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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 2015 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  2015 
metus.

Svarbu mums, vienos 
s e n i a u s i ų  ž m o n i j o s 
istorijoje profesijų atstovams ir ateinančiais metais 
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 XXIX suvažiavimą 
ir mokslines-praktines konferencijas, 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 LFS prezidento 
prof. E. Tarasevičiaus interviu. Skaitytojai taip 
pat galės susipažinti su informacija apie Latvijos 
vaistininkų draugijos įvykusio suvažiavimo, skirto šios 
draugijos 20-mečiui paminėti. Žurnale patalpinome  
fotoreportažus apie įvykusias konferencijas.

Su širdgėla informuojame skaitytojus apie uždaromą 
seniausią Vilniaus vaistinę...

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 Naujuose  
2015 metuose puikios sveikatos, sėkmės darbe ir 
asmeninės laimės!

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius
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„...Priimkite augalų, kvapniųjų žolelių bei žiedų 
gausybę kaip gamtos teikiamą dovaną ir pajusite 
jos ypatingos globos aurą...“

B. G. Viagas
Pagrindinis gyvenimo tikslas – įveikti senėjimą.

D. Werthimeris
Stiprus tas, kas įveia savo žalingus įpročius.

B. Franklinas
Reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad 
valgytum.

Kvintilianas
Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus 
džiugina rytas ir pavasaris

H. D. Toras
Sveikata taip panoksta visas kitas gyvenimo 
gėrybes, kad visai sveikas skurdžius yra 
laimingesnis už ligotą karalių.

A. Šopenhaueris
Kai kurie vaistai pavojingesni už pačias ligas.

Seneka
Optimizmas - ne tik sveikatos požymis, bet dar ir 
veiksmingiausia nuo ligų sauganti primonė.

S. Smailsas
Sveikata ne viskas, bet be savikatos nėra nieko.

Sokratas
Reikia gydyti ne ligą, o ligonį.

Hipokratas
Vaistų poveikis greitas, dietinių priemonių – ilgai 
trunkantis.

Hipokratas
Tik dozė vaistą paverčia nuodu.

Hipokratas
Vaistai gydo nuo vienos ligos, arbata – nuo visų.

Senovės kinų išmintis
Gero gydytojo rankose ir vanduo tampa vaistais.

N. Gogolis
Sveikas žmogus kasmet išeikvoja pusantro karto 
daugiau kitų žmonių kantrybės, nei sveria pats.
  A. Džonas (Hojeris)
Gyvenimas nuostabus, jei tam turi sveikatos.
   Dž. Bakanas

Jei norite, galite tai vadinti gripu... Mano 
jaunystėje gripo nebuvo. Mes tai vadindavome 
peršalimu, paprastu peršalimu.
    A. Benetas
Žmogus, kuris nepraranda sveiko proto, neturi ko 
prarasti.

G. E. Lesingas
Reklamą galima apibūdinti kaip mokėjimą 
privilioti žmogaus protą ilgesniam laikui, per kurį 
išlupami pinigai.
   S. B. Likokas
Kaip įprasta, liberalai siūlo protingų ir originalių 
minčių mišinį. Deja, nė viena iš protingų minčių 
nėra originali, ir nė viena iš originalių minčių 
nėra protinga.
   H. Makmilanas
Širdis turi savo samprotavimus, apie kuriuos 
protas nieko nenumano.
    B. Paskalis
Mano šalis – visas pasaulis, mano tikėjimas – 
daryti gera kitiems.
    T. Pelnas
Suaugusieji niekad nieko patys nesupranta ir 
tai labai vargina vaikus – visur ir visada jiems 
(suaugusiems) reikia viską aiškinti.
   A. de Sent Egziuperi
Tinkamas žodis pasakytas tinkamoje vietoje 
geriausiai perteikia mintį.
    Dž. Sviftas
Nesielk su kitais taip, kaip nenorėtum, kad kiti 
elgtųsi su tavimi, nes jų skonis gali skirtis nuo 
tavojo.
  B. Dž. Šo
Rūpinkis savo sveikata ir kol ją turi maldauk 
Dievo malonės. Vertink ją taip, kaip vertini švarią 
sąžinę.
    I. Voltonas
Anksti gulti ir anksti keltis - štai kas daro žmogų 
sveiką, turtingą ir protingą.

B. Franklin
Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra viena.

K. L. Biornė

A u k s i n ė s  m i n t y s . . .

Minčių aruodas

„Kauno dienos“ korespondentės Marijanos Jasaitienės 
INTERVIU su Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentu, 
profesoriumi, habilituotu daktaru EDUARDU 
TARASEVIČIUMI
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas 
profesorius habilituotas daktaras Eduardas 
Tarasevičius perspėja: dėl ypatingų savybių 
vaistų negalima reklamuoti, kaupti jų 
atsargas, skatinti jų įsigyti tam tikromis laimės 
valandomis ar mėnesiais.

– Atstovaujate visos šalies farmacininkams. 
Galite pritarti, kad farmacija, jei ne Lietuvoje, tai 
pasaulyje yra pelningiausias verslas?

– Pats pelningiausias verslas pasaulyje yra 
šiukšlės. Tai patvirtino net legendinis Tony Soprano, o 
jis juk negalėjo klysti. Žiniasklaida paskelbė 2013 m. 
pelningiausių pasaulio bendrovių sąrašą. Pirmajame 
dešimtuke yra naftos ir dujų bendrovės «ExxonMobil», 
«Shevron», «Gazprom», «Shell», informacinių 
technologijų bendrovė «Apple», automobilių bendrovė 
«Volkswagen» ir keturi Kinijos bankai.

Nors vaistų gamyba vertinama kaip vienas 
pelningiausių verslų, minėtame sąraše nėra nė vienos 
farmacijos bendrovės. Pramoninė vaistų gamyba 
išsivystė iš vaistinių veiklos, nes daugelio garsių 
vaistų gamyklų įkūrėjai buvo vaistininkai. Vystantis 
farmacijos mokslui buvo sukurti nauji efektyvūs 
vaistai ir jų gamyba prasidėjo laboratorijose, kurios 
palaipsniui virto gamyklomis, didėjant šių gydymo 
priemonių poreikiui.

Dabartinės vaistų gamyklos iš dalies gali būti 
suskirstytos į dvi grupes: inovacinių – naujų, 
patentuotų vaistų gamintojai, ir generinių – pasibaigus 
patento galiojimo laikui, vaistų gamintojai. Finansiškai 
galingos bendrovės turi mokslo tyrimo centrus, 
kuriuose kuriami nauji vaistai. Nuo jų sukūrimo iki 
panaudojimo medicinos praktikoje reikia ilgo tyrimų 
periodo, kuris gali siekti ir dešimtmetį, o lėšos viršija 
500 mln. JAV dolerių. Dėl to šie vaistai būna gana 
brangūs. Maksimalus patento galiojimo laikas yra 
20 metų. Per šį laiką inovacinio vaisto gamintoja 
susigrąžina investuotas lėšas.

Pasibaigus vaisto patento galiojimo terminui, 
jį gali pradėti gaminti generinių vaistų gamyklos. 
Joms nereikia investuoti didelių lėšų jau ištirtų vaistų 
gamybai, todėl jie būna daug pigesni, palyginti 
su patentiniais, o veikliosios medžiagos cheminė 
struktūra yra analogiška. Taigi, ir jų veikimas turi būti 
lygiavertis. Kai kurie jautrūs pacientai gali pajusti 

nedidelį skirtumą dėl generinių vaistų gamintojų 
panaudotų skirtingų pagalbinių medžiagų.

– Europos teisingumo teismas 2009 m. 
apibūdino vaistą kaip ypatingą prekę, tačiau pas 
mus jai taikomos kone tos pačios taisyklės, kaip, 
pavyzdžiui, dėvėtiems drabužiams: nuolaidos, 
laimės valandos, lenktynės dėl mažesnių kainų.

– Eugenija Šimkūnaitė sakė, kad vaistų negalima 
sugretinti su ratais ir batais. Jų farmakologinis 
poveikis žmogaus organizmui yra specifinis. Dėl 
ypatingų savybių šios prekės negalima reklamuoti, 
kaupti jos atsargas, skatinti ją įsigyti tam tikromis 
laimės valandomis ar mėnesiais.

Šią prekę pagal individualų paciento poreikį paskiria 
gydytojas, o berecepčius vaistus rekomenduoja 
vaistininkas, išsiaiškinęs negalavimo simptomus. 
Nereikalinga įkyri vaistinių reklama, kviečianti į 
vieno ar kito vaistinių tinklo «rūpestingą» arba «pigių 
vaistų» vaistinę.

– Ar gerai, kad Lietuvoje yra tiek daug 
vaistinių?

– Daugelyje Europos šalių vaistinių skaičius 
reguliuojamas pagal geografinį ir demografinį principą. 
Savivaldybės rūpinasi, kad vaistinės įsikurtų ir 
naujuose mikrorajonuose, ir kaimo tipo gyvenvietėse, 
o nesitelktų didmiesčių centruose.

Jei kaimo vietovėje gyventojų skaičius yra 
mažesnis, negu toje šalyje nustatytas minimalus 
skaičius, tai savivaldybė, matydama, kad vaistinės 
reikia gyventojams, remia jos nepelningą veiklą, 
apmokėdama komunalines ir patalpų nuomos išlaidas. 
Tokiu būdu užtikrinamas vaistų prieinamumo 
principas.

Lietuvos savivaldybių finansinė padėtis yra 
komplikuota, todėl tokia parama mažai tikėtina. Mažų 
miestelių vaistinės galėtų gyvuoti, jei jas materialiai 
paremtų stambiausi vaistinių tinklai, panaudodami 
reklamai išleidžiamas didžiules lėšas. Tai būtų pati 
nuostabiausia akcija ir reali pagalba periferijos 
gyventojams.

Iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo 
apie 300 vaistinių, o dabar jų yra 1500. Jei pridėsime 
ir pirminės sveikatos priežiūros medicinos punktus, 
kuriuose yra galimybė įsigyti vaistų, tai bendras 
skaičius būtų apie 2200. Jei išvesime vidurkį, tai viena 

interviu
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vaistinė turėtų aptarnauti apie 1400 pacientų. Tačiau 
dėl netolygaus vaistinių išdėstymo šis rodiklis yra 
skirtingas stambiuose miestuose ir miesteliuose. Nors 
vaistinių skaičius didelis, tačiau neišspręsta budinčių 
vaistinių problema, kuri susijusi su nuostolinga 
veikla.

– Kaip vertinate tai, kad tų pačių vaistų kainos 
skirtingose vaistinėse yra skirtingos?

– Jei tai būtų plataus vartojimo prekės, tai kainų 
įvairovė laisvos rinkos sąlygomis gali būti naudinga 
pirkėjui, esant sąžiningai konkurencijai. Jei žiūrėsime 
iš ligoto žmogaus pozicijos, tai ieškoti pigesnių vaistų 
aplankant keletą vaistinių – nenaudinga.

Pavyzdžiui, turtingoje šalyje Šveicarijoje vaistų 
kainos visose vaistinėse vienodos. Yra ir daugiau 
Europos šalių, kur ne tik kompensuojamųjų vaistų 
kainos vienodos. Konkurencija tarp vaistinių turi būti 
paremta ne kainų nuolaidomis, o farmacinės rūpybos 
kokybe.

Visose Europos šalyse diegiami vaistinių geros 
praktikos elementai. Skandinavijos šalyse jau seniai 
vaistinėje pacientams sudarytos sąlygos atsisėsti ir 
konfidencialiai bendrauti su vaistininku. Beje, tokia 
pažangi pacientų aptarnavimo forma buvo įdiegta 
pirmą kartą Lietuvoje Kaune, Kalniečių vaistinėje. 
Gerų naujovių diegimo entuziastas buvo vaistinių 
valdytojas vaistininkas Vytautas Sedelskis. Tikiuosi, 
kad vaistinių tinklai, konkuruodami tarpusavyje, vis 
dėlto įdiegs minėtą skandinavišką patirtį. Juk Lietuvoje 
esančiuose bankuose bei kitose įstaigose ar įmonėse 
net sveiki gyventojai aptarnaujami jiems sėdint.

– Ar pigesni, senos kartos vaistai yra pakankamai 
veiksmingi, kai sergame vis dažniau ir stipriau?

– Seni vaistai ilgai išlieka ir dėl jų veiksmingumo, 
ir dėl įsitikinimų, ir, žinoma, dėl jų pigumo, nes jiems 
negalioja patento apribojimai. Juk acetilsalicilo rūgštis 
(firminis pavadinimas aspirinas) egzistuoja farmacijos 
rinkoje jau 115 metų ir tarnauja pacientams.

Ilgą laiką visose pasaulio šalyse buvo vartojamas 
vaistas fenacetinas. Mokslininkų tyrimai parodė, 
kad organizme iš jo susidaro paracetamolis, kuris 
yra mažiau toksiškas ir šis metabolitas dabar pakeitė 
buvusį seną vaistą skausmui malšinti ir temperatūrai 
mažinti. Tiesą sakant, ir šis vaistas gali sukelti apie 14 
šalutinių reakcijų, priklausomai nuo ligonio organų ir 
sistemų būklės, vartojamų dozių ir trukmės. Taigi, tam 
ir yra rengiami aukštojo mokslo specialistai, kurie gali 
patarti pacientui, kaip saugiai vartoti vaistus.

Vertinant naujus vaistus reikia priminti, kad ir jie 
kai kuriems ligoniams netinka, o juos vartojantiesiems 
būtina žinoti apie šalutines reakcijas. Yra vaistų, 
prie kurių pripranta organizmas arba mikrobai, ir jų 

veikimas susilpnėja, o tai atsitinka dažniausiai dėl 
netinkamo jų vartojimo.

– Nejaugi neįmanoma Lietuvoje kompensuoti 
gydymą naujausiais vaistais, ypač nuo onkologinių 
ir kitų ligų, ko trokšta sergantieji?

– Ši problema egzistuoja visose šalyse. Jos 
sprendimas priklauso nuo šalies finansinių galimybių 
ir vaistų politikos nuostatų. Gydydami ligas generiniais 
vaistais galime sutaupyti dalį ligonių kasų biudžeto 
lėšų ir jas panaudoti brangiems naujiems vaistams 
kompensuoti. Augant biudžeto pajamoms, turėtų 
būti didinamas ir ligonių kasų biudžetas. Būdamas 
vaistų chemijos specialistas, galiu patvirtinti, kad 
onkologinėms ligoms gydyti kuriami vis nauji 
vaistai, nes esantys apyvartoje turi daug šalutinių 
reakcijų, dažnai veikia ne tik piktybines ląsteles, bet 
ir sveikąsias. Teikia vilčių Amerikos mokslininkų 
pateikta informacija, kad sukurta genetiškai 
modifikuota bakterijų rūšis, kuri naikina piktybinį 
naviką, aplenkdama sveikuosius audinius.

Manau, kad dėl kainų mažinimo reikėtų pasinaudoti 
kitų šalių patirtimi derantis su vaistų gamintojais, 
plačiau ir efektyviau taikant ligonių kasų galimybę 
centralizuotai pirkti vaistus, taip sumažinant jų kainas.

Būdas mažinti ligoninėms perkamų vaistų kainas – 
tai lygiagretus pigesnių vaistų iš kitų ES šalių importas. 
Dar viena galimybė atpiginti vaistus – tai JAV patirtis 
ligoninėms pirkti vaistus didelėmis pakuotėmis po 
500, 1000 tablečių, ir slaugytojoms nereikėtų gliaudyti 
vaistų iš individualių lizdinių pakuočių.

– Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė 
Šalaševičiūtė sako, kad mūsų šalyje per metus 
yra registruojama nuo 90 iki 140 naujų vaistinių 
preparatų, iš kurių, nepriklausomų vertintojų 
duomenimis, tik 1–3 vaistai suteikia didelę 
terapinę naudą pacientams, o 3–14 vaistų suteikia 
pranašumų pacientams, palyginti su dabar taikoma 
terapija. Ar verta pirkti tokius vaistus?

– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos negali neregistruoti 
farmacijos bendrovės pateiktos medžiagos apie vaistą, 
jei ši dokumentacija atitinka Europos vaistų agentūros 
reikalavimus ir jei mūsų šalyje yra pacientų, kuriems 
reikalingas tas vaistas. Tada vaistas importuojamas, tai 
atlieka privačios vaistų didmeninio platinimo įmonės. 
Ir tada įsijungia gydytojai, kurie, įvertinę to vaisto 
efektyvumą, skiria savo ligoniams arba jo efektyvumu 
abejoja ir neskiria.

Ir jei dauguma gydytojų praktikų kaip gydymo 
ekspertai mano, kad vaistas neefektyvus, tai toks 
vaistas, neturintis paklausos, išnyks iš rinkos. Šių metų 
kovo 1 d. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų 

registre buvo 4876 vaistiniai preparatai, iš jų 193 
augalinės, gyvulinės ir mineralinės kilmės vaistai (iš 
jų 66 tradiciniai augaliniai).

– Kaip vertinate šalutinį vaistų poveikį? 
Amerikoje skelbiama, kiek daug žmonių nuo to 
miršta. Pas mus jokių įspėjimų apie tai nėra.

– Apie šalutinę vaistų reakciją išsamiau galėtų 
atsakyti farmakologai – specialistai, nagrinėjantys 
vaistų poveikį organizmui. Turėdamas farmakologijos 
mokslo žinių pagrindus galiu patvirtinti, kad praktiškai 
nėra vaistų, kurie neturi šalutinio poveikio.

JAV vartotojų teisių gynimo draugija 2000 m. 
išleido knygą «Geriausi vaistai. Blogiausi vaistai». 
Ekspertų surinkti duomenys parodė, kad šioje šalyje 

nuo vaistaligės kasmet miršta 100 tūkst. gyventojų, 
2,2 mln. gyventojų išsivysto sunkūs susirgimai. 
Šiuos padarinius lemia ir gydytojų neracionalūs 
vaistų paskyrimai, ir savigydos netinkama praktika, ir 
vaistų šalutinis poveikis bei vaistų tarpusavio sąveika 
organizme, juos vartojant netinkamais intervalais.

– Nejaugi neįmanoma užtikrinti vaistų 
vartojimo saugumo?

– Lietuvos farmacininkų sąjunga visai neseniai 
Vilniuje vykusiame XXIX suvažiavime nagrinėjo 
farmacinės rūpybos elementų diegimo būklę Lietuvos 
vaistinėse. Daugelyje jų dėl didelio darbo intensyvumo 
vaistininkai neišsamiai informuoja pacientus apie 
paskirtų vaistų vartojimo eiliškumą ir galimą šalutinį 
poveikį bei ką daryti, jam pasireiškus.

Idealus pasiūlymas vaistinių savininkams, kurių 
dauguma neturi farmacinio išsilavinimo, sudaryti 
sąlygas dirbantiems vaistininkams profesionaliai 
atlikti savo pareigas, pacientams sudaryti sąlygas 
sėdint konfidencialiai bendrauti su vaistininku ir 
aprūpinti kiekvieną pacientą rašytine informacija 
apie jo įsigytus vaistus ir jų saugų vartojimą. Šią 
informaciją jis pats ar jo šeimos nariai bei globėjai 
galėtų perskaityti namuose. Tai būtų efektyvi pagalba 
pacientams ir galima būtų išvengti neigiamų vaistų 
vartojimo padarinių.

Švenčių proga mus sveikina Kolegos iš Latvijos ir Estijos

interviu interviu
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Jau tapo gražia tradicija, jog rudens pabaigoje 
vaistininkai ir farmacijos srities specialistai kviečiami 
atvykti į Alma Mater organizuojamą Tarptautinę 
farmacijos mokslų konferenciją. 

Lapkričio 22 dieną vykusi jubiliejinė konferencija 
organizuota bendradarbiaujant LSMU Farmacijos 
fakultetui, LSMU FF Alumni draugijai bei 
dviem didžiausioms farmacininkus jungiančioms 
organizacijoms: Lietuvos farmacijos sąjungai (LFS) ir 
Lietuvos vaistininkų sąjungai (LVS). Džiaugiamės, jog 
į konferenciją sukvietėme daugi au nei 150 vaistininkų 
ir farmacijos srities specialistų bei pusšimtį Farmacijos 
fakulteto magistrantų. 

Pirmą kartą Naujausių farmacijos ir sveikatos 
technologijų centre „Santaka“ vykusi konferencija 
buvo dedikuota iškilios asmenybės – prof. Petro 
Raudonikio – 145-osioms gimimo metinėms. Prof. 
P. Raudonikis laikomas aukštojo farmacijos mokslo 
Lietuvoje pradininku: buvo vienas pagrindinių asmenų, 
organizavusių Medicinos fakultetą Lietuvos universitete, 
vėliau vadovavo pirmajai Farmacijos ir farmakognozijos 
katedrai Medicinos fakultete Kaune, kurį laiką dirbo 
analitinės laboratorijos vedėju, vėliau po pertraukos 
sugrįžo dėstyti į universitetą ir tapo Vaistų formų ir 
galeninių preparatų katedros vedėju. Šios asmenybės 
dėka, lietuviškajam farmacijos mokslui buvo padėti tvirti 
pamatai, kuriuos vėlesnės kartos plėtė ir tobulino.

Jubiliejinė konferencija prasidėjo organizacinio 
komiteto pirmininko, LSMU Farmacijos fakulteto dekano 
prof. Vitalio Briedžio sveikinimo kalba. Profesorius 
džiaugėsi dalyvių aktyvumu, linkėjo konferencijos 
metu nebijoti diskutuoti, siūlyti naujas idėjas ir aptarti 
galimybes. Tradiciškai pirmąjį pranešimą plenarinės 
sesijos metu skaitė Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejaus direktorius, doc. dr. Tauras Antanas 
Mekas. Konferencijos svečiai galėjo prisiminti ar sužinoti 
naujų faktų apie prof. Petro Raudonikio asmenybę ir 
nuveiktus darbus. Itin didelio vaistininkų susidomėjimo 
sulaukė dermatologės dr. Vestos Kučinskienės 
pranešimas apie steroidinius preparatus, jų vartojimą ir 
pacientų konsultavimo problemas. Norintiems įsigilinti į 
naujausias technologijas, Aistė Bulvičienė pristatė DNR 
tyrimus, taikomus norint nustatyti imlumą vaistams. 
Plenarinė sesija buvo pabaigta dr. Jurgitos Daukšienės 
pranešimu apie receptų išrašymo klaidas Lietuvoje, 
po šio pranešimo vaistininkų diskusija apie pristatytus 
rezultatus nenurimo netgi pietų pertraukos metu. 

Trumpųjų žodinių pranešimų sekcijose jaunieji LSMU 
mokslininkai pristatė savo mokslinių tyrimų rezultatus, 

o Farmacijos fakulteto magistrantai mokslinę komisiją 
ir konferencijos dalyvius kvietė į stendinių pranešimų 
sekciją. Džiaugiamės, jog šiemet buvo pristatyta net 
40 stendinių pranešimų! Smalsiausieji konferencijos 
dalyviai galėjo pasinaudoti galimybe ir apsilankyti 
fakulteto padaliniuose, pamatyti mokslines laboratorijas 
ir pabendrauti su darbuotojais. 

Geriausi darbai ir jų autoriai nebuvo pamiršti. 
Organizacinis komitetas kartu su LFS apdovanojo 
tris geriausių stendinių pranešimų autorius: 1 vieta 
Dmitrij Velikij „Antimicrobial properties of Equisetum 
arvense herbal extracts“; 2 vieta Lina Grubliauskaitė 
„Spectrofotometric determination of phenolic compounds 
and antioxidant activity of Medicago sativa L.“; 3 vieta 
Milda Stankevičiūtė „Comparative analysis of green, 
white, red and brown teas“. 

Geriausių žodinių pranešimų autoriai buvo paskatinti 
organizacinio komiteto ir LVS įsteigtais prizais: 1 vieta 
Eglė Svitojūtė „Development of the experimental 
advanced – therapy medicinal product: isolation, 
cultivation and characterization of muscle derived stem 
cells“; 2 vieta Simona Šuštauskaitė „Determination 
of total phenolics, flavonoids and radical scavenging 
activity of Summer savory (Satureja hortensis L.) 
methanolic extracts“; 3 vieta Rita Perkamaitė „The 
forms of medicines prepared in Lithuanian pharmacies 
in 1935“. Visiems pristačiusiems savo darbus linkime 
sėkmės moksliniame kelyje, nenuleisti rankų, toliau 
dirbti ir pristatyti savo mokslinius atradimus!

Džiaugiamės, jog besibaigiant šiai konferencijai 
jau turėjome naujus tikslus ir viziją kitiems metams. 
Dėkojame visiems konferencijos dalyviams, rėmėjams 
bei partneriams ir lauksime Jūsų kitąmet!

 LSMU FF Alumni draugijos pirmininkė
 Indrė Šveikauskaitė

FarMacijos Fakulteto naujienos

5-oji Tarptautinė farmacijos mokslų konferencija,
skirta profesoriaus Petro Raudonikio

145-osioms gimimo metinėms
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Dr. Tauras Antanas Mekas
Prof. habil dr. Eduardas 
Tarasevičius 

Visi mes esame kieno nors 
mokiniai, net ir mūsų mokytojai 
taip pat turėjo mokinius. Visus 
dabartinius Lietuvos vaistinin-
kus vienija tai, kad mes esame 
arba prof .P.Raudonikio moki-
nių mokiniai, arba Jo mokinių 
mokinių mokiniai.

Aukštojo universitetinio 
farmacijos mokslo ištakos sie-
kia 1785 metus. Lietuviškojo 
farmacijos mokslo teko laukti 
ilgiau. Nei Džiusepė Sartorijus, 
nei Andrius Sniadeckis nekal-
bėjo lietuviškai. Nežinia, ar 
laba diena mums būtų pasakęs  
prof. Volfgangas, nors buvo 
karštas LDK patriotas. Tačiau 
XX a. per. Farmacijos mokslas staiga prakalbo sodria 
sodietiška lietuviška kalba.

Šiemet minime 145 farmacijos enciklopedisto, 
lietuviškojo farmacijos mokslo pradininko prof. Petro 
Raudonikio gimimo metines.

Būsimas prof. gimė 1869 m. rugpjūčio 27 d. Ukmer-
gės apskr., Kavarsko miestelyje, ūkininkų šeimoje – tėvai 
turėjo 17 ha žemės. Anksti liko našlaičiu, brolio ir sesers 
remiamas baigė pradžios mokyklą.

Tolimesniems mokslams pritrūkus pinigų, padėjo 
broliams dirbti žemę, vertėsi amatais. Būdamas 18 - kos 
įstojo į Liepojos gimnaziją (čia buvo dėstoma vokiškai), 
kur baigė 4 klases ir būdamas 22 – jų įstojo mokiniu į 
vaistinę Kaune. Baigęs vaistinės mokinio stažą egza-
minų laikyti išvyko į Maskvą, kur įsidarbino Ferreino 
vaistinėje. Trečiaisiais darbo Ferreino vaistinėje metais, 
jo gyvenamoje vietoje buvo atlikta krata, Petras Raudo-
nikis areštuotas, ir po kelių mėnesių, praleistų kalėjime 
Maskvoje, išsiųstas į Kauną. Čia buvo apkaltintas 
platinęs Maskvoje lietuvišką spaudą. Keletas „Varpo“ 
egzempliorių buvo rasta pas jį kratos Maskvoje metu. P. 
Raudonikis buvo griežtai įspėtas neplatinti lietuviškos 
spaudos, paleistas ir grįžo į Maskvą, kur vėl įsidarbino 
vaistinėje. Tais pačiais metais buvo vėl suimtas, kalėjo  
mėnesį ir buvo ištremtas iš Maskvos, uždraudžiant grįžti 

į Lietuvą. Metus gyveno Niž-
nyje, kitus Tbilisyje ir tik po to 
buvo patenkintas jo prašymas 
grįžti į Maskvą. Čia, dirbdamas 
vaistinėje, universitete lankė 
provizorių kursus, išlaikė egza-
minus. Savo gabumais atkreipė 
profesorių dėmesį – jam pa-
siūlyta ruoštis farmacijos ma-
gistro egzaminui. Farmacijos 
magistras Rusijos imperijoje 
buvo lygu farmacijos dakta-
rui. Magistro egzaminą išlaikė 
cum laude, iš Lietuvos kilusio, 
farmakologijos katedros vedė-
jo prof. Stanislovo Čirvinskio 
patariamas išvyko į Viesbadeną 
Vokietijoje, pas prof. Frezeniu-
są, to meto analizinės ir teismo 
chemijos korifėjų. 

Į Maskvą P. Raudonikis 
grįžo 1906 m. Čia gavo uni-

versiteto Farmakologijos instituto asistento vietą. Čia 
dirbdamas parašė farmakologijos magistro disertaciją, 
kurią apgynė  1908 m. gegužę. 

Taip disertacijos gynimą aprašė prov. A. Žukauskas-
Vienuolis.

„Kai po dvejų metų jis sugrįžęs Maskvon išlaikė 
farmacijos magistro egzaminus ir apgynė disertaciją: 
„Metody ob  ocenke k razrušeniju organičeskago vieš-
čestva“ ir aš buvau liudininkas jo triumfo, kai vienas 
iš profesorių oponentų, žinomas tų laikų didelis libe-
ralas, prof. Kandakovas viešai pasakė, kad gerbiamojo 
jubiliato ir pasiruošimas, ir darbas yra per didelis tik 
farmacijos magistro laipsniui įsigyti! Kitaip to libe-
ralo žodžius reikėjo suprasti, reikėjo suprasti, kad jei 
gerbiamas jubiliatas būtų buvęs ne katalikų tikybos ir 
politiškai ištikimas, tai jis jau tada būtų buvęs pakeltas 
į tas aukštumas, kuriose yra dabar.“

Farmakologijos institute jis išdirbo 13 metų, parašė 
3 vadovėlius, kuriuose, anot prof. B. Šiaulio „išdėstė 
visas mums reikiamas žinias kaip ant delno“. Tai buvo 
Botanikos, neorganinės chemijos  ir organinės chemijos 
vadovėliai.

Vėl cituojame A. Žukauską- Vienuolį :“Vieną kartą, 
atmenu, aš ėmiau ir po dešimtos valandos nudrožiau pas 
gerb. jubiliatą pasiskųsti savo vargais. Kol jis svarstė 

Profesorius PETRAS RAUDONIKIS (1869-1950) 
Kauno universitetinių farmacijos studijų 
pradininkas

FarMacijos Fakulteto naujienos
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mano padėtį, aš dairiaus po kambarėlį ir stebėjaus: sienos 
buvo nukabintos herbarijais, ant stalo – ko tik nebuvo: 
čia stovėjo keli aukštai mėgintuvėlių su įvairių spalvų 
skystimais; greta pridengti cilindrai, kolbos, menzūros, 
knygų stirtos, įvairių chemikalų, preparatų pavyzdžiai; 
čia pat stovėjo pusiau nugertos arbatos stiklinė, duo-
nos, sūrio, dešros gabalas... Aš dairiaus ir stebėjaus, 
kaip jaunas mokslininkas neapsirinka ir neįdeda sau  į 
arbatos stiklinę vietoje cukraus kokių nors chemikalų 
ar reaktyvų“.

1912 m. P. Raudonikis įsteigė privatų chemijos – 
bakteriologijos institutą. 

1913 – 1916 m. skaitė farmacijos kursą Moterų medi-
cinos institute Maskvoje. Greta to organizavo privačius 
kursus, kuriuose vaistinės mokinius ruošė vaistinės 
padėjėjo egzaminams. 

Prov. A. Rušino atsiminimai:“Farmacijos magistras 
lietuvis Petras Raudonikis buvo įsteigęs Maskvoje 
privatų farmacijos institutą. Jis gyveno namuose netoli 
Puškino paminklo.... Prie lauko durų buvo pakabinta 
didoka iškaba „Farmacevtičeskij institut magistra far-
macii P. Raudonikisa“. Užlipus laiptais į antrą aukštą, po 
kaire buvo durys į auditoriją, po dešine į kabinetą, kur ir 
radau patį magistrą. Tai buvo 1916 m. rudenį. Magistras 

visuomet buvo paprastas, kuklus, kaip ir pridera moky-
tam žmogui... Jo paties buvo sudaryti konspektai, labai 
geri, aiškūs, kiti net su brėžiniais atskirose brošiūrėlėse, 
turbūt, šapirografuoti. Juos  reikėjo pas jį nusipirkti 
labai nedidele kaina. Man paskaitos įvykdavo kas antra 
popietė... Ir taip ėjo laikas: iš ryto į universitetą, po pietų 
į vaistinę; iš ryto į vaistinę, po pietų pas Raudonikį... 
Susirinkdavo žmonių geras būrys, apie 20 – 30. Buvo čia 
‚visokių tautų – tikras internacionalas: lietuvių, lenkų, 
rusų, žydų ir kitokių. Magistras buvo labai išsimokslinęs 

vyras ir puikiai dėstė neorganinę ir organinę chemiją, 
fiziką, botaniką /kurios programa buvo labai plati/ ir 
kitus dalykus.... Visada ateidavo nustatytu laiku, atsisto-
davo prie lentos ir pradėdavo aiškinti. Kalbėjo aiškiai, 
paprastai, visi išrodymai buvo labai aiškūs. Rodos, lyg 
tau viską kažkas sudėdavo į kišenę. O kad grįžęs į namus 
pasižiūrėdavau dar į konspektus, tad jau dalykas buvo 
visai įtvirtintas.“

Po bolševikinio perversmo Rusijoje Petras Rau-
donikis su savo chemijos bakteriologijos universiteto 
knygomis ir laboratorine įranga grįžta į Lietuvą – Vilnių. 
Tačiau netenka ilgai dirbti. Po keleto mėnesių Vilnius 
okupuojamas Želigausko legionierių. P. Raudonikis, 
palikęs savo turtą, į Kauną iškeliavo pėsčiomis -  per 
pedes apostoarum – kaip rašė pats.

FarMacijos Fakulteto naujienos

Kaune jam pasiūloma organizuoti valstybinę analitinę 
laboratoriją ir jai vadovauti. Prie laboratorijos jis įstei-
gė kursus vaistinės mokiniams provizoriaus padėjėjo 
laipsniui įgyti.

1921 m. P. Raudonikis pakviečiamas dėstyti farma-
cijos disciplinas Aukštuosiuose kursuose ir jam pavesta 
tvarkyti farmacijos sekcijos reikalus.

1922 m. P. Raudonikis kartu su Vl. Lašu,  L.Gogeliu, 
A. Jurgeliūnu ir P. Avižoniu organizuoja medicinos fa-
kultetą.  Tais pat metais jam suteikiamas profesoriaus 
vardas ir paskiriamas vadovauti MF farmacijos skyriui 
ir to skyriaus vienintelei Farmacijos ir farmakognozijos 
katedrai. Be to 15 metų laikinai vadovavo farmakologi-
jos katedrai. Jo iniciatyva ir pastangomis buvo sudaryti 
farmacijos studijų mokymo planai, įvestas 4 metų mo-
kymo laikas, diplominis darbas, chemiko – vaistininko 
vardas baigusiems . Klojant pamatus europietiškam 
moderniam mokslui jis aplankė Vokietijos, Olandijos, 
Belgijos, Danijos, Anglijos aukštąsias mokyklas, kur 
susipažino su farmacijos mokslo organizavimu bei rū-
pinosi aparatūros bei reagentų įsigijimu.

Statant naujus MF rūmus Farmacijos skyriaus patal-
pos buvo suplanuotos bei laboratorijos įrengtos remiantis 
jo nurodymais. 1934 m. čia buvo įrengta MF vaistinė, 
kurioje farmacijos kandidatai galėjo įgyti reikalingą sta-
žą. Tais pat metais prie katedros pradėjo veikti Analizių 
skyrius – čia valstybės užsakymu buvo tikrinami vaistai 
ir maisto produktai. Visas šis kompleksas pavadintas 
„Farmacijos institutu“

P. Raudonikis savyje turėjo geriausias XX a. per. 
mokslininko savybes  - savo specialybės enciklopedistas, 

mokėjo 5 kalbas, pastoviai skaitė naujausią pasaulinę 
farmacijos srities literatūrą, iki gilios senatvės turėjo 
puikią atmintį, neatitrūko nuo praktikos, skaitė 
studentams visas pagrindines specialybės disciplinas 
bei farmakologiją medikams. Paskaitos buvo planingos, 
turiningos, be pagrąžinimų, tačiau gausiai prisodrintos 
gyvenimo pavyzdžių. Aukštas, liesas, tiesus, baltų 
plaukų, svajingu liūdnu žvilgsniu studentus tarsi 
užhipnotizuodavo.

 Per egzaminus priekabus nebuvo. Diplominius 
darbus vertindavo saikingai.

Nevartojo alkoholio, nerūkė. Neatitrūko nuo praktinio 
darbo - turėjo vaistinę Kaune, P. Lukšio gatvėje, prie 
senojo turgaus.

1939 m. išėjo į dimisiją.1940 m. buvo pakviestas 
steigti VFV kontrolinę analitinę laboratoriją, vėliau 
jai vadovavo. Vokiečių okupacijos metais vadovavo 
Petrašiūnų vaistinei.

1944 m. vėl pakviestas profesoriumi į KVU.1948 m. 
tampa naujai įsteigtos Vaistų formų ir galeno preparatų 
technologijos katedros vedėju.1950 m. vėl išeina į 
pensiją.

 1950 m. lapkričio 18 d. mirė.
Buvo giliai  tikintis, tad jo nurodymu buvo laidojamas 

dalyvaujant kunigui. Universiteto partijos komitetas 
griežtai uždraudė darbuotojams ir studentams tokiose 
laidotuvėse dalyvauti. Žinant to laikotarpio žiaurumus, 
nenuostabu, kad įsakymas buvo įvykdytas. Kaimynai, 
kurie ypatingai gerbė profesorių taip ir nesuprato, kodėl 
tokį mokytą žmogų universitetas nepalydėjo į paskutinę 
kelionę.

FarMacijos Fakulteto naujienos



16 Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (230-231) · 2014 17Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (230-231) · 2014

2014 m. rugpjūčio 1 d. Kaunas, Laisvės alėja. Einu į savo 
kurso susitikimą, į susitikimą po 60-ties metų. Einu ir tiesiog 
nesitiki, kad tiek daug metų nuėjo praeitin. O juk tuomet 1949 
m. vasarą suvažiavome iš visos Lietuvos į Kauno va1stybinį 
universitetą studijuoti farmacijos mokslus. Atvykome 100, 
išlaikėme stojamuosius egzaminus ir buvome priimti 25.

Mūsų dėstytojai, profesoriai nuo pirmųjų metų reikalavo 
iš mūsų atkaklumo, pasiryžimo siekiant žinių. Ir pirmoji 
egzaminų sesija. Visas kursas egzaminus išlaikė tik gerais 
ir labai gerais pažymiais. Ir nuo to laiko visus 5-rius metus 
gavome stipendijas. Mes pirmoji laida, kurios studijos ne 
4-ri, o 5-ri metai. Penktaisiais studijos metais pagrindas 
buvo praktika. Tai buvo labai gerai, nes kai baigėme mokslus 
turėjome ir praktinio darbo įgūdžių. Ir taip 1954 m. vasarą 
jaunieji provizoriai išvykome dirbti į Lietuvos vaistines, 
laboratorijas, farmacijos fabrikus. Buvome pasiruošę kilniam 
darbui rūpintis žmonėmis, bendrauti ir padėti. Svarbiausia, 
kad sunkią žmogaus dieną tu visada buvai pasiruošęs padėti. 
Tai yra labai didelė laimė.

Šiandien sustojo laikas. Mes laimingi, kad esame kartu. Jau 
nuo 1954 m. kas penki metai mes rinkomės į savo Alma Mater. 
Eidavome į fakultetą, į farmacijos muziejų, susitikdavome su 
dėstytojais ir visada džiaugdavomės tais susitikimais.

Gal kas pasakys, kad nereikia tos praeities. Bet juk tai 
mūsų gyvenimas, mūsų kurso draugystė lydinti nuo pirmų 
kartu praleistų metų.

Bet kasdien prisimename ir tuos, kurie jau niekada 
neatvyks į mūsų susitikimą. Iš 25 – netekome dvylikos draugų. 
Šiandien, jeigu kai kurių būtų geresnė sveikata – būtume 13.

Taip labai liūdna, bet kai pavartai mūsų susitikimų 
nuotraukas, atrodo esame visi kartu.

Gražina Lučkaitytė-Stulgaitienė

FarMacijos Fakulteto naujienos

Provizorės susitiko po 60 metų
1949-1954 metų provizorių buvo maža – tik 25 asmenys. 

Jų tarpe buvo 4 vyrai ir 20 moterų. Mūsų laida buvo pirmoji, 
kuri studijavo jau 5 metus. Mūsų paskirimai buvo idealūs – 
visi važiavome dirbti į didžiausius Lietuvos miestus – Vilnių, 
Kauną, Klaipėda, Šiaulius, Panevėžį. Daugelis iš mūsų 
pradėję dirbti vaistinėse eiliniais vaistininkais-receptantais, 
analitikais po metų, kitų jau buvo skiriami net į vadovaujančius 
postus: ved. pavaduotojais, net ir vaistinių vedėjais. Tai 
G. Bagdonavičiūtė – Kaune didžiausios „Teatro“ vaistinės 
vedėja, B. Baranauskaitė-Klupšienė – Resp. Šiaulių ligoninės 
vaistinės vedėja, Antanina Klupšaitė-Rulinskienė Šiaulių 
tarprajoninės kontoros Valdytojos pavaduotoja, Antanas 
Matusevičius KMI Farmacijos fakulteto studentams dėstė 
chemijos mokslus, Gražina Lučkaitytė-Stulgaitienė – įžymi 
Kauno vaistinės darbuotoja, Elena Matiukaitė – ilgametė 
Radviliškio vaistinės vedėja ir t.t. ir t.t.

Mūsų kursas buvo labai draugiška, vieningas, visi noriai 
mokėsi, nes visų mūsų siekis ir buvo – nuolatinė pagalba 
sergančiam žmogui, nuoširdus patarimas, kad išėjęs iš 
vaistinės būtų patenkintas, nuramintas. Visa tai įskiepijo 
mums nuoširdūs dėstytojai prof. B. Šaulys, doc. E. Kanopka, 
doc. Kaikaris ir kt. 

Mūsų susitikimai vyksta kas 5 metai, nežiūrint kad kas 
metai mūsų būrelis mažėja, retėja. Natūralu – bėga metai 
sušlubuoja sveikatos, o ne visi galime atsispirti ligoms. Iš 
mūsų tarpo anapilin išleidome vos ne pusę savo draugų. Šiame 
susitikime juos prisiminėme ir pagerbėme.

Negalėjusi atvykti į susitikimą A. Rulinskienė visoms 
dalyvėms atsiuntė po knygą „Farmacijos praeities akimirkos“ 
išleistą 2014 m. kartu su vyru L. Rulinsku. Likome patenkintos 
susitikimu ir dėkingos organizatorei, buv. seniūnei Gražinai 
Stulgaitienei.

Susitikimo dalyvė B. Kiupšienė

FarMacijos Fakulteto naujienos

Fotoreportažas iš 5-sios Tarptautinės farmacijos mokslų ir praktikos 
konferencijos
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XXIX-sis Lietuvos farmacijos sąjungos suvažiavimas 
įvyko šių, tai yra 2014, metų spalio 11 d. Vilniuje Edukologijos 
universiteto Aktų salėje.

Suvažiavimui buvo numatyta labai įdomi, turininga 
programa.

Dalyvių registracija prasidėjo II valandą, užsiregistravo 72 
asmenys, tačiau dalyvaujančių suvažiavi me buvo daugiau. Į 
suva žiavimą atvyko labai garbūs svečiai! Lenkijos farmacijos 
rūmų prezidentas Grzegorz Kucharevicz su kolegomis, 
nuolatinis įvairių far macijos renginių Lietuvoje dalyvis, 
Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės narys dr. Jerzy Lazovsky, 
svečias iš Latvijos, Lietuvos farmacijos sąjungos garbės 
narys Aigars Eninš, Lietuvos Ministro pirmininko patarėjas, 
Lietuvos sveikatos apsaugos nusipelnęs darbuotojas Antanas 
Vinkus, farmacijos kompanijos „Berlin Chemie Menarini 
Group” vadovas dr. Algimantas Blažys ir kiti.

Suvažiavimo pirmininkas buvo provizorius Kęstutis 
Ramanauskas.

Registracijos metu kiekvienam dalyviui buvo įteiktas 
naujas, dar spaustuvės dažais kvepiantis „Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo numeris (2014, Nr. 3-4). Tai buvo kiekvienam 
maloni staigmena.

Suvažiavimą atidarė LFS prezidentas prof. Eduardas 
Tarasevičius. Tylos minute buvo pagerbti išėję Anapilin 
Lietuvos farmacijos są jungos nariai.

Pirmoji pranešimą padarė SAM FD Vaistinių ir farmacijos 
specialistų skyriaus vedėja Miglė Domeikienė. Ji pa pasakojo 
apie naujausius farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus 
ir jų projektus. Sakė, kad svarbūs uždaviniai farmacininkams 
iškyla Lietuvoje įvedant eurą, taip pat įdiegiant elektroninį 
recep tą, Farmacinės rūpybos įteisinimą.

Numatyta, kad vaistinės oficina turi būti pirmame aukšte, 
nes būti na užtikrinti vaistų prieinamumą neįgaliesiems. 
Leidžiama pagal ve terinarijos gydytojų receptus parduoti 
žmonių vartojamus vaistus gyvūnams. Tačiau pagal 
veterinarijos gydytojų receptus negali būti išduodami 
narkotiniai, psichotropiniai preparatai. Galima išduoti vaistus 

neilgesniam kaip 30 dienų kursui.
Jei gydytojas išrašo ligoniui kompensuojamus vaistus 6 

mėnesiams, receptas galioja 30 dienų.
Griežtinamas farmacijos specialistų dalyvavimas užsienio 

moksli niuose renginiuose, jei dalyvio išlaidas apmoka RTT.
Prie kompensuojamų vaistų kainos gali būti pridedamas 

nedidesnis kaip 22% antkainis. Internetu leidžiama parduoti 
tik registruotus nereceptinius vaistus.

Kadangi sis suvažiavimas buvo ataskaitinis, Lietuvos 
farmaci jos sąjungos prezidentas prof. E. Tarasevičius apžvelgė 
nuveiktus darbus, artimiausius sąjungos uždavinius.

Jis pažymėjo, kad Farmacijos sąjunga yra seniausia 
organizaciją Lietuvoje, šiemet sukanka 195 m. kai buvo 
įkurta sąjunga, tiesa, ji pradžioje buvo gydytojų draugijos 
padalinys.

Sąjungos uždavinys yra kelti farmacijos specialistų 
kvalifika ciją, užtikrinti, kad gyventojams butų teikiama 
tinkama paslauga, ir toliau reikia ginti farmacininkų teises ir 
gerinti jų darbo sąlygas.

Per ataskaitinį laiką įvyko suvažiavimai Palangoje, Kaune 
ir Vilniuje. Buvo išklausyti Farmacijos departamento ir VVKT 
prane šimai apie atliekamą darbą ir keliamas problemas. 
Teko dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos, Farmacijos 
departamente ir net Seimo posėdžiuose, kur buvo svarstomi 
farmacijos svarbūs klausimai. Vadovautasi Pasaulinės 
farmacijos sąjungos rekomendacijomis.

LFS nariai dalyvavo pasauliniuose farmacininkų 
kongresuose, de legacijos sudarydavo 15-50 narių. 
Paskutiniame kongrese Tailande dalyvavo 15 LFS narių. 
Dalyvauti pasauliniuose kongresuose yra di delė garbė ir 
nauda, bet reikia sąjungai mokėti metinį nario mokes tį. Labai 
dėkoje farmacijos kompanijos „Berlin Chemie“ vadovui dr. 
Algimantui Blažiui, kuris kiekvienais metais LFS padeda tai 
padaryti. Kadangi Lietuva yra FIP narys, mes dalyvaujame 
svarstant sprendžia mus farmacijai svarbius klausimus.

Kasmet LFS nariai dalyvauja BaltPharm forumuose, kurie 
kas kartą vyksta vis kitoje Baltijos šalyje - Latvijoje, Lietuvoje 

LIETUVOS FARMACIJOS 
SĄJUNGOS XXIX SUVAŽIAVIMAS

iš lFs veiklos

ar Estijoje. Forume sužinome farmacijos naujoves apie mūsų 
kai mynus. Estijoje jau įdiegtas elektroninis receptas, Latvijoje 
palaips niui diegiami farmacijos rūpybos elementai.

Farmacijos sąjunga bendraudama su Kauno sveikatos 
universiteto Farmacijos fakultetu, rengia bendras mokslines 
konferencijas.

Farmacijos sąjunga vienintelė farmacininkų organizacija 
Lietu voje kovojo su politikų noru vaistus pardavinėti 
degalinėse ir par duotuvėse. Kol kas pasisekė apginti 
vaistininkų reikalą.

Prezidentas iškėlė ir budinčių vaistinių problemą, nes kai 
kur vaistinės naktį, nebudi ir vaistų ligoniai įsigyti negali. Taip 
pat svarbi kaimo gyventojų aprūpinimo vaistais problema, nes 
negalėdamos finansiškai išsilaikyti, daug kur miesteliuose 
vaistinės užsidarė. Reikėtų, kad šias vaistinės paremtų 
savivaldybės, ar net didieji vais tinių tinklai.

Nekreipiamas dėmesys į vaistininkų darbo vietas, 
dažniausiai ten ka visą dieną dirbti stovint, be to atlikti įvairius 
pagal pareigas nepriklausančius darbus – valyti patalpas net 
ir gatves ir kt. Vaistinėse nėra kur atsisėsti seniems žmonėms, 
kuriems tenka laukti eilėje, farmacinės veiklos vadovas dažnai 
yra tik popierinis – dirba jo licenzija, o ne pats asmuo.

Farmacijos srityje yra dar daug spręstinų problemų, kurias 
galime išspręsti tik būdami susivieniję į sąjungą, todėl narių 
skaičiaus didinimas labai svarbus.

Prezidentas pasiūlė sąjungos garbės nariais išrinkti 
Lenkijos farmacijos rūmų prezidentą Grzegorz Kucharwicz, 
Farmacijos kompani jos „Berlin Chemie Menarini Baltic“ 
vadovą Algimantą Blažį, ilgametę vaisti ninkę Genę Dūdaitę, 
Vilniaus vaistinių vedėjas Ronaldą Gružinskienę ir Stasę 
Paškevičienę. Visi tam pritarė. Išrinktiems nariams buvo 
įteikti Garbės nario gražiai įrėminti diplomai. Visi įsiamžino 
bendroje nuotraukoje.

Lenkijos rūmų prezidentas pasveikino suvažiavimo 
dalyvius ir papasakojo, kad Lenkijos farmacininkai taip pat 
susiduria su svar biomis laikmečio problemomis. Vaistinei 
turi būti skiriamas dide lis dėmesys, nes vaistinė yra sveikatos 
įstaiga, kuri labiausiai pri einama ligoniams, dažniausiai tai 
pirmoji vieta į kurią žmogus kreipiasi susirgęs ar susižeidęs. 
Šalyje daug vartojama vaistų ir gausėja apsinuodijimų vaistais. 
Vaistai Lenkijoje pardavinėjami ir degalinėse, būtina siekti, 
kad to nebūtų. Reikėtų, kad ES reglamentuo tų vaistinių 
išdėstymą, nes dabar neatsižvelgiama į demografinį pobūdį, 
vienur vaistinių yra per daug, o kitur trūksta, Lenkijoje dabar 
užsidarė 65 vaistinės, nes negalėjo išsilaikyti. Nors daugelyje 
ES šalių vaistinės savininkas gali būti tik farmacininkas, 
Lenkijoje vaisti nės savininku gali būti bet kas, Taip, kad ir 
Lenkijoje yra daug spręstinų problemų, nes ligonio sveikata 
turi būti aukščiausias įstatymas.

Svečias iš Latvijos suvažiavimui perdavė sveikinimą 
nuo Latvijos farmacininkų ir pastebėjo, kad ir Latvijoje 
vaistininkystės prob lemų užtenka. Vaistinė turi būti 
vaistininko.

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko A. Butkevičiaus 
sveiki nimą suvažiavimui ir Lietuvos farmacininkams perdavė 
jo patarėjas dr. A. Vinkus, buvęs Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras, A. Vinkus pacitavo Konfucijaus žodžius „Pirmiausia 
reikia gerbti save“, to dėl ir farmacininkėms reikia gerbti savo 
profesiją. Farmacininkui turi būti svarbu konfidencialumas. 
Labai svarbi vaistų kainodara, nes vaistai Lietuvoje brangus, 

sunku susitarti su vaistų tiekėjais. Artimiausiu metu įvyks 
didelė konferencija vaistų kompensavimo klausimais.

Taip pat buvo įdomūs ir kitų autorių pranešimai, 
manau, kad jie bus išspausdinti „Lietuvos farmacijos žinių“ 
puslapiuose.

Ypač buvo įdomus provizoriaus A. Vietrino pranešimas 
„Vaisti ninko bendravimo meistriškumo akcentai efektyviai 
bendraujant su senjorais.

Pranešėjas pastebėjo, kad dažniausiai besikreipiantys 
į vaistinę asmenys yra pagyvenę žmonės, dažnai turintys 
klausos ir regos sutri kimų, sunkiai įsimenantys informaciją, 
nepasitikintys naujais vaistais, greitai užmirštantis gydytojo 
rekomendaciją.

Vaistininkas, teikdamas tokiems žmonėms medikamentinę 
pagalbą turi būti atidus, besišypsantis, nes 75% informacijos 
perteikia vei das, svarbus yra akių kontaktas, aiškinant 
reikia žiūrėti į žmogų, reikia senjorą išklausyti, įkvėpti jam 
pasitikėjimą savo jėgomis, jam reikalingas palaikymas, pagalba, 
paguoda ir pritarimas, nes „kaip šauksi, taip ir atsišauks, kaip 
pasauliui nusišypsosi, taip ir jis nusišypsos tau“.

Taip pat buvo įdomus ir Jurgitos Daukšienės pranešimas 
„Etiniai farmacijos specialisto darbo visuomenės vaistinėje 
aspektai“.

Pietų pertraukos metu, galima buvo apžiūrėti medikamentų 
paro dėlę, paskanauti „Acorus“ šiltos vaistinės arbatos pagal 
dr. Šimkūnaitės receptą, susipažinti su dr. J. Lazovskio 
fotografijų, darytų lankantis Peri valstybėje , paroda. Jose 
užfiksuoti Peru gyven tojų ir gamtos vaizdai. Nuotraukos 
spalvotos, labai gražios.

Suvažiavime pabaigoje buvo perrinkta Farmacijos 
sąjungos valdyba. Prezidentu vėl išrinktas prof. Eduardas 
Tarasevičius,vicepreziden tais – provizorius Kęstutis 
Ramanauskas ir Kauno botanikos sodo direktorė Ona 
Ragažinskienė. Ji suvažiavime perskaitė labai įdomų 
pranešimą apie Kauno botanikos sodo vaistinius augalus 
ir dabar labai populiarią žaliavalgyste, kuria, anot autorės, 
negalima per daug žavėtis, nes tokio maisto poveikis žmogaus 
organizmui dar mažai teištirtas.

Sekantį – jubiliejinį XXX-jį suvažiavimą nutarta surengti 
Panevėžyje. Suvažiavimo pirmininke išrinkta Panevėžio 
skyriaus pirmi ninkė Jolanta Narbutienė, jos pavaduotojas – 
vaistininkas T. Barauskis.

Suvažiavimo pabaigai Aktų salės foje buvo surengta 
vakaronė, jos metu savo daina dalyvius linksmino provizorius 
Vidmantas Navickas, o jam pritarė ir kiti Lietuvos pamėgta 
daina „Ąžuolai žaliuos mūsų Lietuvoj”...

Regina Žukienė

iš lFs veiklos
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VAISTINIAI (AROMATINIAI) AUGALAI, JŲ ĮVAIROVĖ 
IR REIKŠMĖ ŽMOGAUS SVEIKATAI
Vaistininkė, prof., dr. Ona Ragažinskienė 
VDU Kauno botanikos Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vedėja, 
Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė

Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) Europos 
sveikatos politikos dokumente – „Sveikata visiems XXI 
amžiuje“, Europos parlamentas ragina valstybes nares 
naudoti veiksmingas priemones, kurios pagerintų 
žmonių sveikatos apsaugą (WHO Traditional Medicine 
Strategy 2014 – 2020). Pastaruoju metu suintensyvėjo 
vaistinių augalų tyrinėjimas bei jų žaliavos ir augalinių 
vaistinių preparatų vartojimas medicinoje. Augaliniai 
vaistiniai preparatai yra patraukli įprastinio gydymo 
cheminiais vaistiniais preparatais alternatyva, nes šie 
preparatai pasižymi farmakologinio veikimo įvairove 
ir tinkamai vartojami turi mažiau šalutinių poveikių 
žmogaus organizmui negu cheminiai vaistai, be to 
ligonių yra gerai toleruojami.

1 pav.  Vaistinių augalų tyrimai ir naudojimas 
farmacijoje, Upsala, Švedija, 2005 

Įgyvendinant Lietuvos nacionalinę darnaus 
vystymosi strategijos švietimo ir mokslo srityse 
2007–2015 metų programą akcentuojama gyvenimo 
kokybės gerinimas kuriant saugią ir sveiką aplinką 
(Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 
programa 2007–2015, 2007). Svarbus vaidmuo tenka 
vaistinių augalų įvairovės pažinimui, retų augalų 
saugai, augalų kolekcijoms, šių augalų auginimui 
bei introdukcijai, mokomųjų takų gamtoje kūrimui, 
gamtos švenčių, diskusijų, konferencijų ruošimui, 
kasmetinių aplinkotyrinių ekspedicijų organizavimui. 
Vienas iš darnaus vystymosi švietimo uždavinių – 
suteikti visuomenės nariams žinių apie vaistinius 

augalus, padėti ugdyti gebėjimus bei aplinkai palankias 
vertybines nuostatas, tobulinti gamtamokslinę 
kompetenciją, plėtoti visuomenės potencialą, kad 
šios žinių ir mokslo pasiekimų taikymas praktikoje 
užtikrintų darnų ekonominių, socialinių, gamtos ir 
sveikatos saugos siekių įgyvendinimą.

Vaistinių augalų reikšmė ir jų auginimas

Pasaulyje pastaraisiais dešimtmečiais daug dėmesio 
skiriama vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų 
auginimui, vaistinių bei kvapiųjų sodų kūrimui ir 
vaistinės augalinės žaliavos profesionaliam naudojimui. 
Vartotojiškai visuomenei keičiantis ir pasukus darnaus 
vystymosi keliu, siekiant žmogaus veiklos ir gamtos 
harmonijos vaistinių augalų auginimas ir naudojimas 
įgyja naują kokybę, nors augalai nuo neatmenamų 
laikų buvo pagrindinis vaistų šaltinis. Žmogaus 
organizmo reakcija į vaistinę augalinę žaliavą visiškai 
kitokia nei į vieną ar kitą sintetinį preparatą, t.y. 
cheminį junginį, kuris veikia tik tam tikrą fiziologinį 
procesą ar reguliuoja vieno organo veiklą. Augalinių 
vaistinių preparatų poveikio organizmui specifiškumą 
nulemia jų žaliavoje susikaupusių biologiškai veiklių 
medžiagų kompleksas: palyginti su sintetiniais, šie 
vaistiniai preparatai veikia švelniau, juos vartojančiam 
asmeniui retai pasireiškia šalutinis. 

Šiuolaikinės medicinos progresas skatina 
augalinių vaistinių preparatų vartojimo didėjimą 
pasaulyje. Jų rinka sudaro 60 milijardų JAV dolerių ir 
prognozuojamas 5–15 % kasmetinis jos augimas. PSO 
duomenimis, 35 – 70 tūkst. augalų rūšių naudojamos 
medicinoje: tai sudaro 14–28 % visų augalų rūšių 
skaičiaus, arba 35–70 % visų naudojamųjų augalų 
pasaulyje. Europos farmacijos pramonėje vartojama 
900–1200 induočių augalų rūšių. Vaistinė augalinė 
žaliava ruošiama: augalus auginant pramoninėse 
plantacijose –3,3%, augalus auginant ir renkant 
iš natūralių augaviečių – 22,3% ir tik iš natūralių 
augaviečių –40,5 (Kartal, 2007).  

Lietuvoje savaime auga apie 1 400 induočių augalų 
rūšių. Tradicinėje ir liaudies medicinoje naudojamos 
462 spontaninės, adventyvinės bei introdukuotos 
induočių augalų rūšys, penkios grybų, dvi kerpių, viena 
samanų ir viena dumblių rūšis. Lietuvos Respublikos 
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Aplinkos ministerijos statistiniais duomenimis per 
metus paruošiama 92,5 t vaistinės augalinės žaliavos, 
kurios pagrindinę dalį sudaro: didžiųjų dilgėlių, 
meškauogių, bruknių ir pupalaiškių lapai, gudobelių 
ir erškėčių vaisiai, šaltekšnių žievė, pušų pumpurai, 
mėlynių ūgliai ir ajerų šakniastiebiai. Vaistinė augalinė 
žaliava ruošiama: augalus auginant pramoninėse 
plantacijose – 4-6%, iš natūralių augaviečių –30 %.

Įvairiapusiškai tiriant vaistinius augalus, naudojami 
kompleksiniai metodai bei technologijos įvairių 
sričių specialistų: botanikų, chemikų, vaistininkų 
(farmacininkų), biologų, matematikų, agronomų, 
dirbančių mokslo institucijose bei įstaigose.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno 
botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų 
kolekcijų sektoriaus Farmakognostinio sodo kolekcijos 
yra pagrindinė vaistinių augalų rūšių pažinimo, 
platinimo kitiems botanikos sodams bei įvairioms 
institucijoms bazė Lietuvoje.

Čia augalai suklasifikuoti farmakognoztiniu 
principu pagal biologiškai veikliuosius junginius: 
alkaloidus (17,6%), glikozidus (10,8%), polifenolius 
(13%), eterinius aliejus (8,8%), vitaminus ir 
tonizuojančias medžiagas (6%), polisacharidus (5,6%), 
kitas biologiškai veikliąsias medžiagas (38,2%). 
Prieskoninių ir medingųjų augalų kolekcijoje – 134 
rūšys, 99 gentys ir 34 šeimos, t.y. 29 rūšimis daugiau, 
negu 1999 m. 

VDU Kauno botanikos sodo augalų kolekcijoje, 
vykdant vaistinių augalų rūšių, veislių, morfotipų 
gausinimą, saugojimą, biologinių-ekologinių savybių 
tyrimą ir augimo stebėjimą, pagal jų prisitaikymą augti 
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, atrinktos farmacijos 
ir maisto pramonei perspektyvios 37 vaistinių augalų 
rūšys: Achillea millefolium L., Agrimonia eupatoria 
L., Alchemilla vulgaris L., Althaea officinalis L., 
Angelica archangelica L., Arctium lappa L., Arnica 
chamisonis Lessing., Arnica montana L., Aronia 
melanocarpa (Michz.) Elliott., Artemisia absinthium 
L., Bidens tripartita L., Borago officinalis L., 
Calendula officinalis L., Chamaemelum nobile (L.) 
All. =Anthemis nobilis L ir kt.)

Vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų 
pažinimas bei jų apibūdinimas. Vykdant visuomenės 
švietimą supažindinant su vaistiniais augalais svarbu 
tikslus augalo vardas Reikia teisingai sistematiškai 
identifikuoti šiuos augalus, nes įvairios rūšys bei 
veislės turi skirtingą farmakologinį poveikį, kurį 
lemia juose susikaupusios biologiškai veikliosios 
medžiagos. Augalą teisingai apibūdinus, jo vaistinė 
žaliava racionaliai ir kryptingai naudojama kokybiškų, 
saugių ir efektyvių prieskonių maistui, preparatų 

2 pav. Pagrindiniai reikalavimai vaistinės 
augalinės žaliavos ruošimui

Pastaruoju metu daugelį žmonių vargina stresas, 
artimų žmonių ligos, besaikis vaistų vartojimas, 
gydytojų bejėgiškumas – tai skatina  ieškoti optimalaus 
būdo būti sveikiems ir gerai atrodyti ne tik vartojant 
vaistinius augalus, bet ir keičiant mitybos įpročius. 
Tai pasireiškia badavimu, maisto produktų derinimu, 
įvairiomis dietomis  ir žaliavalgystė. Visa tai turi 
būti derinama pasitarus su gydytojais, dietologais ir 
farmacijos specialistais.

gamybai bei ligų prevencijai ir ligų gydymui. 
Vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų vardai 
sudaromi pagal tarptautinio botanikos nomenklatūros 
(įvardijimo) kodekso taisykles . Augalų vardai rašomi 
nacionaline (lietuvių) ir lotynų kalbomis. Lotynų 
kalbos vartojimas palengvina įvairių tautybių ir mokslo 
sričių specialistų (farmacininkų, chemikų, gydytojų, 
biologų, botanikų) tarpusavio bendradarbiavimą šiuo 
klausimu. Vykdant veiklas augalų kolekcijose ugdoma 
gamtamokslinė kompetencija, nes besimokantieji 
ugdo(si) gebėjimus ir nusiteikimus naudotis gamtos 
pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų 
metodais siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, 
ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, 
suprasti žmogaus veiklos sukeltus gamtos pokyčius ir 
imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, 
tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą. Kolekcijose 
aktyviai mokomasi ir veikiama (atliekami tyrimai 
ir stebėjimai; nagrinėjami faktai ir reiškiniai; žinios 
taikomos praktiškai, sprendžiamos sveikatos, darnaus 
visuomenės vystymosi problemos ir t.t.), todėl 
įgyjamos nuostatos ir gebėjimai.
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KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.00 - 10.00 Registracija.
10.00 KONFERENCIJOS PRADŽIA. Filmas
apie Stakliškių įmonę „Lietuviškas midus“.
10.10 - 10.30 Pirmininkauja gyd. P. Rimkus.
Įžanginis žodis – LAA prezidentė prof.
J. Jankauskienė.
Svečių sveikinimai.
Naujų LAA Garbės narių pasveikinimas.
10.30 - 11.00 Naujos prof. A. Gendrolio
knygos pristatymas.
Knygos   pristatymas – prof.   A. Gendrolis. 
Recenzijos ir pasisakymai.
Doc. A. Baltuškevičius.
11.00 - 11.20 UAB „Wilara“ jubiliejus.
G. Olsevičius.
11.20 - 11.30 LAA puslapis. V. Stankutė.
11.30 - 15.00 PRANEŠIMAI. Pirmininkauja 
prof. J. Jankauskienė.
11.30 - 11.45 S. Trumbeckaitė. Kavos rūgšties 
fenetilo esterio poveikis mitochondri¬joms 
inkstų išemijos metu.
11.45 - 12.00 J. Jankauskienė. Bičių produktų 
taikymas akių ligų prevencijai ir gydymui.
12.00 - 12.15 A. Žarskus. Anykščių bitininkai - 
kartu su apiterapeutais.
12.15 - 12.30 D. Aleksandrovas. Medingieji 
augalai mūsų aplinkoje.
12.30 - 12.50 C. Zvicevičius. Medaus 
naudojimas paliatyvinėje medicinoje.
12.50 - 13.10 P. Rimkus. Pirmoji pagalba bityne.
13.10 - 13.25 A. Žukauskas. Naujų lietuviškų 
akių lašų su bičių pikiu OCULOCIN PROPO
pristatymas.
13.25 - 13. 45 Jaunųjų darbai: V. Stankutė. 
Manukos medus ir jo gydomosios savybės.

14.15 - 14.30 D. Stasytytė-Bunevičienė. Vilniaus  
gyventojų ir  bitininkų spindulinės apkrovos 
tyrimai. Antiradiacinis bičių produktų poveikis.
14.30 - 14.45. J. Giedrienė. Nauja UAB 
„Medicata“ produkcija žmonių sveikatai 
išsaugoti ir stiprinti.
14.45 - 15.05   Konferencijų ir kitų renginių 
apžvalga. S. Trumbeckaitė, S. Vasiliauskas
15.05 - 15.15   EINAMIEJI   REIKALAI. 
DISKUSIJA.

Konferencijos metu: Prof. A. Gendrolio ir doc 
A. Baltuškevičiaus knygos, UAB „Medicata“ 
preparatai, UAB „Apiflorus“ medaus arbatos, 
UAB   „Lietuviškas   midus“   produktų 
degu¬stacija.

RĖMĖJAI:
UAB „Medicata“,
UAB „Wilara“,
UAB „Lietuviškas midus“,
UAB „Apiflorus“

RENGĖJAS:
LIETUVOS APITERAPEUTU ASOCIACIJA

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS 
KOMITETAS
gyd. P. Rimkus, dr. D. Stasytytė-Bunevičienė, K. 
Spetyla, gyd. Č. Zvicevičius, S. Vasiliauskas

KONFERENCIJOS MOKSLINIS 
KOMITETAS:
Prof. J. Jankauskienė, prof. S. Trumbeckaitė, 
prof. A. Gendrolis, dr. D. Stasytytė-Bunevičienė

KONFERENCIJA VYKS KAUNE
Konferencijų salėje „Pirmas žingsnis“
adresu: Kaunas, Raudondvario plentas 150
2014 m. spalio mėn. 25 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai.

23-OJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-
PRAKTINĖ KONFERENCIJA
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Šiuo metu akių ligų prevencijai ir gydymui naudojami 
bičių produktai (medus, žiedadulkės, bičių duona, propolis, 
bičių pienelis).

Medus gerina žaizdų gijimą, mažina uždegimą, stiprina 
imuninę sistemą. Medaus tepalai (jo mišiniai su pikiu) taikomi 
žaizdoms, opoms, nudegimams gydyti. Medaus tirpalo lašuose 
yra įvairių mineralų, vitaminų, fermentų, todėl jie turi didelės 
įtakos ašarų plėvelės struktūros vientisumui, ašarų sekrecijos 
didinimui, junginės ir ragenos mitybai, trofikai bei sergančių 
ragenos erozijomis akių medžiagų apykaitos apsaugojimui, 
ragenos drumsčių rezorbcijos gerinimui. Šiuo metu vartojami 
sterilūs 20 ir 30% lašai. Medaus lašai taikomi:

- esant akių nuovargiui, ilgą laiką dirbant kompiuteriu, 
vairuojant, skaitant, rašant ir t.t.

- sausų akių sindromui, esant ašarų plėvelės vientisumo 
sutrikimui, nešiojant kontaktinius lęšius, dirbant sausose, 
karštose patalpose;

- trauminių keratitų, erozijų, Greivso keratopatijų 
gydymui;

- įvairių sisteminių ligų (reumatoidinio artrito, kitų 
jungiamojo audinio, odos ligų) sukeltoms keratopatijoms 
gydyti bei profilaktikai, ragenos paviršinėms drumstims 
gydyti. 

Nerekomenduojama medaus lašų skirti žmonėms, kuriems 
medaus produktai sukelia alergiją.  Mažesnės koncentracijos 
(20%) medaus lašai mažiau dirgina akis. 20-30% lašai 
vartojami tris kartus per dieną. Jie gerai toleruojami, nedirgina 
akių, nesukelia alerginių reakcijų sveikoms akims ir gali būti 
vartojami 3-4 savaites.

Bičių žiedadulkės mažina cholesterolio kiekį kraujo 
serume, turi antioksidacinį poveikį, aprūpina organizmą 
vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir mikroelementais, 
skatina imuninę sistemą. Nustatytas teigiamas žiedadulkių 
vartojimo poveikis kraujo ląstelėms. Bičių žiedadulkės 
vartojamos tinklainės aterosklerozės, optinės neuropatijos, 
trumparegystės, amžinės geltonosios dėmės degeneracijos 
atvejais.

Bičių duona stiprina imuninę sistemą, šalina iš organizmo 
nuodingąsias medžiagas, saugo vegetacinę nervų sistemą, 
gerina kraujotaką, mažina cholesterolio kiekį kraujyje, gerina 
medžiagų apykaitą. Galima taikyti, esant akių nuovargiui, 
amžinei tinklainės geltonosios dėmės degeneracijai, 
trumparegystei, optinei neuropatijai.Bičių pikis (propolis) 
mažina ligų sukėlėjų (bakterijų, virusų, grybelių) aktyvumą 
ir juos naikina; slopina uždegimą; stiprina imuninę sistemą, 
skatina audinių regeneraciją, žaizdų, opų gijimą. Propolio 
aliejus veikia priešuždegimiškai (odos opos, žaizdos, 
nudegimai). Bičių pikio 30° ekstraktas - antiseptikas odos 
pažeidimams. Teigiamą poveikį ragenai turi propolio ir 
medaus lašų kompleksas. Propolis netirpsta vandenyje, 

tinkamiausiu tirpikliu propolio akių lašams laikomas makrogolis. 
Vartojamas 2-5% propolio tirpalas ir 5-10% tepalas. Propolio 
preparatai taikomi vokų uždegimams, mikrobiniams, virusiniams 
keratitams, nudegimams, opoms gydyti. Nustatyta, kad medaus 
ir 2 ar 5% propolio mišinyje ilgą laiką (2 metus) išsaugomi 
biologiškai aktyvūs proteininės kilmės junginiai, turintys laisvas 
sulfhidrinines grupes. Šios medžiagos pasižymi sinerginiu 
poveikiu, todėl jų derinys ypač gerina ir papildo teigiamą 
viena kitos poveikį. Bičių pienelis pasižymi baktericidiniu ir 
bakteriostatiniu poveikiu (auksinis stafilokokas, streptokokai, 
žarnyno lazdelė), mažina virusų dauginimąsi mažina cholesterolio 
kiekį, aprūpina organizmą mineralinėmis medžiagomis, 
mikroelementais, vitaminais, hormonais, skatina augimą, 
regeneraciją. Bičių pienelis skatina medžiagų ir reguliuoja lipidų 
apykaitą, mažina cholesterolio kiekį kraujyje, plečia kraujagysles, 
gerina mikrocirkuliaciją, stiprina akių kapiliarus, saugo nuo 
žalojančio laisvųjų radikalų poveikio, turi įtakos tinklainės 
fermentų aktyvumui. Vartojamos bičių pienelio tabletės po 50-
75 mg po valgio, po 1 tabletę 2 kartus per dieną. Kurso trukmė 
10-30 dienų. Bičių pienelyje esančios medžiagos yra svarbios 
normaliam regėjimui užtikrinti. Gausesnis jo kiekis, patenkantis 
į organizmą, skatina geltonosios dėmės audinių regeneraciją ir 
saugo akis nuo žalingų ultravioletinių spindulių poveikio. Bičių 
pienelį, kuriame yra daug aktyvių medžiagų (antioksidantų), 
kuris plečia smulkiąsias kraujagysles, stiprina tinklainės kapiliarų 
sieneles ir gerina akių audinių kraujotaką, rekomenduotina taikyti 
trumparegystės, amžinės tinklainės degeneracijos, angiosklerotinių 
tinklainės pokyčių, optinės neuropatijos atvejais.
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Mitochondrijos yra antros pagal dydį (po 
branduolio) ląstelės organelės, kurių pagrindinė 
funkcija yra ATP sintezė oksidacinio fosforilinimo 
proceso metu. Tačiau mitochondrijos dalyvauja ir 
kituose procesuose - reguliuoja kalcio homeostazę 
ląstelėje, mitochondrijose esančio trikarboksirūgščių 
ciklo tarpininkai dalyvauja hemo sintezėje, o 
mitochondrijų vidinės membranos baltymai  
reguliuoja ląstelės žūties procesus (apoptozę, 
nekrozę). Be to, mitochondrijos turi savo genomą – 
mitochondrinę DNR. Energetiškai aktyviose ląstelėse  
mitochondrijos gali sudaryti iki 20-40% ląstelės 
tūrio. Todėl mitochondrijų funkcijos sutrikimas gali 
sąlygoti procesų, kuriems reikalinga ATP, sutrikimą. 
Yra žinoma, jog įvairių patologinių procesų metu 
(išemijos, pankreatito, sisteminių uždegiminių 

procesų metu ir kitų susirgimų atvejais) sukeliama 
mitochondrijų pažaida. Be to, mitochondrijų 
sutrikimai gali sąlygoti kai kurių ligų progresavimą.  

Išemija - tai procesas, kurio metu audiniuose 
nutrūksta kraujotaka, sumažėja organizmo ląstelių 
aprūpinimas deguonimi bei reikalingomis maisto 
medžiagomis, o taip pat sutrinka metabolitų 
pašalinimas. Net ir po trumpo išemijos epizodo 
audiniuose atsiranda morfologinių ir funkcinių 
pažeidimų, kurie dar padidėja reperfuzijos (procesas, 
kurio metu atstatoma kraujotaka)  metu [5]. Yra 
žinoma , kad reperfuzijos proceso metu  suaktyvėja 
aktyvių deguonies formų (laisvųjų radikalų) gamyba 
[5], kurie žalingi ląstelei. Todėl eksperimentiniuose 
išemijos in vitro ir in vivo modeliuose aktualu 
išsiaiškinti, kada vyksta ankstyvoji inkstų 
mitochondrijų (pagrindinių ląstelės organelių, 
atsakingų už energijos gamybą ląstelėje bei ląstelės 
žūties procesus) pažaida. Yra žinoma, kad išeminio/
reperfuzinio proceso metu inkstų mitochondrijose 
sutrinka oksidacinio fosforilinimo procesas, 
sumažėja ATP sintezė, padidėja viduląstelinio kalcio 
kiekis ląstelėse, aktyvuojami fermentai proteazės bei 
fosfatazės, pažeidžiama ląstelės membrana [5], todėl 
sutrikdoma ląstelės veikla. Todėl norint apsaugoti 
ląstelės organeles nuo išemijos ir oksidacinio streso 
sukeltos pažaidos, ieškoma efektyvių apsauginių 
junginių.

Kavos rūgšties fenetilo esteris (CAPE) yra vienas 
propolyje randamų veikliųjų junginių, pasižymintis 
antioksidacinėmis, priešuždegiminėmis  savybėmis 
ir ląstelės žūtį reguliuojančiu poveikiu [1, 2]. 
Tyrimais įrodyta, jog 10 µmol⋅kg-1 CAPE slopina 
laisvųjų radikalų generaciją neutrofiluose ir 
ksantino-ksantino oksidazės sistemoje [3], mažina 
išemijos/reperfuzijos sukeliamą lipidų peroksidaciją 
[4]. Detalesnis CAPE poveikio mechanizmas, ypač 
inkstų mitochondrijoms,  nėra pakankamai ištirtas.

Šio tyrimo tikslas buvo 1) ištirti išemijos (20 min)  
in vitro poveikį žiurkės inkstų mitochondrijoms bei 

KAVOS RŪGŠTIES FENETILO 
ESTERIO POVEIKIO ŽIURKĖS INKSTŲ 
MITOCHONDRIJOMS IŠEMIJOS METU TYRIMAI

S. Trumbeckaitė*, R. Banienė

Biochemijos laboratorija, Neuromokslų Institutas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas
*Lietuvos Apiterapeutų Asociacija
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2) įvertinti apsauginį kavos rūgšties fenetilo esterio 
(CAPE) poveikį žiurkės inkstų mitochondrijų būklei 
išemijos metu.

Žiurkės inkstų išemija (37 ºC; 20 min arba 40 
min trukmės) in vitro sukelta autolizės būdu. CAPE 
(22 mg/kg arba 34 mg/kg) buvo suleidžiami žiurkei 
1,5 val. prieš sukeliant išemiją. Mitochondrijos 
buvo išskiriamos diferencinio centrifugavimo 
būdu. Mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo 
registruojamas poliarografiškai naudojant Klarko 
tipo elektrodą, Ca2+ sugėrimas buvo matuojamas 
fluorimetriškai, o I komplekso aktyvumas buvo 
tiriamas spektrofotometriškai. Baltymo kiekis 
mitochondrijose nustatytas spektrofotometriškai 
Biureto metodo pagalba.

Mūsų tyrimai su eksperimentinių gyvuliukų 
(žiurkių) modeliais rodo, kad jau po 20 min išemijos 
(t.y. nutraukus kraujotaką) vystosi akivaizdi ląstelės 
organelių – mitochondrijų pažaida, t.y. sutrinka 
mitochondrinių oksidacinio fosforilinimo procesas. 
Nustatėme, jog jau po 20 min išemijos in vitro 
modelyje, 52% sumažėja žiurkės mitochondrijų 
kvėpavimo greitis oksiduojant I mitochondrijų 
kvėpavimo grandinės kompleksų substratus 
glutamatą/malatą, o II mitochondrijų kvėpavimo 
grandinės komplekso substrato sukcinato oksidacija 
sulėtėja 44 %, p<0,05. taip pat slopinamas (23%) 
I-jo mitochondrijų kvėpavimo grandinės kompleksų 
aktyvumas, sutrinka kalcio jonų homeostazė 
(sumažėja (30 %) mitochondrijų gebėjimą kaupti Ca2+, 
inicijuojami ląstelės žūties procesai (15 % aktyvinama 
kaspazė-3). Ilgėjant išemijai, mitochondrijos dar 
labiau pažeidžiamos. Tiriant CAPE poveikį 20 min 
išemijos in vitro paveiktų  mitochondrijų funkcijoms, 
nustatyta, jog CAPE iš dalies pagerino mitochondrijų 
funkcinę būklę: mitochondrijų kvėpavimo greitis 
trečioje metabolinėje būsenoje (esant ADP) pagerėjo  
20 % (p<0,05), o mitochondrijų kvėpavimo kontrolės 
koeficientas (gebėjimas apjungti oksidaciją ir 
fosforilinimą) net 33 % lyginant su išemine grupe 
(be CAPE). Svarbu paminėti ir tai, jo teigiamo 
poveikio mitochondrijų kvėpavimo grandinės II 
komplekso substrato sukcinato oksidacijai CAPE 
neturėjo. Abi tirtos CAPE koncentracijos ženkliai 
(kelis kartus) padidino mitochondrijų gebėjimą 
kaupti Ca2+ , pagerino mitochondrijų kvėpavimo 
grandinės I komplekso aktyvumą (praktiškai iki 
kontrolės lygio), bei  sumažino išemijos sąlygotą 
kaspazės-3 aktyvinimą. Manome, jog vienas iš 
galimų CAPE apsauginio  poveikio mitochondrijoms 
prieš išeminį pažeidimą mechanizmų yra tas, jog  
CAPE, būdamas hidrofobinis junginys,  gali patekti į  

ląstelių membranas ir veikti kaip antioksidantas [6] 
bei slopinti lipidų peroksidaciją [7], apsaugodamas 
mitochondrijų kvėpavimo grandinės I kompleksą 
nuo pažaidos.

Taigi, apibendrinant gautus rezultatus, galima 
teigti, jog 20 min. trukmės inkstų išemija in vitro 
sukelia ženklią žiurkės  inkstų mitochondrijų 
pažaidą, o CAPE iš dalies (apie 30%) apsaugo 
žiurkės inkstų mitochondrijas nuo išemijos sąlygotos 
pažaidos. Detalesniam šio poveikio mechanizmo 
išsiaiškinimui, tyrimai bus tęsiami žiurkės inkstų 
išemijos modelyje in vivo.
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Viena iš kertinių profesinės etikos normų yra pagarba savo 
Mokytojams. Jei gyvenimo kelyje žmogui pavyko pakliūti į 
gero Mokytojo rankas, to pėdsakai jame jaučiami visą gyveni-
mą. Kartais vienas tokio mokytojo pasakytas žodis lemia pro-
fesijos pasirinkimą. Mokytojas, nors ir labai svarbus mūsų gy-
venime, yra tik ledkalnio viršūnė – jis turėjo savo Mokytojus, 
tie savo ir t.t. Rytuose laikomasi tradicijos – prieš pradedant 
pamoką ar paskaitą, padėkoti visiems, kurie yra prisidėję prie 
to mokslo atsiradimo ar išvystymo. Taip besimokantis perima 
tradiciją bei suvokia visų buvusių kartų indėlį į jo pasirinktą 
mokslą. Pagarba Senoliams ir Mokytojams yra visų senųjų ci-
vilizacijų pamatas. Vakaruose tai nėra taip ryškiai pabrėžta. 
Postsovietinėje erdvėje vertybių perkainavimas, naujųjų turčių 
atsiradimas iškreipė ar atmetė tradicijas. Dabar žiniasklaida ir 
toliau pučia burbulą apie vieno „aš“ sėkmę. Visi šie reiškiniai 
yra sumaišties atspindžiai. Tobulėjant ir bręstant visuome-
nei, jos nariai sugrįžta prie senųjų mokslo šaknų. Lietuvoje 
vaistininkystės šaknys – liaudies medicinos senieji žinovai, 
žiniuoniai, klajojantys vaistų pardavėjai – vengrai, vienuoliai 
vaistininkai. Visas jų paveldas, kiek sugebėjome išsaugoti iki 
šių dienų: jų darbai ir pėdsakai yra mūsų profesijos pagrindas. 
Tai, kad Lietuvoje dar gyva pagarba vaistininkui yra dides-
nis nuopelnas tų žmonių, kurių nebėra mūsų tarpe, nei mūsų 
dabartinės kartos. Kita vertus, pagarba išėjusiems, drausmina 
mus ir suteikia paskatų geriems darbams.

Graži Farmacijos sąjungos valdybos narių tradicija, prieš 
Visų Šventųjų ir Vėlinių šventes aplankyti kapines. Šiais metais 
buvo lankytos Petrašiūnų ir Panemunės kapines. Čia dėstytojai 
kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fa-
kulteto magistrantais, doktorantais pagerbė tylos minute Ana-
pilin išėjusius Mokytojus. Dėka išskirtinių asmenybių – prof. 
Petro Raudonikio, prof. Benedikto Šiaulio ir prof. Kazimiero 
Grybausko Lietuvoje išsilavinimą gavę chemikai vaistininkai 
išlaikė pagarbą vaistinei ir vaistininkui miestuose ir mieste-
liuose. Ilgą laiką miestelių ir bažnytkaimių inteligentijos žie-
dą sudarė trys asmenys – klebonas, mokytojas ir vaistininkas. 
Ir sovietmečiu didžiausias komplimentas farmacininkui buvo 
„smetanskas aptiekorius“. Per pirmąjį visą nepriklausomos Lie-
tuvos respublikos laikotarpį Lietuvos universiteto Kaune medi-
cinos fakulteto farmacijos skyrių baigė ir chemiko - vaistininko 
diplomą įgijo 158 asmenys. 

Kapinėse, keliaujant nuo vieno prie kito kapo, Lietuvos 
farmacijos sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Eduardas 
Tarasevičius ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Lietuvos Medicinos ir farmacijos muziejaus direktorius  doc. 
dr. Tauras Mekas pasakoja istorijas apie šių iškilių asmenybių 
gyvenimus, linksmus nutikimus, įveiktus sunkumus, jų buvusių 

studentų – dabar garbių vaistininkų studijų metų prisiminimus. 
Mes patys praturtėjame nuoširdžiu tarpusavio bendravimu ir 
gyvomis farmacijos istorijos žiniomis, svarbiausia tai išgirdo 
ir doktorantai, ir magistrantai.

Prisiminta, kad XVIII – XIX a. Farmacijos studijos 
prilygo Vakarų Europos kraštų lygiui. Šį kartą lankant kapus, 
prisiminta Farmacijos mokslo raida Lietuvoje, Kaune, 
uždarius Vilniaus universitetą. Dauguma žymiųjų Lietuvos 
farmacininkų aukštojo išsilavinimo siekė Rusijos imperijos 
universitetuose. Farmacijos mokslo  neretai siekdavo tie, 
kurie neidavo tėvų parinktu dvasininko keliu. Iš šių mokslų 
ir darbų Lietuvon kartu su pirmąja nepriklausomybe sugrįžę 
vaistininkai prof. Petras Raudonikis, prof. Benediktas Šiaulis 
ir prof. Kazimieras Grybauskas, parsivežė didžiųjų miestų ir 
universitetų dvasią į Lietuvos vaistines.

Atsikuriančiai Lietuvos valstybei praradus Vilnių, pradėta 
kurti aukštoji mokykla Kaune. 1920 m. sausio 27 d. buvo įsteigti 
Aukštieji kursai, kurių medicinos skyriuje buvo organizuota 
Farmacijos sekcija. 1922 m. vasario 16 d. buvo atidarytas 
Lietuvos universitetas Kaune. Jo medicinos fakultete buvo 
farmacijos skyrius su  Farmacijos ir farmakognozijos katedra, 
kuriai vadovavo prof. Petras Raudonikis (1869-1950). 1934 
m. katedros patalpose buvo įsteigta vaistinė - Medicinos 
fakulteto vaistinė. Tais pačiais metais prie katedros buvo 
įkurtas analizių skyrius, kuris vykdė vaistų ir maisto produktų 
kokybės valstybinės kontrolės funkcijas. Katedros, vaistinės 
ir analizių skyriaus kompleksas buvo pavadintas Farmacijos 
institutu.

Petras Raudonikis. Baigęs farmacijos studijas, dirbo 
Maskvos universiteto farmakologijos katedroje. Mokslinių 
tyrimų tema – sunkiųjų metalų išskyrimas iš biologinių 
objektų. 1908 m. Petras Raudonikis apibendrino mokslinių 
tyrimų rezultatus ir pasiūlė sunkiųjų metalų išskyrimo iš 
biologinių objektų modifikuotą mineralizacijos metodą bei 
pateikė teismo chemijai labai svarbias išvadas: Šį metodą imta 
taikyti praktikoje tik nuo 1952 m., kai mineralizatams greitai 
valyti (denitrinti) pradėtos naudoti cheminės medžiagos 
(metanalis, šlapalas, ir kt.).

Šiais metais, 2014 m. lapkričio 22 d., Kaune, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) naujausių farmacijos 
ir sveikatos technologijų centre organizuota 5-oji tarptautinė 
farmacijos mokslų konferencija, skirta paminėti 145-ąsias 
prof. Petro Raudonikio gimimo metines. Šią konferenciją 
organizuoja LSMU Farmacijos fakultetas, LSMU Farmacijos 
fakultetas Alumni draugija, Lietuvos farmacijos sąjunga, 
Lietuvos vaistininkų sąjunga. 

Prof. Petras Raudonikis savąją farmacininko karjerą 

PAGARBA FARMACIJOS MOKSLO PRADININKAMS 
IR JŲ INDĖLIS VAISTININKYSTĖS RAIDAI LIETUVOJE

Ona Ragažinskienė1,3, vaistininkė, prof. dr., Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos Vaistinių ir 
prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vedėja, Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė

Tauras Mekas2,vaistininkas, doc. dr., Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius, 
LFS valdybos Farmacijos istorijos komisijos pirmininkas

Jurgita Daukšienė2, vaistininkė, doc. dr., LFS valdybos Socialinės farmacijos komisijos pirmininkė
1VDU Kauno botanikos sodas, 2LSMU Medicinos akademija Farmacijos fakultetas, 3Kauno Kolegija Medicinos fakultetas
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pradėjo Kaune, dirbdamas vaistinės mokiniu. Po trejų 
metų Maskvoje išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus. 
Dirbdamas garsiojoje Fereino vaistinėje, baigė Maskvos 
universitetą, išlaikė farmacijos magistro egzaminus, apgynė 
disertaciją. 1912 m. P.Raudonikis įsteigė privatų chemijos 
– bakteriologijos institutą. 1919 m. grįžo į Lietuvą, buvo 
paskirtas Aukštųjų kursų lektoriumi. 

Nuo 1939 iki 1950 m. Lietuvoje farmacininkai buvo 
ruošiami Vilniaus ir Kauno universitetuose. Vilniaus 
farmacijos skyrius, repatrijavus lenkų kilmės profesūrai, 
nebeprilygo kauniškiam, todėl nuo 1950 m. farmacijos 
aukštasis mokslas buvo studijuojamas tik Kaune. Farmacijos 
skyrius buvo 1948 m. reorganizuotas į Farmacijos fakultetą, 
kuriame veikė trys katedros – Farmacijos chemijos katedra 
(vedėjas prof. Benediktas Šiaulis), Vaistų formų ir Galeno 
preparatų technologijos (prof. Petras Raudonikis), Botanikos 
ir farmakognozijos (prof. Kazimieras Grybauskas). Iki 1956 
m. Fakulteto dekanu buvo prof. Benediktas Šiaulis. 

Pažymėtina, kad prof. Benediktas Šiaulis (1887 – 1957) 
dirbo vaistinės  mokiniu Rietavo ir Švėkšnos vaistinėse. 
Vėliau, Maskvoje, dirbdamas vaistinės mokiniu, ruošėsi 
vaistininko padėjėjo egzaminams. Išlaikęs šiuos egzaminus, 
įstojo į Maskvos universitetą studijuoti farmacijos. Studijavo, 
dirbdamas geriausioje Maskvos Fereino vaistinėje. 1913 m. 
baigė Maskvos universitetą su pagyrimu ir gavo provizoriaus 
diplomą. Po to dar dvejus metus studijavo chemiją aukštojoje 
Maskvos technikos mokykloje. 1922 m. jis buvo pakviestas 
dirbti Lietuvos universitete Kaune. Universitetui reikėjo 
kvalifikuotų specialistų, todėl jis fakulteto dekano prof. 
Vlado Lašo ir prof. Petro Raudonikio rūpesčiu buvo išsiųstas 
stažuotis į JAV, kaip Rokfelerio fondo stipendininkas. 
JAV universitetuose, dvejus metus studijavo biologiją ir 
farmakologiją. Grįždamas į Lietuvą, aplankė Insbruko ir 
Vienos universitetus, kur susipažino su farmakologijos 
dėstymo specifika Europoje. 1936 m. apgynė farmacijos 
daktaro disertaciją „cum laude“. 1939 m. išleistas jo parengtas 
farmakologijos vadovėlis. 1941 m. suteiktas profesoriaus 
vardas. Vokiečiams uždarius Kauno universitetą, jis rūpinosi 
fakulteto turto išsaugojimu. Profesoriaus Benedikto Šiaulio 
pastangų ir išradingumo dėka buvo išsaugoti nuo sunaikinimo 
transatlantinių lakūnų Stasio Dariaus ir Stepono Girėno 
palaikai, juos paslepiant Medicinos fakulteto koplyčioje. 
Profesorius, būdamas  bohemiška asmenybė, tačiau buvo 
labai kuklus – gyveno kabinete, už knygų spintos įsirengęs 
guolį, čia pat pasigamindavo valgį. Prietaisus farmacinės 
chemijos laboratoriniams tyrimams gamindavosi pats. Buvo 
rūpestingas studentų patarėjas ir pagalbininkas.

2012 m. paminint prof. Benedikto Šiaulio 125-ąsias 
gimimo metines organizuota tarptautinė farmacijos mokslų ir 
farmacijos praktikos konferencija, skirta farmacinės chemijos 
mokslo raidai Lietuvoje.

Prof. Kazimieras Grybauskas (1886-1953) – vienas 
pirmųjų profesionalių farmakognostų – vaistinių augalų tyrėjų, 
propaguotojų ir vaistažolininkystės pradininkų Lietuvoje. Jis, 
savarankiškai pasiruošęs ir išlaikęs keturių gimnazijos klasių 
egzaminus, kaip ir daugelis senosios kartos inteligentijos 
atstovų, pradėjo dirbti vaistinėje mokiniu (gizeliu), vėliau 
– vaistininko padėjėju. Šiuo darbu jis buvo nepatenkintas, 
todėl baigė aukštąjį farmacijos mokslą Maskvos universitete 
ir tapo vaistininku. Dirbo įvairiose vaistinėse, kartu domėjosi 
vaistiniais augalais ir įgijo daug vertingų žinių. 1924 m. K. 

Grybauskas pradėjo dirbti Lietuvos universiteto
Kauno botanikos sode. Jis buvo paskirtas Lietuvos 

universiteto Matematikos– gamtos fakulteto gamtos muziejaus 
vyresniuoju laborantu, įkūrė Vaistinių augalų skyrių.

Nuo 1924 metų – tarpukariniu Lietuvos Nepriklausomybės 
laikotarpiu, būdamas tyrinėjimų mokslinis vadovas, pradėjo 
naują vaistinių augalų mokslinių tyrinėjimų kryptį – vaistinių 
augalų rūšių bei veislių introdukciją ir perspektyvių auginimą 
Lietuvos sąlygomis. Jis inicijavo techninių (apynių), miško 
vaistinių augalų ir vaistingųjų daržovių auginimą bei tyrinėjimą. 
Tuo laikotarpiu buvo apibendrinti paprastojo apynio 24 veislių, 
introdukuotų iš Vakarų Europos, tyrimų duomenys, atrinktos 
penkios, tinkamos auginti Lietuvos sąlygomis. Apynių 
žaliava buvo naudojama farmacijoje ir maisto pramonėje. 
Prof. Kazimieras Grybauskas nuo 1940 m. vadovavo Vytauto 
Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodui. Profesoriui 
II pasaulinio karo metais pavyko įtikinti karinės vadovybės 
atstovus, kad vaistiniai augalai galės kompensuoti vaistų 
stygių armijai ir  jo pastangų dėka buvo išgelbėtas Vytauto 
Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas ir oranžerija 
nuo sunaikinimo. Plėtėsi ir tyrimų apimtys – vaistinių augalų 
pradiniai tyrimai buvo vykdomi ne tik bandymų plotuose ir 
augalų kolekcijose, tačiau ir  laboratorijoje, atliekant vaistinės 
augalinės žaliavos cheminę analizę. Ddaug dėmesio skyrė 
augalams, kuriuose kaupiasi eteriniai aliejai. Prof. Kazimiero 
Grybausko mokslinio darbo rezultatas – biologijos mokslų 
daktaro disertacija „Fenologinis žiedadulkių kritulių spektras“ 
ir parengtas žiedadulkių albumas. Iš viso jis parašė ir publikavo 
230 straipsnių ir 17 atskirų leidinių. 

2011 m. paminint prof. Kazimiero Grybausko 125-tąsias 
gimimo metines organizuota tarptautinė farmacijos mokslų ir 
farmacijos praktikos konferencija, skirta farmacinės chemijos 
mokslo raidai Lietuvoje. Lietuvos farmacijos sąjungos 
iniciatyva 50 metų po jo mirties išleistas Eduardo Kanopkos 
paskutinis leidinys – Memuarai „Gyvenimo kelionė......“, 
2011, Vilnius.

Profesorių P. Raudonikio, B. Šiaulio ir K. Grybausko 
pedagoginio darbo vaisiai – tai ir sovietmečiu išsaugotas 
vaistinės ir vaistininko autoritetas, išugdyti Farmacijos 
fakulteto dėstytojai. Farmacijos fakultetas Aukštojoje Kauno 
medicinos mokykloje visada skyrėsi  kolegišku dėstytojų 
požiūriu į studentus bei savo demokratiškumu.

Farmacijos mokslui svarbi asmenybė doc. dr. Alfonsas 
Kaikaris (1922–1997). Lietuvos medicinos ir Farmacijos 
muziejaus įkūrėją bei pirmąjį pedagogą sovietinėje Lietuvoje, 
pradėjusį dėstyti profesinę deontologiją. Jo asmenybės įtakoje 
ilgą laiką Farmacijos fakultete buvo išlaikyta Vytauto Didžiojo 
universiteto dvasia – profesorių Petro Raudonikio, Benedikto 
Šiaulio ir Kazimiero Grybausko palikimas. Dėstydamas 
farmacijos darbo organizavimą bei farmacijos istoriją jis didelį 
dėmesį skirdavo profesinei etikai ir deontologijai. Pats gimęs 
ir užaugęs vaistinėje, provizoriaus padėjėjo šeimoje, buvo 
visas persmelktas vaistininkystės dvasios ir ja noriai dalijosi 
su kolegomis. Jo palikimas – Lietuvos medicinos ir farmacijos 
muziejus – tai vienas geriausių Europos farmacijos muziejų.

Pagarba Senoliams ir Mokytojams yra visų senųjų 
civilizacijų pamatas. Tikimės, kad nepriklausomos Lietuvos 
brandžios visuomenės civilizacijos pagrindu taps pagarba 
visų buvusių kartų mokslininkams bei kilnioms asmenybėms, 
prisidėjusiems prie vaistininkystės atsiradimo ir jos raidos iki 
šiuolaikinio lygio. 

FarMacijos Fakulteto naujienos
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2015 METŲ KALENDORIUS

 � balandžio 17-19 d. BaltPharm Forumas-
2015, Piarnu, Estija

 � birželio 13-14 d. Farmacijos dienos-2015, 
Anykščių rajonas

 � rugsėjo 28 d. - spalio 3 d. FIP  
75-asis Farmacijos mokslų ir praktikos 
kongresas, Diuseldorfas, Vokietija

 � spalio 24-25 d. LFS XXX suvažiavimas, 
Panevėžys

 � lapkričio 15-16 d. Tarptautinė 
konferencija (kartu su LSMU Farmacijos 
fakultetu), Kaunas
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ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMOJO TARPTAUTINĖS APITERAPEUTŲ 
FEDERACIJOS KONGRESO RUMUNIJOJE

Sonata Trumbeckaitė*
Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas

* Lietuvos Apiterapeutų Asociacija

2014 spalio 17-23 d. Rumunijoje, Brašove vyko 
I asis Tarptautinės Apiterapeutų Federacijos (IFA) ir 
7-tasis Rumunijos Apiterapijos Kongresas.

Priminsiu, jog Tarptautinė Apiterapeutų Asociacija 
yra įsteigta prieš 2 metus balandžio mėn. 20 dieną 
Passau mieste (Vokietija) vykusio Tarptautinio 
Apiterapijos Kongreso metu. Kaip steigėjai įkuriant  
IFA dalyvavo ir LAA Valdybos  nariai gydytojas 
P. Rimkus ir dr. S. Trumbeckaitė. IFA prezidentu 
išrinktas gydytojas Andres Castillo iš Ekvadoro, o 
generaliniu sekretoriumi gydytojas Dr. S. Stangaciu 
(dabartinis Rumunijos ir Vokietijos Apiterapijos 
Asociacijų prezidentas). Tą dieną buvo priimti 
steigėjų IFA įstatai. Povilas Rimkus išrinktas IFA 
Etikos komisijos pirmininku.

Taigi, Rumunija tapo istorinio įvykio - I jo 
Tarptautinės Apiterapeutų Federacijos (IFA) ir 
7-tojo Rumunijos Apiterapijos Kongreso liudininke. 
Kongresas buvo skirtas ne tik įvairių IFA šalių-narių 
apiterapijos istorijai apžvelgti, bet ir pagrindiniams 
apiterapijos principams pristatyti, taip pat 
supažindinimui dalyvių su apiterapijos ir fitoterapijos 
taikymo galimybėmis  medicinoje bei moksliniai 
tyrimais apiterapijos srityje. Kongrese dalyvavo apie 
160 dalyvių - atstovai iš 4 žemynų, ir 26 pasaulio 
valstybių – Rumunijos, Urugvajaus, Pranzūzijos, 
Ekvadoro, Jordanijos, Serbijos, Jungtinės Karalystės, 
Maroko, Saudo Arabijos, Ispanijos, Slovakijos ir kitų 
šalių. Konferencijos dalyviai buvo nustebinti kongreso 
rengėjų – rumunų šiltumu, atvirumu, geranoriškumu. 
Visi dalyviai buvo sutikti su tradicine rumunų duona 
ir druska liaudies kostiumais pasirėdžiusių merginų. 
Įžanginę sveikinimo kalbą pasakė rumunų Bitininkų 
Asociacijos Prezidentas Ioan Fetea, Bitininkystės 
Tyrimų ir Plėtros Instituto generalinė direktorė 
Dr. Cristina Mateescu, Vokietijos ir Rumunijos 
Asociacijos prezidentas Dr. S. Stangaciu, IFA 
Prezidentas dr. A. Castillo, Rumunijos ortodoksų 
šventikas ir kiti garbūs asmenys. 

Daug dėmesio ir pranešimų skirta Rumunijos 
gydytojams – apiterapeutams, kurie pranešimų 
metu pristatė klinikinius atvejus apie bičių produktų 
ir fitopreparatų panaudojimo galimybes (kartu  
pritaikant ir žinias iš Rytų medicinos),  įvairių 

susirgimų atvejais. Pagrindiniai gydymo principai, 
kuriuos akcentavo gydytojai api-fito terapeutai 
remiasi organizmo paruošimu gydymui – gyvenimo 
būdo, mitybos pakeitimu, organizmo detoksikacija, 
vidaus organų veiklos suaktyvinimu fitopreparatų 
bei vaistingųjų augalų arbatų pagalba, kraujotakos 
pagerinimu masažų pagalba, akupunktūros ir 
akupresūros taikymu ir kitais principais. 

Labai įdomų pranešimą perskaitė gydytoja-
apiterapeutė  iš Serbijos Verica Milokjovic, kuri 
pristatė  klinikinius atvejus apie bičių pikio (propolio) 
panaudojimą ir sėkmę gydant negyjančias žaizdas.

Gyd. Iš Rumunijos Mirela Strant pristatė 
klinikinius atvejus apie apiterapijos ir fitoterapijos 
bei kitų gydymo metodų panaudojimo galimybes 
kandidozių, dismenorėjų, nevaisingumo atvejais. 
Farmacininkė G. Vlasceanu padarė pranešimą apie 
tai, jog apipreparatų  ir fitopreparatų dėka galima 
reguliuoti imuninę organizmo sistemą. 

Doktorantė iš Ispanijos P. Combarros-Fuertes 
pristatė atliktus tyrimus apie priešmikrobinį medaus 
poveikį bei to poveikio mechanizmus. Svečiai iš 
Japonijos tyrinėjo bičių pienelio veikliojo komponento 
10-hidroksi-2-deceno rūgšties estrogenines savybes, 
galimus poveikio mechanizmus, ir padarė išvadą, jog 
estrogenams panašus šio junginio poveikis nesusijęs 
su estrogeno receptorių aktyvavimu. 

Gyd. Daniela Ileana Vasile iš Rumunijos 
supažindino su klinikiais atvejais apie bičių produktų,  
fitopreparatų bei vegetariškos dietos panaudojimą 
virusinio hepatito C gydymui. 

Prof. Šimuth J. iš Slovakijos pranešimo 
metu nagrinėjo bičių pienelio sudėtį, kur 
vienas iš dominuojančių bičių pienelio 
glikoproteinų yra apalbuminas 1, pasižymintis 
imunomoduliuojančiomis savybėmis. Pranešėjas 
pažymėjo, Apalbuminas 1 gali būti naudojamas kaip 
rodiklis medaus autentiškumo nustatymui. Gyd. 
Ramona Grosu didelę reikšmę skyrė mitybos įpročių 
pakeitimui, akcentuodama šviežių daržovių , vaisių, 
riešutų, sėklų, bičių produktų  naudą organizmui. 
Paminėta, jog šviežiai surinktos ir užšaldytos bičių 
surinkto žiedadulkės yra nepaprastai vertingos 
organizmui. Tarp kitko, konferencijos metu neteko 

iš lFs veiklos
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iš lFs veiklos

matyti džiovintų žiedadulkių. Rumunijos bitininkai 
Api-parodų metu per arbatos pertraukėles siūlė 
tik šviežias užšaldytas žiedadulkės, kurios buvo 
nepaprastai skanios. Be to , pertraukų metu tikrai 
netrūko medaus. Buvo galima paragauti akacijų, 
valerijono, rapsų, saulėgrąžų, grikių, poliflorinio ir 
kitokių medaus rūšių.

Viena konferencijos dalis buvo skirta įvairių šalių 
apiterapijos istorijai apžvelgti. Apiterapijos istoriją, 
ateities perspektyvas pristatė svečiai iš Urugvajaus, 
Jordanijos, kitų šalių. Mano pranešimas taip pat 
buvo skirtas Lietuvos apiterapijos istorijai apžvelgti. 
Išklausius visų šalių pranešimus, susidariau nuomonę, 
jog nepaisant skirtingų tautybių, kultūrų, religijų, 
visus sieja bendras tikslas, ir tikslo link veda panašūs 
keliai. 

Visi pranešimai buvo išties įdomūs. Ypač didelį 
įdirbį apiterapijos ir natūraliosios medicinos srityje 
turi Rumunijos gydytojai (jų pranešimų ir buvo 
daugiausia). Rumunijos apiterapeutų asociacija 
vienija net apie 500 apiterapeutų. 

Po konferencijos vyko 2 dienų trukmės seminarai. 
Vieno iš jų metu buvo pristatyti rumunų inžinierių 
sukonstruoti prietaisai, leidžiantys panaudoti avilio 
orą. Šis būdas kai kuriose šalyse (pvz. Vokietijoje) 
jau yra taikomas. Buvo nagrinėjami patobulintų 
prietaisų  pranašumai ir trūkumai, jie buvo palyginti 
su jau žinomais tam tikslui naudojamais įrengimais. 
Paminėta, jog kvėpavimas avilio oru yra labai 
naudingas kvėpavimo takų susirgimo atvejais, 
migrenos, net alergijos žiedadulkėms atvejais. 
Tačiau tam dažniausiai reikalingi keli gydymo 
kursai ir šią sritį išmanantis specialistas - gydytojas-
apiterapeutas. 

Gydytojas Andres Castillo iš Ekvadoro pravedė 
labai išsamų seminarą apie  bičių nuodų panaudojimo 
galimybes. Pristatant šį metodą, jis labai nuosekliai 
aptarė, į ką turi atsižvelgti gydytojas-apiterapeutas, prieš 
pradėdamas taikyti bičių įgėlimus ar mikroįgėlimus, 
kad išvengti galimų su tuo susijusių pavojų, alerginių 
reakcijų. Buvo pabrėžta, kad šį metodą gali taikyti 
tik kvalifikuotas gydytojas-apiterapeutas. Gydytojas 
Andres Castillo pristatė paties paruoštą metodinę 
priemonę, kurioje apibendrino savo 10 metų patirtį, 
taikant šį metodą. Be to, seminarų metu dr. Stangaciu 
nuosekliai supažindino kursų dalyvius  (kurių buvo 
apie 60) su bendrais apiterapijos principais.

Kongreso metu žavėjo ir socialinė programa – 
pirmąją dieną klausėme 2010 metais įsikūrusios 
rumunų grupės Devas koncerto. Ši grupė apjungė 
elektroninę ir styginių muziką, tai nepaprastai graži ir 
jautri muzika sielai. Kitą dieną šventinės vakarienės 

metu vyko rumunų tautinių šokių pasirodymas, į 
šokius buvome įjungti visi dalyviai.

Kongreso uždarymas taip pat buvo labai įspūdingas. 
Nustebino, jog nuo mažumės ugdoma jaunųjų bičių 
mylėtojų karta. Konferencijoje dalyvavo ne tik daug 
jaunų veidų, bet į uždarymą sugužėjo didžiulis būrys 
darželinukų, apsirengusių bitėmis darbininkėmis, 
bite motinėle, tranais. Jie ne tik mus pasveikimo, 
sudainuodami daineles apie bites, bet ir deklamavo ir 
džiugino visus eilėraštukais apie bites, gamtą, gėles.

Po konferencijos vyko ekskursija į Drakulos 
pilį, o vėliau 2 dienos buvo skirtos susipažinimui 
su apiterapijos pasiekimais Rumunijoje. Pirmą 
dieną vykome į bitininko Moldovano bityną, ten 
vaišinomės bičių sukurtomis gėrybėmis, stebėjome 
bičių gyvenimą. Net pusę valandos stebėjome bičių 
pikio rinkimą, ir vis negalėjome atsistebėti bitelių 
darbininkių energija ir kruopštumu. Bitininkas 
apdovanojo mus bičių surinktomis žiedadulkėmis, 
medumi – akacijų ir liepų, kuris kongreso metu 
laimėjo prizą už geriausią medų. 

Vėliau patraukėme Bukarešto link, pakeliui 
aplankydami gyd. S. Stangaciu Apiterapijos Kliniką. 
Dar kitą dieną lankėmės Bukarešte, Bitininkystės 
Tyrimų ir Plėtros centre, įsikūrusį apie 1970 metus, 
kur Dr. Cristina Mateescu nuosekliai supažindino mus 
su vystoma veikla, akredituotomis laboratorijomis, 
kuriose atliekami bičių produktų tyrimai. Vėliau 
apsilankėme bičių produktų parduotuvėje, kuri 
nustebino ypač gausiu įvairių preparatų su bičių 
produktais ir augaliniais ekstraktais asortimentu. 
Aplankėme ir įmonę, turinčią Geros Gamybos 
Praktiką, susipažinome su joje gaminama produkcija, 
darbo sąlygomis.

Paskutinis kelionės etapas buvo susipažinti 
konferencijos dalyvius su  Bukarešte įsikūrusiu 
Apiterapijos centru. Jame yra įsteigta ne tik 
vaistinė, kuri turi platų preparatų su bičių produktais 
asortimentą, bet ir api-kosmetikos salonas, kur 
atliekamos veido, kūno procedūros (naudojant 
tik aukštos kokybės kremus su bičių produktais), 
medaus masažas. Beje, tame pačiame centre įsikūrusi 
poliklinika, kurioje taip pat darbuojasi apiterapijos ir 
fitoterapijos specialistai.

Taigi, pilna įspūdžių, žinių, sužavėta giliomis 
apiterapijos ir fitoterapijos tradicijomis Rumunijoje, 
įsigijusių nepaprastai daug bendraminčių iš įvairių 
pasaulio šalių, kupina idėjų tolimesnei veiklai,  
grįžau į Lietuvą skleisti žinią, dalintis patirtimi apie 
šių natūralių, gamtos sukurtų gėrybių naudą žmogaus 
sveikatai.

iš lFs veiklos
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Ilgametei LFS narei Genei Dudaitei, 
LFS XXIX suvažiavimo metų išrinktai 
Garbės nare, iškilmingoje aplinkoje 
dalyvaujant buvusiems bendradarbiams 

Gyvenimas – tai kaip versmė: jis niekad neišsisemia,
Gyventi be galo, be krašto ir prasmingai...

Jonas Aistis

Adelė Karaciejūtė gimė 1924 m. lapkričio 13 d. 
Varėnos rajone.

1945 m. baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją;
1945 – 1949 m. studijavo farmaciją Vilniaus 

universitete;
1949 – 1954 m. dirbo Varėnos vaistinėje asistente, 

receptare, vaistinės vedėja;
1954 – 1983 m. vadovavo Vyriausiosios 

farmacijos valdybos Vaistinių organizaciniam skyriui.
1983 m. išėjo į pensiją.
A.Karaciejūtė atliko didelį darbą Lietuvos 

farmacijos įstaigų ir įmonių darbui tobulinti, vaistinių 
farmaciniam darbui gerinti bei gyventojų aptarnavimo 
kultūrai kelti.

Ji aktyvi visuomenininkė: dirbo Respublikinėje 
farmacininkų mokslinėje draugijoje, iki šiol dalyvauja 
Lietuvos farmacijos sąjungos veikloje.

Dėkojame Gerbiamai Jubiliatei už atliktus darbus 
ir linkime stiprios sveikatos, giedrios nuotaikos, 
energijos, stiprybės, ištvermės ir ilgų laimingų metų.

LFS valdyba  

Sveikiname LFS garbės narę, nusipelniusią sveikatos 
apsaugos darbuotoją, provizorę Adelę Karaciejūtę 
90 – mečio proga

buvo įteiktas LFS Garbės nario diplomas.
LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina 

Kolegę ir linki toliau aktyviai dalyvauti 
LFS veikloje!

jubiliejai

Daug pinasi galvoj minčių
Negrįžtamos jaunystės dienos kyla.
Viliojantis pasaulis paslapčių
Širdyje nuostabiai prabyla.

Vytautas Vaičiūnas

Nuoširdžiai linkime neblėstančios 
energijos, optimizmo, geriausios 
sveikatos, ilgiausių metų.

LFS Valdyba

Sveikiname Respublikinės Šiaulių ligoninės vaistinės buvusią 
ilgametę vedėją provizorę Bronę Baranauskaitę-Klupšienę 

85-ojo gimtadienio proga.

Bronė Baranauskaitė-Klupšienė dirbo 
Respublikinės Šiaulių ligoninės vaistinėje nuo 
1954 iki 1995 m.

Vaistinės vedėja Bronė Klupšienė ir pavaduotoja 
Alma Kvederienė tvarko spintas, sudėta tabletes į 
savo gamybos dėžutes), 1980 m.Vandens destiliavimo kambaryje, 1966 m.

jubiliejai
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ŽODIS APIE AUTORIŲ

Likimas mane suvedė su prof. Antanu Gendroliu dar 
studijų Kauno medicinos universiteto (dabar Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas) Farmacijos Fakultete 
metais. Paskaita, perskaityta prof. A. Gendrolio bičių 
produktų tematika, tiek sudomino ir įkvėpė mane, kad 
tuojau po jos įsijungiau į prof. Gendrolio vadovaujamo 
diplominio darbo bičių pikio tema ruošimą. Prof. A. 
Gendrolis yra mano pirmasis Mokytojas, atvedęs į 
apiterapijos sritį, kuria iki šiolei nepaliauju domėtis. 
Tokią didelę įtaką gali turėti tik be galo šviesi asmenybė, 
gyvenanti tuo, kuo labai tiki, domisi ir be galo myli.

Prof. Antano Gendrolio biografija išties turtinga. 
A. Gendrolis ilgą laiką vadovavo Kauno Endokrininių 
preparatų gamyklai, o nuo T 988 m. iki 2003 m. dirbo 
Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakultete, iš 
kurių 5 metus buvo Vaistų technologijos ir farmacijos 
organizacijos katedros vedėjas. Profesorius gavęs 
ne vieną, iš jų ir „Nusipelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo“ apdovanojimą. Prof. A. Gendrolis 
didžiulę savo gyvenimo dalį paskyrė bičių produktų, 
ypač propolio, tyrinėjimui, irapiterapijai. Tai žmogus, 
pasišventęs šiai sričiai ir visa širdimi atsidavęs šiam 
darbui.

Prof. A. Gendrolis išugdė ne vieną kartą mokslininkų, 
dirbančių farmacijos srityje. Lietuvos mokslininkai, 
paskatinti prof. A. Gendrolio, tyrė ne tik bičių pikio 
cheminę sudėtį, priešmikrobinį veikimą, bet sukūrė 
nemažai preparatų, j kurių sudėtį įeina bičių pikis. Pirmieji 
diplominiai darbai apie propolį buvo apginti 1992 m. 
Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakultete, 
vadovaujant prof. A. Gendroliui: Ž. Petronytės „Tablečių 
su propolio ekstraktu sukūrimas", S. Trumbeckaitės 
"Tepalo su propolio ekstraktu technologijos sukūrimas", 
D. Krasauskaitės "Supozitorijų su propolio ekstraktu 
gamybos technologijos sukūrimas" ir kiti. Beje, 1994 
m. prof. Gendrolio dėka buvo parengti ir patvirtinti 
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farmakopėjos straipsniai propolio tinktūrai, sausam bei 
tirštam propolio ekstraktams. Ir vėliau Kauno medicinos 
universitete diplominių darbų metu, vadovaujant 
profesoriui ir jo mokiniams, buvo kuriami tepalai, 
kremai, žvakutės su bičių pikiu, maisto papildai, į kurių 
sudėtį įeina bičių produktai.

Prof. A. Gendrolis yra daugiau kaip 19 išradimų, 12 
patentų autorius ir bendraautoris. Parengė daugiau nei 
250 publikacijų, sukūrė daugiau kaip 40 naujų vaistų 
formų, 17 specialios medicininės paskirties maisto 
produktų, maisto

papildų, kūno priežiūros priemonių technologijas. 
Prof. A. Gendrolio ir Juozo Jankausko sukurtas maisto 
papildas "Prolakmelis", į kurio sudėtį įeina trys bičių 
produktai - medus, bičių pienelis ir propolis. Šis maisto 
papildas 2012 m. Lietuvos žemės ūkio parodoje laimėjo 
aukso medalį.

Iki šiolei prof. A. Gendrolis nepaliauja domėtis 
apiterapijos veikla. Pastarųjų metų profesoriaus 
kūrybinės veiklos rezultatas - net 4 knygos, skirtos bičių 
sukurtoms gėrybėms - propoliui, medui, žiedadulkėms 
ir bičių pieneliui, l pastarąją, penktąją knygą „Sveikas ir 
ilgas gyvenimas su bičių produktais" sudėta profesoriaus 
asmeninė patirtis ir mokslu pagrįstos žinios apie bičių 
produktų, sveikos, harmoningos gyvensenos įtaką 
sveikatai ir ilgaamžiškumui.

Nuostabu, kad būdamas tikrai garbingo amžiaus, 
profesorius ir dabar y ra nepaprastai veiklus, išradingas, 
kūrybiškas, pilnas naujų idėjų ir minčių. Žavi tai, jog 
nepaisant visų pasiekimų, A. Gendrolis labai dėmesingas, 
paprastas, jautrus, o kartu ir labai inteligentiškas 
žmogus, su kuriuo nepaprastai gera bendrauti. Tačiau 
bene svarbiausia yra profesoriaus asmeninio gyvenimo 
istorija ir patirtis. Profesorius A. Gendrolis su žmona 
Zofija užaugino 2 dukras - Danguolę ir Jolantą, turi 5 
anūkus ir net? proanūkius. Dukra Danguolė bei anūkas 
Vaidotas pasirinko gydytojo kelią. Vasaras praleisdamas 
Dzūkijoje esančioje sodyboje, profesorius ir toliau yra 
susiejęs su gamta. Kasmet iškelia po 4-5 inkilus, yra 
pasodinęs daugiau kaip 130 ąžuolų, laiko biteles. Tik 
tokioje harmonijoje su savimi, aplinkiniais ir gamta 
gyvenantis žmogus gali tiek daug nuveikti ir taip 
prasmingai gyvendamas nepailstamai darbuotis toliau. 
Visų jo mokinių vardu dėkoju profesoriui už šilumą, 
žinias ir atvertą pažinimo kelią.

Dr. Sonata Trumbeckaitė,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

ĮŽANGOS ŽODIS

Šiuolaikinis mokslas stengiasi rasti atsakymą į visai 
žmonijai rūpimą klausimą: kaip prailginti gyvenimą? 
Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad žmogus gali 
gyventi 130-140 metų ir dar ilgiau. Tačiau ką daryti, 

kokia „kūno eksploatacijos instrukcija" vadovautis to 
siekiant, kol kas ne visai aišku. Vis dėlto pasikliaujant 
pateiktų tyrimų rezultatais, galima realiai tikėtis 
gyvenimą prailginti mažiausiai 10-15 metų. Bet juk 
svarbu ne vien ilgai gyventi, bet ir kaip to pasiekti, kad 
senatvė būtų be ligų.

Pastaruoju metu, vykstant demografiniams 
pokyčiams visame pasaulyje, daugėja senų žmonių. 
Gyventojų senėjimas yra viena iš aktualių visuomenės 
sveikatos problemų. Daugėjant senų žmonių, didėja jų 
ligų prevencijos ir gydymo paslaugų paklausa. Todėl 
šiandien būtina kalbėti apie sveiką senėjimą ir sveiką 
senatvę ir kartu spręsti iškylančias vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatos problemas.

Viena iš tokių problemų yra senų žmonių gydymas ir 
jų aprūpinimas vaistais, kurie, pagal galimybę gaminami 
iš natūralių žaliavų, turėtų būti be šalutinių poveikių, 
daugiakomponenčiai, nes pagyvenę žmonės dažnai 
serga keliomis lėtinėmis ligomis ir vartoja 10 ir daugiau 
skirtingų vaistų.

Klaidingai manoma, kad apie vyresnių žmonių 
sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją jau nebėra prasmės 
kalbėti. Profilaktinės priemonės ne tik leidžia pasitikti 
senatvę sveikiems ir aktyviems, bet ir sutaupo valstybei 
daug lėšų. Prevencija pigiau nei gydymas. Pavyzdžiui, 
vyresni žmonės gali nemokamai dalyvauti prevencinėse 
programose, skirtose pasitikrinti dėl ligų, nusinešančių 
daugiausia gyvybių: gimdos kaklelio, krūties ir prostatos 
vėžio, ŠKLirkitų.

Kad žmonės būtų sveikesni, turbūt labiausiai 
trūksta žinių ir motyvacijos. Žinių apie sveikatą ir jos 
išsaugojimą reikia turėti žymiai daugiau. Jų reikėtų semtis 
iš patikimų, moksliniais tyrimais patvirtintų šaltinių ir 
suvokti, kad tai, kas iš tiesų gali padėti kainuoja nedaug, 
o kartais ir visai nekainuoja. Tokia investicija j sveikatą 
būna dažnai geriausia. Žmogus, norėdamas būti sveikas, 
turi suvokti, kad pirmiausia jis pats yra atsakingas ne tik 
už savo, bet ir už savo vaikų sveikatą.

Aš noriu jums pasakyti, kad sveikata ir ilgaamžiškumas 
yra įmanomi,

ir ketinu bent kiek nusakyti kelius, kurie leistų 
susikurti galimybę to siekti. Aš nežinau visų veiksnių, 
kurie labiausiai lemia ilgaamžiškumą, bet suvokiu, 
kad kai kurie dalykai gali mums padėti. Šioje knygoje 
norėjau parodyti būtent kai kurias galimybes, kurias 
pats atradau, norėdamas įgyvendinti savo paties norą 
gyventi senatvėje be sunkių ligų, išlikti darbingu kaip 
galima geriau ir kiek galima ilgiau.

Plėtojantis ir tobulėjant medicinai, buvo nuolat 
atrandama naujų vaistų ir gydymo būdų, bet kenksmingos 
šalutinio vaistų poveikio pasekmės galiausiai virto 
didžiule problema. Žmogaus prigimtis jo organizmui 
suteikia daug gynybinių galių apsiginti nuo visų ligų. Jei 
šie mechanizmai tinkamai funkcionuotų, būtų mažiau 
vėžinių susirgimų, ŠKL, mažiau būtų pažeidžiamos 
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smegenų kraujagyslės. Šių mechanizmų neveiksnumas 
byloja apie neteisingą gyvenimo būdą ir mitybą. Kitaip 
tariant, žmogus galėtų gyventi sveikas, nevartodamas 
vaistų ir kitų dirbtinių produktų, jei pasirūpintų tinkama 
mityba, sureguliuotų hormonų ir imuninę sistemas.

Šiuolaikinis mokslas leidžia sukurti pačias 
sudėtingiausias medžiagas, tačiau iki šiol moderniausios 
technologijos nepajėgia pralenkti gamtos sukurtų dovanų, 
pavyzdžiui, tokių kaip bičių pikis, bičių pienelis ir kiti 
bičių produktai. Galbūt todėl vis daugiau šiuolaikinių 
žmonių ieško natūralių priemonių, padedančių sustiprinti 
sveikatą ir sulaukti ilgų gyvenimo metų be ligų.

Nuo vienokio ar kitokio gydymo metodo pasirinkimo 
labai dažnai priklauso žmogaus likimas. Tais atvejais, 
kai nepadeda oficialioji medicina, reikia nepamiršti, kad 
yra ir natūraliosios medicinos gydymo būdai, kurie gali 
padėti.

Kiekviename iš mūsų gamta patalpino stebuklingą 
individualią „vaistinėlę", kurioje rasime visus vaistus 
nuo bet kurios mūsų ligos. Belieka tik viena užduotis - 
išmokti pasinaudoti tais vaistais.

Galima tik stebėtis priemonėmis, kuriomis žmonės 
išmoko sėkmingai naudotis, gydydamiesi įvairiausias 
negalias. Tai ne tik vaistažolės, bet ir produktai, kuriuos 
mes paprastai laikome maistu, o ne vaistais. Daugeliui 
žinoma, kokiomis įvairiapusiškomis savybėmis 
pasižymi, pavyzdžiui, bičių produktai.

Gydytojai, mitybos specialistai, mokslininkai ir 
bitininkai dabar tvirtina tai, apie ką seniai žinojo liaudies 
gydytojai - bičių produktai turi daug gydomųjų savybių. 
Todėl pastaraisiais metais pasaulinėje medicinos 
literatūroje minimos įvairios medicinos sritys, kuriose 
rekomenduojama vartoti bičių produktus kaip natūralias 
profilaktikos ir gydymo priemones. Labai svarbu tai, 
kad bičių produktai, skirtingai nei cheminiai medicinos 
preparatai, nesukelia šalutinių poveikių. Tai patvirtina 
daugiau nei 16000 klinikinių tyrimų.

Pastaraisiais 20-30 metais atlikti išsamūs cheminiai, 
biocheminiai, farmakologiniai ir klinikiniai tyrimai 
suteikė galimybę pripažinti teigimą bičių produktų 
poveikį žmogaus organizmui. Remiantis šiomis 
išvadomis, apiterapijos šalininkų nuomone, iš bičių 
produktų pagamintus preparatus galima priskirti 
šiuolaikinei taip vadinamai natūraliajai medicinai.

Apie bičių produktų naudą sveikatai žmonės šiek tiek 
žinių suranda laikraščiuose ar žurnaluose, bet išsamios 
mokslinės informacijos daugeliui dar trūksta. O ji ne tik 
labai įdomi, bet gali padėti išsaugoti ne tik sveikatą, bet 
ir sulaukti garbingo amžiaus be ligų.

Turbūt ne vienam skaitytojui ar skaitytojai norėtųsi 
išgirsti apie stebuklingą preparatą, kuris padėtų sugrąžinti 
jaunystę, sustabdytų ar bent žymiai sulėtintų senėjimo 
procesą. Šiuo atveju galiu pasakyti, kad jeigu būtų 
išrastas toks vaistas, aš būtinai jums jį rekomenduočiau 
vartoti.
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Nesvarbu, ar jūs norite vartoti cheminį preparatą, 
natūraliosios medicinos priemones ar maisto papildus, 
nedarykite to, prieš tai rimtai nepasitarę su gydančiu 
gydytoju. Be to, visais atvejais reikėtų sukaupti kuo 
išsamesnę informaciją apie tai, ką ketinate vartoti. 
Reikia atkreipti dėmesį net į mažiausius organizmo 
pasikeitimus - tiek fizinius, tiek psichinius, nes jie gali 
būti susiję su vartojamų preparatų šalutiniu poveikiu 
arba jų tarpusavio sąveika.

Jūs laikote rankose naują knygą. Tai nuoširdus Jūsų 
pagalbininkas, siekiant sveikatos, laimingo gyvenimo 
ir ilgaamžiškumo.

Šios knygos puslapiuose skaitytojas ras atskleistas 
tokias svarbias sveikatos išsaugojimo paslaptis, kurios 
susietos su bičių produktų įtaka žmonių sveikatai ir 
ilgaamžiškumui.

Knygoje pateikiu atsakymus į daugelį Jums rūpimų 
klausimų, nes mums visiems naudinga žinoti, kas 
padeda žmonėms gerai jaustis ir kaip patiems išsaugoti 
sveikatą ir tapti ilgaamžiais.

Tokios knygos, skirtos apie bičių produktų 
panaudojimo vertę sveikatai, siekiant ilgaamžiškumo, 
parengtos pagal naujausius mokslo pasiekimus, dar 
neteko rasti. Manau, kad tai, kas čia yra sukaupta 
vertingiausio,

turite žinoti ir jūs, mieli skaitytojai. Skaitydami 
šią knygą, sužinosite, kiek daug naudos sveikatai 
gali duoti bitės ir jų gaminami produktai, kaip tomis 
bičių gėrybėmis pasinaudoti bei sustiprinti sveikatą ir 
sulaukti ilgų gyvenimo metų be ligų. Knygoje rasite 
patarimų, kaip sveikai maitintis, judėti, neprarasti 
vilties ir džiaugtis gyvenimu.

Deja daugelis šiuolaikinių žmonių dar nežino, kokią 
didelę įtaką turi bičių produktai mūsų sveikatai.

Bičių produktai -tai ypatingas maistas ir vaistas, 
nutiesiantis kelius į ligų prevenciją ir apiterapinę 
mediciną be žalojančio poveikio ligonio sveikatai.

Knyga skirta tiems, kurie nori ilgai gyventi ir išlikti 
darbingais.

Esu nepaprastai dėkingas visiems, kurie vienaip ar 
kitaip prisidėjo prie šios knygos kūrimo.

Kuo nuoširdžiausiai dėkoju doc. dr. Algirdui 
Baltuškevičiui už mano knygos rankraščio perskaitymą 
ir pastabas bei pasiūlymus ją tobulinti.

Už kantrybę ir vertingus patarimus redaguojant 
šią knygą esu nuoširdžiai dėkingas doc. dr. Vytautui 
Salinkai.

Nuoširdžiai dėkoju dukrai Jolantai Velykienei už 
knygos dizainą ir anūkei Giedrei Jarinienei už knygos 
maketavimą.

Noriu priminti, kad šiojoje knygoje pateikta 
informacija negali pakeisti gydytojo konsultacijos. Tai 
daugiau informacinis leidinys. Todėl, prieš vartojant 
bičių produktus ar iš jų pagamintus maisto papildus, 
būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Tyrimas: kokių paslaugų vaistinėse 
pasigenda Lietuvos gyventojai?
www.DELFI.lt, 2014 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos gyventojai vaistinėse pasigenda papildomų 
paslaugų, kurios užsienio šalių vaistinėse jau seniai tapo 
įprastomis.

Tai atskleidė „Spinter tyrimų“ atliktas reprezentatyvus 
gyventojų nuomonės tyrimas.

Maždaug septyni iš dešimties mūsų šalies gyventojų teigia 
labiausiai vaistinėse pasigendantys vaistų pristatymo į namus 
sunkiems ligoniams, vaistų padalijimo į dienines vartojimo 
dozes ir nesudėtingų tyrimų, pavyzdžiui, cholesterolio lygio 
kraujyje nustatymo paslaugų.

„Tarp dažniausiai gyventojų minėtų farmacinės rūpybos 
paslaugų, kurių kol kas Lietuvoje vaistininkai negali suteikti, 
taip pat yra visų vartojamų vaistų peržiūra, jų suderinamumo 
įvertinimas, galimybė pasiskiepyti, tam tikrų vaistų receptų 
išrašymas išskirtiniais atvejais bei lėtinių ligonių gydymo 
vaistais priežiūra“, – pranešime spaudai tyrimo rezultatus 
komentavo Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos (NVPA) 
ekspertė, vaistininkė Jūratė Švarcaitė, dirbusi Europos 
vaistininkų asociacijoje (PGEU) Briuselyje ir įgijusi darbo 
užsienio šalių vaistinėse.

Dažniausiai paslaugomis, kurias turėtų teikti ir Lietuvos 
vaistininkai, respondentai įvardijo vaistų pristatymą sunkiems 
ligoniams į namus (77 proc.) ir individualių kasdieninių vaistų 
dozių parengimą (70 proc.).

„Vaistų dozių parengimo paslauga leidžia vaistininkui padėti 
pacientui, kuris nuolat vartoja daug skirtingų medikamentų, 
sugrupuojant vaistus į vienkartines dozes pagal individualų 
grafiką. Iš praktikos galiu pasakyti, kad tai pagerintų 
vaistų vartojimą ir padėtų laikytis gydymo plano“, – sakė 
vaistininkė.

Skiepijimo paslaugos teikimą vaistinėse teigiamai įvertino 
daugiau nei pusė arba 55 proc. apklaustųjų.

„Airijoje atliktas tyrimas parodė, kad beveik ketvirtadalis 
žmonių, besiskiepijančių vaistinėje, tai apskritai darė pirmą 
kartą savo gyvenime. Žinant, kad Lietuvoje vakcinacijos 
lygis yra vienas žemiausių visoje Europos Sąjungoje ir patys 
žmonės skiepijimosi klausimu yra pasyvūs, galime manyti, 
kad sudarius sąlygas pasiskiepyti vaistinėse, situacija tikrai 
pagerėtų“, – mano J.Švarcaitė. 

Vaistininkė pridūrė, kad tam tikromis vakcinomis 
suaugusieji pasiskiepyti tiesiog vaistinėje šiuo metu jau gali 
Airijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Portugalijoje, tokią galimybę 
aktyviai svarsto ir kitos Europos šalys. J.Švarcaitės nuomone, 
Lietuvai aktualiausia būtų vakcinacijos vaistinėse nuo gripo ir 
erkinio encefalito paslauga.

Ekspertės teigimu, visos šiame tyrime gyventojų minimos 
paslaugos patenka po farmacinės rūpybos sąvoka, kuri Lietuvoje 
kol kas nėra įteisinta, todėl jos negali būti reglamentuojamos ir 
realiai įgyvendinamos pacientų naudai.

Farmacinė rūpyba yra įvairiapusė – pagal vaistininko 
kompetenciją – paciento, kuriam gydytojas jau paskyrė 
gydymą, priežiūra sudarant gydymo priežiūros planą ir siekiant 
optimalaus farmakologinio gydymo rezultato bei geresnės 
paciento gyvenimo kokybės. Daugumoje ES šalių farmacinės 
rūpybos paslaugos pacientams jau teikiamos ne vienerius 
metus, yra aiškiai apibrėžtos, reglamentuojamos ir apmokamos 

valstybės biudžeto lėšomis.
Anot sveikatos priežiūros specialistų, glaudesnis 

bendradarbiavimas tarp gydytojo ir vaistininko padėtų pasiekti 
geresnių paciento gydymo ir gyvenimo kokybės rezultatų. 
Vaistininkas stebėtų kaip pacientui sekasi laikytis gydytojo 
paskirto gydymo vaistais plano, o tai kartu taupytų ir visos 
sveikatos priežiūros sistemos lėšas.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie 
papildomų paslaugų vaistinėse poreikį liepos mėnesį atliko 
„Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1005 respondentai.

ką rašo spauda apie FarMaciją

Vaistininkė atskleidė, ką jai tenka 
ištverti darbe

www.DELFI.lt, 2014-12-04
Nošpa Valerijonaitė

Prieš pradedant Jums skaityti, noriu pabrėžti, kad visi 
darbai yra vertingi ir svarbūs, jei jie atliekami gerai. Kitų 
profesijų ar darbų įvardijimas palyginimams yra iliustratyvaus 
pobūdžio, nesiekiant sumenkinti nei vienos iš jų.

Jei sakyčiau, kad Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos 
(VDPS) atstovės Gražinos Gruzdienės pasirodymas 2014 
lapkričio 2-ąjąlaidoje “Labas vakaras, Lietuva” buvo 
nuviliantis, tai būtų tas pats, kas Williamo Shakespeare’o 
„Hamletą“ pavadinti komedija.

Mūsų atstovė, deja, nesugebėjo argumentuoti (o gal geras 
vietas iškirpo), kodėl vaistininkams neturėtų didinti darbo 
laiko ir trumpinti atostogų laiko, nebeliko nieko kito, kaip 
parašyti argumentaciją, remiantis „gyvu“ patyrimu.

Laidoje buvo parodyta, kad p. G.Gruzdienės argumentas 
tik vienas – vaistininkai tiesiog nenori daugiau dirbti ir 
mažiau atostogauti, nes kas nori daugiau dirbti ir mažiau 
atostogauti?!

Žurnalistai paklausė, kodėl vaistininko profesija 
priskiriama prie sudėtingų, juk „žmonių akimis“, vaistininkas 
nelabai skiriasi nuo pardavėjos. Gerai, kad nepasakė, kad 
„žmonių akimis“ parduotuvė nesiskiria nuo vaistinės, juk ir 
ten, ir ten – vien chemija ir už ją dar reikia mokėti.

VDPS atstovė atsakė kažką nerišlaus, todėl rišliai atsakysiu 
aš – kiekviena aptarnavimo sferos profesija yra sunki ir 
atsakinga, bet ne kiekviena reikalauja magistro laipsnio ir 
kritiško mąstymo – juk sprendžiamas žmogaus sveikatos ar 
net gyvybės klausimas.

Prekybos centro kasininkę su vaistininku galėtumėte lyginti 
tik tuo atveju, jei ji galėtų Jums išvardinti 4000 prekių sudėtis, 
pakonsultuoti, kaip iš perkamų miltų pagaminti Beatos lygio 
blynelius, prieš tai būtinai išsiaiškinus, ar toleruojate gliuteną 
(kviečių baltymą). Ir, aišku, patarti, kuris vynas su kuriuo 
sūriu, turint omenyje Jūsų dabartinę būklę, geriausiai dera.

Tiek aš, tiek mano pažįstami kolegos, yra patenkinti 
pasirinkta profesija. Nebaisu, kad ji, kaip ir mokytojo, taip 
pat seniai praradusi savo prestižą, tačiau farmacinių įmonių 
galios demonstravimas, siekiant įteisinti norus optimizuoti 
savo kaštus, yra žaidimas į vienus vartus be vartininko. Deja, 
mūsų profesinė sąjunga kol kas silpna, o kadangi „žmonių 
akys“ mus mato tik kaip pardavėjus, mes galime tik laukti ir 
tikėtis geriausio.

Bet ką čia apie tas problemas. Geriau jau „pravesiu“ mažą 
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Teisingas variantas: farmacininkas.
O pabaigai 2 klausimai pamąstymui:
1) Jei klausiate, ar mes galime dirbti ilgiau, tai visų pirma 

paklauskite, ar turint tokią atsakomybę, Jūs norėtumėte, kad 
mes dirbtume ilgiau?

2) Kaip susiję „pikantiški“ žurnalistų klausimai ir 
farmacinių bendrovių, kurių reklamas Jūs matote vidutiniškai 
50 kartų per vakaro programą, siekiami įstatymų pakeitimai, 
siekiant ilginti farmacininkų darbo laiką?

Gražių artėjančių švenčių ir nesirkite!

Vaistininkas paatviravo, kokį 
siaubą jam tenka ištverti darbe

www.DELFI.lt, 2014-12-17

Artėja šventės, dažnai mintys sukasi apie dovanas ir 
šilumą artimiems žmonėms. Aš taip pat kaip ir jūs norėčiau 
džiaugtis šiais žemiškais dalykais, bet, deja, mes gyvename 
Lietuvoje, todėl visada atsiranda tas „geradaris“, kuris 
sugeba pagrobti iš mūsų ir šypseną, ir gerus norus, ir 
puikią nuotaiką.

Perskaičiau viename dienraštyje straipsnį, kurio tema 
buvo vaistininkų lengvatos. Taip pat perskaičiau nemažai 
internetinių komentarų šia tema.

Kaip farmacijos specialistas, kaip žmogus, rašantis savo 
internetiniame puslapyje apie daugeliui rūpimus klausimus, 
kaip vaistinės darbuotojas, kaip farmacinės veiklos vadovas, 
kaip farmacinės paslaugos teikėjas, kaip šeimos žmogus, 
turintis vaikų, pagaliau kaip eilinis žmogus leisiu sau 
pakomentuoti šį straipsnį.

Daugeliui iš jūsų, komentaras nepatiks, bet aš to ir 
tikiuosi. Tiesiog parašysiu iš savo asmeninės patirties. O jos 
tikrai susikaupė nemažai – 25 metai darbo vaistinėje… Kad 
kai kurie žurnalistai atstovauja įvairaus plauko sutvėrimams 
– tikrai ne naujiena. Norėtųsi tik, kad tie straipsniai būtų 
rašomi, išklausius ne tik suinteresuotą pusę, bet atsižvelgus ir 
į daugiau nuomonių.

(...) Teko girdėti, kad daugeliui tinklų vadovauja neturintys 
farmacinio išsilavinimo žmonės. Todėl jie niekada nėra dirbę 
vaistinėje, niekada nepatyrę to, ką mes patiriame kiekvieną 
dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę! Ir straipsnio 
pradžia prasideda nuostabiu sakiniu – „… farmacininkų darbo 
sąlygos jau seniai pasikeitusios.“

Taip, sutinku, sąlygos pasikeitusios ir, deja, į blogą pusę. 
Nes prieš 20 ir daugiau metų vaistinėse dirbti buvo tikra 
palaima. Tai buvo šventovė visiems. Nereikėdavo išklausyti 
priekaištų, kodėl tam ar kitam nėra akcijos, kodėl reikia 
primokėti tiek ir tiek, kodėl viskas taip brangu. Negrasindavo 
žmonės, kad atleis iš darbo, paskųs vadovui ar kokiai tarnybai, 
nes jam tą dieną labai norisi ant ko nors išsilieti ir sugadinti 
nuotaiką, nebuvo tiek psichinių ligonių, ir tiek ligonių, kurie 
tiesiog yra priklausomi nuo vaistų. Nebuvo tiek narkomanų, 
kuriems visiškai tas pats, ar rytas, ar diena, ar vakaras, nes jam 
dozės reikia dabar.

Norėčiau atsakyti tam internautui, kuris rašė „…sėdi 
šiltose patalpose, kur jiems realiai niekas negresia…“ Tai va, 
mielas rašytojau, sėdžiu aš tokioj vaistinėj, kurioje vasarą būna 
35 laipsniai šilumos (nors vaistai gali stovėti iki 25 laipsniu 

temperatūros), bobutės alpsta nuo karščio, mes gaiviname, po 
to, patys alpstame, o savininkas sako: „Nėra galimybės jūsų 
vaistinėje statyti kondicionieriaus…“

Ateina žiema. Kadangi vėl yra nežmoniškai taupoma, 
centrinis šildymas išjungtas. Palikti keli elektriniai radiatoriai. 
Temperatūra po nakties – 12-14 laipsnių. Vėl gi, vaistai gali 
stovėti temperatūroje nuo 15 laipsnių. Jau nekalbu apie tai, 
kad pažeistos vaistų laikymo sąlygos, o kaip žmogui dirbti 
visą dieną su šalančiom rankom, kojom? NIEKAM TAI 
NEĮDOMU!

Toliau – privaloma pietų pertrauka. Net instrukcijas 
pasirašome, kad turime daryti pertraukas valgymui, akių 
mankštai ir t.t. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Gal kas nors 
man papasakos, kaip pavalgyti pagal instrukciją, jei aš dirbu 
11-12 val.? Ir per dieną manęs niekas nepakeičia? Užsirakinti 
neturi teisės. O gal kas nors pasakys, kaip per visas tas dvylika 
valandų nueiti į tualetą? Neužsirakinus vaistinės, nes tai 
griežtai draudžiama ir už tai baudžiama.

Žinot, ką pasiūlė mano kolegai tinklo savininkas? 
Septynias valandas žmogus ir pakentėti gali, o jei dirbi ilgiau, 
tai gali pampersą užsidėti. Bet užrakinti vaistinės negalima. 
Tai toks požiūris į žmogų. Dabar apie atostogas. Kai ateina tas 
ilgai lauktas ir, atrodo, užtarnautas laikotarpis, rašai prašymą 
vadovybei. Tada gauni atsakymą: „Jei susiradote žmogų, kuris 
jus pavaduos atostogų metu, išleisime jus“. Bet, atsiprašau, aš 
pagal darbo kodeksą turiu teisę į atostogas ir pamainą man turi 
surasti už tą reikalą atsakingi žmonės, pavyzdžiui, personalo 
vadybininkas, nes jis už tai algą gauna! Atsakymas: „Visi 
nori atostogų, todėl tarkitės, kuris ateis pas jus papildomai 
padirbėti.“ Ir kai aš pagaliau išeinu atostogų, žinau, kad kai 
sugrįšiu, turėsiu irgi kažką išleisti atostogų ir vietoj 7 val., 
dirbtų savo vaistinėje, privalėsiu bėgti į kitą dar 7 val., kad 
kažkas taip pat galėtų atostogauti… Kai atsisakai, tai tau 
pasakoma – tu privalai! Tai velniop tada tokias atostogas!

Dabar apie tai, kaip „… realiai niekas negresia“. Atėjo 
kartą į vaistinę narkomanas. Paprašė, kad iš jo pigiau 
nupirkčiau kvepalus. Pasakiau, kad nereikia. Jis užrėkė, kad 
jam reikia širdies lašų, nes blogai jaučiasi ir kad tik greičiau 
sukčiausi. Aišku, daviau aš tuo lašus (juk neatvažiuos kas nors 
ir neapsaugos manęs nuo jo). Jis atsisėdo ant grindų, išgėrė 
lašų. Vis tiek jam nepagerėjo. Pasiūliau iškviesti greitąją. 
Atsisakė. Pasėdėjo dar kelias minutes, išsiėmė iš kišenės 
pistoletą, pasidėjo ant grindų šalia savęs. Lauke tamsu, žiema, 
aštuonios valandos vakaro, žmonių nėra. Aš vėl jam pasiūlau 
iškviesti greitąją, nes jam iš tikrųjų nelabai gerai. Jis atsisako, 
o aš mintimis šaukiu į vaistinę užeiti nors vieną žmogų. Deja, 
vakarais daugelis vengia kelti koją iš namų. Pagaliau jis 
paprašo iškviesti greitąją, įsideda į kišenę širdies lašus, ginklą 
ir laukia greitosios.

Netrukus atvažiavo greitoji pagalba, išsivedė jį į automobilį, 
pamatavo spaudimą, kažką dar darė ir po kelių min. išsivežė 
jį. Medikus įspėjau, kad pas jį kišenėj ginklas. Smagu, kad 
šį kartą viskas baigėsi laimingai. Sakysite, į policiją reikėjo 
skambinti? Bet aš ten liksiu dirbti ir vadovybė man tikrai 
neskirs apsaugos, o jei jis sugrįš? Aš noriu dar pagyventi.

Toliau – kitas atvejis. Ir vėl narkomanas – nusipirko 
švirkštą, injekcinio vandens ir susileido į kirkšnį dozę, čia pat, 
šalia manęs. Tai gerai, kad jis turėjo tą prakeiktą dozę! O jei 
jam būtų pinigų jai trūkę? Kitas narkomanas pasiūlė „snukį 
išmalti“, jei neduosiu „Relanium“ tabletės (psichotropiniai 
vaistai). Ir ką man tuomet patartų daryti tie popieriniai-
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ekskursiją po mūsų nedidelį, bet labai įdomų vaistininkų darbo 
pasaulį. Pasiruoškit popkornus ir pradedam:

1. Atsakomybė 
Jūs turbūt neinate į prekybos centrą grąžinti mandarinų, 

nuo kurių Jūsų vaiką išbėrė, nes pagalvojate, kad  „turbūt 
per daug suvalgė“ ir tiek. O jei taip atsitiktų po vaistininko 
rekomenduotų vaistų vartojimo, tai turbūt riksmai, keiksmai 
sugrįžus, oficialūs skundai yra mažiausia, ką Jūs nuveiktumėte, 
neskaitant sudalyvavimo Rūtos Janutienes laidoje tema 
„Vaistininkai - sveikatos demonai“. Tokia menka mažos 
„mandarinų lygio“ klaidos kaina...

2. Emocinis kontekstas 
Kiekvienas mūsų klientas yra ligonis tikrąją to žodžio 

prasme, juk jis serga. Kai Jūs sergate, turbūt nesate kantrus, 
ypatingai mandagus ar pagarbus, nes tuo laikotarpiu vienintelis 
žmogus, kuris Jums rūpi, esate Jūs pats.

Tokių kaip Jūs per vieną dieną apsilanko mažiausiai 100. 
Jūs norite greitai (tiksliau, „čia ir dabar“) pasveikti ir dėl to 
Jūsų nebūtų galima kaltinti. Kaip ir negalima kaltinti PVM 
grobstytojų, juk jie irgi nori „labai greitai“...

Iš 2000 klientų per mėnesį, tam tikra procentinė dalis turi 
sutrikimų, kurie ne jaučiami, o tiesiogiai susiję su mėnulio 
fazių padėtimi, todėl vakare, grįžusi namo, tikrai nebežiūriu 
laidos „Pasaulis X“, nes aš ir taip be penkių minučių jos 
prodiuserė.

3. Aptarnavimas 
Kiekvieno iš Jūsų (mažiausiai 100 per dieną) aš turiu 

išklausti simptomų, pasiūlyti vaistą, jei norite dar ir kito, 
žinoti, ar jie kartu nesukels kažkokių šalutinių reakcijų (nes 
žr. 1 punktas). Taigi reikia žinoti ne tik 4000 bendrinių vaistų 
pavadinimų ir sudėtis (veikliąsias medžiagas), bet ir žinoti, 
kaip jie sąveikauja tarpusavyje, ir visa tai, atsižvelgiant į 
dažniausiai subjektyviai išsakytus simptomus bei galimas 
alergijas.

Sutikite, tai šiek tiek skiriasi nuo klausimų: „Ar kuro 
pylėtės? Gal sumuštinį prie kavos?“

4. Higienos tvarka 
Nei „ant mažo“, nei „ant didelio“, nes pamainoje dirbu 

viena ir vidutiniškai kas 4,2 min. turiu aptarnauti klientą, 
kurio aptarnavimas užtrunka apie 3 min.  Vaistinės užrakinti 
negalima, nes draudžiama. Palikti kasos be priežiūros negalima, 
nes draudžiama. Vietoje daryti negalima, nes nehigieniška ir 
automatinis papeikimas už darbo tvarkos pažeidimą. O kur 
dar filmuota medžiaga…

5. Saugumas 
Kaip minėjau, pamainoje dirbu viena, o vaistinėje, ypač 

vėliais žiemos vakarais, mėgsta lankytis įvairaus plauko ne 
mažiau nei 20 metų iškreiptai bohemišką* gyvenimo būdą 
propaguojančių vyrų ir moterų su mažai dantų, stiliaus 
ir gaivaus  kvapo.  Toks modernus, madingas, grupinis 
„apsipirkimas“ – vienas kalbina mane, kitas krauna į terbelę.

Apsauga važiuoja mažiausiai 10 min. Vienintelis variantas 
– užrakinti vaistinę ir likti vienai su mažiausiai vienu (yra 
pasitaikę keturiais) „bohemiečiais“ lengvai diskusijai apie 
tai, ar pakankamai įtikimai metafizinio tikėjimo praradimas 
nagrinėjamas Samuelio Becketto  pjesėje „Belaukiant Godo“.

Žinokite, tikrai verta tai patirti – traukti iš apsvaigusių ir 
neprognozuojamų asmenų kišenių ir  terbelių visa „grobį“ 
arba surizikuoti va bank kovoje už šampūną.

Beje, jei neišeina jų pasilikti „jaukiai diskusijai“ iki 
atvažiuos apsauga, tai kaip ir pati lieku kalta, nes nesugebėjau 

jų sudominti (palm face).
* Kas paneigs, kad toks gyvenimo būdas yra nesibaigianti 

kūryba.
6. Atsakomybė Nr.2 
Kompensuojamųjų vaistai bazinė kaina yra dengiama 

valstybės pinigais, tad klaida gali tau kainuoti tiesiogine, 
perkeltine ir visokiomis kitomis nemaloniomis prasmėmis, 
kokias galite pamatyti į paieškos lauką įvedę XXX.

Be to, vaistininkas tikrina gydytojo darbą, nes jis – 
paskutinė grandis, prieš Jums paleidžiant preparatą stemple 
žemyn. Tad, jei gydytojas šventė savo kolegos vardadienį, o 
kitą dieną išrašė Jums „kreivą“ receptą, aš turėčiau dedukciniu 
Šerloko Holmso patentuotu metodu, net nevarčiusi ligos 
istorijos, rasti tą klaidą ir ją ištaisyti per tas  kelias minutes, 
per kurias Jus aptarnauju. Net daktaras Hausas tokiam reikalui 
turėdavo bent porą dienų ir 3 padėjėjų komandą.

Jei stebuklingu būdu randu klaidą ir galbūt išgelbsčiu 
Jus nuo kančių ir nebūtų ligų gydymo, Jūs tikrai netampate 
patenkinti ir dėkingi, nes juk reikės grįžti pas daktarą naujo 
recepto.

Klausiantiems „kodėl pati nepataisai recepto?“ žr. 1 
punktą.

7. Amžinasis kainų klausimas 
Ar degalinės operatorės kas kartą klausiate „kodėl čia taip 

benzino kainos pakilo“, nes „juk tai – atvira vagystė ir beribis 
godulys, kuris jus pačius suvalgys“? O vaistininkės klausiate, 
ir dažnai (50/50).

Iš tikrųjų, savo ir kolegų vardu norėčiau padėkoti už 
klausimą, bet mes tikrai nereguliuojame šilumos, kuro, 
elektros, maisto ir vaistų kainų, kad ir ką Jūs būtumėte skaitę 
naujausio žurnalo „Būrėja“ numeryje. Ir turbūt artimiausiu 
metu to nedarysime, bet ačiū, kad pervertinate mūsų galias, 
nes tai labai glosto savimeilę.

8. Svajonių pietūs 
Tai tas laikas, kai dažniausiai užsukate pas mus. Aš kartais 

ir pati paslapčia įsivaizduoju, kaip gera pietauti, kartais net 
svajoju apie tai. Gera juk pietaut, ar ne? Bet pietūs pas mus 
įskaičiuoti į darbo laiką kaip ir higiena (žr. 4 punktą). Žinote, 
pilnas pilvas trukdo aiškiam mąstymui, tad kam rizikuoti (žr. 
1 ir 8 punktus)...

Dar, aišku, yra šiaip darbai – laisvų nuo 4,2-3=1,2 min. 
dozuotų „pertraukėlių“ metu yra tokie smulkūs neesminiai 
darbai kaip užsakymai, prekių pajamavimas, prekių 
išdėstymas, kainų pakeitimai, su akcijomis susiję pakeitimai, 
kasos suskaičiavimas, inkasavimai.

Bet argi čia rimti darbai? Aš irgi sakau, kad ne, todėl 
jų net ir neminėjau prie pagrindinių punktų. Kaip ir darbo 
šeštadieniais ar sekmadieniais, darbo iki 22 val., privalomo 
kvalifikacijos kėlimo ir pan.

Kurioje kitoje profesijoje Jūs, gavę magistro laipsnį, 
tiesiogiai išbandysite jėgas su „bohemiečiais“ užrakintoje 
patalpoje, nuolat mankštinsite savo šlapimo pūslę, 
neišvengiamai tapsite poliglotu, būsite atsakingas už 
valstybės pinigus, už kainas, turėsite tikrinti daktaro darbą, 
laikysitės dietos ir daugiau nei 90 procentų Jūsų klientų bus 
„ne nuotaikoje“, nes jie juk šiaip sau neateina?

Siūlomi kiti variantai: policininkas, auditorius, socialinis 
darbuotojas, valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
vyr.specialistas, energetikos kainų komisijos narys, gydytojas, 
pardavėjas/operatorius, psichologas, tiesiog valstybės 
tarnautojas.
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kanceliariniai klerkai, kuriantys įstatymus? Šiam vaistui reikia 
recepto, o narkomanas jo tikrai neturi. Nusižengti taisyklėms 
ir duoti, ar bandyti žaisti su likimu?

O kur dar tie benamiai, ateinantys pilnom kelnėm pasišildyti 
šaltą žiemos vakarą... Jie pabūna kelias minutes, o tada vaistinėj 
neįmanoma būti kelias valandas. O ką pasakyti klientams? 
Kad kanalizacijos vamzdis trūko? O kaip su utėlėmis ir kitais 
parazitiniais gyviais? Tai va, kokia rami ir šilta vieta, kurioje 
dirba vaistininkai. Taip, sutinku, narkomanas visur gali ateiti, 
bet prekybos centre žmonių daugiau, yra kameros (daugelyje 
vaistinių, deja, tik butaforinės, nes ir tokiems dalykams 
intensyviai taupoma), galų gale – apsauga. Bet svarbiausia, 
kad vaistinėse yra narkomanų pagrindinės prekės – švirkštai, 
vaistų skiedėjai ir narkotiniai ir psichotropiniai vaistai. Ir 
narkomanai tai puikiai žino.

O kiek sergančių AIDS ir ŽIV nešiotojų, kiek sergančių 
TBC ir hepatitu C? O sergantys virusinėmis infekcijomis? Tokie 
tikrai vengia vaikštinėti po prekybos centrus, o lekia pirmiausia 
į vaistinę. Labai didelis klausimas, kada buvo dirbti pavojingiau 
– ar kai buvo vaistų gamyba, ar kai jos beveik nebeliko? Beje, 
jei šalia stovės supakuoti dėžutėje B grupės vitaminai, jau po 
kelių valandų jie bus įsigėrę ir į plaukus, ir į odą.

Kam reikia šito įstatymo dėl sutrumpintų farmacijos 
specialistų atostogų ir darbo laiko pakeitimo? Vienareikšmiškai 
– vaistinių tinklų savininkams. Kaip galima drįsti parašyti, 
kad mes daugiau dirbsime ir todėl daugiau užsidirbsime? 
Aritmetika labai paprasta. Jei mano darbo sutartis yra ne 
valandinė, o už etatą gaunu 1700 litų (neatskaičius mokesčių 
), vadinasi aš, pakeitus įstatymą ir prailginus darbo valandas, 
gausiu tuos pačius pinigus, nes mano sutartyje bus tie patys 
1700 litų, tik kitas valandų kiekis. Bet kadangi tos papildomos 
valandos bus privalomos pagal etatą, tai mano alga nepadidės 
nei centu. Bet geriau pakalbėkime apie tai, ką jau rašiau ne 
vienam savo straipsnyje – apie reitingus.

Tada reikia atvirai ir rašyti, kad alga padidės todėl, kad mes 
daugiau valandų dirbsim, todėl daugiau vaistų parduosime, o 
jei parduosime daug tų vaistų, kurių reitingai didžiausi, tai ir 
uždirbsim daugiau. Ir tik dėl to, kad kelsim kažkam apyvartą, 
siūlysim, ko reikia, ir ko nereikia, žodžiu, ne visi, bet daugelis 
dirbs pagal jam priimtiną sistemą ir pagal savo sąžinę. Tai gal 
vis dėlto ne nuo to pradedama? Gal reiktų pirma žurnalistams 
pradėti aiškintis, kokiu būdu ir už kokias pinigų sumas patenka 
tam tikrų firmų vaistai į kompensuojamųjų sąrašus, kokias 
pozicijas tuose sąrašuose užima viena, ar kita firma, kodėl 
vienam gamintojui suteikiama didesnė valstybės dotacija, o 
kitiems – mažesnė kompensuojamųjų prekių sąrašuose? Kodėl 
atstovai vis dar prašinėja vaistinėse, kad mes pardavinėtume 
jiems naudingus vaistus? Kodėl jų niekas nekontroliuoja?

Nuoširdžiai sakau, kad visos profesijos yra savaip 
pavojingos, įtemptos, sunkios ir nelyginu jų su sava. Bet 
aptariamas įstatymas palietė mano specialybės žmones. Ir tai 
nereiškia, kad darbą vaistinėje iškeliu aukščiau kitų profesijų. 
Visi darbai yra verti pagarbos ir už visus juos turi būti 
atitinkamai įvertinta ir sudarytos visos sąlygos, kad kuo mažiau 
specialistų emigruotų. Todėl mažiau niurzgėkite, mažiau 
pykite ant viso pasaulio, o geriau palaikykite morališkai prieš 
besisukančią biurokratinę mašiną. 

P.S.: Ir nemaišykite vaistinės darbuotojų su vaistinių 
savininkais. Gal jie ir statosi namus būdami farmacijos versle, 
bet tikrai tai daro ne paprasti samdomi darbuotojai, kurie 
aukoja savo sveikatą dėl kitų gerovės. Mes Lietuvoje dirbame 

už vidutinę algą, kuri nekyla daugybę metų… Ir visi, kurie dar 
esame čia, su jumis, Lietuvoje, vis dar naiviai tikime, kad ir į 
mūsų kiemą ateis šventė. Ačiū visiems už kantrybę.

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi 
skaitytojo nuomonė!

DELFI jau anksčiau teiravosi komentaro Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos viešųjų ryšių specialistės Delijos 
Milašiūtės apie tai, ar iš tiesų egzistuoja reitingai, dėl kurių 
vaistininkai parduodami tam tikrus vaistus gali užsidirbti, ar 
gaunama nusiskundimų vaistininkais:

„Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 
kontroliuoja, kad vaistinėse gyventojams visada būtų pasiūlyti 
pigiausi vaistai. Teisės aktuose numatyta ir visos vaistinės 
privalo turėti monitorius skirtus gyventojams.

Jeigu gyventojas ateina į vaistinę įsigyti receptinį 
vaistą – jam šiame monitoriuje turi būti parodytas visas 
pasirinkimas vaistų, nuo pigiausio iki brangiausio, išrašyto 
jo recepte bendriniu pavadinimu (pvz.: bendriniu pavadinimu 
Amoksicilinas + Klavulano rūgštis 500 mg+125 mg, plėvele 
dengtos tabletės – galima rinktis iš 5, pirmoje eilutėje turi 
būti nurodytas pigiausiais vaistas atsižvelgiant į išrašytą 
kiekį). Tokiu būdu gyventojas pats gali įvertinti kiek kainuoja 
kiekvienas vaistas, bei pasirinkti tinkamiausią kainą.

Jeigu gyventojui išrašytas kompensuojamas vaistas 
– vaistinė privalo turėti pigiausią kompensuojamą vaistą 
nurodytą Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų 
sąraše. Ar vaistinė vykdo šį reikalavimą – kontroliuoja 
Valstybinė ligonių kasa.

Jeigu vaistinė neturi gyventojo pageidaujamo vaisto ir 
šis vaistas yra Lietuvos rinkoje, gyventojas turi teisę prašyti 
užsakyti, o vaistinė privalo šį preparatą įsigyti ir parduoti 
gyventojui.

Tarnyba gauna nusiskundimų iš gyventojų, kad farmacijos 
specialistai nesuteikia informacijos apie pigiausius vaistus, 
siūlo įsigyti brangesnius, nerodo vaistų pasirinkimo 
vaistinės monitoriuje; neinformuoja apie parduodamų 
vaistų tinkamumo vartoti laiką, vartojimą ir kt. Tarnybos 
darbuotojai informuojami, kad vaistinės neužsako gyventojų 
pageidaujamų įsigyti vaistų, motyvuodamos tuo, kad su šiais 
vaistų gamintojais nebendradarbiauja, negali, neapsimoka ir 
panašiai bei nukreipia į kitas vaistines.

Tarnyba atlieka patikrinimus gaunamų skundų pagrindu, 
tačiau vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, prieš 
pradedant tikslinį patikrinimą, inspektorius turi prisistatyti 
vaistinės darbuotojui ir įvardinti patikrinimo tikslą. Prisistačius 
vaistinės darbuotojams – tikslinis patikrinimas tampa ne toks 
efektyvus, nes darbuotojai parodo visą reikiamą informaciją.

Tokius skundus ištirti galima tik atliekant kontrolinį vaisto 
pirkimą. Kontrolinis pirkimas tai procedūra, kai patikrinimą 
atliekantis darbuotojas neprisistatęs vaistinės darbuotojui 
imituoja vaistų pirkimą, o jau po to prisistato vaistinės 
darbuotojui ir informuoja, kad tai buvo patikrinimas. Šiuo 
metu rengiami tam reikalingi teisės aktų pakeitimai, kad ši 
sritis bus kontroliuojama efektyviau.

Taip pat primename, kad vaistus reiktų vartoti atsakingai 
ir nevertėtų pasiduoti įvairioms reklaminėms akcijoms bei 
įsigyti vaistų daugiau negu reikia tuo metu.“

Taip pat primename, kad vaistus reiktų vartoti atsakingai 
ir nevertėtų pasiduoti įvairioms reklaminėms akcijoms bei 
įsigyti vaistų daugiau negu reikia tuo metu.“
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2014 m. gruodžio 16 d. Kijeve įvyko 
„Ukrainos vaistininkystės samitas-2014“. 
Šio forumo tematika apėmė Ukrainos farmacijos 
sektoriaus veiklos reguliavimo politikos analizę ir 
profesinės savivaldos būklę. Pagrindinį pranešimą 
„Ukrainos vaistinių profesinė asociacija – nauja 
farmacijos sektoriaus vystymo kryptis“ padarė šios 
asociacijos prezidentas Oleg Nikulišin, kuris yra 
ir Lvovo srities vaistinių tinklo direktorius. Beje, ši 
juridinių asmenų asociacija įkurta 2007 m. ir šiuo 
metu vienija 2530 vaistinių, kuriose dirba 12000 
darbuotojų. Išviso  Ukrainoje yra 16523 vaistines 
ir 5124 punktai. Prieš dvi savaites, gruodžio 2-3 d., 
O. Nikulišin lankėsi Lietuvoje kartu su farmacijos 
mokslų daktare Liuba Dub. Vizito metu jie apsilankė 
VVKT, LSMU Farmacijos fakultete, Medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejuje. Norėdami išsamiau 
supažindinti Ukrainos vaistininkus su Lietuvos 
farmacijos sektoriaus reorganizavimo patirtimi jie 
pavietė LFS prezidentą prof. Eduardą Tarasevičių 
padaryti pranešimą minėtame samite. Taigi, 
ukrainiečių kolegoms buvo perskaitytas pranešimas 
tema “Lietuvos farmacijos sektoriaus perėjimo į 
rinkos ekonomiką svarbiausi etapai remiantis Europos 
Sąjungos šalių patirtimi“. Forumo darbotvarkėje buvo 
diskusijos ir apie Ukrainos vaistinių rinkos būklę, ir 
marketingo etikos svarbą, ir apie vaistų gamintojų bei 
platintojų bendradarbiavimą. Buvo pateikti duomenys, 
kad 100 vaistinių tinklų sudaro 62 proc. vaistų rinkos 
, o 5 stambiausi platintojai aptarnauja  88 proc. 
vaistinių. Vaistinių tinklai neturi savo nuosavybėje 
vaistinių ir kiekviena vaistinė gali užsisakyti vaistų 
iš 4-5 tiekėjų. Šiuo metu šalyje vyksta farmacijos 
įmonių integracijos procesai tiek mažmeninėje, tiek 
didmeninėje grandyse. Forumo dalyviai kėlė problemą 
sukurti vieningą fizinių farmacijos narių profesinę 
organizaciją, pavadinant ją „Farmacijos palata“. LFS 
prezidentas prof. E. Tarasevičius ukrainiečių kalba 
palinkėjo kolegoms vaistininkams sėkmės sprendžiant 
esamas gyventojų aprūpinimo vaistais problemas 
ir aktyviai dalyvauti Europos bei FIP profesinių 
organizacijų veikloje.

kas, kur, kadaką rašė FarMacijos žinios prieš 80 Metus
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Ukrainos vaistinių profesinės asociacijos 
prezidentas Oleg Nikulišin lankėsi Lietuvoje kartu 
su farmacijos mokslų daktare Liuba Dub. Vizito 
metu jie apsilankė Valstybinėje vaistų kontrolės 
tarnyboje, LSMU Farmacijos fakultete, Medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejuje. 

P A D Ė K A
Lietuvos farmacijos sąjungos 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja LFS XXIX 
suvažiavimo RĖMĖJAMS:

“BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC” UAB
“ENTAFARMA” UAB
“BAYER” UAB
“MEDICATA FILIA” UAB
“ALLIUM UNI” UAB
“ACTIO PHARMA” UAB
“ACORUS CALAMUS” UAB
“VITABIOTIKS” Ltd.
“ĄŽUOLYNO VAISTINĖ” UAB
“IŠLAUŽO VAISTINĖ” UAB
“SKS” UAB
Vaist. D. Raulynaitienei
Vaist. L. Šlepikui

kas, kur, kada

SVEIKINIMAS LSMU 
FARMACIJOS FAKULTETO 

ABSOLVENTAMS

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 
Valdyba nuoširdžiai sveikina 2014 metų 
vientisųjų studijų studentus, lapkričio mėn. 
apginusius diplominius darbus farmacijos 
magistro kvalifikaciniam laipsniui gauti ir 
vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti 
ir linki geros kloties būsimoje profesinėje 
veikloje:

AKVILEI RASTAUSKIENEI
DALIUI RASTAUSKUI
ELVINAI MOSER

2014 m. gruodžio 5 d. LFS kartu su 
“ENTAFARMA” surengė tradicinę konferenciją. 
Jos metu gausiai susirinkusiems nepriklausomų vaistinių 
vaistininkams pranešimus skaitė “TEVA” vaistų 
gamintojai, SKS įmonės bei ”Mano vaistinė” atstovai: 
1.Teva Lietuva- marketinginiai veiksniai vaistų rinkoje. 
Pranešėjai:Audrius Tutlys ir Deimantas Kūgis. 2.”Mano 
vaistinė“ateities perspektyvos. Pranešėjai :Dalius 
Rastauskas,Tomas Seilius. 3. Informacinės paslaugos – 
farmacijos rinkai. Pranešėjai :Marius Leicmanas ir Jonas 
Žalinkevičius. Susirinkusius vaistininkus artėjančių 
švenčių proga pasveikino “ENTAFARMA” vadovas 
vaistininkas Tauras Endriukaitis,  direktorius vaistininkas 
Mindaugas Malinauskas ir LFS prezidentas prof. Eduardas 
Tarasevičius.

Tauras Endriukaitis Mindaugas Malinauskas

kas, kur, kada

Jau antri metai, kai gausus farmakotechnikų 
būrys Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 
pasirinko nuolatines neformalias studijas. Jų studijų 
programa - „Vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) 
kvalifikacijos tobulinimas farmacijos srityje“ siekiant 
ateityje įgyti vaistininko kvalifikaciją.  Apie aukštą 
studentų motyvaciją liudija gausus užsiėmimų 
lankomumas ir stropus mokymasis. Sėkmingai įsisavinus 
šią studijų programą vaistininkų padėjėjai numato pratęsti 
studijas universitete siekiant įgyti farmacijos magistro 
profesinę kvalifikaciją.
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FOTOREPORTAŽAS IŠ LATVIJOS 
FARMACININKŲ DRAUGIJOS 
20-MEČIO MINĖJIMO RYGOJE

kas, kur, kada

2014 m. lapkričio 22 d. Rygoje „Latvių 
namų“ salėje įvyko „Latvijos farmacininkų 
draugijos“ (Latvijas farmaceitu biedriba, LFB) 
įkūrimo dvidešimtmečio iškilmingas minėjimas. 
Į šį renginį susirinko ne tik keli šimtai šios draugijos 
narių, bet ir svečiai iš oficialių institucijų bei užsienio. 
Iš Lietuvos buvo pakviestas LFS prezidentas prof. 
Eduardas Tarasevičius, kuris yra LFB Garbės narys. Iš 
Estijos atvyko farmacininkų draugijos prezidentas Jaak 
Koppel su  lydinčiais asmenimis. Priešpietinio posėdžio 
programą sudarė moksliniai pranešimai, kuriuos 
skaitė farmacijos fakulteto studentai-diplomantai bei 
doktorantai. Popietinis posėdis vyko iškilmingoje 
aplinkoje Rygos “Latvių namų” didžiojoje salėje sėdint 
prie vaišėms skirtų stalų. Prieš prasidedant vaišėms 
pranešimą apie LFB įsikūrimo istoriją ir veiklos 
etapus padarė ilgametis šios draugijos prezidentas 
Aigars Eninš, kuri yra išrinktas LFS Garbės nariu. 
Apie draugijos ateities veiklos planus kalbėjo LFB 
prezidentė Kitija Blumfelde. Po pranešimo ją sveikino 
Latvijos sveikatos ministras G. Belevič, kuris yra baigęs 
medicinos ir farmacijos mokslus. LFS prezidentas 
sveikinimo kalboje paminėjo, kad Latvijos vaistininkai 
turi ilgametes profesinės organizacijos tradicijas. 
Rygoje pirmoji vaistininkų draugija buvo įkurta 1803 
metais, o jos įkūrėjas buvo prof. D. H. Grindels.  
Analogišką profesinę farmacijos specialistų draugiją 
Vilniuje įkūrė prof. J. F. Volfgangas 1819 m. Tarpukario 
Latvijoje veikė LFB, įkurta 1919 m., o Lietuvos 
farmaceutų sąjunga buvo įkurta 1920 m. Kaune. Jis 
priminė, kad nuo 1923 m. iki 1944 m. Rygoje buvo 
leidžiamas žurnalas “Latvijas farmaceitu žurnals”, o 
šiuo metu leidžiamas žurnalas turi pavadinimą “Materia 
medica”. Apie Lietuvos ir Latvijos vaistininkų draugijų 
bendradarbiavimą minėtame žurnale patalpintas E. 
Tarasevičiaus straipsnis su autoriaus nuotrauka ir 
sveikinimu Latvijos Kolegoms. Minėjimo dalyvius 
sveikino Vaistų agentūros direktorė, vaistų gamyklų 
“Grindeks” ir “Olainfarm” atstovai, kitų visuomeninių 
organizacijų vadovai, svečias iš Estijos J. Koppel ir 
svečias iš Lenkijos dr. J. Lazowski. Minėjimo metu 
nusipelniusiems LFB nariams ir svečiams buvo 
įteikti sidabriniai atminimo ženkleliai, o už ypatingus 
nuopelnus šiai draugijai buvo įteikti keliems dalyviams 
“Paracelso piramidės” apdovanojimai. Renginio 
dalyvius linksmino ir LFB choras, ir pramoginės 
muzikos atlikėjai. Malonu pažymėti, kad Latvijos 
Kolegos turi stiprią profesinę vaistininkų draugiją, 
kuriai Vyriausybės pavesta vaistininkų atestavimo ir 
licencijavimo funkcija. LFS palinkėjo latvių kolegoms 
sėkmės įgyvendinant numatytas veiklos priemones ir 
kvietė tęsti vaisingas mūsų draugijų bendradarbiavimo 
tradicijas. 

kas, kur, kada
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Cerdulatinibas  (Cerdulatinib) – naujas priešvėžinis vaistas, 
piperazinpl-pirimidino darinys, vartojamas hematologijoje. 
Jis sukurtas kompanijoje Portola Pharmaceuticals.

Kopanlizibas (Copanlisib) – naujas priešnavikinis vaistas, 
morfolinimidazokvinazolinil-pirimidino darinys, sukurtas 
Bayer kompanijoje.

Dasabuviras (Dasabuvir) – naujas priešvirusinis vaistas, 
dioksodihidropirimidino darinys,  vartojamas hepatitui C 
gydyti (AbbVie)  

Eravaciklinas (Eravacycline) – naujas pusiau sintetinis 
tetraciklinų grupės antibiotikas, vartojamas abdominalinių 
ir komplikuotų urinarinių infekcijų atvejais (Tetraphase 
Pharmaceuticals)

Galunisertibas (Galunisertib) – naujas antineoplastinis 
vaistas, piridinil-pirolopirazoloil-kvinolino darinys, 
vartojamas glioblastomai gydyti (Eli Lilly)

 
Lenvatinibas (Lenvatinib) – naujas priešvėžinis vaistas, 
kvinolino darinys, vartojamas skydliaukės vėžiui gydyti. 
Sukurtas Eisai kompanijoje.
 
Palbociklibas (Palbociclib) – naujas priešnavikinis vaistas, 
piperazinil-piridinil-piridopirimidino darinys, vartojamas 
krūties vėžiui gydyti. Jį sukūrė Pfizer kompanija.

 
Plazomicinas  (Plazomicin) – naujas aminoglikozidų 
struktūros pusiau sintetinis antibiotikas, vartojamas 
gram-neigiamų bakterijų sukeltoms infekcijoms gydyti 
(Achoagen).

 
Ponesimodas (Ponesimod) – naujas imunomoduliatorius, 
tiazolidono darinys, vartojamas psoriazei gydyti (Actelion).

 
Ulodezinas (Ulodesine) – naujas vaistas, pirolopirimidino 
darinys, vartojamas podagrai gydyti (BioCryst).

ką rašo užsienio FarMacijos spaudaką rašo užsienio FarMacijos spauda

UŽSIENIO FARMACIJOS NAUJIENOS
Ispanijos vaistininkų profesinės 

Kolegijos valdybos leidžiamo žurnalo 
„Farmaceuticos“ („Vaistininkai“) 
397 numeryje (2014) aprašo Europos 
Komisijos nutarimą nuo 2014 m. 
birželio 24 d. patvirtinti vieningą visai 
ES vaistinių logotipą, jei šios vaistinės 
nori prekiauti berecepčiais vaistais per 
Internetą. 

Šis nutarimas susijęs su ES Direktyvos 
(2011/62/CE) apie falsifikuotus vaistus 
įgyvendinimu. Žurnalas nurodo šaltinį, 
kuriame pateikiama išsami informacija 
šiuo klausimu: http://ec.europa.eu/health

„Simbrinza“ aprobuota ES glaukomos 
gydymui – taip pavadinta informacija 
aukščiau minėtame Ispanijos vaistininkų 
žurnale. Tai Alcon kompanijos gaminami 
akių lašai, kurie vienoje talpyklėje turi du 
komponentus – brinzolamidą (10 mg/ml) ir 
brimonidino tartratą (2 mg/ml). Šis vaistas 
pasirodys rinkoje 2014 m. pabaigoje arba 
2015 m. pradžioje.

Ispanijos vaistininkų profesinės Kolegijos valdybos 
leidžiamo žurnalo „PANORAMA  ACTUAL DEL 
Medicamento“ (PAM) 374 numeryje (2014) patalpintas 
straipsnis pavadinimu:

Nauji vaistai, įvesti į medicinos praktiką 
pasaulyje 2014 metais.

Žemiau pateikiame šio straipsnio santrauką.
Kadazolidas (Cadazolid) – naujas antibiotikas, turintis du 
farmakoforus: oksazolidinoną ir fluorkvinoloną, vartojamas 
diarėjai, kurią sukelia Clostridium difficile, gydyti. Šį vaistą 
sukūrė kompanija Actelion Pharmaceuticals.
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2014 metų kovo 4 dieną Europos Parlamento Aplinkos, Sveikatos ir Maisto Saugos Komitetas 
organizavo viešąjį seminarą, skirtą ligų prevencijai ir sveikam gyvenimo būdui (Workshop on 
Prevention and Healthy Life). 
2014 metais spalio 7-8 dienomis Briuselyje įvykusioje AESGP dviejų dienų konferencijoje buvo 
nagrinėjami augalinių vaistinių produktų ir maisto papildų harmonizavimo klausimai. 

2014 metų lapkričio 4-5 dienomis Romoje įvyko Italijos pirmininkavimo Europos Tarybai 
kontekste organizuotas neeilinis Europos Vaistų Agentūros Augalinių Vaistinių Produktų Komiteto 
posėdis, kuriame buvo nagrinėjama Europos Vaistų Agentūros ir Europos Maisto Saugos Agentūros 
specialistų vertinimai, susiję su tradiciniais augaliniais vaistiniais produktais ir maisto papildais. 

Detaliai išanalizavus šių renginių programas, nustatyta, kad augalinių vaistinių ir homeopatinių 
preparatų bei maisto papildų racionalaus vartojimo, savigydos, vaistinės augalinės žaliavos 
receptūros etnopaveldo  bei jos cheminės sudėties tyrimo klausimai nebuvo nagrinėti. Būtina 
2015 metais Europos Parlamente organizuoti viešąjį renginį tematika “Augalinių vaistinių ir 
homeopatinių preparatų bei maisto papildų tausojantis racionalus vartojimas, užtikrinant ligų 
prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą”.

Perspektyvinis problemos sprendimas
2015 metų antroje pusėje Europos Parlamento Aplinkos, Sveikatos ir Maisto Saugos 

Komiteto iniciatyva organizuoti Europos viešąjį renginį, kuriame būtų nagrinėjamas Augalinių 
vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų tausojantis racionalus jų vartojimas, 
užtikrinantis Europos Bendrijos šalių gyventojų ligų prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą.

Dr. Vitalija Povilaitytė-Petri  (kontaktinis asmuo Briuselyje} 

Prof. dr. Ona Ragažinskienė 
Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų 

sektoriaus vedėja, Lietuvos Farmacijos sąjungos viceprezidentė (kontaktinis asmuo Lietuvoje) 

Akademikas, prof. habil. dr. Audrius Maruška 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Dr. Artūras Kažemekaitis 
Europos Vaistų Agentūros Augalinių Vaistinių Produktų Komiteto  narys iš Lietuvos 

Respublikos

Doc. dr. Audronius Lukošius
Europos Vaistų Agentūros Augalinių Vaistinių Produktų Komiteto  narys iš Lietuvos Respublikos, 

Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas 

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius 
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas

Doc dr. Tauras Mekas 
Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos medicinos ir Farmacijos muziejaus 

direktorius

Prof. dr. Nijolė Savickienė Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas

Prof. dr. Liudas Ivanauskas Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas
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Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos komisarui
P. Vyteniui Povilui Andriukaičiui

2014-12-04, Lietuva

Augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų tausojantis racionalus 
vartojimas, užtikrinant gyventojų ligų prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą

Strateginis planas

Sustainable use of herbal medicinal products, homeopathic medicines and food supplements 
to assure disease prevention and healthy life

Strategic plan

Problema 
Užtikrinant gyventojų ligų prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą, kompetentingi, turintys 

universitetinį bazinį medicinos, farmacijos išsilavinimą, fitoterapijos specialistai privalo orientuoti 
gyventojus į augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų tausojantį racionalų 
vartojimą. 

Dabartinė situacija
Daugelis augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų yra priskirti bereceptinių 

vaistinių preparatų grupei ir yra lengvai prieinami ir vartojami šalies gyventojų.
Juose  esantys biologiškai aktyvūs junginiai pasižymi įvairiais terapiniais poveikiais, todėl šių 

preparatų vartojimas privalo būti stebimas profesionalių sveikatos priežiūros specialistų. Augalinių 
vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų vartojimas tuo pačiu metu su cheminiais 
vaistiniais preparatais sukelia nenumatytus ir nepageidaujamus poveikius ligoniui. Teisingos 
informacijos trūkumas apie augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų 
tausojantį racionalų vartojimą ir paplitusi komercinė reklama masinėse informacijos priemonėse, 
socialiniuose tinkluose bei populiariuose nerecenzuojamuose leidiniuose ir publikacijose  dažnai 
sukelia pavojų žmogaus sveikatai., kartais ir gyvybei.

Vienas iš svarbiausių uždavinių, sprendžiant augalinių vaistinių preparatų ir maisto papildų 
racionalų vartojimą – jų  standartizavimas ir harmonizavimas.

Antras uždavinys šių preparatų autorizavimas rinkoje. Skirtingose  Europos Bendrijos šalių 
rinkose tie patys preparatai yra priskiriami įvairioms grupėms ir jiems keliami skirtingi produktų 
autorizavimo reikalavimai.

Trečias uždavinys – stebėjimas ir analizavimas augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų 
bei maisto papildų kokybės, cheminės sudėties, saugumo ir efektyvumo bei jų Internetinės prekybos 
tendencijų Europos Bendrijoje, nes dauguma šių produktų įsigyjama iš Kinijos, Tailando ir kitų 
šalių.

Problemos bei uždavinių sprendimo būdai 
Augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų harmonizavimo klausimai 

keletą metų intensyviai nagrinėjami nacionalinėse kompetentingose sveikatos institucijose. Jose 
pasiūlyti sprendimai analizuojami Europiniame lygmenyje Europos Vaistų Agentūros Augalinių 
Vaistinių Produktų Komitete.

Europos savigydos pramonės asociacija (Association of the European Self-Medication Industry, 
AESGP) aktyviai dalyvauja augalinių vaistinių produktų ir maisto papildų harmonizavimo procese 
inicijuodama kasmetines tarptautines konferencijas ir kviesdama dalyvauti šios srities profesionalus. 
Deja, šiuose renginiuose ir diskusijose dalyvavimas sunkiai prieinamas akademinei visuomenei ir 
jauniems specialistams.dėl aukštų mokesčių konferencijos  dalyviams. 
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  LFS nuomone, toks papildomos farmacinės 
paslaugos sureikšminimas nėra pagrįstas ir galima 
daryti prielaidą ar tai nesusiję su vieno vaistinių tinklo 
komerciniais interesais. LFS pasiūlė SRK apsvarstyti 
būtinosios farmacinės rūpybos (analogiškai 
būtinosioms sveikatos priežiūros paslaugoms) 
atskyrimą nuo papildomų farmacinių paslaugų. 
Pastarosioms pagal skandinavų patirtį galėtų būti 
priskirta:
• Paslaugos astma sergantiems pacientams
• Paslaugos cukriniu diabetu sergantiems 
pacientams
• Išsamios farmakoterapinės apžvalgos 
paslaugos pagyvenusiems pacientams
• Individualizuotos rūkymo nutraukimo 
paslaugos
• Sveikatos rodiklių kontrolės paslaugos, 
• Vaistų vartojimo tinkamu laiku priminimo 
paslaugos
• Automatizuotų vienkartinių dozuočių 
paruošimo paslaugos, 
• Inhaliacinės ir kitokios technikos įvertinimo 
paslaugos
• Vaistų pristatymo neįgaliems pacientams 
paslaugos
• Gydytojų išrašytų ilgalaikiam gydymui 
receptų pratęsimas, suderinus visas sąlygas su 
Gydytojų sąjunga (Jungtinės Karalystės patirtis)
• Suaugusių pacientų vakcinacija (Jungtinės 
Karalystės patirtis) 
Šias paslaugas teikia tam tikros vaistinės, pagal 
tos šalies SAM patvirtintą tvarką, o farmacijos 
specialistai turi akreditacijos pažymėjimus šioms 
veikloms. Jas apmoka arba pacientas, arba ligonių 
kasos, arba savivaldybės.
Tačiau svarbiausia – tai būtinoji farmacinė rūpyba, 
kuri turi būti teikiama kiekvienoje vaistinėje ir ji 
apima:
• Individualių konsultacijų konfidencialų 
teikimą kiekvienam pacientui apie saugų įsigytų 
vaistų (receptinių ir berecepčių) vartojimą, nurodant 
jų vartojimo eiliškumą, siekiant išvengti jų tarpusavio 
sąveikos, galimas nepageidaujamas reakcijas ir būdus 
jų išvengti
• Spręsti  su vartojimu susijusias problemas su 
pacientą gydančiais gydytojais ir slaugytojais
• Dalyvauti lėtinių ir ūmių ligų valdymo 
programose parduodant arba išduodant vaistus šių 
grupių pacientams,
• Informuoti pacientus apie galimybę 
dalyvauti prevencinėse programose (tame tarpe ir 
profilaktiniuose skiepijimuose)
Ši būtinoji farmacinė rūpyba ir yra kasdieninė 
vaistininko profesinė veikla. Apie jos svarbą byloja 

Ispanijos mokslininkų 1987-2001 metais atliktų 
tyrimų rezultatai: net viena iš keturių mirties 
priežasčių yra pašalinis vaistinių preparatų poveikis 
ir neracionalus farmacinių preparatų vartojimas. 
Jie padarė išvadą, kad tinkama Farmacinė rūpyba 
gali sumažinti nepageidaujamo vaistinių preparatų 
poveikio sukeliamas reakcijas ir pasekmes.
 O dabar pažvelkime, ar Lietuvos vaistinių 
tinklų vaistinėse, kurios sudaro didžiausią 
mažmeninės vaistų prekybos dalį, sudarytos sąlygos 
atlikti būtinosios farmacinės rūpybos paslaugas 
farmacijos specialistams aptarnaujant pacientus, 
nes pagal aukščiau minėto SAM Ministro  įsakymo 
pakeitimą (2012 09 06 d.) „Farmacinė rūpyba“ turi 
įsigalioti nuo 2015 m. sausio 1 d. 
Juk ir dabar galioja Ministro įsakymo 40 punktas, 
kuriame nurodoma:

40. Išduodant vaistinį preparatą gyventojui būtina 
informuoti:
40.1. kaip efektyviai ir saugiai vartoti vaistinį 
preparatą (prieš valgį, valgant, po valgio ar kitu 
gydytojo nurodytu būdu) priminti apie vartojimo 
eiliškumą, jei vartojami keli preparatai;
40.2. kaip dažnai vartoti vaistinį preparatą 
(preparatus);
40.3. kiek laiko vartoti vaistinį preparatą (preparatus);
40.4. apie galimą vaistinio preparato nepageidaujamą 
reakciją (reakcijas), perspėjant, su kokiais vaistiniais 
preparatais negalima vartoti išduodamo vaistinio 
preparato (preparatų) ir kada būtina informuoti 
gydytoją;
40.5. apie galimas vaistinio preparato (preparatų) 
kontraindikacija.

• Taigi, ar galima įgyvendinti šio vertingo 
ministro įsakymo reikalavimus, jei pagal 
žiniasklaidoje pateiktus faktus vidutiniškai paciento 
aptarnavimui skiriamos 3-5 min.
• Lietuvos patirtis rodo, kad klientus (tuo 
labiau pagyvenusius pacientus) reikia aptarnauti 
sudarius sąlygas atsisėsti (bankai, poliklinikos, 
„Sodra“ ir t.t.) ir tuo pačiu teikti farmacinės rūpybos 
paslaugas atsisėdus ir farmacijos specialistams 
(Skandinavijos šalių patirtis).
• Neužtikrinamas konfidencialumas tiek 
vaistininkui bendraujant su pacientu, tiek netinkamai 
įrengiant kompiuterių monitorių ekranus. Pasirodo, 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dar 2010 
m. perspėjo Nacionalinę vaistų prekybos asociaciją, 
Nepriklausomų farmacijos įmonių asociaciją ir 6 
įmones valdančias didžiausius vaistinių tinklus, tačiau 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymas pažeidinėjamas iki šiol:
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Tema: „Ar vaistinių tinklai sudaro sąlygas 
kiekvienoje vaistinėje teikti farmacinės rūpybos 
paslaugas? Farmacijos specialistai nebegali 
tylėti...“

„Farmacinės rūpybos naudą supranta vis daugiau 
šalių“ - tokiu pavadinimu  dienraštis „Lietuvos sveikata“ 
patalpino interviu su Europos farmacijos reikalų grupės 
(PGEU)  generaliniu sekretoriumi John Chave. Šios 
farmacinės paslaugos diegimo mūsų šalyje būtinumą 
svarsto ir politikai, ir vaistininkai, ir pacientai.

Kodėl vaistinių savininkai nesudaro sąlygų teikti 
būtinąsias ir papildomas farmacines paslaugas?

Kokios darbo sąlygos farmacijos specialistams 
vaistinių tinkluose?

Pranešėjai:
Prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius, Lietuvos 

farmacijos sąjungos prezidentas
Dr. Jurgita Daukšienė, Lietuvos Sveikatos Mokslų 

Universiteto Socialinės farmacijos katedros dėstytoja
Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas 

Žydrūnas Mineikis.
Šią spaudos konferenciją LFS organizuoja kartu su 

Vaistinių darbuotojų profesine sąjunga.
LFS – savanoriška ir nepriklausoma visuomeninė 

organizacija vienijanti Lietuvos universitetinį mokslą 
baigusius specialistus, dirbančius farmacijos mokslo ir 
praktikos srityse. Jos tikslas – operatyvi ir kompetentinga 
farmacinė pagalba Lietuvos gyventojams bei LFS 
narių teisių ir interesų gynimas bei jų kvalifikacijos 
kėlimas. Vaistinių darbuotojų teises ir interesus gina ir 
profsąjunga.

Šiuo metu žiniasklaidoje plačiai diskutuojama ir 

dėl farmacinės rūpybos diegimo Lietuvos vaistinėse, 
ir dėl vaistininkų ir jų padėjėjų darbo sąlygų. Pirmą 
Farmacinės rūpybos sąvokos apibūdinimą pasiūlė JAV 
mokslininkai Č. Hepleris ir L. Strand prieš 25 metus. 
Apie šios koncepcijos, orientuotos į pacientą, diegimo 
patirtį 2014 m. BaltPharm Forume išdėstė dr. D.R. 
Oliveira (Minesotos universitetas) ir Suomijos ekspertė 
S. Leikola. Sąvokos apibrėžime yra neesminių skirtumų. 
Amerikiečių apibūdinimas yra lakoniškas : „Farmacinė 
rūpyba (FR) - tai atsakingas gydymas vaistais, kurio 
tikslas – pasiekti neabejotinus rezultatus, pagerinančius 
paciento gyvenimo kokybę, ir pasiekti palankiausius 
klinikinius rezultatus  minimaliomis ekonominėmis 
sąlygomis“. LSMU doc. V. Skyrius daktaro disertacijoje 
apibendrino užsienio autorių darbus ir jais paremtas yra 
FR apibūdinimas, kuris yra LR SAM ministro 2007 
m. birželio mėn. 15 d. įsakyme „Dėl geros vaistinių 
praktikos nuostatų patvirtinimo“: Farmacinė rūpyba 
– gyventojo gydymui reikalingų vaistinių preparatų 
parinkimas, leidžiantis gauti rezultatus, maksimaliai 
pagerinančius gyventojo gyvenimo kokybę. Tai 
gydytojo, vaistininko ir gyventojo bendradarbiavimas, 
siekiant nustatyti ir išspręsti visas su vaistinių preparatų 
vartojimu susijusias sveikatos problemas. Tai nuolatinis 
preparatų vartojimo kokybės gerinimo procesas“. 

Atsižvelgiant į tai , kad FR sąvokos apibrėžimo nėra 
Farmacijos įstatyme, Seimo Sveikatos reikalų komitetas 
(SRK) 2014 11 26 d. svarstė grupės Seimo narių 
minėto įstatymo pakeitimo projektą, kuris skiriasi nuo 
SAM ministro įsakyme įteisinto apibrėžimo, įterpiant 
„ir vakcinomis vykdomus suaugusiųjų profilaktinius 
skiepijimus“:

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) ir Vaistinių 
darbuotojų profesinės sąjungos spaudos konferencija 

(BNS 2014 12 18)

iš lFs veiklos



70 Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (230-231) · 2014 71Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (230-231) · 2014

„Entafarma“ – lietuviško kapitalo didmeninės 
prekybos firma, įsikūrusi apie 20 km. nuo Vilniaus, 
Klonėnų kaime, Ukmergės link.

Važiuojant greitkeliu iš tolo šviečia naujas pastatas 
stiklinėmis fasado sienomis, ir ant jo didelis užrašas 
„Entafarma“.

2014 m. gruodžio 5 d. „Entafarmą“ aplankė Lietu-
vos ministro pirmininko patarėjas, Lietuvos nusipelnęs 
sveikatos apsaugos darbuotojas dr. Antanas Vinkus.

Antanas Vinkus – geras gydytojas praktikas, va-
dovas ir politikas, daug nuveikė Lietuvos gyventojų 
sveikatos labui. Jis pastatė Klaipėdos miesto ligoninę 
ir jai sėkmingai vadovavo, taip pat buvo didžiausių 
Lietuvos ligoninių – Kauno klinikų ir Vilniaus San-
tariškių klinikų vadovu, sveikatos apsaugos ministru, 
Lietuvos ambasadoriumi, Neringos meru. Jam rūpi 
visi sveikatos apsaugos reikalai, jų tarpe ir farmacinė 
pagalba. Todėl, prof. Eduardui Tarasevičiui pasiūlius 
susipažinti su viena didžiausių vaistų tiekimo firmų, 
jis mielai sutiko ir kartu su profesoriumi atvažiavęs į 
„Entafarmą“ ją apžiūrėjo ir domėjosi jos veikla.

„Entafarmos“ vadovas – vaistininkas Tauras 
Endriukaitis. Jis pasirinko savo tėvo Romualdo En-
driukaičio, Kidulių farmacininko, profesiją ir tęsia 
tėvo darbus. Tik Romualdas Endriukaitis neturėjo tų 
galimybių, kurias dabar nepriklausomoje Lietuvoje 
turi jo sūnus.

Vos turėdamas 17 metų ir besimokydamas Jurbarko 
vidurinėje mokykloje Romualdas Endriukaitis buvo 
apkaltintas antisovietine veikla ir 1949 m. nuteistas 
kalėti lageryje 10 metų, ir jam teko kęsti alkį, šaltį ir 
sunkiai dirbti. Grįžęs iš lagerio, 1962 m. baigė Kau-
no felčerių – akušerių mokyklą ir įgijo farmacininko 
specialybę. 1963 m. įkūrė vaistinę savo gimtinėje 
Kiduliuose, o 1976 m. padedamas vietinio kolūkio 
pastatė vaistinei naują, atskirą namą.

Romualdas Endriukaitis labai domėjosi krašto ir 
farmacijos istorija, rinko senovinius, istorinius ekspo-
natus – vaistinės indus, prietaisus, senovines knygas, 
receptus ir vaistinėje įkūrė muziejinį kampelį. Po jo 
ankstyvos mirties, nes mirė nesulaukęs ir pensijinio 
amžiaus, jo darbą tęsia sūnus Tauras, kuriam meilę ir 
pagarbą senovei įdiegė tėvas.

Tauras Endriukaitis gabus, energingas ir darbštus 
jaunas žmogus. Jo darbo užmojai daug didesni negu 
jo tėvo Romualdo Endriukaičio, kurio atminimą jis 
labai brangina.

Tauras Endriukaitis toliau renka istorinius farma-
cinius eksponatus ir „Entafarmos“ administracinėse 
patalpose įkūrė farmacijos muziejų.

Vos tik įėjus pro „Entafarmos“ duris, lankytoją pa-
sitinka farmacijos senovė – už stiklinių sienų dviejuose 
kambariuose gražiai išdėstyti senoviniai vaistinės 
indai, prietaisai, receptų signatūros, senos knygos, 
preparatų pavyzdžiai.

Akis patraukia ant stiklinio staliuko padėta 1910 
m. Jurbarko, tada vadinto Georgijevsku, vaistininko 
Bregausko knyga, kurioje jis žymėdavosi savo sko-
lininkus. Matyt, jis dažnai ligoniams, neturintiems 
pinigų, vaistus duodavo skolon.

Ant sienos pakabintame stende suklijuota daug 
receptų signatūrų, ant kiekvienos jų vaistinės savi-
ninko pavardė, vaistinės adresas, valstybės herbas. 
Seniau kiekvienas vaistas turėdavo būti išduodamas su 
signatūra, ant kurios būdavo parašoma vaisto sudėtis, 
vartojimo būdas, ligonio vardas ir pavardė ir kt.

T.Endriukaitis parodė acto esencijos, gamintos 
tarpukario Lietuvoje, buteliuką, kurio kakliukas vi-
duje taip susiaurintas, kad esenciją būtų galima pilti 
tik labai maža srovele. Taip padaryta, kad apsaugoti 
pasiryžusius nusižudyti nuo jų baisios minties, kam 
dažnai ryždavosi jaunos moterys, nes patekęs į burną 

SVEČIAVOMĖS „ENTAFARMOJE“
kas, kur, kada

LFS siūlė paprastą sprendimą vietoj ekranų turėti 
spausdintą kompensuojamų vaistų kainų variantą, kurį 
konfidencialiai galėtų vartyti individualus pacientas, 
norėdamas susipažinti su jam skirtų vaistų kainomis.
• LFS nuomone, neišspęstas rašytinės informacijos 
įteikimas kiekvienam pacientui arba jo vaistų atėjusiam 
paimti asmeniui apie vaistinėje įsigytus vaistus (žr. 
40.1-40.5 įsakymo punktus), nes farmacinės rūpybos 
paslaugų teikimas turi būti monitoruojamas.
Taigi, vertinant esamą situaciją, būtinosios farmacinės 
rūpybos teikimas kiekvienam pacientui gali ir turi būti 
įgyvendinamas, jei Farmacijos įstatymo 35 straipsnis 
bus papildytas 19 ir 20 dalimis:

19) „Vaistinių savininkai privalo sudaryti sąlygas 
vaistininkams kiekvienoje vaistinėje teikti būtinąsias 
farmacinės rūpybos paslaugas“
20) „Farmacinės rūpybos papildomos paslaugos 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka gali būti 
teikiamos vaistinėse, atitinkančiose SAM nustatytus 
reikalavimus“.
Faktinę medžiagą apie vaistininkų darbo sąlygų 
pažeidimus pateiks Vaistinių darbuotojų profsąjungos 
pirmininkas Žydrūnas Mineikis, o teisinius vaistininkų 
sutrumpinto darbo laiko trukmės argumentus pateiks 
LSMU vaistų technologijos ir socialinės farmacijos 
katedros dėstytoja dr. Jurgita Daukšienė.

LFS prezidentas prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

1955.04.19-2014.12.17
Po ilgos ir sunkios ligos nutrūko mūsų kolegės 

DANUTĖS BUGELEVIČIENĖS
ilgametės LFS narės gyvenimo styga.

Visas savo jėgas ji atidavė farmacijai, džiaugėsi 
matydama daugelį savo auklėtinių, farmakotechnikų 
ir vaistininkų sėkmingai besidarbuojančių Lietuvos 

žmonių sveikatinimui.
Jos priesakas buvo dirbti tiek, kiek leidžia jėgos. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės artimiesiems 
ir bendradarbiams.

LFS Valdyba

iš lFs veiklos
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MANO GYVENIMO NUOTRUPOS...
dr. Henrikas Dūdėnas

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

MeMuarai

Turiu prisipažinti, kad jau buvau išmėgintas įvairių sunkumų, 
bet patyrimo buvo mažoka. Tikėjau savo jėgomis, ieškojau 
bendraminčių, bet jų buvo mažai. J. Makauskas nuo pirmų 
dienų su manim elgėsi pagarbiai, tuo metu jis buvo technologas. 
Norėdamas įgyti patirties pakviečiau vyr. inžinierių vykti kartu 
į Lvovą, kur buvo pastatytas naujas, panašus ampulių cechas. 
Prieš išvykdamas, per pasitarimą išdalinau paruoštas užduotis 
padalinių vadovams su įpareigojimu, nustatytu terminu pateikti 
ataskaitą apie atliktą darbą.

Tokiu būdu įvedžiau tvarką gamybiniuose pasitarimuose, 
padidinau pareigybinę atsakomybę.

Buvo gauti rezultate. Cecho ar kitas gamybos vadovas 
galėjo kreiptis rūpimu klausimu į mane, bet kada. Kiekvienas 
buvo išklausomas, tariamasi, išklausydavau nuomonę, 
pasiūlymus dėl mano pateiktų klausimų.

Komandiruotė į Lvovą man buvo labai svarbi, nes 
išsiaiškinau tuos klausimus, kurie kilo statant ampulių 
cechą. Susipažinau su šios stambios Ukrainos gamyklos 
darbo organizavimų, gamybiniais ir pagalbiniais cechais, 
tarnybomis. Be to prikalbinau T. Kovaliauską pasirašyti sutartį, 
su keliais Lvovo gamyklos specialistais dėl pagalbos mums 
rūpimais klausimais. Taip ir įvyko. Atvykę specialistai buvo 
diplomatiškai sugrupuoti su sanitiečiais, ir darbai pajudėjo.

Ampulių cechą eksploatacijon įvedėme laiku. Džiaugėmės, 
bet ne visi. Cecho viršininkas A. Kesminas gudravo, įvyko 
konfliktas, jis apmokėjo ceche rastą trūkumą ir išvažiavo 
dirbti į Vilnių.

Ampulių cecho viršininke tapo jo pavaduotoja B. 
Stankevičienė, tačiau povandeninės srovės neleido jai 
normaliai dirbti ir ji perėjo į naujai įsteigtą eksperimentinę 
laboratoriją.

Po poros metų Tadas Kavaliauskas taip pat atsisakė vyr. 
inžinieriaus pareigų ir pasiprašė skirti techninės kontrolės 
viršininko pavaduotoju. Jo prašymą patenkinau.

Teko į „Sanitą“ priimti apie 300 naujų darbuotojų, 
darbininkų ir specialistų, kuriuos ruošėme įvairiomis formomis, 
mokėme savo jėgomis, siuntėme į komandiruotes.

Darbas stabilizavosi, kai vyr. inžinieriumi tapo Vladas 
Dambrauskas. Partijos komitetas prieštaravo, kad nepartinis, 
todėl buvau priverstas jo pavaduotoja skirti partinės org. 
sekretorę S. Stankevičienę. Jonas Makauskas tapo mano 
bendraminčiu.

Po kelių metų jis išvyko į Kubą, kaip svarbus specialistas. 
Po dviejų metų grįžęs tapo „Sanito“ vyr. inžinieriumi ir su juo 
sėkmingai dirbome virš dešimties metų, ėjome greta, „Sanite“ 
vyko svarbūs darbai. Dėjome daug pastangų ampulių cecho 
veiklai plėsti, gamybai toliau mechanizuoti. Daugelį vertingų 
pasiūlymų pateikė fabriko racionalizatoriai, jie buvo visi 
įgyvendinti.

Ampulių gamyba išaugo iki 340 milijonų. Skyrėme didelį 
dėmesį, pastatų remontui ir rekonstrukcijai, bendradarbiavome 
su SSSR moksliniais tiriamaisiais institutais. „Sanito“ 
eksperimentinė laboratorija ir eksperimentinis cechas buvo 
svarbūs kuriant ir diegiant gamybon naujus preparatus, 
eksperimentinio cecho viršininkais buvo A. Bertulis, R. 
Zaborskis. Svarbų vaidmenį atliko centrinė laboratorija ir 
jos vadovės V. Markova, L. Gudonienė. Ypač daug energijos 
ir sumanumo įrengiant centrinę analitinę laboratoriją 
įdėjo Valerija Markova, kuri važinėjo po TSRS mokslo-
tiriamuosius institutus perimdama pačius naujausius analizės 
metodus. Ši laboratorija buvo aprūpinta to laikotarpio 
geriausiais prietaisais ir įranga. „Sanito“ svečiai iš įvairių 
Sąjungos ir kitų valstybių aukštai vertino mūsų specialistus 
analizės srityje.

Turėdami geras laboratorijas sėkmingai gaminome 
įvairius preparatus, ypač didelį kiekį ampulių ir buvome vieni 
didžiausių ampulinių preparatų eksportuotojai.

Mokslo ir mokymo reikalams „Sanito“ laboratorijose 
suteikėme sąlygas Kauno Medicinos, Kauno Politechnikos, 
Vilniaus universiteto studentams.

Eksperimentinės laboratorijos vadovais buvo: E. 
Stankevičienė, J. Bertaševičius, J. Grinevičius. Tūkstantis 
devyni šimtai aštuoniasdešimtais metais chemijos-farmacijos 
fabrikas „Sanitas“ Tarybų Sąjungos vadovybės potvarkiu buvo 
iš Lietuvos vyriausiosios farmacijos valdybos pavaldumo 
perduotas TSRS Medicinos pramonės žiniai.

„Sanitas“ tapo eksperimentine gamykla, tiesiogiai pavaldi 
Biologinių ir cheminių medžiagų moksliniam institutui 
Maskvoje.

mažas esencijos kiekis sukeldavo skausmą ir atgrasy-
davo nuo noro jos išgerti daugiau.

Čia pat gražiai eksponuojamas vandens distilia-
vimo aparatas, infundirinis aparatas infuzijoms virti, 
prietaisas piliulėms, supozitorijams gaminti, spaus-
tuvas kamščiams, kuris buvo kiekvienoje vaistinėje, 
kad lengviau būtų užkimšti vaistų buteliuką, įvairios 
vaistinės svarstyklės, senųjų, dar tarpukario Lietuvoje, 
o ir vėliau parduodamų vaistinėse preparatų pavyz-
džiai, farmakopėjos, vaistinių receptūrinės knygos ir 
kiti panašūs eksponatai. Tai visa gražiai apiforminta 
tinkamais užrašais, susisteminta.

Tik gaila, kad visa tai neprieinama plačiajai visuo-
menei, o tik tiems, kurie su reikalais atvyksta į „Enta-
farmą“. Būtų gera šią ekspoziciją turėti Vilniaus mieste 
ir turtingą farmacijos praeitį parodyti vilniečiams ir 
miesto svečiams, nes dabartinės vaistinės nebeprimena 
senųjų gamybinių vaistinių. Tiesa, Tauro muziejuje 
yra ir tikras bulgariškas asistentinis stalas su biurečių 
sistema, kuriuo buvo naudojamasi vaistams gaminti ir 
asistentas tą darbą galėjo dirbti sėdėdamas.

Įspūdingas ir pats „Entafarmos“ pastatas – sandėlio 
ir administracijos patalpos. Sandėlio patalpos net 60 
metrų ilgio ir 12 m. aukščio, jų dalis dviejų aukštų. 
Visur, tiek sandėlyje, tiek administracijoje nepaprasta 
švara ir tvarka. Sandėlis aprūpintas moderniais kėlimo 
ir prekių surinkimo įrengimais. Prekių pakai ant padė-
klų sudėti ant metalinių lentynų net ir 12 m. aukštyje. 
O čia saugoma net 5000 pavadinimų vaistų. Prekės 
gaunamos iš Europos ir kitų kraštų gamintojų.

„Entafarma“ ne tik tiekia vaistus apie 700 Lietuvos 
vaistinių, bet dideles vaistų siuntas gamintojams čia 
padeda sandėliuoti ir jas išsiuntinėja Baltijos ir kitoms 
šalims, siekia Kazachstaną ir dar toliau.

Į patalpą, kur ant pakuočių užklijuojamos lietu-
viškos etiketės ar išfasuojama kai kurių gamintojų 
produkcija į smulkesnę tarą, galima įeiti tik apsivilkus 
vienkartinį chalatą ir ant batų užsimovus specialius 
apsauginius antbačius.

Sandėlyje visi dirbantieji dėvi specialius žalius 
darbo kombinezonus su užrašu „Entafarma“.

Firmoje dirba apie 100 darbuotojų, dalis jų farma-
cijos specialistai.

„Entafarma“ – „Geros gamybinės praktikos“ 
didmeninė įmonė ir ja jos savininkas pagrįstai gali 
didžiuotis.

Tikimės, kad ir ateityje „Entafarma“ sėkmingai 
darbuosis ir plės savo veiklą, ko jai ir linkime.

      
Dr. Regina Žukienė

kas, kur, kada
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Pastoviai lankėsi ir užsienio šalių delegacijos. Kolektyvui 
už aukštus gamybinius pasiekimus buvo suteiktas „Aukštos 
darbo kultūros kolektyvo“ vardas.

Gamyklos administracija siekė, kad į gamyklą patektų tik 
dori, aukštos kvalifikacijos specialistai. Taigi patekti į „Sanitą“ 
buvo ne taip lengva.

Na ir dar apie statybas, kai buvo pastatytas cechas ir 
laboratorijos, bei slėptuvė su sporto sale, pradėjom rekonstruoti 
administracinį korpusą. Įrengėm aktų salę, išpuošėme vitražais 
centrinę sceną su Galeno atvaizdu.

Šioje aktų salėje vykdavo mokslinės konferencijos. 
Ruošdavome tarprespublikines konferencijas. Mūsų salėje 
skambėjo pranešimai Lietuvos Farmacininkų mokslinės 
draugijos pirmininko profesoriaus E. Tarasevičiaus, profesoriaus 
A. Mickio. Dažnai paskaitas skaitydavo habilituota m. daktarė 
E. Šimkūnaitė. Atvykdavo sąjungos vaistų kontrolės atstovai: 
profesorius Arzamascev, L. Piruzian. Sąjungos farmacijos 
valdybos viršininkas A. Kliujev, Lietuvos farmacijos valdybos 
viršininkas V. Sakalauskas, Charkovo mokslininkai F. Konev, 
kurie skaitė pranešimus įvairia tematika. Salė galėjo sutalpinti 
virš septynių šimtų žmonių. Šioje salėje įvyko susitikimai su 
legendiniais „Žalgirio“ krepšininkais, su kosmonautais bei 
kompozitoriais.

Ypač patikdavo veteranų vakaronės, rengiamos rudens 
gerybių parodos, rankdarbių parodos. Minimų renginių viena 
iš organizatorių buvo ilgametė „Sanito“ profsąjungos komiteto 
pirmininkė A. Pacevičienė su kitais aktyvistais.

„Sanito“ organizuojamos rudens gėrybių parodos žavėjo 
savo dalyvių gausa ir išradingumu. Stalai buvo nuklojami 
įvairiausiomis savo soduose išaugintomis gerybėmis. 
Kiekvienas padalinys turėjo ir savo geriausią kulinarę. Visa 
tai vykdavo naujoje aktų salėje skambant orkestro grojamom 
melodijom. Vakaronės dalyviai buvo ir „Sanito“ moterų ir 
vyrų ansambliai, kurių dainos dažnai džiugino kolektyvo 
narius. „Sanito“ moterų ir vyrų ansambliai turėjo gerą vardą. 
Kolektyvų vadovai Užtupas ir Kavaliauskas nusipelnė didelės 
pagarbos sukurdami tokius kolektyvus. Gamykla turėjo savo 
dainą, ją sukūrė V.Čepkus ir S.Jonkus 1979 metais.

Komisija galėjo įvertindavo rudens gėrybių parodos 
eksponatus, geriausius apdovanodavo, o po komisijos vertinimo 
visi žiūrovai ir dalyviai ragavo, dalinosi kulinariniais receptais. 
Renginių vadovė Pacevičienė Audronė buvo padirbėjusi 
gamykloje apie tris metus, vėliau įstojo į Vilniaus Valstybinį 
universitetą studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1970 m. 
kolektyvas išrinko A. Pacevičienę etatine pirmininke. Ji greitai 
užsitarnavo kolektyvo narių pasitikėjimą ir pagarbą.

„Sanite“ organizuojami renginiai turėjo gilią prasmę: 
gamykloje buvo įsteigta vakarinė vidurinė mokykla, kurią 
baigė apie šimtas gamyklos dirbančiųjų. Suruošėme iškilmingą 
brandos atestatų įteikimą buvusiems abiturientams, dalyvaujant 
jų šeimos nariams, ypač vaikams, tai buvo džiaugsmo ašarų 
pilnas renginys. Baigusiųjų gretose daug darbo pirmūnų 
ypač moterų, kurios sakė savo vaikams, kad mokytis niekada 
nevėlu.

Puikūs kovo aštuntosios renginiai, kurių metu „Sanito“ 
veteranas, dailininkas ir orkestro vadovas A.Kavaliauskas 
surengdavo įspūdingą, moterų pasveikinimą, kuris prasidėdavo 
pirmąją pamaina cechuose, orkestro vyrai, jau laukė į darbą 
ateinančių moterų ir sveikino tulpės žiedeliu. Orkestras 
padėjo gamyklos vadovams telkti kolektyvą, ne tik per 

šventes, bet ir organizuojant keliones. Buvo įkurtas kultūros 
klubas, organizuotas „Gražiausios sanitietės“ konkursas. 
Malonu buvo stebėti moterų švytinčias akis, puikią nuotaiką. 
„Sanito“ kolektyve iš tūkstančio dirbančiųjų du trečdaliai 
buvo moterų.

A. Pacevičienę galėjai kasdien sutikti gamybiniuose 
padaliniuose, ne tik dirbančią kabinete. Apie pastebėtus 
nesklandumus informuodavo administraciją.

Audronė daug dėmesio skyrė savo šeimai, dukrai ir sūnui. 
Šiuo metu ši energinga moteris dirba „Saulės“ gimnazijoje 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, aktyviai dalyvauja 
jaunosios kartos auklėjime, palaiko ryšius su buvusiais 
bendradarbiais, pagal galimybes teikia pagalbą. Veteranų 
vakaronių rengime aktyviai reiškėsi E. Stankevičienė, kuri iki 
šiol rūpinasi ir bendrauja su „Sanito“ darbo veteranais.

Kolektyvo nariai dažnai vykdavo į Panevėžio dramos 
teatrą, Vilniaus operos ir baleto teatrą. Sudarytos sąlygos 
moterims esant šeimos aplinkybėms pavaduoti vienai kitą – tai 
pasiteisino pilnai.

Gamyklos teritorijoje buvo įrengta maisto produktų 
parduotuvė. Tai lengvino moterų gyvenimą, buvo galima 
užsakyti reikiamus produktus.

Medicinos punktas, fizioterapijos ir stomatologijos 
kabinetai tarnavo visiems kolektyvo nariams. Valgyklos 
darbas buvo labai gerai organizuotas, išduodamas nemokamas 
pienas, buvo didelis daržovių asortimentas. Valgyklos darbas 
labai sužavėjo Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininką 
J.Razumą, kuris „nelegaliai“, pasivadinęs interesantu, 
anksti ryte užėjo į gamyklos valgyklą, išnagrinėjo meniu ir 
porcijų dydį, pagyrė vadovę ir visuomenines organizacijas 
už rūpestį dirbančiaisiais. Sekančiame vykdomojo komiteto 
posėdyje J.Razumas savo apsilankymo rezultatus pagarsino 
ir pareikalavo kitų kolektyvų vadovus pasimokyti, kaip reikia 
rūpintis dirbančiųjų maitinimu.

Kraštotyros būrelio nariai su šeimomis keliavo po Lietuvą. 
Buvo rašomas „Sanito“ gamyklos metraštis. Deja, atsirado 
tokiu, kuriems tai nebuvo brangu. Gražiai aprašyti gamyklos 
istorijos puslapiai dingo...

Turėdami kolektyve gausą moterų būrį, visada 
atsižvelgdavome į jų problemas. Juk moterims reikėjo ir darbe 
dirbti, ir namus tvarkyti, vyrui patarnauti, vaikus auginti ir t.t.

„Sanite“ taikėme Vengrijos farmacijos gamyklų patirtį, 
buvo stengiamasi sudaryti moterims palankų darbo grafiką. 
Vadovybė niekada neprieštaravo, jei cechų ir kitų padalinių 
vadovai išleisdavo iš darbo darbuotojas vienu ar kitu metu.

Švenčių proga administracija išsiųsdavo sveikinimus 
buvusiems darbo veteranams, kurie jau buvo išleisti į pensiją. 

MeMuarai

„Sanito“ perdavime dalyvavo dvi komisijos: Sąjunginė, 
kuri perėmė, ir Lietuvos, kuri perdavė gamyklą.

Priėmime dalyvavo Medicinos pramonės ministerijos plano 
ekonominės valdybos viršininkas J. Naumov, ministerijos 
gamybos valdybos viršininko pavaduotojas E. Švedčenko, 
ministerijos finansų valdybos ekonomistė E. Doceko, 
ministerijos materialinės-techninės valdybos vyr. specialistas 
S. Sčerbakov.

Lietuvos vyriausiąją farmacijos valdybą atstovavo 
viršininko pavaduotoja R. Žukienė, valdybos planavimo-
finansų skyriaus viršininkas L. Šutas. Fabrikui atstovavo 
direktorius H. Dūdėnas, vyr. inžinierius J. Makauskas, 
planavimo skyriaus viršininkas A. Bartkus, vyr. buhalteris V. 
Aukštakalnis.

Fabriko perdavimo, komisija patikrino dokumentaciją, 
atliko inventorizaciją, pastatų ir įrengimų, pabrėždama jų 
patenkinamą stovį.

Nustatė, kad fabriko teritorija užima 13 3 kv. metrą, 
užstatymo plotas – 7 475 kv. metrai. Perdavimas vyko iš 
balanso į balansą, fiksuojant stovį 1980 m. balandžio mėnesio 
pirmai dienai. Pagrindinių fondų buvo 3 248 tūkst. rublių, 
apyvartinių fondų normatyvai buvo 1 724 tūkst. rublių. 
Tuo pačiu Medicinos pramonės ministerijai buvo perduoti 
gamybiniai planai, techniniai-ekonominiai rodikliai, įvairūs 
asignavimo lakštai, gamyklos nomenklatūra, pagal visus 
gamybinius cechus ir padalinius.

Perdavimo aktą Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos 
vardu pasirašė R. Žukienė, Medicinos pramonės ministerijos 
vardu J. Naumov.

Perdavimo balansą, pajamų ir išlaidų dokumentą 
patvirtino fabriko direktorius. Teko pateikti daug ir įvairių 
pažymų, penkmečio plano rodiklius (septyniasdešimt šeštų 
– aštuoniasdešimtų metų). Lietuvos farmacijos valdybos 
viršininkas V. Sakalauskas pateikė patvirtintą pažymą apie 
išskirtas lėšas mokslo-tiriamiesiems darbams, suma buvo 
78 tūkst. rublių. Be to reikėjo pateikti išsamią ataskaitą apie 
Lietuvos valstybinio plano komiteto išskirtas lėšas įsigyti 
importinei įrangai.

Perdavimo metų įvyko įvairių ginčų dėl fabriko „Sanitas“ 
pavaldumo. Fabriko perdavimo sąjunginiai priklausomybei 
iniciatorius buvo akademikas L. Piruzian, kuris vadovavo 
stambiam moksliniam-tiriamajam institutui.

Mes net neįtarėme, kad buvome stebimi eilę metų, kai 
dirbom su įvairiais institutais, operatyviai įdiegdami gamybon 
kasmet po keturis-penkis preparatus.

Sukurtų preparatų bandomąsias serijas pagamindavome 
eksperimentiniame ceche, po to perduodavom į gamybą. Šių 

naujų preparatų gamyba vykdavo ne tik „Sanite“, nes mes 
neturėjome kapsuliavimo įrangos, aerozolių, tepalų fasavimo 
į tūbas įrangos.

Po šio perdavimo teko išgirsti daug priekaištų iš įvairių 
instancijų Lietuvoje. „Sanitas“ garantavo Lietuvos gyventojų 
pirmaeilį aprūpinimą. Teko žodžiu ir raštu užtikrinti Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministeriją bei Vyr. farmacijos valdybą, 
kad respublikos aprūpinimas vaistais bus pirmaeilis, kiek 
reikės – tiek pateiksime.

Vėliau Vyr. farmacijos valdybos viršininkas V. Sakalauskas 
viename iš Respublikoje vykusių pasitarimų dėkojo už 
gerą ir tvarkingą aprūpinimą ne tik vaistais, bet ir tiekiant 
įvairiapusišką paramą.

Reikėjo susipažinti su įvairiomis sąjunginėmis 
ministerijomis ir valdybomis. Galiu atvirai pareikšti, kad 
instituto vadovas L. Piruzian padėjo gauti reikiamų medžiagų 
ne tik gamybai, bet ir statybai. Buvo tik viena sąlyga, kad 
išskirti fondai būtų ūkiškai panaudoti.

Eksperimentinėje gamykloje „Sanitas“ sukūrėme 
statybos-remonto skyrių, kuriam vadovavo vyr. inžinieriaus 
pavaduotojas J. Būda. Tai buvo žmogus, kuris gerai žinojo 
„Sanito“ pastatų techninę būklę, kokiame stovyje požeminiai 
tinklai, energetika.

Mano tikslas buvo: išrūpinti reikiamus limitus darbo 
užmokesčiui, statybos poreikiams medžiagų, transporto.

Sąžiningai galiu prisipažinti Lietuvai „Sanito“ pavaldumas 
Maskvai leido ne tik geriau dirbti, bet ir suteikė galimybę gauti 
reikiamų lėšų gyvenamųjų namų statybai, spręsti socialinius, 
buitinius tūkstantinio kolektyvo poreikius. Greitai „Sanitas“ 
tapo respublikos pasididžiavimu. Buvo gausiai lankomas įvairių 
delegacijų. Tapome gamykla su puikiai išspręsta infrastruktūra. 
Būdami Sąjunginio pavaldumo įmone galėjom sau leisti įrengti 
darbo veteranų poilsio namus prie Kauno marių. Darbo ir karo 
veteranų pageidavimu įsigijome jachtą už du šimtus tūkstančius 
rublių. Ir tai dar ne viskas – įrengėme Birštono pionierių 
stovyklą, kur vienoje pamainoje galėjo poilsiauti trys šimtai 
keturiasdešimt gamyklos darbuotojų vaikų.

Palangos miesto centre suremontavome „Sanito“ vilą, o 
Burokaraistyje ant ežero kranto pastatėm darbuotojams ir jų 
šeimos nariams poilsiavietę. Išsirūpinom iš Maskvos vieną 
milijoną rublių poilsio namų statybai prie jūros Šventojoje.

„Sanito“ kolektyvas pastoviai vykdė gamybinius planus, 
pastoviai gaudavome pereinamas vėliavas, na o su vėliavom 
visada būdavo ir premijos darbuotojams.

Be to, „Sanito“ vadovybei pavyko gauti vieną hektarą 
žemės Kauno mieste ir įrengti gerus sandelius žaliavų ir 
pagalbinių medžiagų sandėliavimui.

Būdami miesto centre, sugebėjome gauti iš sąjungos lėšų 
ir praplėsti „Sanito“ teritoriją trigubai, t.y. iki trijų hektarų 
žemės.

Aplink gamyklą buvo daug gyvenamų namų, gyventojams 
pagerinom gyvenimo sąlygas.

O sau t.y. „Sanitui,, padidinom savo teritoriją.
Vykdydami statybos ir remonto darbus pastatėme 

eksperimentinį cechą ir padidinom centrinės bei analitinės 
laboratorijos patalpas.

Įkurtas projektavimo skyrius įrengimų sukūrimui bei 
technologijos tobulinimui susilaukė aukšto įvertinimo. 
Liaudies ūkio pasiekimo parodoje buvome apdovanoti sidabro 
medaliu už mechanizuotą ampulių fasavimo liniją.
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     Konferencija - Farmacijos aktualijos 2014
2014 m. lapkričio mėn. 14 d.

Konferencijos vieta. „Park Inn“ konferencijų centras, 
Donelaičio 27, Kaunas
Registracija ir informacija. LSMU MA Podiplominių 
studijų centro Farmacijos specialistų kursai, tel. 37 328 303
Pažymėjimai. 9 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

I. Farmacijos ekonomikos ir veiklos reguliavimo 
aktualijos

10.00–10.30 2015 m. svarbiausios farmacinės 
veiklos kryptys. R. Šalaševičiūtė, LR sveikatos 
apsaugos ministrė
10.30–11.00 Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos 
apžvalga. N. Mačiulis, AB Swedbank vyriausiasis 
ekonomistas
11.00–11.30 Europos Sąjungos sveikatos politika: 
iššūkiai ir galimybės. V. Mazuronis, Europos 
Sąjungos Parlamentas

II. Farmacinės rūpybos moduliai
Gastroenterologija
11.30–11.50 Kodėl reikia saugoti kepenis. Racionalus 
hepatoprotektorių vartojimas ir naujos galimybės. Prof. J. 
Kondrackienė
11.50–12.10 Virškinamojo trakto sutrikimai ir jų gydymas. 
Gyd. I. Stundienė
Neurologija (I dalis)
12.10–12.30 Kraujagyslinės demencijos gydymo aktualijos. 
Dr. R. Kaladytė-Lokominienė
12.30–12.55 Skausmas neurologijoje. Problema ir 
sprendimas. Gyd. J. Fišas
12.55–13.15 Stresas ir darbas. Doc. S. Sadauskas
Neurologija (II dalis)
14.15–14.35 Neuropatinio skausmo diagnostikos ir gydymo 
ABC. Dr. L. Ryliškienė
Pulmonologija
14.35–14.55 Kas svarbu gydant segančiuosius bronchine 
astma. Dr. A. Aukštakalnienė
Kardiologija
14.55–15.15 Arterinė hipertenzija ir jos gydymas. Prof. V. 
Kasiulevičius
15.15–15.35 Dislipidemijų samprata: diagnostika, kontrolė, 
gydymas. Dr. R. Kubilius
Endokrinologija
15.35–15.55 Vitamino D svarba reguliuojant organizmo 
funkcijas. Dr. L. Radzevičienė
Infekcinės ligos
15.55–16.15 Gripo diferencinė diagnostika ir gydymas. 
Doc. L. Vaidelienė
III. Vaistų ir maisto papildų kontrolės aktualijos
16.15–16.45 Maisto papildų notifikavimo aktualijos. 
I. Drulytė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos 
vertinimo institutas
16.45–17.15 Vaistinės šiandien ir kokie iššūkiai jų laukia 
ateityje. D. Leleckaitė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 
prie LR SAM

kas, kur, kada

Veteranai galėjo naudotis tokiomis pat paslaugomis, kaip 
ir dirbantieji. Kelialapiai į sanatorijas, poilsio namu buvo 
skiriami visiems. Naujų metų eglutės buvo ne tik vaikams, 
bet ir anūkams. Rugsėjo 1-osios šventė buvo organizuojama 
vaikams ir jų tėvams. Vaikai pažadėdavo gerai mokytis, o baigę 
mokslus ateiti dirbti į „Sanitą“.

„Sanite“ vyko daug įvairių pasitarimų, konferencijų 
gamybos ir mokslo klausimais. Farmacininkų mokslinė 
draugija surengdavo gausius forumus, kuriuose žymūs SSSR ir 
užsienio mokslininkai skaitė pranešimus vaistų technologijos, 
naujų preparatų kūrimo klausimais.

RFMD farmacijos pramonės skyriaus pirmininkas J. 
Grinevičius sumaniai suburdavo kolektyvą, todėl visi renginiai 
buvo aukšto mokslinio lygio su įdomiais pranešimais. Tuo būdu 
„Sanito“ specialistai irgi pasitempdavo, būdami pranešimų 
autoriais ar bendraautoriais.

Labai įdomi konferencija, organizuota „Sanite“ visos SSSR 
farmacijos pramonės įmonėms, buvo skirta ampulių gamybos 
technologijos, preparatų kokybės problemoms spręsti.

Konferencija ruošėme ir fitoterapijos klausimais. Gamta 
teikia daug turtų, todėl svarbu kad moksliškai būtų pagrįstas 
vaistų iš augalų veikimas, tiriami jie farmakinetiniu ir 
farmakodinaminiu požiūriu. Galeno ceche gaminome daug 
augalinių preparatų. Daug dėmesio skyrėme jų kokybei, 
pašalinėms priemaišoms. Atsižvelgiant į augalinių preparatų 
svarbą 1989 m. Europos šalys įsteigė Europos fitoterapeutų 
sąjungą, kuri koordinuoja mokslinius tyrimus ir teikia mokslinę 
informacija apie augalų vartojimą medicinoje.

Sanitiečiai praktiškai dirbo be reklamacijų, todėl giminingų 
įmonių specialistai galėjo daug ko pasimokyti iš mūsų patirties. 
Bendravimas su medicinos pramonės įmonėmis Vengrijoje, 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje kėlė „Sanito“ prestižą tarptautiniu 
mastu.

„Sanito“ specialistai vykdė mokslinius tyrimus, rengė 
disertacijas. Ir aš 1983 m. balandžio 22 d. Charkovo chemijos 
ir vaistų technologijos instituto Mokslinėje Taryboje apgyniau 
disertaciją „Vaistinės medžiagos raudonosios vilkligės 
patologinei terapijai sukūrimas ir tyrimas“. 1993 m. Lietuvos 
Mokslų Taryba po nostrifikacijos man patvirtino medicinos 
mokslų daktaro laipsnį ir mokslinį docento vardą, kurį buvo 
suteikęs Kauno medicinos institutas. Vėliau, 2002 m. Maskvos 
Sečenovo medicinos instituto buvau išrinktas profesoriumi, 
o Rusijos federacijos Mediko-technikos akademija išrinko 
tikruoju akademijos nariu.

Per savo kaip vadovo keturiasdešimties metų laikotarpį 
nesu atleidęs nei vieno darbuotojo už pravaikštas, nemėgau 

rašyti papeikimų nei įspėjimų. Dažniausiai stengiausi 
išsiaiškinti aplinkybes, kodėl buvo padarytas nusižengimas ar 
įvyko nesusipratimas. Objekty viai turiu pasakyti, kad tekdavo 
žodžiu pabarti. Tai darydavau pirmoje dienos pusėje. Po to 
susitaikydavome, jei buvau aštrokas, atsiprašydavau. Visuomet 
norėjau, kad žmogus grįžtų namo geros nuotaikos. Norėjau, 
kad dirbantieji „Sanite“ didžiuotųsi savo darboviete. Mūsų 
kolektyve dirbo ir tėvai ir vaikai, giminaičiai. Džiaugėmės, 
kai vaikams galėjome pagirti jų tėvus, papasakoti apie jų 
indėlį į „Sanito“ veiklą. Geras mikroklimatas buvo ir todėl, 
kad visuomeninėms organizacijoms vadovavo ilgamečiai 
vadovai: S. Stankevičienė, A. Pacevičienė, R. Kavaliauskienė, 
J. Makauskienė, kurios skyrė didelį dėmesį kolektyvo nariams. 
Todėl dirbantieji, o jų buvo virš 1000, iškėlę aukštai galvą sakė: 
„Aš dirbu „Sanite“.

Įvairiuose kolektyvuose dirbdamas stengiausi, kad vyktų 
ekonominis ir psichologinis mokymas. Kai kas sakydavo, 
kad psichologinis mokymas tai prabanga. Tačiau negalima 
diskutuoti vien tik apie trūkumus ir gamybos veiksmus. Reikia 
pirmiausia nepamiršti apie mokslo ir gamybos dalyvį – žmogų. 
Jam reikia padėti taktiškai, patarti kaip jis turi elgtis, nediktuoti 
kokiais būdais jis turi tai daryti. Su pašnekovu svarbus 
tinkamas elgesys, laikysena, veido išraiška. Jeigu pašnekovas 
tavimi pasitiki , tavo kompetentingumu, gyvenimo patirtimi, 
tada ir pasiekiamas norimas rezultatas. Iš jaunystės buvau 
įsitikinęs, kad žmogus – socialinė būtybė, turintis dvasinius 
ir materialinius kriterijus. Todėl strateginiai klausimai su 
kolektyvu buvo svarstomi.

Ilgus metus dirbdamas farmacijos srityje, šalia tiesioginio 
darbo turėjau daug įvairių neetatinių visuomeninių pareigų. 
Buvau Kauno miesto liaudies kontrolės prie Sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėjas, soclenktyniavimo už aukštą darbo 
kultūrą ir darbo apsaugą neetatinis inspektorius.

Gerai pažinojau Kauno miesto ir Kauno zonos vaistinių 
vadovus. Išliko geri prisiminimai apie Kauno „Pilies“ vaistinę, 
jos vedėją B. Malinauskienę ir jos vadovaujamą kolektyvą. 
Šios vaistinės vedėja provizorė B. Malinauskienė dirbo virš 
30 metų. Ši vaistinė buvo viena geriausių Lietuvoje. Aukštos 
kultūros ir kvalifikacijos vadovė buvo pavyzdys kitoms 
vaistinėms. Vedėja į gamybinę praktiką gausiai priimdavo 
studentus iš Kauno medicinos instituto ir Kauno Medicinos 
mokyklos. Tai buvo aukštos kvalifikacijos specialistė, puiki 
visuomenininkė.

„Pilies“ vaistinėje buvo puikus interjeras ir pavyzdinė 
farmacinė tvarka. Į šią senamiestyje įsikūrusią vaistinę 
ateidavo ne tik miesto gyventojai, bet ir miesto svečiai, kurie 
su ekskursijų vadovais domėjosi Kauno senamiesčiu.

Įdomi vaistinės įkūrimo istorija. Tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimt ketvirtais metais čia Kauno senamiestyje 
buvo atidaryta „Benediktinų aptieka“ (kaimynystėje buvo 
benediktinų vienuolynas).

Pastaraisiais metais tenka bendrauti su Birutės sūnum 
Saulium. Tai gerai išauklėtas, aukštos kvalifikacijos specialistas, 
ilgus metus dirbo teismo ekspertizės laboratorijos viršininku. 
Dabar jis UAB „Litfas“ direktorius.

Vyresnis Birutės sūnus Alvydas eilę metų dirbo „Sanito“ 
gamykloje chemiku, vėliau nuėjo mamos pėdomis – dirbo 
vaistinės vedėju. Šiuo metu gyvena ir dirba JAV.

Tęsinys kitame numeryje.
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istorinės vaistinės

ten ir pirktų vaistus kaulams ir nervams stiprinti, tačiau 
jos juk neina: sėda į savo gerus automobilius ir važiuoja 
į didesnes vaistines, kur visko yra daugiau ir pasiūlymai 
geresni.

Senos vaistinės tiems rūpestėliams reikia tik šiaip, 
pramogai, kaip senojo Vilniaus atributo, kuris jiems mielas 
kaip koks visiems pažįstamas Senamiesčio valkata, kurį 
jie stotų mūru ginti, tačiau pas save į namus gyventi juk 
nepriimtų. 

Jiems (arba joms, nes juk kalbame dažniausiai apie 
susirūpinusias moteriškes) visada gaila visko, kas užsidaro, 
nors pačios tuo nesinaudoja: kokį nors knygynėlį jos irgi 
prisimena tik tada, kai patalpos pakeičia veiklos rūšį. 
Kavinės (tos tetos ją vadina „kavinuke“, tai jų mėgstamas 
žodis) irgi prireikia tik tada, kai ji užleidžia vietą mobiliųjų 
telefonų parduotuvei arba greitųjų kreditų bendrovei. 

Ir jos visada žino, kad šitą baisią situaciją reikėtų 
gelbėti svetimais pinigais. Ir jos visada randa priežastį būti 
nepatenkintos. Nekenčiu jų nuolatinio zyzimo ir skundų 
dėl to, kad viskas, girdi, matuojama pinigais. 

Ei, jautrioji teta? Tau nepatinka matavimas pinigais? 
Gerai, pradėk nuo savęs. Sumažinkim tavo atlyginimą 
perpus, o kai pasipiktinsi, mes tau pasakysim, kad „pinigai 
dar ne viskas“. Mes tau pusę atlyginimo išmokėsim 
gerumu, kūdikio juoku ir nuoširdžiai ištartu „ačiū“ – tu 
juk taip vertini visus šiuos dalykus, sakai, jie svarbesni 
už pinigus. Pradėkim nuo tavęs, teta. Štai tau savo rankų 
darbo piešinukas, vietoj pinigų. Tesušildo.

Lietuva yra ir taip turi labai daug turtingojo pasaulio 
atributų – pelno nesiekiančių ir nepasiekiančių verslų. 
Pilna parduotuvėlių, įstaigėlių, salių, muziejų, knygynėlių 
ir visokių dalykų, kurie nepagrįsti ekonomine logika, 
tačiau šiaip taip egzistuoja per visokias subsidijas, 
nemokamas nuomas, ar todėl, kad jų savininkai per daug 
pinigų uždirba iš kitur. Ir ačiū Dievui, kad jų yra. Tačiau 
tai nereiškia, kad kuris nors iš jų turi amžinąją teisę išlikti. 
Kol gerai, gyvena sau. Kai užsidaro, tai užsidaro, toks 
gyvenimas. 

Pagaliau, seni miestai yra nukloti daugybe sluoksnių 
to, kas buvo anksčiau, ir ko nebeliko. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje kaip ir kitur, per šimtmečius atsidarinėjo ir 
užsidarinėjo šimtai ir tūkstančiai verslų, maldos namų, 
mokslo įstaigų, ligoninių, barų, viešbučių – tai ir vadinama 
gyvenimu ir natūralia įvykių eiga: šiandien buvo viena, 
rytoj bus kas nors kita. 

Jei ta Užupio vaistinė užsidaro po 150 metų, tereikia 
pasidžiaugti, kad ji taip ilgai buvo gyva, ir dabar užleis 
vietą kažkam iš ateities. O tos savanorės paveldo 
saugotojos ir senųjų mielųjų įstaigų pakasynų raudotojos, 
tebežiopčiojančios dėl kiekvieno „nederančio“ naujo 
pastato, ir burbuliuojančios apie tai, ką ir kaip miestas 
privalėtų saugoti, tegu gal pačios ką nors už savo pinigus 
ir išlaiko.

Bet jos to niekada nepadarys, todėl geriausia būtų, kad 
tiesiog vieną kartą užsičiauptų.

Dabar apraudokime vaistinę 
„Lietuvos rytas“, 2014-10-21
Andrius Užkalnis

Melskimės. Pasimeldę, imkime sidabro indus ašaroms 
rinkti, nes jūsų laukia baisi istorija. Kur buvę, kur nebuvę 
ciniški verslo kraugeriai ir jiems patarnaujanti kišeninė 
valdžiukė žudo dar vieną gėrio gėlelę. Vilniaus turtuolių, 
snobų ir kelių tikrų menininkų rajone, Užupyje, uždaroma 
150 metų veikusi vaistinė. 

Farmacininkai pasikabino liūdną geltoną plakatą, 
kuris byloja, kad „Uždaroma vaistinė užverčia dar vieną 
Užupio istorijos puslapį“. Pagarba vaistininkams, kurie 
nieko nekaltina, tik pasako faktą: taip, puslapis užverstas. 
Puslapiai tam ir yra, kad juos užverstų, ir po senų ateitų 
nauji – niekas amžinai nesitęsia, net šaltas lapkričio 
lietus (žinau, dabar dar tik spalis, bet iš dainos žodžio 
neišmesi).

Tačiau įvyko tai, ko senokai negirdėjau ir kaip 
apžvalgininkas buvau pasiilgęs: Valstybinės dailės 
akademijos buvusių auklėtinių (tie visada kažkokie 
aršūs) specialiosios pajėgos, paveldą profesionaliai ir 
neprofesionaliai saugantys savanoriai, gėrio fronto kariai, 
arba gal dažniau kariūnės, pasikaišiusios megztus sijonus 
ir įsispyrusios į patogius batus plokščiais padais, pakilo 
į eilinį mūšį prieš nekaltųjų krauju besitaškančius ir 
natūralųjį teisingumą pamynusius mūsų laikus.

Jie dar ligi šiol tvarsto žaliais šilkais žaizdas, po 
nelygios kovos dėl vištienos restorano prie Katedros 
aikštės (nes negali juk būti Lietuvoje, kaip ir visur 
pasaulyje, kur centre esančių patalpų nuomą gali įpirkti 
tik stambūs ir didelę apyvartą turintys operatoriai – mūsų 
kryžių ir dainų šalyje tegul būna romantiškas praeitimi 
alsuojantis restoranėlis, į kurį niekas neina ir neis, net ir tie 
dūsautojai). Daug mūšių kovota, dar daug laukia ateityje. 
Verslas, jis vis ruošiasi kažką statyti. Negalima leisti.

Vaistinės uždarymo nostalgijos saugotojai nebepakeis, 
tačiau dejuoti ir sarkastiškas pašaipas laidyti gali. „Jos 
didenybė rinka“, ironizuoja jie, nes jiems tie pinigai tai 
„fui“, apie juos galvoja tik visokie prekeivos, nejau negali 
vaistinė būti atidaryta dar 150 metų tiesiog už dyką, nuoma 
gal pati kaip nors susimokės, šildymas ir elektra irgi gali 
būti iš šventos dvasios, o vaistininkų atlyginimai – na, 
nematuokime visko pinigais, gal jie gali tiesiog pasimelsti 
arba gal dažniau sulošti loterijoje, arba tiesiog gal jiems 
kas nors tegul tuos atlyginimus moka, pavyzdžiui, kokie 
nors verslininkai, nes jie daug turi. 

Gaila, nėra Lietuvoje dar nėra tokio valstybinio fondo, 
kuris už savo pinigus išlaikytų dabar jau konkuruoti 
nesugebančią vaistinę, kuri 150 metų veikė todėl, kad į ją 
ėjo pirkėjai, o kai pirkėjai nustojo eiti, tai vaistinė nebegali 
savęs išlaikyti ir turi būti uždaryta. Juokingiausia, kad 
ta vaistinė veiktų ir toliau, jei visos tos besipurtančios 
šventu pykčiu ir ekologiniais ašutais savo suveltus 
plaukus susirišusios ekologinių turgelių lankytojos eitų 
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) 
organizuoja vaistininkų išvyką į Tarptautinės 
farmacijos federacijos  (FIP) Farmacijos 
mokslų ir praktikos 75-jį Pasaulinį kongre-
są, kuris vyks Diuseldorfe (Vokietija),  
2015 m. rugsėjo 28 d. - spalio 3 d. 

Jo šūkis „Geresnė praktika – jai ji 
remiasi mokslu ir įrodymais pagrįsta“.

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.


