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Arnikos tinktūros afiša.
Vienuolių paruoštas arnikos preparatas 

rekomenduojamas šalinti daugeliui 
negalavimų vartojant į vidų arba išoriškai.

Spalvota litografija, Prancūzija, 1875 (Notre 
Dame des Neiges near Saint-Laurent-les-

Bains vienuoline).

Šventieji Kosma ir Domijanas.
Modernus pristatymas medicinos ir 
farmacijos šventųjų globėjų 
Spalvota litografija, Prancūzija, 1935 (iš 
Henri Lefebvre kolekcijos Paryžiuje).

Šventieji Kosma ir Domijanas.
Pagal tradiciją šventasis Kosma vaizduojamas 

kaip gydytojas laikantis stiklinėje šlapimą, 
o šventasis Domijanas kaip vaistininkas 

laikantis iškėlęs vaistinės indą.
Paveikslas nutapytas 1525 metais, Briuge 
(iš Van der Wilien kolekcijos, Hilversum, 

Nyderlandai).
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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

Sveikinu visus “Lietuvos 
farmacijos žinių” žurnalo 
skaitytojus sulaukus 2011 
metų   dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš spaudos 
Naujųjų Metų proga.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos istorijoje 
profes i jų  a ts tovams i r 
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, 
susipažinsite su Farmacijos departamento ir SAM 
naujausiais teisės aktais. Skaitytojams pateikiama LFS 
XXVI suvažiavimo medžiaga ir fotoreportažas. Šiame 
žurnalo numeryje skaitytojai gaus informacijos apie 
Tarptautinės konferencijos skirtos prof. K. Grybausko 
125-osioms ir doc. E. Kanopkos 100-osioms gimimo 
metinėms pažymėti. Farmacijos istorijos mėgėjai galės 
susipažinti su „Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais 
įvykiais prieš 80 metų. Skaitytojai susipažins su LMSU 
MA Farmacijos fakulteto docento K. Vitkevičiaus 
interviu. Skaitytojai taip pat galės susipažinti su 
rugsėjo mėnesį įvykusio Pasaulinio farmacijos 
kongreso Indijoje įspūdžiais ir „FIP“ fotoreportažu. 
Žurnale patalpinome  kolegų  prisiminimus apie 
Anapilin išėjusius buvusius bendradarbius. 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.

Naujųjų metų proga linkiu visiems mūsų žurnalo 
skaitytojams puikios sveikatos, sėkmės darbe ir 
asmeninės laimės!

Pagarbiai,
prof. Eduardas Tarasevičius

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

specialistams, tęsia „Farmacijos žinių“
(1923-1940) tradicijas
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UAB „Sapnų sala“

R E D A K T O R I A U S  ŽO D I S Minčių aruodas

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

Kiekvieni metai – tai vienas
Mūsų gyvenimo knygos lapas,
Surašytas mūsų prakaitu
Ir patvirtintas vargo antspaudu.

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

Senam Naujųjų metų atėjimas –
Metų naštos pasunkėjimas,
Prisiminimas pasvarstyti gyvenimo prasmę
Ir visų praeities poelgių atsakomybę.

Nauji metai – išeities taškas
Naujos gyvenimo atkarpos.
Tai mūsų vargų skalės pradžia,
Kurios išvengti svajojame slapčia.

Naujus metus sutikome –
Vargo piligrimais tapome.
Lieka užsidėti sunkumų bagažą
Ir keliauti kliūčių keliu pamažu.

Jonas Steikūnas
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interviu

Gerbiamas Docente, neseniai Lietuvos 
farmacijos sąjungos valdybos vardu turėjau 
garbės pasveikinti Jus Auksinio jubiliejaus 
proga. Mūsų žurnalo skaitytojams būtų įdomu 
sužinoti, kokia buvo Jūsų profesinės veiklos 
kelio pradžia pabaigus farmacijos studijas?

Visada troškau pažinti kažką naują, todėl 
neabejodamas iškart po baigimo pasirinkau 
mokslininko kelią. Dirbti pradėjau tuomečio 
Kauno Medicinos Instituto Centrinės Mokslinės 
Laboratorijos Metabolizmo laboratorijos 
jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigose. 
Tyrinėjau miokardo bioenergetiką. 

Kas Jus paskatino pasirinkti farmacijos 
specialybę?

Jau mokykloje labai patiko chemijos 
mokslas, dalyvaudavau miesto ir Respublikinėse 
olimpiadose, taip pat patiko biologija. O kur jei ne 
Farmacijoje gali sujungti šiuos du dalykus?  

Dabar Jūs dėstote Analizinės ir 
toksikologinės chemijos katedroje Lietuvos ir 
užsienio studentams vieną svarbią chemijos 
discipliną. Kokią Jūs pastebite dabartinių 
studentų motyvaciją ir kuo skiriasi šių dienų 
studentai palyginus su Jūsų kurso buvusiais 
studentais

Studentiškas gyvenimas, kaip ir patys 
studentai mane visada žavi savo jaunatvišku 
entuziazmu. Visada tvirtinsiu, kad tai patys 
geriausi gyvenimo metai. Jaunam žmogui, ypač 
pasirinkusiam vaistininko profesiją, motyvacijos 
nestinga. Norėtusi, tik kad ši ugnelė kuo ilgiau 
degtų žmogaus širdyje. 

Pedagoginį ir mokslinį darbą universitete 
Jūs sėkmingai derinate su SPIRIG BALTIKUM, 
Lietuvos ir Šveicarijos UAB, Vadovo pareigomis. 

Prašau papasakoti apie šios garsios Šveicarijos 
kompanijos kelią į Baltijos šalių rinką.

Šveicarijos vaistų kompanija „Spirig“ savo 
istoriją pradėjo dar praėjusio šimtmečio pradžioje 
nedidelėje Spirig šeimai prikaususioje vaistinėje 
Šveicarijos Olteno miestelyje. Po Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo daugelis užsienio 
kompanijų taip pat ir „Spirig“ atėjo į Baltijos 
šalių rinkas. Man tai buvo didelė patirtis, nes 
vadovaujant kompanijai teko susipažinti ne tik 
su marketingo pagrindais, gavau labai daug žinių 
šiuolaikinių vaistų kūrimo, gamybos, jų kokybės 
kontrolės srityse.

LFS Valdyba dėkoja Jums už sudarytą 
galimybę LFS nariams, vykstantiems į FIP 
kongresą, aplankyti SPIRIG įmonę, kuri mus 
maloniai nustebino aukštu vaistų gamybos 
standartų lygiu. Kokios naujovės diegiamos 
šioje įmonėje, jei tai nėra komercinė paslaptis?

Šiuo metu be inovacijų, naujų technologijų 
plėtojimo neįmanoma įsivaizduoti šiuolaikinės 
vaistų gamybos. Spirig kompanija specializuojasi 
dermatologijos srityje, todėl kuriant naujus 
vaistus kartu su įprastiniais klinikiniais tyrimais 
atliekamos ir biofarmacijos studijos, panaudojant 
šiuolaikines dirbtines biotechnologines sistemas, 
kurios pagal savo parametrus netgi pranoksta 
natūralią žmogaus odą. Nemažai dėmesio skiriama 
ir nanotechnologijų plėtojimui. 

Jūs esate užsienio farmacijos produktų  
gamintojų asociacijos prezidentas. Kokie 
pagrindiniai šios asociacijos tikslai?

Vaistų gamintojų asociacijai jau daugiau kaip 
dešimt metų, o jos veikla darosi vis aktualesnė. 
Džiugu, kad vis daugiau kompanijų supranta, 
kad norint sukurti optimalią farmacijos verslo 
aplinką vien konkuruoti neužtenka, svarbiau 

Interviu su SPIRIG BALTIKUM Lietuvos ir Šveicarijos UAB 
vadovu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 

Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto 
doc. dr. Konradu Vitkevičiumi

interviu

yra bendradarbiauti su kitais vaistų rinkos 
dalyviais,  Valstybinėmis institucijomis. Šis 
bendradarbiavimas pasireiškia teisės aktų kūrimo, 
jų tobulinimo bei taikymo, šiuolaikinių verslo 
etikos normų diegimo srityse.  

Jūsų vadovaujamoje įmonėje dirba ir 
Jūsų Žmona, kuri taip pat baigusi farmacijos 
studijas. Gal Jūsų vaikai taip pat pasirinko 
vaistininkystę?

Yra geras posakis „Savam krašte pranašu 
nebūsi“. Gal būt vaikai nuo vaikystės per daug 
girdėjo tėvų pokalbių aktualijų, kurios sukdavosi 
tik apie vaistus. Todėl nei vienas jų nepasirinko 
vaistininko profesijos. Galiu tik džiaugtis, kad du 
iš trijų vaikų pasuko mediko keliu. Tai ne mažiau 
kilnus pasirinkimas.

Kokie Jūsų palinkėjimai Švenčių proga tiek 
dabartiniams farmacijos fakulteto studentams, 
tiek buvusiems šio fakulteto absolventams, 
kurie darbuojasi Lietuvos ir kitų Europos šalių 
farmacijos įstaigose ir įmonėse?

Žaviuosi Dalai Lama ir kai kartą jis buvo 
paklaustas, kas jį labiausiai stebina žmonijoje, jis 
atsakė, «Žmogus. Nes jis aukoja savo sveikatą, kad 
uždirbtų daugiau pinigų. Po to jis aukoja pinigus, 
kad atstatytų savo sveikatą. Jis taip rūpinasi savo 
ateitimi, kad nesidžiaugia dabartimi.“ 

Linkiu gyventi dabartimi, daugiau duoti 
(nebūtinai materialiai) nei imti ir tai atneš jums 
laimę.

Spirig Baltikum - 10-mečio minėjimo metu su 
bendradarbiais (centre).

K.Vitkevičiaus 50-mečio šventės metu

Europos LIONS forume Bolonijoje.

“Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo 
redkolegija dėkoja už pareikštas mintis linkėdama 
Jums, Gerbiamas Docente, sulaukti ir kitų garbingų 
jubiliejų bei geros kloties Jūsų profesinės veiklos 
keliuose.

Analizines ir toksikologines chemijos katedros kolegu tarpe 
(stovi trečias iš dešinės). 

Svenčiant 
katedros 
vedėjo 
prof. 
Liudo 
Ivanausko 
50-metį
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iš LFs veikLos

Tarptautinė farmacijos federacija (Federation 
Internationale Pharmaceutique), įkurta 1912 metais Hagoje 
(Nyderlandai), kasmet organizuoja farmacijos mokslų ir 
praktikos kongresus, kuriuose įvairių pasaulio šalių farmacijos 
specialistai susipažįsta su mokslų ir praktikos pasiekimais. LFS 
vienintelė Lietuvos farmacininkų visuomeninė organizacija, 
būdama FIP kolektyviniu nariu, organizuoja vaistininkų išvykas 
į minėtus kongresus. Tai yra kvalifikacijos kėlimo galimybė 
kiekvienam farmacijos magistrui ir papildomas informacijos 
šaltinis farmacijos studentams. FIP 71-sis kongresas vyko 2011 
m. rugsėjo 3-8 d. Haiderabado (Hyderabad) mieste Indijoje. 
Jame dalyvavo apie 3000 vaistininkų. Gausiausi buvo Indijos 
delegacija - 226 asmenys, Kinijos - 125, Nigerijos - 123, 
Portugalijos – 108, Danijos – 105, JAV – 79, Prancūzijos – 44, 
Nyderalandų – 39, Japonijos – 35, Jungtinės Karalystės – 33, 
Australijos – 29, Norvegijos – 25, Suomijos – 23, Serbijos – 
23, Kanados – 20, Šveicarijos – 19 bei kitų šalių delegatai. 
Iš Lietuvos dalyvavo  7 asmenų grupė. Pagrindinė kongreso 
tema: „Kompromituoti vaistų saugumą ir kokybę – pavojingas 
kelias“. 

Farmacijos būklę pasaulyje atspindėjo šio kongreso metu 
skaityti pranešimai ir plenariniuose posėdžiuose, ir sesijose, 
ir simpoziumuose. Visus skaitytus pranešimus sąlyginai  
galima būtų suskirstyti į šias grupes: 
• Vaistų kokybės ir saugumo kompromitavimas – 

pavojingas kelias,
• Vaistai ir aplinka,
• PSO nurodymai dėl generinių vaistų,
• Farmakogenetika onkologijoje, 
• Farmacijos teisės aktų įvairovė pasaulio šalyse, 

• Inovacijos farmacijos mokymo ir tobulinimo procese, 
• Visuomenės vaistinių modeliai ir jų prognozės iki 2020 

metų,
• Vaistų kūrimo ir vaistų platinimo problemos,
• Pediatrijos vaistų problemos, 
• Bendravimo su pacientais pateikiant informaciją apie 

vaistus problemos, 
• Vaistų falsifikavimo problemos, 
• Vaistininkų vaidmuo tuberkuliozės monitoringo ir 

gydymo procese,
• Vaistininko vaidmuo gerinant motinos ir vaiko 

farmacinę rūpybą,
• Vaistininko vaidmuo užtikrinant racionalų vaistų 

vartojimą,
• Farmakologinio budrumo monitoringas vaistinėse ir 

ryšiai su gydytojais,
• Citotoksinių vaistų ekstemporalinės gamybos 

problemos,
• Augalinių vaistų standartizavimo problemos,
• Farmacinės technologijos pasiekimai ir Geros gamybos 

praktikos taisyklių tobulinimas,
• Visuomenės vaistinių vaidmuo imunizavimo akcijose, 
• Ligoninių vaistinių problemos diegiant Bazelyje priimtą 

programą,
• Farmacijos istorijos tyrinėjimai įvairiose šalyse.

Toks būtų FIP Kongreso Haiderabade pranešimų 
tematikos apibūdinimas. Kituose šio žurnalo numeriuose 
bus pateikta įdomiausių pranešimų santrauka. FIP Taryba 
priėmė du svarbius dokumentus: „Geros vaistinių praktikos 
taisykles“ ir „ Jungtinį FIP/WHO pareiškimą apie vaistininko 
vaidmenį tuberkuliozės kontrolės ir gydymo procese“. 
Po diskusijų FIP Taryba priėmė sprendimą kasmet švęsti 
Pasaulinę Farmacininkų Dieną – Rugsėjo 25-ąją. FIP Taryba 
kreipėsi į visų šalių farmacijos asociacijas tinkamai pažymėti 
2012 metais FIP 100-ąsias įkūrimo metines, kviesdama 
aktyviai dalyvauti spalio 3-8 dienomis Amsterdame vyksiantį 
Pasaulinį FIP kongresą.

Dalyvaujant kongrese buvo įdomu susipažinti su 
Indijos farmacijos būkle. Šioje šalyje gyvena 1 milijardas 
27 tūkstančiai gyventojų.  Iš 24 šalies teritorinių vienetų 
gauti duomenys rodo, kad šalyje yra 559 000 registruotų 
vaistininkų. Vaistininkus vienija  Indijos farmacijos 
asociacija, kurią sudaro 5 sekcijos: pramoninės farmacijos, 
administracinės farmacijos, visuomenės vaistinių, ligoninių 
vaistinių ir akademinės farmacijos. Farmacijos sektoriaus 
veiklą reglamentuoja „Vaistų ir kosmetikos aktas“ įsigaliojęs 
1940 metais. Pirmoji Indijos farmakopėja pasirodė 1868 
m. Atgavus Indijos nepriklausomybę 1948 m. įkurtas 
Farmakopėjos komitetas, kuris išleido Indijos farmakopėją. 
Paskutinė Indijos farmakopėjos laida pasirodė 1996 m., o 

TARPTAUTINĖS FARMACIJOS 
FEDERACIJOS (FIP) PASAULINIS 

FARMACIJOS MOKSLŲ IR PRAKTIKOS 
71-SIS KONGRESAS

Fotoreportažas
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2004 m. išleistas jos papildymas. Farmacijos studijos yra 
dviejų pakopų. Pirma pakopa – 2 metai teorinio mokymo 
ir 3 mėnesių praktika. Antra pakopa – 4 metai studijų. Po 
to galimos 2 metų specializacijos studijos, norint gauti 
farmacijos magistro laipsnį. 2005 m. duomenimis Indijoje 
buvo 624 farmacijos mokymo institucijos. Indijoje šiuo 
metu yra apie 500000 vaistinių ir medicininių parduotuvių. 
Indijoje yra 61 farmacijos pramonės įmonė, kuri atitinka 
JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) standartus. Be 
to, dar yra 119 vaistų fasavimo įmonių bei 73 naujų vaistų 
gamybos įmonės. Šalyje gaminama apie 400 pavadinimų 
vaistinių ingredientų.  Šalyje gaminama apie 100000 įvairių 
vaistų formų, dozuočių ir pakuočių. Pasaulyje žinomi tokie 
Indijos vaistų gamintojai: Cipla, Dr. Reddy‘s, Ranbaxy, Sun 
Pharmaceuticals. Teko aplankyti keletą vaistinių. Vaistinės 
patalpos gali turėti 30 m2. Vaistų asortimente didelę dalį 
sudaro augalinės ir gyvulinės kilmės vaistai. Vaistinių 
interjeras ir tvarka skiriasi nuo mūsų europietiškų vaistinių.

Eduardas Tarasevičius, LFS prezidentas



10 Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011 11Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011

Fotoreportažas

FI
P 

ko
ng

re
sa

s 2
01

0

Fotoreportažas

FI
P 

ko
ng

re
sa

s 2
01

0



12 Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011 13Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011

FarMacijos FakuLteto naujienos

LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARĘ

TOMĄ KEŽUTYTĘ
IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 

MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 
FARMACIJAI

2011 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Sveikatos Mokslų 
Universitete, Medicinos akademijoje sėkmingai apgynė 
disertaciją (Biomedicinos mokslai, farmacija, 08B) buvusi 
doktorantė Toma Kežutytė. Disertacija buvo rengta Lietuvos 
Sveikatos Mokslų Universitete, Medicinos akademijoje  
2007-2011 m. Jos mokslinis  vadovas  pProf. dr. Vitalis 
Briedis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos 
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija - 08 B).

Disertacija buvo ginama Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos Farmacijos mokslo 
krypties taryboje. Jos pirmininkas Prof. habil. dr. Valdimaras 
Janulis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos 
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija - 08 B), nariai - 
doc. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08 B), prof. dr. Skaidra Valiukevičienė (Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, 
biomedicinos mokslai, medicina - 06 B), prof. habil. dr. 
Malgorzata Sznitowska (Gdansko medicinos universitetas, 
biomedicinos mokslai, farmacija - 08 B), prof. habil. dr. 
Miroslawa Krauze-Baranowska (Gdansko medicinos 
universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija - 08 B).

  Disertantės oponentai buvo prof. dr. Hiliaras Rodovičius 
(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos 
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija - 08 B), prof. 
dr. Jolanta Liesienė (Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, chemijos inžinerija - 05 T).

Disertacijos tema: PIEBALŲ RŪGŠČIŲ IR TERPENŲ 
POVEIKIO TOLNAFTATO SKVARBAI Į ŽMOGAUS 
ODĄ IŠ DERMATOLOGINIŲ SISTEMŲ TYRIMAS IN 
VITRO

Uždaviniai:

1. Optimizuoti ir validuoti efektyviosios skysčių 
chromatografijos metodiką, užtikrinančią patikimą ir tikslų 
tolnaftato nustatymą biologinėje matricoje;

2. Ištirti fizikochemines tolnaftato savybes, parinkti tinkamas 
dermatologinių sistemų sudėtis bei technologijas, pagaminti 
eksperimentines vaisto formas ir įvertinti jų kokybės 
parametrus;

3. Ištirti tolnaftato atpalaidavimo iš pusiau kietų vaisto formų 
kinetiką in vitro ir įvertinti riebalų rūgščių poveikį tolnaftato 
atpalaidavimo procesui;

4. Įvertinti riebalų rūgščių ir terpenų poveikį modelinės 
vaistinės medžiagos skvarbai į žmogaus odą in vitro, 
užnešant ant odos tirpalą, tepalą ir a/v kremą; palyginti 
cheminių skvarbos skatintojų įtaką tolnaftato skvarbai į 
odą priklausomai nuo skatintojų molekulių fizikocheminių 
charakteristikų;

5. Įvertinti cheminių skvarbos skatintojų galimai 
sukeliamus pokyčius žmogaus odos audinio korneocituose 
ir tarpląstelinėje lipidinėje raginio sluoksnio matricoje in 
vitro;

6. Ištirti riebalų rūgščių skvarbą į žmogaus odos sluoksnius, 
įvertinti ryšį tarp riebalų rūgšties įsiskverbimo į odą ir 
modelinio tolnaftato skvarbos paskatinimo.

Iš kairės: mokslinis vadovas Prof. dr. Vitalis Briedis, tarybos 
pirmininkas Prof. habil. dr. Valdimaras Janulis, oponentas 
Prof. dr. Hiliaras Rodovičius, tarybos narė Doc. dr. Kristina 
Ramanauskienė, oponentė Prof. dr. Jolanta Liesienė (KTU), 
tarybos narė Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė, tarybos narė 
Prof. habil. dr. Malgorzata Sznitowska (Gdansko medicinos 
universitetas).

Disertantė Toma Kežutytė

Tarybos pirmininkas Prof. habil. dr. Valdimaras Janulis, Prof. 
dr. Hiliaras Rodovičius, Doc. dr. Kristina Ramanauskienė, 
Prof. dr. Jolanta Liesienė (KTU), Prof. dr. Skaidra 
Valiukevičienė, Prof. habil. dr. Malgorzata Sznitowska 
(Gdansko medicinos universitetas).

FarMacijos FakuLteto naujienos

Mokslinio darbo naujumas ir praktinė reikšmė:

Mokslinio darbo naujumas grindžiamas tolnaftato 
skvarbos į odą in vitro sistemose tyrimais, nustatant 
modelinės vaistinės medžiagos pasiskirstymą odos 
sluoksniuose, įvertinant nešiklių, cheminių skvarbos 
skatintojų, technologijų svarbą šiems procesams. Mokslinių 
tyrimų rezultatų apie odos paviršiniuose sluoksniuose 
veikiančios tolnaftato vaistinės medžiagos skvarbą į odą 
iki šiol nebuvo skelbta. Taip pat nėra žinoma apie cheminių 
skvarbos skatintojų panaudojimo tyrimus, kuriant tolnaftato 
dermatologinius vaistus.

Pirmą kartą buvo palygintos dvi cheminių skatintojų - 
riebalų rūgščių ir terpenų, veikiančių skirtingais mechanizmais 
odoje, grupės (tiek grupių viduje, tiek tarp grupių) pagal jų 
poveikį tolnaftato skvarbai į žmogaus odos sluoksnius in 
vitro iš eksperimentinių dermatologinių sistemų. Įvertinta 
riebalų rūgščių poveikio tolnaftato skvarbai priklausomybė 
nuo pasirinktos dermatologinės sistemos tipo - tirpalo, 
tepalo, a/v kremo bei nuo tyrinėtų riebalų rūgščių molekulių 
fizikocheminių charakteristikų.

Bendradarbiaujant su mokslininkais iš Biologinių 
medžiagų chemijos instituto ICSN-CNRS (Institut de Chimie 
dės Substances Naturelles -

Centre National de la Recherche Scientifiąue), Gif-
sur-Yvette (Prancūzija) įvertinta egzogeninių riebalų 
rūgščių skvarbą į žmogaus odos sluoksnius pirmą kartą 
tam tikslui pritaikant skrydžio trukmės-antrinių jonų masių 
spektrometrijos metodą. Tai leido molekuliniame lygmenyje 
nustatyti oleino, linolo, lauro ir kapro rūgščių skvarbą į 
žmogaus odą. Gauti rezultatai susieti su riebalų rūgščių 
poveikiu tolnaftato skvarbai į odą in vitro. Be to, šis metodas 
kartu su in vitro skvarbos į/pro žmogaus odą tyrimais gali 
būti veiksmingai pritaikomas dermatologinių produktų 
bioekvivalentiškumo tyrimams.

Gauti tyrimų rezultatai leidžia prognozuoti riebalų rūgščių 
ir terpenų poveikį tolnaftato ir kitų vaistinių medžiagų, kurių 
molekulės pasižymi panašiomis kaip tolnaftatas fizikinėmis 
ir struktūrinėmis savybėmis, skvarbą į žmogaus odą.

Atskleista, jog pagal vaistinės medžiagos atpalaidavimo 
iš pusiau kietos vaisto formos tyrimų rezultatus nėra 
tikslinga prognozuoti riebalų rūgščių ar kitų cheminių 
skvarbos skatintojų poveikį vaistinės medžiagos skvarbai į 
odą. Būtina atlikti in vitro skvarbos į/pro odą tyrimus, nes 
cheminiai skvarbos skatintojai veikia įsiskverbę į odą.

Disertacinio darbo tyrimams naudota žmogaus oda 
(gavus Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos 
komiteto leidimą). Jos molekulinė sudėtis ir struktūra skiriasi 
nuo itin dažnai medžiagų rezorbcijos pro odą tyrimams in 
vitro naudojamos gyvūnų (kiaulių, jūros kiaulyčių, žiurkių, 
pelių, triušių) arba bioinžinerinės odos. Pagal atliktų 
tyrimų rezultatus galima prognozuoti tolnaftato skvarbos 
paskatinimą į žmogaus odą in vivo.

Atlikti tyrimai ir gauti rezultatai yra svarbūs sėkmingam 
farmacinių bei kosmetinių produktų, vartojamų ant odos, 
kūrimui ir optimizavimui.

Įrodytas tyrinėtų cheminių skvarbos skatintojų poveikis 
modelinės vaistinės medžiagos skvarbai į odą. Todėl terapinio 
efektyvumo padidinimui, užtikrinant reikiamą ir veiksmingą 
vaistinių medžiagų skvarbą į/pro odą, kai naudojami mažesni 

vaistinių medžiagų kiekiai ir mažinama šalutinių poveikių 
rizika, tikslinga į dermatologines sistemas įvesti cheminius 
skvarbos skatintojus.

Išvados:
1. Optimizuota ir validuota ESC metodika tolnaftato 

kiekybiniam nustatymui žmogaus odos sluoksniuose - 
epidermyje ir dermoje. Tiksli, patikima ir specifiška metodika 
tinkama tolnaftato preparatų biofarmaciniam vertinimui, 
tiriant tolnaftato skvarbą į žmogaus odą.

2. Patikimą gamintų dermatologinių sistemų kokybės 
kontrolę užtikrino vaisto formų biofarmacines savybes 
įtakojančių kokybės rodiklių vertinimas. Parinkta 
eksperimentinių sistemų sudėtis, gamybos technologija, 
nustatyti tepalų ir kremų kokybės parametrai: mikrostruktūra, 
homogeniškumas, pH, dinaminė klampa, tolnaftato 
termodinaminis aktyvumas. Tolnaftato lipofiliškumas 
apribojo nešiklių parinkimą.

3. Į eksperimentinius tepalus ir kremus įterptos riebalų 
rūgštys nepaskatino tolnaftato atpalaidavimo. Tepalai per 6 
vai. atpalaidavo 7,34-8,98 proc., kremai - 19,62-36,06 proc. 
tolnaftato. Nustatyta, kad tolnaftato atpalaidavimo kinetikai 
in vitro įtakos turėjo pusiau kietų vaisto formų dinaminė 
klampa bei tolnaftato termodinaminis aktyvumas.

4. Tolnaftato skvarbą į žmogaus odą priklauso nuo (i) 
nešiklio tipo, (ii) tolnaftato termodinaminio aktyvumo ir 
(iii) įterptos riebalų rūgšties molekulės angliavandenilinės 
grandinės ilgio, dvigubųjų jungčių skaičiaus, erdvinės 
konfigūracijos. Lyginant tirtas riebalų rūgštis ir terpėmis, 
stipresnis tolnaftato skvarbą skatinantis efektas nustatytas 
riebalų rūgštims. Per 24 val. statistiškai reikšmingai 
tolnaftato skvarbą į epidermį iš PEG 400 tirpalo paskatino 
oleino, linolo, lauro ir kapro rūgštys (SS > 2,53) bei terpenas 
d-limonenas (SS = 1,66), iš tepalų - oleino, linolo, lauro ir 
miristo rūgštys (SS > 1,48), iš kremų - tik linolo rūgštis (SS 
= 1,18). Daugiausia tolnaftato į žmogaus epidermį (11,78 ± 
0,91 (μg/cm2) per 24 vai. pateko iš PEG 400 tirpalo, j kurį 
buvo įterpta 10% oleino rūgšties (SS = 4,53).

5. Fluorescencinė mikroskopija negali būti naudojama 
kaip vienintelis metodas vertinti stratum corneum 
struktūrinius pokyčius, galinčius atsirasti dėl cheminių 
skvarbos skatintojų įsiskverbimo. Korneocitų ir lipidinės 
matricos struktūrų suardymo dėl oleino, linolo, lauro ir 
kapro rūgščių įsiskverbimo į žmogaus odą iš PEG 400 tirpalo 
fluorescencinės mikroskopijos metodu nenustatyta.

6. Skrydžio trukmės-antrinių jonų masių spektrometrijos 
metodas yra tinkamas egzogeninių riebalų rūgščių skvarbai 
į žmogaus odą tyrinėti. Vertinant žmogaus odos pjūvių 
paviršiaus vaizdinimo nuotraukas, nustatyta, kad oleino, 
lauro ir kapro rūgštys įsiskverbia į žmogaus odą in vitro per 
12 vai. Statistiškai reikšmingai tolnaftato skvarbą į epidermį 
iš PEG 400 tirpalo per 12 vai. paskatina tik oleino rūgštis (SS 
= 1,87), o lauro ir kapro rūgštys tolnaftato skvarbą efektyviai 
pradeda skatinti praėjus 12 vai. (SS atitinkamai lygus 2,53 
ir 3,37 po 24 vai. trukmės eksperimento). Oleino rūgšties 
sukeliamas skvarbą skatinantis efektas pasireiškia anksčiau 
negu kitų tyrinėtų riebalų rūgščių.
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nauji vaistai

Kiekvienais metais susirgimų melanoma 
daugėja. Nustačius paskutinės stadijos melanomą, 
prognozė labai prasta - nuo 8 iki 18 mėnesių 
priklausant nuo ligos eigos ir metastazių išplitimo. 
Dakarbazinas vartojamas kaip chemoterapinis 
vaistas. Gydant juo efektyvumas sudaro nuo 7 
iki 12 procentų. Taip pat taikomas kombinuotas 
chemoterapinis gydimas, kuris padidina 
efektyvumą, bet bendras išgyvenimo laikas mažai 
keičiasi.  Dvi geros naujienos pasiekė melanomos 
pacientus šiais metais. Tai du nauji vaistai nuo 
melanomos paskutinių stadijų buvo užregistruoti 
JAV maisto ir vaistų tarnyboje (FDA). Kovo 
mėnesį užregistruotas Bristol-Myers Squibb 
kompanijos preparatas Yervoy (Ipilimumab), o 
rugpjūčio mėnesį Roche firmos preparatas Zelboraf 
( Vemurafenib, PLX4032, RG7204). Šie preparatai 
prailgina išgyvenimo laiką melanoma sergantiems 
paskutinės stadijos pacientams.

Ipilimumab pirmasis vaistas, kuris prailgina 
gyvenimo trukmę vidutiniškai trimis mėnesiais. 
stadijos. Ipilimumab yra humanizuotas 
monokloninis antikūnis, kurio taikinys - 
citotoksinių T limfocitų paviršiaus baltymas 
(CTLA4). Jis „ išjungia“ limfocitus, o Ipilimumab 
blokuoja šį baltymą ir citotoksiniai T limfocitai 
toliau aktyvuojami ir sustiprėjęs imunitetas kovoja 
prieš vėžį. Vaisto efektyvumą riboja mažas atsakas 
į vaistą.

Kitas naujas vaistas – Vemurafenib. Jis 
selektyviai blokuoja kinazės (BRAF V600E) 
mutacijas esančias paskutinės stadijos 
melanomose. BRAF V600E mutacija aptinkama 
apie 50 procentų melanomų. Baltymo kinazės 
BRAF V600E mutacija nuolatos aktyvuoja 
baltymų kinazių (MAPK-ERK) signalinimo 
kelią ir tuo būdu padidinamas dauginimosi ir 
metastatinis vežio ląstelių potencialas. Pirmasis 
bandymas blokuoti mutavusios kinazės aktyvumą 
buvo atliktas vartojant vaistą Sorafenib, tačiau 
jis nepasiteisino. Atlikus papildomus bandymus 
nustatyta, kad veikiant vėžines ląsteles, kurios 
neturi BRAF V600E mutacijos preparatu Zelboraf 

nepastebėtas jų dauginimosi stabdymas. Atlikti 
bandymai in vivo patvirtino vaisto veikimą tik tam 
vėžio tipui, kuris turi mutaciją. Klinikinių tyrimų 
metu preparatas buvo skiriamas pacientams, kurie 
turi BRAF V600E mutaciją, prieš tai atlikus testą 
(Cobas 4800 BRAF mutation test Roche). Vaistas 
prailgina išgyvenimo laiką, sustabdydamas vėžio 
progresiją, o kai kuriais atvejais vėžio židiniai 
išnyksta. Pagerėjimas būna laikinas, nes vežinės 
ląstelės įgauna atsparumą vaistui. Dabar vykdomi 
tyrimai mechanizmui išaiškinti, o ateityje 
numatomas kombinuotas gydimas. 

Šaltinis: Nat Biotechnol. 2010 Aug;28(8):763-4.
Iš anglų kalbos išvertė Jonas Salys

VAISTŲ GAMINTOJŲ 
PASTANGOS 
MELANOMAI GYDYTI

NAUJŲ 
FARMAKOLOGIŠKAI 
AKTYVIŲ MEDŽIAGŲ 
KŪRIMO TENDENCIJOS

Naujų farmakologiškai aktyvių medžiagų 
t. y. būsimų vaistų kūrimas pasaulyje, atrodo, 
stabilizavosi, nes nuo 2003 m. kasmet išleidžiama 
į apyvartą įvairių vaistų formų pavidalu apie 
30 veikliųjų medžiagų. Praėjusio šimtmečio 
devintajame dešimtmetyje kasmet buvo išleidžiama 
į apyvartą daugiau nei 40 naujų veikliųjų medžiagų, 
o 1970-1980 m. šis skaičius viršijo 50.

Kas gi pasaulyje pirmauja kuriant naujus vaistus? 
Jungtinės Amerikos Valstijos pirmauja ir naujų 
vaistų tyrimuose, ir jų išleidimu į pasaulinę rinką. 
Vertinant visų pasaulio valstybių įnašą šioje srityje 
tenka konstatuoti, kad JAV tenka apie 50% nuo 
visų pasaulyje per metus į rinką išleidžiamų vaistų 
kiekio, o Japonijai ir Europos Sąjungos šalims – po 
20%, toliau seka Šveicarija, Izraelis, Pietų Korėja ir 
kitos šalys. Nauji vaistai, kurių gamyboje panaudoti 
biotechnologijos metodai, sudaro apie 20%. 

Kiek laiko užtrunka naujo vaisto įvedimas į 
praktiką? Literatūros duomenimis vidutinė trukmė 
nuo vaisto molekulės sukūrimo in silico iki jo 
patekimo į vaistų rinką sudaro 8-12 metų. 

Šaltinis: IMS LifeCycle New Product Focus
Iš rusų kalbos išvertė E. Tarasevičius

2011 m. spalio 23 d. Vilniaus pedagoginio 
universiteto Aktų salėje vyko Lietuvos farmacijos 
sąjungos (LFS) XXVI suvažiavimas. Šis 
suvažiavimas yra ataskaitinis-rinkiminis, kuris 
vyksta kas treji metai. Suvažiavime dalyvavo per 
100 delegatų ir svečių: Lietuvos Respublikos Seimo 
narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Sveikatos 
apsaugos viceministras Andrius Klišonis, Seimo 
frakcijų atstovai, atstovai iš Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM), Farmacijos departamento 
prie SAM, respublikos farmacijos pramonės 
įmonių, užsienio farmacijos įmonių atstovybių, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos Farmacijos fakulteto mokslininkai, 
dėstytojai ir gausus būrys studentų, vaistininkai iš 
Lietuvos miestų ir rajonų, spaudos atstovai, SKS, 
svečiai iš Lenkijos.

Suvažiavimo dalyvius ir svečius pasveikino 
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas 
profesorius Eduardas Tarasevičius.

Visi dalyvavusieji atsistojimu ir tyros minute 
pagerbė Lietuvos vaistininkus, 2011 metais 
išėjusius Anapilin, atminimą.

Suvažiavimui pirmininkavo LFS viceprezidentė 
docentė dr. Zita Barsteigienė ir LFS viceprezidentas 
vaistininkas Kęstutis Ramanauskas.

Susirinkusius suvažiavimo dalyvius ir svečius 
pasveikino LR Seimo narė Vilija Aleknaitė-
Abramikienė ir SAM viceministras Andrius 
Klišonis, jie pasidžiaugė šios nevyriausybinės 
organizacijos gražiais darbais, sprendžiant šių 
dienų farmacijai aktualius klausimus, linkėdami 
vienybės, sėkmingo suvažiavimo darbo, 
kiekvienam asmeninės laimės.

Suvažiavimo dalyviai išklausė 8 pranešimus.
Farmacijos departamento prie SAM atstovė 

Miglė Domeikienė supažindino susirinkusius 
su pranešimu „Sveikatos apsaugos ministerijos 
Farmacijos departamento veikla įgyvendinant 
vaistų prieinamumo gyventojams politiką“. 
Pranešėja plačiai kalbėjo apie tai, kad svarbiausia 

yra vaistų prieinamumo gyventojams gerinimas ir 
vaistų kainų mažinimas. Kompensuojamųjų vaistų 
prieinamumas ir kainų mažinimas, bazinių kainų 
mažinimas ir generinių vaistų kainų mažinimas. 
Pranešėja kalbėjo ir apie vaistų receptų rašymo ir 
vaistų išdavimo pasikeitimus, farmacijos įstatymo 
kai kurių straipsnių pasikeitimus.

Labai naudingą, išsamų ir platų pranešimą 
„Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) 
farmacijos ateities 2020 m. vizija ir Lietuvos 
farmacijos sąjungos veikla siekiant ją įgyvendinti“ 
padarė LFS prezidentas profesorius Eduardas 
Tarasevičius. Tarptautinės farmacijos federacijos 
71-sis kongresas vyko Haiderabade Indijoje 2011 
m. rugsėjo 2–8 d. Jame dalyvavo ir LFS narių 
delegacija. Kongrese dalyvavo 3000 farmacijos 
specialistų iš įvairių pasaulio šalių. Jie svarstė kas 
vyksta pasaulyje dabar ir kas bus 2020 metais. Šį 
profesoriaus pranešimą numatoma atspausdinti 
artimiausiame žurnalo numeryje.

Profesorius E. Tarasevičius kalbėjo ir apie tai, 
kad Lietuvoje yra kelios farmacijos visuomeninės 
organizacijos, tačiau nėra geros valios joms 
susivienyti. LFS pastangų dėka farmacininkai 
laimėjo kovą, kad degalinėse nepardavinėjami 
vaistai, vaistai turi būti pardavinėjami tiktai 
vaistinėse. Tačiau Lietuvoje vaistinių šeimininkais 
gali būti bet kas, ir inžinierius, ir batsiuvys. 
Vaistinių steigimas turi būti reguliuojamas. Visi 
mūsų pasiūlymai buvo atmesti, tačiau mes dar 
mėginsime belstis, kalbėjo profesorius. Prof. E. 
Tarasevičius kalbėjo apie kai kuriuose vaistinių 
tinkluose farmacijos specialistų nuvertinimą, 
pažymint darbuotojo identifikacinėje kortelėje tik 
jo vardą nuslepiant nuo paciento informaciją kas jį 
aptarnauja – vaistininkas ar vaistininko padėjėjas.  
Buvo kalbama ir apie nesąžiningos reklamos 
dalykus, ir apie farmacinę rūpybą.

Susirinkusieji su įdomumu išklausė Studentų 
farmacininkų draugijos Tomo Petrylos pranešimą 
„Farmacijos universitetinis mokslas ir farmacijos 

Mintys iš Lietuvos farmacijos 
sąjungos (LFS) XXVI suvažiavimo

iš LFs veikLos
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praktika studentų akimis“. Organizuojami įvairūs 
renginiai ir projektai, leidžiamas laikraštis 
„Panacėja“. Naujovės ir progresas vienas iš 
pagrindinių draugijos uždavinių ir tikslų, vykdomos 
studentų apklausos apie studijas ir praktiką. 
Paskutinėje apklausoje dalyvavo 870 studentų iš 
II, III, IV ir V kursų.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
SAM atstovė Diana Leleckaitė savo pranešime 
kalbėjo apie tai, ar vaistinės laikosi geros vaistinių 
praktikos reikalavimų. Pranesėja papasakojo 
apie pasitaikančius trūkumus vykdant šiuos 
reikalavimus: gamybinėse vaistinėse, apie receptų 
sunaikinimą, vaistinių informaciją ir pan.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM 
viršininko pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas 
perskaitė šios tarnybos viršininko Gintauto Barcio 
pranešimą „Vaistų farmakologinio budrumo 
monitoringas Lietuvoje ir kitose ES šalyse“.

Platų ir įdomų pranešimą „Plaučių vėžio 
terapijos pasiekimai Europos sąjungos šalyse“ 
padarė Lenkijos farmacijos rūmų sekretorius dr. 
Jerzy Lazowski.

Profesorius dr. Liudas Ivanauskas įdomiai 
kalbėjo apie vaistų ir maisto papildų kokybės 
vertinimo problemas Lietuvoje. Pranešėjas kalbėjo 
apie veiklių medžiagų nustatymo metodikas maisto 
papilduose, pavyzdžiui, mėlynės preparatuose, 
šaltalankio aliejuje. Buvo pastebėta, kad šaltalankio 
aliejuje, priklausomai nuo gamintojo veikliųjų 
medžiagų kiekis nurodomas skirtingai. Paprastai 
šaltalankio aliejų palaikius šaldytuve atsiranda 
nuosėdos, tai rodo kad tai yra geros kokybės 
aliejus.

Tradicinėje „Vaistininko tribūna“ diskusijoje 
kalbėjo provizoriai A. Girdenienė, E. Latvienė, E. 
Tarasevičius, K. Ramanauskas ir kiti. Suvažiavimo 
dalyviai kalbėjo apie tai, kad prie Farmacijos 
departamento reikėtų įsteigti Farmacinę Tarybą, 
apie gydytojų neteisingai išrašomus receptus, 
apie naujo farmakologijos vadovėlio išleidimo 
būtinumą, apie vaistinių nuosavybę bei kitas 
šiandienos farmacijos aktualias problemas.

Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės nariais 
išrinkti: Janina Zakšauskaitė, Marytė Ūzienė, 
Živilė Dambrauskienė, Rimutė Macienė, Petras 

Macas, Elena Latvienė.
Suvažiavime vyko Lietuvos farmacijos sąjungos 

organų rinkimai: sąjungos prezidentu vėl išrinktas 
profesorius habil. dr. Eduardas Tarasevičius, 
viceprezidentais docentė dr. Zita Barsteigienė ir 
vaistininkas Kęstutis Ramanauskas, atsakingas 
sekretorius – dr. Jonas Grincevičius. Taip pat 
išrinkta valdyba, žurnalo „Lietuvos farmacijos 
žinios“ redkolegija ir konsultantai.

Suvažiavimas įpareigojo LFS valdybą 
apibendrinti pateiktus pasiūlymus ir suredaguotą 
suvažiavimo rezoliuciją įteikti Lietuvos 
Respublikos vadovams.

Suvažiavimo metu veikė nuotraukų paroda 
„FIP 71-ojo kongreso akimirkos“, kurią surengė 
vaistininkas K. Ramanauskas ir E. Tarasevičius. 
Farmacijos preparatų gamintojai UAB „Aconitum“, 
UAB „Oriola“ ir kiti surengė naujausių farmacinių 
preparatų ekspoziciją.

Sekmadienio rytą Vilniaus Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryno 
rajone buvo aukojamos Šv. Mišios, skirtos Lietuvos 
vaistininkų išėjusių Anapilin, atminimui.

Lietuvos farmacijos sąjungos XXVII 
suvažiavimą nuspręsta surengti 2012 metais 
Klaipėdos krašte, jo pirmininku išrinktas 
kretingiškis vaistininkas Arvydas Vengalis.

Reikia pastebėti tai, kad suvažiavimas praėjo 
įdomiai, turiningai ir naudingai. Registracijos 
metu kiekvienas dalyvis gavo prisegamą dailų 
LFS ženkliuką, „Lietuvos farmacijos žinios“ 
žurnalo numerį ir dailų „Berlin-Chemie Menarini“ 
maišelį.

Diskusijos buvo tęsiamos vakaronės metu.
Vaistininkų forumas – tai ne tik profesinės 

kvalifikacijos kėlimo galimybė, bet naudinga 
ir reikalinga kolegų susitikimų ir neformalaus 
bendravimo forma. Sugrįžę į įvairius Lietuvos 
miestus ir rajonus vaistininkai pasidalins mintimis 
apie suvažiavimo darbą, įspūdžius, malonias 
bendravimo akimirkas ir stengsis įdiegti pažangias 
mintis kasdieninėje veikloje.

Provizoriai Antanina Rulinskienė ir Liudvikas 
Rulinskas, Šiauliai

L
FS

 X
X

V
I s

uv
až

ia
vi

m
as

 2
01

1

Fotoreportažasiš LFs veikLos



18 Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011 19Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011

L
FS

 X
X

V
I s

uv
až

ia
vi

m
as

 2
01

1

Fotoreportažas Fotoreportažas

L
FS

 X
X

V
I s

uv
až

ia
vi

m
as

 2
01

1



20 Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011 21Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (216-217) · 2011

Fotoreportažas

L
FS

 X
X

V
I s

uv
až

ia
vi

m
as

 2
01

1

pro MeMoria

Prieš 125 metus (1886.08.20) Švenčionių 
apskrityje, Dotenėnų kaime, gimė Kazimieras 
Grybauskas – 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), o vėliau vaistininko 
padėjėju. Šiuo darbu jis buvo nepatenkintas, 
todėl baigė aukštąjį farmacijos mokslą Maskvos 
universitete ir tapo vaistininku. Dirbo įvairiose 
vaistinėse, kartu domėdamasis vaistiniais augalais 
ir šioje srityje įgydamas 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 ir sukūrė Vaistinių augalų skyrių. Darbo 

pradžia buvo sunki, vaistinių augalų skyriaus 
kūrimui nebuvo nei lėšų, nei etatų, nei darbo 
įrankių bei patalpų. Šį darbą jis atliko su dideliu 
entuziazmu ir pasišventimu. Atsiminimuose apie 
tą laikotarpį rašė: „<...> Pats darbų prižiūrėtojas 
(taip save vadino K. Grybauskas) visus darbus 
dirbo kartu su padienėmis darbininkėmis, nes 
matė, kad jo aukštasis mokslas čia nepadės be 
pavyzdžio fiziniame darbe. Vakare paleidęs 
darbininkus, prižiūrėtojas su basliu rankose palieka 
budėti iki vėlyvos nakties arba dažnai ir visą naktį 
saugo savo apsodintus laukelius, kad aplinkinių 
gyventojų galvijai jų nesugadintų. Taip pat buvo 
pradėtas vadovavimo darbas vaistinių augalų 
skyriuje, net iki kitų metų nė žodžiu neužsimenant 
apie atlyginimą“.

Nuo 1924 metų – tarpukariniu Lietuvos 
Nepriklausomybės laikotarpiu, būdamas tyrinėjimų 
moksliniu vadovu, 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 tyrimų duomenys paprastojo 
apynio 24 veislių, introdukuotų iš Vakarų Europos, 
ir atrinktos penkios tinkamos auginimui Lietuvos 
sąlygomis. Apynių žaliava buvo panaudojama 
farmacijos ir maisto pramonės poreikiams. 

K. Grybauskas nuo 1940 m. vadovavo Vytauto 
Didžiojo universitetas Kauno botanikos sodui. 
Antrojo pasaulinio karo metais labai nukentėjo 
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 
sodo augalų kolekcijos, ypač – Augalų sistematikos 
skyrius. K. Grybauskui pavyko įtikinti karinės 
vadovybės atstovus, kad vaistiniai augalai galės 
kompensuoti vaistų stygių armijai. Vaistinių 
augalų skyrius, anksčiau užėmęs 1,5 ha plotą, 
1943 m. buvo išplėstas iki 6 ha, o 1944 m. buvo 
planuojama apsodinti vaistiniais augalais 25–30 
ha. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 
sodas buvo išgelbėtas nuo sunaikinimo.

Profesorius dr. Kazimieras Grybauskas: 
farmakognostas ir botanikas

(1886-1953)
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Tiriamų vaistinių augalų rūšių ir veislių skaičius 
didėjo: 1927 m. jų buvo 78, o 1938 m. – 200. 

Plėtėsi ir tyrimų apimtys: vaistinių augalų 
pradiniai tyrimai buvo vykdomi ne tik bandymų 
plotuose bei augalų kolekcijose, laboratorijoje 
atliekant vaistinės augalinės žaliavos cheminę 
analizę. Prof. K. Grybauskas daug dėmesio skyrė 
augalams, kuriuose kaupiasi eteriniai aliejai. Jis 
spausdino mokslo populiariuosius straipsnius apie 
augalų, kuriuose kaupiasi eteriniai aliejai, auginimo 
naudą. sudomindamas vaistinių augalų augintojus 
ir vaistinės augalinės žaliavos perdirbėjus.

Jis modernizavo ir patobulino įrangą vaistinių 
ramunių žiedų rinkimui, įvertindamas ekonominę 
naudą.

K. Grybausko mokslinio darbo rezultatas – 
biologijos mokslų daktaro disertacija „Fenologinis 
žiedadulkių kritulių spektras“ ir parengtas 
žiedadulkių albumas.

1927 m. atspausdintame straipsnyje prof. K. 
Grybauskas pažymėjo, kad „<...> menkiausias 
vežimas iš užsienio paprasčiausių žolelių, kurios 
pas mus auga, būtų vertinamas kaip pilietiškas 
prasižengimas“. Buvo sprendžiama nauja 
problema – vaistinės augalinės žaliavos paruošos 
ir jų panaudojimo galimybės Lietuvoje.

Mokslininkas neapsiribojo tik savo vadovaujamo 
skyriaus darbais, jo darbo tikslas – pasitelkus 
Lietuvos gyventojus, išauginti vaistinius augalus 
ir paruošti reikiamą žaliavų kiekį ne tik Lietuvos 
vaistinėms ir kompanijoms, bet ir eksportui į 
užsienį. 

1934 m. K. Grybausko pastangomis Lietuva 
įstojo į Tarptautinę vaistinių augalų federaciją 
ir šešis kartus atstovavo Lietuvai tos federacijos 
tarptautiniuose kongresuose (1928 m. Budapešte, 
1931 m. Paryžiuje, 1935 m. Briuselyje, 1936 m. 
Miunchene, 1937 m. Paryžiuje, 1938 m. Prahoje), 
kur buvo skaitomi pranešimai apie Lietuvos 
vaistinius augalus. Pažymėtina, kad K. Grybausko 
pastangomis Briuselyje organizuoto kongreso 
metu vykusioje parodoje galėjo dalyvauti ir 
Lietuvos farmacijos pramonės atstovai: akcinė 
bendrovė „Ger Ma Po“, „Sanitas“, „Galen“. 
1935 m. lietuviška vaistinė augalinė žaliava buvo 
eksponuota tarptautinėje Briuselio parodoje ir net 
pelnė aukso diplomą. 

Sprendžiami vaistinės augalinės žaliavos 
paruošimo ir realizavimo klausimai, nuolatiniai 

kontaktai su mokslo ir prekybos atstovais Lietuvoje 
ir užsienyje turėjo didelės reikšmės plečiant 
vaistinių augalų auginimą, vaistinės augalinės 
žaliavos paruošas ir eksporto galimybes.

Jis savo žinias bei tyrimų duomenis apie 
vaistinius augalus ir mokslinius darbus skelbė 
periodinėje spaudoje ir leidiniuose. Per 1924–
1949 metų mokslinių tyrinėjimų laikotarpį buvo 
spausdinama „Ūkininko patarėjuje“, „Ūkininke“, 
„Mūsų rytojuje“, „Kosmose“. 54-iuose „Farmacijos 
žinių“ numeriuose aprašytos 46 vaistinių augalų 
rūšys. Iš viso tuo laikotarpiu atspausdinta 230 
straipsnių. Išleista 17 leidinių: 1927 m. pirmasis 
leidinys „Vaistingieji Lietuvos laukų augalai ir jų 
pritaikymas“, 1941 m. kartu su J. Movšovičiumi 
„Lietuvos vaistingųjų augalų sąrašas“ – labai 
vertinga knyga, kurios iki šiol Lietuvoje liko 
tik keliolika egzempliorių, – tai bibliografinė 
retenybė.

Iš viso jis parašė ir publikuota 230 straipsnių ir 
17 atskirų leidinių. 

Iki šiol jo darbai yra pagrindas 
vaistažolininkystės mokslo koncepcijos sukūrimui 
ir vaistažolininkystės vystymui Lietuvoje.

Nuo 1930 m. K. Grybauskas, be mokslinės 
veiklos, vykdė ir pedagoginį darbą: atliko augalų 
sistematikos laboratorinius darbus studentams 
farmacininkams Lietuvos universiteto Medicinos 
fakulteto farmacijos skyriuje; 1940 m., įvertinus jo 
mokslinį darbą ir praktinę veiklą vaistinių augalų 
tyrimo srityje, buvo suteiktas docento vardas; jis 
tais pačiais metais pradėjo skaityti farmakognozijos 
paskaitas. 

1944–1953 m. K. Grybauskas paskirtas 
Medicinos fakulteto Botanikos ir farmakognozijos 
katedros vedėju, jam suteiktas pedagoginis 
profesoriaus vardas. Profesorius skaitė 
farmakognozijos ir augalų sistematikos paskaitas 
studentams farmacininkams. Jo paskaitos buvo 
turiningos ir įdomios ne tik mokslinėmis žiniomis, 
bet ir praktinių žinių gausumu bei didele meile 
gamtai.

Jis, pradėjęs pedagoginę veiklą, siekė šio 
darbo metodinio gerinimo. Paruošė išsamų 
farmakognozijos disciplinos dėstymo planą, 
tačiau jo iki galo įgyvendinti nepavyko. Su 
bendradarbiais nuolat tobulino farmakognozijos 
ir augalų sistematikos disciplinų laboratorinius 
darbus, tam panaudodamas naujas vaistinių augalų 

pro MeMoria

tyrimo metodikas. Paskaitų ir praktikos darbų metu 
studentams pateikdavo naujausius pasiekimus 
vaistinių augalų tyrimo srityje.

Jis paskaitų, laboratorinių darbų ir ypač 
neužmirštamų išvykų į gamtą metu greta su 
žiniomis apie vaistinius augalus perteikdavo 
gamtos meilę ir norą pažinti bei domėtis augalais.

Profesorius buvo floristinių ekskursijų po 
Lietuvą organizavimo iniciatorius. Pirmąją 
ekskursiją jis suorganizavo 1951 m., kurioje 
dalyvavo profesoriai P. Snarskis, J. Dagys bei 
grupė gamtininkų. Prof. K. Grybauskas buvo 
pirmasis Lietuvos botanikų draugijos ir ilgametis 
Farmacininkų draugijos pirmininkas.

Profesoriaus biologijos mokslų daktaro 
Kazimiero Grybausko vaistinių augalų tyrimai 
įamžino jo vardą Lietuvos mokslo istorijoje. Jis 
minimas farmakognostų, farmacininkų, botanikų 
ir kitų gamtos tyrėjų darbuose. Dabar jo mokslinių 
darbų tęstinumą pagrindžia išsaugoti ir puoselėjami 
šilti, dalykiški tarpdisciplininiai ryšiai ir veikla 
VDU Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų 
mokslo sektoriaus ir Lietuvos sveikatos mokslo 
universiteto Farmacijos fakulteto mokslininkų, 
vykdant kompleksinius vaistinių augalų tyrimus ir 
studijas. 

Vaistinių augalų tyrinėjimai, Vytauto Didžiojo 
universiteto Kauno botanikos sode pradėti 1924 m., 
yra plėtojami iki šiol. Svarbiausias šių tyrinėjimų 
uždavinys – gausinti vietinę florą naujomis augalų 
rūšimis ir veislėmis, naudingomis farmacijos 
ir maisto pramonei. Pradėta vaistinių augalų 
introdukcija ir aklimatizacija iš įvairių geografinių 
regionų, atrenkant perspektyviausias veisles bei 
rūšis, išsaugant vaistinių, prieskoninių (aromatinių) 
augalų nacionalinius genetinius išteklius ir jų 
įvairovę. Vaistinių augalų savybių tyrinėjimai 
yra svarbūs ir tampa vis reikšmingesni, nes, 
remiantis cheminių, farmakognostinių, biologinių, 
morfologinių, anatominių tyrimų duomenimis, 
galima parengti mokslines rekomendacijas 
vaistinių, prieskoninių augalų augintojams ir 
pagrįsti vaistažolininkystės mokslo koncepciją.

VDU Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų 
mokslo sektoriaus vedėja prof. dr. (HP) Ona 

Ragažinskienė

LSMU MA Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejaus direktorius doc. dr. Tauras 

Mekas

Prof. K. Grybauskas (centre, už puokštės) su studentais ir dėstytojais po farmakognozijos egzamino
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Docentas Eduardas Kanopka gimė 1911 m. 
Vilniaus mieste, darbininko-amatininko šeimoje. 
Prasidėjus karui, tėvas buvo pašauktas į kariuomenę, 
o motina su vaikais persikėlė į savo tėviškę – kaimą, 
kur mažasis Eduardas baigė pirmąjį mokyklos skyrių. 
1920 m. grįžo į Vilnių, kur baigė pradinę mokyklą. 
Toliau mokėsi V.D. lietuvių gimnazijoje, kurią baigė 
1932 m. Tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo 
Universiteto Medicinos fakulteto farmacijos skyrių. 
Jaunam studentui mokytis sąlygos buvo nelengvos, 
teko pačiam rūpintis pragyvenimu. Dėl to dar studentu 
būdamas dirbo sanitariniame sandėlyje, vaistinėje, 
o taip pat atlikdavo kitus trumpalaikius darbus. Dėl 
ligos ir karinės prievolės atlikimo, 
mokslą dviems metams teko 
nutraukti. Darbštus ir energingas 
jaunuolis, nežiūrint visų sunkumų, 
1940 metais sėkmingai baigė šią 
aukštąją mokyklą, ir jam buvo 
pripažintas chemiko-vaistininko 
diplomas cum laude.

Pradėjęs dirbti vyr.
inspektoriumi naujai sukurtoje 
Farmacijos valdyboje, organizavo 
administracinį darbą.

Sekančiais metais, perėjęs 
dirbti į Vilniaus valstybinį 
Universitetą asistentu ir vaistinių 
augalų sodo vyresniuoju 
sodininku, pradėjo savo 
mokslinę - pedagoginę veiklą, su 
kuria neatskiriamai susiejo visą 
tolimesnį gyvenimą. Universitete 
jis dėstė farmakognozijos 
discipliną studentams 
farmacininkams.

Vokiečiams uždarius universitetą, daugelis 
atsidavusių universiteto profesorių ir dėstytojų darbo 
nenutraukė ir slaptai mokė studentus, o kartu su jais 
buvo ir dėstytojas Eduardas Kanopka, kuris tęsė savo 
dėstomos farmakognozijos kursą.

1944 m. rudenį, pradėjus veikti Vilniaus 
Valstybiniam Universitetui, Rektoriaus pavedimu 
dalyvavo organizuojant Farmacijos skyrių ir buvo 
paskirtas Farmakognozijos katedros vedėju, vėliau 
kartu vadovavo ir farmacinės chemijos katedrai.

1950 m. panaikinus Vilniaus Universitete farmacijos 
skyrių, buvo paskirtas į Kauno Valstybinį Universitetą 

vaistų formų ir galeno preparatų katedros vedėju. Tais 
pačiais metais apgynė disertaciją “Širdžiai toksinių 
junginių svyravimai pakalnutėje metinės vegetacijos 
laikotarpyje” už kurią jam buvo pripažintas farmacijos 
mokslų kandidato laipsnis.

1951 m. reorganizavus Kauno Valstybinį universitetą 
į du savarankiškus institutus, jis liko dirbti Kauno 
medicinos institute tose pačiose pareigose, o 1953 m. 
buvo paskirtas farmakognozijos ir vaistų technologijos 
katedros vedėju.  Tais pačiais metais jam suteiktas 
docento mokslinis vardas. Katedroje dirbo iki 1978 
metų, iš kur išėjo į užtarnautą poilsį – pensiją. Tačiau 
ilsėjosi neilgai – įvertinus jo sukauptas mokslines 

žinias ir didelę veiklos patirtį, E. 
Kanopka buvo pakviestas dirbti 
farmacijos fabrike „Sanitas“, 
kur toliau tęsė augalų tyrimus. 
Jam dalyvaujant buvo pagaminti 
aronijos ir šaltalankio tablečių 
pavyzdžiai, šaltalankio tepalas. 
Jis vienas pirmųjų pradėjo 
skleisti žinias apie šaltalankio 
vertę medicinoje ir surinko žinias 
apie augalo paplitimą Lietuvoje. 
Docento rūpesčiu buvo pasodinta 
apie 2000 šaltalankio sodinukų 
Klaipėdoje.

Moksliniu darbu Eduardas 
Kanopka pradėjo domėtis labai 
anksti, pirmąjį straipsnį apie 
vaistinių augalų rinkimą ir jų 
vartojimą medicinoje paskelbė 
1937 m. “Ūkininko patarėjuje”, 
dar būdamas studentu. Pagrindinis 

mokslinių darbų tyrimo objektas 
buvo vaistiniai augalai.

Paruošęs disertacinį darbą apie pakalnutės širdį 
veikiančius glikozidus ir toliau jais nenustojo domėtis. 
Tyrinėjo įvairias rusmenės rūšis, tvertiką ir kitus širdį 
veikiančių glikozidų turinčius augalus.

Eduardas Kanopka jau pokario metais pradėjo 
rūpintis, kad Lietuvoje būtų racionaliai naudojami 
augaliniai resursai ir teisingai vykdomos laukinių 
augalų paruošos. 1948 m. kartu su prof.J.Dagiu išleido 
knygą “Vaistingieji augalai ir jų paruoša”. Daug metų 
tyrinėjo Lietuvos miškų vaistinguosius  augalus. 
Tik didelio entuziazmo ir gamtos meilės vedinas  su 
studentų farmacininkų grupėmis jis  perėjo daugybę  

Doc. Eduardas Kanopka – farmakognostas 
ir  pedagogas (1911-1991)

pro MeMoria

Lietuvos miškų. Šių išvykų metu surinko vertingus 
duomenis ir sudarė svarbesnių vaistinių augalų 
paplitimo žemėlapius, kurie buvo demonstruoti 
Aukštųjų mokyklų mokslo darbų parodoje, bei 
liaudies ūkio pasiekimų parodoje. Duomenys buvo 
skelbiami spaudoje ir turėjo ne tik teorinės bet ir 
praktinės reikšmės, vykdant vaistinių augalų paruošas. 
Vaistažolių būkle E. Kanopka domėjosi visą laiką. 
1980 m. straipsnyje “Vaistažolių būklė Lietuvoje” 
jis rašė, kad vaistiniai augalai Lietuvoje nyksta ir 
jų paruošas darosi sunku vykdyti. Todėl pasiūlė 
organizuoti vaistinių augalų ūkį, kuriame dirbtų ne tik 
gamybininkai, bet ir mokslininkai. Gamtos mylėtoją, 
visuomet jaudino gamtos apsaugos reikalai, netinkama 
vaistinių augalų globa ir blogas jų eksploatavimas. 
Docentą labai sujaudino ir supykdė atsitikimas 
kai 1955 m., keliaudamas su studentais, aptiko ant 
kelio suverstas meškauoges, išrautas vykdant lapų 
paruošas,. Penkis metus jis atkakliai kovojo, kol buvo 
uždrausta naikinti meškauogę Ančios girininkijoje. 
Pergyvendamas ir rašydamas gamtos apsaugos 
klausimais, jis buvo principingas ir tiesus.

Nemažą E.Kanopkos darbo dalį sudarė Lietuvos 
farmakognozijos istorijos tyrinėjimai. Straipsniai 
“Vaistažolių pramonės išvystymas Lietuvoje”, 
“Švenčionių vaistažolių fabriko įkūrimas ir išvystymas”, 
“Farmakognozijos vystymasis”, “Farmakopėja ir 
jos istorija” ir kiti liudija surinktas gausias istorines 
žinias. Vien tik apie J.Pabrėžą, 19 šimtmečio liaudies 
gydytoją ir augalų tyrinėtoją, yra surinkęs nemažai 
vertingos medžiagos, kurią paskelbė pranešimuose ir 
3 atspausdintuose straipsniuose. Surinktos istorinės 
žinios apie botaniką apibendrintos leidinyje, skirtame 
Senojo Vilniaus Universiteto sukakčiai pažymėti. Savo 
mokslinių darbų duomenis jis pristatė pranešimuose 
Aukštųjų mokyklų mokslinėse konferencijose,  
farmacininkų ir botanikų draugijų konferencijose. 
Doc. E.Kanopką domino ir farmacinių kadrų ruošimo 
būklė bei perspektyvos Lietuvoje, šiais klausimais rašė 
spaudoje, darė pranešimus konferencijose, dažniausiai 
bendradarbiaudamas su doc. A.Kaikariu. Visais šiais 
klausimais jubiliatas yra paskelbęs apie 80 straipsnių.

1969 m. išleista E.Kanopkos ir bendraautorių prof. 
T.Ivanausko bei  doc. M.Venclausku mokymo priemonė 
“Biologija”. Paruošta ir atspausdinta farmakognozijos 
vadovėlio dalis “Alkaloidai”. 1981 m. išleista 
metodinė mokymo priemonė “Mikroskopinė vaistinės 
augalinės žaliavos analizė”. E. Kanopkos straipsniai 
buvo atspausdinti aukštųjų mokyklų mokslo darbuose, 
“Sveikatos apsaugoje”, Lietuvos enciklopedijoje, 
“Moksle ir gyvenime”, taip pat įvairiuose kituose 
leidiniuose ir periodiniuose žurnaluose. Mokslinį 
darbą jubiliatas vykdė glaudžiai bendradarbiaudamas 

su katedros kolektyvu, kitais Lietuvos farmakognostais 
ir botanikais. Tai prof. J.Dagys, prof. K.Grybauskas 
ir kt. Palaikė ryšius ir su kitų šalių vaistinių augalų 
specialistais. Į mokslinę veiklą mokėjo įtraukti ir 
studentus farmacininkus, kurių atlikti darbai buvo 
skaityti eilėje studentų mokslinių konferencijų, kai 
kurie iš jų paskelbti spaudoje.

Kita veiklos sritis buvo pedagoginis darbas. Pradėjęs 
dirbti aukštojoje mokykloje asistentu, vyr.dėstytoju ir 
nuo 1953 m. docentu, skaitė farmakognozijos paskaitų 
kursą studentams farmacininkams. Jo paskaitose 
atsispindėjo nauji mokslo pasiekimai, paskaitos buvo 
glaudžiai susietos su praktika, skaitomos gyvai ir 
įdomiai,.Doc. E. Kanopka vedė ir farmakognozijos 
laboratorinius darbus. Ypatingai mėgo augalų 
anatomijos darbus, rūpinosi kaip sudominti studentus, 
rašė įvairius metodinius nurodymus. Vykdė įvairius 
žinių patikrinimo būdus, bet labiausiai mėgo apklausą 
žodžiu, kurios metu galėjo geriausiai pažinti studentą, 
pamatyti jo intelektą, sugebėjimą orientuotis. Docento 
klausimai dažnai būdavo paprasti, bet reikalaujantys 
galvojimo, todėl dažnai tekdavo gerokai pavartyti 
knygas, ieškant atsakymo.

Be paskaitų ir laboratorinių darbų doc. Kanopka 
vadovavo ir mokomajai praktikai. Šios praktikos metu 
jis apkeliavo su studentais visą Lietuvą. Studentai 
turėjo progos pažinti Lietuvos augaliją, susipažinti su 
vaistinių augalų paplitimu jos miškuose. Jubiliatas, pats 
būdamas didelis gamtos mylėtojas, mokėjo subtiliai 
perteikti krašto gamtos meilę jaunajai kartai. Docentas 
vadovavo ir mokomajai praktikai Kauno botanikos 
sode, mokė studentus pažinti ir kultivuoti retesnius, iš 
užsienio šalių atkeliavusius vaistinius augalus. Per 40 
savo veiklos metų daug prisidėjo ruošiant jaunuosius 
farmacijos specialistus, jaunuosius mokslininkus. 
Docentas Eduardas Kanopka buvo vienas iš 
Farmacininkų mokslinės draugijos organizatorių, daug 
metų jos pirmininku. Nemažą darbą atliko dirbdamas 
įvairių komisijų ir Mokslinių Tarybų nariu.

Mokslinis pedagoginis ir visuomeninis darbas ne 
kartą buvo atžymėti Vilniaus Valstybinio Universiteto, 
Kauno medicinos instituto, Aukštojo ir spec. Vidurinio 
mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijų, Kauno 
Botanikos sodo garbės raštais ir padėkomis.

Mirė docentas Eduardas Kanopka atšventęs 80 
metų jubiliejų – 1991 m. gegužės 19 dieną, nepraėjus 
nė mėnesiui po iškilmingo jubiliejaus minėjimo. 
Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Zita Barsteigienė, Valdimaras Janulis, 
Eduardas Tarasevičius (LSMU)
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Palanga, miestas Lietuvos vakaruose, Klaipėdos 
apskrityje, 25 km į šiaurę nuo Klaipėdos. Per miestą įteka 
Rąžė, teka į Baltijos jūrą.

Manoma, kad 1164.06.15 ją užpuolė ir užėmė danų 
karaliaus Valdemaro kariuomenė. 1253.04.05 Palanga 
paminėta rašytiniuose šaltiniuose. 1547 m. paminėtas 
Palangos miestelis, 1540 m. pastatyta katalikų bažnyčia. 
1899 m. Palangoje suvaidintas pirmasis Lietuvos 
dabartinėje teritorijoje lietuviškas spektaklis – Keturakio 
komedija „Amerika pirtyje“.

Nuo seniausių laikų Baltijos jūros pakrantėje gyveno 
žvejai. Savo namelius jie statė taip arti jūros, kad audrios 
metu bangos užliedavo palanges. Spėjama, kad nuo šlapių 
palangių kilo ir miesto pavadinimas.

Pirmuosius Palangos puslapius perskaitė archeologė 
istorijos daktarė R. Rimantienė, kuri kasinėjo netoli 
Šventosios, aptiko stovyklavietę ir nustatė, kad žmonės 
čia įsikūrė prieš 5000 metų.

„... Vieni žemaičiai Palangą lankė maldai, kiti mokslui, 
o dar kiti sveikatai, kad „Palangos aptiekoj“ galėtų 
nusipirkti „Cardialis“, „Trejų devynerių“ ir kitokių vaistų. 
Net spaudos draudimo metu (1895–1904 m.) „Palangos 
aptiekos“ vaistai buvo su spausdintais lietuviškais parašais. 
Tik prieš pat karą įvesta graždanka“ (iš I. Rančiaus ir V. 
Ruikio knygos „Palangos kraštas“, Kaunas 1926 m.).

2012 metais sukanka 185 metai Palangos vaistinei – 
vienai iš seniausių vaistinių Lietuvoje. Vaistinėje sukaupta 
daug vertingos medžiagos farmacijos istorijos klausimais: 
etikečių, reklaminių lapelių, senovinių vaistų gaminimo 
receptūrų ir kt.

Palangos vaistinė – architektūros paminklas.
Palangoje, Vytauto gatvėje, šimtamečių liepų 

paunksnėje, stovi vaistinės namas, pažymėtas 33 numeriu. 
Tai senas, daug menantis statinys. Kadaise erdviuose jo 
kambariuose kūrenosi židiniai, švietė senoviniai žibintai. 
Tai rodo likę dokumentai, signatūros ir žmonių, kuriems 
teko anksčiau dirbti, pasakojimai.

Palangoje 1826 metais provizorius Johanas Liudvikas 
Feldtas gavo privilegiją statyti vaistinę, kurie ėmė veikti 
1827 m. liepos mėnesį. Vaistinė 1831 metais sudegė. 
Vaistinė atstatyta tik po 13 metų. Tačiau vaistinė 1844 
metais vėl degė. Apdegusią vaistinę L. Feldtas perdavė 
Vilhelmui Johanui Griuningui.

Savininkas vaistinę iš senosios miesto dalies perkėlė 
į naująją, kuri tęsėsi nuo Rąžės upelio link miško, vėliau 
įkurto parko. Tai buvo 1848 metais, čia ji išliko iki šių 
dienų. Pastato šiaurinę dalį skyrė vaistinei, saulėtoje 
pietinėje pusėje įsikūrė pats savininkas.

Vaistinės fasadas ir šiuo metu gerai atspindi ir primena 
praėjusio amžiaus mūsų kurortinių miestelių architektūros 

bruožus. Namas medinis, gausiai dekoruotas ornamentais, 
architektūrinėmis ir skulptūrinėmis detalėmis. Sienoms 
žaismingumo suteikia lentų apdailos faktūra. Pagrindinis 
fasadas orientuotas į Vytauto gatvę.

1885 m. V. J. Griuningai vaistinę perdavė sūnui 
provizoriui V. Griuningui. Dirbant šiam provizoriui be 
eilinių receptų, plačiai buvo gaminami patentuoti vaistai:  
„Trejos devynerios“ – tai 27 vaistažolių rūšių žievių, 
šaknų ir vaisių mišinys; „Essentia cordialis“ – tinktūrų 
mišinys, pagal gydytojo Šrioderio, praktikavusio tuo metu 
Klaipėdoje, receptą.

Vaistinėje yra išlikusios etiketės ir reklaminiai lapeliai 
apie šių vaistų populiarumą, kur rašoma, kad „Essentia 
cordialis“ arba „Tinctura Schräderi“ vartojama nuo 1850 
metų. Juos išrado garsus gydytojas Šrioderis, praktikavęs 
Lietuvoje iki 1865 m. Šiais vaistais su didžiausiu 
pasisekimu jis gydė įvairiausias širdies ir skrandžio 
ligas. Taip pat nurodomas vartojimo būdas ir apačioje 
parašyta: „Reikalaukite tik „Essentia cordialis“ Palangos 
vaistinėje su prekybos ženklu „Raudonas raktas“. Be to, 
tik Palangos vaistinėje buvo plačiai gaminami geležies 
mišinių patentuoti vaistai. Jie turėjo didelę paklausą ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, buvo siunčiami į Rusiją, 
Ameriką ir kitur.

1910 m. iš provizoriaus V. Griuningo sūnaus vaistinę 
nupirko provizorius Vilhelmas Bertingas. 1927 m. tėvas 
ją perdavė valdyti sūnui Oskarui Aleksandrui Bertingui. 
Vaistinė buvo labai turtinga, išplėsta patentuotų vaistų 
gamyba. Ypač didelę paklausą turėjo „Trejos devynerios“, 
kurios buvo eksportuojamos į užsienį. O A. Bertingas, 
kaip ir jo tėvas tarp kolegų, visuomenėje bei privačiame 
gyvenime buvo visų gerbiamas. 1935 m. balandžio mėn. 
6 d. sulaukęs vos 42 metų netikėtai užkluptas ligos mirė.

Senoji Palangos vaistinė švenčia 
185-jų metų jubiliejų

Senoji Palangos vaistinė

jubiLiejai
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Tai buvo patys iškiliausi vaistinės veiklos metai.
Oskaras Bertingas samdė provizorius. 1929–1933 

metais čia dirbo provizoriais: Skučinskas, Jukna, vėliau 
Vladas Čiulada, Zosė Kaminskaitė.

Po O. Bertingo mirties vaistinę valdė O. Bertingo 
našlė, samdydama provizorių Rubiką. 1937 m. lapkričio 
11 d. Bertingienė vaistinę pardavė Zigmui Bagdonavičiui, 
kuris ją paliko sūnui Kostui Bagdonui. Provizoriaus 
padėjėjas Z. Bagdonavičius buvo išradęs tepalą nuo saulės 
nudegimo, jis samdė provizorių Beržanską. Kartu su 
provizoriumi Beržansku vaistinėje mokine dirbo Tatjana 
Osetrovaitė-Golubenko, kuri dirbo iki 1984 metų.

1940 m. Z. Bagdanavičius pasitraukė į užsienį. 1941 
m. vėl sugrįžo Z. Bagdonavičius ir vaistinėje dirbo 
dviese su Tatjana Golubenko. 1944 m. artėjant frontui Z. 
Bagdonavičius vėl pasitraukė iš Lietuvos. Vaistinėje liko 
Tatjana Golubenko ir jos tėvas. Jie dirbo ir saugojo vaistinę. 
Po karo vaistinėje nebebuvo kai kurių baldų, indų, knygų, 
medikamentų. Vaistinę sutvarkius, buvo galima pradėti 
dirbti, tačiau vaistinei vadovauti nebuvo kam. Nuo 1945 
metų Palangos vaistinės vedėju pradėjo dirbti Feliksas 
Kudirka, kurį rekomendavo Kretingos sveikatos skyriaus 
vedėjo pavaduotojas palangiškis Pranas Jurgutis.

Nacionalizavus vaistinę ji tapo pavaldi Šiaulių 
rajoninei kontorai. Palangos vaistinei buvo suteiktas 167 
numeris. Vėliau vaistinė priklausė Klaipėdos tarprajoninei 
kontorai, kurios priklausomybėje išbuvo iki 1989 metų. 

Feliksas Kudirka savo prisiminimuose rašo: „Nors 
savo įsakymu ir pavedė rūpintis Palangos vaistinės 
atidarymu, bet Palangos karo komendantas negreit 
įleido mane į vaistinę. Receptų gaminti nebuvo galima 
– prisimena F. Kudirka – tai apsitvarkęs po savaitės 
nuvykau į Klaipėdos vaistų sandėlį, kur gavau truputį 
reikalingiausių medikamentų. Pradėjau dirbti šiokį tokį 
darbą. Tačiau miestelyje tada nebuvo nei gydytojo, nei 
felčerio. Teko pačiam būti viskuo. Laimei, susipažinau su 
vienu gydytoju, pulkininku Glebovu, kuris buvo didelė 
parama...“

1945 m. liepos mėn. vaistinės reikalai pagerėjo. Šiaulių 
rajoninės kontoros valdytojas V. Izbenskis pats atvežė 
reikalingiausių medikamentų iš Šiaulių vaistų sandėlio. 
1947 metais padidėjo darbo apimtis, todėl buvo paskirta 

padėjėja. Feliksui Kudirkai buvo pasiūlyta persikelti į 
Salantų vaistinę vedėju. Spalio 1 d. iš Radviliškio vaistinės 
buvo perkelta prov. padėjėja Lidija Neilandienė ir paskirta 
Palangos vaistinės vedėja. Kartu su ja atvyko ir jos sesuo 
provizoriaus padėjėja Galina Bliumentalienė.

1951 metais suremontavus buvusį savininko butą, 
vaistinė išsiplėtė: įrengtas asistentų stalas, patobulintas 
gamybinis inventorius. Vaistinė dirbo viena pamaina. 
Joje triūsė keturi darbuotojai: L. Neilandienė, G. 
Bliumentalienė, A. Gricienė ir Čeriauskienė. Po dešimties 
metų vaistinės apyvarta išaugo 6 kartus.

L. Neilandienė išdirbusi Palangos vaistinėje beveik 
12 metų, parodžiusi didelę meilę farmacininko darbui ir 
sergančiam žmogui išėjo į užtarnautą poilsį.

1959 metais Vyr. farmacijos valdybos Viršininko 
Jono Eišvydžio Palangos vaistinės valdytoja paskirta 
provizorė Apolonija Magelinskaitė-Kšatuckienė, 1948 
metais baigusi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
Farmacijos fakultetą, prieš tai dirbusi Radviliškio vaistinės 
valdytoja. Tai energinga, didelę patirtį turinti farmacijos 
specialistė. Nuo pat pirmųjų savo darbo metų ji pasirodė 
gerai suprantanti farmacijos darbo specifiką, energinga 
organizatorė, gera administratorė.

Provizorei A. Kšatuckienei vadovaujant keitėsi ir 
stiprėjo vaistinės materialinė bazė: įrengtas vandentiekis, 
krosninį šildymą pakeitė centrinis, restauruoti ir pagal 
senovišką stilių pagaminti nauji baldai ir  pan. Iškėlus 
gyventojus atsirado daugiau erdvės darbuotojams ir 
lankytojams.

Pertvarkant vaistinės patalpas su didele atsakomybe 
buvo žiūrima į senovinio architektūrinio sprendimo 
išlaikymą. Po rekonstrukcijos 1967 metais vėl atgijo 
originalios detalės, primenančios 19-jo šimtmečio pradžios 
stilių. Didžioji salė – oficina – padidinta, prekystaliai ir 
medikamentų laikymo spintos komplektuojamos taip, kad 
derintųsi prie senoviškos aplinkos. Vėl įrengtos įdomios 
senoviškos sukynės prie abiejų prekystalių. Prie vaistinės 
rekonstrukcijos daug prisidėjo dailininkas Julius Vestulis.

Oficinos sienos apkaltos lentelėmis, o lubų 
pakraščiuose restauruota spalvota augaliniais ornamentais 
papuošta juosta, išlikusi nuo savininkų laikų. Prie sienų 
prigludusiose spintose sustatyti senoviški vaistinės indai.

Užrašas, esantis vedėjos kabinete

Senosios Palangos vaistinės iškaba

jubiLiejai

Tarp jų prieš akis sutviska trys žalvarinės grūstuvės. 
Seniau jose buvo trinamos vaistažolių šaknys, vaistingieji 
pipirai, stiebeliai ir kt. Salės lubose kabo medicininis 
krokodilo maketas, kurį padarė liaudės meistras Albertas 
Žulkus. Krokodilas kai kuriose senose vaistinėse buvo 
sutinkamas kaip galingumo simbolis, o vėliau jo vietą 
užėmė gyvatė, apsivijusi aplink taurę, simbolizuojanti 
farmacijos emblemą.

Oficinos apšvietimui įrengta šeši senovinio stiliaus 
žibintai, langų stiklai papuošti Zodiako ženklais. 
Kiekvienas langas turi po 2 ženklus. Senovėje vaistažolių 
rinkimas buvo siejamas su zodiako ženklais, todėl 
neatsitiktinai vaistinė jais paįvairino savo interjerą. Visa 
tai daro vaistinę labai romantišką.

Vedėjos kabinete išsaugoti buvusios krosnies 
ornamentiniai kokliai. Ant sienos lotyniškas užrašas: 
„Salus aegroti suprema lex esto“ – Ligonio sveikata 
tebūna aukščiausias įstatymas.

Rekonstruojant šiaurinę pastato dalį įrengtas gatavų 
vaistų skyrius. Tuo metu planuota plėsti prekybą 
vaistažolėmis. Ypač susidomėta pūslėtojo guveinio, t. y. 
rudojo dumblio Fuccus vesiculosus pritaikymo medicinoje. 
Jo žaliavos surinkimu užsiėmė Palangos vaistinė 1961–
1966 metais. Ypač daug buvo surinkta 1966 metų rudenį 
– 1360 kg sudžiovinto rudojo dumblio. Jis, kaip ir kiti jūrų 
dumbliai, turi jodo. Vartojamas sklerozei gydyti, veikimas 
4–5 kartus stipresnis palyginti su kalio jodidu.

Vaistinės valdytojos pavaduotojomis dirbo Gražina 
Podžiukynaitė-Bagdonienė, 1951 m. baigusi Kauno 
medicinos institutą ir provizorė Aldona Jurgutytė-Valienė, 
1947 m. baigusi Kauno Vytauto Didžiojo universitetą.

1964 metais Palangos vaistinės valdytojos pavaduotoja 
paskirta Adelė Liebutė-Kairevičienė, kuri 1966 metais 
baigė Kauno medicinos institutą. Ji ir anksčiau dirbo 
Palangos vaitinėje ir buvo provizoriaus padėjėja.

1969 metais Palangos vaistinės valdytojos pavaduotoja 
buvo paskirta provizorė Regina Mačionienė, baigusi 
Kauno medicinos institutą. Kai provizorę Mačionienę 
priglaudė Palangos kapinės, 1990 m. vaistinės valdytojos 
pavaduotoją tapo provizorė Audronė Intienė, 1981 m. 
baigusi Kauno medicinos institutą.

Vaistinės kieme buvusios daržinės vietoje farmacijos 
fabrikas „Sanitas“ savo darbuotojams pastatė poilsio 
namus. Fabriko darbuotojai džiaugėsi ir pasikeisdami 
atostogaudavo prie jūros.

Vilniaus farmacijos fabriko „Gegužės pirmosios“ 
administracija prikalbino Palangos vaistinės vedėją A. 
Kšatuckienę, kad  leistų rekonstruoti kieme esanti pastatą, 
ir pastačius antrąjį aukštą įrengti poilsio kambarius. 
Buvo sutarta, kad dalis kambarių buvo skirta Klaipėdos 
farmacininkų poilsiui. Atlikus pastato rekonstrukcija taip 
ir buvo padaryta.

Provizorius Vytautas Sedelskis buvęs ilgametis Vyr. 
farmacijos valdybos Klaipėdos tarprajoninės ir Kauno 
tarprajoninės kontorų valdytojas buvo be galo dėkingas 
provizorėms A. Kšatuckienei, Adelei Kairevičienei, A. 
Intienei, visoms vaistinės darbuotojoms, kurios kasmet 
mielai pakviesdavo pasigėrėti nuostabiomis Baltijos jūros 
bangomis, pailsėti ir sukaupti kūrybinių jėgų ir minčių. 
Čia gimė V. Sedelskio knyga „Prisiminimų kritasiai“.

Į Palangą kiekvieną vasarą atvažiuoja vis daugiau 
poilsiautojų. Sezono metu vaistinėje darbo padaugėjo. 
Reikėjo papildomų darbuotojų. Jie kartais atvažiuodavo 
iš kitų miestų, dažniausiai iš Kauno.

Palangą mėgo visi, ypač vasaros metu atostogoms 
esant. Ne vienerius metus  Palangoje atostogavo 
Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas Jonas 
Eišvydis su žmona. Atvažiuodavo pailsėti valdininkai ir 
iš Maskvos, sąjunginių farmacijos valdybų, bet taip pat 
socialistinių kraštų specialistai, studentai.

Senutė vaistinė buvo šiek tiek praplėsta buvusio 
priestato sąskaita. Jame atidarytas optikos skyrius. Mieste 
dirbo trys vaistinės punktai, bet vasara senoji vaistinė buvo 
labai apkrauta darbu, esamų patalpų nepakako. Palangos 
vaistinės vedėja, visas vaistinės darbuotojų kolektyvas 
„atakavo“ Vyriausiąją farmacijos valdybą, Klaipėdos 
tarprajoninę kontorą ir Palangos miesto Vykdomąjį 
komitetą, kad Palangoje butų pradėta projektuoti nauja, 
visus kurorto reikalavimus atitinkanti vaistinė. Net sunku 
ir įsivaizduoti, kiek vaistinės vedėjai A. Kšatuckienei 
reikėjo energijos, ryžto, kantrybės ir sveikatos, kol buvo 
gautas sutikimas pradėti patalpų projektavimo darbus.Senosios Palangos vaistinės oficina, 2007 m.

Senosios Palangos vaistinės darbuotojų kolektyvas,
 apie 1987 m.

jubiLiejai
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Palangos naujosios vaistinės patalpos projektavo 
žymus respublikos architektas Gytis Tiškus. Vaistinės 
projekto maketas buvo pristatytas Vilniaus architektų 
Tarybai. Projektas Tarybai patiko ir ji vieningai pritarė 
vaistinės statybai. Deja, įdėtas triūsas, pastangos, 
pinigai nuėjo niekais, projektas liko neįgyvendintas. 
Pastačius naują vaistinę, senose patalpose buvo 
planuojama atidaryti vaistažolių arbatinę ir farmacijos 
muziejaus filialą. Palangoje naujos vaistinės statyba 
buvo planuota 1972 metais. Ji turėjo iškilti prie miesto 
ligoninės Pionierių gatvėje. Neatsiradus lėšų vaistinės 
statyba liko nepradėta.

Kai mieste atsirado daugiau vaistinių, senosios 
Palangos vaistinės gatavų vaistų skyriaus patalpose 
įrengta anksčiau planuota arbatinė. Šią idėją 
įgyvendino vaistinės vedėja provizorė A. Kairevičienė 
ir jos pavaduotoja provizorė Audronė Intienė. 
Šią naujovę Palangos poilsiautojai įvertino labai 
palankiai, nes ramioje ir jaukioje aplinkoje buvo 
galima ramiai pailsėti ir išgerti gydomųjų arbatų. 
Palangos vaistinės administracijos darbuotojai mielai 
tarpininkaudavo Palangoje organizuojant įvairias 
konferencijas, pasitarimus bei susitikimus ir konkursus. 
Tuo pasirūpindavo vaistinės vedėja provizorė A. 
Kšatuckienė.

Palangos vaistinėje lankydavosi įvairūs užsienio 
visuomenės veikėjai, rašytojai, muzikai, aktoriai, 
kompozitoriai: poetas Eugenijus Matuzevičius, 
kompozitorius B. Gorbulskis, dainininkė Ona 
Valiukevičiūtė, Vincentas Kuprys, Vaclovas Daunoras, 
kurių ne kartą klausėsi vaistinės kieme susirinkę 
poilsiautojai.

1977 m. iškilmingai buvo pažymėtas vaistinės 
įsteigimo 150-ties metų jubiliejus. Ta proga buvo 
išleistas vokas su Palangos vaistinės paveikslu.

1988 m. vaistinės vedėjos A. Kšatuckienės rūpesčiu 
naujame miesto kvartalo Sodų gatvėje atidaryta gatavų 
vaistų vaistinė.

Provizorė Apolonija Kšatuckienė ilgus metus dirbo 
Palangos vaistinėje. Per ilgametį darbą ji atidavė daug 
jėgų, kad pagražėtų vaistinės fasadas ir interjeras, 
pagerėtų darbuotojų darbo sąlygos, be priekaišto būtų 
aprūpinami miesto gyventojai ir jo svečiai poilsiautojai. 
Be to, ji mielai ir nuoširdžiai rinko medžiagą vaistinės 
istorijai, buvo aktyvi Palangos miesto visuomenininkė, 
niekada nepavargstanti, visada geros nuotaikos – tokią 
ją pažinojo visi palangiškiai ir daugelis svečių.

Palangos vaistinės vedėja provizorė A. Kšatuckienė 
buvo nuoširdžiai gerbiama bendradarbių. 1990 m. 
gruodžio mėnesį vaistinę perdavė provizorei Adelei 
Kairevičienei, ji vaistinėje dirbo nuo 1960 metų, o nuo 
1964 m. dirbo vedėjos pavaduotoja. Palangos vaistinės 
vedėja provizorė A. Kairevičienė dirbo iki 2004 m. 
liepos mėn. Nuo 2004 m.vasaros Palangos vaistinės 
vedėja dirbo provizorė Lina Savickienė. Ji dirbo šiose 
pareigose iki 2005 m. rudens.

Provizorė Apolonija Kšatuckienė mirė 2009 m. 
kovo mėn., palaidota Palangos kapinėse.

Palangos vaistinei nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 
vadovauja provizorė Aušra Svipienė, 2004 m. baigusi 
Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakultetą.

Nuo 2011 metų gegužės mėnesio vaistinės vedėjai 
A. Svipienei išėjus motinystės atostogų, vaistinei 
vadovauja provizorė Živilė Vaidonytė-Petrauskienė, 
1992 m. baigusi Kauno medicinos akademijos 
Farmacijos fakultetą. Šiuo metu vaistinėje dirba 4 
darbuotojos: vaistininkė Ž. Petrauskienė, dvi vaistininko 
padėjėjos L. Zatavka ir R. Pociūtė ir apskaitininkė.

Vaistinėje gaminami ekstemporaliniai vaistai pagal 
gydytojų receptus, miesto gyventojams teikiama 
informacija apie vaistus, nemokamai matuojamas 
kraujospūdis, studentai tobulina teorines žinias 
praktikoje.

Dabartiniu metu vaistinė priklauso UAB „Gintarinė 
vaistinė“. Dabar Palangoje nuolat gyvena apie 20 000 
gyventojų ir juos aptarnauja 11 vaistinių.

Palangos senoji vaistinė nuėjo ilgą ir sudėtingą 
istorijos kelią, problemų ir rūpesčių yra ir dabartiniu 
metu. Tačiau reikia džiaugtis, kad yra reikalinga 
palangiškiams ir miesto svečiams.

Vaistinė, daug metų saugojusi būdingą vaistinės tylą, 
rimtį ir vaistų kvapą, toliau tarnauja žmogaus sveikatai. 
Į vaistinę visuomet malonu užsukti ne tik vaistų, bet 
ir šiaip pasižiūrėti, pasidomėti turtinga ir įdomia jos 
istorija.

Nuoširdžiai sveikiname vaistinės darbuotojus 
gražaus jubiliejaus 185-jo gimtadienio proga. Linkime 
ir toliau stiprybės sėkmingai darbuotis palangiškių ir 
miesto svečių sveikatos labui.

Provizorė Živilė Petrauskienė – Palangos vaistinės 
vedėja

Provizorius Liudvikas Rulinskas, Šiauliai

Iš kairės: vaistininkė-vedėja Aušra Svipienė; pajamuotoja 
Zita Reinikienė; buhalterė Asta Mockutė, farmakotechnikė 
Liudmila Zatocka.

jubiLiejai

Elektrėnų vaistinė, vos vieneriais metais 
jaunesnė už patį miestą, šįmet švenčia 
penkiasdešimtmetį. Įstaiga, į kurią kelius miname 
prispirti ligos ar prireikus patarimų, svarbią misiją 
– rūpintis elektrėniečių sveikata – vykdo nuo 1961 
metų spalio 5 d. Iškilmingai šią datą paminėti 
ketvirtadienį, spalio 20 d., Elektrėnų vaistinėje 
susirinko valdžios atstovai, medikai ir buvę bei 
esami šios vaistinės darbuotojai.

 Apie vaistinės istoriją ir misiją jubiliejaus 
šventėje kalbą sakė direktorė Nijolė Kleinienė. Ji 
pasakojo, kaip augant Elektrėnams ir daugėjant 
gyventojų vaistinė kelis kartus kėlėsi į vis didesnes 
patalpas. Pirmoji vaistinė Elektrėnuose Daratos 
Noreikienės rūpesčiu duris atvėrė Draugystės 
g. 10 namo dviejų kambarių bute. Po trejų metų 
buvo pastatyta poliklinika, kurioje vaistinei buvo 
skirti 83 kvadratiniai metrai. Dar po kelerių metų 
vaistinė persikėlė į Sodų gatvėje stūksantį pastatą, 
kuriame dabar įsikūrusi „Cento“ parduotuvė. Pati 
N. Kleinienė į Elektrėnus atvyko ir vaistininke 
dirbti pradėjo 1966 m., o po dvejų metų ji jau 
vadovavo vaistinei ir tęsė D. Noreikienės pradėtus 
darbus.

Pastatas šalia pirminės sveikatos priežiūros 
centro, kuriame veikia ir dabar, buvo pradėtas 
projektuoti 1985 m. Netrukus prasidėjo politinės 
pertvarkos,  ekonominė blokada. N. Kleinienė 
prisimena, kad statybinių medžiagų ieškoti reikėjo 
net Baltarusijoje... Laimei, visais laikais vaistinei 
plėstis padėjo elektrinės direktorius Pranas Noreika 
– juk elektrinei reikėjo sveikų darbuotojų.

Dabartinės vaistinės patalpos užima net 1800 
kv. m. Elektrėnų vaistinė buvo pirmos kategorijos 
vaistinė, kad atliktų visas šios kategorijos 
vaistinės funkcijas reikėjo tokio ploto. Pavyzdžiui, 
Elektrėnų vaistinė sterilius tirpalus gamino visam 
Trakų rajonui – šių preparatų gamybai buvo skirtas 
sterilus blokas antrame aukšte.

Tačiau, pasak N. Kleinienės, didelis pastato 
plotas atsisuko prieš vaistinę. Pačiai vaistinei 
tiek daug patalpų nebereikėjo, tad reikėjo ieškoti 
nuomininkų. Laimei, po 2000 m. čia ėmė  kurtis 
valstybės įstaigos, vėliau atsikraustė seniūnija, 

dializės centras. Po savivaldybių reformos vaistinės 
steigėja tapo Elektrėnų savivaldybė.

Tačiau istoriją rašo žmonės. Todėl N. Kleinienė 
pabrėžė tai, jog Elektrėnų vaistinė yra žmonių 
– elektrėniečių – vaistinė. Anksčiau kiekvienas 
miestas turėjo savo vaistinę, o dabar vaistinės 
priklauso ne žmonėms, o tik pelno besivaikantiems 
prekybos tinklams.

Tinklų vaistinės, kurių mūsų mieste – net 
septynios, persivilioja ne tik pirkėjus, bet ir 
vaistininkus. N. Kleinienė didžiavosi tuo, jog 
Elektrėnų vaistinė yra savotiška vaistininkų kalvė 
– ne vienas darbuotojas iš jos yra išėjęs vadovauti 
kitoms vaistinėms. Dabar vaistinėje dirba 9 
darbuotojai, 7 jau yra išėję Anapilin.

Elektrėnų vaistinė nuolat išlaikė aukštą 
aprūpinimo medikamentais lygį: per tris 
dešimtmečius nesulaukta nė vieno gyventojo 
skundo, vaistinė buvo apdovanota Maskvoje 
vykusioje liaudies pasiekimų parodoje, sužibėdavo 
visuomeninėse gydymo įstaigų apžiūrose. Ir dabar 
vaistinės direktorė rūpinasi ne tuo, kaip parduoti 
kuo daugiau vaistų, o tuo, kaip medikamentais 
aprūpinti felčerinius punktus, ką patarti susirgusiam 
žmogui, kad vaistų vartoti reikėtų mažiau.

Jubiliejaus proga sveikinimą ir garbės raštą per 
viceministrą Audrių Klišonį perdavė sveikatos 
apsaugos ministras Raimondas Šukys. Sveikinimus 
išsakė ir ištvermės bei sveikatos linkėjo Lietuvos 
farmacijos sąjungos prezidentas Eduardas 
Tarasevičius, Valstybinės vaistų kontrolės 
viršininko pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas, 
Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, 
administracijos direktorius Henrikas Petrauskas, 
jo pavaduotojas Vaidas Bernotas, Elektrėnų garbės 
pilietis Pranas Noreika, net kitų – konkuruojančių 
– vaistinių atstovai.

Ypatingą dovaną Elektrėnų vaistinė gavo iš 
Elektrėnų ligoninės vyr. gydytojos Laimutės 
Matkevičienės rankų – tai gražiai įrėmintos senųjų 
ir naujosios vaistinės nuotraukos.

Gražina RADZVILAVIČIŪTĖ
„Elektrėtų kronika“

2011 m. Nr. 24 (640)

Vaistinės istoriją rašo žmonės
ką rašo spauda apie FarMaciją
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ką rašo spaudą apie FarMaciją

Lingvistai teigia, kad vokiečių „katze“, slavų 
„koška“, anglų „cat“, prancūzų „chate“ ir daugelis 
kitų europietiškų katino vardų turi tą pačią šaknį. 
Iš Senovės Nubijos genčių, kurių kalboje yra žodis 
„kadiska», galbūt kažkada pradėjo kelionę i šiandieną 
dabartinio katino protėviai... Katės (Felidae) priklauso 
plėšriesiems žinduoliams. Jų yra įvairių rūšių – mažųjų ir 
didžiųjų, įvairių ūgių ir svorių – nuo pusantro kilogramo 
sveriančios naminės katės iki 300 kg pasiekiančių liūtų 
ir tigrų... Žodžiu, katinai – rimti gyvūnai, nusipelnę 
teisę patekti į muziejų. Ir toks muziejus Lietuvoje yra. 
Tai šiaulietės farmacininkės Vandos Kavaliauskienės 
Įsteigtas Katinų muziejus.

Daugelio metų svajonė
Tai įvyko prieš 16 metų, keičiantis valdžioms 

ir santvarkoms. 1990-ųjų pavasarį, Muziejų dienos 
išvakarėse, Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotyje duris 
atvėrė unikalus Katinų muziejus. Pasaulyje yra dar du 
katinų muziejai – Šveicarijoje ir Olandijoje. Pastarąjį 
Amsterdame įkūrė savo 
augintinio netekęs turtingas 
olandas.

K a i  p r a v e r s i t e 
muzie jaus  dur is ,  jus 
p a s i t i k s  g r a ž i  k a t ė 
Filomena ir, žinoma, ponia 
Vanda Kavaliauskienė, 
per 40 metų surinkusi 
kalnus medžiagos apie 
kates ir katinus. Trijose 
e r d v i o s e  m u z i e j a u s 
salėse ir fonduose – per 
10 tūkstančių eksponatų. 
Katinai iš porceliano, 
medžio, gintaro, molio, 
megzti, siuvinėti, drožinėti... Kiekvienas – su sava 
istorija. Yra daug vaikų piešinių, tačiau vyrauja garsių 
dailininkų, skulptorių, fotografų, tautodailininkų 
kūriniai. Eksponuojami G. Bagdonavičiaus ekslibrisai, 
A. Macijausko fotografija, K. Bimbos skulptūra, B. 
Zalenskienės paveikslai. Muziejus didžiuojasi prancūzų 
dailininkų Bernardo Verkruiso ir Ivetės Herskovicos 
dovanotais įvairia technika atliktais paveikslais. 
Greta demonstruojami bibliotekininkės iš Vroclavo 
Evos Miszcrak surinkti ekslibrisai apie katinus iš viso 
pasaulio. Muziejuje daug kalendorių, albumų, pašto 
ženklų, kortu, naujametinių sveikinimo atvirukų, iš kurių 
žvelgia katinai.

Muziejaus bibliotekoje – ne tik pasakų knygos. 

Renkama ir literatūra apie kačių veisles, jų maitinimą, 
elgseną, ligas, pomėgius. Panevėžietė Irena Aleknienė 
yra parašiusi 4000 eilėraščių apie katinus. Šiauliečiai 
bendrauja su panašiu muziejumi Olandijoje ir su... 
Pelių muziejumi, esančiame Rusijos Jaroslavlio srities 
Myškino mieste. Muziejų pasiekia vaikų laiškai iš viso 
pasaulio. Susirašinėjamą su JAV, Švedijos, Belgijos, 
Prancūzijos, Suomijos, Olandijos, Brazilijos, Lenkijos 
katinų gerbėjais.

Kiekvienas muziejaus eksponatas – originalus. 
Tačiau visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į pastato salių 
langus. Ant paprastų stiklų čia išraižyti katinėliai, ant 
kiekvieno – vis kitas, vis išvaizdesnis...

„Mikejio“ prizas – muziejaus įsteigėjai
Šiaulių kraštotyrininkai jau prieš karą buvo plačiai 

pagarsėję savo darbais. Užtenka paminėti F. Bugailiškį, 
V. Vaitiekūną... Gražios šių žmonių veiklos tradicijos 
tęsiamos ir dabar. Apie kraštotyrininkų atliktus 
darbus byloja gausybė respublikinių apdovanojimų. 

Tačiau vieno apdovanojimo 
šiauliečiams pavydi visi 
Lietuvos miestai. Tai – 
„Mikelio» prizas.

B e v e i k  p r i e š  d u 
deš imtmečius  Š iau l ių 
baldininkai, vadovaujami 
Danieliaus Balčiūno, sumanė 
ir įsteigė gražų kasmetinį 
labiausiai nusipelniusio 
kraštotyrininko pagerbimo 
prizą – „Mikelio“ prizą. 
Tai kasmet išskaptuojama 
m e d i n ė  ž y d e l i o , 
vaikščiojančio iš kiemo į 
kiemą ir renkančio senienas 

(šiuo atveju – muziejams), skulptūrėlė. Šiemet ji buvo 
įteikta jau penkioliktą kartą, o naujausia „Mikelyte» 
tapo originalaus, vienintelio Lietuvoje Katinų muziejaus 
įsteigėja Vanda Kavaliauskienė, ką tik atšventusi savo 
83-ąjį gimtadienį. Tokia žvali ir nepavargstanti, ji 
priiminėjo gėles, sveikinimus ir linkėjimus nuo buvusių 
bendradarbių, mokinių, kaimynų, bičiulių, atskubėjusių 
į Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos muzikinę svetainę. 
O paskui buvo padaryta bendra „Mikelio“' prizo laureatų 
nuotrauka. Jų Šiauliuose jau 15.

Atvažiuokite į mūsų miestą, pamatysite daug katinų 
ir susitiksite su įdomiais žmonėmis.

Boleslovas VENGRYS
„Žaliasis pasaulis“

Nr. 2, 2007 m. sausio 11 d.

„Mikelės“ prizas – katinų muziejaus įkūrėjai
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2012 METŲ KALENDORIUS

 � gegužės 26-27 d. BaltPharm Forumas 
Estijoje

 � birželio 16-17 d. Farmacijos dienos-
2012

 � rugsėjo 22-23 d. LFS XXVII 
suvažiavimas

 � spalio 3-8 dienomis FIP 72-asis 
kongresas Amsterdame

 � lapkričio 10-11 d. Tarptautinė 
konferencija skirta prof. B. Šiaulio 
125-sioms gimimo metinėms pažymėti
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EUROPOS KOMISIJA
Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas

Generalinis direktorius
Briuselis,

Gerbiamas Ambasadoriau,
Siunčiame Komisijos atsakymo į ūkio viceministro 

Rimanto Zyliaus laišką dėl leidimo vaistininkų 
padėjėjams valstybėse narėse užsiimti vaistininkų 
profesine veikla, kopiją.

Pagarbiai
Jonathan Faull

Pridedama
Ambasadoriui Raimundui Karobliui
Lietuvos Respublikos nuolatiniam atstovui 

Europos Sąjungoje

EUROPOS KOMISIJA
Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas
Generalinis direktorius

20 DEC. 2010
Briuselis,

Atsakymas - vaistininkų veiklos vykdymas 
Lietuvoje

Gerb. R. Žyliau,

2010 m. spalio 11 d. laiške klausiate Komisijos, 
ar valstybės narės turi teisę leisti savo teritorijoje 
vaistininkų veiklą vykdyti žmonėms, kurie neatitinka 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (toliau - Direktyva) nustatytų rengimo 
reikalavimų.

Kaip teisingai nurodote savo laiške, Direktyvos 21 
straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kiekviena valstybė 
narė leidžia užsiimti vaistininkų profesine veikla, jei 
atitinkamas asmuo turi V priedo 5.6.2 punkte nurodytą 
oficialios kvalifikacijos įrodymą, kuriuo patvirtinama, 
kad tas asmuo rengimo metu įgijo 44 straipsnio 3 
dalyje nurodytas žinias ir įgūdžius.

Nuo 21 straipsnio 6 dalies valstybės narės gali 
nukrypti tik jei tai tiesiogiai leidžiama Direktyvoje. 
Pavyzdžiui, Bulgarija gali leisti Bulgarijos felčeriams, 
kurie kvalifikaciją įgijo prieš Bulgarijai įstojant į 
ES, toliau vykdyti tam tikrą gydytojų ir bendrosios 
praktikos slaugytojų profesinę veiklą, nes pagal 
Direktyvos 23a straipsnio l dalį Bulgarijai tiesiogiai 
suteikiama tokia teisė.

Remiantis Direktyvos 21 straipsnio 6 dalimi, 
vaistininkų profesine veikla (tokios veiklos rūšys 
išvardytos Direktyvos 45 straipsnio 2 dalyje) gali 
užsiimti tik specialistai, baigę universitetines ar 
lygiaverčio lygmens aukštojo mokslo farmacijos 
studijas, kurios atitinka Direktyvoje nustatytus 
būtinuosius rengimo reikalavimus.

Tačiau tai nereiškia, kad tokios pačios veiklos 
negali vykdyti vaistininko prižiūrimi vaistininko 
padėjėjai.

Todėl atrodo, kad Lietuvos Respublikos farmacijos 
įstatymo 76 straipsnio 5 dalis neatitinka Direktyvos, 
nes, kaip atrodo, tam tikriems vaistininkų padėjėjams 
leidžiama iki 2016 m. sausio l d. vykdyti vaistininkų 
veiklą neprižiūrimiems vaistininkų.

Komisija dėkoja Lietuvos valdžios institucijoms, 
kad jos atkreipė Komisijos dėmesį į šią problemą ir 
paprašė jos teisinės nuomonės.

Komisija prašo Lietuvos valdžios institucijų 
pašalinti šią neatitiktį ir ragina jas per tris mėnesius 
nuo šio rašto gavimo dienos pateikti teisės akto, 
kuriuo būtų panaikinama minėtoji taisyklė, pasiūlymo 
projektą ir nustatyti tikslų ir pagrįstą teisės akto 
priėmimo ir įsigaliojimo grafiką.

Pagarbiai
Jonathan FaulI

oFiciaLi kronika

Svarstomos Farmacijos įstatymo 
pataisos. Kviečiame LFS narius pareikšti 
savo nuomonę ir pateikti pasiūlymus.
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Seimo nario R. Žemaitaičio 
pranešimas: ar Seimas taps 
priklausomu nuo farmacininkų?

2011 m. gruodžio 21 d. pranešimas VIR 

Gruodžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministras 
R. Šukys Seimo plenarinio posėdžio metu pristatė 
Farmacijos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo 
ir papildymo įstatymo projektą. Projekto iniciatoriai, 
prisidengdami ES direktyvos įgyvendinimu bei 
gąsdindami, kad Lietuva susilauks baudos iš Briuselio, 
pasiūlė Įstatymo 2 straipsnio 13 dalį pakeisti numatant 
sąvoką – Farmacinė paslauga, tai vaistinėje farmacijos 
specialistų teikiama paslauga. Iki šiol įstatymu 
buvo reglamentuojama, kad farmacinė paslauga yra 
vaistininko praktika vaistinėje. Priėmus Sveikatos 
apsaugos ministerijos teikiamą projektą, farmacines 
paslaugas galės teikti ne kvalifikuoti specialistai-
vaistininkai, kurie privalo turėti aukštąjį medicininį 
išsilavinimą ir farmacinės veiklos vadovo licenciją, 
o tiesiog farmacijos specialistai, kuriais gali būti 
ir vaistininkų padėjėjai, žinias įgiję aukštesniojoje 
mokymosi įstaigoje (kolegijoje). Pastarieji pagal naujai 
pateiktą projektą bus vadinami farmakotechnikais 
(vaistininko padėjėjais). Nors įstatymo projekte ir 
numatyta, kad farmakotechnikai privalės dirbti tik 
prižiūrimi vaistininkų, tačiau tame pačiame projekte 
numatyta, kad ši nuostata įsigalios tik 2016 m. Toks 
teisinis reglamentavimas pažeidžia ne tik Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymą, bet ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 53 straipsnį, kuris teigia, jog Valstybė 
rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą 
bei paslaugos žmogui susirgus.

Sveikatos apsaugos ministro pateiktas projektas 
leidžia abejoti, ar tarp Vyriausybės atstovų ir didžiųjų 
farmacijos tinklų, tokių kaip UAB „Eurovaistinė“ 
ir UAB „Nemuno vaistinė“ (vaistinių pavadinimas 
– Camelia), nėra sudarytas neleistinas susitarimas, 
turėsiantis įtakos mažųjų, tinklui nepriklausančių 
vaistinių išnykimui, o tuo pačiu ir nekokybiško 
konsultacijų teikimo vaistinėse įsigalėjimo. 
Maža to, korupcijos apraiškų galima pastebėti ir 
Seime. Štai Seimo sveikatos reikalų komitete kaip 
patariančioji ekspertė yra pasitelkta Elena Kvedarienė, 
Nepriklausomų farmacijos įmonių asociacijos vadovė. 
Įdomus faktas – ši asociacija yra įsikūrusi tuo pačiu 
adresu kaip ir UAB „Eurovaistinė“, tad tampa neaišku, 
kodėl Seimo Pirmininkė taip aplaidžiai leidžia Seimo 
komitetams patarinėti asmenims, glaudžiai susijusiems 
su didžiausiais verslo subjektais. Didžiųjų farmacijos 

tinklų palaikyme nenusileidžia ir Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas, kuris Sveikatos reikalų komitetui 
pateikė savo išvadas, akivaizdžiai palankias minėtoms 
farmacijos įmonėms. Ir toks palankumas tampa aiškus, 
kuomet susipažįsti su Laisvosios rinkos instituto 
rėmėjų kolegijos nariais. UAB „Eurovaistinė“ yra 
pripažinta auksiniu rėmėjų kolegijos nariu, o UAB 
Nemuno vaistinė – sidabriniu nariu. Galima tik spėlioti, 
kokiomis sumomis šios dvi įmonės remia Laisvosios 
rinkos institutą, jog joms suteikti garbingiausi rėmėjų 
statusai.

Šiuo metu minėtuose didžiuosiuose farmacijos 
tinkluose susiformavo praktika, kuomet kiekvienoje 
vaistinėje yra suformuojamas 0,25 etato vaistininkui 
ir jis dirba tik 2 val. per dieną, visi kiti dirbantieji – 
vaistininko padėjėjai, kurių darbas, žinoma, apmokamas 
kur kas mažesnėmis sumomis, nei kvalifikuotų 
vaistininkų. Šią situaciją puikiai iliustruoja vienas iš 
pavyzdžių – šiuo metu Nidoje veikia „Eurovaistinės“ 
parduotuvė. Kad ji galėtų vykdyti veiklą, įmonės 
vadovas šioje vaistinėje formaliai 0,25 etatui įdarbino 
Kretingoje gyvenantį vaistininką, taip gavo licenciją 
atidaryti vaistinę. Pats vaistininkas nurodo, jog už 
0,25 etato jam reikia dirbti 2 val. per dieną. Įvertinus 
tokią situaciją kyla klausimas, kokia alga turėtų būti 
mokama Kretingoje gyvenančiam vaistininkui, kad 
jis sutiktų kasdien keliauti į darbą į Nidą dėl dviejų 
valandų darbo dienos? Ir įdomu, kodėl tokia situacija 
nedomina nei Slaptųjų tyrimų tarnybos, nei Sveikatos 
apsaugos ministerijos specialistų? 

Šis ir daugelis kitų pavyzdžių rodo, kad farmacinių 
įmonių savininkai vis labiau stengiasi įvairiausiais 
būdais daryti poveikį politikams, kad jie atsisakytų 
farmacijos srities kontrolės.  Jeigu Seimas pritars, 
kad vietoj vaistininkų – specialistų, turinčių aukštąjį 
medicininį išsilavinimą, galės dirbti vien vaistininkų 
padėjėjai, neturintys tinkamos kvalifikacijos, 
vartotojams bus teikiama nekokybiška paslauga, dėl 
ko gali kilti reali grėsmė žmogaus sveikatai. 

Kad į farmacijos verslą būtų įvesta nors kiek 
skaidrumo, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis 
ketina kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą su 
prašymu išaiškinti procesus, vykstančius farmacijos 
srityje, ir įsitikinti, ar jie nėra korupcinio pobūdžio. 
Parlamentaras žada pateikti paklausimą ir Seimo 
Pirmininkei, jog ši paaiškintų, kodėl Sveikatos reikalų 
komitetą konsultuoja asmenys, tampriai susiję su verslo 
grupėmis, suinteresuotomis šiuo metu svarstomais 
įstatymų projektais.

oFiciaLi kronikaoFiciaLi kronika

EUROPOS KOMISIJA
Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas

PASLAUGOS Direktoriaus

Dangute Mikutiene
Lietuvos Respublikos
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narei

Tema: Lietuvos vaistininko padėjėjų veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų projektai

Gerb. D. Mikutiene,

atsakau į Jūsų 2011 m. rugpjūčio 9 d. raštą dėl 
farmakotechnikų veiklos reglamentavimo.

Atsakyme į Rimanto Žyliaus raštą (nuor. 
MARKT/D4/AM/em (2010)1052776) Vidaus 
rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas nurodė, 
kad vaistininko padėjėjai Direktyvos 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (toliau - 
Direktyva) 45 straipsnio 2 dalyje nurodyta vaistininko 
veikla gali užsiimti tik prižiūrimi vaistininko, 
turinčio vaistininko kvalifikacinį laipsnį, kuris 
atitinka Direktyvoje nustatytus būtinuosius rengimo 
reikalavimus.

Savo rašte teigiate: „Lietuvos Respublikos 
farmacijos įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punkte 
nustatyta, kad vaistininko padėjėjas turi teisę 
parduoti vaistinių prekes, teikti informaciją apie 
vaistų vartojimą ir laikymo sąlygas, kontroliuojamas 
vaistininko parduoti (išduoti) vaistinius preparatus".

Norėčiau patikslinti, kad Direktyvos 45 straipsnio 
2 dalyje nurodytas „vaistinių preparatų tiekimas 
į visuomenei skirtas vaistines" ir „informacijos ir 
patarimų apie gydymo produktus teikimas". Todėl 
vaistininko padėjėjai tik vaistinėse parduodamus 
receptinius vaistus parduoti ir informaciją apie vaistų 
vartoj imą ir saugoj imą teikti gali tik prižiūrimi 
vaistininko.

Kita vertus, patvirtinu, kad ES teisėje nenustatyta, 
kaip valstybės narės turėtų reglamentuoti 
farmakotechnikų veiklą. Valstybės narės gali savo 
nuožiūra pasirinkti tinkamiausią farmakotechnikų 
veiklos kontrolės priežiūros mechanizmą, be kita ko, 
atsižvelgdamos į farmakotechniko per studijas įgytą 
būtiną kvalifikaciją ir įgūdžius, rinkos poreikius ir 
prieinamas technines galimybes.

Atsiprašau, kad atsakymo teko laukti.

Pamela Brumter

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
KANCELIARIJA

TEISĖS DEPARTAMENTAS

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS 
ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39 IR 76

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO

2011-11-14 Nr. XIP-3797

Vilnius

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems 
įstatymams bei juridinės technikos

taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Teikiamu projektu siekiama nustatyti, kad 
farmacines paslaugas vaistininko padėjėjai

(farmakotechnikai) gali teikti tik prižiūrimi 
vaistininkų. Atsižvelgiant į tai, kad minėti priežiūros

santykiai tarp vaistininkų ir jų padėjėjų privalo būti 
aiškiai reglamentuoti, taip užtikrinant tinkamą

farmacinių paslaugų vaistinėse teikimą, projekte arba 
poįstatyminiame teisės akte reikėtų konkretizuoti

vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) priežiūros 
instituto turinį.

2. Vadovaujantis juridinės technikos taisyklėmis, 
įstatymo oficialaus paskelbimo šaltinių sąrašas

pildytinas šaltinais Žin., 2008, Nr. 149-5991; Žin., 
2011, Nr. 86-4148 bei Žin., 2011, Nr. 69-3291.

3. Vadovaujantis juridinės technikos taisyklėmis, 
įstatymo pavadinime žodis „Įstatymas“

keliamas į naujos eilutės centrą.

Teisės departamento direktorius

Andrius Kabišaitis
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vaistinius preparatus;“.
 
5 straipsnis. 35 straipsnio papildymas naujomis 11 ir 12 
dalimis ir pakeitimas 
1. Papildyti 35 straipsnį nauja 11 dalimi:
„11. Vaistinės darbo laiku vaistinėje turi dirbti ne mažiau 
kaip vienas vaistininkas.“
2. Papildyti 35 straipsnį nauja 12 dalimi:
„12. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiamos 
farmacinės paslaugos, vaistinių preparatų pardavimo 
(išdavimo) ir ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos 
priežiūra vaistinėje suprantama kaip vaistininko 
vykdomi veiksmai siekiant užtikrinti, kad vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) teikiama farmacinė 
paslauga, vaistinių preparatų pardavimas (išdavimas) ir 
ekstemporalių vaistinių preparatų gamyba atitiktų teisės 
aktų reikalavimus.“
3. Buvusias 35 straipsnio 11, 12, 13, 14 ir 15 dalis laikyti 
atitinkamai 13, 14, 15, 16 ir 17 dalimis.

6 straipsnis. 39 straipsnio 1 punkto pakeitimas 
Pakeisti 39 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) įdarbinti farmacinės veiklos vadovą ir pakankamai 
tinkamos kvalifikacijos farmacijos specialistų, 
suteikti jiems pakankamus įgaliojimus atlikti 
jiems pavestas pareigas. Pareigybių aprašymuose 
aiškiai nustatyti farmacinės veiklos vadovo ir kitų 
farmacijos specialistų, teikiančių farmacinę paslaugą 
ir parduodančių (išduodančių) vaistinius preparatus, 
gaminančių ekstemporalius vaistinius preparatus, 
pareigas, atsakomybę, įgaliojimus ir tarpusavio ryšius. 
Vaistinės kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose 
aprašyti vaistininko vaistinėje vykdomus veiksmus, 
kuriuos jis atlieka siekdamas užtikrinti, kad vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) teikiama farmacinė 
paslauga, vaistinių preparatų pardavimas (išdavimas) ir 
ekstemporalių vaistinių preparatų gamyba atitiktų teisės 
aktų reikalavimus.“

7 straipsnis. 76 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia 
galios
76 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 5 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 
po trijų mėnesių nuo šio įstatymo paskelbimo „Valstybės 
žiniose“.
2. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2016 m. 
sausio 1 d.
3. Sveikatos apsaugos ministras iki šio įstatymo 
įsigaliojimo parengia ir patvirtina šiam įstatymui 
įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

oFiciaLi kronika

Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39 ir 76 
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

ĮSTATYMAS

2011 m.               d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2010, Nr. 1-32)

1 straipsnis. 2 straipsnio 13 dalies pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,13. Farmacinė paslauga – vaistinėje farmacijos 
specialistų teikiama paslauga, apimanti gydytojo išrašytų 
receptų kontrolę, vertinimą, nereceptinių vaistinių 
preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie 
vaistinius preparatus teikimą gyventojams, sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistams, taip pat jų 
konsultavimą.“

2 straipsnis. 4 straipsnio 9 dalies 2 punkto pakeitimas 
Pakeisti 4 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) jeigu licencijos turėtojas pažeidė jam nustatytus 
veiklos reikalavimus ir pareigas ir taip sukėlė sunkų 
asmens sveikatos sutrikdymą;“.

3 straipsnis. 5 straipsnio 8 dalies papildymas 7 punktu
Papildyti 5 straipsnio 8 dalį 7 punktu:
„7) jei vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) pažeidė 
jam nustatytus veiklos reikalavimus ir pareigas ir taip 
sukėlė sunkų asmens sveikatos sutrikdymą.“
 
4 straipsnis. 7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas ir 
papildymas
1. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 8 punktu:
„8) vykdyti kitas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytas 
veiklas.“
2. Papildyti 7 straipsnio 3 dalį nauju 4 punktu:
„4) prižiūrėti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
teikiamą farmacinę paslaugą, vykdomą vaistinių 
preparatų pardavimą (išdavimą) ir ekstemporalių 
vaistinių preparatų gamybą, jei tai nustatyta jo pareigybės 
aprašyme;“. 
3. Buvusį 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą laikyti 5 
punktu.
4. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti 
taip:
„2) parduoti vaistinių prekes, teikti informaciją apie 
jų vartojimą ir laikymo sąlygas, prižiūrint vaistininkui 
teikti farmacinę paslaugą ir parduoti (išduoti) vaistinius 
preparatus;“.
5. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti 
taip:
„3) prižiūrint vaistininkui gaminti ekstemporalius 

nariai pasiūlyme nenurodo pataisų iniciatoriaus, 
tuo pažeisdami Seimo statuto reikalavimus. 
Pažymėtina, kad Seimo narys R. Žemaitaitis 
gina tik Vaistinių asociacijos ,,Provifarma“ 
interesus, o Seimo narių grupės (E. Žakaris, V. 
Simulik ir kt.) pateiktas pasiūlymas, kuriame jie 
nenurodo pirminio autoriaus, tiesiogiai proteguoja 
vaistinių savininkų-vaistininkų verslą, nes Žilvinas 
Macijauskas yra UAB ,,Migdulė“ (vaistinės) 
savininkas. Jeigu Seime būtų priimtas įstatymas, 
kurį siūlo Ž. Macijauskas ir jo interesus tiesiogiai 
ginantis Seimo narys R. Žemaitaitis, iš darbo būtų 
atleisti apie 1 500 aukštos kvalifikacijos farmacijos 
specialistų (farmakotechnikų), pablogėtų gyventojų 
aprūpinimas vaistais, nes trūkstant vaistininkų 
užsidarytų 42 kaimo vaistinės ir apie 100 vaistinių 
mieste. Pažymėtina, kad priešingai nei teigia Seimo 
narys R. Žemaitaitis, Europos Sąjungos teisės aktai 
nenumato, kad farmacinę paslaugą gali teikti tik 
vaistininkai. Europos Komisijos atsakyme Seimo 
narei D. Mikutienei nurodoma, kad ,,ES teisėje 
nenustatyta, kaip valstybės narės turėtų reglamentuoti 
farmakotechnikų veiklą. Valstybės narės gali savo 
nuožiūra pasirinkti tinkamiausią farmakotechnikų 
veiklos kontrolės priežiūros mechanizmą, be kita ko, 
atsižvelgdamos į farmakotechniko per studijas įgytą 
būtiną kvalifikaciją ir įgūdžius, rinkos poreikius ir 
prieinamas technines galimybes“. 

Taigi, Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkas, įvertinęs Seimo nario R. Žemaitaičio 
pareiškime išdėstytus teiginius bei iškilusias 
abejones, ar šie Seimo nario veiksmai nėra tiesioginis 
vaistinių savininkų-vaistininkų verslo, kuriam 
atstovauja Ž. Macijauskas (Vaistinių asociacijos 
,,Provifarma“ valdybos pirmininkas), protegavimas, 
ketina kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją, 
kuri nustatytų, ar nėra Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimo, 
ir į Specialiųjų tyrimų tarnybą, prašant išsiaiškinti, 
ar Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmuose, 
proteguojant aiškiai suinteresuoto verslininko Ž. 
Macijausko interesus, nėra korupcijos apraiškų.

oFiciaLi kronika

Sveikatos reikalų komiteto pranešimas: 
dėl Seimo nario R. Žemaitaičio 
nepagrįstų kaltinimų komitetui

2011 m. gruodžio 22 d. pranešimas VIR

Vakar Sveikatos reikalų komitete svarstant 
Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39 ir 76 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-
3797, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis išplatino 
pareiškimą, kuriame apkaltino Sveikatos reikalų 
komitetą, kad neetatine eksperte yra pasirinkta 
Elena Kvedarienė, Nepriklausomų farmacijos 
įmonių asociacijos vadovė. Be to, Seimo narys R. 
Žemaitaitis pareiškime išreiškė nepasitenkinimą, 
kad Sveikatos reikalų komitetui buvo pateikti ir 
svarstomi tiek kitų neetatinių ekspertų pasiūlymai, 
tiek Lietuvos laisvosios rinkos pasiūlymai. 

Norime informuoti, kad Sveikatos reikalų 
komitetas 2008 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 
4 (patikslintas 2009 m. sausio 14 d. nutarimu 
Nr. 6) patvirtino Sveikatos reikalų komiteto 
neetatinių ekspertų sąrašą 2008–2012 metams, į 
kurį buvo įtraukti 39 įvairių sričių, tiek valstybinių 
institucijų, tiek visuomeninių organizacijų, atstovai. 
Atkreipiame dėmesį, kad Sveikatos reikalų komitete 
svarstant įstatymų projektus yra išklausomos visų 
suinteresuotų asmenų nuomonės, į komiteto išvadas 
yra įtraukiamos visos pastabos ir pasiūlymai, kaip ir 
reikalauja Seimo statuto nuostatos. Visais atvejais 
komiteto posėdžio metu leidžiama pasisakyti 
visiems suinteresuotiems asmenims.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas yra 
nustebęs, kad Seimo nariai E. Žakaris, V. Simulik, 
E. Jonyla, R. Žemaitaitis ir kiti pateikė pasiūlymus 
Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39 ir 76 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. 
XIP-3797, kuriuose pilnai nukopijavo Žilvino 
Macijausko, Vaistinių asociacijos ,,Provifarma“ 
valdybos pirmininko, Seimo nariams išsiuntinėtą 
pasiūlymą. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39 ir 76 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, 
pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant 
projektą

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 
39 ir 76 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas 
(toliau – Įstatymo projektas) parengtas atsižvelgiant į 2010 
m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos raštą „Atsakymas 
– vaistininkų veiklos vykdymas Lietuvoje“, kuriuo buvo 
konstatuota, kad Farmacijos įstatymo 76 straipsnio 5 dalis 
prieštarauja Direktyvos nuostatoms, ir prašoma panaikinti 
minėtą nuostatą, kuria farmakotechnikams, iki Farmacijos 
įstatymo įsigaliojimo gavusiems farmacijos praktikos 
licenciją, arba asmenims, pradėjusiems farmakotechniko 
studijas iki minėto įstatymo įsigaliojimo ir įgijusiems 
vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę 
kvalifikaciją šiam įstatymui įsigaliojus, suteikiama teisė 
teikti farmacinę paslaugą iki 2015 m. gruodžio 31 d., bei 
suderinti Farmacijos įstatymo nuostatas su 2005 m. rugsėjo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/
EB dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo (toliau – 
Direktyva) nuostatomis.

2. Įstatymo projekto tikslas ir uždaviniai
Pagrindinis Įstatymo projekto tikslas – suderinti 

Lietuvos teisės aktus su Direktyvos reikalavimais.
Svarbiausi Įstatymo projekto uždaviniai:
– atsižvelgti į Europos Komisijos 2010 m. gruodžio 

20 d. raštą „Atsakymas – vaistininkų veiklos vykdymas 
Lietuvoje“ ir pripažinti netekusia galios Farmacijos 
įstatymo 76 straipsnio 5 dalį, kuria farmakotechnikams, 
iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo gavusiems farmacijos 
praktikos licenciją, arba asmenims, pradėjusiems 
farmakotechniko studijas iki minėto įstatymo įsigaliojimo ir 
įgijusiems vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę 
kvalifikaciją šiam įstatymui įsigaliojus, suteikiama teisė 
teikti farmacinę paslaugą iki 2015 m. gruodžio 31 d. Taip 
pat siūloma patikslinti pagrindines vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko) teises, numatant, kad visi vaistininko 
padėjėjai (farmakotechnikai) (nesvarbu, ar turėjo 
farmacijos praktikos licenciją iki Farmacijos įstatymo 
įsigaliojimo, ar jos nebuvo įgiję, taip pat nesvarbu, kada 
įstojo ir įgijo ar įgis vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
profesinę kvalifikaciją) tik prižiūrimi vaistininko gali 
teikti farmacinę paslaugą, parduoti (išduoti) vaistinius 
preparatus ir gaminti ekstemporalius vaistinius preparatus. 
Direktyvos 21 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad farmacinę 
paslaugą visa apimtimi gali teikti tik vaistininko profesinę 
kvalifikaciją įgiję asmenys. Pažymėtina, kad Direktyvos 
45 straipsnyje nustatyta, jog vaistininko veikla – tai tokia 
veikla, kuria užsiimti valstybėse narėse leidžiama tik 
turint vaistininko profesinę kvalifikaciją ir Direktyvos V 
priedo 5.6.2 punkte išvardytų tipų formalios kvalifikacijos 

6 straipsnis. 39 straipsnio 1 punkto pakeitimas 
Pakeisti 39 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) įdarbinti farmacinės veiklos vadovą ir pakankamai 
tinkamos kvalifikacijos farmacijos specialistų, 
suteikti jiems pakankamus įgaliojimus atlikti jam 
jiems pavestas pareigas. Pareigybių aprašymuose 
aiškiai nustatyti farmacinės veiklos vadovo ir kitų 
farmacijos specialistų, teikiančių farmacinę paslaugą 
ir parduodančių (išduodančių) vaistinius preparatus, 
gaminančių ekstemporalius vaistinius preparatus, 
pareigas, atsakomybę, įgaliojimus ir tarpusavio ryšius. 
Vaistinės kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose 
aprašyti vaistininko vaistinėje vykdomus veiksmus, 
kuriuos jis atlieka siekdamas užtikrinti, kad vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) teikiama farmacinė 
paslauga, vaistinių preparatų pardavimas (išdavimas) 
ir ekstemporalių vaistinių preparatų gamyba atitiktų 
teisės aktų reikalavimus.“

7 straipsnis. 76 straipsnio 5 dalies pripažinimas 
netekusia galios
76 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.
5. Farmakotechnikai, iki šio įstatymo įsigaliojimo gavę 
farmacijos praktikos licenciją, arba asmenys, pradėję 
farmakotechniko studijas iki šio įstatymo įsigaliojimo, 
kurie įgis vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
profesinę kvalifikaciją po šio įstatymo įsigaliojimo, 
gali teikti farmacinę paslaugą šio įstatymo ir sveikatos 
apsaugos ministro nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 
iki 2015 m. gruodžio 31 d. Nuo 2016 m. sausio 1 d. 
šioje dalyje nurodyti asmenys turi teisę kontroliuojami 
vaistininko parduoti (išduoti) vaistinius preparatus. 
Už šią veiklą atsako vaistininkas.

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 5 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 
po trijų mėnesių nuo šio įstatymo paskelbimo 
„Valstybės žiniose“.

2. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2016 m. 
sausio 1 d.

3. Sveikatos apsaugos ministras iki šio įstatymo 
įsigaliojimo parengia ir patvirtina šiam įstatymui 
įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą 
įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Projekto 
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39 ir 76 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
ĮSTATYMAS 

2011 m.               d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2010, Nr. 1-32)

1 straipsnis. 2 straipsnio 13 dalies pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,13. Farmacinė paslauga – vaistininko praktika 
vaistinėje farmacijos specialistų teikiama paslauga, 
apimanti gydytojo išrašytų receptų kontrolę, 
vertinimą, nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, 
farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus 
teikimą gyventojams, sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistams, taip pat jų konsultavimą.“ 

2 straipsnis. 4 straipsnio 9 dalies 2 punkto pakeitimas 
Pakeisti 4 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti 
taip:
„2) jeigu licencijos turėtojas padarė farmacinės veiklos 
pažeidimų, sukėlusių sunkias pasekmes, kurias nustatė 
farmacinę veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidė 
jam nustatytus veiklos reikalavimus ir pareigas ir taip 
sukėlė sunkų asmens sveikatos sutrikdymą;“.

3 straipsnis. 5 straipsnio 8 dalies papildymas 7 
punktu
Papildyti 5 straipsnio 8 dalį 7 punktu:
„7) jei vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) 
pažeidė jam nustatytus veiklos reikalavimus ir pareigas 
ir taip sukėlė sunkų asmens sveikatos sutrikdymą.“

4 straipsnis. 7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas ir 
papildymas
1. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 8 punktu:
„8) vykdyti kitas Lietuvos Respublikos 
reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
įstatyme nustatytas veiklas.“
2. Papildyti 7 straipsnio 3 dalį nauju 4 punktu:
„4) prižiūrėti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
teikiamą farmacinę paslaugą, vykdomą vaistinių 
preparatų pardavimą (išdavimą) ir ekstemporalių 
vaistinių preparatų, gaminamų vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko), gamybą, jei tai nustatyta jo 
pareigybės aprašyme;“.
3. Buvusį 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą laikyti 5 
punktu:

„4) 5) atlikti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.“
4. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti 
taip:
„2) parduoti vaistinių prekes, teikti informaciją apie 
jų vartojimą ir laikymo sąlygas, kontroliuojamas 
vaistininko prižiūrint vaistininkui teikti farmacinę 
paslaugą ir parduoti (išduoti) vaistinius preparatus;“.
5. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti 
taip:
„3) prižiūrint vaistininkui gaminti ekstemporalius 
vaistinius preparatus;“.

5 straipsnis. 35 straipsnio papildymas naujomis 11 ir 
12 dalimis ir pakeitimas 
1. Papildyti 35 straipsnį nauja 11 dalimi:
„11. Vaistinės darbo laiku vaistinėje turi dirbti ne 
mažiau kaip vienas vaistininkas.“
2. Papildyti 35 straipsnį nauja 12 dalimi:
„12. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
teikiamos farmacinės paslaugos, vaistinių preparatų 
pardavimo (išdavimo) ir ekstemporalių vaistinių 
preparatų gamybos priežiūra vaistinėje suprantama 
kaip vaistininko vykdomi veiksmai siekiant užtikrinti, 
kad vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiama 
farmacinė paslauga, vaistinių preparatų pardavimas 
(išdavimas) ir ekstemporalių vaistinių preparatų 
gamyba atitiktų teisės aktų reikalavimus.“
3. Buvusias 35 straipsnio 11, 12, 13, 14 ir 15 dalis 
laikyti atitinkamai 13, 14, 15, 16 ir 17 dalimis.
11 13. Be vaistinių preparatų, vaistinės gali parduoti 
(išduoti) sveikatos apsaugos ministro nustatytas 
vaistinių prekes.
12 14. Visuomenės  vaistinė, gamybinė visuomenės 
vaistinė, universiteto vaistinė, ligoninės vaistinė, 
gamybinė ligoninės vaistinė, ją likviduojant, 
reorganizuojant, perleidžiant juridinį asmenį  ar 
pradėjus jos bankroto procedūrą, gali parduoti turimus 
vaistinius preparatus didmeninio platinimo įmonei ar 
kitai vaistinei, kol galioja juridinio asmens vaistinės 
veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencija.
13 15. Vaistinių filialų steigimui, veiklai ir jų vykdymo 
sąlygoms taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir 
vaistinėms. 
14 16. Ligoninės vaistinę, gamybinę ligoninės vaistinę 
gali steigti tik sveikatos priežiūros stacionarinė įstaiga 
stacionarui aprūpinti.
15 17. Juridinio asmens, vykdančio visuomenės 
vaistinės, visuomenės gamybinės vaistinės veiklą, 
registruotame  pavadinime turi būti žodis "vaistinė(-
ės)". Juridiniai asmenys, nevykdantys vaistinės 
veiklos, neturi teisės savo pavadinime vartoti žodžio 
"vaistinė" ar jo vertimo į kitą kalbą.

oFiciaLi kronika oFiciaLi kronika
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(išduoti) vaistus ir teikti farmacinę paslaugą, tačiau tik 
prižiūrimi vaistininko.

Patikslinus Įstatymo nuostatas, tikimasi šių teigiamų 
rezultatų: nacionalinė teisė bus suderinta su Direktyvos 
nuostatomis, gyventojai galės gauti geros kokybės 
farmacinę paslaugą, nes ją visa apimtimi galės teikti tik 
vaistininkai. Jei farmacinę paslaugą teiks vaistininko 
padėjėjas, jį privalės prižiūrėti vaistininkas – taip bus 
užtikrinama tinkama ir kokybiška farmacinė paslauga.

5. Galimos neigiamos priimto Įstatymo pasekmės ir 
priemonės, kurių reikėtų imtis joms išvengti 

Vaistinių veiklos licencijos turėtojams gali kilti 
organizacinių problemų užtikrinant tinkamą vaistininko 
padėjėjų (farmakotechnikų) veiklos priežiūrą vaistinėje, 
nes farmacijos įmonių, kuriose farmacinei veiklai turi 
vadovauti vaistininkai, yra 1596, iš jų 1499 vaistinės, 
o vaistininkų yra tik 2902. Be to, ne visi vaistininkai 
dirba vaistinėse – dalis vaistininkų dirba vaistų gamybos 
įmonėse, didmeninio platinimo įmonėse, vaistų 
atstovybėse, valstybinėse institucijose ar yra išvykę dirbti 
į kitas valstybes (tikėtina, kad apie 200 vaistininkų yra 
išvykę dirbti į užsienį, nes nuo 2006 m. vaistininkams yra 
išduotos 205 pažymos, reikalingos pripažįstant vaistininko 
profesinę kvalifikaciją kitose ES valstybėse). Todėl gali 
pritrūkti vaistininkų vaistinėse, o vaistinių veiklos licencijos 
turėtojai negalės užtikrinti tinkamos vaistininko padėjėjų 
(farmakotechnikų) farmacinės veiklos priežiūros. Gali kilti 
sunkumų miesteliuose ir kaimo vietovėse įsisteigusioms 
vaistinėms įgyvendinti Įstatymo projekto 5 straipsnio 
1 dalį, kuri nustato, kad vaistinės darbo laiku vaistinėje 
turi dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas. Ši nuostata 
įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d. Pažymėtina, kad šiuo 
metu 42 kaimo vietovėse įsisteigusiose vaistinėse dirba tik 
vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai). 

6. Įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai
Priimtas Įstatymas įtakos kriminogeninei situacijai 

neturės.
 
7. Įstatymo įgyvendinimo įtaka verslo sąlygoms ir jo 

plėtrai
Priėmus Įstatymą kai kurios vaistinės gali net 

užsidaryti, ypač kaimo vietovėse, nes tikėtina, kad pritrūks 
vaistininkų.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius 
galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, 
priėmus Įstatymo projektą

Įstatymo projektu tikslinamos šiuo metu galiojančios 
Farmacijos įstatymo nuostatos, todėl papildomai šio 
Įstatymo projekto inkorporuoti į teisinę sistemą nereikės.

9. Įstatymo projekto atitikimas Valstybinės kalbos, 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos 
įstatymų reikalavimams, bendrinės lietuvių kalbos 
normoms bei projekto sąvokų ir jas įvardijančių terminų 
įvertinimas Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų 

teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės 

kalbos, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo 
tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių 
kalbos normas. Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys 
terminai nėra įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo 
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, nes projekte 
nėra naujai apibrėžiamų sąvokų. 

10. Įstatymo projekto atitikimas Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms bei 
Europos Sąjungos dokumentams 

Įstatymo projektas neprieštarauja ES dokumentų 
nuostatoms.

11. Įstatymui įgyvendinti reikalingi lydimieji aktai
Įstatymą paskelbus „Valstybės žiniose“, Sveikatos 

apsaugos ministerija per tris mėnesius turės pakeisti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 
m. kovo 26 d. įsakymą Nr. V-197 „Dėl Vaistininko ir 
vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų 
paskirstymo aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-
1392), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-494 „Dėl Geros 
vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, 
Nr. 68-2690) ir pripažinti netekusiu galios Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 
23 d. įsakymą Nr. V-118 „Dėl vaistinių ir jų filialų kaimo 
vietovėse steigimo ir veiklos vykdymo“ (Žin., 2007, Nr. 
26-970).

12. Įstatymo projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos
Įstatymo projektui įgyvendinti lėšų nereikės.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų 
vertinimai ir išvados

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos 
Seimo teisės aktų posistemėje.

14. Įstatymo projekto rengėjas  
Įstatymo projekto rengimą koordinavo Sveikatos 

apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė 
Gita Krukienė, el. p. gita.krukiene@sam.lt, tel. 264 8754. 
Tiesioginė Įstatymo projekto    rengėja – Farmacijos 
departamento Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus 
vedėja Miglė Domeikienė, el. p. migle.domeikiene@sam.
lt, tel. 264 8755.

15. Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia 
šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, 
įskaitant žodžius pagal europos žodyną eurovoc

„vaistininkas“, „vaistininko padėjėjas 
(farmakotechnikas)“.

Sveikatos apsaugos ministras
Raimondas Šukys
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įrodymus (diplomus). Direktyvos V priedo 5.6.2 punkte 
yra nurodyta, kad pirmiau minėtas formalios kvalifikacijos 
įrodymas Lietuvoje yra tik aukštojo mokslo diplomas, kurį 
išduoda universitetas (šiuo metu tokius diplomus išduoda 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), patvirtinantis 
suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją. Direktyvos 
44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vaistininko formalios 
kvalifikacijos įrodymas turi patvirtinti, kad baigtas bent 
penkerių metų trukmės rengimo kursas, apimantis bent 
jau ketverių metų trukmės teorinį ir praktinį rengimo 
kursą universitete bei šešių mėnesių praktiką visuomenės 
ar ligoninės vaistinėje, prižiūrint vaistininkams. Kadangi 
farmakotechnikai, iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo 
gavę farmacijos praktikos licenciją, arba asmenys, pradėję 
farmakotechniko studijas iki minėto įstatymo įsigaliojimo 
ir įgiję vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę 
kvalifikaciją šiam įstatymui įsigaliojus, neturi vaistininko 
formalios kvalifikacijos įrodymo, atitinkančio pirmiau 
išvardytus Direktyvos reikalavimus, jie negali vykdyti 
visa apimtimi vaistininkams priskiriamų funkcijų, t. y. 
neprižiūrimi vaistininko negali teikti farmacinės paslaugos. 
Tačiau tai nereiškia, kad šios veiklos, t. y. teikti farmacinę 
paslaugą, negali vykdyti vaistininko prižiūrimi vaistininko 
padėjėjai (farmakotechnikai);

– nustatyti, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. vaistinės 
darbo laiku vaistinėje dirbtų ne mažiau kaip vienas 
vaistininkas, kuris užtikrintų tinkamą vaistininkų padėjėjų 
(farmakotechnikų) tam tikrų veiklų (farmacinės paslaugos 
teikimo, vaistinių preparatų pardavimo (išdavimo), 
ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos) priežiūrą. Iki 
2016 m. sausio 1 d. prievolės, kad visą vaistinės darbo laiką 
turi dirbti vaistininkas, nėra, tačiau vaistininko padėjėjas 
(farmakotechnikas) jau nuo Įstatymo įsigaliojimo galės 
teikti farmacinę paslaugą, parduoti (išduoti) vaistinius 
preparatus ir gaminti ekstemporalius vaistinius preparatus 
tik prižiūrimas vaistininko, t. y. vaistininkas turės 
patikrinti receptus, pagal kuriuos vaistininko padėjėjas 
(farmakotechnikas) išdavė (pardavė) vaistinius preparatus, 
prireikus konsultuos (žodžiu ar ryšio priemonėmis) 
vaistininko padėjėją (farmakotechniką), šiam teikiant 
farmacinę informaciją (pvz., parenkant gyventojui 
reikalingus vaistinius preparatus), gaminant ekstemporalius 
vaistinius preparatus;

– kadangi Įstatymo projekte nustatoma, kad vaistininko 
padėjėjas (farmakotechnikas) pirmiau minėtas veiklas 
vaistinėje gali vykdyti tik prižiūrimas vaistininko, todėl 
siūloma nustatyti papildomą pareigą vaistininkui – 
prižiūrėti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiamą 
farmacinę paslaugą, vaistinių preparatų pardavimą 
(išdavimą), ekstemporalių vaistinių preparatų gamybą, jei 
tai nustatyta jo pareigybės aprašyme. Kadangi Lietuvos 
Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo įstatyme, įgyvendinančiame Direktyvą, 
yra nustatytas minimalus veiklų, kurias visose Europos 
Sąjungos valstybėse turi teisę vykdyti vaistininkai arba 
jiems prilyginami asmenys, skaičius, siekiant aiškumo, 
Įstatymo projekte nustatoma, kad vaistininkas gali vykdyti 
ne tik Farmacijos įstatyme, bet ir Lietuvos Respublikos 
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reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
įstatyme nustatytas veiklas;

– kadangi vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) 
vaistinėje teikia sveikatinimo paslaugas, Įstatymo projektu 
siūloma numatyti galimybę taikyti sankciją vaistininko 
padėjėjams (farmakotechnikams), pažeidusiems jiems 
nustatytos veiklos reikalavimus ir pareigas ir taip 
sukėlusiems sunkų asmens sveikatos sutrikdymą, – 
galimybę išbraukti vaistininko padėjėją (farmakotechniką) 
iš Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo. Iš 
Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo išbrauktas 
vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) nebeturės teisės 
verstis vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika 
vaistinėje;

– siekiant užtikrinti Įstatymo projekto nuostatų 
įgyvendinimą, siūloma patikslinti vaistinės veiklos licencijos 
turėtojo pareigas, papildomai nustatant, kad vaistinėje 
turi būti įdarbinta pakankamai tinkamos kvalifikacijos 
specialistų, suteikiant jiems pakankamus įgaliojimus 
atlikti jiems pavestas pareigas. Taip pat farmacinės veiklos 
vadovo ir kitų farmacijos specialistų, teikiančių farmacinę 
paslaugą ir parduodančių (išduodančių) vaistinius 
preparatus, gaminančius ekstemporalius vaistinius 
preparatus, pareigos, atsakomybė, įgaliojimai ir tarpusavio 
ryšiai turi būti aiškiai nustatyti jų pareigybių aprašymuose. 
Vaistininko vaistinėje vykdomi veiksmai, siekiant užtikrinti, 
kad vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiama 
farmacinė paslauga, vaistinių preparatų pardavimas 
(išdavimas) ir ekstemporalių vaistinių preparatų gamyba 
atitiktų teisės aktų reikalavimus, turi būti aprašyti vaistinės 
kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose.

3. Projekte siūlomų nuostatų teisinio reguliavimo būklė 
šiuo metu

Šiuo metu farmakotechnikai, iki Farmacijos įstatymo 
įsigaliojimo gavę farmacijos praktikos licenciją, arba 
asmenys, pradėję farmakotechniko studijas iki šio įstatymo 
įsigaliojimo ir įgiję vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
profesinę kvalifikaciją šiam įstatymui įsigaliojus, gali teikti 
farmacinę paslaugą šio įstatymo ir sveikatos apsaugos 
ministro nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. Nuo 2016 m. sausio 1 d. pirmiau minėti 
asmenys turės teisę parduoti (išduoti) vaistinius preparatus 
tik kontroliuojami vaistininko. Vaistininkų padėjėjai 
(farmakotechnikai), iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo 
neįgiję farmacijos praktikos licencijos, arba asmenys, 
pradėję farmakotechniko studijas įsigaliojus Farmacijos 
įstatymui ir įgiję arba įgysiantys vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, vaistinius 
preparatus gali parduoti (išduoti) tik kontroliuojami 
vaistininko. 

4. Įstatymo projekte siūlomos naujos teisinio 
reguliavimo nuostatos ir teigiami rezultatai, kurių galima 
tikėtis priėmus Įstatymo projektą

Įstatymo projektu siūloma atsižvelgti į 2010 m. gruodžio 
20 d. Europos Komisijos raštą „Atsakymas – vaistininkų 
veiklos vykdymas Lietuvoje“, nustatant, kad be išimčių 
visi vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) gali parduoti 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS 
DEPARTAMENTAS

2011-12–09

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentui pro f. E. 
Tarasevičiui
Lietuvos vaistininkų sąjungos pirmininkui G. 
Pranckevičiui
Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos 
pirmininkei L. Ganatauskienei

DĖL FARMACIJOS SPECIALISTŲ DARBO 
LAIKO TRUKMĖS IR ATOSTOGŲ LAIKO 
REGLAMENTAVIMO

Sveikatos apsaugos ministerija gavo Nacionalinės 
vaistų prekybos asociacijos ir Nepriklausomų farmacijos 
įmonių asociacijos siūlymus pailginti farmacijos 
specialistų darbo laiką nuo 36 valandų darbo savaitės iki 
40 valandų darbo savaitės. Taip pat siūloma sutrumpinti 
farmacijos specialistų atostogas nuo 35 kalendorinių 
dienų iki 28 kalendorinių dienų. Tiems farmacijos 
specialistams, kurie gamina vaistus ir vaistines 
medžiagas bei kontroliuoja (tiria) vaistų ir vaistinių 
medžiagų kokybę, siūloma darbo laiko nekeisti.

Pažymėtina, kad šiuo metu farmacijos specialistams, 
kai jų pareigybių aprašyme nurodyta viena ar kelios iš 
šių veiklos rūšių: kontroliuoti (tirti) vaistų ir vaistinių 
medžiagų kokybę; gaminti vaistus ir vaistines 
medžiagas; pakuoti vaistus ir vaistines medžiagas; 
priimti ir (ar) komplektuoti vaistus pagal užsakymus; 
išduoti (parduoti) vaistus ir vaistines medžiagas 
vaistinėse, darbo laiko ir atostogų trukmė nustatyta 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. rugsėjo 30 d. 16 d. nutarimu Nr. 1195 „Dėl 
Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne 
protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo 
tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas 
darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" 
(Žin., 2003, Nr.93-4205) ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 
„Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į 
kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų 
trukmės patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 2003-3375), 
atsižvelgiant į šių darbuotojų darbo pobūdį, susijusį su 
didesne protine ir emocine įtampa.

Maloniai prašome iki 2011 m. gruodžio 23 d. pateikti 
savo nuomonę, ar būtų tikslinga keisti farmacijos 
specialistų darbo laiko ir atostogų trukmę.

Direktorė
Gita Krukienė

SAM FARMACIJOS DEPARTAMENTO
DIREKTOREI p. GITAI KRUKIENEI

Vilnius, 2011 12 22

DĖL FARMACIJOS APECIALISTŲ DARBO 
LAIKO TRUKMĖS IR ATOSTOGŲ LAIKO 
REGLAMENTAVIMO

Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) gavo Jūsų laišką, 
kuriame prašote pareikšti nuomonę dėl gauto pasiūlymo iš 
dviejų vaistinių tinklus atstovaujančių organizacijų pailginti 
farmacijos specialistų darbo laiką ir sutrumpinti kasmetines 
atostogas. 

LFS Valdybos nuomone, nuo 2003 m rugsėjo mėn  16 
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1195 
įsigaliojimo farmacijos darbuotojų protinė ir emocinė įtampa, 
teikiant farmacinę paslaugą Lietuvos gyventojams ne tik 
nesumažėjo, bet, atvirkščiai, dar padidėjo. Per tą laikotarpį į 
vaistines pateko daug naujų receptinių ir berecepčių vaistų bei 
gausus maisto papildų skaičius. Taigi, farmacijos specialistų 
protinė įtampa nuo papildomos informacijos dar padidėjo, 
nes būtina žinoti ir pacientus informuoti ne tik apie apie šių 
naujų vaistų vartojimo ypatybes, bet ir apie jų sąveiką su 
šimtais kitų vaistų. Farmacinės rūpybos elementų diegimas 
Lietuvoje stringa, nors kitose ES šalyse jis sėkmingai 
įgyvendinamas. Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) 
ir ES Farmacijos reikalų grupės priimtuose dokumentuose 
pabrėžiama būtinybė kuo sparčiau diegti vieną svarbiausių 
farmacinės rūpybos elementų – monitoringą apie kiekvieno 
paciento vartojamus vaistus. Tai būtina keičiantis informacija 
su gydytojais siekiant užtikrinti saugų ir racionalų vaistų 
vartojimą. 

Vaistinių tinklų pasiūlymas ilginti farmacijos specialistų 
darbo laiką ir trumpinti atostogas rodo neatsakingą požiūrį 
į farmacijos specialistų normalių darbo sąlygų užtikrinimą 
ir minėtų tarptautinių farmacijos organizacijų dokumentų 
ignoravimą. Žiniasklaidoje pasirodžiusioje informacijoje buvo 
atskleisti tinklų vaistinėse taikomi netinkami sveikatinimo 
įmonėms metodai, kai farmacijos specialistams nurodomas 
minimalus pacientų aptarnavimo laikas, nurodomi, kurių firmų 
vaistai turi būti visų pirma siūlomi pacientams, farmacijos 
specialistai visas darbo valandas turi dirbti stovėdami, 
nesudarant sąlygų pasiūlyti atsisėsti aptarnaujamam pacientui 
ir nesudarant jam konfidencialumo sąlygų bendraujant 
su farmacijos specialistu. Vis labiau ryškėja svarbiausias  
vaistinių tinklų tikslas – beatodairiškas pelno siekimas. Tai 
patvirtina ir jų siūlomas farmacijos darbuotojų darbo laiko 
pailginimas.

LFS Valdyba nepritaria minėtų dviejų vaistinių tinklų 
siūlymui pailginti darbo laiką farmacijos specialistams 
ir sutrumpinti jų kasmetines atostogas, nes tai sukeltų 
pavojingų pasekmių aptarnaujant pacientus bei atsilieptų 
pačių specialistų sveikatai. 

Pagarbiai, 
 

LFS  prezidentas prof. habil dr. Eduardas Tarasevičius

iš LFs veikLos

Katinų muziejaus įkūrėją Vandą Kavaliauskienę nuo 
kasdienybės atitraukdavo tik knygos rašymas

Vandos Kavaliauskienės Katinų muziejaus įkūrėja ir jo 
puoselėtoja Vanda Kavaliauskienė iki paskutinės dienos 
– 88-ojo savo gimtadienio gyveno aktyvų, visuomenišką 
gyvenimą. Daug miestui nuveikusi ir jo vardą pasaulyje 
garsinusi šiaulietė valdžios parama ir dėmesiu nebuvo 
maloninama: du kartus šiauliečiai Vandos Kavaliauskienės 
kandidatūrą buvo pateikę miesto Garbės piliečio vardui 
gauti, tačiau komisija jos kandidatūros nepatvirtino. 
Neištiesė pagalbos rankos Savivaldybė ir tada, kai ji 
kreipėsi finansinės paramos knygai apie giminės istoriją 
išleisti. Šiandien knygos rankraštis dar nebaigtas, 
pavadinimas dar galvojamas. Vandos Kavaliauskienės 
atminimu teks pasirūpinti gyviesiems. Ar pakaks 
supratimo, sąžinės ir garbės tiems, kurių rankose šiandien 
dvasingos, garbingos, orios, aristokratės išore ir siela 
šiaulietės atminimas, Garbės šiaulietės vardą pelniusios 
be niekieno malonės.

Spėdavo visur
Jos, Vandos Kavaliauskienės, dar buvo pilna visur 

– du kartus per savaitę dirbdavo muziejuje, miestas 
švenčia J. Janonio gimnazijos jubiliejų – ir Vanda 
Kavaliauskienė drauge su visais, Jovaro muziejuje vyksta 
renginys – ir Vanda Kavaliauskienė drauge, „Senjorų“ 
klubas organizuoja renginį, ir miesto senjore Vanda 
Kavaliauskienė – pirmose eilėse, Gamtininkų centro 20-
asis jubiliejus, ir ji, Vanda Kavaliauskienė, kviečiama 
dalyvauti...

Jei ir nespėdavo kur ateiti, tai pasiaiškindavo, jog 
visiškai neturi laiko. Vandos Kavaliauskienės katinų 
muziejaus naujoji vadovė Asta Lukošiūtė sako, jog 
tik knygos rašymas ją atitraukdavo nuo kasdienybės. 
Tačiau jei jau negalėdavo ateiti – visada paskambindavo, 
pasidomėdavo ir visada paklausdavo, kaip katinėliai 
gyvena.

„Buvo visada kaip draugė, nors tarp mūsų nemažas 
amžiaus skirtumas“, – sako A. Lukošiūtė, netikėtai 
supratusi, kaip stigs visada gero žodžio, nuoširdumo ir to 
didelio optimizmo bei meilės gyvenimui, kuriuo visada 
spinduliavo V. Kavaliauskienė.

Ir taip – iki pat gimtadienio, lapkričio 23-iosios.
Gal savaitę iki jo jautėsi blogiau, nes vargino virškinimo 

problemos. Tačiau gimtadienis neliko nepaminėtas. 
Algirdas ir Birutė Musneckiai aplankė jaunystės draugę, 
pasveikino. „Pyragu pavaišino, dar per kiemą ji mus 
palydėjo“, – vakar netiki dar realybe B. Musneckienė, nes 
apie neseniai sveikintą ir kalbintą žmogų jau reikia kalbėti 
būtuoju laiku.

Tačiau akylesnieji artimi draugai matė, jog garbinga 
šiaulietė nežada su saule gyventi: prieš dvejus metus 

padovanojusi miestui savo sukauptą Katinų muziejaus 
ekspoziciją ji sakė: „Aš atlikau tik pilietinę pareigą...“. 
Likusi be muziejaus Vanda Kavaliauskienė daugiausia 
laiko skyrė ne poilsiui, bet savo giminės istorijai įamžinti – 
ji ne tik ranka rašė knygą, bet ir surinko visus dokumentus, 
nuotraukas ir kruopščiai juos sugrupavo.

Nuotraukas, dokumentus, garbės raštus fotomenininkas 
Algirdas Musneckis jau nukopijavo, įrašė į diskus, atnešė 
knygos autorei. Tačiau pati autorė knygos išleisti nespėjo 
– stigo lėšų, Savivaldybė taip pat nepadėjo, nors ji prašė 
pagalbos.

Savivaldybė apskritai nesišvaistė dėmesiu miestui 
muziejų dovanojusiai šiaulietei. Nors jos kandidatūra 
prieš ketverius ir daugiau metų du kartus buvo pateikta 
miesto Garbės piliečio vardui gauti, tačiau komisija 
jos kandidatūrą atmetė. Artimai su V. Kavaliauskiene 
bendravę žmonės sako, jog tai jos nenuliūdino. „Nereikės 
į susirinkimus vaikščioti“, – šmaikštaudavo miesto 
Garbės piliečio vardo darbais, o ne žodžiais nusipelniusi 
šiaulietė.

Nuopelnų nestokojo
Vos baigusi Šiaulių mergaičių gimnaziją Vanda 

Jurevičiūtė nuėjusi dirbti į vaistinę mokine, nes tėvelis 
labai norėjo, kad nors vienas iš keturių jo vaikų pasirinktų 
vaistininko kelią. Tokia buvusi tvarka – prieš mokslus 
reikėjo trejus metus atidirbti vaistinėje mokine. Per tuos 
metus teko palaidoti ir tėvelį, ir mamą, tad tolimesnį 
gyvenimo kelią teko įveikti be jų pagalbos.

Išvyko mokytis į Kauną, kur baigė prie Vytauto 
Didžiojo universiteto rengtus farmacininkų kursus. Vėliau 
baigė ir Felčerių-akušerių mokyklos Farmacijos skyrių. 
Didžiausias sutapimas buvęs tai, jog po penkiasdešimties 
metų ji baigė tą patį Maskvos farmacijos institutą, kuriame 
mokėsi ir tėvelis.

Dirbti teko ne tik vaistinėje. Dirbta ir vaistų sandėlyje, 
Farmacijos valdyboje, kur nueitas kelias nuo inspektorės 
iki valdytojos. Ji buvo išrinkta bei dirbo miesto Taryboje, 
aktyviai dalyvavo miesto Moterų taryboje, nuolat sukosi 

Liūdi ir žmonės, ir... katės
ką rašo spauda apie FarMaciją
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kas, kur, kada

2011 metų rugsėjo 30 d.   
Senato posėdyjė buvo įteik-
ti Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) profeso-
riaus ir docento diplomai šio 
universiteto darbuotojams. Susi-
rinkusius pasveikino LSMU 
rektorius prof. R. Žaliūnas ir 
Senato pirmininkas prof. V. 
Grabauskas. Šventinė nuotaiką 
sukūrė LSMU studentų akade-
minis choras. Žemiau pateikiame 
profesorių diplomų ir auksinio 
ženklelio įteikimo akimirkas 
buvusiems Farmacijos fakulteto 
absolventams:

Prof. Vitalis Briedis (centre), rektorius prof. Remigijus 
Žaliūnas (kairėje), Senato pirmininkas prof. Vilius 
Grabauskas (dešinėje) Prof. Valdimaras Janulis (centre)

Prof. Laima Ivanovienė (centre)

Prof. Irayda Jakušovaitė (centre) Prof. Adolfas Toleikis (centre)

Prof. Eduardas Tarasevičius (centre)

miesto kraštotyrininkių veikloje. Vanda Kavaliauskienė 
tapo ir penkioliktąja Mikelio premijos laureate – šia 
premija pagerbiami labiausiai nusipelnę kraštotyrininkai.

Gautąjį už Katinų muziejų, kurio atsisakiusi nusprendė 
pagerbti ir savo tėvo Stasio Jurevičiaus, garsaus 
provizoriaus, pedagogo, pirmojo lietuvių kalba parašyto 
chemijos vadovėlio autoriaus, atminimą. Gimtajam 
miestui padovanojusi brangią ir vertingą kolekciją tikėjosi, 
kad šiandieniniai miesto gyventojai ir ateinančios kartos 
galės lankyti Katinų muziejų ir džiaugtis jos surinkta 
kolekcija.

Dovanojamų eksponatų sąraše buvo 3899 muziejaus 
eksponatai, iš kurių pirmasis į muziejininkės rankas 
pateko 1962 metais, tai buvo iš Zakopanės draugės 
parvežta katinėlio skulptūra. Kačių skulptūrėlės – molinės, 
medinės, porcelianinės, paveikslai ir daugybė daiktų su 
katyčių atvaizdais. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre 
įsikūrusiame muziejuje ir šviestuvai, ir kėdės – taip pat 
katinai. Katinėlių atvaizdai ir spalvotuose vitražuose, ir 
laiptų turėklų ornamentuose.

Po šešerių metų farmacininkės Vandos Kavaliauskienės 
kolekcijoje eksponatų jau buvo tiek daug, kad kilo mintis 
ir muziejų kurti. Tad 1968-aisiais buvo suformuota 
muziejaus kolekcija. Apie šią kolekciją rašė ne tik beveik 
visi sovietinės Lietuvos laikraščiai. Rašė ir Maskvos, 
Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos spauda. O kiek dar 
nežinomų leidinių minėjo katinų kolekcininkės vardą, 
nes kolekcijos apžiūrėti atvažiuodavo ekskursijos iš visų 
Sąjungos respublikų.

1990 metų gegužės 17 dieną Šiaulių miesto meras 
Kazimieras Šavinis perkirpo Katinų muziejaus atidarymo 
juostą. Informacija apie muziejų paplito po visą pasaulį, 
tad į muziejų pradėjo plaukti eksponatai iš pačių įvairiausių 
žemės kampelių: Kanados, JAV, Meksikos, Kubos, 
Anglijos, Portugalijos, Prancūzijos, Japonijos, Kinijos, 
Australijos ir Afrikos. Atkeliavo atvirukai, skulptūrėlės, 
kalendoriai, pašto ženklai, indai, vazos... Ir visi su katinų 
atvaizdais. Tokie muziejai pasaulyje yra tik Šveicarijoje 
ir Olandijoje. Ir trečias – Žuvininkų gatvėje Šiauliuose. 
Daugiau nei 15 tūkstančių lankytojų per metus aplanko 
muziejų, ir tarp jų – ne tik Lietuvos vaikai.

Gyvenimas po ąžuolu
Keisti aktyvų gyvenimo būdą Vanda Kavaliauskienė 

nusprendusi po to, kai susilaužė ranką. Iš aktyvaus 
gyvenimo teko pasitraukti ir beveik penkis mėnesius 
praleisti gydymo įstaigose. Grįžusi išjos jautėsi blogiau, 
o darbo – begalė. Muziejuje daug ekskursijų, daug 
susitikimų, tad po darbo dienos norisi poilsio. Bet nėra 
tam laiko – dar prieš traumą pradėta rašyti knyga apie 
savo šeimos istoriją. Tad ji ir tapusi dar viena priežastimi 
pasitraukti iš aktyvaus darbo muziejuje.

Atsisakiusi muziejaus vedėjos pareigų nesibaimino, 
nes jautė, kad muziejus patikėtas į patikimas rankas. 
Tad ji daugiau laiko skyrė knygai, kuriai rašyti buvo pati 
sukaupusi labai daug medžiagos. Ypač svarbu prisiminti 
giminės šaknis – senelių gyvenimą, kurie buvo kilmingi. 

Deja, mažai kam tai rūpėjo, kai senieji giminės žmonės 
dar buvo gyvi, tad niekas ir nepasirūpino giminės šaknis 
atsekti.

Pati V. Kavaliauskienė nuo dvejų metukų gyveno 
Šiauliuose. Tėvelis dirbo vaistinėse, Šiaulių gimnazijoje 
dėstė chemiją, pats parašė bei išleido pirmąjį organinės 
chemijos vadovėlį.

Šatrijos gatvėje Jurevičiai įsikūrė tada, kai Vandai 
buvo vos keleri metukai. Tada čia buvo pasodintas ir 
ąžuolas, ošęs V. Kavaliauskienei visą gyvenimą – iki 
paskutinės dienos. Visas gyvenimas ir prabėgo miesto 
centre. Tik karo metu, kai vyko Šiaulių bombardavimas, 
šeima traukėsi iš Šiaulių. Medinis namas nors ir apdegė, 
tačiau išliko.

Išliko ir ąžuolas, kurį mama su tėveliu sodino tėvo 
jubiliejaus dieną. Dabar ąžuolas išskleidė šakas per visą 
kiemą, o išradin¬ga dukterėčia Luana Jurevičiūtė, su kuria 
gyvena po vienu stogu, jį tarsi sudvasino, priklijuodama 
akis, nosį ir bumą. Dukterėčiai liko ir namie gyvenanti 
katė, su kuria Vanda Kavaliauskienė gyveno tarsi su 
artimiausiu šeimos nariu.

Iš gyvenimo, V. Kavaliauskienė sakiusi, turėtų 
būti ir jos rašomos knygos pavadinimas, kuris ir liko 
nesugalvotas. Ar knyga bus pavadinta autorės siūlytu 
pavadinimu „Gyvenimas po ąžuolu“, o gal „Į Šatriją pas 
Jurevičius“, – dar negali pasakyti ir knygos redaktorė 
Aldona Sireikienė, ypač apgailestaujanti, kad drauge prieš 
trejus metus pradėto darbo drauge baigti nepasisekė.

„Labai kruopšti, labai raštinga, gražus stilius ir 
vaizdinga kalba“, – kalbėjo A. Sireikienė vakar, jau 
žinodama, kad knygą baigti ją įpareigojusi pati jos autorė: 
„Ji man paskambino ir telefonu pasakė: „Aš tave įpareigoju 
baigti knygą“. Artimiesiems prieš pat mirtį Vanda 
Kavaliauskienė sakiusi, jog „Dabar gydytojų konsiliumas 
– Dievo aukštybėse“. Ir šio konsiliumo sprendimas 
nebuvo palankus tikrai miesto aristokratei, gyvenusiai ne 
materialių, bet dvasinių vertybių pasaulyje.

Zita KATKIENĖ
„Šiaulių naujienos“, Nr. 275
2011 m. lapkričio mėn. 29 d.

ką rašo spauda apie FarMaciją
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LFS Valdyba sveikina Elektrėnų 
vaistinės darbuotojus 

50-mečio proga
Elektrėnų vaistinė, vos vieneriais metais jaunesnė už patį 

miestą, šįmet švenčia penkiasdešimtmetį. Įstaiga, į kurią kelius 
miname prispirti ligos ar prireikus patarimų, svarbią misiją – 
rūpintis elektrėniečių sveikata – vykdo nuo 1961 metų spalio 5 d. 
Iškilmingai šią datą paminėti ketvirtadienį, spalio 20 d., Elektrėnų 
vaistinėje susirinko valdžios atstovai, medikai ir buvę bei esami 
šios vaistinės darbuotojai.

jubiLiejai
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„Atspėkite, kas šiame buteliuke?” – iškeldamas 
indelį su juodu skysčiu paklausė vilnietis Tauras 
Endriukaitis (41 m.). Apie savo farmacijos muziejų 
verslininkas galėtų pasakoti valandų valandas. 
<...>

Stiklinį indelį, kuriam daugiau nei 200 metų, 
T.Endriukaičiui dovanojo senienomis besidomintis 
draugas, tačiau paragauti jo turinio verslininkas 
niekam neleidžia.

Prieš 15 metų kasinėjant prie Elektrėnų esančią 
kalvą šis buteliukas buvo rastas kareivio drabužio 
kišenėje. Pasirodo, tokiu skysčiu nuo peršalimo 
gydėsi Napoleono armijos samdinys, žygiuodamas 
per Lietuvą.

Tai – namų darbo anyžinė trauktinė, 
palengvinanti kvėpavimą.

Bendrovės „Entafarma” vadovas T.Endriukaitis 
– užkietėjęs kolekcionierius. Privačiame muziejuje, 
kurį paveldėjo iš savo tėvo garsaus vaistininko 
Romualdo Endriukaičio, yra daugiau nei 2000 
eksponatų.

1992-aisiais mirus tėvui sūnus sutvarkė ir 
susistemino rinkinius.

Verslininkui mieliau už bet kokias dovanas yra 
koks nors senovinis indelis, kurį naudojo Lietuvos 
prieškario vaistininkai.

T.Endriukaitis, įkūręs vaistų logistikos sandėlį, 
nutarė savo biure įrengti sovietinių laikų vaistų 
gamybos kambarį, koks buvo ir Kidulių miestelyje, 
esančiame Šakių rajone.

Verslininkas užaugo vaistinėje, kurią šiame 
miestelyje įkūrė jo tėvas. Vaistų kvapai jį lydėjo 
nuo pirmųjų dienų. Didžiausias džiaugsmas 
berniukui būdavo, kai jam leisdavo vaistų gamybos 
kambaryje žaisti su svareliais, svarstyklėmis.

Polinkį kaupti daiktus, susijusius su vaistine 
ar vaistų gamyba, T.Endriukaitis paveldėjo iš 
tėvo, kurį gerai pažinojo tiek Jurbarko, tiek Šakių 
rajono gyventojai, nes Kiduliai yra prie Nemuno, 
ribojančio šiuos rajonus.

„Pas mano tėvą žmonės iš toli atvykdavo pirkti 
vaistų. Jis turėdavo tokių medikamentų, kurių labai 
trūkdavo”, – prisiminė T.Endriukaitis.

Ekspozicijoje yra vaistų gamybai būtinų 
priemonių, apie kurių paskirtį žino tik vyresnės 
kartos vaistininkai.

Pavyzdžiui, XVII amžiuje JAV pagamintas 
malūnėlis vaistažolėms, sėkloms smulkinti. Jo 
kaina siekia maždaug pusę milijono JAV dolerių.

Analogiškas malūnėlis, bet dvigubai didesnis 
šiuo metu saugomas Kauno farmacijos muziejuje. 
Dar sovietų laikais šiame muziejuje lankėsi iš 
Čikagos atvykę muziejininkai ir prašė kauniečių 
parduoti šį malūnėlį.

Amerikiečiai už jį siūlė milijoną dolerių, Kauno 
valdžia netgi buvo sukvietusi pasitarimą ir svarstė, 
ką daryti. Buvo nutarta malūnėlio neparduoti.

Tada T.Endriukaičio tėvas nusprendė, kad 
perpus mažesnis malūnėlis gali kainuoti perpus 
pigiau, vadinasi, pusę milijono dolerių.

Muziejuje yra pavyzdžių, kaip prieškario 
Lietuvoje atrodė pakuotės vaistų, kuriuos gamino 
ir dabar gerai žinomos tarptautinės bendrovės 
„Nycomed”, „Merck”, „Abott”.

Nuo falsifikuotų vaistų stengtasi apsisaugoti ir 
XX amžiaus 3-iajame dešimtmetyje

Lietuvos rinkai skirto „Bayer” aspirino etiketėje 
buvo nurodyta, kad banderolė turi būti trijų spalvų: 
geltonos, žalios ir raudonos. Tik tada pacientas gali 
būti saugus.

Muziejuje saugoma ir speciali spinta, kurioje 
yra buteliukų su tabletėmis, milteliais. Mat iki 
XIX amžiaus pabaigos medikamentus gamindavo 
tik vaistinėse pagal receptą.

Yra ir skolininkų knyga, kurioje Jurbarko 
vaistininkas M.Bregauskis surašydavo asmenis, 
negalinčius sumokėti už medikamentus.

T.Endriukaitis saugo taip pat itin retą 1880 
metais išleistą knygą „Farmakopėja”. Joje aprašyta 
įvairiausių cheminių ir augalinių medžiagų 
išvaizda, savybės, kvapas ir skonis.

„Apie savo eksponatus galėčiau pasakoti 
nesustodamas kelias valandas, nes man farmacijos 
istorija yra gyva”, – sakė T.Endriukaitis.<...>

Kolekcija – šeimininko charakterio 
atspindys

ką rašo spauda apie FarMaciją

Lietuvos rytas, „Gyvenimo būdas“

Ligita Valonytė ir Danutė Jonušienė

2011-10-15

Tauro Endriukaičio kolekcija

ką rašo spaudą apie FarMaciją
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iš LFs veikLos

TARPTAUTINĖ FARMAKOGNOZIJOS IR KITŲ FARMACIJOS 
MOKSLŲ KONFERENCIJA,

skirta paminėti prof. K. GRYBAUSKO 125-ąsias ir 
doc. E. KANOPKOS 100-ąsias gimimo metines

Organizatoriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas,
 Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodas,
 Lietuvos farmacijos sąjunga

Pagrindinė tema: Inovacijos vaistinių augalų moksliniuose tyrimuose.

2011 m. lapkričio 11-13 d.
Kaunas, Lietuva

Konferencijos programa
2011 m. lapkričio 11 d. 

Atvykimas į Kauną, dalyvių registracija ir įkurtuvės viešbutyje
17:00   Dalyvių ekskursija po Kauno senamiestį
19:00   Dalyvių priėmimas Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejuje (įskaičiuota į registracijos mokestį)

2011 m. lapkričio 12 d.

10:00  -  11:00 Registracija
11:00 - 14:00     P l e n a r i n i a i  p r a n e š i m a i

11:00  -  11:45 Farmakognozijos ištakos Lietuvoje: profesorius Kazimieras Grybauskas
 Ona Ragažinskienė, Tauras Antanas Mekas (Kaunas)
11:45  -  12:30 Docentas Eduardas Kanopka – farmakognostas, pedagogas,
 Lietuvos vaistinių augalų resursų tyrinėtojas

 Zita Barsteigienė, Valdimaras Janulis, Eduardas Tarasevičius (Kaunas)
12:30  -  12:50     A t g a i v o s   p e r t r a u k ė l ė

12:50  -  13:20 Laukiant nano revoliucijos vaistų tiekimo technologijoje
 Malgorzata Sznitowska (Gdansk)
13:20  -  13:40 Integrinų vaidmuo atsirandant vėžiui ir terapijos svarba
 Jerzy Lazowski (Warszawa)
13:40  -  14:00 Spygliuočių žaluma – vertinga biologiškai aktyvių medžiagų žaliava
 Sanita Siksna, Irena Daberte, Ilze Barene, Vilhelmine Iriste (Riga)

14:00  -  15:00     P i e t ų     p e r t r a u k a
15:00  -  15:20 Perspektyvių vaistinių (aromatinių)augalų tyrimų raida VDU 

 Kauno Botanikos sode
````` Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška (Kaunas)
15:20  -  15:30 Natūralių antioksidantų – žaliosios arbatos (Camellia sinensis L.) ir dviskiaučių ginkme-

džių (Ginkgo biloba L.) lapų ekstrakto poveikio neuropatijos ir retinopatijos vystymuisi, 
sergant cukriniu diabetu, tyrimas
Asta Špadienė, Nijolė Savickienė, Hiliaras Rodovičius,  Nijolė Jurgevičienė, Miglė Francaitė 
Daugelienė (Kaunas)

15:30  -  15:40 Paprastojo apynio (Humulus lupulus L.) veislių ir formų tyrimų raida VDU 
 Kauno Botanikos sode

 Kęstutis Obelevičius (Kaunas)

2011 m. lapkričio 11–13 d.d. Europa Royal viešbutyje 
Kaune vyko „Tarptautinė farmakognozijos ir kitų farmacijos 
mokslų konferencija“ skirta paminėti prof. K. Grybausko 
125-ąsias ir doc. E. Kanopkos 100-ąsias gimimo metines.

Tarptautinę konferenciją organizavo: Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Farmacijos fakultetas, Vytauto Didžiojo 
universiteto Kauno Botanikos sodas, Lietuvos farmacijos 
sąjunga.

Konferencijos dalyvių ir svečių registracijos metu salėje 
skambėjo vaizdo įrašai pasaulio klasikų kūrinių, atliekami 
pianistų aštuonių rankų, vadovaujami prof. K. Grybausko 
sūnaus prof. Kęstučio Grybausko.

Pradėdamas šią tarptautinę konferenciją Lietuvos 
farmacijos sąjungos prezidentas prof. E. Tarasevičius 
pasidžiaugė, kad į jų šventinį minėjimą susirinko gausus būrys 
jubiliatų artimųjų, giminių, bendradarbių, juos pažinojusių, 
svečių. Susirinko tie, kurie sieja praeitį su ateitimi.

Į konferenciją atvyko LSMU MA Farmacijos fakulteto 
dekanas prof. V. Briedis, prof. A. Savickas, prof. V. Janulis, 
prof. L. Ivanauskas, prof. O. Ragažinskienė, prof. N. 
Savickienė, doc. Z. Barsteigienė ir kiti svečiai iš Varšuvos, 
Gdansko, Rygos, gausus būrys Farmacijos fakulteto studentų, 
doktorantų, magistrantų, respublikos kai kurių vaistinių 
vadovai, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM 
atstovai.

Į šį šventinį paminėjimą atvyko prof. K. Grybausko 
sūnus medikas prof. Gediminas Grybauskas ir anūkas, sūnus 
pianistas prof. Kęstutis Grybauskas nedalyvavo, nes išvykęs 
į Šveicariją. Dalyvavo doc. E. Kanopkos sūnus chemikas 
technologas Arvydas Kanopka.

Malonu pasižymėti tai, kad mokslininkai, vaistininkai ir 
studentai mielai brangina ir sujungia praeitį su ateitimi.

Konferencijos dalyviai ir svečiai per 2 konferencijos 
dienas išklausė beveik 20 pranešimų.

Platų išsamų ir įdomų pranešimą „Farmakognozijos 
ištakos Lietuvoje: profesorius Kazimieras Grybauskas“ 
padarė dr. profesorė Ona Ragažinskienė. Profesorė labai 
išsamiai nušvietė prof. K. Grybausko mokslinę, pedagoginę 
ir visuomeninę veiklą, analizavo atskirus jo gyvenimo etapus, 
tiriamąjį darbą vaistininkystės srityje, darbą Botanikos sode.

Labai šiltai apie tėvą profesorių Kazimierą Grybauską 
mintimis pasidalino jo sūnus gydytojas, profesorius Gediminas 
Grybauskas. Prof. Gediminas Grybauskas prof. E. Tarasevičiui 
pažadėjo parašyti prisiminimus apie savo tėvą.

Prof. E. Tarasevičius pažadėjo, kad 2012 metais numatoma 
išleisti atskiru leidiniu prof. K. Grybausko memuarus.

Apie prof. K. Grybauską ryšium su jo 125-siomis 
gimimo metinėmis žurnalas „Farmacija ir laikas“ aštuntame 
numeryje atspausdino prof. dr. Onos Ragažinskienės ir 
doc dr. Tauro Meko straipsnį „Mokslininkas, pedagogas, 
mokslinės vaistininkystės iniciatorius Lietuvoje profesorius 
Kazimieras Grybauskas“.

Apie docentą Eduardą Kanopką – farmakognostą, 
pedagogą, Lietuvos vaistinių augalų resursų tyrinėtoją 
kalbėjo doc. dr. Zita Barsteigienė.

Nuoširdžiai apie doc. E. Kanopką mintimis su 
konferencijos dalyviais pasidalino jo sūnus chemijos 
technologas mokslų daktaras Arvydas Kanopka. Taip pat 
apie docentą prisiminimais pasidalino prof. E. Tarasevičius.

Prof. K. Grybausko ir doc. E. Kanopkos farmakognozijos 
paskaitų klausėsi ir šių eilučių autoriai studijuojant farmaciją 
Kauno medicinos institute.

Konferencijos dalyviai ir svečiai registracijos metu gavo 
doc. E. Kanopkos memuarus „Gyvenimo kelionė...“, kuriuos 
parengė Lietuvos farmacijos sąjungos leidybos centras.

Viešnia iš Gdansko (Lenkija) Medicinos universiteto 
prorektorė mokymo reikalams Malgorzata Sznitowska 
perskaitė pranešimą „Laukiant nano revoliucijos vaistų 
tiekimo technologijoje“.

Svečias iš Varšuvos J. Lazowski skaitė pranešimą 
„Integrinų vaidmuo atsirandant vėžiui ir terapijos svarba“.

Apie spygliuočių žalumą – vertingą biologiškai aktyvių 
medžiagų žaliavą papasakojo viešnia iš Rygos Irena Daberte.

Prof. O. Ragažinskienė apie perspektyvių aromatinių 
augalų tyrimų raidą VDU Kauno Botanikos sode.

Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus: Natūralių 
antioksidantų – žaliosios arbatos (Camellia sinensis) ir 
dviskiaučio  ginkmedžio (Ginkgo biloba) lapo ekstrakto 
poveikio neuropatijos ir retinopatijos vystymuisi, sergant 
cukriniu diabetu; Paprastojo apynio (Humulus lupulus) 
veislių ir formų tyrimų raida VDU Kauno Botanikos sode; 
Propolio eksperimentinių pusiau kietų preparatų reologiniai 
ir biofarmaciniai tyrimai; Gydytojų nurodymų nesilaikymas 
paskyrus antibiotikus: nustatymo metodikos ir jų taikymas; 
Vaistų dozavimo ir atitikimo terapinėms koncentracijos 
atvejų analizė; Farmakotechnikos kvalifikacijos kėlimo 
formų įvairovė pagal naujus farmacijos aktus Lietuvoje.

Pranešimus skaitė A. Špadienė, K. Obelevičius, M. Žilius, 
K. Kandrotaitė, R. Minkutė, K. Barčiauskaitė, E. Babonienė 
ir kiti.

Konferencijoje skaitytus pranešimus numatoma 
atspausdinti žurnale „Medicinos teorijos ir praktikos“ 
lietuvių arba anglų kalba.

Konferencijos metu vyko stendinių pranešimų sesija bei 
dalyvių diskusijos.

Konferencijos išvakarėse dalyvių priėmimas vyko 
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, o po 
konferencijos vyko neformalus bendravimas vakaronės 
metu. Norintiems buvo organizuota ekskursija po Kauno 
senamiestį, aplankyta M. K. Čiurlionio ir Žilinsko dailės 
galeriją, Žmuidzinavičiaus velnių muziejus.

Tarptautinė konferencija įdomi ir naudinga. Ji praplėtė 
dalyvių žynių akiratį apie prof. K. Grybauską ir doc E. 
Kanopką, jų gyvenimo ir mokslinę veiklą, vaistinguosius 
augalus, atliekamus jų tiriamuosius darbus. 

Provizoriai Antanina ir Liudvikas 
Rulinskai, Šiauliai.

Tarptautinė konferencija, skirta paminėti prof. K. Grybausko 
125-ąsias ir doc. E. Kanopkos 100-ąsias gimimo metines

iš LFs veikLos
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15:40  -  15:50 Propolio eksperimentinių pusiau kietų preparatų reologiniai ir biofarmaciniai tyrimai
 Modestas Žilius (Kaunas)

15:50  -  16:00 Ibogaino ir Noribogaino kaupimasis pelių vidaus organuose 
 Asta Kubilienė, Liudas Ivanauskas, Rūta Marksienė, Ilona Sadauskienė, Leonid Ivanov (Kau-
nas)

16:00  -  16:10 Hipromeliozės gelio technologijos ir konservavimo natūraliomis medžiagomis tyrimas
 Rasa Keraitė, Jurga Bernatonienė, Alvydas Pavilonis, Arūnas Savickas (Kaunas)

16:10  -  16:20 Gydytojo nurodymų nesilaikymas paskyrus antibiotikus: nustatymo
 metodikos ir jų taikymas
 Kristina Kandrotaitė, Mindaugas Jievaltas, Vitalis Briedis, Romaldas Mačiulaitis (Kaunas)

16:20  -  16:30 Vaistų dozavimo ir atitikimo terapinėms koncentracijoms atvejo analizė
 Rima Minkutė, Vitalis Briedis, Astra Vitkauskienė, Rasa 
 Steponavičiūtė,Romaldas Mačiulaitis (Kaunas)

16:30  -  16:40 Propolio ekstraktų, gautų naudojant paviršiaus aktyvias medžiagas, cheminės sudėties ir 
antioksidacinių savybių analizė 

 Karolina Barčauskaitė, Loreta Kubilienė, Audrius Maruška (Kaunas) 
16:40  -  16:50 Baltymų frakcijų, išskirtų iš didžiųjų dilgėlių (Urtica dioica L.) lapų ir

 vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris L.) žolės, biologinio aktyvumo
 vertinimas

Nijolė Savickienė, Danas Baniulis, Vidmantas Bendokas, Daiva Majienė,    Julius Liobikas , 
Vilius Kavaliauskis, Jurga Bernatonienė, Arūnas Savickas, Gailutė Drakšienė (Kaunas)

16:50  -  17:00 Metodo, flavonoidams ir fenolinėms rūgštims nustatyti šermukšnio 
 (Sorbus L.) genties augaluose, sukūrimas
 Kristina Gaivelytė, Valdas Jakštas, Valdimaras Janulis.

17:00-  17:10 Farmakotechnikų kvalifikacijos kėlimo formų įvairovė pagal naujus
 farmacijos teisės aktus Lietuvoje

 Edita Babonienė, Laima Jonaitienė, Ona Ragažinskienė (Kaunas)
17:10  -  17:40  Stendinių pranešimų sesija

18:00  -  20:00 Vakaronės programa (įskaičiuota į registracijos mokestį)

2011 m. lapkričio 13 d.

10:00  -  10:10 Priešgrybelinių vaistų kūrimo problemos ir perspektyvos
 Justė Dambrauskaitė. Hiliaras Rodovičius, Eduardas Tarasevičius (Kaunas)

10:10  -  10:20 Vaistinių augalų – ruderalinio strategijos tipo ekobiologinė analizė ir jų
 žaliavos užterštumo vertinimas
 Vida Motiekaityte, Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška, Vilma Kaškonienė (Kaunas)

10:20  -  10:30 Naujų vaistų kūrimas melanomos gydymui 
 Jonas Salys, Hiliaras Rodovičius (Kaunas)
10:30  -  11:00 Diskusijos

11:00  -  13:00 Žilinsko, Čiurlionio, Velnių muziejų lankymas.

Tarptautinė mokslinė komisija
Valdas Jakštas (Kaunas, Lietuva) Pirmininkas

Ona Ragažinskienė (Kaunas Lietuva) Pavaduotoja
Jerzy Lazowski (Varšuva, Lenkija)

Valentina Gurina (Vitebskas, Baltarusija)
Ilze Barene (Ryga, Latvija)

Jerzy Palka (Bialystokas, Lenkija)
Ain Raal (Tartu, Estija)

Jaroslav Dušek (Hradec Kralove, Čekija)
Maciej Pawlowski (Krokuva, Lenkija)

Organizacinė komisija
Valdimaras Janulis (Kaunas, Lietuva) Pirmininkas

Eduardas Tarasevičius (Vilnius, Lietuva) Pavaduotojas
Vida Mildažienė (Kaunas, Lietuva) Pavaduotojas

Zita Barsteigienė (Kaunas, Lietuva) Sekretorė
Vitalis Briedis (Kaunas, Lietuva)
Tauras Mekas (Kaunas Lietuva)

Audronis Lukošius (Kaunas, Lietuva)
Laimis Akramas (Kaunas, Lietuva)

Liudas Ivanauskas (Kaunas, Lietuva)
Vaidas Skyrius (Kaunas, Lietuva)
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išėjo anapiLin

2011 m. lapkričio 27 d. po trumpos ligos, netikėtai mirė 
Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės narė, nusipelniusi 
provizorė Vanda Kavaliauskienė, vos prieš keturias dienas 
atšventusi savo 88 gimtadienį.

Vanda Kavaliauskienė – šiaulietė. Ji gimė 1923 
m. lapkričio 22 d. netoli Šiaulių Šapnagių kaime. Čia 
1976 m. gimė ir jos tėvas vaistininkas ir pedagogas Stasys 
Jurevičius.

Provizorius Stasys Jurevičius kaip ir kiti to meto 
Lietuvos vaistininkai dirbo ir mokėsi Rusijoje. 1908 m. 
Maskvos universitete jis gavo provizoriaus diplomą. Be to 
dar baigė Bliumentalio chemijos ir bakteriologijos institutą 
bei prof. Nastiukovo analitinį institutą. Sušlubavus sveikatai 
išvažiavo dirbti į Jaltą. Čia dirbo vaistinėse, dėstė chemiją 
felčerių mokykloje, įsteigė bakteriologijos kabinetą. Kryme 
įsteigė lietuvių draugiją, lietuvių sanatoriją. Po revoliucijos 
Lietuvos atstovybė Maskvoje įgaliojo provizorių S. Jurevičių 
evakuoti lietuvius iš Krymo į Lietuvą. Jaltoj vedė Jadvygą 
Lastauskaitę ir susilaukė sūnų Vytauto, Algirdo ir dukters 
Aldonos.

1922 m. su šeima sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno tėviškėje 
pas brolį gimtinėje, kur netrukus gimė ir dukra Vanda. Greitai 
šeima persikėlė į Šiaulius, į namą Šiaulių gatvėje, kuriame  
provizorė Vanda Kavaliauskienė gyveno iki savo mirties.

Šiauliuose S. Jurevičius iš pradžių dirbo vaistinėse, po 
to pasišventė pedagoginiam darbui, dėstė chemiją mokytojų 
seminarijoje, Šiaulių valstybinėje gimnazijoje, parašė 
pirmą Lietuvoje organinės chemijos vadovėlį. Išmokslino 
vaikus: sūnūs tapo inžinieriais statybininkais, duktė Aldona 
gydytoja, o Vanda – vaistininke.

Tėvai nuo mažens auklėdami vaikus skiepijo jiems meilę 
žmonėms, darbui, gamtai, visiems gyviems padarams.

Vandai buvo 16 metų, kai mirė motina, o po trejų metų 
neteko ir tėvo. Buvo sunkūs karo metai, pačiai teko užsidirbti 
duoną ir kurti savo ateitį. 1941 m. Vanda baigė Šiaulių 
gimnaziją ir pradėjo dirbti mokine Šiaulių vaistinėje Nr. 314, 
buvusioje Vilniaus ir Salomėjos Neries gatvių kampe. Įgijusi 
reikiamą darbo stažą, 1944 m. visai artėjant frontui, Kaune 
mokėsi Universiteto organizuotose vaistininkų padėjėjų 
kursuose, išlaikė egzaminus ir gavo vaistininko padėjėjos 
pažymėjimą.

Per karą Šiauliai buvo beveik visai sugriauti. Vos 
praėjus frontui, Vanda sugrįžo dirbti į išlikusią nesugriautą 
jos ankstesnę darbovietę. Vaistinės darbuotojai rinko iš 
sugriautų vaistinių medikamentus, dalindavo juos ligoniams 
net ir veltui, nes gyventojai neturėjo pinigų.

1945 m. Vanda pradėjo dirbti atsikūrusiame Šiaulių 
vaistų sandėlyje – stipriai veikiančių preparatų ir nuodų 
skyriaus vedėja.

Per gyvenimą Vandai Kavaliauskienei teko dirbti visose 
farmacijos sistemos darbo grandyse – vaistinėje, vaistų 
sandėlyje, farmacijos inspektore, Vyriausiosios farmacijos 
valdybos Šiaulių skyriaus valdytojo pavaduotoja, o po 
reorganizacijos nuo 1959 iki 1989 metų Vyriausiosios 
farmacijos valdybos Šiaulių tarprajoninės kontoros 
valdytoja.

Dirbdama visą laiką stengėsi tobulėti, mokytis, gilinti 
savo profesines žinias. 1951 m. eksternu baigė Kauno felčerių 
mokyklos farmacijos skyrių, o 1958 m. neakivaizdiniu būdu 
– Maskvos farmacijos institutą ir tapo provizore. Lygiai 
prieš 50 metų čia provizoriaus diplomą buvo gavęs ir jos 
tėvas Stasys Jurevičius.

Vėliau, 1971 m. ir 1981 m. provizorė Vanda savo 
profesines žinias gilino provizorių tobulinimosi kursuose. 
1972 m. jai buvo suteikta aukščiausia provizorės farmacinio 
darbo organizatorės kvalifikacinė kategorija, 1974 m. 
Sveikatos apsaugos darbuotojos garbės vardas, o 1986 m. 
suteiktas  Nusipelniusios provizorės garbes vardas.

Iš praktikos ir teorijos gerai žinodama farmacijos 
sistemos darbą ir jo uždavinius, Vanda Kavaliauskienė buvo 
gabi farmacinio darbo organizatorė. Jai vadovaujant Šiaulių 
krašte buvo pastatyta daug naujų vaistinių Šiauliuose ir 
krašto miesteliuose, rajonų vaistinės buvo perkeltos į 
naujas patalpas. Vaistinės puošėsi gražiais interjerais, buvo 
gražinama ir puoselėjama vaistinių aplinka, siekiama, kad 
gyventojai gautų aukštos kokybės vaistus.

Mylėti žmogų ir savo profesiją buvo svarbiausias 
provizorės Vandos Kavaliauskienės gyvenimo uždavinys. 

IŠĖJO AMŽINYBĖN PROVIZORĖ 
VANDA KAVALIAUSKIENĖ
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ką rašo spaudą apie FarMaciją

Vakar 13 valandą iš Gedulo namų išlydėta Respublikos 
Nusipelniusi provizorė, Vandos Kavaliauskienės katinų 
muziejaus įkūrėja Vanda Kavaliauskienė. Atsisveikinti 
su garbinga šiauliete susirinkusiųjų būrys byloja, jog 
išvardyti visų organizacijų, kurioms priklausė velionė 
ir kurių atstovai, draugai ir bičiuliai atėjo atsisveikinti, 
būtų sunku. Tokia įvairiapusė, veikli ir nepailstanti buvo 
Vanda Kavaliauskienė iki pat 88-ojo savo gyvenimo 
jubiliejaus.

Medikų senjorų klubo nariai, farmacininkai, kultūros 
ir švietimo darbuotojai, gyvūnų mylėtojai, miesto 
valdžios atstovai – drauge su pačiais artimiausiais – 
giminėmis. Pastarieji vakar amžino poilsio išlydėjo 
vyriausią savo giminės patriarche, paskutiniąją Stasio 
ir Jadvygos Jurevičių dukterį. Prie karsto – dukterėčios 
ir sūnėnai, jų vaikai, kuriems palikta tęsti pradėtus 
darbus.

Tarp atsisveikinančiųjų – dauguma vyresnio amžiaus 
žmonės. Daugumos akyse – ašaros. Provizorei Bronei 
Klupšienei beveik visą gyvenimą teko bendrauti su 
Vanda Kavaliauskiene. „Aš nuo 1954-ųjų dirbau 
Respublikinės Šiaulių ligoninės vaistinės vedėja, tad 
ir jaunystėje jaučiau globėjišką jos ranką, nes visada 
mokėjo rūpintis, kad ligoninei nestigtų reikiamų vaistų“, 
– pasakoja provizorė, visą gyvenimą kasdien į darbą 
ėjusi pro Jurevičių namus Šatrijos gatvėje, tad matė 
jame verdantį dvasingą gyvenimą. Išėjusios į užtarnautą 
poilsį abi nesitraukė iš aktyvaus gyvenimo. „Mes visada 
būdavome drauge Medikų senjorų klubo veikloje, 
susitikdavusios ir Kultūros darbuotojų senjorų klube. 
„Jos buvo pilna visur – daugelį šildė Vandutės žodžiai, 
nuoširdumas, meilė gyvenimui ir žmogui“, – kalba 
patyrusi provizorė, prisiminusi ir kitas Medikų senjorų 
klubą pastaruoju metu užklupusias netektis. Vakar į 
tuos pačius Gedulo namus atvežti pediatrės Danutės 
Pečiulienės palaikai. Neseniai atsisveikinta su terapeute, 
buvusia Respublikinės Šiaulių ligoninės Fizioterapijos 
skyriaus vedėja Joana Buklauskaite, taip pat su Dantų 
protezavimo skyriaus vedėja Aldona Mikaliukaite.

Provizoriams Antaninai ir Liudvikui Rulinskams 
drauge su Vanda Kavaliauskiene teko gyventi koja 
kojon. „Buvo laikas, kai dirbome viename kieme – 
ten pat buvo ir Vaistų sandėlis, kuriame aš dirbau, ir 
Vyriausiosios farmacijos valdybos Šiaulių tarprajoninė 
kontora,; kurios valdytoja dirbo Vanda :Kavaliauskienė“, 
– mena vaistininkas, jau tada matęs, jog padėti 
žmogui – pagrindinis Vandos Kavaliauskienės tikslas, 
kurio ji nepamiršo visą gyvenimą. Drauge tekdavo 
bendrauti ir farmacininkų renginiuose, konferencijose, 
pasitarimuose, vėliau – drauge ir kraštotyrinėje 
veikloje. Antanina ir Liudvikas Rulinskai – ir Vandos 

Kavaliauskienės katinų muziejaus nuolatiniai lankytojai. 
Tik su paskutiniuoju – 88-uoju – gimtadieniu pasveikinti 
jau nespėjo. „Antanina paskambino lapkričio 23-iąją, 
tačiau dukterėčia Luana paaiškino, kad iškviesta greitoji 
pagalba, netrukus važiuos į ligoninę“, prisimena L. 
Rulinskas. Praėjusį savaitgalį miestą apskriejo žinia, 
kad Vandos Kavaliauskienės nebėra. Šaltą, vėjuotą 
sekmadienį – taip pati gamta atsisveikino su iškilią, daug 
miestui nusipelniusia asmenybe.

Zita KATKIENE
„Šiaulių naujienos“

2011 m. gruodžio 1 d.

Šiauliai atsisveikino su Vanda Kavaliauskiene

Užuojauta
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
nuoširdžiai užjaučia „LAPAS“ organizacijos 
vaistininkę farm. dr. Ireną Juškienę ir jos 
šeimą netekus mylimo Tėvelio ir Senelio 
Justino.

LFS Valdyba

Užuojauta
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
nuoširdžiai užjaučia LFS narę vaistininkę 
Rimą Kaminskienę ir jos šeimą bei 
artimuosiu į Anapilį iškeliavus jos mylimai 
Mamai.

LFS Valdyba

Užuojauta
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
liūdi dėl  LFS narės vaistininkės Dalios 
Katarinos Rūkšnaitienės mirties ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir 
artimiesiems.

LFS Valdyba

išėjo anapiLin

To ji siekė pati, to mokė ir jaunus specialistus, atvykusius 
dirbti į Šiaulių krašto vaistines.

Vanda Kavaliauskienė mokėjo sutelkti jai patikėtus 
specialistus darbui ir visada stengėsi, kad žmonės gautų 
tinkamą farmacinę pagalbą.

Vanda Kavaliauskienė aktyviai dalyvavo ir 
visuomeniniame farmacijos ir Šiaulių gyvenime. Jai talkinant 
Šiauliuose buvo organizuota nemaža farmacijos darbuotojų 
renginių, Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos 
konferencijų. Ji buvo renkama Šiaulių miesto deputate, 
Sveikatos komisijos sekretore, teismo tarėja. Buvo aktyvi 
Šiaulių moterų tarybos narė, kraštotyros draugijos narė, 
knygos bičiulių draugijos narė, Respublikinės farmacininkų 
mokslines draugijos narė.

1989 m. vykstant Vyriausiosios farmacijos valdytos 
reorganizacijai Vanda Kavaliauskienė pasiprašė perkeliama 
į Šiaulių vaistinę Aušros alėjoje valdytojos pavaduotoja, o 
po metų išėjo į pensiją.

Vanda Kavaliauskienė ir Jos vyras pedagogas Adolfas 
Kavaliauskas mėgo kolekcionuoti. Jie turėjo didelę biblioteką, 
surinko daugybę įvairiomis progomis išleistų ženklelių, pašto 
ženklų, atvirukų apie Šiaulius. Bet kartą pažįstamai atvežus 
iš Lenkijos dovanų suvenyrą – katinėlio figūrėlę, pati pradėjo 
rinkti įvairias katinėlių figūrėles. Ją patraukė dailininkų 
išmonė. Ji rinko ne tik katinėlių figūrėles, bet ir literatūrą 
apie kates, pašto ženklus, atvirukus, eilėraščius, piešinius, 

žaislus, paveikslus, indus ir kitą atributiką papuoštą kačių 
piešiniais. Eksponatų sukaupė keliolika tūkstančių.

Padedant Šiaulių miesto valdžiai, Vanda Kavaliauskienė 
talkinama savo vyro, Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotyje 
įkūrė Šiaulių katinų muziejų. 1990 m. gegužės 17 d. Šiaulių 
miesto meras K. Šavinis perkirpo muziejaus atidarymo 
juostelę.

Šiaulių katinų muziejus, vadovaujamas provizorės 
Vandos Kavaliauskienės dirbo platų edukacinį darbą, skatino 
vaikus, moksleivius, jaunimą ir kitus lankytojus puoselėti ir 
mylėti gyvūnus ir gamtą.

Muziejuje nuolat buvo rengiamos parodos, kiti renginiai. 
Nemažai Lietuvos ir užsienio dailininkų padovanojo 
muziejui savo paveikslų, vaistininkė Irena Aleknienė 
atsiuntė apie 4000 savo eilėraščių. Daugelis žymių Šiaulių 
krašto žmonių besilankydami užsienyje taip pat parveždavo 
lauktuvių katinėlių. Vanda Kavaliauskienė palaikė ryšį su 
daugeliu kačių mylėtojų Prancūzijoje, Belgijoje, Rusijoje, 
Olandijoje, Lenkijoje ir kt. Daugelis užsienio svečių, 
ambasadų darbuotojų aplankė šį garsų Šiaulių muziejų.

Sulaukusi garbingo amžiaus Vanda Kavaliauskienė 
dalyvavo įvairiuose Šiaulių miesto renginiuose. Kraštotyros 
draugija ją apdovanojo „Mikelio“ prizu. Ji buvo nominuota 
Šiaulių garbės piliečio vardui. Muziejus pavadintas jos 
vardu.

Savo sukauptą kolekciją 2010 metais Vanda  
Kavaliauskienė padovanojo Šiaulių miesto savivaldybei. 
Ji net iki 2010 metų vadovavo muziejui. Išėjusi į pensiją 
2010 m. pradėjo rašyti savo memuarų knygą, ji jau buvo 
visai baigiama, kai netikėta mirtis nutraukė jos gyvybės 
siūlą.

Provizorės Vandos Kavaliauskienės indėlis yra svarus 
mūsų farmacijos sistemai ir istorijai bei Šiaulių miesto 
kultūrai. Šviesus jos atminimas ilgam liks žmonių atmintyje. 
Tegul būna jai lengva Šiaulių žemė, kurion ji atsigulė šalia 
savo vyro.

Regina Žukienė
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PADĖKA
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba nuoširdžiai 

dėkoja 
LFS XXVI suvažiavimo rėmėjams ir talkininkams:

UAB “ORIOLA”
UAB “MEDICATA FILIA”
UAB “ACONITUM”
UAB “ENTAFARMA”
UAB “BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC”
UAB “ĄŽUOLYNO VAISTINĖ”
UAB “IŠLAUŽO VAISTINĖ”
VAISTININKUI ANDRIUI MIKALAUSKUI
VAISTININKEI DANUTEI RAULYNAITIENEI
LSMU STUDENTŲ FARMACININKŲ DRAUGIJAI
VISIEMS SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS IR SVEČIAMS

FarMacijos Muziejai

Karališkosios farmacijos draugijos muziejus turi 
apie 45 tūkst. eksponatų susijusių su vaistininkyste. 
Muziejaus pradžia siejama su 1842 metais. Čia 
sukaupta istorinių knygų rinkinys bei unikali farmacijos 
mokslinių tyrimų įrengimų kolekcija. Tik maža dalis 
kolekcijos yra atvira lankytojams. Šis muziejus yra 
puiki vieta tirti farmacijos istoriją nuo ankstyvųjų 
pastangų izoliuoti terapines medžiagas iš augalų iki 
vaistų pramoninės gamybos. Viešam demonstravimui 
muziejaus ekspozicija yra įsikūrusi Karališkosios 
farmacijos draugijos pastato foje. Nors patalpos nėra 
didelės, tačiau parodoje yra įdomių eksponatų, susijusių 

Karališkosios farmacijos draugijos 
muziejus Londone

ir su vaistų gamyba ir su jų išdavimu pacientams. Ten 
taip pat yra interaktyvi kompiuterinė programa, kuri 
leidžia tirti farmacijos istoriją.

Muziejaus darbo laikas: nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9:00 iki 17:00.

Muziejaus adresas: 1 Lambeth High Street London, 
SE1 7JN

Tel: 020 7572 2211, faksas: 020 7735 7629
E-paštas: museum@rpharms.com
Įėjimas į muziejų nemokamas.
Kviečiame kolegas vaistininkus atvykusius į 

Londoną aplankyti šį įdomų muziejų.

„Echinacėja nelygi Echinacėjai“

Tokio pavadinimo straipsnis patalpintas Austrijos 
farmacijos žurnale „Oeterreichische Apotheker-
Zeitung“ 2011 gruodžio mėn. Nr.25. Vienos 
universiteto farmakognozijos katedros vedėjas prof. 
W. Kubelka vertindamas rinkoje esančius ežiuolės 
preparatus pažymi, kad iš šio augalo antžeminės 
dalies gautos šviežios sultys padeda šalinti peršalimo 
simptomus ir sutrumpinti ligos trukmę. Tuo tarpu 
nėra klinikinių įrodymų apie ežiuolės preparatų, 
pagamintų iš šio augalo šaknų, veiksmingumą. 
Europos augalinių vaistų komisija  patvirtino 
minėtų sulčių veiksmingumą trumpalaikei apsaugai 
nuo peršalimo ligų ir jų gydymui.  Konektikuto 
universitete atlikta ežiuolės sulčių veiksmingumo 14 
klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 2986 pacientai. 
Tyrimai patvirtino, kad profilaktiškai vartojant 
minėtus ežiuolės preparatus susirgimo tikimybė 
sumažėjo 58 proc., o ligos trukmė sutrumpėjo 
vidutiniškai 1,4 dienos.

ką rašo užsienio FarMacijos spauda

Pirfenidon – tai tarptautinis nepatentuotas naujo 
vaisto, skirto retos idiopatinės plaučių firbozės 
gydymui, pavadinimas. Kasmet JAV ir Europoje 
diagnozuojama apie 30000 naujų susirgimo atvejų. 
Vaistas leistas vartoti Europos Sąjungoje 2011 m. 
Šį vaistą „Esbriet“ pavadinimu gamina InterMune 
Europe Ltd. kompanija. Šis vaistas priskirtas retųjų 
(“našlaitėlinių“) vaistų kategorijai. Jo aosaugos 
patentas galios iki 2021 metų. Cheminiu požiūriu 
– tai fenilpiridinono darinys. Gydymo tikslams 
vartojamos tabletės, kurių sudėtyje yra po 200 mg 
veikliosios medžiagos. Orientacinė kaina: 70 USD 
už 30 tablečių pakuotę.

Naujo vaisto „Pirfenidon“ cheminė formulė

Šaltinis: Österreichische Apotheker-Zeitung (ÖAZ), 
Nr. 8 (2011). 
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SVARBI INFORMACIJA 
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 

Valdybos vardu noriu pakviesti Jus 
ateinančiais metais dalyvauti LFS 
organizuojamoje išvykoje kelti savo profesinę 
kvalifikaciją FIP 72-ajame Pasauliniame 
farmacijos mokslų ir praktikos kongrese 
Amsterdame, skirtame šios tarptautinės 
organizacijos įkūrimo 100-mečiui pažymėti. 
Kviečiu tinkamai suplanuoti atostogas arba 
komandiruotes, kad galėtumėte dalyvauti 
šiame renginyje. Numatomas kelionės laikas 
rugsėjo 28 - spalio 7. Kelionės autobusu metu 
aplankysime garsias ES šalių farmacijos 
įmones, farmacijos muziejus, vaistines. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į 
LFS raštinę.

El. paštas: LFSpharm@takas.lt


