam pavojingų atliekų tvarkytojui – UAB „Tekasta“ (tel. 
+370 686 47530; el. p. fat.tekasta@gmail.com), ne vėliau kaip 
per 6 mėnesius nuo jų priėmimo dienos.

LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos informacija

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigalioja Farmacijos 
įstatymo nuostatos dėl farmacinės rūpybos paslaugų įteis-
inimo. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė 
pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtintas farmacinės rūpybos 
paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Farmacinė rūpyba – tai 
gydytojo, vaistininko ir gyventojo bendradarbiavimas, siekiant 
nustatyti ir išspręsti visas su vaistinių preparatų vartojimu 
susijusias sveikatos problemas. Pasak sveikatos apsaugos 
ministrės R. Šalaševičiūtės, naujuoju įsakymu sukurta teisinė 
aplinka vaistinėms vykdyti platesnio pobūdžio sveikatinimo 
veiklą. „Farmacinė rūpyba yra geras pagrindas vaistininkams, 
universitetinį išsilavinimą turintiems specialistams, reikšmin-
gai prisidėti prie žmonių sveikatinimo. „Pacientas, gydytojas, 
vaistininkas“ – darnus tokios grandies bendradarbiavimas yra 
svarbus veiksnys gydymo sėkmei. Tai liudija ES valstybių 
patirtis, kur vaistinėse farmacinė rūpyba plačiai diegiama arba 
jau įdiegta“, – sako ministrė. Farmacinės rūpybos paslaugos 
turės atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, kurie 
nustatomi atsižvelgiant į paslaugos pobūdį. Vaistinė, prieš 
pradėdama teikti farmacinės rūpybos paslaugas, turi pateikti 
informaciją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai apie numa-
tomas vykdyti farmacinės rūpybos paslaugas ir užtikrinti, kad 
jos netrikdys įprastinio vaistinės darbo. Patvirtinta farmacinės 
rūpybos paslaugų teikimo tvarka 20160119 Patvirtinta farmac-
inės rūpybos paslaugų teikimo tvarka | Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/
patvirtintafarmacinesrupybospaslauguteikimotvarka 2/3 Pasak 
sveikatos apsaugos ministrės, farmacinės rūpybos diegimas – 
tai ne vienos dienos akcija, o procesas, kur svarbų vaidmenį 
vaidins ne vien techninis pasirengimas, investicijos, bet naujų 
santykių formavimasis vaistinėje ir vaistininko vaidmens kiti-
mas sveikatos sistemoje. Farmacinės rūpybos paslaugą galės 
teikti tik vaistininkas, turintis vaistininko praktikos licenciją, 
įgijęs bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų, reikalingų atit-
inkamoms farmacinės rūpybos paslaugoms teikti. Vaistininko 
bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas vertina, pripažįsta 
ir išduoda dokumentą, patvirtinantį įgytas bendrąsias ir (ar) 
atitinkamas specialiąsias kompetencijas, švietimo ir mokslo 
įstaiga, rengianti vaistininkus. Kaip pažymėjo Sveikatos 
apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė, farmacinė rūpyba nėra 
privaloma vaistinės veikla, ne visos vaistinės ją vykdys. Tači-
au, pasak ministrės, ji yra svarbi ir aktuali, ypač lėtinėmis li-
gomis sergantiems pagyvenusiems pacientams, vartojantiems 
daug vaistų. „Tokiems žmonėms vaistininkas galės dar kartą 
išsamiai paaiškinti apie vaistų vartojimą, ateidamas į pagalbą 
gydytojams. Sveikatos specialisto patarimai prieš žmogui 
pradedant vartoti ir vartojant vaistus, yra labai reikalingi, kartu 
vaistininkui tenka ir didelė atsakomybė sprendžiant visas su 
vaisto vartojimu susijusias sveikatos problemas“, – pabrėžė 
sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė

SAM Ryšių su visuomene skyrius, samrsv@sam.lt, 
www.sam.lt
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VVKT prie SAM INFORMACIJA
Vaistinių preparatų platinimas 
nuotoliniu būdu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos 
įstatymo 351 straipsniu, siūlyti parduoti nuotoliniu 
būdu gali tik vaistinės arba kitoje Europos Ekonominės 
Erdvės valstybėje įsisteigę asmenys, turintys teisę siūlyti 
parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu 
būdu.

Lietuvoje nuotoliniu būdu gali būti siūlomi parduoti 
tik nereceptiniai vaistiniai preparatai.

Siūlymą parduoti vaistinius preparatus gyventojams 
nuotoliniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
farmacijos įstatymas Nr. X-709 ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 
įsakymas Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius 
preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 
patvirtinimo“

Kiekviename interneto svetainės puslapyje, kuriame 
vaistinė siūlo parduoti nereceptinius vaistus, turi būti 
aiškiai matomas bendrasis Europos Komisijos nusta-
tyto dizaino logotipas, atpažįstamas visoje Europos 
Sąjungoje.

Bendro logotipo ES tikslas yra padėti gyventojams 
įsitikinti ar vaistiniai preparatai nuotoliniu būdu siūlomi 
teisėtai. Logotipu galima pasitikėti tik tada, jei spus-
telėjus ant jo atsiranda vaistinių, parduodančių vaistus 
nuotoliniu būdu sąrašas, ar sąraše yra nuoroda į vaistinės 
internetinę svetainę.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
Tarnyba) informuoja, kad kitų negu šioje informacijoje 
nurodytų asmenų siūlomi įsigyti internetu vaistiniai 
preparatai yra parduodami neteisėtai ir, juos įsigyjant, 
gali kilti pavojus sveikatai ir gyvybei. Falsifikuoti vaistai 
yra didelė grėsmė gyventojų sveikatai ir saugumui. 
Nelegaliai internetu veikiančių asmenų neteisėtas vaistų 
pardavimas gyventojams kelia rimtą pavojų, nes tokiu 
būdu falsifikuoti vaistai gali lengvai pasiekti visuomenę. 
Pirkimas iš teisėtai veikiančių vaistinių garantuoja vais-
tinių preparatų saugumą.

Vaistinė, prieš pradėdama siūlyti parduoti nere-
ceptinius vaistus nuotoliniu būdu, turi apie tai pranešti 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai ir su ja sudaryti 
sutartį dėl teisės naudotis bendruoju logotipu sutartyje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka.

oFIcIalI kronIka

1 pavyzdys: gydantis gydytojas išrašė 1-ą receptą, skirtą 
vaistų 30 d. gydymo kursui, receptas įsigaliojo 2014-03-01 ir 
galioja iki 2014-03-10 (imtinai). Per 1-ojo recepto galiojimo 
laikotarpį (10 dienų) pacientas pagal šį receptą turi įsigyti 
vaistus (jei neįsigyja, 2-as, 3-ias ir kiti receptai neįsigalioja 
– tikėtina, kad pacientui nepradėjus vartoti gydytojo paskirtų 
vaistų, gydymą gali tekti koreguoti). 

Atkreiptinas dėmesys, kad terminas, iki kurio pakanka 
išrašytų kompensuojamųjų vaistų ar MPP, priklauso nuo 
to, kurią dieną pacientas atėjo įsigyti vaistų ar MPP pagal 
kiekvieną receptą.

1 receptas. Pacientui įsigijus vaistus pirmąją recepto 
įsigaliojimo dieną (kaip šiame pavyzdyje), farmacijos 
specialistas apskaičiuoja, kad vaistų pakanka iki 2014-03-30 
ir šią datą pažymi recepto 11 punkte. 2-ajame recepte su žyma 
„gydymui tęsti“ ties 5 punktu įrašo recepto galiojimo laiką: 
2-as receptas įsigalioja 2014-03-21 (t. y. įsigalioja likus 
dešimčiai dienų iki 1-ojo recepto blanko 11 punkte nurodytos 
dienos (įskaitant ir paskutinę dieną), iki kurios pakanka 
išduotų vaistų pagal anksčiau išrašytą receptą), ir galioja iki 
2014-04-29 (imtinai) (t. y. ne ilgiau kaip 40 dienų (30 dienų 
nuo prieš tai einančio recepto 11 punkte nurodytos datos).

2 receptas. 1 variantas. Pacientas 2014-03-21 atėjo įsigyti 
vaistų pagal 2-ą receptą, farmacijos specialistas apskaičiavo, 
kad vaistų ar MPP jam pakaks iki 2014-04-29, t. y. pacientui 
vaistų ar MPP atėjus įsigyti pagal 2-ą receptą jo galiojimo 
laikotarpiu, tačiau dar nesibaigus prieš tai įsigytų vaistų ar 
MPP kursui (pagal 1-ą receptą vaistų pakanka iki 2014-03-
30), farmacijos specialistas apskaičiuoja recepto 11 punkte 
būtiną nurodyti datą, iki kurios vaistų ar MPP pakaks, nuo 
tos dienos (nuo 2014-03-31), kai prieš tai įsigytas vaistų ir 
MPP kursas bus pasibaigęs.

2 receptas. 2 variantas. Pacientas atėjo įsigyti vaistų ar 
MPP 2014-04-11, farmacijos specialistas apskaičiavo, kad 
vaistų ar MPP jam pakaks iki 2014-05-10, t. y. pacientui vaistų 
ar MPP atėjus įsigyti pagal 2-ą receptą recepto galiojimo 
laikotarpiu, tačiau jau pasibaigus prieš tai įsigytų vaistų ar 
MPP kursui, farmacijos specialistas datą, iki kurios pakanka 
vaistų ar MPP, apskaičiuoja nuo vaistų ar MPP išdavimo 
vaistinėje datos.

Tokiu atveju kito recepto galiojimo data taip pat 
persistums. 3-čias receptas įsigalios 2014-05-01 ir galios iki 
2014-06-09.

2 pavyzdys: gydantis gydytojas išrašė 1-ą receptą vaistų 
30 d. gydymo kursui, receptas įsigaliojo 2014-03-01 ir galioja 
iki 2014-03-10 (imtinai). Pacientui įsigijus vaistus pirmąją 
recepto galiojimo dieną, farmacijos specialistas apskaičiuoja, 
kad vaistų pakaks iki 2014-03-30, šią datą jis pažymi 
recepto 11 punkte. 2-ajame recepte su žyma „gydymui tęsti“ 
ties 5 punktu įrašo recepto galiojimo laiką: 2-as receptas 
įsigalioja 2014-03-21 (t. y. įsigalioja likus dešimčiai dienų 
iki 1-o recepto blanko 11 punkte nurodytos dienos (įskaitant 
ir paskutinę dieną), iki kada pakanka išduotų vaistų pagal 
anksčiau išrašytą receptą), ir galioja iki 2014-04-29 (imtinai) 
(t. y. ne ilgiau kaip 40 dienų (30 dienų nuo prieš tai galiojusio 
recepto 11 punkte nurodytos datos).

Pacientas neatėjo įsigyti vaistų ar MPP pagal 2-ą receptą 
„gydymui tęsti“ jo galiojimo metu, t. y. jis atvyko įsigyti 
vaistų 2014-05-19. Tokiu atveju įsigaliojo paskesnis receptas. 

Farmacijos specialistas datą, iki kurios pakanka vaistų ar 
MPP, apskaičiuoja nuo vaistų ar MPP išdavimo vaistinėje 
datos – 2014-06-17. Kitas receptas „gydymui tęsti“ įsigalioja 
2014-06-08 ir galioja iki 2014-07-17.
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2016 METŲ KALENDORIUS

 � balandžio 15-17 d. BaltPharm 
Forumas-2016, KIaipėda

 � gegužės 19 d. Tarptautinė konferencija 
„Gamtinės sveikatinimo priemonės“ (prof. 
habil. dr. A. Gendrolio 90-mečiui pažymėti)

 � birželio 18-19 d. Farmacijos dienos-2016, 
Aukštaitijos nacionalinis parkas

 � rugpjūčio 28 d. - rugsėjo 1 d. FIP  
76-asis Farmacijos mokslų ir praktikos 
kongresas, Buenos Aires, Argentina

 � spalio 8-9 d. LFS XXXI suvažiavimas, 
Kaunas

 � spalio 28-29 d. Tarptautinė konferencija 
(kartu su LSMU Farmacijos fakultetu), Kaunas
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2015 m. gruodžio 4 d. Birštone vyko LFS 
organizuota mokslinė-praktinė konferencija tema 
“Vaistinėje esančių vaistų asortimentas ir E-recepto 
įvedimo patirtis bei galimų problemų sprendimas“.

Jos metu buvo perskaityti šie pranešimai: Irena 
Karašauskienė kalbėjo apie generinius vs referentinius 
vaistus įrodymais pagrįstos medicinos šviesoje; Jonas 
Žalinkevičius kalbėjo apie e-recepto pritaikymą SKS-
VAISTAI sistemoje;  Marius Leicmonas pristatė naują 
modulį vaistinėms – market.vaistai.lt; apie „mano vais-
tinės“ veiklą ir perspektyvas kalbėjo Dalius Rastauskas. 
Konferencijos dalyvius  su FIP 75-ojo kongreso metu 
iškeltomis problemomis ir naujausiais farmacijos mok-
slo pasiekimais supažindino prof. habil. dr. Eduardas 
Tarasevičius.

Kas, Kur, Kada Ką rašo spauda apie farMaciją

Prebiotikai 
(Laktuliozė, oligosacharidai, 
simbiotikai)

www.mpe.lt

Prebiotikai - tai nesuvirškinamos angliavandenių 
skaidulos, naudojamos probiotikų - gerųjų žarnyno 
bakterijų preparatuose, skirtuose natūraliai žarnyno 
mikroflorai balansuoti, taip pat ir vienos, žarnyno motorikai 
gerinti ir vidurių užkietėjimui palengvinti. Prebiotikai 
yra maistinė gerųjų bakterijų medžiaga, padedanti joms 
greičiau įsitvirtinti žarnyne. Teigiamas prebiotikų poveikis 
pasireiškia per bifidobakterijų ir laktobakterijų aktyvumo 
didininimą ir žarnyno motorikos reguliaciją. Prebiotikai 
gali būti laktuliozė, inulinas ir kiti oligosacharidai. 
Laktuliozė yra sintetinis laktozės ir fruktozės junginys. 
Didesnėmis dozėmis ji vartojama vidurių užkietėjimui 
gydyti. Laktuliozė pasižymi osmosiniu veikimu - pritraukia 
daugiau vandens į žarnyną, o tai savo ruožtu minkština 
žarnyno turinį, skatina žarnyno motoriką ir palengvina 
išsituštinimą bei susikaupusių toksinų pašalinimą. Yra 
duomenų, kad laktuliozė pasižymi teigiamu poveikiu 
gliukozės ir cholesterolio apykaitai. Inulinas - natūralus 
oligosasharidas, dažniausiai išgaunamas iš cikorijos 
šaknies, vartojamas vienas arba derinyje su probiotinėmis 
bakterijomis. Jo nemetabolizuoja patogeninės bakterijos, 
todėl inulinas selektyviai skatina gerųjų bakterijų 
aktyvumą. Su tuo ir yra susijusios teigiamos inulino savybės 
žarnyno funkcijoms ir bendrai organizmo sveikatai. Yra 
duomenų, kad inulinas gali pagerinti kalcio ir kitų mineralų 
pasisavinimą. Žarnyne, bakterijoms fermentuojant inuliną, 
susidaro propionio rūgšties, kuri kepenyse reguliuoja 
riebalų apykaitos procesus, dėl to gali sumažėti trigliceridų 
ir cholesterolio kiekis kraujyje.

Vartojimas
Prebiotikų būna gerųjų žarnyno bakterijų - probiotikų 

preparatuose. Tokie deriniai vadinami simbiotikais. 
Paprastai tokiuose deriniuose prebiotikų paros dozėje 
būna apie 1 - 2 gramus. Didesnėmis dozėmis prebiotikų 
vartojama vidurių užkietėjimui palengvinti. Prebiotikų gali 
būti ir derinyje su augalinėmis skaidulomis, pavyzdžiui 
gysločio, avižų ir kt. Tokie preparatai vartojami žarnyno 
motorikai gerinti ir tuštinimuisi palengvinti. Kaip vartoti 
skirtingų sudėtinių preparatų reikia vadovautis vartojimo 
rekomendacijomis, nurodytomis ant pakuotės.

Svetainėje „Maisto papildų enciklopedija“ pateikta 
informacija yra tik informacinio pobūdžio. Ji parengta 
remiantis įvairiais medicininės literatūros šaltiniais, 
kuriuose aprašomi moksliniai tyrimai, klinikinė patirtis, 
epidemiologiniai stebėjimai bei tradicinė vartojimo patirtis, 
visa tai, kas susiję su medžiagomis, naudojamomis maisto 
papildų sudėtyje.

Maisto papildas – maisto produktas, skirtas papildyti 
maisto racioną. Jis vienas arba derinyje su kitomis 
medžiagomis yra koncentruotas maistinių ir kitų medžiagų 
šaltinis, turintis mitybinį arba fiziologinį poveikį.

Probiotikai – kas tai?
www.alkas.lt

Šiandien rinkoje atsirado daug maisto gaminių, kurių 
sudėtyje yra probiotikų, o vos prieš porą dešimtmečių terminas 
„probiotikai“ buvo žinomas tik ekspertams. Probiotinėmis 
bakterijomis yra praturtinti ne tik pieno produktai, jos įeina į 
vaistų ir maisto papildų sudėtį. Ką reiškia pavadinimas „pro-
biotikai“ ir kokia jų įtaka mūsų sveikatai aiškina Nacionalinio 
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mitybos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Evelina Venckevič.

Žmogaus organizme yra labai daug bakterijų rūšių, 
kurios yra būtinos tinkamam virškinimo trakto darbui. 
Mikroorganizmų skaičius įvairiose kūno vietose yra skirtingas. 
Jų galima rasti ne tik burnoje, plonojoje, storojoje žarnoje, bet 
ir skrandyje. Dėl rūgštinės skrandžio terpės jame aptinkama 
tiktai keletas bakterijų rūšių (dažniausiai rūgštį toleruojančios 
laktobacilos). Dėl didesnio sąlyčio su maisto medžiagomis ir 
lėtesnio turinio slinkimo storojoje žarnoje yra milijoną kartų 
daugiau mikroorganizmų nei skrandyje. Žmogaus virškinimo 
trakte yra daugiau nei 200 įvairių rūšių bakterijų. Suaugusio 
žmogaus žarnyne yra daugiau nei 1 kg bakterijų ir toks pats 
kiekis pašalinamas su išmatomis per metus. Tam tikrais at-
vejais, pavyzdžiui, vartojant antibiotikus ar esant stresui, gali 
sutrikti pusiausvyra tarp naudingų bakterijų, pavyzdžiui, Lac-
tobacillus ir Bifidobacterium, ir bakterijų, kurios gali būti žal-
ingos sveikatai. Organizmas tampa mažiau atsparus maisto in-
fekcijoms, kurias sukelia tokios bakterijos kaipSalmonella, E. 
coli ar Listeria. Ilgalaikis bakterijų disbalansas žarnyne gali 
prisidėti prie gaubtinės žarnos vėžio ir opinio kolito atsiradimo. 

Kas tai – probiotikai?
2002 m. Pasaulio sveikatos organizacija kartu su Jung-

tinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija yra paskelbę 
oficialų probiotikų apibrėžimą: „Probiotikai – tai gyvi mikro-
organizmai, kurie, vartojami tinkamais kiekiais, naudingi 
vartotojo sveikatai“. Idealus probiotikas turi būti: atsparus 
rūgštims ir tulžiai, sugebėti prisitvirtinti prie žmogaus žarnyno 
gleivinės, būti saugus. Dažniausiai naudojami probiotikai – 
įvairios Lactobacillus ir Bifidobacterium rūšys, tačiau gali 
būti naudojamos Saccharomyces cerevisiae mielės bei E. 
coli ir Bacillus kai kurios rūšys.

Probiotikų reikšmė organizmui
Virškinimo trakto bakterijos būtinos virškinimo fiziologi-

joje. Disbiozė (žarnyno mikrofloros sudėties ir savybių 
pasikeitimas) atsiranda, kai sutrinka virškinamojo trakto 
bakterinės mikrofloros pusiausvyra. Disbiozė gali skatinti 
lėtinių kvėpavimo takų, autoimuninių, onkologinių, užde-
gimo ligų vystymąsi; gali būti nepaaiškinamo nuovargio ir 
psichiatrinių simptomų priežastimi. Disbiozę skatina dažnas 
antibiotikų ir vaistų vartojimas, žarnyno infekcijos. Virškinimo 
trakto mikroflorą gali veikti badavimas, mitybos pokyčiai, 
gyvensenos įpročiai, sutrikusi hormonų pusiausvyra; įtakos 
gali turėti ir genetinis polinkis.

Nepaisant dažno iš mūsų įsitikinimo, kad probiotinių 
bakterijų vartojimas visada yra naudingas mūsų sveikatai, 
moksliniai tyrimai rodo, kad šis poveikis siejamas tik su tam 
tikromis bakterijų padermėmis ir negali būti taikomas apiben-
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Prisiminta: pirkėjas – teisus
„Vakaro žinios“, 2016 01 15

Praėjusių metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerija 
teisiškai reglamentavo internetinę prekybą vaistais. Nerecep-
tiniais vaistais internetu prekiau ti galės tik tos vaistinės, ku-
rios bus gavusios Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos lei-
dimą naudoti specialų Europos Sąjungoje naudojamą ženklą. 
Neturintys tokio ženklo sulauks teisėsaugos dėmesio.

„Siekiant apsaugoti pacientą nuo falsifikuotų vaistų, buvo 
bū tina reglamentuoti nuotolinę vaistų prekybą, nes visame pa-
saulyje daugiausia falsifikuotų vaistų yra parduodama būtent 
nuotoliniu būdu, o tokie vaistai kelia didelę grėsmę visuome-
nės sveikatai“, - teigia sveikatos ap saugos ministrė Rimantė 
Šalaševičiūtė.

Kaip „Vakaro žinioms“ teigė Valstybinės vaistų kontrolės 
tar nybos viršininkas Gintautas Barcys, bendro logotipo ES 
tikslas yra padėti gyventojams identifi kuoti teisėtai veikian-
čias nuoto linio platinimo vaistines. Spuste lėjęs ant logotipo 
pirkėjas bus nusiųstas į nacionalinį sąrašą, kuriame bus įrašas 
apie tą vais tinę, - tik tokiu logotipu galima pasitikėti.

„Žmogus, atsidaręs tinklalapį su tuo logotipu, žinos, kad 
tai yra saugi vieta įsigyti vaistą, kad tai legalu, kad ši prekybos 
vieta prižiūrima, - sako G. Barcys. - Pirmas žingsnis padary-
tas, pasižiūrėsime, kaip sekasi, ar yra kokių problemų ir gal-
būt ateity je galėsime galvoti ir apie receptinių vaistų parda-
vimą nuotoli niu būdu. Žmonėms tai būtų pa togu, tačiau kyla 
klausimas, kaip užtikrinti farmacinės paslaugos kokybę, t.y. 
kad kiekvienas var totojas gautų visą informaciją apie vaistų 
vartojimą, dozavimą, suderinamumą su kitais vaistais ir pan.“

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovo teigimu, 
žmo nės turėtų žinoti, kad įsigyjant ir vartojant nelegaliai in-
ternetu platinamus vaistus gali kilti pa vojus jų sveikatai ar net 
gyvybei. Tik vaistų pirkimas iš teisėtai veikiančių vaistinių 
garantuoja vaistinių preparatų saugumą. Jei žmogus vis dėl-
to perka vaistus internetu, turguje ar tarpuvartė se iš neaiškių 
pardavėjų, jis pats ir atsako už pasekmes. Nelega lios prekybos 
vaistais atvejus fik suoja ir tiria policija.

„Pernai iš vieno piliečio, ku ris siųsdavosi vaistus iš 
Baltaru sijos paštu ir nelegaliai juos pla tindavo, policija kon-
fiskavo ne mažai Lietuvoje neregistruotų potenciją skatinančių 
vaistų. Juos ištyrę kai kuriuose veikliosios medžiagos visiškai 
neradome, ki tuose jos buvo 10 kartų mažiau, nei turėtų būti, 
dar kituos vei kliosios medžiagos apskritai ne tos, kurios nu-
rodytos ant pakuo tės, - pasakojo G. Barcys. - Bėda ta, kad 
internete gali rasti, ko tik nori, net priešvėžinių vaistų. Ta čiau 
kokia jų sudėtis, koks povei kis ir kuo gali baigtis jų vartoji-
mas, prognozuoti sunku“.

Ką rašo spauda apie farMaciją

tik dalį vaistų - tai, anot SAM atstovų, ypač aktualu vyresnio 
amžiaus žmonėms, kurie iškart negali nusipirkti visų jiems skirtų 
medikamentų. Didžiųjų vaistinių tinklų atstovai teigia esantys 
pasirengę priimti e.receptus ir pradžioje tai bus užtikrinama prie 
didžiųjų gydymo įstaigų. Šiuo metu vaistinėse rengiami darbuo-
tojų mokymai, kai kur, pavyzdžiui, „Eurovaistinės“ tinkle, apie 
galimybę priimti elektroninį receptą pacientus informuos lipdu-
kas ant vaistinės durų. Elektroninius receptus šiuo metu naudoja 
Danija, Norvegija, Švedija, Suomija, Estija, Ispanija, Jungtinė 
Karalystė. Pasak SAM, nepaisant to, apie 3-5 proc. receptų 
esant nenumatytiems atvejams šios šalys išrašo tradiciniu būdu. 

Ar e.sveikata pagaliau veiks?
„Lietuvos sveikata“
2015-10-26

Po savaitės, lapkričio 2-ąją, turėtų pradėti veikti e.sveikatos siste-
ma. Sukurti efektyvią ir veikiančią sistemą, kuri jungtų visas gydymo 
įstaigas, šalyje bandoma jau kone dešimtmetį, tam panaudoti Lietuvos 
ir Europos Sąjungos milijonai. Sunku suprasti, kodėl Lietuvoje šio 
projekto kaina beveik dvigubai viršija kaimyninės Estijos išleistas 
lėšas diegiant panašią sistemą.

Sujungiama sistemų krūva
Nuo 2009-ųjų įvairiose gydymo įstaigose buvo įdiegtos 25 infor-

macinės sistemos. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) E.sveikatos 
koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėjas Normantas Dučinskas 
pabrėžia, kad vieninga e.sveikatos sistema jau baigta kurti, o šiuo 
metu pirmoji grupė gydymo įstaigų vykdo pasirengimą ja naudotis. 
Planuojama, kad sistema startuos jau lapkričio 2 dieną.

Dabar prie e.sveikatos sistemos šalyje privalo prisijungti visos 
didžiosios valstybinės gydymo įstaigos, kurios teikia apie du trečda-
lius gydymo paslaugų. Duomenų apsikeitimo ir sistemų integracijos 
sutartys pasirašytos su 21 gydymo įstaiga, kurios turi lokalias infor-
macines sistemas. Likusias tikimasi prijungti artimiausiu metu.

Dėl informacijos gausos žada būti ir tam tikrų ribojimų – sistemų 
iki šiol neturėjusios gydymo įstaigos, į bendrą e.sveikatos sistemą 
turės perkelti tik pastarųjų 5 metų duomenis, kurie pacientams svarbūs 
yra dabar. Duomenys bus perkeliami po truputį, todėl lieka galimybė, 
kad žmonės, kurie serga lėtinėmis ligomis, informacijos apie ligos 
istoriją dar kurį laiką elektroninėje erdvėje išvysti negalės.

Į bendrą sistemą privalės įsijungti ir privačios gydymo įstaigos. 
Konkretus terminas nėra nustatytas, bet tikimasi, kad jos tai padarys 
per trejus ketverius metus. Tad lapkričio pradžioje toli gražu ne visų 
gydymo įstaigų pacientai galės mėgautis e.sveikatos teikiamais 
privalumais.

E.receptas – ne visiems
Jau lapkričio pradžioje dalis gydytojų privalės receptus pateikti 

elektroniniu formatu, taigi esą turėtų dingti nepasitenkinimas neaiškiai 
parašytais, neperskaitomais vaistų paskyrimais, o pacientams ne-
bereikės vykti pas gydytoją norint pratęsti vaisto receptą. N.Dučinskas 
sako, jog „nuo lapkričio 2-osios nebus visuotinio e.recepto rašymo 
ir tam tikrą laiką, kol visos įstaigos bus pasirengusios elektroniniu 
būdu tvarkyti pacientų sveikatos įrašus, išliks ir popierinio recepto 
rašymas. Tik įvertinus jau dalyvaujančiųjų tvarkant elektroninį receptą 
progresą ir galimybes, bus galima svarstyti apie visuotino e.recepto 
prievolės datą.“

Kaimyninių šalių pavyzdys esą rodo, kad dėl įvairių nenumatytų 
aplinkybių, siekiant užtikrinti sklandų receptų išdavimą ir naudojimą, 
apie 3 proc. vaistų skyrimų lieka popieriniai. Štai, pavyzdžiui, Estijoje, 
e.receptas buvo pristatytas dar metų pradžioje, o dabar elektroniniu 
formatu pateikiami 85 proc. visų išrašomų receptų.

Reikės IT specialistų
Gydymo įstaigų vadovai kalba ir apie tai, kad išaugus duomenų 

kiekiams, gali reikėti išlaikyti informacinių technologijų specialistus. 
Deja, papildomo finansavimo tam nėra numatyta, nes e.sveikatos 
sistemos įvedimą inicijuojantys valdininkai mano, kad užteks ir esamų 
žmogiškųjų išteklių. Pagrindo naujiems etatams esą nėra, nes darbas 
elektroninėje erdvėje gydymo įstaigoms nėra naujiena.

Jei lapkričio 2 d. e.sveikatos sistema pradės veikti, tai neabejoti-
nai palengvins medicinos sektoriaus darbuotojų ir paprastų žmonių 
gyvenimą. Sklandus sistemos darbas, kaip teigiama, turėtų padėti 
taupyti laiką ir mažinti biurokratinių nesklandumų skaičių.

Andrius Balčiūnas

Ką rašo spauda apie farMaciją

drintai visoms probiotinėms bakterijoms. Todėl pastaraisiais 
metais mokslinių tyrimų metu didžiausiais dėmesys buvo 
skiriamas kiekvienos probiotikų padermės gebėjimams ap-
saugoti ar gydyti tam tikras ligas.

Yra keletas mechanizmų kaip probiotinės bakterijos gali 
turėti teigiamą poveikį. Kai kurios bakterijos gali pasigaminti 
medžiagas, naikinančias mikroorganizmus (antimikrobines 
medžiagas), kitos – dėl maistinių medžiagų arba dėl jungimosi 
vietos žarnyno sienelėse (su žarnyno sienelių receptoriais) 
konkuruoja su patogeninėmis bakterijomis ir, galiausiai, kai 
kurios bakterijos galimai skatina imuninės sistemos veiklą. 

Probiotikai pieno produktuose
Lietuvos rinkoje yra nemažai pieno produktų, kurių 

etiketėse nurodoma, kad produktai yra praturtinti įvairiomis 
probiotinėmis bakterijomis. Vieni tokių produktų – jogur-
tai. Jogurto gamybai tradiciškai naudojama termofilinių 
pienarūgščių kokų (Streptoccocus thermophilus) ir bulgarų 
lazdelių (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus) raugas. 
Šio raugo bakterijos išlaiko pastovų santykį ir yra simbi-
otiškos. Etikečių ženklinime jos yra nurodomos kaip „gyvos 
jogurtų bakterijos“, „jogurtinių bakterijų raugas“, „jogurtinės 
bakterijos“ ir pan. Pastaraisiais metais be tradicinių rūšių 
jogurto gaminami ir jogurtai su probiotinėmis kultūromis. 
Kaip probiotinis priedas parenkama mikroorganizmų kultūra 
turi atstovauti normaliai mikroflorai, būti gyva ir aktyvi 
maiste prieš vartojimą, tokia išlikti praeidama virškinamąja 
trakto dalimi, gebėti daugintis žarnyne ir teigiamai jį veikti. 
Pieno pramonėje šiuo metu dažniausiai naudojami šie mikro-
organizmai: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, 
Lactobacillus. plantarum, Lactobacillus casei subsp. casei, 
Lactobacillus rhamnosus.

Kol kas nėra patvirtintų teiginių apie maisto produktų, 
praturtintų probiotikais, naudą sveikatai

Pastaruosius du dešimtmečius susidomėjimas probiotikais 
labai išaugo. Atsirado daugiau negu 6000 mokslinių publikaci-
jų probiotikų tema, 60 % iš jų – nuo 2008 m. 2006 m. gruodžio 
20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamente Nr. 
1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir 
sveikatingumą yra nurodoma, kad „teiginys apie sveikating-
umą – teiginys, kuriuo tiesiogiai at netiesiogiai teigiama ar už-
simenama, kad esama ryšio tarp maisto produkto kategorijos, 
maisto produkto ar vienos jo sudėtinių dalių ir sveikatos. Teig-
iniai apie maisto produktų sveikatingumą draudžiami, jeigu 
jie pagal reglamento reikalavimus nėra leisti vartoti Europos 
Komisijos ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą. 
Europos maisto saugos tarnyba (angl. EFSA) 2008 m. pradė-
jo nagrinėti ir vertinti šalių narių pateiktus teiginius apie 
sveikatingumą. Iki šiol nei vienas iš 164 pateiktų teiginių 
apie probiotikų naudą sveikatai nebuvo patvirtintas. EFSA 
publikuojamose mokslinėse nuomonėse dėl teiginių apie 
sveikatingumą atmetimo (susijusiose su probiotikais) nurodo 
tokias priežastis: mikroorganizmai ar mikroorganizmų įvairūs 
deriniai pateiktuose prašymuose dėl sveikatingumo teiginių 
patvirtinimo nėra pakankamai išsamiai apibrėžti (apibūdinti), 
netinkami parinkta populiacijos grupė, kuriems galėtų būti 
skirtas sveikatingumo teiginys.

Informacija parengta Nacionaliniame maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimo institute

Lietuvoje įvedamas e-receptas 
BNS 2015 m. spalio 29 d.

 Nuo lapkričio 2-osios dalis gydymo įstaigų galės išrašyti 
elektroninius receptus, o vaistinės privalės parduoti vaistus pagal 
juos. © DELFI (K.Čachovskio nuotr.) Prievolę išrašyti vadinamąjį 
e.receptą nuo ateinančio pirmadienio turės 170 iš beveik 550 šalyje 
veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų, kurios aptarnauja apie 60 
proc. šalies pacientų. Tuo metu juos priimti nuo kitos savaitės 
pradžios galės per 75 proc. vaistinių visoje šalyje. Susiję straipsniai: 
Gydymo įstaigos dar turi galimybių gerinti savo veiklą  (1) Sritis, 
kurioje Lietuva nepatobulėjo nuo sovietmečio  (20) Šią naujovę 
ketvirtadienį Vilniuje žurnalistams pristatė Sveikatos apsaugos min-
isterijos (SAM), Valstybinės ligonių kasos (VLK), gydymo įstaigų, 
vaistinių atstovai. Pasak Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės 
Šalaševičiūtės, e.receptas pacientams nuo šiol leis nebesinešioti 
popierinių receptų, kuriuos vyresnio amžiaus žmonės iki šiol kartais 
pamiršdavo ar pamesdavo. „Kadangi jie nebus ranka rašomi, nebus 
neįskaitomi, nebus, kai kartais tenka grąžinti pacientą patikslinti 
receptą. Yra tokių atvejų, nelaimingų atsitikimų, kai pametamas 
receptas, ar kyla kokia nelaimė, gaisras ir recepto nebegalima 
panaudoti - bet kurioje situacijoje, pacientas žinodamas, kad buvo 
pas mediką, žinos, kad jam vaistai išrašyti ir bet kurioje vaistinėje, 
kur jam arčia prie namų, jis galės įsigyti vaistą be popierinio re-
cepto“, - sakė R.Šalaševičiūtė.

Medikai savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad atvežus pacientą 
į ligoninę be sąmonės, dažnai nebuvo žinoma, kokius vaistus 
jis vartoja, dabar šios problemos neliks. Sutartis dėl e.recepto 
priėmimo jau yra pasirašę didieji vaistinių tinklai - „Eurovaistinė“, 
„Gintarinė vaistinė“, „Camelia“, „Benu“. Iš viso pasirašytos 48 
sutartys, apimančios beveik 75 proc. šalies vaistinių - pradžioje 
tokia galimybė bus sudaryta prie didžiųjų gydymo įstaigų esančiose 
vaistinėse. Tačiau, anot SAM bei medicinos įstaigų atstovų, receptą 
jau kitą savaitę galės išduoti ir kitos įstaigos, kurios nėra sudariu-
sios sutarčių - jos, jei tik pacientas to pageidaus, tai galės padaryti 
prisijungusios prie centrinės E.sveikatos sistemos. Laikinasis VLK 
vadovas Gintaras Kacevičius pažymėjo, kad vaistai, išduoti pagal 
elektroninius receptus, bus apmokėti taip pat, kaip ir išduoti pagal 
popierinius. „Greta elektroninių receptų lygiagrečiai egzistuos ir 
popieriniai receptai, bet, aišku, nedubliuojant vieni kitų“, - sakė 
G.Kacevičius. Pasak R.Šalaševičiūtės, sprendimą, ar išrašyti 
elektroninį, ar popierinį receptą, priimti turės medikai. Ministerija 
planuoja visiškai perkelti su sveikatos apsauga susijusias funkcijas 
į elektroninę erdvę jau 2018-ųjų kovo 1-osios, tačiau kiek laiko 
bus išduodami ir elektroniniai, ir popieriniai receptai, priklausys 
nuo sistemos veikimo. „Estijoje prieš penkerius metus paleidus 
e.recepto sistemą, ji tą patį mėnesį, pensijų gavimo dieną, kaip 
sakoma, užlūžo, ir politikai svarstė, ar išvis atsisakyti, ar investuoti 
papildomai. Čia mūsų specialistų dėka praėjusių metų pabaigoje, 
įvertinus tas problemas, kurios buvo Estijoje, pasimokius iš tų 
klaidų, manau, užtikrinome, kad tokių klaidų nebūtų“, - sakė ji.

Ministrė taip pat pripažino, kad pasižiūrėti e.receptą per elek-
troninės bankininkystės galės tik apie pusė pacientų - SAM duome-
nimis, elektronine bankininkyste naudojasi tik 47 proc. gyventojų. 
Tiesa, receptus peržiūrėti bus galima ir prisijungus prie E.sveikatos 
sistemos su elektroniniu parašu. SAM atstovai bei medikai įvardijo 
ir kitas naujoves, pavyzdžiui, tai, kad vaistus pagal e.receptą galės 
atsiimti ir notariškai patvirtintą įgaliojimą turintis giminaitis. Be 
to, išrašius elektroninį receptą, žmogus galės vienu metu pasiimti 
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rusiškai, nes Vilniuje įmonėse visi renginiai praktiškai 
vyksta rusų kalba,

Ačiū Dievui, žodžio kišenėje neieškau, rusų kalbą 
moku puikiai. Susirinkime pranešimą padariau rusų 
kalba, trumpai papasakojau apie susivienijimo veiklą, 
gamybos rezultatus ir pradėjau puolimą prieš rajono 
partijos komitetą. Plačiai apibudinau Aukštųjų Panerių 
geo grafinę padėtį. Mes susivienijime savo darbuotojus 
kiekvieną dieną veždavome į darbą ir iš darbo. Turėjome 
10 keleivinių autobusų. Bet transporto klausimas buvo 
labai aktualus visiems Aukštųjų Pane rių dirbantiesiems. 
Prieš šį man organizuotą „teismą“ aplankiau vi-
sas šio rajono įmones ir organizacijas. Prisiklausiau 
aibes nusiskun dimų Vilniaus rajono ir miesto vadovų 
atžvilgiu. Tik mūsų susivie nijime buvo gerai įrengtas 
medicinos punktas, buvo fizioterapijos kabinetas, 
ginekologijos ir stomatologijos kabinetai, neblogai buvo 
įrengta valgykla, turėjome pirtį, baseiną ir t.t. Šis mano 
pasisakymas labai užgavo partijos prezidiumą ir pirmą 
sekretorių, kuris vėlesniais metais pasirodė priešiškai 
nusiteikęs mūsų nepriklausomybei ir pabėgo iš Lietuvos,

Mano kalbą norėjo nutraukti, tačiau klausytojai 
skandavo: „Tęsk toliau...“ Aš pamaniau, kad kas bus, 
tas bus – kalbėsiu. Salėje vyravo tyla. Tai buvo tarsi 
perkūnas iš giedro dangaus partiniams funkcio nieriams. 
Visi mano žodžiai buvo korektiškai pateikti, niekas 
nieko negalėjo paneigti. Štai taip. Pranešimą pabaigiau 
ir atsisėdau.

Auditorija buvo virš dviejų šimtų žmonių, garbių 
žmonių, jie po šio susirinkimo man spaudė ranką, 
o man mintyse sukosi tik vienas klausimas – kas 
bus toliau? Su visuomeninių organizacijų vadovais, 
gamyklų direktoriais dirbome neblogai, spręsdavome 
socialiniu klausimus, darbo saugos ir kitas problemas. 

Dirbdamas Mokslinio gamybinio susivienijimo 
„Fermentas“ gene raliniu direktoriumi ir Endokrininių 
preparatų gamyklos direktoriumi 1993 m. kėliau 
profesinį lygį Lietuvos vadybos akademijoje ir 
Vokietijoje.

Vokietijoje aplankiau vaistų gamybos įmonę 
„Schering“. Mane puikiai priėmė, susipažinau su 
gamyklos įvairiais padaliniais. Pokalbis su gamyklos 
vadovais užtruko 5 valandas. Vokiečiai prieš pakviesdami 
mane į šią gamyklą buvo gerai išstudijavę mano 
asmenybę, mano nuveiktus darbus, mano darbovietes, 
mokslinį darbą ir pan.

Pokalbio metu vokiečiai taktiškai kritikavo 
Endokrininių pre paratų gamyklų veiklą visoje SSSR, 
tame skaičiuje ir Kaune. Vokie čių nuomone preparatų 
gamyba iš organų, ypač iš žmogaus hipofizio gaminamas 
audimo hormonas, yra neperspektyvi, o ir nehumaniška. 
Tuo pačiu pasiūlė Kauno endokrininių preparatų 
gamyklą perprofiliuoti, ypač atsižvelgiant į vaistų 

poreikį SSSR, net pasirašėme ketinimų protokolus. 
Brendo SSSR suirute. Tačiau mano parvežti ke tinimų 
protokolai buvo sukritikuoti, tolimesnė gamyklos 
perprofiliavimo perspektyva vadovams nepatiko.

Su manim į Endokrininių preparatų gamyklą atėjo 
dirbti chemikas J. Bartasevičius iš „Sanito“, A. Jurgulis, 
E. Borisevičius, iš Vil niaus – V. Stankūnas. Gamyklos 
vyr. inžiniere buvo provizorė V. Kivilšienė. Siūliau jai ir 
toliau vadovauti, tačiau ji, būdama jau 60 metų amžiaus, 
nuo šių pareigų atsisakė. Sutiko pasilikti gamyklo je tik 
konsultante. Vyr. inžinieriumi, paskyriau J. Bartaševičių.

Senoji gamyklos gvardija nepritarė gamyklos profilio 
pokyčiams. Pradėjęs dirbti gamykloje radau daug 
aplaidumo. Kieme po atviru dangum buvo saugomi 
metalo dirbiniai. net ir vinys, lengvai prieinamas grobis 
vagims, dėl nekokybiškų, nelygių grindų cechuose 
kiek vieną savaitę duždavo vaistų koncentrato stikliniai 
balionai, gamykla buvo apšildoma garais, gariniai 
radiatoriai buvo visur – cechuose, net ir garaže. Dėl 
karščio vėdinimui tekdavo atidaryti, net ir sterilių 
patalpų langus, kurie buvo nukreipti į važiuojamąją 
Vei verių plento dalį, buvo grobstomas spiritas. Teko 
kovoti su metalo ir vamzdžių grobstytojais. Gamyklos 
tvora, kuri ribojosi su Kauno mėsos kombinatu buvo 
simbolinė – kiauras tinklas, Per ją „vykdavo barteriniai 
mainai“ – endokrinų gamyklos metalas į mėsos 
kombinato produkciją. Darbo drausmė buvo pašlijusi. 
Kai sugriežtinau darbo drausmę tapau neparankus, 
nors susirinkimo metu niekas nesiskundė, prasidėjo 
anoniminiai skundai prieš mane.

Kauno bakterinių preparatų įmonei daugelį metų 
vadovavo gydytojas docentas A. Makauskas, vėliau 
direktoriumi tapo provizorius, medicinos mokslų 
daktaras A. Seibutis. Šis kūrybingas ir sumanus vadovas 
tragiškai žuvo 1995 metų vasario 5 dieną.

Įmonė buvo Kauno senamiestyje, Kanto gatvėje 
mažose jai nebetinkamose patalpose. Jai pastatėme 
naują pastatą Savanorių prospekte ir į jį perkėlėme 
įmonę. Statybos darbuose daug padėjo ,.Sanito“ 
kolektyvas, nes pagrindiniai rangovai vilkino darbus. 
Bakterinių preparatų įmonė naujose patalpose įsikūrė 
1988 m. spalio 29 d.

Bakterinių preparatų gamykloje dirbo daug patyrusių 
specialistų darbo veteranų. Virš 30 m. gama globulino 
skyriaus vadovė G. Každailienė. Jai vadovaujant 
skyriuje buvo nuolat tobulinama gama globulino 
ir imuno globulino technologiniai procesai, gerėjo 
preparatų kokybė. Buvo įsisavinta interferono gamyba. 
G.Každailienė iškilusias problemas sprendė ramiai, 
profesionaliai. Kolektyve ji buvo smegenų centras, buvo 
mėgiama ir mylima bendradarbių.

Tačiau gamykloje daug rūpesčių kėlė džiovyklų 
įrangos, būtinos interferono gamybai, klausimai. 

memuaraI

MANO GYVENIMO NUOTRUPOS...
Dr. Henrikas Dūdėnas

Tęsinys. Pradžia skaitykite 2013 m. Nr. 3-4

Dideli darbai vyko Kėdainiuose. Skyrėme dėmesį 
privažiavimo keliui ir mašinų stovėjimo aikštelei, 
„Merkio“ poilsiavietėj. Daug energijos ir jėgų 
pareikalavo šimto keturiolikos vietų poilsio namai 
Šventojoje.

Tačiau dėl statybinių medžiagų trūkumo vyko 
įvairūs konfliktai su rangovinėmis ir subrangovinėmis 
organizacijomis. G. Masalskis teigiamai atsiliepė apie 
„Sanito“ statybos vadovus E. Borisevičių ir J. Būdą. 
Endokrininių preparatų statybos vadą A. Kavaliauską. 
Labai puikiai dirbo susivienijimo konstruktorių skyrius, 
vadovaujamas R. Balčiaus.

Reikia nuoširdžiai prisiminti „Sanito“ veteraną J. 
Būdą, kuris daug nuveikė rekonstruojant ir plečiant 
gamybinius laboratorinius ir kitus korpusus J. Būdą buvo 
subūręs gerus, kvalifikuotus darbuotojus sugebančius 
dirbti įvairius statybos ir remonto darbus. Darbai buvo 
gerai, greitai ir kokybiškai vykdomi. Šiame statybos 
bare buvo griežtai kovojama su stikliuko mėgėjais. 
Geras brigadininkas J. Žukauskas stengėsi, kad darbai 

būtų atlikti kokybiškai. Jis pirmiausiai žmones vertino 
pagal darbštumą, sąžiningumą.

Vilniuje įvyko simpoziumas Tarybų Sąjungos ir 
Vengrijos nuolatinės darbo grupės, koordinuojančios 
bendradarbiavimą medicinos ir mikrobiologijos 
pramonės srityje. Jam pirmininkavo ministro 
pavaduotojas V. Guliaško, dalyvavo Vengrijos šalies 
pramonės ministro pavaduotojas I. Kiortveješas.

Aptarėme bendradarbiavimo perspektyvas, apie šalių 
įmonių ir susivienijimų specializaciją ir kooperaciją, 
sukuriant bendras įmones, mokslo kolektyvus, 
užmezgant tiesioginius ryšius.

Dirbdamas „Fermento“ mokslinio gamybinio 
susivienijimo generaliniu direktorium turėjau ir 
nemalonių akimirkų.

Atvykęs į Vilnių ėmiausi daug pertvarkos darbų. 
Reikėjo sustiprinti darbo drausmę ir sanitarinį stovį.

Kauno miesto Panemunės rajono Pirmasis sekretorius 
A. Raškevičius, menko išsilavinimo, bet gobšus 
chamiškas partinis veikėjas, matomai paprašė Vilniaus 
miesto spalio rajono partinio komiteto pirmą sekretorių 
Švedą, kad duotų man „pamoką“, kurios jis Raškevičius, 
man nesugebėjo duoti.

Instituto patalpose buvo iškabintas kvietimas 
dalyvauti susirinkime „Dėl darbo kolek tyvų ir 
jų vaidmens didinimo valdant įmones, įstaigas ir 
organizacijas“ ir raginama visus pareikšti nuomonę apie 
mane, mano daromas klaidas ir t.t. Ši informacija turėjo 
boti raštu ar žodžių (telefo nu anonimiškai) pateikta 
partijos komitetui.

Man buvo neramu, nervinausi, vartojau vaistus 
širdies darbo gerinimui... Juk visokių žmonių yra, 
visiems neįtiksi. Vadovas yra vadovas. Aš niekada 
nebuvau varovu, tačiau buvau reiklus, kovojau su 
negerovėmis, kritikavau valdžia (partinius organus) 
kurie labai dažnai kišdavosi į profesionalią veiklą ir 
panašiai.

Ir taip praėjo daugiau kaip trys savaitės, o iš 
kolektyvų, kuriuose dirbo virš 4000 žmonių, blogų 
atsiliepimų nebuvo. Buvo net keli svaras pagyrimai. 
Man buvo įsakyta raštu pateikti pasisakymo teks tą. 
Paklausus, kam to iš anksto reikia, buvo atsakyta, kad 
jį reikia versti į rusų kalbą. Aš pasakiau, kad kalbėsiu 
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Ir taip su Česlava gražiai draugavome ketverius 
metus, kartą į savaitę susitikdami. Prieš man baigiant 
institutą jos tėvai Vilijampolėje pasistatė Vėjo gatvėje 
nedidelį namą ir aš išėjau „užkuriom“. Tai buvo 1958 
m. vasarą. Mano tėvai atvažiavo į kuklias vestuves. Pas 
mano tėvus nuvykome tik praėjus trims metams. Ten 
Česlava pamatė būrį mano brolių ir seserų. Neišsigando, 
sakydama, kad ji myli vaikus ir, kad mes taip pat 
turėsime daug vaikų.

Ji buvo puiki vaikų mama ir su ja kartu pragyvenome 
keturiasdešimt vienerius metus. Susilaukėme ketverto 
sūnų. Užpykdama ant manęs kartais pasakydavo, kad 
aš paverksiu, kai ji numirs. Taip ir atsitiko...

Turėdamas nelengva vaikystę, svajojau gyventi 
geriau. Dažnai tekdavo stebėti rudens debesis. Aš mėgau 
ir mėgstu pavasarį, kai pradeda atgimti gamta. Linksmai 
ir nuotaikingai čiulba paukšteliai.

Ir kai tik nepasvėręs patarimų imdavau veikti, man 
nepasisekdavo, tarsi velnias koją pakišdavo. Todėl 
visuomet stengdavausi veikti ryžtingai, vadovautis savo 
nuojauta. Pas mane visą laiką būdavo įvairių minčių ir 
sumanymų ̂ neatidėliotinų darbų. Taigi stengiausi darbų 
neatidėlioti, veikiau ir kitus raginau.

Ne visuomet mane suprasdavo, reikėjo vienokiais 
ar kitokiais būdais įtikinti. O po to, kai viskas tapdavo 
aišku, sutikdavau bendraminčių, darbai ėjo kaip iš 
pypkės.

Žinoma, tekdavo įsiklausyti į patarimus pakeisti 
savo nuomonę. Niekuomet nebūdavau užsispyręs dėl 
pažmonių, svarbu, kad atlikčiau ką sumaniau.

Turėdamas idėją , stengiausi ją apginti ir taip 
ir ryžtingai žengti pirmyn, būti patenkintam savo 
veiksmais ir įtikinti kitus.

Visuomet stengiuosi atlikti svarbiausius dalykus, 
kurie duotų apčiuopiamą naudą, gimdavo mintys, 
išradimai. Tai racionalizatoriniai pasiūlymai.

Gyvenime sutikau visokių žmonių , gerų ir nuoširdžių 
,pavyduolių ir klastingų palaižūnų. Nebuvo lengva 
kartais nustatyti kas yra kas. Paprastai tai parodė laikas, 
kartais susilaukdavau nemalonumų iš tų, kuriems daug 
padėjau, o jie vis norėjo daugiau ir daugiau. Buvo ir 
aplinkybių, kai nepastebėdavau gero ir nuoširdaus, nes 
jis savęs neišryškindavo.

Žinoma, savo gyvenimą stengiausi nugyventi kuo 
sąmojingiau, džiaugsmingiau ir prasmingiau. Turiu 
pasakyti, kad žinių ir nuojautos turėjau ir turiu, labai 
svarbu jų realizacija. Kartais realizuoti užmanymus 
atsirasdavo nenumatytos kliūtys, kiti nemalonumai.

Atkakliai dirbdamas apgailestauju, kad teko 
nuskriausti savo vaikus, užuot jiems skyręs daugiau 
pramogų. Už gerą vaikų auklėjimą esu dėkingas vaikų 
motinai.

Savo praeities gyvenime dažniausiai būdavau lyderis 
bei avangardas, gal kiek rizikuodavau, tačiau stengiausi 
realizuoti savo žmogiškąjį potencialą.

Su bendradarbiais, nepriklausomai jų pareigų, 
stengiausi būti žmogiškas. Visada stengiausi pamatyti 
atlikto darbo kokybę, padėkoti, paskatinti, nuteikti 
žmogų būti linksmam. O formų yra įvairių; papasakoti 
nuotaikingą nuotykį, anekdotą ar panašiai.

Manyje visuomet vyravo atjautimo nuotaika, 
stengiausi žmogui padėti, suprasti jo padėtį, tarsi pats 
būčiau jo kailyje.

Esu daugelį kartų pamokslavęs jaunesniems, kad jie 
būtų dėmesingi vyresniems ir neįgaliems. Buvo toks 
nuotykis. Maskvos metro pasiūliau vyresnio amžiaus 
moteriai atsisėsti. Ji atsisėdo, bet paklausė manęs: 
„Jūs turbūt ne maskvietis“, o aš jai pasakiau, kad jį 
maskvietė. Ji sako: „Iš kur Jūs žinote?“ Atsakiau: „Kai 
Jūs atsisėdote, nepasakėte – ačiū“. Ši moteris manęs 
atsiprašė, o kai kas net plojo.

Visa savo gyvenimą buvau reiklus sau, stengiausi 
išlaikyti duotą žodį ar pažadą. Stengiausi visuomet 
priimti kuo išmintingesnį sprendimą. Aristotelis yra 
pasakęs: „Žmogui gyvenime gerai sekasi tą veikla, 
kuriai jis uoliai skiria visas savo jėgas. Gerų statybininkų 
taps tik tas kuris daug stato“.

Štai aš ir vadovavausi tais principais ir kai ko 
pasiekiau, nors buvo daug įvairių pavojų ir rizikos. 
Be abejo aš stengiausi mokytis iš žmonių, kurie man 
imponavo, iš buvusio viršininko J. Eišvydžio. Esu 
gyvenime sutikęs nemažai žmonių, ypač statybininkų, 
kurie netesėdavo duoto žodžio, o partiniai veikėjai 
būdavo demagogai, mėgavosi kitų darbais, o patys 
buvo tinginiai ir karjeristai. Man teko daugelį kartu 
konfliktuoti su partiniais funkcionieriais, po to susilaukti 
tam tikro keršto, pvz. Komisijos buti išsikviestam 
griežtam pokalbiui.

Gyvenime stengiausi negraužti savęs dėl klaidų, 
ar kitų neigiamų įvykių. Mano devizas buvo ir yra: 
„Kvailiai mokosi iš savo klaidų, o protingi iš svetimų“. 
Lenkų patarlė sako: „Protingas žino ką sako, o kvailys 
sako ką žino“.
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Galutinai neišspręstas šaldymo procesas, stokojome 
kai kurios įrangos.

Didelis ir stambus kolektyvas buvo Kėdainių 
biochemijos gamykla, įkurta 1966 m. Didelę dalį 
jos produkcijos sudarė pašarinės mielės, gaminamos 
hidrolizės mielių ceche, premiksai, furfufurolas, 
kombinuoti pašarai. Pašarinės mielės turi baltymų, 
vitaminų, mikroelementų, jų gamyba vykdomą 
mikrobiologines sintezės būdu. Pašarinės mielės 
sintetina heksazinus ir pantozininius cukrus. Pašarines 
mieles naudoja kombinuotų pašarų gamyboje.

Furfurolas – furano grupės aldehidas, kaip pašarinis 
produktas gaunamas hidrolizuojant medieną. Furfurolą 
naudoja dervų, tirpiklių, kitų cheminių medžiagų 
gamyboje.

Premiksai – biologiškai aktyvių medžiagų (vitaminų, 
mikroelementų, amino rūgščių, fermentų) mišiniai, kurie 
gaunami mechaniškai sumaišius juos su kvietinėmis 
sėlenomis. Kombinuoti pašarai plačiai naudojami. 
Kėdainių gamykla gamino premiksus pagal daugelį 
receptų, vieni jų skirti galvijams, kiti paukščiams. Jų 
kasdien buvo pagaminama po aštuonias tonas. Gamybai 
reikėjo daug vandens, nutekamųjų vandenų užterštumas 
buvo labai didelis. Teršalai kaupėsi dumblo aikštelėse, 
kurių nuvandeninimas buvo labai sunkus. Prisimenu 
kiek daug energijos ir pastangų įdėjau į valymo įrenginių 
statybą. Paleidome naujus įrengimus, tai padėjo 
pagerinti ir padidinti dumblo išvežimą. Gamykloje 
buvo biologiškai valomi iš separacijos ir flotacijos 
ateinantys vandenys. Tačiau vis tiek atiduodami 
gamyklos kanalizacijai vandenys turėjo daug teršalų. 
Reikėjo sumontuoti naują įrenginį – išgarinimo stotį. 
Visi šie įrengimai buvo labai brangūs jiems buvo 
reikalinga kvalifikuota ir rūpestinga priežiūra bei 
tinkama eksploatacija, reikėjo automatikos prietaisų ir 
gerų specialistų.

Kėdainių biochemijos gamykloje dirbo virš 
tūkstančio darbuotojų. Kolektyve pradėjo vyrauti 
demokratija ir viešumas. Tačiau nors gamykla dirbo 
pelningai, buvo ir įvairių nesklandumų, ypač dėl 
geležinkelininkų kaltės, nes laiku negaudavo vagonų 
produkcijai išvežti. Teko kreiptis į įvairias galimas 
instancijas dėl padarytų nuostolių atlyginimo, reikėjo 
pateikti dokumentus ir arbitražui.

Gamykloje buvo du pagrindiniai cechai ir aštuoni 
pagalbiniai. Buvo numatyta Kėdainių biochemijos 
gamyklos rekonstrukcija – iki 1500 tonų per metus 
gaminti svarbaus preparato lizozimo. Susivienijimo 
„Fermentas“ administracija apsvarsčiusi gamyklos 
padėtį vieningai nusprendė pašarinių mielių gamybą 
1989 m. sumažinti pusiau ir per metus gaminti tik 5000 
tonų. Lietuvos poreikiui patenkinti šio kiekio pakako, o 
jų gamybos atliekos labai teršė aplinką. Sumažindami 

pašarinių mielių gamybą, sumažinome ir atliekų kiekį. 
Kėdainių biochemijos gamykla nepakankamai iki tol 
skyrė dėmesio gamtos apsaugai. Labai daug teršalų 
patekdavo į Nevėžį.

Taip pat reikia pastebėti, kad gamykloje buvo prastos 
darbuotojų darbo ir buities sąlygos. Gausus kolektyvas 
neturėjo jokių poilsio bazių, gamyklos direkcija tam 
neskyrė reikiamo dėmesio. Profesinė sąjunga buvo 
veiklesnė. Labai gražūs susibūrimai vykdavo gamykloje 
chemiko dienos proga, gražiai pagerbdavo darbo 
veteranus ir pirmūnus.

Kelius žodžius nori pasakyti apie savo šeimą. Turiu 
prisipažinti, kad darbas atėmė daug mano laiko ir 
negalėjau šeimai skirti pakankamai dėmesio. Sūnų ir 
anūkų auklėjimui daug sveikatos ir širdies įdėjo mano 
žmona Česlava, su kuria susipažinau 1954 m. Tais 
metais pradėjau studijuoti Kauno medicinos institute 
Farmaciją. Prieš stojamuosius egzaminus kreipiausi į 
savo bendramokslę Danutę Šakalytę, kad padėtų gauti 
reikiamos literatūros. Kai nuėjau pas ją knygų ji mane 
supažindino su savo pussesere Česlava Šakalytė, kuri 
ruošėsi stoti į Kauno politechnikos institutą. Aš įstojau, 
o Česlavai nepasisekė.

Po pusmečio Česlava sutikau pakvietė užeiti 
išgerti arbatos, nes gyveno netoliese. Užėjau, pakvietė 
apsilankyti dažniau. Taip ir prasidėjo mūsų pažintis, 
vėliau peraugusi į draugystę. Jos tėvai buvo griežti. 
Česlavai ir jos seseriai Reginai buvo leidžiama eiti į 
šokius, bet grįžti namo turėjo iki devintos valandos 
vakaro. Mergaitės buvo drausmingos. Regina įstojo 
į muzikos mokyklą, o po metų Česlava į Kauno 
politechnikos institutą.

Po kiek laiko su Česlava ir jos visa šeima ėjome 
i muzikinį teatrą. Tai buvo pirmas mano kultūrinis 
muzikinis lavinimas. Gyvenau pas dėdę Juozą. Jis dirbo 
„Metalo“ fabrike. Dėdienė mane papuošė treningine 
striuke, su kuria atvažiavau į Kauną, dėdė išlygino 
kelnes, išeinant su Dievo palaiminimu dar pasakė: 
„Draugauk, tik neapleisk mokslo“. Mano būsimieji 
uošviai taip pat buvo darbininkai. Česlavos tėvas dirbo 
autobusų parke, dėdienė parduotuvėje. Jų atlyginimai 
buvo nedideli , gyveno kukliai. Turėjo tik du kambarius, 
viename gyveno tėvai ir dukros, kitame jų mamos tėvai. 
Šakaliai, kaip ir aš, buvo iš Zarasų krašto.

Su Česlava susitikdavau retokai, nes turėjau mokytis 
ir dirbti. Dėdienė vis prašė parodyti jiems Česlava. Po 
sesijų prikalbinau Česlava ateiti pas mano giminaičius. 
Užėjome, pavaišino. Aš jau gyvenau bendrabutyje, nes 
dėdės šeima padidėjo, jiems gimė dukrelė Valentina.

Mano giminaičiai gerai įvertino Česlavą. Man dėdė 
pasakė: Labai ji mums patiko. Tokia inteligentiška, 
maloni. Žodžiu, draugauk, žiūrėk, tik neskubėk vesti. 
Turi mokslą baigti. Atsakau, kad neskubu.
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iki galo. Didžiausias mano mokytojas buvo knygos, 
kurias skaičiau ir nagrinėjau herojus, man patinkančius 
ir nepatinkančius. Aš žinojau, kad tas kuris stengiasi 
padaryti viską, nespėja nieko. Mes nesuprantame, kad 
gyvenimas nėra amžinybė, tai tik akimirka. Senovės 
Romos filosofas Markas Aurelijus sakė: „Mažai kurk, 
jei nori ramybės“. Tai štai aš visą gyvenimą neturėjau 
ramybės. Gal būt aš vis dirbau tuos darbus kurių dirbti 
nereikėjo. Senovės filosofai teigė: „Kol gyveni, tol 
mokaisi“.

Dirbdamas įvairiose srityse, stengiausi atjausti 
žmogų, gyvenimą padaryti šiek tiek geresnį. Motina 
Teresė pasakė: „Didelių darbų nėra. Yra tik maži darbai, 
atliekami su didele meile“. Stengiausi atjausi žmogų. 
Paskatinti įvairiomis formomis. Per savo vadybinį 
gyvenimą vengiau, o tiksliau, raštu nesugadinau niekam 
gyvenimo. Buvo atvejų, kai ryte pabardavau, po pietų 
tą patį darbuotoją jau girdavau.

Mano darbo laikotarpiu labai pagarbiai moteris 
sveikindavom Moters dienos proga, kiekvienai moteriai 
įteigdavome po gėlę, praėjime grodavo muzika. 
Sveikinom visus kolektyvo darbuotojus jubiliejaus 
proga, nepamiršdavom ir nelaimės atvejais.

Levas Tolstojus sakė; „Jei norite būti laimingi 
mylėkite, mylėkite pasiaukojamai, mylėkite visus ir į 
visas puses užmeskite meilės tinklą; kas paklius tuos 
ir pamilkite“.

Gyvenime taip ir yra, kad kiekvienas trokšta 
švelnios meilės, pagarbos, nori būti suprastas ir 
išklausytas. Būtina įsigilinti į pokalbio esmę. Turėjau 
daug pašnekovų, daug įvairių pokalbių, stengiausi 
būti suprastas ir kitam suprantamas. Sprendimus 
reikia priimti pagal situaciją, klausytis dėmesingai, 
suprasti į tave besikreipiantį. Kuo mažiau monologo. 
Reikia valdyti savo žodžius. Tik nuoširdi kalba duoda 
rezultatus. Žmogaus protas gali būti geras draugas ir 
piktas priešas.

Yra žmonių kurie ilgai prisimena kokį įžeidimą. 
Taigi netyčia ištartas blogas žodis labai skaudina. Štai 
mano sūnūs puikiai prisimena mano pasakytus žodžius 
ir gerus ir blogus. Tačiau jie nebuvo užgauliojantys ar 
žeminantys.

Mano sūnūs užaugo, turi savo vaikų, nuoširdžiai 
džiaugiuosi kad jie myli savo vaikus. Tai reiškia, kad 
tinkamai užauginau savo vaikus.

Knygoje „Pranašas“ libaniečių rašytojas Kahilis 
Džibonas (Kahlil Gibron, The Prophet) rašė: „Vaikai 
kurie, kaip jūs tariatės yra jūsų, jums nepriklauso. Jie 
visi – dukterys ir sunūs aistros kilusio iš paties gyvenimo 
esmės“.

Mano vyriausias sūnus Virgilijus vedė turėdamas 
devyniolika metų. Tai buvo didelis stresas mano 
šeimoje. Kiti trys broliukai buvo nepilnamečiai. Taigi 

iškilo įvairios mintys, kai Virgilijus pirmagimio, jį 
pavadinome Mariumi. Sūnus ir marti studijavo, o mažą 
anūkėlį iki pusės metų padėjome auginti visi: močiutė, 
aš, visi trys broliai .Ypač išryškėjo brolių meilė, kai 
sūnus su marčia Ina įsikėlė gyventi atskirai. Tai buvo 
nerimo ir spėliojimo laikotarpis. Tačiau Virgilijus 
susilaukė to, ko mes tėvai tikėjomės. Trys broliai 
pasiskirstė savistoviai pareigomis ir po pamokų, ar kitu 
jiems patogiu metu, bėgdavo padėti auginti Mariuką. 
Vienas ruošdavo valgį, kitas skalbė, o dar kitas supo 
mažylį. Ypač buvo malonu stebėti kraujo brolių rūpestį, 
kai Mariaus tėvai būdavo paskaitose. Ir taip iš didelės 
baimės viskas susiklostė gerai. Vėliau berniukas buvo 
prižiūrimas močiutės ir dėduko.

Tokie draugiški vaikų santykiai yra ir dabar .Ypač 
džiaugiuosi stipriais ryšiais po močiutės Česlavos ir 
jaunėlio sūnaus Žygimanto ankstyvos mirties. Per 
Kalėdas ir Velykas visi susirenka į krūvą. Stengiuosi ir 
aš su savo ištikima žmona Alina kartu su jais dalyvauti.

Dėkingas Alinai ir jos mamai už dėmesį ir pagalbą 
auginant mylimo sūnaus Žygimanto vaikus Alvitą ir 
Vytautą.                                                                                             ,

Aš su Alina visokeriopai padedam šiuos anūkėlius 
auginti, padedam materialiai.

Atostogas beveik visas praleidžiame drauge, kaime, 
Palangoje. Kai paaugo keliavom į Afriką – Tunisą. Jei 
Dievas duos keliausim ir toliau.

Tenka  pasakyti, kad turiu aštuonis anūkus iš jų trys 
mergaitės, bet jie visi skirtingo charakterio ir pomėgių.

Mano troškimas, kad anūkai išaugtų sveiki ir dori 
žmonės.

Mano sūnūs Virgilijus, Raimondas, Almantas, 
rūpestingi tėvai, gyvena atskirai savo gimtajame Kaune.

Augindamas vaikus stengiausi visokeriopai juos 
auklėti, kad neturėtų blogų įpročių. Virgilijus ir Almantas 
įsitvirtino farmacijos, o Raimondas stomatologijos 
srityje. Kai buvo maži teko panaudoti ir fizines bausmes. 
Almantas, kai už nusižengimą teko imtis diržo, broliams 
pasakė: „Nieko tokio – neužmuš“. Daugiausiai bausmių 
prisigalvodavo mama: klupdydavo ant žirnių, statydavo 
į kampą, liepdavo nusimauti kelnes ir kviesdavo mane, o 
aš tik simboliškai pagąsdindavau. Vaikų mokslą nuolat 
sekdavome. Tėvų susirinkimai buvo šventa pareiga, 
daugiausiai tekdavo man juose dalyvauti.

Manau, kad labai svarbu būti atlaidžiam tiek savo 
artimiesiems, tiek aplinkiniams. „Nes suprasdamas, ką 
reiškia mirtį, supranti, kaip reikia gyventi“. Tai citata iš 
amerikiečių autoriaus Mith Albon knygos „Antradienis 
su Moriu“. Knygoje gražūs pasakymai, kaip reikia 
vertinti kasdienius mažus džiaugsmus, kad ir koks 
sunkus būtų gyvenimas. Turiu prisipažinti, kad esu 
nemažai iššvaistęs laiko.

Bus daugiau
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Man teko daug gyvenimo sunkumų artimųjų mirtys, 
materialinės ir moralinės nelaimės mano vaikų ir 
artimųjų. Taigi esu išgyvenęs daug įvairių negandų, 
šantažo ir klastos. Esu iškentęs daug nesėkmių, tačiau 
stengiausi neprarasti gyvenimo prasmės. Gal būt tai 
mano likimas. Labai sunku kentėti už tai ko nepadarei, 
buvai įtartas ir apšmeižtas, su Dievo pagalba pakildavau 
ir vėl į gyvenimą, atgaudavau dvasines ir fizines jėgas.

Siekdamas tikslo susitelkdavau ties tuo kas 
svarbiausia. Tai dariau ir studijuodamas, ignoravau 
mano supratimu nerimtas disciplinas, kurių dėstytojai 
tik atimdavo brangų laiką ir energiją.

Patikėjęs savo jėgomis, energija ir išmintimi daug 
padėjau Kauno „Žalgirio“ komandos treneriams ir 
žaidėjams siekti pergalių. O tos pergalės atėjo, nors ir 
sunkiai. Tai buvo mūsų mažos tautos didelis džiaugsmas 
ir pasididžiavimas.

Išvargintas savaitės darbų apie dvidešimt metų 
savaitgaliais vykau į sodybą, esančią apie šimtas 
kilometrų nuo Kauno. Tai buvo mano hobi, energijos 
atstatymo šaltinis. Dirbdamas įvairius fizinius darbus, 
pailsėdavau, atgaudavau dvasines ir fizines jėgas. 
Turėdavau iš savo darbo džiaugsmo, įveikdavau 
per savaitę susikaupusias stresines situacijas, o 
atvykęs į darbą pasinerdavau į savo kūrybos veiksmų 
„vandenyną“. Tai pasakytina apie mano veiklą „Sanito“ 
gamykloje. Šioje gamykloje praėjo mano geriausi 
metai, pasiekiau daug pergalių įvairiose srityse. Manyje 
gyvavo kūrybinis gyvenimo džiaugsmas.

Mano veiksmus sodyboje ne visi suprato. Jie laikė, 
kad tai tuščias darbas ir panašiai. Visus tuos darbus 
atlikau sau, tai buvo mano noras ir vidinis poreikis. 
Visi mano žingsniai buvo pagal mano vidaus „muzikos 
maršą“, kaip sakant „ženk žingsnį platų, mažiau 
suplėšosi batų“.

Man patinka žmones, kurie džiaugsmingi linksmi ir 
kūrybingi. Nemėgstu niurgzlių, skundikų ir niekšelių. 
Dažnai prisimenu bobutės žodžius: „Negali padaryti 
gero, nedaryk blogo“.

Visa gyvenimą dirbau daug, atkakliai, įtemptai. 
Eidamas į darbą mintyse buvau sudaręs dienotvarkę, 

darbų eigą. Žinoma, mano reiklumas ne visiems patiko 
ypač tinginiams. Mėgau tvarkingus ir darbščius žmones. 
Labai svarbu, kai žinai kad pats gali padaryti vieną ar 
kitą darbą, taip ir dariau. Savo rūpesčius aptardavau 
pats su savimi. Esu padaręs tvirtą išvadą: darbštumas, 
darbštumas ir dar kartą darbštumas. Prisimenu, 
kai baigęs pradžios mokyklą su mažomis žiniomis 
įstojau į Zarasų gimnaziją. Pamokas ruošiau prie 
žibalinės lempos ar žvakės, kai gyvenau pereinamam 
kambarėlyje. Pas šeimininkus nebuvo elektros. Būdamas 
antroje gimnazijos klasėje jau buvau antras mokinys 
iš trisdešimties klasėje esančių mokinių. Pirmūnė 
buvo mergaitė Elena Nečiuškytė. Gerai prisimenu 
kaip kiekvieną rytą prieš pamokas ėjau į bažnyčią, 
patarnaudavau kunigui. Į mokyklą ateidavau susikaupęs, 
pilnas noro mokytis, siekti žinių. Puikiai žinojau sunkų 
Tėvų gyvenimą „kolchoze“. Už darbadienius gaudavo 
beveik nieko, skurdo visi kas gyveno kaime.

Tėvai įkvėpė gerai mokytis, būti drausmingu, 
pamaldžiu. Tik mokslas, kaip sakydavo mano bobutė: 
Mokslas – šviesa, o be mokslo tamsa“.

Mano mokslo gimnazijoje laikotarpiu buvo sunkus 
pokario laikas. Visko trūko: maisto, drabužių, knygų... 
Be to mano šeimoje buvo mažesnių vaikų, kuriems nori 
ar nenori reikėjo daugiau dėmesio, geresnio kąsnio.

Besimokydamas gimnazijoje įveikdavau didelį 
nuotolį nuo namų iki Zarasų. Išaugau neblogu 
sportininku, tvirtu vyruku, be kenksmingų įpročių. 
„Mens sana in corpore sana“ –„Sveikame kūne – sveika 
siela“. Tai senovinis posakis, užtikrina ilgą ir laimingą 
gyvenimą.

Įsu išbandęs beveik visas sporto šakas iš kurių 
nemėgstu tik bokso, kuris man nepatinka. Tu duodi, 
bet ir pats gauni. Savo vaikus aš irgi skatinau sportuoti. 
„Sanite“, sporto salė, sportiniai renginiai buvo visur, kur 
tik man teko dirbti.

Keliaudamas per gyvenimą esu patyręs daug įvairių 
likimo išdaigų. Teko būti kantriam, būti kančiose ir 
nežinioje.

Reikia daugiau juoktis, kitus juokinti – tai gyvenimo 
eleksyras. Kas nesupranta juoko – tas nesupranta 
gyvenimo. Tai tokia mano filosofija. Neginčijamas 
gyvenimo dėsnis: gyvenimas –tai loterija. Kartais 
tenka rinktis rizikingus sprendimus, galima savo dienas 
praleisti saugiai sėdint ant gyvenimo kranto...

Aš gyvenau, kaip galėjau, kaip sugebėjau. Turėdamas 
dvylika metų buvau išleistas į savistovų gyvenimą, juo 
žengiu jau aštuntą dešimtį.

Žinoma buvo laimės ir nelaimės, sėkmės ir nesėkmių, 
buvau viršūnėse ir jos apačioje, buvau giriamas ir buvau 
peikiamas. Visa tai buvo gyvenimo pamokos, kurios 
padėjo rasti sprendimus teigiamus ar neigiamus. Visą 
gyvenimą mokiausi iš knygų, žmonių, o tikslo siekiau 

memuaraI
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Iš lFs veIklos

2015 m. spalio 24 d. Panevėžyje vyko svarbiausias 
LFS renginys – XXX suvažiavimas ir Tarptautinė 
konferencija. Renginio pirmininkė – LFS Panevėžio 
krašto pirmininkė įnešė svarų indėlį, kad šis renginys 
praeitų sklandžiai ir suvažiavimo dalyviai pajustų 
šventinę nuotaiką. Suvažiavimui buvo parinkta 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 
konferencijų salė.

Dalyvių registracijai talkino farmacijos magistras 
Liudas Šlepikas. Į renginį gausiai susirinko 
vaistininkai ir farmacijos studentai. Suvažiavimą 
pagerbė Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė 
dr. Jadvyga Zinkevičiūtė, kuri padarė pranešimą apie 
rengiamą papildomos ir alternatyvios medicinos 
(PAM) įstatymo projektą. Apie LFS veiklą per vienerius 
metus ir apie Tarptautinės farmacijos federacijos 
(FIP) 75-ojo kongreso, vykusio Diuseldorfe rugsėjo 
28 –spalio 3 d., iškeltas problemas. Apie naujausius 
teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą 
pranešimą padarė SAM Farmacijos departamento 
atstovas Tomas Alonderis. Dr. Žydrūnas Martinėnas, 
atstovaujantis Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, 
pristatė informacinių technologijų diegimo vaistinėse 
būklę, įskaitant elektroninio recepto įvedimo 
svarbą. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Latvijos 
farmacininkų draugijos prezidentė Kitija Blumfelde 
ir buvęs ilgametis šios draugijos prezidentas Aiogars 
Eninš. Šie abu Latvijos atstovai yra LFS Garbės 
nariai. Šios suvažiavimo dalies pabaigoje pagal 
tradiciją buvo išrinkti Lietuvos farmacijos sąjungos 
keturi Garbės nariai. Garbės nario diplomai ir gėlių 
puokštės buvo įteiktos provizorei Danutei Petraitytei 
Stapulionienei už ilgametę farmacinę veiklą Pasvalio 
ir Panevėžio vaistinėse bei aktyvų dalyvavimą 
Farmacininkų mokslinės draugijos ir LFS veikloje. 
Analogiškai buvo pagerbta ir provizorė Valerija 
Kriaučiūnienė, kuri sėkmingai dirbo Panevėžio 
centrinėje vaistinėje, bendradarbiavo rengiant 
medžiagą „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalui. 
Trečioji LFS Garbės nario diplomą gavo provizorė 
Valė Kažukauskienė už ilgametę profesinę veiklą 
ir dalyvavimą visuomeniniame darbe. Ukrainos 
farmacijos mokslininkui iš Kijevo profesoriui, 
habilituotam daktarui Volodymirui Rudenko taip 
pat buvo įteiktas LFS Garbės nario diplomas. 
Suvažiavimo metu jis padarė išsamų pranešimą 
ukrainiečių kalba apie Ukrainos farmacijos sektoriaus 

būklę ir vystymo perspektyvas. Pranešimo tekstas 
buvo išverstas į lietuvių kalbą ir atspausdintas 
Lietuvos farmacijos žinių  žurnalo 3-4 numeryje bei 
išdalintas kiekvienam suvažiavimo dalyviui. 

Antroji renginio dalis buvo skirta Tarptautinei 
konferencijai, kurios metu dr. Jerzy Lazowcki 
iš Lenkijos vaistininkų rūmų  padarė pranešimą 
apie būtinąsias ir papildomas farmacinės rūpybos 
paslaugas Lenkijoje. Beje šis mokslininkas yra 
keleto knygų apie farmacinę rūpybą autorius. Apie 
pažangios terapijos vaistus įdomų pranešimą padarė 
Europos vaistų agentūros ekspertas prof. dr. Romaldas 
Mačiulaitis dirbantis Lietuvos sveikatos mokslų 
universitete (LSMU). Sveikatinimo produktų analizės 
ypatumus ir aktyvių komponentų identifikavimo 
rezultatus savo pranešime pateikė prof. dr. Liudas 
Ivanauskas, LSMU farmacijos fakulteto katedros  
vedėjas. Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Ona 
Ragažinskienė  pateikė pranešimą apie vaistinius 
prieskoninius (aromatinius) augalus farmaciniu 
aspektu.  Dr. Jurgita Daukšienė iš LSMU plačiai 
pristatė farmacinių paslaugų įvairovę Lietuvos 
vaistinėse šiandien ir rytoj. Konferencijos dalyviai 
su dideliu dėmesiu išklausė Albinos Saladūnaitės 
pasakojimą apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
medici9ninę ir visuomeninę veiklą, iliustruojant 
filmuota medžiaga. Konferencijos pabaigoje apie 
pertvarkos procesą papasakojo dr. Filip Sniegirov iš 
Kijevo, kuris yra savaitraščio „Apteka“ redaktorius. 

Suvažiavimo ir konferencijos dalyviai aktyviai 
dalyvavo diskusijose, išklausė studentų kolektyvinį 
pasisakymą, siūlė būdus, kaip spręsti pasitaikančias 
farmacijos sektoriuje problemas.

Renginio pabaigoje buvo išrinkta būsimo XXXI 
LFS suvažiavimo pirmininkė. Vienbalsiai buvo 
pritarta Kauno klinikų vaistinės direktorės Birutės 
Varanavičienės kandidatūrai. Suvažiavimo dalyviai 
atsisveikino su viltimi vėl dalyvauti eiliniame 
LFS suvažiavime 2016 m. spalio mėnesį Kaune. 
Šio suvažiavimo ir konferencijos dalis medžiagos 
talpinama šiame žurnalo numeryje, o kiti pranešimai 
bus pateikti LFŽ skaitytojams kitame numeryje. 
Renginio dalyvių nuomone įvykęs suvažiavimas 
buvo gera priemonė kelti savo profesinę kvalifikaciją, 
kurią patvirtino dalyviams įteikti pažymėjimai.

 LFS informacija 

LFS XXX SUVAŽIAVIMO IR TARPTAUTINĖS 
KONFERENCIJOS APŽVALGA
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LFS XXX suvažiavimo fotoreportažas

Iš lFs veIklos

PADĖKA
Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja šiems rėmėjams, 

suteikusiems paramą LFS renginiams 2015 metais:
•	 BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC, UAB
•	 ENTAFARMA, UAB
•	 POLPHARMA, UAB
•	 MEDICATA FILIA, UAB
•	 USP BALTICS, UAB
•	 JADVYGOS ŽOLĖS, UAB
•	 ACORUS CALAMUS, UAB

•	 VAISTINĖ ŠIRDAŽOLĖ, UAB
•	 SKS, UAB
•	 JOLANTAI NARBUTIENEI 
•	 LIUDUI ŠLEPIKUI
•	 JEŽY LAZOVSKIUI
•	 ANTANUI GENDROLIUI
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Ką rašo užsienio farMacijos spauda

•	 Australijos vaistininkai nori, kad jiems būtų apmokamos papildomos 
farmacinės rūpybos paslaugos 
Australijos farmacijos draugija pateikė pasiūlymą, kad vaistininkams, analogiškai kaip 
šeimos gydytojams, būtų apmokamos jų konsultacijos įteikiant pacientams gripo vakcinas 
arba kontraceptikus, atliekant paciento kūno rodiklių nustatymą ir gydant menkus 
negalavimus. Pasiūlymas įrašytas į diskusijų dokumentą, skirtą vyriausybės būsimai penkių 
metų programai sudarant sutartį su visuomenės vaistinėmis.

•	 Škotijos vyriausybė investuoja į vaistininkus, išrašančius receptus.
140 naujų nepriklausomų vaistininkų yra pakviesti dirbti kartu su gydytojais ir šiam 
projektui yra paskirta 16,2 milijonų svarų sterling. Vaistininkai , dirbantys su gydytojais 
padės aptarnauti lėtinėmis ligomis sergančius pacientus sutaupydami gydytojų laiką kitiems 
pacientams.

•	 Anglijos gydytojai siūlo paskirti fondą vaistininkų įdarbinimui. 
Anglijos gydytojai kreipėsi į Nacionalinę sveikatos tarnybą su pasiūlymu paskirti 15 milijonų 
svarų sterling fondą skatinant įdarbinti vaistininkus jų kabinetuose. Šis fondas pilotinei 
schemai būtų skiriamas trims metams.

•	 Berecepčių vaistų pristatymo paslauga Vienos (Austrija) vaistinėse.
Vienos visuomenės vaistinės nuo 2014 m. prailgino darbo laiką ir pradėjo teikti papildomą 
paslaugą pristatydamos į namus berecepčius vaistus visa parą. Pacientas, paskambinęs į 
vaistinę telefonu gauna vaistininko informaciją apie rekomenduojamą vaistą ir jis gali būti 
įteiktas pacientui namuose. Ši paslauga kainuoja 7 eurus. Vienos vaistinių šūkis ”Susirgote 
namuose, bet mes nepaliksime jūsų vienatvėje”. 

•	 Japonijos Sveikatos ministerija įsakymu patvirtino, kad vaistus gaminti 
vaistinėje privalo vaistininkas.
Šiame įsakyme išaiškinta, kad neleidžiama gaminti miltelių ar tepalų vaistinėje tik prižiūrint 
vaistininkui. Šį darbą turi atlikti pats vaistininkas.

•	 Pasiūlymas padidinti vaistininkų vaidmenį vokiškai kalbančioje Šveicarijos 
dalyje. 
Sveikatos draudimo bendrovė Swica vokiškai kalbančioje Šveicarijos dalyje pasiūlė nuo 
2016 m. sausio 1 d. apdraustieiems visų pirma kreiptis į vaistininkus gauti kosultaciją, negu 
eiti pas gydytoją. Kaip atpildą tiems apdraustiesiems ši kompanija žada sumažinti jų išlaidas 
18-19 %. Šis naujas modelis pavadintas MedPharm yra pirmasis Šveicarijoje. Jis apima 
nepriklausomų vaistinių grupę vadinamą TopPharm. Vaistininkai konsultuos nemokamai 
pacientus, turinčius draudimo kortelę, o už šią paslugą jie gaus 13,77 eurų kompensaciją iš 
bendrovės Swica. Vaistininkas nuspręs ar pacientui būtina eiti pas gydytoją. Šiuo medeliu 
siekiama sumažinti sveikatinimui skirtas išlaidas, sumažinti pacientų apsilankymų skaičių 
gydytojų kabinetuose ir paryškinti vaistininko vaidmenį.

•	 Šveicarijos Ciuricho kantono vaistininkams leista vakcinuoti pacientus. 
Šio kantono pacientai gali būti vakcinuojami vaistinėse nuo gripo, meningito, hepatito A 
ir B. Kaip rašoma žurnale pharmaJournal(2015;153:15), vaistininkai gales vakcinuoti tais 
atvejais, jei pacientą jau anksčiau vakcinavo gydytojas. Kiekviena vakcinacijos paslauga 
kainuos apie 35 eurus. 

Šaltinis The Global Picture, 2015 (July-September)
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Po ilgos ligos, eidama aštuoniasdešimt 
devintuosius metus, 2015 m. gruodžio 12 d. 
žemiškąją kelionę baigė buvusi ilgametė Roliškio 
rajono centrinės vaistinės valdytoja provizorės 
Vanda Bimbaitė-Apšegienė.

Gimė 1927 m. sausio 1 d. Panemunėlio 
valsčiuje Junokų kaime, ūkininkų Mažeikytės-
Bimbienės ir Kazimiero Bimbio šeimoje, 
kurioje augo duktė ir sūnus. 1946 metais baigusi 
Rokiškio mergaičių gimnaziją, įstojo į Vilniaus 
universiteto Farmacijos skyrių. Ji 1950 m. 
baigė su pagyrimu ir pagal paskyrimą pradėjo 
dirbti Joniškio vaistinėje, kurios vedėju dirbo 

provizorius P. Peštenis. 1953 m. buvo paskirta 
Vyriausios farmacijos valdybos Šiaulių skyriaus 
farmacijos inspektore ir šį darbą dirbo iki 
1957 metų. Po to vadovavo Rokiškio vaistinei. 
1960 metais ištekėjo už Broniaus Apšegos, jie 
susilaukė 1961 m. sūnaus Vidmanto ir 1966 m. 
dukros Dainoros.

Provizorė Vanda Apšegienė su manimi 
vadovavo ne tik Rokiškio rajono centrinei 
vaistinei, bet ir 6 rajono vaistinėms. Nuolat 
rūpinosi rajono gyventojų ir gydymo įstaigų 
aprūpinimu vaistais, daug pastangų ir energijos 
paskyrė statant ir rengiant Rokiškio naująją 
centrinę vaistinę. Provizorė aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, buvo „Žinijos“ draugijos 
narė, Farmacininkų mokslinės draugijos narė, 
nuolat gilino specialybės žinias. Buvo gerbiama 
gyventojų ir gydytojų, buvo aktyvi, principinga, 
reikli sau ir kitiems darbuotojams.

Provizorė V. Apšegienė stengėsi padėti 
kiekvienam besikreipiančiam.

1967 metais Rokiškyje iškilmingai buvo 
pažymėtas Rokiškio ir Suvainiškio vaistinių 
įsteigimo 100-čio jubiliejus. 1977 m. buvo gražiai 
paminėtas V. Apšegienės 50-sis gimtadienis.

Už ilgametė, nuoširdų ir atsidavusį darbą 
apdovanota ženklu „Sveikatos apsaugos 
žymūnui“, garbės raštais, padėkomis.

Sunkiai susirgus provizorės V. Apšegienės 
vyrui 1983 m. ji atsisakė nuo vadovavimo 
vaistinei. Po ankstyvos vyro mirties tais pačiais 
metais iki 1994 m. dirbo Rokiškio vaistinės 
punkte, po to išėjo į užtarnautą poilsį, vienai teko 
rūpintis vaikais.

Provizorės Vandos Apšegienės vardas ilgam 
išliks farmacininkų ir visų ją pažinojusiųjų 
širdyse.

Rokiškio kapinėse supiltas naujas žemės 
kauburėlis kiekvienam praeinančiam primena, 
kad čia amžino poilsio atgulė gera specialistė, 
nuoširdi Kolegė ir bičiulė Vanda Bimbaitė-
Apšegienė.

Buvę bendradarbiai

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba

išėjo anapilin

Netekome buvusios ilgametės 
Rokiškio rajono vaistinės 

valdytojos provizorės

Vandos Bimbaitės-
Apšegienės

1927.01.01 – 2015.12.12

FarmacIjos Fakulteto naujIenos
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naujos knygos

tezės, ku rios atitinkamais metais buvo atspausdintos. Šiuose 
renginiuose buvo skaitomi pranešimai iš vaistinių istorijos.

Labai svarbus vaistiniu istorijai yra tarpukario Lietuvoje 
1924-1925 m., 1928-1929 m., 1932 m., 1934 m., 1936-1938 
n. išleisti Lietuvos medicinos, veterinarijos ir farmacijos 
personalo ir įstaigų sąrašai, kuriose nurodyti vaistinių 
sąrašai, nurodant savininko ar nuomininko pavardę ir 
vaistines vedėjo pavardę bei jo farmacinį išsilavinimą. 
Šiuose sąrašuose nurodytos atskiru skyriumi Lietuvos 
farmacininkų pavardės ir vardai, gimimo metai, baigtos 
moks lo įstaigos buvimo vieta ir baigimo metai, mokslo 
cenzas (aukštasis ar vidurinis).

Šiandien vaistinių istorijos klausimais daugiausia 
domisi Lietuvos farmacijos sąjunga ir jos leidžiamas 
žurnalas „Lietuvos farma cijos žinios“. Kurios redaktorius 
yra sąjungos prezidentas prof.,  habilituotas m. daktaras 
Eduardas Tarasevičius, laikas nuo laiko spausdina 
straipsnius istorine tematika, jei juos kas parašo. Tačiau 
žurnalas išeina nereguliariai, nes jo spaudai nėra lėšų. 
Redaktoriui kainuoja daug sveikatos ir laiko, kol suranda 
rėmėjų bei reklamos užsakovų.

Lietuvos vaistinių istorijos klausiaus „Lietuvos 
farmacijos žinių“ žurnalo puslapiuose, nuo pat žurnalo 
leidimo pradžios – 1992 metų, gvildena provizorius Liudas 
Rulinskas, gyvenantis Šiauliuose. Jis visą laiką domėjosi 
farmacijos istorija, sovietiniais laikais svarbiausius 
farmacijos įvykius (suvažiavimus, konferencijas, naujų 
vaistinių atidarymą Šiaulių krašte) jis fiksavo filmavimo 
aparatu, rašė trumpas žinutes į mėnesinį žurnalą „Sveikatos 
apsau ga“ ar į Šiauliuose leidžiamus laikraščius, Jam talkino 
jo žmona provizorė Antanina Rulinskienė, tuo metu dirbusi 
VFV Šiaulių tarp rajonines kontoros valdytojos pavaduotoja.

Buvęs Vyriausiosios farmacijos valdybos Klaipėdos ir 
Kauno tarp rajoninių kontorų valdytojas, šviesios atminties 
provizorius Vytau tas Sedelskis, išėjęs į pensiją, ėmėsi rašyti 
savo prisiminimus ir Klaipėdos ir Kauno vaistinių istoriją. 
2004 m. savo lėšomis jis išleido knygą „Prisiminimų 
kritasiai“ (II-ji dalis). Kurioje nušvietė savo darbą 
vadovaujant šioms tarprajoninėms kontoroms ir Klaipėdai 
bei Kaunui priklausiusių vaistinių istoriją.

Provizorius Vytautas Sedelskis daug nuveikė Klaipėdos 
ir Kauno vaistinių labui: statė naujas vaistines, remontavo 
senąsias, jas puošė gražiais interjerais, kūrė patogias darbo 
vietas vaistinių darbuotojams. Jo pavyzdžiu pasekė ir 
Vilniaus, bei Šiaulių farmacijos sis temos vadovai.

Lietuvos vaistines visoje Sovietų Sąjungoje garsėjo 
darbo organi zacija, gražiu interjeru, puoselėjama vaistinės 
aplinka, patogiomis darbo vietomis darbuotojams. Didelis 
dėmesys buvo skiriamas darbuo tojų darbo sąlygoms, 
vaistinės buvo aprikiuotos patogiais darbui baldais, 
darbuotojai dirbo sėdėdami, jų patogumui buvo pritaikyti 
stalai, sukinės, mažoji mechanizacija. Medikamentai 
buvo saugojami pagal farmakologines grupes patogiose 
spintose, visur buvo etiketės, nereikėjo ilgai ieškoti padėto 
ir trūkstamo medikamento,viskas buvo laikoma ir tvarkoma 
prisilaikant farmacijos  mokslo reikalavimų.

Iš praeities dabartiniai vaistininkai tikrai gali pasimokyti, 
geroji gamybos praktika jau senai buvo įdiegta Lietuvos 
vaistinių darbe.

1997 m. man kilo mintis, kad reikėtų parengti ir išleisti 
knygą apie Lietuvos farmacininkus, nusipelniusius Lietuvos 
farmacijai, mokslui ir Lietuvos kultūrai. Tokį žinyną jau 
buvo išleidę miškinin kai. Aš šią savo idėją pasiūliau tuo 
metu sėkmingai dirbusiam, UAB „Farmeka“ vadovui, 
provizoriui Anatolijui Kostiukevičiui. Jis susi domėjo, 
tačiau iškėlė sąlygą, kad leidinys batų parengtas per 4 mė-
nesius, nes tuo metu turėjo įvykti Lietuvos farmacininkų 
suvažiavimam ir jame turi būti tik apie 100 biografijų. 
Manau, kad taip nutarė, apskaičiavęs leidybos išlaidas.

Ėmiausi darbo. Paklausiau patarimo Lietuvos medicinos 
ir far macijos istorijos muziejaus vadovų, ką galima būtų 
atžymėti iš senų jų Lietuvos farmacininkų.

Tarpukario Lietuvoje, Kaune, kartu su provizoriumi 
Matulaičiu, vaistinę turėjo vaistininko padėjėjas Adomas 
Mačius, prieš tai buvęs Salako vaistinės savininkas. Adomas 
Mačius buvo veiklus žmogus domėjosi farmacijos istorija, 
bendradarbiavo žurnale „Farmacijos žinios“. Jis surinko 
medžiagą ir parašė daugelio tarpukario Lie tuvos žymesniųjų 
Farmacininkų biografijas. Šis jo rankraštis išli ko ir dabar yra 
Kaune, farmacijos muziejuje. Pats Adomas Mačius artėjant 
1944 m. frontui, pasitraukė į Vakarus, paskui emigravo į 
Venesuelą, kur mirė apie 1975 metus, sulaukęs 93 metų 
amžiaus.

Muziejus man atsiuntė A. Mačiaus parašytų biografijų 
kopijas, pati kai kurių senųjų farmacininkų gyvenimo 
aprašymus suradau „Far macijos žiniose“, į kurias jos 
patekdavo jubiliejų proga, kai ką su radau Lietuvos 
archyve, pasitariau su bendradarbiais, patarimu padėjo ir 
buvusi mūsų kurso mano grupės kuratorė P. Gediminaitė. 
A. Kostiukevičius konsultavosi su buv. VFV viršininku 
V. Sakalausku. Gyvųjų farmacininkų, paprašėme atsiųsti 
savo biografijas. Bendromis jėgomis parengėme šią knygą 
ir A. Kostiukevičius finansavo jos išleidimą. Knyga buvo 
pristatyta farmacinei visuomenei. Knyga buvo pavadinta 
„Lietuvos farmacija I. Žymiausi Lietuvos farmacininkai“. 
Ji buvo išleista 1998 m. tiražu 1000 egzempliorių, knygoje 
buvo 180 bio grafijų.

Norėdamas susigrąžinsi  spaudos išlaidas A. 
Kostiukevišius nusta tė aukštą knygos kainą. Jis manė, 
kad farmacininkai yra turtingi ir domėsis knyga bei norės 
ją įsigyti. Tašiau labai apsiriko. Žymi dalis tiražo liko 
neparduota, o pats A. Kostiukevičius, užsimojęs dilelėmis 
statybomis, subankrutavo. Knyga buvo nukainuota iki 1 
lito, tačiau manau kad nemaža jos egzempliorių nukeliavo 
makulatūron. O, dabar tai jau bibliografinė retenybė.

Padrąsinta šios knygos išleidimo, nutariau parengti 
knygą apie farmacininkus, nukentėjusius nuo carinės, 
vokiečių ir sovietinės oku pacijos. Pradėjau archyvuose 
rinkti medžiagą, vaistines prašiau pri siųsti žinias apie 
represuotus vaistinių darbuotojus, bendradarbiavau su 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, 
kuris tyrinėje Ypatingame Lietuvos archyve esančias 
politinių kalinių ir tremtinių bylas, rinko anketas iš 

naujos knygos

Laikas ištrina iš žmonių atminties praeities įvykius, 
žmonių vardus, jei jie nėra užfiksuoti dokumentuose, 
knygose ar kitose in formacijos priemonėse.

Romėnų filosofas ir politinis veikėjas Ciseronas (Markas 
Tulijus) yra pasakęs: „Historia est magistra vitae“ (Istorija 
yra gyve nimo mokytoja). Todėl ir vaistininkams yra svarbi 
Lietuvos vaisti nių istorija, nes šių dienų farmacininkams 
tikrai yra ko iš jos pasimokyti.

Didžiausią indėlį į Lietuvos vaistinių istoriją įnešė 
docentas Alfonsas Kaikaris ir jo padėjėja, jo mokinė 
provizorė, docentė Vil ma Gudienė. Ištyrinėjus daugelį 
Lietuvos archyvuose saugomų doku mentų, carinės Rusijos 
išleistus medicinos sąrašus, Maskvoje esančio centrinio 
valstybinio istorinio archyvo dokumentus, senus spaudos 
leidinius, jis nustatė beveik visų 1990 m. buvusių Lietuvoje 
vaisti nių įsteigimo datas, nurodė jų steigėjus, vaistinių 
teritorinę-administracinę priklausomybę, šaltinius, kuriais 
buvo pasinaudota, Jų darbo rezultatas paskelbtas 1995 
m. Lietuvos Medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus 
darbuose „Acta musei historiae medicinae et pharmaciae 
Lithuaniae II“. Tai tikrai kruopštus ir milžiniškas darbas, 
kuriam docentas A. Kaikaris paskyrė visą savo gyvenimą 
ir yra vertas aukščiausio mokslinio įvertinimo. Ačiū jiems 
už tai.

Docentas Alfonsas Kaikaris buvo labai kuklus ir šiek tiek 
ne ryžtingas. Už šį savo indėlį į Lietuvos vaistinių istoriją 

jis tik rai buvo vertas habilituoto farmacijos mokslų daktaro 
laipsnio. Tačiau mokslinės disertacijos jis taip ir neparašė. 
Tiesa, sovie tinėje Lietuvoje tokią disertaciją apginti buvo 
neįmanoma, nes nebuvo tam Mokslinės Tarybas, reikėjo 
parašytą rusų kalba, disertaciją ginti Maskvoje ar Ukrainoje, 
tam reikėjo ištvermės, laiko ir nemažų finan sinių išteklių, 
stiprių nervų. Be to, Lietuve neturėjo savo mokslinio 
farmacijos žurnalo, kuriame būtų buvę galima skelbti 
mokslinius straipsnius, o ir Sovietų Sąjungoje rusų kalba 
išeidavo bene vie nintelis mėnesinis farmacijos žurnalas 
„Aptiečnoje dielo“.

Didelį darbą populiarinant ir renkant duomenis apie 
vaistinių istoriją sovietines okupacijos metais atliko 
Respublikinė mokslinė farmacininkų draugija ir Vyriausioji 
farmacijos valdyba, ramindamos vaistinių kolektyvus 
domėtis savo istorija, vesti metraštį, jame fik suoti praeities 
ir dabarties įvykius, pasikeitimus vaistinės veik loje, tai 
iliustruoti nuotraukomis.

Gaila, kad Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir įvykus 
dideliems pokyčiams farmacijos sistemoje, didžioji tų 
metraščių dalis neišliko, tik kai kurie pateko į Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejų, kiti buvo 
išsinešioti ir istorikams nebeprieinami. Be to, senieji 
farmacininkai vienas po kito iškeliauja Amžinybėn, kartu 
išsinešdami ir savo prisiminimus.

Didelį indėlį į Lietuvos vaistiniu istoriją įnešė ir Darbo 
mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimų laboratorija 
„Farmacija“, kuri VFV viršininko J. Eišvydžio iniciatyva 
buvo įsteigta 1969 m. Vienas iš pirmųjų jos darbų buvo 
parengtas ir spaustuvėje 500 egz. tiražu atspausdintas 
Lietuvos farmacininkų sąrašas. Sąra šas fiksavo žinias apie 
farmacininkus, dirbusius Lietuvos vaistinė se, ligoninėse, 
vaistų pramonės įmonėse, vaistų sandėliuose, adminis-
tracijoje, mokslo ir kitose įstaigose 1971 m. sausio 1 
d. Sąrašas sudarytas pagal VFV tarprajoninių kontorų, 
vaistinių, pramonės įmo nių, mokslo ir kitų įstaigų atsiųstas 
žinias. Sąrašas buvo parengtas per metus ir 1972 m. išleistas 
ir išplatintas tarp Lietuvos farmacijos įmonių ir įsteigtų. Tai 
stora knyga, 439 puslapių, 27,5 spaudos lankų.

Atskiri šios knygos skyriai skiriami farmacininkams, 
baigusiems aukštąsias ir vidurines farmacijos mokslo 
įstaigas. Sąraše nurodyta farmacininko pavardė, vardas, tėvo 
vardas, mokslinis laipsnis (jei yra) ir jo suteikimo metai, 
gimimo metai, tautybė, farmacijos mokslo įstaigos baigimo 
metai ir mokyklos pavadinimas, darbovietė ir pareigos. 
Ištekėjusių farmacininkių nurodytos abi pavardės: vienoje 
vietoje pirma atspausdinta esama pavardė (numeruota), 
o kitoje – ankstesnė (nenumeruota). Sąraše yra 952 
farmacininkai su aukštuoju mokslu, dir bę VFV sistemoje ir 
207 dirbę kitose sistemose bei atitinkamai 1195 specialistai 
su viduriniuoju išsilavinimą ir 180 tokie spe cialistai, dirbę 
kitose sistemose.

Lietuvos vaistinių istorijai taip pat svarbūs Lietuvos 
farmaci ninkų suvažiavimų, konferencijų pranešimai ar jų 

LIETUVOS VAISTINIŲ ISTORIJA
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Kas, Kur, Kada

2015 m. spalio 17 d. Kaune vyko LFS organizuota 
mokslinė-praktinė konferencija tema “Ligoninių 
vaistininkystės aktualijos: klinikinė mityba“.

Gausiai susirinkusiems ligoninių vaistininkams 
pranešimus skaitė prof. dr. Vidas Pilvinis apie 
klinikinės mitybos svarbą pacientams; gyd. Auksė 
Gečionienė  apie klinikinės mitybos indikacijas, 
gyd. Asta Gališanskytė apie svarbą tinkamai parinkti 
parenterinius tirpalus. Prof. dr. Edmundo Kaduševičiaus 
ir dokt. Aurelijos Noreikaitės pranešimas buvo skirtas 
imunosupresantų farmakokinetikos įvertinimui. Apie 

ligoninių vaistininkystės Europos Sąjungoje būklę ir 
Europos ligoninių vaistinių mokslinę-praktinę veiklą 
kalbėjo vaist. Birutė Varanavičienė. Apie Europos 
ligoninių vaistininkų asociacijos asamblėjos įvardintas 
problemas pranešimą padarė vaist. Jolanta Jakaitė, 
o vaist. Renalda Germanienė pateikė Baltijos šalių 
vaistininkų konferencijos , vykusios Piarnu mieste. 
apžvalgą. Reikia pasidžiaugti, kad pirmą kartą buvo 
susirinkęs toks didelis skaičius ligoninių vaistininkų, 
norėjusių pakelti savo profesinę kvalifikaciją, išklausant 
vertingus pranešimus.

naujos knygos

gyventojų, ieškojau duomenų išleistose nukentėjusių nuo 
okupantų prisiminimų knygose. Taip pavyko surinkti 200 
farmacininkų, nukentėjusių nuo okupacijų biografijas ir 
20 biografijų farmacininkų, karo audros nublokštų toli nuo 
Tėvynės. Aišku, tai nėra tikslus skaičius, kai kas nepa noro 
atsiųsti savo biografijų, o kai kurios pavardės jau užmirštos. 
Labai pasitarnavo laboratorijos „Farmacija“ išleistas 
farmaci ninką sąrašas, kurį paminėjau aukščiau. Jame radau 
žinias apie farmacininkus, kurie tremtyje baigė aukštąsias 
ar vidurines farma cijos mokyklas.

Padedant Lietuvos farmacijos sąjungai ir savo pačios 
suras tiems rėmėjams, pasisekė sukaupti knygos išleidimui 
reikalingas lėšas ir 2002 m. ši knyga „Lietuvos farmacija II. 
Lietuvos farma cininkų erškėčių keliai“ buvo atspausdinta 
800 egzempliorių ti ražu.

Šių knygų išleidimas paskatino mane ir toliau domėtis 
Lietuvos farmacijos istorija. Padedant Lietuvos farmacijos 
sąjungai ir rėmėjams po 3 darbo metų pasisekė išleisti rimtą 
veikalą 2005 m., 400 pusl. apimties: „Lietuvos farmacija 
XX amžiuje“, kurioje paro džiau Lietuvos farmacijos raidą, 
farmacijos sistemos šalyje sukūrimą, administravimą, 
vaistinių ir kitų farmacijos įmonių darbą, specialistų 
rengimą, farmacininkų visuomeninių organizacijų veiklą.

Kai kurie Šiaulių krašto farmacijos istorijos įvykiai 
atsis pindi ir provizorės, buvusios ilgametės Vyr. farmacijos 
valdybos Šiaulių tarprajoninės kontoros valdytojos, Vandos 
Kavaliauskienės biografinėje knygoje „Ką šlama ąžuolas“. 
Deja, pati autorė užbaig ti knygos nesuspėjo, staigi mirtis ją 
2011 m. lapkričio 27 d. iš sivedė Amžinybėn. Po jos mirties 
jos bendradarbių ir bičiulių dėka šią knygą 2013 m. išleido 
Šiaulių leidykla „Saulės delta“.

2014 m. ta pati leidykla išleido Antaninos Klupšaitės-
Rulinskienes ir Liudviko Rulinsko knygą „Farmacijos 
praeities akimirkos“ kurioje sudėti straipsniai, atspindintys 
Lietuvos farmacijos praeitį 1955-2003 metais.

Tačiau nežiūrint visų šių darbų išsamios Lietuvos 
vaistinių istorijos nebuvo. Privatizacija, vaistinių tinklų 
įsikūrimas Lietuvoje labai paveikė visą farmacijos sistemą. 
Daugelyje miestelių, kuriuose buvo vaistines ir tarpukario 
Lietuvoje, vaistinių nebeliko, nebeliko ir ten dirbusių 
žmonių. O, laikas skuba viską gramzdindamas užmarštin.

Pasitariau su bičiulais Rulinskais ir nutarėme neleisti 
laikui nusinešti su savim ir vaistinių istorijos...

Pasitarėme ir pirmiausia ėmėmės Šiaulių ir Panevėžio 
krašto vaistinių istorijos, tuo labiau, kad Rulinskai turėjo 
sukaupę daug me džiagos (dokumentų, fotonuotraukų, 
filmuotos kino juostos) apie šių vaistinių bei kitų šio krašto 
farmacijos įstaigų ir įmonių veiklą, be to ir patys aktyviai 
buvo dalyvavę šių farmacijos įstaigų darbe.

Per kelėtų mėnesių šis darbas buvo parašytas. Didžiausią 
darbo dalį nuveikė Antanina ir Liudvikas Rulinskai. 
Liudvikas ranka pa rašė vaistinių istorijas ir šiuos rankraščius 
bei daugybą jų darbą iliustruojančių nuotraukų atsiuntė 
man į Vilnių. Aš papildžiau šią medžiagą savo turimais 
duomenimis, kuriuos buvau suradusi archyvuo se, rinkdama 
medžiagą anksčiau išleistoms knygoms, bei tarpukario 
Lietuvoje išleistuose leidiniuose, ir taip gimė mašinėle 

parašyta VFV Šiaulių skyriaus žinioje buvusių vaistinių 
istorija. Ją kartu su iliustracijomis sudaro 318 mašinraščio 
puslapių. Darbą pavadi nome „Šiaulių ir Panevėžio krašto 
farmacijos istorijos bruožai“, nedrįsome vadinti „istorija“, 
nes joje yra ir spragų, nebuvo galima surasti tikslių duomenų 
apie kai kurių vaistinių veiklą pokario metais ar vokiečių 
okupacijos metais.

Liko neaprašytos Rytų Lietuvos vaistinės. Reikėjo ryžtis 
ir šiam darbui, nes laukti jau nebebuvo galima. Praeities 
liudininkų vis mažėja, o archyvai irgi per visas pertvarkąs 
kažkur išsibarstė... O ir man jau 87-eri, nežinia, ir kiek dienų 
man dar viešpats paskyrė...

Išeities šaltiniu man buvo docentų A. Kaikario ir V. 
Gudienės nustatytos vaistinių įkūrimo datos. Taip pat seniau 
mano surinkta archyvinė medžiaga bei A. Kostiukevičiaus 
firmos UAB „Farmeka“ 1996 ir 1997/98 metais išleisti 
„Lietuvos farmacijos įmonių žinynai“, kuriuose nurodytos 
tais metais veikusios vaistinės, jų adresai ir kai kurie 
jose dirbę farmacininkai. Padėjo man ir buvę mano VFV 
bendradarbiai bei kai kurių vaistinių farmacininkai. Deja, 
dauge lio surasti jau nepavyko, nes pasikeitę jų adresai ir 
telefonai, kurių dabartiniame mobiliųjų telefonų amžiuje 
surasti nebegalima.

Visų šių tyrinėjimų ir apibendrinimų pasėkoje gimė 
Rytų Lietu vos vaistinių istorija, kurią pavadinau „Rytų 
Lietuvos farmacijos istorijos nuotrupos“, nes istorijoje daug 
ko trūksta, o sužinoti nebė ra kur...

Šis mano ranka rašomąja mašinėle parašytas darbas apima 
244 mašinraščio puslapius, yra iliustruotas nuotraukomis, 
jame nušviestas vaistinių, Vyriausios farmacijos valdybos, 
farmacijos pramonės įmonių, Respublikinio vaistų sandėlio, 
Respublikinės Kontrolinės analitinės laboratorijos, DMO ir 
ekonominių tyrimų laboratorijos „Farmacija“ ir Gerdašių 
eksperimentinio vaistažolių ūkio veikla.

Mašinraščio puslapiuose sugulė mano ir A. ir L. Rulinskų 
surinktos žinios apie XX amžiuje veikusias vaistines bei 
kitas farmacijos įmo nes ir įstaigas, apie joms vadovavusius 
žmones, Norėjosi, kad bent jų vardai ir nuveikti darbai liktų 
istorijai, kai jie išnyks iš žmonių atminties.

Šios Rytų Lietuvos ir Šiaulių bei Panevėžio krašto 
vaistinių ir kitų farmacijos įmonių ir įstaigų istorijos 
atiduotos Lietuvos nacio naliniam muziejui, Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muzie jui, Šiaulių „Aušros“ 
muziejui bei kai kurioms bibliotekoms išliks ateities 
kartoms. Gal atsiras kiti farmacijos istorijos tyrinėtojai, 
kurie pasinaudodami ir jomis parašys išsamesnę Lietuvos 
farmacijos istoriją.

Būtų gerai, kad šie mūsų darbai būtų tapę knygomis. 
Deja, mes autoriai neturime lėšų joms išleisti, o ir amžius 
bei sveikata nebeleidžia ieškoti tam mecenatų...

Mes, Antanina ir Liudvikas Rulinskai ir aš, esame 
laimingi šį bei tą nuveikę mūsų Lietuvos farmacijos istorijos 
labui ir būtume labai patenkinti, kad mūsų kuklūs darbai 
atneštų nors ir nedidelę naudą Lie tuvai, jos istorijai.

Regina Žukienė
2015 11 11, Vilnius
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FarmacIjos muzIejaIFarmacIjos muzIejaI

LFS organizuota vaistininkų delegacija pakeliui 
į FIP 75-jį kongresą Diuseldorfe aplankė Čekijos far-
macijos muziejų, kuris įsikūręs Kukso mieste buvusioje 
ligoninėje. Šis muziejus nuo 1994 m. priklauso Prahos 
Karolio universiteto farmacijos fakultetui, kuris yra 
Hradec Kralove mieste. Mielaširdingų brolių vienuoli-
jos ligoninė buvo įsteigta 1743 m. ir joje esanti baroko 
stiliaus vaistinė gyvavo iki 1938 metų. Nutraukus ligo-
ninės veiklą nuo 1972 m. pradėjo kauptis muziejiniai 
eksponatai iš įvairų vaistinių, privačių asmenų, moky-
mo institucijų ir po atlikto patalpų remonto 1986 metais 
jie buvo išdėstyti erdviose patalpose. Tačiau oficialus 
muziejaus dalies ekspozicijos atidarymas įvyko 1996 
m., o 2001 m. muziejus yra išplėstas ir šiuo metu užima 
6 patalpas. 

Pirmosios patalpos vitrinose eksponuojami 17-19 
amžiaus mediniai, majolikos arba iš akmens pagaminti 
vaistų laikymo indai - „štanglazai“. Dėmesio verta keli-
oninė 18 amž. Vaistinė.

Antroji patalpa – ligoninės vaistinės oficina. Joje es-
antys baldai yra 18 amž. priklauso baroko laikotarpiui. 
Lentynose išdėstyti  raudonmedžio ir fajanso indai. Es-
antys užrašai byloja apie ypatingus vaistus, kurie buvo 
laikomi tuose induose. Čia sutinkame ir elnio širdies 
miltelių, ir vėžių akių miltelių, ir vienaragio miltelių.  
Šioje patalpoje yra ir vaistų gamybai skirtas stalas su 
būtinais gamybos įrankiais. Ant sienos kabo vaistininkų 
ir gydytojų globėjų šv. Damijono ir Kosma portretai. 

Trečioje patalpoje eksponuojamos įvairios grūstu-
vės, perkoliatoriai, senieji vaistų kokybės kontrolės 
aparatai, svarstyklės, mikroskopai, o taip pat čekų far-
makopėjos pradedant nuo 1882 m.

Ketvirtoji patalpa arba materialinis kambarys, skir-
tas vaistingųjų žaliavų laikymui. Čia eksponuojamos ir 
augalinės, ir gyvulinės, ir mineralinės žaliavos. Yra išli-
kusių ir kai kurių vaistų atsargos – tai sirupai, tinktūros, 
aromatiniai vandenys. Atskiroje spintoje laikomos 
nuodingos medžiagos, pažymėtos kaukolės ženklu.

Penktoje patalpoje eksponuojami 19-20 amž. pri-
etaisai, skirti vaistams gaminti, sterilizuoti, fasuoti ir t 
.t. Čia eksponuojami farmacijos aukštojo mokslo diplo-
mai, medaliai, vaistų sąrašai ir kt.

Šeštoje patalpoje pavaizduota 20 amž.  antros-
ios pusės vaistinė, kuriose eksponuojami pramoninės 
gamybos vaistai bei to meto vaistinės įranga. 

Muziejus gali didžiuotis gausia istorine farmacine 
literatūra, kuria naudojasi farmacijos fakulteto studen-
tai, ruošdami diplominius darbus istorine tematika. 

Taigi, jei būsite Čekijoje, būtinai aplankykite šį 
farmacijos istorijos muziejų, kuris maloniai nustebins 
kiekvieną vaistininką, primindamas garbingą mūsų pro-
fesijos praeitį.     

ČEKIJOS FARMACIJOS MUZIEJUS KUKSO MIESTE 
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) 
organizuoja vaistininkų išvyką į Tarptautinės 
farmacijos federacijos  (FIP) Farmacijos 
mokslų ir praktikos 76-jį Pasaulinį kongre-
są, kuris vyks Buenos Airese (Argentina), 

2016 m. rugpjūčio 28 d. - rugsėjo 1 d. 
Jo šūkis „Mažindami globalinę ligų 

naštą - siekime iššūkio“.

LFS kviečia kolegas iš anksto planuoti 
komandiruotę arba vykti atostogų metu 
kelti savo profesinę kvalifikaciją šiame 
tarptautiniame forume. Kongreso dalyviams 
bus įteikti pažymėjimai, įvertinant kiekvieną 
dalyvavimo kongrese darbo dieną 9 val.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis 
į LFS būstinę el. paštu: LFSpharm@takas.lt,  
www.lfsajunga.lt arba mob. tel. 868714474.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	17KL
	2KL
	3KL
	5KL
	7KL
	8KL
	9KL
	10KL
	11KL
	12KL
	13KL
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

