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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

S v e i k i n u  v i s u s 
„Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo skaitytojus, 
sulaukus dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš 
spaudos 2017 metų sausio 
mėnesį.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos isto-
rijoje profesijų atstovams 
ypač jautriai ir atsakingai aptarnauti pacientus ir tuo 
būdu prisidėti prie mūsų profesijos prestižo kėlimo. Šiame 
žurnalo numeryje Jūs rasite straipsnius apie farmacijos 
sektoriaus aktualijas. Skaitytojams pateikiame medžiagą 
iš LFS XXXI-ojo suvažiavimo ir VII-sios tarptautinės 
farmacijos mokslų ir praktikos konferencijos. Žurnale 
patalpinta BaltPharm Forumo-2017 programa.

Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti 
su „Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais 
prieš 80 metų. Skaitytojai susipažins su dr. Reginos 
Žukienės memuarų tęsiniu, patalpintas sveikinimas FF 
absolventams.

Skaitytojai galės susipažinti su „LAPAS“ Čikagos 
vaistininkų susitikimais su mūsų kolegomis viešnagės 
Lietuvoje metu. 

Žurnale patalpinta informacija apie įdomų farmacijos 
muziejų Kesege (Vengrija).

Tradiciškai pateikiama medžiaga apie užsienio 
farmacijos naujienas bei oficiali kronika.

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

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

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

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

specialistams, tęsia „Farmacijos žinių“
(1923-1940) tradicijas
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FarMacijos Fakulteto naujienos

SVEIKINIMAI  FF ABSOLVENTAMS
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba nuoširdžiai sveikina 2016 metų vientisųjų 
studijų studentus, išlaikiusius baigiamąjį egzaminą farmacijos magistro kvalifikaciniam 
laipsniui gauti ir vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir linki geros kloties būsimoje 

profesinėje veikloje.

1.   Urtei Andriuškevičiūtei
2.   Gintarei Antanavičiūtei
3.   Vilūnei Atkočiūnaitei
4.   Mariui Augliui
5.   Pauliui Bagdonui
6.   Karolinai Bajoraitei
7.   Sandrai Balkytei
8.   Julijai Balkūnaitei
9.   Evelinai Beliauskaitei
10. Linui Bertašiui
11. Agnei Birštonaitei
12. Kamilijai Capaitytei
13. Jovitai Čeponytei
14. Dovilei Ciuladaitei
15. Agnei Dambrauskaitei
16. Simonai Devyžytei
17. Karoliui Dicevičiui
18. Mildai Dirmeikytei
19. Karolinai Dubickaitei
20. Tadui Eimontui
21. Editai Elijošiutei

22. Tomui Grigaliūnui
23. Ignui Grigaliui
24. Alionai Griškevič
25. Deimantei Gudmonaitei
26. Eglei Ignatavičiūtei
27. Vaivai Iljeitaitei
28. Gintarei Jackytei
29. Vytautui Jakučiui
30. Eglei Jasukynienei
31. Orintai Jonkauskaitei
32. Artūr Jotko
33. Karolinai Jučiutei
34. Akvilei Judickaitei
35. Justynai Jurgelevič
36. Akvilei Karaliūnaitei
37. Alinai Kondratovič
38. Karolinai Kravčenko
39. Gabrielei Kripaitytei
40. Jovitai Kulikauskaitei
41. Ievai Kupčiūnaitei
42. Eligijui Kupriūnui

43. Brigitai Kvedaravičiūtei
44. Aušrai Kvietkauskaitei
45. Ievai Laureckaitei
46. Kęstučiui Laurušui
47. Faustui Levuliui
48. Robertai Lukšaitei
49. Ryčiui Mačioniui
50. Evelinai Magelinskaitei
51. Monikai Matulaitytei
52. Vaidai Mazuraitei
53. Eglei Mockevičiūtei
54. Marijai Obeleniūtei
55. Egidijui Okuniui
56. Monikai Ovsianaitei
57. Giedrei Pačkauskaitei
58. Sandrai Pajaujytei
59. Kristinai Paliulionytei
60. Aistei Palukaitytei
61. Gretai Pavasarytei
62. Rūtai Petravičiūtei
63. Agnei Radzevičiūtei
64. Monikai Remezaitei
65. Gediminui Rusai
66. Aušrinei Sakalauskaitei
67. Linai Sakavičiūtei
68. Linai Savukynaitei
69. Dovilei Stanytei
70. Eglei Stankutei
71. Gediminui Stasiukevičiui
72. Indrei Siurkutei
73. Ievai Slėgutei
74. Raimondai Tamelytei
75. Giedrei Tautkevičienei
76. Janinai Tekoriuvienei
77. Editai Tiurninaitei
78. Danieliui Umbrasui
79. Ievai Vaitiekutei
80. Raimondai Valantinaitei
81. Lukui Valintėliui
82. Brigitai Večerskaitei
83. Vyteniui Venclovavičiui
84. Evelinai Vilkinaitei
85. Justinai Vitonytei
86. Dovilei Žebrauskaitei
87. Gintarei Žilvytei

iš lFs veiklos

2019 m. spalio 8 d. Kaune naujuose Farmacijos 
fakulteto auditorijose vyko Lietuvos farmacijos 
sąjungos (LFS) 31–sis suvažiavimas ir Tarptautinė 
konferencija. Po dalyvių registracijos prieš prasidedant 
suvažiavimui dalyviams buvo suorganizuota ekskursiją 
į naujas fakulteto katedras, auditorijas ir laboratorijas. 
Buvę fakulteto absolventai buvo maloniai nustebinti 
puikiomis mokymosi sąlygomis, kurias turi dabartiniai 
farmacijos studentai. Išsamiai Analizinės ir toksikologinės 
katedros turimą mokymo ir moksliniams tyrimams 
skirtą aparatūrą pristatė žaliausios (pagal gėlių kiekį) 
katedros vedėjas prof. dr. Liudas Ivanauskas. LFS 31-
ojo suvažiavimo pirmininkė Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) Klinikų vaistinės direktorė Birutė 
Varanavičienė kartu su LFS viceprezidente VDU 
Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų 
sektoriaus vedėja prof. dr. Ona Ragažinskiene išradingai 
vadovavo plenarinės sesijos darbui. Suvažiavimo ir 
konferencijos dalyvius pasveikino LFS prezidentas prof. 
habil. dr. Eduardas Tarasevičius. 

Pirmąjį pranešimą padarė Sveikatos apsaugos 
ministerijos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė. Jos 
pranešimo tema buvo „Farmacinės rūpybos paslaugų 
pagrindimas teisės aktais Lietuvoje“. Ji akcentavo, 
kad Farmacijos departamentas rengia teisės aktus, 
reglamentuojančius papildomų farmacinės rūpybos 
paslaugų teikimą visuomenės vaistinėse. 

Apie Farmacijos fakulteto naujoves ir specialistų 
rengimo iššūkius išsamų pranešimą padarė Farmacijos 
fakulteto Tarybos pirmininkas prof. dr. Liudas Ivanauskas. 
Jo pranešimas susilaukė ypatingo dėmesio, nes buvo 
iliustruotas ir senomis, ir naujomis nuotraukomis. 

Šiame suvažiavime dalyvavo ir įdomų pranešimą tema 
„Bioetikos vaidmuo medicinoje“ padarė kunigas. prof. 
dr. Andrius Narbekovas, Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų 
centro direktorius, kuris turi ir gydytojo diplomą, nes yra 
baigęs studijas Kauno medicinos institute. 

Apie Farmacinės rūpybos paslaugos Didžiosios 
Britanijos vaistinėse padarė vaistininkas Anatolijus 
Kostiukevičius, dirbantis Londono vaistinėje. Jis išsamiai 
papasakojo apie vaistininko svarbų vaidmenį šios šalies 
sveikatos sistemoje (jo pranešimo santrauka atspausdinta 
LFŽ žurnalo 2016 m. 5/6 numeryje). 

Latvijos vaistininkė Inese Sviestina, dirbanti Rygos 
vaikų klinikinėje universitetinėje ligoninėje padarė 
pranešimą „Klinikinė farmacija Latvijoje: studijos ir 
praktika“, kuris ypač sudomino klausytojus, nes Lietuvoje 
klinikinio vaistininko specialybė dar nėra įteisinta. 

Prof. dr. Romaldas Mačiulaitis pateikė klinikinės 
farmacijos sampratos tarptautinį apibūdinimą. 

Doc. dr. Tauras Antanas Mekas, LSMU Lietuvos 
Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejaus direktorius 
padarė pranešimą „Profesoriaus  Johano Volfgango 
mokslinės veiklos indėlis – Lietuvos vaistininkystės  
raidai“. Šis profesorius buvo ne tik įžymus Vilniaus 
universiteto mokslininkas, bet ir šio universiteto vaistinės 
vedėjas bei pirmosios profesinės farmacijos draugijos 
įkūrėjas. Pranešimas buvo skirtas J. F. Volfgango 
240-osioms gimimo metinėms pažymėti.

Pagal tradiciją sesijos pabaigoje buvo išrinkti 
LFS Garbės nariai. Už nuopelnus LFS jais tapo SAM 
viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė, prof. dr. Andrius 
Narbekovas, Farmacinės chemijos katedros vedėjas 
prof. dr. Hiliaras Rodovičius ir vaistininkė Lietuvos 
vaistinių asociacijos pirmininkė Elena Kvedarienė. 
Garbės nariams buvo įteikti dailiai išrašyti diplomai.

Antroji šio renginio dalis buvo skirta praktiniams 
užsiėmimas, kurių tema buvo “Vaistininko  teikiamos 
pagrindinės farmacinės paslaugos algoritmai“. Šią 
naujovišką kvalifikacijos kėlimo formą LFS perėmė iš FIP 
kongreso, kuris vyko Diuseldorfe. Suvažiavimo dalyviai 
pasirinko jiems įdomią sekciją ir kartu su moderatoriumi 
dalyvavo vaistininko ir paciento pokalbyje siekiant 
išspręsti į vaistinę atėjusio žmogaus sveikatos negalavimo 
problemą. Vaistininkai atidžiai išklausydavo „paciento“ 
negalavimų požymius ir simptomus. Pokalbio algoritmas 
apima nuoseklų klausimų-atsakymų procesą, kurio metu 
vaistininkas pataria simptomams šalinti vartoti bercepčius 
vaistus ar maisto papildus, o esant pavojingiems 
sveikatai požymiams rekomenduoja nedelsiant kreiptis 
į gydytoją. Toks standartinių algoritmų nagrinėjimas 
gali būti papildomas praktinės patirties situacijomis, su 
kuriomis vaistininkai susiduria kasdieniniame darbe, 
teikdami farmacinės rūpybos paslaugas. Dr. Rima 
Minkutė vadovavo sekcijos „Paciento galvos skausmas 
- vaistininko galvos skausmas?“ darbui. Prof. dr. Ona 
Ragažinskienė ir doc. dr. Zita Barsteigienė vadovavo

“Augalinių preparatų vartojimo ypatumai 
peršalimo ligų prevencijai ir gydymui” sekcijos 
dalyvių  bendravimui.  “Vaistininko vaidmuo anemijos 
koregavime“ – tokia buvo sekcijos darbo tema, kuriai 
vadovavo prof. dr.  Romaldas Mačiulaitis. Dr. Jurgita 
Daukšienė parinko sekcijos temą „Vaistininko pagalba 
metant rūkyti: kuo galime padėti visuomenės vaistinės 
pacientams?“ ir sėkmingai jai vadovavo. Prof. habil. dr. 
Eduardas Tarasevičius vadovavo sekcijai „Vaistininko 
paslaugų dėl žaizdų atsiradusių susižeidus buityje 

L F S  3 1 - S I S  S U VA Ž I AV I M A S  I R 
TA R P TA U T I N Ė  K O N F E R E N C I J A

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius
LFS prezidentas
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iš lFs veiklos

algoritmas“. Pasibaigus praktiniams užsiėmimams 
sekcijų vadovai pristatė vykusių pokalbių rezultatus, 
pasiūlė, kaip reikėtų ateityje tobulinti šią seminarų 
formą. 

Tradicinės „vaistininko tribūnos“ diskusijose 
doktorantas Arturas Nastaravičius pasidalijo įspūdžiais 
iš FIP 76-ojo kongreso, kuris vyko Argentinoje Buenos 
Airėse rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 d. Diskusijų dalyviai 
kėlė pacientų aptarnavimo vaistinėse problemas 
(konfidencialumo užtikrinimo, informavimo apie 
generinius vaistus, pagyvenusių pacientų pasodinimo, 

papildomų farmacinės rūpybos paslaugų apmokėjimo. 
Suvažiavimo pabaigoje dalyviams buvo įteikti 

pažymėjimai apie kvalifikacijos kėlimą, o būsimo LFS 
32-ojo suvažiavimo pirmininku išrinktas viceprezidentas 
Kęstutis Ramanauskas. Apibendrinant galima teigti, 
kad LFS 31-sis suvažiavimas buvo gerai organizuotas, 
dalykiškas ir naudingas gausiai dalyvavusiems 
vaistininkams. Nuoširdi padėka šio suvažiavimo 
pirmininkei kolegei Birutei Varanavičienei, kuri 
negailėjo pastangų ir energijos, kad šis renginys būtų 
naudingas kiekvienam dalyviui. 

AUGALINIŲ PREPARATŲ VARTOJIMO YPATUMAI 
PERŠALIMO LIGŲ PREVENCIJAI IR GYDYMUI

(LFS 31-jo suvažiavimo praktinių užsiėmimų santrauka)
Prof. dr. Ona Ragažinskienė
Doc. dr. Zita Barsteigienė

Peršalimas (ūmi virusinė respiratorinė infekcija) – 
tai virusinė viršutinių kvėpavimo takų infekcinė liga. 
Peršalimą sukelia daugiau kaip 200 skirtingų virusų, iš jų 
dažniausi – rinovirusai, kuriais užsikrečiama kontaktiniu 
ar oro lašeliniu būdu. Peršalimas pasireiškia visų sezonų 
metu, dažniausiai atšalus orams, patiriant lėtinį stresą, 
nusilpus žmogaus imuninei sistemai. 
Liga dažniausiai trunka 3-7 dienas. Simptomai būna 
įvairūs, pagrindiniai: skaudanti gerklė ir sloga. Peršalus 
temperatūra būna neaukšta, arba normali, tačiau ši 
liga vargina pacientą, mažėja jo darbingumas, blogėja 
gyvenimo kokybė. Peršalimas gali užsitęsti, tada ligos 
eigoje atsiranda kosulys. 

Pacientui kreipiantis į vaistininką patarimo, kokius 
augalinius vaistinius preparatus vartoti peršalus, kosint, 
vaistininkas privalo išsiaiškinti: 
	paciento amžių, lytį,
	atkreipti dėmesį į ypatingą grupę moterų - nėščiąsias 

ir maitinančias motinas,
	jeigu vaikas, koks jo amžius, ar jis nėra alergiškas,
	paciento alergiškumą vartojamiems sintetiniams ir 

augaliniams vaistiniams preparatams,
	peršalimo laikotarpį ir ligos, ypač kosulio, 

pasireiškimo simptomus, trukmę ir pobūdį,
	kiek laiko tęsiasi kosulys,
	koks kosulio pobūdis (drėgnas ar sausas),
	kūno temperatūrą,
	vartojamus preparatus.

Vaistininkas išanalizavęs šiuos duomenis, nustato 
paciento negalavimų būklę. Pacientas sunkiais atvejais 
skubiai nukreipiamas pas šeimos (bendosiosios praktikos) 
gydytoją ligai diagnozuoti (peršalimas ar gripas) ir gydyti 
(stacioariniam arba ambulatoriniam). Toks patarimas 
pacientui suteikiamas šiais atvejais: ligai paūmėjus, 
užsitęsus daugiau kaip 10 dienų, esant aukštai kūno 
temperatūrai, pasireiškus stiprėjantiems ausų, galvos, 
gerklų skausmams bei esant pasunkėjusiam kvėpavimui.

Išsiaiškinus peršalimo lengvą atvejį, kai kūno 
temperatūra tesiekia 37 laipsnius, nereikia skubėti 
vartoti vaistų nuo peršalimo. Tokiu atveju reikia gerti 
daugiau šilto vandens, vaistažolių arbatų, sulčių, vartoti 
vitaminą C bei rekomenduojama ilsėtis, nepervargti ir 
gerai išsimiegoti. 

Vartojant augalinius vaistinius preparatus:
	atkreipiamas dėmesys į vaisto formų vartojimą 

vaikams ir suaugusiems: sirupai – vaikams, tabletes ar 
kapsules – suaugusiems, arbatos – vyresnio amžiaus 
žmonėms. Vaistažolių arbatų privalumas yra: jos 
pigesnės, jų vartojimo pobūdis (geriama karšta) ligos 
gydymui.

	atsižvelgiama į kosulio pasireiškimo būdą: kosulys 
(drėgnas, sausas, negilus), kuriam gydyti tinka tūbių 
žiedų, gysločių lapų, svilarožių ir debesylų šaknų 
preparatai. Pasireiškus spazminiam kosuliui, tinka 
gebenių, čiobrelių žolės preparatai. Nuo karščiavimo 
papildomai vartojama islandinės kerpenos, 
šeivamedžių žiedų, aviečių vaisių preparatai. 

	Nėščioms moterims negalima skirti ir vartoti 
abortatyviniu poveikiu pasižyminčių augalinių 
preparatų (raudonėlių žolės, šalpusnių lapų). 
Maitinančioms moterims reikia vengti kvapiųjų 
augalų, kuriuose susikaupia eterinių aliejų (anyžių, 
čiobrelių, debesylų ir kt.).
Peršalimas, kaip ūmi virusinė respiratorinė infekcija, 

pasireiškia visų sezonų metu, dažniausiai atšalus orams, 
patiriant lėtinį stresą, nusilpus žmogaus imuninei 
sistemai. Vaistininko vykdoma profesionali veikla, 
teikiama farmacinė paslauga sergančiam pacientui, 
bendradarbiaujant su šeimos gydytoju, įgalina laiku 
diagnozavus peršalimą, išgydyti šią ligą, pritaikius 
stacionarinį arba ambulatorinį gydymą. 

Taigi vaistininko bendravimo algoritmas su pacientu 
peršalimo atvejais apima jo nusiskundimų dėl sveikatos 
negalavimų įvertinimą, profesionalų patarimą vartoti 
augalinius preparatus, savalaikį paciento nukreipimą 
pas šeimos gydytoją, jei pokalbio metu paaiškėja rimti 
galimos ligos požymiai. 
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Prof. R. Mačiulaičio LFS 31-ajame suvažiavime skaityto pranešimo santrauka
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2016 m. spalio 20-21 d. Kaune vyko 7-oji Tarptau-
tinė Farmacijos mokslų ir praktikos konferencija. 
Ją organizavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) Farmacijos fakultetas, Alumni draugija, Lietu-
vos farmacijos sąjunga (LFS) ir Lietuvos vaistininkų 
sąjunga (LVS). 

Pirmąją dieną Plenarinė sesija vyko naujose Far-
macijos fakulteto patalpose. Sesijos darbui vadovavo 
Farmacijos fakulteto dekanas prof. Vitalis Briedis. 
Pirmąjį pranešimą, skirtą Jono Fridricho Volfgango 
240-osioms metinėms, padarė doc. dr. Tauras Antanas 
Mekas. Pranešėjas pabrėžė ypatingą šio mokslininko 
indėlį vystant farmacijos mokslą ir praktiką Vilniuje. 
Jis pradėjo leisti „Vilniaus farmacijos žinyną“, pirmą-
jį Lietuvos ir Šiaurės Europos periodinį leidinį. Šis 
farmacijos mokslininkas ir vaistininkas (vadovavo 
universiteto vaistinei) buvo vienas iš Vilniaus medici-
nos draugijos įkūrėjų, o 1819 m. šioje draugijoje įkūrė 
farmacijos sekciją, kurios tradicijas tęsia LFS.

Dr. Žydrūnas Martinėnas supažindino konferencijos 
dalyvius su informacinių technologijų diegimo būkle 
registruojant farmacinius preparatus Lietuvoje. Prof. 
Reunhardas Neubertas iš Vokietijos Halės-Vitenbergo 
universiteto pristatė naujienas vykdant dermatologinių 
peptidų tyrimus naudojant nano dalelių sistemas. Prof. 
Viktorija Georgiants iš Ukrainos Nacionalinio farmacijos 
universiteto skaitė pranešimą apie augalinius vaistus 
epilepsijai gydyti. Prof. Andriaus Narbekovo pranešimas 
buvo skirtas „Sąžinės konflikto problemai farmacijoje„ 
pristatyti. Popietinė dalis buvo skirta farmacijos prak-
tikai (vadovas prof. E. Tarasevičius) ir farmacijos 
mokslams (vadovas prof. V. Briedis). Apie taisyklingą 
inhaliatorių naudojimą praktinius užsiėmimus pravedė J. 

Bankietaitė ir L. Straksienė, o apie vaistininko vaidmenį, 
padedant žalingų įpročių turintiems pacientams, kalbėjo 
A. Adomaitytė. Prof. V. Jakštas pristatė patraukliosios 
augalinių produktų kokybės farmacinius ypatumus, o 
prof. E. Tarasevičius kalbėjo apie vaistininko ir paciento 
bendravimo algoritmų reikšmę teikiant farmacines pa-
slaugas. Farmacijos mokslų sekcijoje Dr. T. Dervinskas 
pristatė bekontakčio laidumo taikymo farmacijos mok-
sluose perspektyvas. Prof. C. Dehelean iš Rumunijos 
pateikė eksperimentinius tyrimus naudojant organinių 
tirpiklių mišinius dirbant su SKH1 pelėmis, o E. Pavydė 
pateikė kamieninių ląstelių panaudojimo gydant inkstų 
pakenkimus palyginamuosius duomenis. A Lisauskaitė 
pristatė celiuliozės-eukalipto ir celiuliozės-šalavijo 
mišinių antibakterines savybes, o G. Balčiūnaitė kalbėjo 
apie rausvažiedės ežiuolės šaknų tyrimus afininės (gi-
miningumo) chromatografijos metodu.

Antrąją dieną plenarinei sesijai vadovavo prof. 
Nijolė Svickienė. Apie tūpestingumo svarbą farmacijos 
praktikoje kalbėjo A. Juškienė. Dr. J. Daukšienė 
pristatė tyrimų duomenis apie stresą, patiriamą 
Lietuvos visuomenės vaistinėse. Apie farmacijos 
studijų perspektyvas kalbėjo V. Savickas iš Braitono 
universiteto. Dr. F. Lafleur iš Austrijos padarė 
pranešimą apie mukoadhezinių polimerų taikymą 
vaistų pernešimui. A. Vietrino pranešimo tema buvo: 
“Fiziologinio (biologinio) ir emocinio (psichologinio) 
streso prevencijos svarbiausias komponentas 
šiuolaikinio farmacijos specialisto praktikoje”. 
Konferencijos dalyviai galėjo susipažinti ir su 28 
stendiniais pranešimais, vyko diskusijos. Užsienio 
pranešėjams buvo įteikti atminimo suvenyrai.

7-OJI TARPTAUTINĖ FARMACIJOS MOKSLŲ IR 
PRAKTIKOS KONFERENCIJA

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus 
saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų re-
zultatų ar problemų skelbimas, sudarant galimybę 
mokslininkams ir kitiems tyrėjams (ypač jauniesiems) 
skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet 
ir žemės bei miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, popu-
liarinti žmonių saugios ir sveikos aplinkos, gyvensenos 
bei gamtos apsaugos nuostatas.

Konferencijos organizatoriai: Aleksandro Stulginskio 
universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos 
mokslų akademija 

Svarbiausios datos:
iki 2017 m. vasario 1 d. atsiųsti el. paštu: zmogaus.

sauga@asu.lt arba faksu (8-37) 75 23 76 užpildytą 
konferencijos dalyvio(-ių) registracijos kortelę su 
straipsnio ar pranešimo santrauka (ne daugiau 200 
žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją;

iki 2017 m. kovo 13 d. atsiųsti el. paštu reikala-
vimus atitinkantį (ir sumaketuotą) mokslinį straipsnį 
(straipsnius recenzuos mokslo komiteto nariai).

Išsami informacija pateikta ASU Žemės ūkio inžin-
erijos fakulteto tinklapyje http://zuif.asu.lt

S K E L B I M A S
2017 m. gegužės 3-5 vyks kasmetinė, tradicinė 23-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus 

ir gamtos sauga“, kuri skirta kasmet pažymėti pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų 
saugos dienas. 

Mielos Kolegės ir Kolegos!
Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) kviečia Jus vykti ir 

dalyvauti BaltPharm Forume-2017, kuris vyks Jurmaloje 
Rygos priemiestyje balandžio 28-30 d. Tai Tarptautinė 
konferencija tapo tradicine ir kasmet vyksta vienoje iš 
Baltijos šalių. Šią iniciatyvą pasiūlė LFS 1998 m. priminda-
ma prieškario Baltijos tautų vienybės kongresų tradiciją. 
Praėjusiai metais toks Forumas vyko Klaipėdoje, kuriame 
dalyvavo FIP prezidentė ir Generalinis sekretorius.

Šiais metais BaltPharm Forumas vyks Latvijoje. Jį 
organizuoja Latvijos farmacininkų draugija (LFB). Pir-
moji diena (balandžio 28 d., penktadienis) skirta ligoninių 
vaistinių veiklai pristatyti. Pranešimus skaitys svečiai iš 
Slovėnijos, Portugalijos ir Švedijos, o taip pat Baltijos šalių 
atstovai. Antroji diena ( balandžio 29 d., šeštadienis) skirta 
temai „Vaistininkų ir gydytojų bendradarbiavimas sieki-
ant efektyvios terapijos“. Pranešimus apie vaistininkų ir 

gydytojų bendradarbiavimo patirtį skaitys svečiai iš Voki-
etijos ir Nyderlandų. Bus pranešimai iš Latvijos  , Lietuvos 
ir Estijos. Popietinėje sesijoje bus praktiniai užsiėmimai 
bei studentų stendinių pranešimų aptarimas ir įvertinimas. 
Sekmadienį bus surengta ekskursija po Rygos įžymybes, 
įskaitant farmacijos muziejaus ir vaistinių aplankymą. 

LFS Valdyba maloniai kviečia Lietuvos vaistininkus 
aktyviai dalyvauti šiame 20-ajame jubiliejiniame Balt-
Pharm Forume, keliant savo profesinę kvalifikaciją. 
Dalyviams bus įteikti pažymėjimai apie 18 val. trukmės 
mokslinių-praktinių pranešimų sesijas, kuriose dalyvaus 
mūsų vaistininkai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis adresu: 
taredas@gmail.com arba tel. 868714474. Registracijos 
mokestis (įskaitant 2 nakvynes viešbutyje, maitinimą ir 
ekskursiją) sudaro 100 eurų asmeniui, studentui – 60 eurų.  

SVARBUS PRANEŠIMAS

iš lFs veiklos
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The BaltPharm Forum 2017 is approaching in great 
speed, so I would like to You to do a favour.

As this is year it will be the 20th BaltPharm Forum, we 
are preparing to specially honor Pharmacists, who have 
attended all BaltPharm Forums since the first Forum in 
1998.

Please make a list of Pharmacists from Lithuania that 
have attended all Forums by February 1st 2017.

The website for BaltPharm Forum 2017 is open (http://
www.baltpharmforum2017.lv/) and you can check how it 
works. The second question is how do you expect to do the 
registration? Every Pharmacist registers on the website or 
You would prefer to send a list of Pharmacists and transfer 
the money by a single transfer?

Additional information

iš lFs veiklos
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„Vakaro žinios“
2016.12.17

FARMACIJOS KARTELIS
JAV apkaltino šešias farmacijos bendroves iš JAV, Indijos 

ir Australijos fiksuotų kainų nustatymu.
Įtariama, kad bendrovės susitarė didinti antibiotiko 

doksiciklino ir diabetui gydyti skirto preparato gliburido 
kainas. Civilinis ieškinys iškeltas 20-yje JAV valstijų.

Iškeltuose ieškiniuose figūruoja tokios bendrovės kaip 
JAV vaistų gamintojos „Mylan“, „Heritage Pharmaceuticals“, 
„Teva Pharmaceutical USA“ ir „Citron Pharma“, taip 
pat Indijos „Aurobindo Pharma“ ir Australijos „Mayne 
Pharmaceuticals“.

Vaistų gamintoja „Heritage“ įvardyta kaip pagrindinė 
šio susitarimo iniciatorė. Šią savaitę JAV teisingumo 
departamentas apkaltino du buvusius įmonės vadovaujančius 
darbuotojus fiksuotų kainų nustatymu. „Heritage“ pranešė 
sutinkanti bendradarbiauti su tyrėjais ir pateikė ieškinį prieš 
minėtus buvusius darbuotojus.

Po šių pranešimų Australijos „Mayne“ akcijų vertė smuko 
22 proc. Nors bendrovė kaltinimų nekomentuoja, tikina, kad 
tyrimas ir teisminis nagrinėjimas „neturės esminio poveikio 
būsimam pelnui“.

„Vakaro žinios“
2016.10.28

VAISTINĖS ATSTOVĖ KALTINAMA 
PAPIRKUSI GYDYTOJĄ

Prieš teismą stos vieno vaistinių tinklo Šiauliuose 
veikiančio padalinio farmacinės veiklos vadovė, kaltinama 
papirkusi Šiaulių ligoninės gydytoją, kad ši pacientams 
išrašytų vaistinei pelningus kompensuojamuosius vaistus 
ir juos tikslingai pasiūlytų įsigyti minėtoje vaistinėje. 
Tačiau medikė prašymo neišpildė ir apie kyšį pranešė savo 
darbovietės vadovybei, kuri kreipėsi į pareigūnus.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavęs Šiaulių apygardos 
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroras trečiadienį kreipėsi į Šiaulių apylinkės 
teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu 
ir baudos skyrimo vaistinės atstovei.

Pagal pranešimą spaudai, ikiteisminio tyrimo metu 
surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad vienos 
Šiauliuose veikiančios vaistinės farmacinės veiklos vadovė O. 
J., siekdama VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojos, 
turinčios teisę skirti valstybės kompensuojamuosius vaistus 
sergantiems pacientams, palankumo, ją papirkinėjo už tai, 
kad ši gydytoja pacientams išrašytų vaistinei pelningus 
kompensuojamus vaistus ir juos tikslingai pasiūlytų įsigyti 
minėtoje vaistinėje.

Nuo praėjusių metų vasaros iki šių metų sausio mėnesio 
kaltinamoji kelis kartus apsilankiusi pas minėtą gydytoją 
ant stalo palikdavo vokus su kelių šimtų eurų kupiūromis.

Tačiau moters ketinimai papirkti gydytoją taip ir liko 
neišpildyti - gydytoja tų pinigų paprasčiausiai nepriimdavo. 

ką rašo spaudą apie FarMaciją

Apie duotą kyšį ji pranešė savo darbovietės vadovybei, kuri 
vėliau ir kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, teigiama 
pranešime spaudai.

Ikiteisminio tyrimo metu paimtus papirkimui skirtus 
pinigus siūloma konfiskuoti - neatlygintinai paimti juos 
valstybės nuosavybėn.

Dalia Plikūnė

www.lsveikata.lt
2017.01.17

KONSOLIDUOTO PIRKIMO PER 
CPO LT REZULTATAI PATYS ATSA-
KO Į KLAUSIMĄ, KAIP SUMAŽINTI 
VAISTŲ KAINAS

Keturios šalies ligoninės: Kauno klinikos, Klaipėdos 
jūrininkų ligoninė, Respublikinė Vilniaus universitetinė 
ligoninė ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikos paskelbė vaistų viešąjį konsoliduotą pirkimą. Re-
zultatai pranoko lūkesčius. Šalies biudžetui sutaupyta 76 
278 eurai arba  38,54 proc. numatytų pirkimui skirti lėšų.

Vaistų centralizuoti viešieji pirkimai per CPO LT – 
realiai mažina medikamentų kainas gydymo įstaigoms

Centralizuoti viešieji vaistų pirkimai elektroninėje erd-
vėje per CPO LT katalogą vyksta nuo 2013 metų. Sveikatos 
apsaugos ministerijai (SAM), Valstybinėms ligonių kasoms 
(VLK) bei šalies gydymo įstaigoms pateikus vaistų poreikį, 
CPO LT sukūrė modulį, kuriame yra 1527 vaistai.

Galimybę pirkti vaistus vos per 2–3 darbo dienas, spus-
telėjus porą kompiuterio klavišų, atsisakius didžiulės biuro-
kratinės naštos, neišvengiamos vykdant viešuosius pirkimus 
patiems, gydymo įstaigos vertina kaip efektyvų būdą skaid-
riai ir greitai įsigyti vaistus.  2014–2016 m. vidutiniškai 
įvyko 2500 pirkimų kasmet, per šį laikotarpį perkančiosios 
organizacijos įsigijo vaistų už 188 mln. 793 tūkst. 576 eurus.

„Vaistų viešojo pirkimo centralizavimas, jo perkėlimas į 
elektroninę erdvę buvo esminis  žingsnis mažinant korupciją 
bei monopolį vaistų rinkoje, skaidrinant patį pirkimo procesą. 
Tačiau ne mažiau svarbus uždavinys yra realus kainų mažė-
jimas“, – aiškina CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas.

Kodėl centralizuotai įsigyjami vaistai daugeliu atveju 
yra pigesni, nei kiekvienai ligoninei ar poliklinikai juos 
perkant savarankiškai? Kaip pažymi CPO LT vadovas, veikia 
keletas veiksnių. Visų pirma, tai didesnė konkurencija tarp 
vaistų tiekėjų. CPO LT paskelbus viešąjį pirkimą, tiekėjai 
yra suinteresuoti patekti į elektroninę informacinę sistemą, 
nes jiems atsiveria visos šalies gydymo įstaigų rinka. Todėl 
jie jau pirmame varžymosi etape, norėdami tapti tiekėjais 
CPO LT elektroninėje pirkimų sistemoje, pateikia tikrai 
konkurencingas savo siūlomas kainas.

Centralizuotų viešųjų pirkimų nuostatos numato, kad 
tiekėjų pasiūlytos ir preliminarioje sutartyje su CPO LT užfik-
suotos kainos negali būti didinamos konkretaus konkurso 
metu, o atvirkščiai – gali būti tik mažinamos. Tiekėjas, ma-

ką rašo spaudą apie FarMaciją

tydamas konkrečios gydymo įstaigos užsakymą ir norėdamas 
jį laimėti, mažina siūlomą vaistų kainą, ypač, jei pirkimo 
kiekis yra didelis.

„Pati centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninė sistema 
sudaro prielaidas, naudojant konkurencinius svertus, suda-
rant vienodas sąlygas ir galimybes visiems ūkio subjektams, 
dalyvaujantiems vaistų rinkoje, realiai mažinti vaistų kainas 
šalies gydymo įstaigoms ir taupyti biudžeto lėšas, skirtas 
medicinos apsaugai“, – tvirtina R.Černiauskas.

Mažinant vaistų kainas CPO LT ir SAM bendradar-
biavimas duoda sinerginį rezultatą

Kaip pažymi CPO LT direktorius, vaistai yra specifinė 
prekė, todėl kad jie patektų į centralizuotą elektroninę viešųjų 
pirkimų sistemą, nepakanka vien tik CPO LT darbuotojų 
kompetencijų. R.Černiauskas džiaugiasi, kad nuo pat veiklos 
pradžios pavyko rasti dalykinę profesionalią kalbą su SAM 
specialistais, suinteresuotais vaistų rinkos skaidrumu, visų 
tiekėjų įtraukimu į viešuosius pirkimus bei vaistų kainų 
lygio mažėjimu.

CPO LT dar 2015 m. organizavo diskusiją „Viešieji 
pirkimai ir korupcijos prevencija“, kurioje daug dėmesio 
buvo skirta vaistų viešiesiems pirkimams. Diskusijos metu 
buvo pristatytas SAM tyrimas, parodęs, kad stambiosios 
gydymo įstaigos tą patį vaistą nusiperka pigiau nei mažosios. 
Šią problemą, SAM nuomone, galėjo išspręsti konsoliduoti 
centralizuoti vaistų pirkimai.

Rengiantis konsoliduotam vaistų viešųjų pirkimų vyk-
dymui centralizuotoje elektroninėje erdvėje, 2016 m. SAM 
nusprendė organizuoti bandomąjį (pilotinį) konsoliduotą 
vaistų pirkimą per CPO LT, įtraukiant 4 šalies gydymo įstai-
gas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. CPO LT sudarė galimybę 
paskelbti ir įvykdyti tokį pirkimą elektroniniame kataloge.

Konsoliduoto centralizuoto pirkimo esmė yra kelių per-
kančiųjų organizacijų apsijungimas, perkant tą pačią prekę 
ar prekes. Ką gi laimi pirkėjas? Pirkėjas visiškai pagrįstai 
tikisi gauti mažesnės kainos pasiūlymą, nes veikia masto 
ekonomija. Tiekėjas, įvertinęs perkamus kiekius, logistikos 
sąnaudų mažėjimą bei kitus veiksnius, siekdamas tapti 
konkurso laimėtoju, siūlo konkurencingas kainas, kurios 
neretai keliolika ar daugiau procentų mažesnės, nei nuro-
dytos preliminarioje sutartyje. Konsoliduotame pirkime 
dažnai laimi ir pirkėjas, ir tiekėjas. Tai patvirtina vykstantys 
konsoliduoti kanceliarinių prekių, elektros ir kt. pirkimai.

„Vykdydami pilotinį konsoliduotą vieno vaisto pirkimą, 
norėjome įsitikinti, kad ši sistema yra efektyvi ir naudinga 
gydymo įstaigoms. Taip pat programinėje įrangoje reikėjo 
įdiegti naujus funkcionalumus, leidžiančius vykdyti tokį 
pirkimą ir suformuoti pirkimo sutartis keliems pirkėjams 
vienu metu. CPO LT elektroninė pirkimų sistema puikiai 
susidorojo su užduotimi ir sausio pradžioje, įvykus pirkimui, 
gavome rezultatus, kurie nuteikia optimistiškai dėl konsol-
iduotų pirkimų plėtros“, – sako R.Černiauskas.

Konsoliduotas vieno vaisto pirkimas biudžetui 
sutaupė 80 tūkst. Eurų

Bandomajam konsoliduotam vaistų pirkimui Kauno 
klinikos pakvietė dar 3 šalies gydymo įstaigas: Klaipėdos 

jūrininkų ligoninę, Respublikinę Vilniaus universitetinę li-
goninę ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas. 
Buvo perkamas vienas vaistinis preparatas – „Meropene-
mas“. Bendras perkamas kiekis buvo 3250 flakonų. Perkanči-
osios organizacijos  nurodė, kad maksimaliai už 1 flakoną 
gali mokėti 5,89 euro, t.y. 7,68 proc. mažiau nei tiekėjai 
nurodė, pasirašydami preliminariąsias sutartis su CPO LT.

„Rezultatai pranoko lūkesčius. Tiekėjai pasiūlė perkanči-
osioms organizacijoms vaistą įsigyti vos  už 3,62 euro, t.y. 
56,74 proc. pigiau. Galiu pateikti palyginimui konkretų 
pavyzdį. Viena iš perkančiųjų organizacijų šio vaisto tokį pat 
kiekį, 17 000 flakonų, pirko 2015 m. ir mokėjo po 4,20 euro. 
Pastaruoju metu dažnai viešuosiuose pirkimuose įsigyjamos 
prekės kainuoja brangiau nei mažmeninėje prekyboje, todėl 
palyginome šio preparato kainą su nurodoma elektroninėje 
vaistinėje. Čia ji brangesnė beveik 4 kartus ir kainuoja net 
16,73 euro! – kainų „žirkles“ vardija R.Černiauskas. – Tai-
gi tik vieno vaisto vienas konsoliduotas pirkimas šalies 
biudžetui sutaupė net 80 tūkst. eurų. Todėl CPO LT plės 
galimybę vykdyti konsoliduotus vaistų pirkimus elektron-
inėje sistemoje.“

Gydymo įstaigos išleido mažiau, negu buvo planav-
usios

Pasak Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Edgaro Markevičiaus, 
įstaiga konsoliduotame pirkime dalyvavo tikėdamasi, kad 
pirkimas vyks operatyviai, reikalingus vaistus pavyks įsigyti 
„racionalia kaina“. Lūkesčiai pasiteisino – reikalingi vaistai 
buvo pasiūlyti, o gautas pasiūlymas buvo 34 273,6 euro 
mažesnis, negu vaistams pirkti buvo numačiusi įstaiga. San-
tariškių klinikos žada ir ateityje dalyvauti konsoliduotuose 
pirkimuose, kai tik atsiras galimybė įsigyti reikalingų prekių 
– priemonių, vaistų ir pan.

Konsoliduotame vaisto „Meropenemas“ pirkime daly-
vavo ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Kaip 
sakė ligoninės direktoriaus pavaduotoja valdymui Daina 
Balčėtienė, įstaiga įsigijo 250 vnt. ampulių/buteliukų. 
„Nupirkus šį kiekį, paaiškėjo, kad sutaupėme 842,63 euro, – 
sakė D.Balčėtienė. – Turėjome vienintelį lūkestį – nupirkti tą 
pačią, tos pačios kokybės prekę pigiau. Ir lūkesčiai pasiteis-
ino visiškai. Jei tik būtų galimybių, dalyvautume tokiuose 
pirkimuose ir ateityje.“

Kaip pastebėjo Kauno klinikų Viešųjų pirkimų tarnybos 
vadovas Mantas Varaška, perkant didesnius kiekius prekių, 
šiuo atveju – vaistų, suveikia masto ekonomijos dėsnis. 
Tiekėjai taiko didesnes nuolaidas, nes parduoda didesnius 
kiekius. „Mes, kaip perkančioji organizacija, to ir laukėme, – 
sakė M. Varaška, pastebėdamas, kad Kauno klinikos sutaupė 
nemažai lėšų. – Esant ligoninių poreikių suderinamumui, 
tokie atvejai turėtų tapti dažnesni.“

Kolegoms pritaria ir Klaipėdos Jūrininkų ligoninės 
atstovai, sakydami, kad jų ligoninė „mielai dalyvautų kon-
soliduotuose pirkimuose, jei tokia galimybė būtų ir trumpėtų 
vaistinių preparatų įsigijimo laikas“. Konsoliduotai perkant 
kitas priemones, pastebi Jūrininkų ligoninės atstovai,  turėtų 
būti atsižvelgta ne vien į žemą kainą, bet ir kokybę, t. y. 
parinktas tinkamas kainos ir kokybės santykis.

http://www.ve.lt/archyvas/2016-10-27/
http://www.ve.lt/
http://www.cpo.lt/
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PASENUSIŲ MEDIKAMENTŲ 
KASMET SURENKAMA VIS 
DAUGIAU

Laikai, kai maždaug prieš septynerius metus žur-
nalistai straipsnių turinius apkarstydavo faktais, jog 
vaistinės nepriima pasenusių vaistų, baigėsi. Kasmet 
vaistinės jų surenka vis daugiau. Situacija pasikeitė 
ne dėl to, kad farmacininkai susirūpino aplinkosauga, 
tiesiog Sveikatos apsaugos ministerija pagaliau atliko 
savo darbą.

Darbai pagaliau atlikti
„Pastaruoju metu skundų dėl vaistinėse nepriimtų pase-

nusių vaistų iš gyventojų negauname. Matyt, taip yra todėl, 
kad anksčiau buvo privaloma pasenusius medikamentus 
surinkti, tačiau Sveikatos apsaugos ministerija nebuvo 
nustačiusi, kas už tai sumokės.

Dabar ministerija skiria pinigų šiai paslaugai finan-
suoti, todėl vaistinės mielai priima atliekas iš gyventojų, 
kurias vėliau surenka įmonė, laimėjusi viešąjį konkursą“, 
- sakė Valstybinės vaistų kontrolės Farmacinių įmonių ins-
pektavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Diana Leleckaitė.

Pastaruosius dvejus metus paslaugą teikia UAB 
„Tekasta“.

Kasmet vis daugiau
Žinoma, vaistinės optimizmu netrykšta, kadangi 

joms tenka nemokamai administruoti pasenusių vaistų 
surinkimo procesus. Farmacininkai papildomai skiria 
laiko naikintiniems medikamentams surūšiuoti, o ir atliekų 
sandėliavimas sudaro nepatogumų dėl vietos stygiaus bei 
higieninių sumetimų.

„Pastebime, kad klientai vis dažniau pasitikrina 
namuose turimus vaistus ir tuos, kurių galiojimo laikas 
pasibaigęs, atneša į vaistines. Pirmąjį šių metų ketvirtį su-
rinkta dvidešimt dvejais procentais daugiau nei per tą patį 
laikotarpį pernai“, - sakė „Eurovaistinės“ komunikacijos 
vadovė Laura Bielskė.

Tai, kad naikintinų medicininių preparatų, atnešamų 
į vaistines vis daugėja, patvirtino ir „Camelia“ vaistinių 
tinklo generalinė direktorė Aušra Budrikienė.

Sąmoningumas – ne pagrindinis argumentas
Nepaisant komentarų, jog žmonės tampa sąmoningesni 

ir tausoja gamtą, „Benu“ vaistinių tinklo farmacinės veik-
los vadovė Jovita Vaitkevičiūtė mano kitaip.

„Prieš trejus metus naikinti atidavėme beveik tris šim-
tus kilogramų, tiek vaistinės, tiek priimtų iš gyventojų me-
dikamentų. Vaistinė už iš gyventojų surinktus pasenusius 
ar nevartojamus vaistus mokėjo savo sąskaita, atiduodama 
juos farmacinių atliekų šalinimo įmonei.

Po metų tokių atliekų, priimtų tik iš gyventojų, buvo 
atiduota daugiau – beveik penki šimtai kilogramų. Pa-
didėjimą lėmė tai, jog Sveikatos apsaugos ministerija 
pradėjo finansuoti pasenusių vaistinių preparatų, priimtų 
iš gyventojų, naikinimą ir viešai ragino gyventojus 
neišmesti pasenusių vaistų, o atnešti vaistines“, - tikino 
J.Vaitkevičiūtė.

Kainos atskleisti nenori
SAM turimais duomenimis, 2014-aisiais iš gyventojų 

buvo surinkta ir pašalinta 5,613 tonų naikintinų vaistų, 
2015-aisiais – 5,83011 tonų.

Apie tai, kiek iš tikrųjų valstybei kainuoja finansuoti 
naikintinų atliekų surinkimas – SAM Farmacijos departa-
mento Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėja 
M.Domeikienė nutylėjo, nepaisant to, kad ministerija 
vykdo viešąjį pirkimą.

Žinoma tik tiek, jog pernai pasenusių vaistų kilogramo 
surinkimas kainavo vieną eurą. Šiais metais, kol nėra 
paskelbtas naujas konkursas, kaina buvo trisdešimt euro 
centų brangesnė. Vadinasi, preliminariai 2014-aisiais 
pasenusių vaistų vien tik surinkimas kainavo daugiau 
kaip penkis tūkstančius eurų. Tačiau į šią kainą neįeina 
naikinančių atliekas įmonių įkainiai, dėl kurių dar prieš 
viešą pirkimą tariasi įmonė, surenkanti pasenusius 
medikamentus, su įmonėmis, kurios juos sunaikina.

KOMENTARAS  UAB „Tekasta“ laikinasis direk-
torius Nerijus Jaškūnas:

- Mūsų įmonės darbuotojai vidutiniškai kas penkis 
mėnesius iš vaistinių surenka pasenusius vaistus. Prieš 
atvykdami skambiname vaistinėms, ar jos turi atliekų. 
Būna atvejų, kai didmeninės vaistinės - „Eurovaistinė“, 
„Benu“ ar „Gintarinė“ - mums skambina ir prašo pasenu-
sius vaistus surinkti anksčiau, nes sandelyje sukaupia du ar 
tris šimtus kilogramų atliekų ir nebeturi vietos juos laikyti.

Surinkę atliekas jas išvežame į Vokietiją, kur pasenę 
vaistai yra sudeginami. Esame pasirašę sutartį ir su Lietu-
vos atliekų naikinimo įmone „Toksika“, tačiau kartais 
būna ir taip, kad deginimas Lietuvoje yra brangesnis nei 
Vokietijoje.

Pastebime, kad kiekvienais metais pasenusių vaistų 
kiekiai didėja. Kai pirmą kartą laimėjome viešąjį pirkimą 
dėl pavojingų atliekų surinkimo, reikiamą jų kiekį, penkias 
tonas, surinkome per metus. Šiais metais konkursas buvo 
skelbtas surinkti aštuonioms tonoms. Šį kiekį surinkome 
maždaug per devynis mėnesius.

Iš gyventojų per praėjusius metus pasenusių vaistų 
surinko:

„Benu“ vaistinė - 291 kg; „Eurovaistinė“ – 2820 kg; 
„Camelia“ vaistinė – apie 2000 kg (dažniausiai atiduodami 
receptiniai medikamentai).

Violeta Bučiūtė

ką rašo spaudą apie FarMaciją

ar jų kompensavimas pasiekė užbrėžtus tikslus. Kita 
problema kurią kelią ir ligonių kasos, kad pacientai, 
nepaisant pastangų vis dėlto nelinkę rinktis pigiausių 
vaistų. Tiesa, pasak VLK direktoriaus pavaduotojos 
reikia dirbti daugiau ir su medikais, nes būtent jų 
pacientai klauso renkantis vaistus.

2017.01.12, www.lsveikata.lt 

JAV SVEIKATOS APSAUGOS 
SISTEMĄ LABIAUSIAI SUKRĖTĖ 
SPARTUS RECEPTINIŲ VAISTŲ 
BRANGIMAS

„MedPage Today“ pasiteiravo sveikatos poli-
tikos ekspertų, kokie reikšmingiausi sveikatos 
sistemos pokyčiai JAV įvyko 2016-aisiais.

Pabrango receptiniai vaistai
Sveikatos mokslų profesorius Thomas Getzenas 

mano, jog 2016-ųjų JAV sveikatos apsaugos sistemą 
labiausiai sukrėtė spartus receptinių vaistų kainų 
augimas, nors, pasak specialisto, jos turėtų kristi.

JAV Teisingumo departamentas šiuo metu atlieka 
tyrimą, siekdamas nustatyti, ar įvairių įmonių vado-
vai sudarydavo slaptus susitarimus dėl vaistų kainų, 
praneša agentūra „Bloomberg“. Į tyrimą įtraukta 
daugiau kaip 12 įmonių ir daugiau kaip 20 vaistų.

Teisingumo departamento atliekamas tyrimas yra 
dar vienas debesis, pakibęs virš farmacijos pramonės, 
kuri pastaruoju metu itin daug kritikuojama dėl 
sparčiai kylančių vaistų kainų. Pavyzdžiui, „Mylan“ 
vaistų nuo alergijos „EpiPen“ dvigubos pakuotės ka-
iną padidino daugiau kaip šešis kartus – nuo 100 JAV 
dolerių 2007 metais iki daugiau kaip 600 JAV dolerių.

Didėjo sveikatos priežiūros kainos
„Sveikatos priežiūros išlaidos išaugo iki 10 tūkst. 

JAV dolerių žmogui per metus, bendras augimas 
siekia 5,8 procento“, - sako sveikatos politikos ek-
spertas Edmundas Funai. Jis teigia, jog šie skaičiai ne-
toleruotini ir skatina abejoti JAV sveikatos priežiūros 
įstatymo veiksmingumu.

„Ir vėl mes nieko nenuveikėme, kad išlaikytume 
stabilias sveikatai skiriamas biudžeto išlaidas, kad 
išplėstume pirminės sveikatos priežiūros priein-
amumą ar spręstume ilgalaikes psichikos sveikatos 
problemas“, - rašo Bostono universiteto profesorius 
Alanas Sageris.

Evelina Machova,

2017-01-16,  www.lsveikata.lt

IŠLAIDOS VAISTAMS NEPALIAUJA 
AUGUSIOS

Vaistų kompensavimo išlaidos kasmet auga. 
Net ir į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukus 
daugiau inovatyvių vaistų, generikams pastaru-
osius porą metų išleidžiama tiek pat. Nors buvo 
imtasi nemažai priemonių skatinant visuomenę 
vaistus rinktis racionaliau, pacientai neskuba 
keisti jau vartojamų medikamentų į pigesnius 
analogus.

2015 metais inovatyviems vaistams kompensuoti 
prireikė 8,5 milijono eurų, pernai – 13 milijonų eurų. 
Šiems metams prognozuojama, kad prireiks jau 17 
milijonų.

Vaistų kainos Lietuvoje, kaip, beje, ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, yra turbūt vienas dažniausiai 
aptariamų klausimų. Valstybinės ligonių kasos direk-
toriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė, sveikatos 
apsaugos ministrui prof. Aurelijui Verygai prista-
tydama VLK veiklos ataskaitą, teigė, jog vaistams 
kompensuoti pernai skirta 217 mln. eurų. Deja, šių 
lėšų neužteko.

„Naujų vaistų įtraukimas užkoduoja didėjantį 
išlaidų poreikį, dėl to gana sudėtinga subalansuoti 
biudžetą. 2015 metais PSDF biudžete buvo išskirta 
subeilutė kompensuojamiesiems vaistams ir lėšos 
skirtos inovatyviems vaistams. 2015 metais tam 
prireikė 8,5 milijono eurų, pernai – 13 milijonų eurų. 
Šiems metams prognozuojame, kad prireiks jau 17 
milijonų. Gerai bent tai, kad šių metų biudžete neliko 
tos subeilutės“, - teigė N.Bernotienė.

Gerai ar blogai, kad eilutės neliko, klausimams 
su daug nežinomųjų. VLK direktoriaus pavaduotoja 
pripažįsta, jog nepaisant to, kad šiemet vaistams 
kompensuoti numatytas biudžetas didesnis – 234 
mln. eurų, ryškėja problema, kad bus gana sudėtinga 
įtraukti bent dalį rezerviniame vaistų sąraše esančių 
preparatų, kuriems reikėtų maždaug 9,5 mln. eurų. 
Ir automatiškai inovatyvių vaistų kompensavimo 
išlaidos augs.

Dažnai teigiama, kad į Kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą įtraukus daugiau inovatyvių vaistų generikų 
vartojimas turėtų sumažėti. Deja, kaip rodo pastarųjų 
metų statistika, išlaidos išlieka tokios pačios. Kodėl 
taip yra, atsakymo kol kas niekas neturi.

Medikai ne kartą yra siūlę, kad Kompensuojamųjų 
vaistų sąraše esantiems vaistams po poros metų būtų 
atliekami pakartotiniai vertinimai, siekiant įsitikinti, 

http://WWW.LSVEIKATA.LT
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Žmogaus citomegalovirusas (ŽCMV) 
priklauso β-herpes DNR virusams, kurie trans-
fekuoja imuninės sistemos kamienines ląsteles. 
Didžiausia rizika užsikrėsti šiuo virusu turi 
asmenys, kuriems yra imuninės sistemos sutri-
kimai. Be to, ŽCMV infekcija pramoniniame 
pasaulyje gali būti priskiriama  įgimtų infekcijų 
grupei.  Ūmią infekciją gali sukelti sunkių ligų 
būklės, įskaitant tinklainės uždegimą, plaučių 
uždegimą, enteritą, mikrocefaliją ir ventriku-
lomegaliją. JAV Vaistų ir maisto administracija 
(FDA) šios infekcijos  terapijos tikslams leido 
vartoti  ganciklovirą (GCV), valganciklovirą, 
foskarnetą ir cidofovirą. Manoma, kad šių vaistų 
mechanizmas apima viruso DNR polimerazės 
slopinimą. Tačiau gydymas šiais vaistais turi 

tris pagrindinius trūkumus. Pirma, visi keturi 
medikamentai gali turėti ryškų nepageidaujamą 
poveikį - dažniausiai neutropeniją ir/ar nefro-
toksiškumą. Antra, dėl ilgalaikio gydymo (nu-
traukus gydymą galima pakartotinė infekcija) iš 
ŽCMV gali susidaryti atsparios vaistams pader-
mės. Vis didesnį susirūpinimą kelia galimybė 
susidaryti kryžminiam atsparumui panašios 
molekulinės struktūros vaistams (atsparumas 
vienam vaistui suteikia mažesnį viruso jautrumą 
kitam preparatui). Trečia, visi šie vaistai (išsky-
rus valganciklovirą) turi labai mažai biologinį 
prieinamumą. Dėl to kyla poreikis plėtoti naujų 
vaistų paiešką  su didesniu terapiniu indeksu, 
aukštu biologiniu prieinamumu ir nauju veikimo 
mechanizmu (ypač kovojant su virusų atsparu-
mu vaistams).

Dezoksiribozilindolo nukleozidų analogai 
(indolo 1853 ir indolo 1896 dariniai) parodė 
didesnį veiksmingumą (EC50 = 0,30 ir 0,34 
mkm, atitinkamai), nesukelia citotoksišku-
mo padidėjimo, lyginant su GCV (EC50 = 
7,4 mikromolių). Tyrimais nustatyta, kad in-
dolo nukleozidų analogai slopina procesus 
vėlyvajame virusinės replikacijos cikle. Be 
to, virusinių izoliatų atsparumas chemiškai 
panašiems benzimidazolo nukleozidams (BD-
CRB) išlieka ir indolo nukleozidams. Kadangi 
molekuliniu taikiniu BDCRB yra fermentas 
virusinė terminazė, mes iškėlėme hipotezę, 

ŽMOGAUS  CITOMEGALOVIRUSO 
(ŽCMV) TYRIMAS

Alexa DeVita
(Drake University College of Pharmacy and Health Sciences)
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kad indolo 1853 ir 1896 darinių taikiniu bus 
virusinės terminazės slopinimas genomo DNR 
virusinėje kapsidėje. Naudojant audinių kultūros 
ir molekulinės biologijos metodus, ši hipotezė 
bus išbandyta siekiant dviejų konkrečių tikslų:

Pirmas tikslas: Patvirtinti dezoksiribo-
zilindolo nukleozidų analogų molekulių veik-
smingumą. Šio tikslo darbo hipotezė yra ta, kad 
indolo 1853 ir 1896 darinių taikinys yra viruso 
fermento terminazė, atsakinga už viruso DNR 
konkatemero suskaidymą į genomo dydžio 
gabaliukus prieš išsiskiriant iš branduolio. Šios 
hipotezės išbandymui reikalinga auginti ŽCMV 
ir  didinti indolo 1853 koncentraciją ir užbaigia-
ma vaistui atsparaus izoliato atranka. Patvirtinus 
atsparumą indolui 1853 bus izoliuotas genomas 
iš mutacijų sekos. Bet mutacija, kuri sukelia 
aminorūgšties kaitą, bus išskirta iš pirminio 
ŽCMV tipo mūsų prielaidai patvirtinti. Gali-
ma daryti išvadą, kad genas, turintis mutaciją, 
suteikiančią atsparumą baltymui yra šio vaisto 
taikinys, nes baltymų afiniškumas sumažėjo. 
Jau anksčiau buvo pastebėta, kad UL89 mutaci-
ja sukelia atsparumą indolo 1896 dariniui. 
Kadangi baltymo produktas iš UL89 yra ŽCMV 
subvieneto terminazės kompleksas, galima 
daryti išvadą, kad indolo 1896 taikinys yra 
terminazės kompleksas. Kadangi indolas 1853 
yra chemiškai panašus į indolo 1896 darinį, 
mes darome prielaidą, kad indolas 1853 taip 
pat veiks ŽCMV terminazės kompleksą. Dar-
bas prie šio projekto jau prasidėjo. Mes turime 
izoliuoti atsparų ŽCMV indolo 1853 dariniui ir 
nustatyti šio viruso genomo seką

Antras tikslas: nustatyti molekulinį 
mechanizmą, pagal kurį dezoksiribozilindolo 
nukleozidų analogai slopina viruso terminazės 
funkciją. Darbo hipotezės esmė yra ta, kad 

indolo 1853 ir 1896 junginiai užkerta kelią 
skirtingų subvienetų virusinės terminazės susi-
darymui. Viruso terminazė turi tris skirtingus 
subvienetus (UL89, UL56 ir UL51). Baltymų 
produktas pUL56 turi galimybę surišti viruso 
DNR ir jis yra katalizinis subvienetas atsakin-
gas už DNR skilimą. Tiksli baltymų produkto 
pUL51 funkcija yra nežinoma, bet pagal mūsų 
hipotezę jis gali būti subvienetu, kuris stabili-
zuoja fermentinį kompleksą. Šie subvienetai yra 
pagaminami citoplazmoje ir po to jie patenka į 
branduolį, kur atlieka savo funkciją. Baltymų 
produktai pUL51 ir pUL56 turi branduolinius 
lokalizacijos domenus, kurie įgalina perkėlimą 
į branduolį, o pUL89 jų neturi. Ankstesni tyri-
mai nustatė, kad indolo 1896 poveikyje vyksta 
terminazės sudėtinga mutacija, kuri suteikia 
atsparumą BDCRB dėl susidariusių UL89 ir 
UL56. Mes manome, kad šie vaistai sutrikdo 
terminazės komplekso susidarymą iki jo pateki-
mo į branduolį. Kadangi terminazės kompleksas 
yra svarbus žingsnis į viruso replikacijos proce-
so slopinimą, tai šio proceso rezultate ženkliai 
sumažėjo viruso replikacija. Galima daryti 
išvadą, kad viruso terminazė yra antivirusinės 
farmakoterapijos tinkamas taikinys. Norėdami 
patikrinti šią hipotezę, pasirinkome vektorius, 
kurių sudėtyje UL51 pažymėtas su CYP fluo-
rescenciniu baltymu, UL56 pažymėtas mCherry 
fluorescenciniu baltymu ir UL89 pažymėtas su 
GFP ir jie bus pernešti į 293 T ląsteles. Tada 
mes stebėsime skirtingus subvienetus, esant 
arba nesant vaisto translokacijai. Darbas prie šio 
projekto jau prasidėjo. Šiuo metu sukurti vek-
torių konstruktai ir, kai užbaigsime šį procesą, 
bus pradėta ląstelių transfekcija siekiant nusta-
tyti, ar visi trys subvienetai patenka į branduolį.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTRAS 
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 
D. ĮSAKYMO NR. V-1012 „DĖL VAISTININKO 
PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1491 

Vilnius 
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-1012 „Dėl 
Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 
ir išdėstau jį nauja redakcija:

 
„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRAS 
Į S A K Y M A S

DĖL VAISTININKO PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos 
įstatymo 4 straipsniu ir 7 straipsnio 3 dalimi:

1 . T v i r t i n u  Vaistininko praktikos licencijavimo 
taisykles (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui 
pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad licencijos, dėl kurių išdavimo buvo 
kreiptasi iki šio įsakymo įsigaliojimo, išduodamos iki šio 
įsakymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.“
 

Sveikatos apsaugos ministras   Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu
Nr. V-1012
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymo Nr. V-1491 redakcija)

 
VAISTININKO PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO 

TAISYKLĖS
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklės (toliau 

– Taisyklės) nustato dokumentus, kurių reikia vaistininko 
praktikos licencijai (toliau – licencija) gauti, jų nagrinėjimo 
tvarką, išimtis, kai reikalavimai turėti vaistininko praktikos ir 
(ar) kelti profesinę kvalifikaciją netaikomi, dokumentus, kurių 
reikia pranešant apie profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi 
vaistininko praktika, licencijos patikslinimą, licencijos 
galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo 
panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo tvarką, 
licencijos duomenų tvarkymo, licencijuojamos veiklos sąlygų 
ir jų laikymosi priežiūros tvarką.

2. Išduodamos tik elektroninės licencijos.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos 

Respublikos farmacijos įstatyme (toliau – Farmacijos 
įstatymas) ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme vartojamas 
sąvokas ir jų apibrėžtis.

II SKYRIUS
DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI 

GAUTI, IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
4. Vaistininkas, norintis gauti licenciją, Valstybinei vaistų 

kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau  – Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba) pateikia šiuos dokumentus:

4.1. paraišką vaistininko praktikos licencijai gauti (1 
priedas):

4.2. formalios kvalifikacijos įrodymo kopiją. Jei 
formalios kvalifikacijos įrodymas išduotas kitos valstybės 
kompetentingos institucijos, pateikiamas jo vertimas į lietuvių 
kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio 
vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu;

4.3. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad vaistininkas, 
norintis gauti licenciją, ne mažiau kaip trejus metus (arba 
ne mažiau kaip dvejus paskutinius metus) per paskutinius 
penkerius metus vertėsi vaistininko praktika. Būtina 
atskirai nurodyti vaistininko praktikos vaistinėje trukmę. Jei 
abejojama, ar eitos pareigos susijusios su vaistininko praktika, 
reikia pateikti pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, 
kad pareigoms eiti būtina baigti universitetines farmacijos 
studijas ir vykdomos pareigos atitinka vaistininko teises 
ir pareigas, nustatytas Farmacijos įstatyme ir Vaistininko 
teisių ir pareigų paskirstymo apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 26 d. 
įsakymu Nr. V-197 „Dėl Vaistininko ir vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų 
patvirtinimo“, kopiją. Darbas valstybės tarnyboje, vidaus 
reikalų ar krašto apsaugos sistemos padaliniuose, juridiniuose 
asmenyse, vykdančiuose farmacinę veiklą, kai pareigoms 
eiti reikalingas universitetinis farmacinis išsilavinimas 
ir vykdomos farmacinės veiklos valdymo, reguliavimo, 
priežiūros, vaistinių preparatų analizės ar įsigijimo funkcijos, 
vertinamas kaip vaistininko praktika. Šiame papunktyje 
nurodyti dokumentai neteikiami Taisyklių 7 punkte nurodytais 
atvejais arba kai pateikiama Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyta 
Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo 
komisijos motyvuota išvada;

4.4. Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos 
vertinimo komisijos motyvuotą išvadą, kad vaistininko, 
norinčio gauti licenciją, profesinė kompetencija pakankama. 
Ši išvada pateikiama Farmacijos įstatymo 71 straipsnio 5 dalies 
1 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytais atvejais;

4.5. vaistininkas, norintis gauti licenciją, baigęs 
universitetines ar joms prilygintas farmacijos krypties 
studijas ir įgijęs vaistininko profesinę kvalifikaciją ne 
Lietuvos Respublikoje, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, 
kad jo vaistininko profesinė kvalifikacija yra pripažinta 
Lietuvos Respublikoje. Šio dokumento pateikti nereikia, jei 
vaistininkas, norintis gauti licenciją, iki 2001 m. birželio 14 
d. Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai vertėsi vaistininko 
praktika;
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4.6 asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį 
pažymėjimą (forma Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų 
sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei 
privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“), 
įrodantį, kad vaistininkas, norintis gauti licenciją, neserga 
ligomis, įtrauktomis į Ligų, trukdančių vykdyti vaistininko ar 
vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines pareigas, 
sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-959 „Dėl 
Ligų, trukdančių vykdyti vaistininko ar vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko) profesines pareigas, sąrašo patvirtinimo“;

4.7. dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių), kad vaistininkas, 
norintis gauti licenciją, per paskutinius penkerius metus 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ne mažiau kaip 
120 val. kėlė vaistininko profesinę kvalifikaciją, kopijas. Jei 
vaistininkas nori įgyti licenciją praėjus daugiau kaip vieniems, 
tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams po farmacijos 
studijų Lietuvos Respublikoje baigimo ar praėjus daugiau 
kaip vieniems, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams 
po vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos 
Respublikoje, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
vaistininko profesinė kvalifikacija buvo keliama ne mažiau 
kaip 24 valandas per metus. Šiame papunktyje nurodyti 
dokumentai neteikiami Taisyklių 8 punkte nurodytais atvejais 
arba kai pateikiama Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyta 
Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo 
komisijos motyvuota išvada;

4.8. vaistininko, norinčio gauti licenciją, pavardės (-ių) ir 
(ar) vardo (-ų) keitimo dokumento kopiją, jei jie neatitinka 
nurodytų pateiktuose dokumentuose ir jei duomenų apie 
pakeistą pavardę (-es) ir (ar) vardą (-us) nėra galimybės 
patikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

4.9. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės 
kortelės ar paso, ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto 
dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar 
leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje; ar Europos Sąjungos 
valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos 
ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento kopiją;

4.10. dokumentą, patvirtinantį įgytą vaistininko pareigoms 
eiti reikalaujamą antrąją valstybinės kalbos mokėjimo 
kategoriją (pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės  kalbos  
mokėjimo  kategorijų  patvirtinimo  ir įgyvendinimo“), kai 
iš pateiktų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų negalima 
nustatyti valstybinės kalbos mokėjimo lygio;

4.11. įgaliojimą, jei vaistininko, norinčio gauti 
licenciją, dokumentus pateikė ir paraišką vaistininko praktikos 
licencijai gauti užpildė ar vaistininko, norinčio gauti licenciją, 
užpildytą paraišką pateikė vaistininko, norinčio gauti licenciją, 
atstovas.

5. Jeigu teikiama popierinė paraiška vaistininko praktikos 
licencijai gauti ir kiti atitinkami Taisyklėse nurodyti 
dokumentai, paraiška vaistininko praktikos licencijai gauti 
turi būti patvirtinta vaistininko, norinčio gauti licenciją, arba 
jo įgalioto atstovo parašu bei turi būti pateikiami Taisyklėse 
nurodytų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos 

notaro. Dokumentų kopijos taip pat gali būti patvirtintos 
įstaigos, kurioje dirba vaistininkas, norintis gauti licenciją. 
Šiuo atveju dokumente turi būti nurodoma žyma „Kopija tikra“ 
bei dokumento tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito 
teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų 
pavadinimas, parašas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), data. Jei 
dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje 
dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ 
ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta 
kopijos tikrumo žyma.

6. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba nagrinėja paraiškas 
vaistininko praktikos licencijai gauti ir įspėja vaistininką, 
norintį gauti licenciją, apie nustatytus trūkumus Farmacijos 
įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

III SKYRIUS
IŠIMTYS, KAI REIKALAVIMAI TURĖTI 

VAISTININKO PRAKTIKOS IR (AR) KELTI 
PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ NETAIKOMI

7. Vaistininkui, norinčiam gauti licenciją, reikalavimas 
turėti vaistininko praktikos netaikomas, jei vaistininkas nori 
įgyti licenciją praėjus ne daugiau kaip penkeriems metams 
po profesinės kvalifikacijos Lietuvos Respublikoje įgijimo ar 
po vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos 
Respublikoje.

8. Vaistininkui, norinčiam gauti licenciją, reikalavimas 
kelti profesinę kvalifikaciją netaikomas, jei vaistininko 
profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje įgijo ar 
vaistininko profesinė kvalifikacija buvo pripažinta Lietuvos 
Respublikoje mažiau kaip prieš vienus metus.

 IV SKYRIUS
PRANEŠIMAS APIE PROFESINĖS 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMĄ IR VERTIMĄSI 
VAISTININKO PRAKTIKA

9. Licencijos turėtojas, norintis įvykdyti Farmacijos 
įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje 1 ir 2 punktuose nustatytas 
pareigas, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai turi pateikti:

9.1. pranešimą apie vaistininko profesinės kvalifikacijos 
kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika (3 priedas);

9.2. Taisyklių 4.3 ir 4.7 papunkčiuose nurodytus 
dokumentus arba Farmacijos specialistų profesinės 
kompetencijos vertinimo komisijos motyvuotą išvadą, 
kad vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinė 
kompetencija pakankama, kuri pateikiama Farmacijos 
įstatymo 71 straipsnio 5 dalies 1 punkto d papunktyje nurodytu 
atveju;

9.3. Taisyklių 4.8 papunktyje nurodyto dokumento kopiją, 
jei pavardė (-ės) ir (ar) vardas (-ai) pasikeitė, o dokumentas 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai yra nepateiktas bei 
duomenų apie pakeistą pavardę (-es) ir (ar) vardą (-us) nėra 
galimybės patikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre, 
taip pat Taisyklių 4.9 papunktyje nurodyto dokumento kopiją, 
jei jis ar jo duomenys pasikeitė ir Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai yra nepateiktas;

9.4. įgaliojimą, jei licencijos turėtojo dokumentus pateikė 
ir pranešimą apie vaistininko profesinės kvalifikacijos kėlimą 
ir vertimąsi vaistininko praktika užpildė ar licencijos turėtojo 
užpildytą pateikė licencijos turėtojo atstovas.

10. Jeigu teikiamas popierinis pranešimas apie profesinės 
kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika ir kiti 
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atitinkami Taisyklėse nurodyti dokumentai, pranešimas apie 
profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko 
praktika turi būti patvirtintas licencijos turėtojo arba jo įgalioto 
atstovo parašu bei turi būti pateikiami originalūs Taisyklėse 
nurodyti dokumentai arba jų kopijos, patvirtintos notaro. 
Dokumentų kopijos taip pat gali būti patvirtintos įstaigos, 
kurioje dirba  licencijos turėtojas, šių Taisyklių 5 punkte 
nustatyta tvarka.

 V SKYRIUS
LICENCIJOS PATIKSLINIMAS 

11. Licencija turi būti tikslinama Farmacijos įstatymo 4 
straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju ir terminais.

12. Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pateikia šiuos 
dokumentus:

12.1. paraišką patikslinti vaistininko praktikos licenciją 
(2 priedas);

12.2. Taisyklių 4.8 papunktyje nurodyto dokumento 
kopiją, jei pavardė (-ės) ir (ar) vardas (-ai) neatitinka nurodytų 
pateiktuose dokumentuose ir jei duomenų apie pakeistą 
pavardę (-es) ir (ar) vardą (-us) nėra galimybės patikrinti 
Lietuvos Respublikos gyventojų registre, ir Taisyklių 4.9 
papunktyje nurodyto dokumento kopiją;

12.3. įgaliojimą, jei licencijos turėtojo dokumentus pateikė 
ir paraišką patikslinti vaistininko praktikos licenciją užpildė 
ar licencijos turėtojo užpildytą pateikė licencijos turėtojo 
atstovas.

13. Jeigu teikiama popierinė paraiška patikslinti vaistininko 
praktikos licenciją ir kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai, 
paraiška patikslinti vaistininko praktikos licenciją turi būti 
patvirtinta licencijos turėtojo arba jo įgalioto atstovo parašu 
bei turi būti pateikiamos Taisyklėse nurodytų dokumentų 
kopijos, patvirtintos notaro. Dokumentų kopijos taip pat 
gali būti patvirtintos įstaigos, kurioje dirba licencijos 
turėtojas, Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.

 VI SKYRIUS
LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, 
LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO 

PANAIKINIMAS
14. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba licencijos galiojimą 

sustabdo Farmacijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytais 
pagrindais.

15. Priimto sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą 
kopiją Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo pateikia 
licencijos turėtojui Taisyklių 26 punkte nurodytais būdais. 
Sprendime sustabdyti licencijos galiojimą nurodoma licencijos 
sustabdymo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

16. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 10 
darbo dienų, kai Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, gavusi 
licencijos turėtojo pranešimą apie pašalintus pažeidimus 
ar trūkumus, nustato, kad nurodyti pažeidimai ar trūkumai 
pašalinti, Farmacijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalies 3 punkte 
nustatytu atveju išlaikytas teorinių žinių vertinimo testas, o 
Farmacijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalies 4 ir 5 punktuose 
nustatytais atvejais juose nurodytos priežastys yra išnykusios.

 VII SKYRIUS
LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS 

17. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba licencijos galiojimą 

panaikina Farmacijos įstatymo 4 straipsnio 14 dalyje 
nustatytais pagrindais.

18. Priimto sprendimo panaikinti licencijos galiojimą 
kopiją, išskyrus vaistininko mirties atvejį, Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo 
sprendimo priėmimo pateikia licencijos turėtojui Taisyklių 
26 punkte nurodytais būdais. Sprendime panaikinti licencijos 
galiojimą nurodoma licencijos panaikinimo priežastis ir 
sprendimo apskundimo tvarka.

19. Licencijos turėtojas per 5 darbo dienas po pranešimo 
gavimo privalo grąžinti popierinės licencijos originalą, jeigu 
jam išduota popierinė licencija, Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai.

20. Nauja licencija išduodama Farmacijos įstatymo 4 
straipsnio 17 dalyje nustatytais terminais pateikiant Taisyklių 
4 punkte nustatytus dokumentus.

VIII SKYRIUS
LICENCIJOS DUOMENŲ TVARKYMAS

21. Licencijų duomenis tvarko Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba.

22. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba Farmacijos įstatymo 
4 straipsnio 19 dalyje nustatytais terminais savo interneto 
svetainėje viešai skelbia licencijų duomenis: licencijos 
pavadinimą, licencijos išdavimo datą ir numerį, licencijos 
turėtojo vardą (-us), pavardę (-es), vaistininko spaudo numerį.

23. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba teikia informaciją 
apie licencijos išdavimą, patikslinimą, licencijos galiojimo 
sustabdymą, galiojimo panaikinimą, galiojimo sustabdymo 
panaikinimą Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. 
nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo 
patvirtinimo“.
 

IX SKYRIUS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ 

LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA 
24. Licencijos turėtojai privalo laikytis Farmacijos 

įstatymo 4 ir 7 straipsniuose nustatytų licencijuojamos 
praktikos sąlygų.

25. Licencijuojamos praktikos sąlygų laikymosi priežiūrą 
vykdo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos struktūrinis 
padalinys, atsakingas už farmacinės veiklos priežiūrą, 
vadovaudamasis Farmacijos įstatymu.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Paraiška vaistininko praktikos licencijai gauti, 
paraiška patikslinti vaistininko praktikos licenciją, 
pranešimas apie vaistininko profesinės kvalifikacijos 
kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika ir kiti Taisyklėse 
nurodyti dokumentai Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
pranešimai ir informacija, susijusi su licencijos išdavimu, 
patikslinimu, licencijos galiojimo sustabdymu, galiojimo 
panaikinimu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, taip pat 
su šiais veiksmais susiję įspėjimai pareiškėjui ar licencijos 
turėtojui gali būti pateikiami per atstumą, elektroninėmis 
priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos 
Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą 
(toliau − kontaktinis centras) arba tiesiogiai. Jeigu šiame 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAU-
GOS MINISTRAS 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS 
TARNYBOS DIREKTORIUS

 
ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS 9.0 LEIDIMO 
ĮGYVENDINIMO

 
2016 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1407/B1-926

Vilnius
 

Siekdami įgyvendinti Konvencijos dėl Europos far-
makopėjos rengimo, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 
įstatymu „Dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos 
rengimo, pataisytos pagal Konvencijos dėl Europos far-
makopėjos rengimo protokolą, ratifikavimo“,  1 straipsnio 
reikalavimus ir Europos Tarybos Europos farmacijos ir 
farmacinės rūpybos komiteto 2015 m. kovo 19 d. sprendimą 
AP-CPH (15) 3:

1. P a v e d a m e  farmacijos produktų gaminto-
jams,  medžiagų, naudojamų veterinarinių vaistų gamybai, 
ir veterinarinių vaistų gamintojams, Valstybinei vaistų 
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui bei 
Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo 
institutui savo veikloje laikytis kokybės reikalavimų, 
nurodytų Europos farmakopėjos 9.0 leidime. 

2. Į p a r e i g o j a m e  Valstybinės vaistų kontrolės 

punkte nurodytos paraiškos, pranešimas (elektroninės 
formos arba popierinių paraiškų skaitmeninės kopijos) 
ir kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai (jų skaitmeninės 
kopijos) teikiami elektroniniu būdu, jie teikiami naudojantis 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vaistinių preparatų 
informacine sistema ar per kontaktinį centrą ir turi atitikti 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje 
paskelbtus techninius reikalavimus.

27. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba priima sprendimą 
išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti 
licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licenciją, taip pat 
panaikinti licencijos galiojimą Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos vadovo įsakymu, kurį viešai skelbia savo interneto 
svetainėje.

28. Už licencijos išdavimą, licencijos duomenų tikslinimą 
mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 
15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos 
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 
patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės 
rinkliava turi būti sumokėta iki licencijos išdavimo, licencijos 
duomenų patikslinimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio 
dydžio.

tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininką ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėją 
kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. P r i p a ž į s t a m e  netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1153/B1-775 „Dėl 
Europos farmakopėjos 8.0 leidimo įgyvendinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2014 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. V-391/B1-232 „Dėl Euro-
pos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.1 priedo įgyvendinimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2014 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. V-688/B1-519 „Dėl Eu-
ropos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.2 priedo įgyvendinimo“;

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2014 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-1291/B1-1045 „Dėl 
Europos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.3 priedo įgyvendin-
imo“;

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-1464 „Dėl Europos 
farmakopėjos pataisytos monografijos „Žmogaus antitrom-
binas III, koncentratas (0878)“ (Human antithrombin III 
concentrate (0878) įgyvendinimo“;

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2015 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. V-400/B1-267 „Dėl Euro-
pos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.4 priedo įgyvendinimo“;

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2015 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-772/B1-568 „Dėl Eu-
ropos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.5 priedo įgyvendinimo“;

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2015 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. V-1155/B1-951 „Dėl Eu-
ropos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.6 priedo įgyvendinimo“;

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2016 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. V-426/B1-277 „Dėl Eu-
ropos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.7 priedo įgyvendinimo“;

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2016 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. V-738/B1-438 „Dėl Eu-
ropos farmakopėjos 8.0 leidimo 8.8 priedo įgyvendinimo“.

4. N u s t a t o m e , kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. 
sausio 1 d.

 
Laikinai einantis ūkio ministro pareigas
laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro 
pareigas                                                  Evaldas Gustas

Laikinai einantis pareigas direktoriaus pavaduotojas,                                                                
atliekantis direktoriaus  Deividas Kliučinskas 
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VAISTINIŲ PREPARATŲ PLATINIMAS 
NUOTOLINIU BŪDU

VVKT prie SAM informacija (www.vvkt.lt):

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

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

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

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

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

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

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

Logotipo talpinimo nuotolinio platinimo vaistinės 
internetiniame puslapyje.

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad ES valstybėse narėse 
taikoma vaistinių preparatų klasifikacija ir jų tiekimo 
sąlygos gali skirtis.

Kitose ES šalyse veikiančių vaistinių, siūlančių įsigy-
ti vaistus nuotoliniu būdu.

MINISTRAS A. VERYGA: „VISOS GYDYMO 
ĮSTAIGOS PRIVALĖS PRISIJUNGTI PRIE E. 
SVEIKATOS SISTEMOS“

SAM INFORMACIJA (SAM Ryšių su visuomene skyri-
us, samrsv@sam.lt)

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ragina 
visų šalies gydymo įstaigų vadovus aktyviau jungtis prie 
e. sveikatos sistemos ir naudotis elektroninės platformos 
teikiamomis galimybėmis. Taip siekiama pagreitinti įstaigų 
darbą, pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę, trumpinti 
eiles pas gydytojus specialistus ir neatsilikti nuo naujausių 
technologijų pažangos pasaulyje.

Tai išdėstyta ministro A. Verygos kreipimesi į visų šalies 
gydymo įstaigų – tiek viešųjų, tiek privačių – vadovus, ku-
riame jos raginamos nedelsiant, kiek galima greičiau tapti 
moderniomis, pasitelkiant šiuo metu esamus technologinius 
sprendimus, kuriuos reikia tik įdiegti savo veikloje.

„Turime užtikrinti, kad e. receptus sėkmingai ir sklandži-
ai būtų galima suformuoti visose šalies gydymo įstaigose 
jau 2018 m. pradžioje, todėl kviečiame šio tikslo siekti 
drauge ir prisijungti prie e. paslaugų plėtros visos šalies 
mastu, išnaudojant turimas e. sveikatos sistemos galimybes. 
Lietuvos medicinos paslaugų sistema turi pagaliau įžengti į 
šiuolaikinių progresyvių technologijų pasaulį. Turime būti 
lyderiai, įrodyti, kad sugebame konkuruoti inovacijų sveika-
tos sistemoje srityje“, – sako ministras A. Veryga.

Deja, kol kas iš beveik 600 gydymo įstaigų prie e. 
sveikatos projekto prisijungė ir jo teikiamomis  galimybėmis 
naudojasi tik 180 įstaigų. Daugiausia tai tos įstaigos, kurios 
dalyvavo projekte, kitos įstaigos e. receptą pradėjo naudoti 
savanoriškai. Apie 10 valstybinių ir privačių įstaigų, nuo 
didžiausių, kaip pvz. Kauno ar Santariškių klinikos, iki 
mažiausių – Kretingos pirminės sveikatos centro ar AB 
„Achemos“ poliklinika Jonalaukio kaime (Jonavos raj.), 
pirmauja pagal e. sveikatos technologijų įdiegimą. Šis 
sąrašas nuolat didėja.

Ministras taip pat paragino gydymo įstaigų vadovus 
glaudžiai bendradarbiauti ir ne rečiau kaip kartą per ket-
virtį teikti informaciją. Be to, artimiausiu metu e. sveikatos 
įgyvendinimą kuruojantis sveikatos apsaugos ministro 
patarėjas Audrius Daunoravičius lankysis visose gydymo 
įstaigose.

„Kalbėsime konkrečiai, kokie iššūkiai trukdo funkcio-
nuoti sistemai vienoje ar kitoje vietoje ir kartu ieškosime 
efektyvių sprendimų“, – sako A. Daunoravičius.

Šiuo metu tiek viešosios, tiek ir privačios gydymo 
įstaigos jau gali naudotis Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM) iniciatyva sukurtos e. sistemos projektais ir turi 
galimybę formuoti savo pacientams e. receptus, kurie vėliau 
perduodami vaistinėms, bei pildyti specialias medicinines 
pažymas (sveikatos pažymas moksleiviams, vairuotojams, 
šaunamo ginklo turėtojams, vaiko gimimo pažymėjimus, 
medicininius mirties liudijimus ir kt.).

SAM duomenimis, šiuo metu jau užfiksuota apie 3 mili-
jonai registravimo atvejų, išrašyta per 200 tūkst. e. receptų, 
apie 600 tūkst. elektroninių dokumentų pateikta į centrinę 
sistemą per e. sveikatos sistemas.
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MeMuarai

PRISIMINIMAI
Dr. Regina Stonkutė-Žukienė

Tęsinys. Pradžia skaitykite 2016 m. Nr. 3-4 

1943 m. rudenį į Luokę, manau ir į kitas Lietuvos vietoves, 
buvo atvežti rusai, kuriuos vokiečiai prievarta evakavo iš 
pafrontės. Tėvai priėmė pabėgėlę su penkerių metų sūneliu 
iš Pskovo srities. Jos vardas buvo Ksenija, sūnus Volodia, 
jos vyras buvo fronte. Kartu gyvenome, kartu valgėme, kartu 
dirbome, tačiau ji buvo nekalbi, o mes jai – svetimi. Mano 
sesutė žaisdama ša Volodia greitai išmoko kalbėti rusiškai. 
1944 m. pavasarį atėjo dar dvi rusės su dviem dešimtmetėm 
mergaitėm ir prašėsi priimamos. Tėvai buvo geros širdies, 
priėmė ir jas, Jo atsivedė ir savo karvę, Valgė kartu su mumis, 
o iš savo karvės pieno darė sviestą, jį lydė ir kaupė atsargas 
bei laukė ateinant saviškių.

Karas tęsėsi, gyvenimas kasdien sunkėjo. Reikėjo prie to 
priprasti ir prisitaikyti. Dažnai atskrisdavo ir rusų lėktuvai, 
pakabindavo padangėje „lempas“, kurios apšviesdavo visą 
apylinke, numesdavo vieną kitą bombą.

Kadangi cukrus buvo tik pagal maisto korteles, mama 
virdavo iš cukrinių runkelių sirupą, ir juo saldindavome 
arbatą, net ir uogienę išsivirdavome. Kažkur nusipirkusi 
muilo akmens - natrio šarmo, mama virdavo muilą skalbimui. 
Amatininkai pradėjo daryti batus mediniais padais, žmonės 
rengėsi savo austais, megztais rūbais. Ir aš išmokau megzti ir 
nusimegzdavau sau bei sesutei megztinius, iš likusių senelės 
rūbų pasiuvo man paltą, sesutei atitekdavo mano išaugti 
drabužiai.

Tačiau kai kam ir gerai sekėsi, kai kas net prasigyveno 
spekuliuodamas maistą produktais, mainė produktus į 
miestiečių rūbus, nes didesniuose miestuose žmonės beveik 
badavo ir atvažiuodavo į kaimą keisti savo turto į lašinius, 
sviestą ir kt. Lietuviai išradingi ...

1944 metų pradžioje generolas P. Plechavičius pakvietė 
Lietuvos vyrus į Vietinę rinktinę - ginti Lietuvos. Vokiečiams 
mobilizuoti lietuvių į savo armiją kariauti su sovietais, 
nepasisekė,1944 m. į Vietinę rinktinę išėjo ir nemažas būrys 
Telšių gimnazistų. Iš mūsų septintos klasės išėjo A. Petreikis, 
Z. Bučys, V. Beresnevičius, H. Giedraitis, Iš aštuntos – E. 
Budraitis, K. Kochanauskas, K. Sidabras, V. Tarvainis, A. 
Rupšlaukis. Surengėme Jiems išleistuves. Aštuntokams iš 
anksto buvo įteikti brandos atestatai.

Vokiečiai už nepaklusnumą rinktinę greitai išformavo, 
nemaža vyrų ir galvas padėjo. Bet mūsiškiams Dievas buvo 
maloningas - jie laimingai sugrįžo namo, tačiau į gimnaziją 
jie nebegrįžo.

Į Plechavičiaus rinktinę išėjo ir kaimynas Juozas Venskus, 
jis buvo atsargos karininkas. Artėjant frontui, jis pateko 
Vokietijon. Luokėje liko žmona mokytoja ir devynių metų 
dukrelė Milda. Atėję sovietai Venskienę suėmė ir nuteisė 10 
m. lagerio, likusi viena Milda slapstėsi pas pažįstamus, labai 
vargo, badavo ir skurdo.

Juozas Venskus apsigyveno Vakarų Vokietijoje, tarnavo 
amerikiečių kariuomenėje, turėjo kapitono laipsnį. Po karo, kai 
sovietai blokavo įvažiavimą į Vakarų Berlyną, Juozas Venskus 
vadovavę Pabaltijiečių kuopai, kuri labai greitai pakraudavo 
lėktuvus skrendančius į Vakarų Berlyną. Už šį darbą Juozas 
Venskus amerikiečių karinės vadovybės buvo apdovanotas.

1944 m. liepą mūšiai jau vyko Lietuvoje. Jau ir Luokėje 
atsirado pabėgėlių iš Rytų Lietuvos. Jau buvo užimtas Vilnius, 
Kaunas, bet staiga jis sustojo ties Kuršėnais, vos 26 km, 
nuo Luokės. Padangę dažė gaisrų pašvaistės, vis dažniau 
atskrisdavo rusų lėktuvai.

Vokiečiai pradėjo imti žmones apkasų kasti. Arkliu iš 
Žarėnų atvažiavo Raimundas pažiūrėti kaip mums sekasi. 
Tėvai nusprendė, kad man reikia važiuoti į Žarėnus pas dėdę, 
vis toliau nuo fronto, o artėjant mūšiams ir patys žadėjo 
atvažiuoti į Žarėnus ir kartu visi važiuoti į Vakarus. Visi bijojo 
grįžtančių sovietų...

Dėdė jau buvo pasistatęs namą šalia kapinių, du kambariai 
buvo skirti vaistinei, kitoje namo pusėje gyveno pats.

Gyvenant Žarėnuose praėjo rugsėjis. Vokiečiai ir čia 
pradėjo gyventojus varyti apkasų kasti. Paėmė ir Raimundą, 
tačiau jis gerai kalbėjo vokiškai ir jam teko būti tik vertėju. 
Nutariau, kad reikia grįžti pas tėvus. Paskutinėmis rugsėjo 
dienomis, sekmadienį, su Raimundu parvažiavau į Luokę.

Čia jau jautėsi, kad gyvenama pafrontėje. Pas mus po 
operacijos gulėjo giminaitė iš Purvių kaimo, kuris buvo už 10 
km. nuo Luokės. Ją staiga ištiko apendicito priepuolis, kadangi 
Telšiuose chirurgo jau nebebuvo, medikai jau buvo pasitraukę 
į Vakarus, Jadvygą atvežė į Luokę ir jai operaciją padarė 
vokiečių chirurgas, nes ligoninė vėl buvo įrengta mokykloje.

Tėvai nusprendė, kad man Luokėje likti pavojinga, nes 
kasdien buvo laukiama rusų puolimo ir liepė grįžti į Žarėnus. 
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Jadvygą tėvai žadėjo už poros dienų pasiimti, vokiečių 
chirurgas buvo ją pora kartų aplankęs ir ji sveiko. Mano tėvai 
pažadėjo, kai tik paims Jadvygą atvažiuoti į Žarėnus.

Po kelių dienų, spalio 6-tą, pro Žarėnus į vakarus pradėjo 
lėkti vokiečių mašinos. Rusai pradėjo puolimą. Mano tėvai 
neatvažiavo... Visur girdėjosi armotų gausmas. Nuo apkasų 
parbėgo Raimundas ir pasakė, kad visu frontu vokiečiai 
traukiasi. Pagriebęs keletą būtiniausių daiktų Raimundas 
atsisveikinęs išbėgo, jam sovietų pavojus buvo didžiausias...

Prie vaistinės atvažiavo vokiečiai su didžiule patranka ir 
ją pastatė darže priešais vaistinę, vamzdis buvo nukreiptas į 
kelią. Mudvi su šeimininke greitai iš namo išnešėme keletą 
ryšulių su rūbais ir patalyne ir sumėtėme vos už 10 m nuo 
namo, upelio krante iškaston duobėn. Dėdė čia norėjo įrengti 
slėptuvę nuo bombų, bet nebespėjo uždengti rąstais. Prasidėjo 
šaudymas. Dėdė iš vaistinės išnešė pora bidonų, viename 
būva grynas spiritas, kitame denatūratas, juos pamerkė pro 
šalį bėgusiame upelyje.

Ir mes sukritome į duobę. Atėjo du vokiečiai ir prie 
duobės krašto pasistatė kulkosvaidį. Dar labiau išsigandome. 
Buvome mūšio centre - šalia kulkosvaidis, už keliolikos 
metrų patranka. Laimei, šiek tiek pašaudę vokiečiai pakilo 
ir, užsimetę kulkosvaidį ant pečių nuėjo tolyn Varnių pusėn. 
Ant kelių, pusiau gulomis, tupėjome duobėje. Sviediniai lėkė 
virš mūsų galvų. Už vaistinės, į šiaurės pusę, buvo nemaža 
pelkė, o už jos Luokės vieškelis. Bijojome galvą pakelti ir 
apsižvalgyti. Atrodė, šaudymas niekada nesibaigs. Tačiau po 
kiek laiko šūviai nutilo ir pro mūsų apkasą nuo pelkės pusės, 
tarp apkaso ir kapinių tvoros pradėjo važiuoti rusų tankai. 
Vikšrai vos nesiekė mūsų duobės. Jei ji batų buvusi uždengta, 
tikriausiai būtų mus sutraiškę...

Tankai įvažiavo į vaistinės kiemą, jų buvo gal penki, jie 
buvo nematyti, pilki, aukšti, ant jų sėdėjo kareiviai. Matyt, tai 
buvo amerikietiški tankai, visai nepanašūs į žemus rusiškus. 
Tuoj atėjo du rusų kareiviai ir kreipėsi į dėdę: „Starik, idiom“. 
Jie įėję į vaistinę rado samagono bidoną, bet bijojo gerti, kad 
nebūtų užnuodytas. Paskui dėdę į namą nusekėme ir mes su 
šeimininke Stefanija. Kieme kareiviai nušovė mūsų šunį, jo 
nuo grandinės nebuvome spėję paleisti. Iš upelio ištraukė 
bidonus ir nusinešė į tanką. Vienas kareivis įėjęs į virtuvę, 
kurioje buvome mudvi su Stefanija, nusivilko palaidinę ir 
parodė visą nugarą nusėtą votinis. Prašė pagalbos. Dėdė 
atnešė ichtiolio, tepiau jį ant vočių ir aprišau. Kareiviai buvo 
mandagūs, gal todėl, kad dėdė gerai kalbėjo rusiškai, o gal, 
kad tai buvo vaistinė. Po poros valandų tankai išvažiavo, 
jų vietą užėmė gurguolė su skalbėjomis. Jie apsistojo mūsų 
sodyboje, užėmė virtuvę. Keliu į vakarus pro vaistinę važiavo 
sunkvežimiai, tankai, pabūklai, galinga karo jėga.

Kitą dieną sugrįžo Raimundas, jis nesuspėjo pasitraukti. 
Išvažiavus tankams, sekančią dieną užėjo koks tai karininkas 
ir paklausė dėdės, ar nežino kur gero gydytojo venerologo, 
Žarėnuose gydytojo nebuvo. Matyt, karininkas sirgo venerine 
liga ir bijojo kreiptis į savus, atrodo, kad už tokias ligas 
bausdavo. Dėdė jam pasakė, kad kareiviai išsivežė denatūrato 
bidoną ir jis bijo, kad išgėrę gali apsinuodyti. Dėdė turėjo 
atskirai to denatūrato butelį ir jį parodė karininkui, Šis 
nusijuokė: „Nebijokit, jie puikiausiai išgers jį į jūsų sveikatą“ 
ir išvažiavo. Po kiek laiko sugrįžę ir paprašė dėdę jam atiduoti 
tą likusį litrą denatūrato...

Apsistojusios skalbėjos su kareiviais valgė amerikietiškus 
konservus - tušonkas ir net man davė paragauti. Taip ir 
gyvename, apie tėvus nieko nežinojau. Paštas neveikė.

Kartą, kai dėdė buvo išėjęs į miestą ir vaistinę užrakinęs, 
rusės skalbėjas pradėję manęs reikalauti, kad jas įleisčiau į 
vaistinę. Joms reikia vaistų ir jos žino kokių - pačios vaistinėje 
susiras. Aišku, jas domino raudonasis streptocidas, tada 
vienintelis jų žinomas vaistas nuo venerinių ligų. Aš aiškinau, 
kad neturiu rakto ir jų įleisti negaliu. Jos nenorėjo tuo tikėti ir 
toliau reikalavo. Laime, parėjo dėdė ir mane išgelbėjo. Namo 
kamine teko slėptis nuo išgėrusio karininke, nuris ieškojo 
moterų...

Po poros savaičių į Žarėnus, vakare užsuko pro šalį 
važiavęs žmogus ir pasiprašė nakvynės. Sakėsi esąs iš Kuršėnų 
ir kareivių paimtas vežti jų mantos. Paklausiau ar važiuos pro 
Luokę. Pasakė, kad taip. Tada paprašiau nuvežti laiškelį mana 
tėvams. Daržinėje pernakvojęs žmogelis išvažiavo. Jis savo 
pažadą įvykdė. Nors mūsų namai buvę užimti kareivių, surado 
mano tėvus ir jiems perdavė laišką. Po kiek laiko, kai padėtis 
aprimo, mama atvažiavo manęs parsivežti.

Luokė ir mūsų šeima mūšių metu gerokai nukentėjo. 
Laimei, visi likome gyvi. Vokiečiai traukdamiesi atėmė mūsų 
arklius. Staigus rusų puolimas sutrukdė tėvams atvažiuoti į 
Žarėnus. Tėvams vokiečiai palike tik baltą seną savo kuiną, 
ir pasakė, kad Luokėje bus mūšio centras ir liepė iš namų 
važiuoti. Tėvai su Baltuku, įsimetę kiek maisto ir rūbų, 
nuvažiavo už trijų kilometrų į Skruzdynės kaimą, ir čia 
pakliuvę į pačią mūšio ugnį. Teko apšaudomiems bėgti iš 
vienos sėdybos į kitą. Vokiečiai aptikę viena namą rūsyje 
rusų žvalgą, čia pat jį nušovė. Atėję rusai, taip pat būva 
negeraširdžiai. Nuo šių baisumų ir pergyvenimų mano sesutė 
pražilo - viršugalvyje atsirado sruoga žilų plaukų.

Luokėje į mūsų karčiamą pataikė sviedinys. Apie sodybą 
taip pat žiojėjo sviedinių ir bombų išraustos duobės. Kitoje 
gatvės pusėje sudegė kaimynų Želvio ir Ambrožienės namai. 
Miestelyje taip pat sudegė keletas namų. Šalia Ambrožienės 
daržinės gulėja nukautas vokietis, jį čia pat ir užkasė. Jo kapas 
matėsi pro mūsų langą.

Pas mus gyvenusias rusės ausie metu slėpėsi sode iškastoje 
slėptuvėje ir su džiaugsmu sutiko savo išvaduotojus: „Likimas 
kartais būna nenuspėjamas. Tarp užėjusių į namus kareivių 
buvo ir rusės Simos vyras. Netikėtai susitiko po trijų metų. 
Kareiviai tuoj pradėję jų klausinėti ar šeimininkai, tai yra mes, 
rusių neskriaudėme, ar neliepėme joms dirbti... Simą su vyru 
išvažiavę į frontą. Praėjus po mūšio kelėtai dienų, jos sesers 
duktė, aštuonerių metų mergaitė, sėdėjo lauke prie namo. Iš 
nežinia kur atskridusi kulka ją sužeidė - įstrigę į žandikaulį. 
Po kelių dienų likusios rusės išvažiavo į Rusiją.

Mūsių metu mūsų avys pabėgo, kiaules suvalgė kareiviai, 
liko tik Pašatrijos alksnyne buvusios karvės ir vokiečių 
paliktas baltas kuinas. Reikėjo pradėti gyventi iš naujo.

Laukai buvo pilni nesprogusių minų ir artilerijos šovinių.
Devynių metų mano sesutė spalio mėnesį ir dar lapkričio 

pradžioje, nes oras buvo gana šiltas, Pašatrijoje ganė mūsų 
karves. Ganykloje ir dirvose būva nesprogusių minų. 
Karvės ėsdamos žolę sustodavo prie minos, sesutė tą vietą 
pažymėdavo kuoliuku. Tėvelis atėjęs užmesdavo kilpą ir 
miną nutempdavo ir įmesdavo į durpyną. Taip darė ir kiti 
kaimynai. Jei neįvyko nelaimingas atsitikimas, tik Dievo 
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Apvaizdos dėka. Daug vaikų susisprogdino ar susižalojo radę 
nesprogusius sviedinius. Mūsų kaimynės Eleonoros taip žuvo 
net trys berniukai...

Dar tebevyko karas, nors jau vokiečių žemėje. Prasidėjo 
vyrų mobilizacija į armiją. Vyrai traukė į mišką, nes kariauti 
sovietų pusėje nenorėję. Prasidėjo partizaninis karas...

1945 m. sausyje prasidėjo mokslas Telšių gimnazijoje. 
Susirinkome tik šešios mergaitės. Dalis mokinių pasitraukė 
į Vakarus, dalis nebeturėjo iš ko mokytis ir pradėjo dirbti. 
Vaikinai, kurie liko Lietuvoje, įstojo į Mokytojų ar Kunigų 
seminariją, nes iš jų neėmė į kariuomenę. Gimnazijoje buvo 
rusų karo ligoninė, mokėmės mokytojo Sidabro namuose 
Respublikos gatvėje. Pasikeitė ir mokytojų kolektyvas. Dabar 
direktorius buvo mūsų lietuvių kalbos mokytojas S. Skeivys, 
Iš senųjų mokytojų buvo likęs tik matematikas B. Valiušaitis ir 
muzikos mokytojas D. Andriulis. Istoriją dėstė teisininkas K. 
Aleksandravičius, Viekšnių vaistininko J. Aleksandravičiaus 
brolis. Po kurio laiko ir jis buvo suimtas ir nuteistas kalėti 
lageryje.

Apsigyvenau pas senuosius šeimininkus Šliogerius 
Mažojoje Kalno gatvėje. Dalyje kambarių gyveno rusės, 
dirbusios aviacijos štabe. Prieš tai apsigyvenę kareiviai 
išsivežė ir paliktą mano lovą...

Karas artėjo prie pabaigos, krašte siautėjo enkavedistai ir 
stribai. Prasidėjo areštai, Telšių kalėjimas buvo pilnas kalinių. 
Juos, sunertasis už nugaros rankomis, kareiviai dieną gatve 
varydavo tardyti į Saugumą, buvusi Stoties gatvėje. Prie 
kalėjimo sėdėjo ilgos eilės moterų su ryšulėliais, norėdamos 
perduoti maisto savo suimtiems artimiesiems. Suėmė ir mano 
tėvą, bet po poros dienų paleido.

Ypač baisu buvo kaimo žmonėms. Ieškodami partizanų 
stribai elgėsi žiauriai. Vieną sekmadienį jie nušovė buvusį 
mano bendraklasį Mikalauską, parvažiavusį namo pasiimti 
maisto iš Mokytojų seminarijos. Taip pat nušovė mūsų 
giminaitį Vasiliauską, nes jis iš ankstaus ryto pjovęs šieną 
prigulė pokaičiui daržinėje...

Vis dar mūšiai vyko netoli Lietuvos - Kurše, Latvijoje. 
Vieną kovo dieną man grįžus iš gimnazijos, staiga išgirdome 
netikėtą gaudesį. Visai netoli, virš skvero Kalno gatvėje, 
iš kažkur išniro rusų lėktuvas ir skrido liesdamas medžių 
viršūnes. Pamačiau kaip nuo jo atsiskyrė kokios tai dalys ir 
krito žemyn. Lėktuvas rėžėsi į advokato Sereikos namą prieš 
paštą. Name buvo įsikūręs aviacijos štabas. Lėktuvas įskrido 
į namą, žuvo lakūnas ir keli name buvę karininkai. Matyt, 
pašautas lėktuvas ketino nusileisti ant Masčio ežero ledo, 
tašiau neįstengė perskristi kalnelio... Buvau nuėjusi pažiūrėti 
šios katastrofos. Keistai atrodė lėktuvas įstrigęs name.

Frontui artėjant prie Berlyno, mūsų gimnaziją paliko ir karo 
ligoninė. Tik šalia gimnazijos sporto aikštyne liko palaidotų 
ligoninėje mirusių sužeistųjų kapai. Į baltąją, mūsų mylimą 
gimnaziją pagaliau sugrįžome ir mes. Gimnazija nuo karo 
beveik nenukentėjo, malonu vėl buvo mokytis čia. Kaip ir 
anksčiau pertraukų metu vaikščioti hole, sportuoti salėje. 
Mūsų mažutė klasė buvo antrame aukšte.

Matematiką mums vėl dėstė mokytojas S. Valiušaitis. 
Jo vyriausias sūnus Algis buvo pasitraukęs į vakarus. Kartą 
mokytojas aiškindamas apie procentus, pasakė, kad rinkimuose 
negali būti balsavusių šimtas su viršum procentų, daugiausia 
gali būti tik šimtas. Parėjusi namo per pietus, kuriuos valgėme 

kartu gyvenę mokiniai, aš apie tai taip pat paaiškinau. Po 
kelių dienų per pamoką mokytojas Valiušaitis paklausė, ar 
kartais kuri iš mūsų kam nors nepapasakoja, kad jis aiškinęs, 
kad rinkimuose negali būti balsų daugiau kaip 100%. Sakė, 
kad apie tai jį klausinėjo iškvietę į saugumą. Aišku, nei viena 
neprisipažinome. Man buvo nejauku, galvojau, nejaugi kas 
nors iš maniškiu galėjo mokytoją paskųsti. Supratau, kad 
su niekuo negalima dalintis nugirstomis naujienomis, ar 
kam pasakoti apie save ir savo draugus. Tai man buvo labai 
naudinga pamoka...

Mūsų moksle metai užsitęsė. Aukštaitijoje ir kitur 
gimnazistai abitūros egzaminus laikė birželyje, mes - liepos 
mėnesyje. Birželio pabaigoje mūsų klasiokė Vlada Komžaitė 
atėjusi į klasę pasakė, kad iš savo draugų gavusi matematikos 
uždavinių sąlygas, kuriuos jie sprendė per abitūros egzaminus. 
Uždaviniai buvo sudėtingi, mes tokių visai nebuvome 
sprendę ir nežinojome kaip tai daryti. Nuėjau pas mokytoją 
Valiušaitį į namus, nes jis jau kurį tai laiką sirgo ir nebedirbo, 
mums matematiką dėstė mokytojas Kalinauskas. Parodžiau 
uždavinius. Jis pamokino kaip reikia uždavinius spręsti, net 
nurodė du sprendimo būdus. Pamokiau ir kitas mergaites.

Atėjo egzaminų diena iš matematikos buvo tie patys 
uždaviniai. Kuriuos spręsti pamokino mokytojas J. Valiušaitis. 
Visos laimingai uždavinius išsprendėme, aš pasirinkau 
sunkesnį sprendimo būdą.

Karas pasibaigė. Rusai džiūgavo. Nors ir mums buvo 
džiugu, kad karas baigėsi, tačiau žinojome, kad prasidėjo nauja 
Lietuvos okupacija ir okupantas žiaurus. Daugelis lietuvių 
tikrai tikėjo, kad anglai ir amerikonai dabar atgręš ginklus prieš 
Sovietų Sąjungą ir pavergtos tautos atgaus laisvę. Tačiau, tai 
buvo tik savęs apgaudinėjimas.

Gimnazijoje buvo išplatintas kvietimas, raginantis 
pasirašyti padėkos raštą Stalinui už mūsų išvadavimą. 
Mes, aštuntokės, delsėme ir nenorėjome to rašto pasirašyti. 
Mokytojas Valiušaitis paragino mus pasirašyti, sakė, kad 
griauname savo ateitį - į mus bus žiūrima kaip į priešus. 
Pasirašėme...

Iš visų egzaminų gavau penketus ir seno atestatas buvo 
įvertintas aukso medaliu. Medalio negavau, bet atestatas 
turėjo aukso apvadus. Atestatus gavome 1945 m. liepos 
21 dieną. Po atestatų įteikimo teko pasakyti kalbą ir už tai 
padėkoti sovietinei valdžiai. Nusifotografavome kartu su 
mokytojais. Dabar tai istorinė nuotrauka - pirmoji sovietinė 
Telšių gimnazijos abiturientų laida. Gimnazija baigta, o kas 
mūsų laukia ateityje?..

Norėjau toliau mokytis, nutariau pasirinkti farmaciją. 
Medicina manęs nebetraukė, nes bijojau kraujo. Pedagogės 
profesija taip pat nežavėjo, apie kitas specialybes neturėjau 
supratimo. Man buvo 17 metų, buvau jauniausia iš 
abiturienčių. Vlada Komžaitė pasirinko mediciną.

Pasiryžau farmaciją studijuoti Kaune universitete. Mane 
šeimininkai Šliogeriai davė gyvenančios Kaune giminaitės 
adresą, kad turėčiau kur apsistoti nuvežusi pareiškimą. Į Kauną 
važiavau kartu su savo suolo drauge Felicija, ji taip pat norėjo 
stoti į farmaciją. Iš Telšių į Kauną tiesioginio traukinio nebuvę, 
teko Šiauliuose persėsti į kitą traukinį, o jo Šiauliuose teko 
laukti per visą naktį. Bet vasaros naktis trumpa.

Nuėjau į Universitetą Didžiuosius rūmus, kurie buvo 
Donelaičio gatvėje. Raštinėje parodžiau savo atestatą ir 
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pareiškimą, davė užpildyti anketą ir iš rajono centro liepė 
atvežti charakteristiką. Kadangi mano atestatas buvo 
„auksinis“, egzaminų laikyti nereikėjo. Mokslas turėjo 
prasidėti rugsėjo 15 dieną.

Mano teves tuo metu jau dirbo Telšių rajono vartotojų 
kooperatyve vyr. buhalteriu. Parvažiavusi nuėjau į Telšių 
vykdomąjį komitetą. Čia radau laukiančią klasiokę Jadvygą 
Glodenytę. Patekome pas Vykdomojo komitetą pirmininko 
pavaduotąją. Pirmoji įėjo Jadvyga. Jis jai charakteristikos 
nedavė, pasakė, kad jos tėvai buožės, nes turėjo žemės 
daugiau kaip 30 ha. Charakteristikos negavo ir mano draugė 
Felicija. Jos motinos brolis Jonas Šimkus buvo buvęs pirmuoju 
Lietuvos universiteto rektoriumi, farmacijos studentams dėstė 
pramonės technologiją.

Po Jadvygos pas pirmininko pavaduotoją drebėdama įėjau 
aš. Mane anketoje buvo parašyta, kad tėvai valstiečiai turi 
18 ha žemės. Bučiau geriau parašiusi, kad mano tėvas yra 
tarnautojas. Pažiūrėjęs į mano anketą, pavaduotojas pasakė, 
kad esu vidutiniokų valstiečių duktė ir mano anketą patvirtino 
savo parašu ir antspaudu. Kitos charakteristikos nedavė.

Be poros dienų vėl išskubėjau į Kauną. Buvo jau rugsėjo 
pradžia. Dokumentus universitetą raštinėje priėmė ir pasakė, 
kad busiu priimta.

Rugsėjo 14-ą į Kauną nuvažiavau Telšių kooperatyvo 
sunkvežimiu, kuris į Kauną važiavo parvežti prekių. Mane 
lydėjo mama. Važiavome per Žemaitiją, Raseinius. Visur 
matėsi karo pėdsakai - sudegę sodybos, ištuštėję vienkiemiai. 
Raseiniai visai buvo sugriauti, stūksojo tik buvusių našų 
kaminai...

Po pietų atvažiavome į Kauną, apsistojome netoli pašte, 
buvusiame „Lietūkio“ kieme. Mane priėmė gyventi mamos 
pažįstama, luokiškė Ona Ambrožaitė-Survilienė, kuri gyveno 
Vilniaus gatvėje šalia vadinamos „Studentų“ bažnytėlės. 
Survilai turėjo du kambarius: miegamąjį ir nemažą svetainę, 
Anksčiau jie turėjo 4 kambarių butą, bet du kambarius perleido 
savo pažįstamiems Kaupeliams. Į bendrą virtuvę ir vonią jie 
vaikščioję per Kaupelių kambarį. Survilos buvo labai geri 
žmonės, nors teturėjo du kambarius ir buvo nemaža šeima 
- augino du mažamečius vaikus, priėmė gyventi ir mane. 
Turėjau miegoti svetainėje vienoje lovoje su jų jauna tarnaite.

Petras Survila buvo kokios tai prekybinės bazės vedėjas, 
priklausiusios Pramprekybai, Survilienė niekur nedirbo - 
augino vaikus. Petrui reikėjo suktis, norint išlaidyti keturių 
asmenų šeimą ir tarnaitę, tačiau iš manęs atlyginimo už butą 
neėmė. Visą gyvenimą jaučiau jiems už tai dėkingumą.

Karo padariniai jautėsi visur. Autobusai gatvėmis 
nekursavo. Rugsėjo 15 d. rytą nuėjau į Medicinos fakultetą 
Mickevičiaus gatvėje. Ant lentos hole buvo iškabintas 
priimtųjų į farmacijos skyrių pavardės. Mano pavardės sąraše 
nebuvo. Išsigandusi nuėjau į fakulteto raštinę paklausti. Man 
pasakė, kad nebuvo mano charakteristikos, todėl manęs 
nepriėmė. Aš paaiškinau, kad mano charakteristika yra į 
universitetą stojančiojo anketa, patvirtinta Telšių vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojo parašu ir antspaudu, kad tik 
tokias charakteristikas telšiečiams išdavė. Patikrino, surado 
šią anketą. Pasakė, kad esu priimta.

Į pirmą kursą buvo priimta 120 studentų,118 merginų ir 2 
vaikinai. Buvome suskirstyti į dvi grupes, aš pakliuvau į pirmą 
grupę, kitos telšietės (Ona Venslovaitė ir Janina Tautkevičiūtė) 

į antrą. Išsirinkome kurso seniūnę energingą studentę Penatą 
Beržanskaitę, jos tėvas buvo Mesėdžio vaistininkas.

Paskaitos ir laboratoriniai darbai vyko nuo ryto iki 
vakaro. Chemija, fizika buvo dėstomi Chemijos institute šalia 
Zoologijos sodo, miesto pakraštyje, Botanika - Medicinos 
fakultete Mickevičiaus gatvėje, matematika ir mineralogija 
- Didžiuosiuose universiteto rūmuose, marksizmas - 
Centriniuose universiteto rūmuose prieš Karo muziejų. Taip ir 
bėgiodavome iš vienų rūmų į kitus. Transporto mieste nebuvo.

Medicinos fakulteto centrinis šildymas buvo sugadintas, 
auditorijos ir laboratorijos buvo apšildomos kilnojamomis 
krosnelėmis, kurių dūmtraukiai buvę išvesti per langus. 
Kartą, profesoriui Grybauskui skaitant augalų sistematikos 
paskaitą farmacijos skyriaus auditorijoje trečiame rūmų 
aukšte, į auditoriją įėjo apšepęs senokas, apsivilkęs nunešiotą 
senamadišką pilką kostiumą užlopytomis rankovėmis, ant 
galvos užsimaukšlinęs seną, pilką, su ausinėmis žieminę 
kepurę, ir, nekreipdamas dėmesio į profesorių K. Grybauską, 
pasakė žemaitišku akcentu: „Mergikės, mergikės, ateikite 
papjauti malkikių, reikia pečiūką pakūrenti“.

Tokiu senioko elgesiu pasipiktinau. Kaip sargas gali 
per paskaitą trukdyti profesoriui? Per pertrauką man Onutė 
Venslovaitė paaiškino, kad tai ne sargas, o farmacijos skyriaus 
vadovas, profesorius Benediktas Šiaulis. Jis aukštesniems 
kursams skaitė farmacinę chemiją ir jo kabinetas buvo 
koridoriaus gale, prieš mūsų auditoriją.

Maistas buvo pagal korteles, be kortelės net duonos nebuvo 
galima nusipirkti. Ir aš gavau maisto kortelę. Ją turėjau 
atiduoti studentų valgyklai už pietus, mums palikdavo tik 
talonus duonai ir cukrui. Studentų valgykla buvo Pirmųjų 
universiteto rūmų, Donelaičio-Mickevičiaus gatvių kampe, 
rūsyje. Studentų buvo daug - čia valgė visų fakultetų studentai. 
Pietums gaudavome lėkštę sriubos, antrą patiekalą ir kompoto, 
Antras patiekalas būdavo koks tai maltinis, kuriame mėsos 
buvo gal 30%. Kita dalis – duona. Bet vis tik tai buvo pietūs, 
o mes gerokai išalkę. Kartą virėjos išvirė cepelinų, bet mūsų 
kursas atėjo vėliau už kitus ir cepelinų jau nebebuvo likę. 
Kantriai laukėme valgykloje kol išvirė naują cepelinų porciją, 
šis darbas užtruko apie pusantros valandos, net teko praleisti 
paskaitą. Bet mes buvome kantrios...

Pusryčiams ir vakarienei parduodamos duonos pagal 
korteles užtekdavo, nors dalį duonos talonų paimdavo 
ir valgykla. Tačiau balta bandelė ar balta duona buvo 
svajonė. Galvodavau, ar ateis laikas kada galima bus nueiti 
į parduotuvę ir nusipirkti šviežią skanią bandelę, Turguje 
moterys pardavinėdavo karštus cepelinus, tačiau jie buvo ne 
mano kišenei.

Prisistenu, kai pasibaigus rugsėjui pirmą kartą su kitomis 
grupės studentėmis nuėjau į Centrinius rūmus stipendijos. 
Prie langelio kasininkei pasakiau savo pavardę - Stonkutė. 
Ji pažiūrėjo į sąrašą ir sako, kad tokios pavardės nėra. Yra 
Tomkutė. Aš jai aiškinau, kad tokios studentės mūsų kurse 
nėra. Vis man būdavo kokia nors kliūtis. Išsiaiškinus, man 
stipendiją išmokėjo, bet visą tą pirmą semestrą sąrašuose aš 
figūravau kaip Tomkutė. Atėjusi stipendijos pasakydavau 
Tomkutės pavardę ir stipendiją man išmokėdavo, asmens 
dokumentų niekada neprašė. Žmonės tada buvo sąžiningi.

Kas du ar tris mėnesius reikėjo važiuoti namo atsivežti 
maisto pusryčiams ir vakarienei. Luokės paštas siuntinių 
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1945 m. gavus brandos atestatą. Su Telšių gimnazijos mokytojais, aš antra kairėje I-je eilėje.

nepriėmė. Važiuodavau traukiniu. Kai atvažiuodavau į 
Šiaulius mano traukinys Klaipėdos link jau būdavo išėjęs, Kito 
traukinio turėdavau laukti pusantros paros. Tekdavo snausti 
naktį atsisėdus ant laiptų prie stoties esančiuose namuose, 
kartą su kitais keleiviais naktį praleisdavome linų sandėlyje; 
jei stotyje gaudavai atsisėsti ant suolo, tai buvo laimė.

Sužinojau, kad į Klaipėdos traukinį galima persėsti 
Kaišiadoryse ir tuomet nereikės laukti Šiauliuose. 
Lapkričio mėnesį pabandžiau ir aš taip važiuoti. Nusipirkau 
bilietą į Tryškių stotį per Kaišiadoris. Bilietų iš anksto 
neparduodavo, tekdavo gerokai pastovėti ir pasigrumti eilėje 
kol jį nusipirkdavai, po to persėdimo stotyje reikėdavo jį 
užkomposteruoti. Vėl grumtynės prie kasos...

Atvažiavau į Kaišiadoris ten taip pat didžiulė minia 
laukiančiųjų Vilniaus traukinio. Buvau pasiskolinusi kelionei 
lagaminą iš Survilų, Jis buvo lengvas, iš skiedrų, bet ant jo 
atsisėsti nebuvo galima. Atvažiavo traukinys. Visi metėmės 
prie jo. Prie kiekvieno vagono durų grumtynės, o kai kurių 
vagonų durys iš viso buvo uždarytos. Man įsigrūsti į vagoną 
nepasisekė. Atsisėdau ant vieno vagoną laiptelių, savo 
„čemodaną“ pasidėjau už nugaros. Lapkričio naktis, šalta... 
Pravažiavome gal vieną stotelę ir ant vagono laiptelių užšoko 
vyras. Jis atsistojo ant žemiausio laiptelio veidu į mane, buvo 
užsivilkęs seną kareivišką milinę. Viena ranka jis laikėsi 
už laiptelių turėklo. Bijojau kad važiuojant traukiniui jis 
nenukristų. Aš viena ranka įsitvėrusi į turėklus, kita prilaikiau 
jį už milinės skverno, laipteliai siauri...

Taip važiavome iki Kėdainių, Traukiniai tada buvo lėti, 
ši kelionė užtruko beveik dvi valandas. Važiavimas buvo 
pavojingas, pūtė šaltas vėjas, mano bendrakeleivis traukiniui 
trūktelėjus bet kada galėjo nukristi, o kartu nusitraukti ir 
mane, Kėdainiuose jis nušoko, likau viena. Sėdėjau ir giedojau 
giesmes, prašiau Dieve pagalbos. Ir štai Baisiogaloje atsidarė 
vagono durys. Tambūre stovėjo keletas vyrų ir jie, pamatę 
mane ant laiptelių, pakvietė į vidų.

Pasirodo, tambūre važiavo pagyvenę demobilizuoti iš 
armijas lietuviai, į vagoną jų neįleido, visas vagonas buvę 
skirtas karo prokurorui. Atsisėsti tambūre nebuvo kur, stovėjau 
atsirėmusi į sieną, nes ant lagamine sėdėti negalėjau. Auštant 
laimingai pasiekiau Tryškių stotį. Iš stoties 14 km pėsčiomis 
namo. Ėjau snausdama, laimei, tuomet automašinų dar 
nebuvo. Ir taip traukdavau keliu beveik ketverius metus...

Kartą, kai jau buvau antro kurso studentė, mane pavežė 
arkliu važiavę du vyrai. Įsisodinę klausinėjo kas aš tokia, kur 
einu. Jie buvo vietiniai rusai. Pasigyriau, kad esu studentė ir 
važiuoju namo atsivežti maisto. Mačiau, kaip jie baigščiai 
dairėsi, kai važiavome per Krūmais apaugusią vietovę. 
Tikriausiai bijojo miškinių... Pavežė mane keletą kilometrų, 
buvau jiems už tai labai dėkinga.

Sunkūs buvo laikai, bet aš buvau jauna ir labai norėjau 
mokytis.

Kai įstojau, universitetas dar vadinosi „Kauno valstybinis 
Vytauto Didžiojo universitetas“, po poros metų jis liko tik 
„Kauno valstybinis universitetas“. Rektorius buvo profesorius 
Antanas Purenas, mums skaitęs organinę chemiją. Medicinos 
fakulteto dekanas buvo profesorius Zigmas Januškevičius, 
prodekanas prof. Blažiejus Abraitis.

Chemiją ir fiziką mes klausėme kartu su chemijos fakulteto 
studentais. Neorganinę chemiją mums skaitė vyr. dėstytojas 
J. Valnčiūnas, fiziką - docentas A. Puodžiukynas, augalų 
anatomiją ir morfologiją - dėstytoja S. Šopauskienė, augalų 
sistematiką - prof. K. Grybauskas, marksizmą rusiškai skaitė 
Mironovas, rusų kalbą - buvęs Telšių gimnazijos mokytojas 
Kochas, pirmoje klasėje mums dėstęs gamtą.

Kiekvieną rytą anksti atsikėlusi eidavau iš Vilniaus gatvės 
iki Chemijos instituto, užtrukdavau beveik valandą, nes 
atstumas tikriausiai buvo apie 4 km, be te, pakeliui ir aukštas 
Parodos kalnas.

Pirmoje egzaminų sesijoje buvo tik du egzaminai: pirmoji 
fizikos dalis ir augalų anatomija. Abu buvo įvertinti labai 
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gerai, todėl pradėjau gauti padidintą stipendiją. Tai labai man 
padėjo, nes sausio 30 d. Telšiuose suėmė mano tėvelį. Suėmė 
ir nebepaleido, nuteisė 10 metų lagerio ir turto konfiskaciją.

Gyventi pasidarė labai sunku. Surašė visą mūsų turtą. 
Reikėjo valdžiai sumokėti tėvo turto dalį, reikėjo siųsti 
siuntinius tėveliui, reikėjo valdžiai atiduoti prievoles, man 
reikėjo įdėti maisto. Ačiū dėdei, jis davė mamai pinigų 
sumokėti priteistą tėvui ketvirtą mūsų turto dalį. Mama pati 
to būtų neįstengusi padaryti, todėl likome gyventi mūsų 
senuose namuose.

Mūsų kaimynas, buvęs Luokės knygyno savininkas, 
Kazimieras Dunauskas man parvažiavus atostogų pasakė, 
kad Kaune turi gerą bičiulį, buvusi prekiautoją knygomis, 
sakė, kad pas jį gal galėčiau gauti man reikalingų studijoms 
vadovėlių. Davė jo adresą. Šis jo bičiulis gyvena netoli, 
Rotušės aikštėje. Nuėjau, mane pasitikę jo žmona. Pasakiau, 
kad mane atsiuntė Kazimieras. Tada pasirodė ir jos vyras. Jis, 
pasirodo, slapstėsi, bijojo, kad jo gali ateiti enkavedistai... 
Surado man augalų sistematiką, keletą knygų iš chemijos, 
net pinigų už jas neėmė. Daug gerų žmonių sutikau savo 
gyvenime kelyje...

Antrą semestrą mums buvo skaitoma baugiau dalykų. 
Be neorganinės chemijos ir fizikos, dar prisidėjo aukštoje 
matematiką, kurią skaitė Ig. Saudargas, kristalografija ir 
mineralogija, ją dėstė iš Vilniaus atvažiuojanti dėstytąja 
Matvejevaitė ir IV penkmečio planas bei augalų fiziologiją, 
kurią toliau dėstė P. Šopauskienė, sistematiką tęsė prof. K. 
Grybauskas ir aišku, rusų kalba.

1946 metais žiema buvo labai ilga. Balandyje dar buvo 
užšalę Nemanas ir Neris. Ir štai, balandžio 25 d., visą dieną 
lijo, o naktį prasidėję potvynis. Mus pažadino sirenos.

Onutė Survilienė buvo labai protinga, ji tuoj pat prileido 
pilną vonią vandens, pripylė ir turimus kibirus, o mums su 
tarnaite liepė iš kieme buvusio sandėliuko atnešti malkų. 
Sirenos vis kaukė. Mudvi su tarnaite nutarėme eiti naktį 
į miestą pasidairyti, juk potvynio nebuvome mačiusios. 
Sankryžoje prie prezidentūros pamatėme, kad iš kanalizacijos 
šulinio fontanu veržiasi vanduo, o per Aleksoto tiltą bandžiusi 
važiuoti mašina, nuvažiavusi iki pusės tilto, turėjo grįžti. 
Laisvės alėja nuėjome iki A. Mickevičiaus gatvės, matėme, 
kad jau vanduo beveik semia alėją. Skubėdamos patraukėme 
namo, o čia, nuo prezidentūros iki namų jau teko bristi. 
Vanduo jau buvo mums iki kulkštinų. Rytą ties mūsų namu, 
kurie pirmame aukšte buvo paštas, vanduo buvo jau pakilęs 
iki dviejų metrų. Pas Survilą bendradarbiai atplaukė laiveliu, 
jis išplaukė laiveliu žiūrėti savo bazės. Taip buvome įkalinti 
net tris dienas kol vanduo nuslūgo.

Pasirodo, ledai pirmiausia pajudėjo Neryje, o kadangi 
Nemune ledas dar tebestovėjo, lytys iš Neries negalėjo 
išplaukti ir jas Vilijampolėje užkimšo apės žiotis. Neries 
vanduo turėjo prasimušti kitą vagą ir jis pasuko per 
Vilijampolę, apsemdamas vienaukščius namelius. Atsibudę 
žmonės puolė gelbėtis, lipo ant stogų, tą naktį prigėrė daugiau 
kaip 100 Vilijampolės gyventojų, Į pagalbą žmonėms buvo 
pasiųsti kareiviai, kurie laiveliais kėlė žmones nuo stogų. Iš 
lėktuvų dieną virš Nemuno buvo barstomi suodžiai, kad ledai 
greičiau tirptų. Vanduo ties Gardino gatve iš uosto iškėlė 
baržas, viena jų gatvėje stovėjo dar keletą metų. Vanduo 
užpylė ir medicinos fakulteto rūsius, sugadino rūsyje buvusias 

laboratorijas, jų tarpe ir mūsų augalų anatomijos ir fiziologijos 
laboratoriją. Rūsyje buvo ir farmacijos muziejaus eksponatai, 
suvežti čia prasidėjus sovietų okupacijai.

Baldai, senos knygas ir kiti daiktai buvo sugadinti ir juos 
reikėjo išvežti į sąvartyną. Miestas buvo nusiaubtas...

Neries vanduo ir besigrusdamos lytys užtvindė ir kitus 
paupio miestus. Ties Jonava kareiviai sprogdindami ledų 
sangrūdas, susprogdino ir geležinkelio tiltą. Traukiniai 
nebegalėjo pasiekti Kauno. Dabar važiuojant namo reikėdavo 
valtimi persikelti per Nerį, nes Vilijampolės tiltas taip pat buvo 
nuneštas, po to sėsti į sunkvežimį ir važiuoti iki Jonavos, o ten 
sėsti į traukinį. Parvažiuojant į Kauną, nuo Jonavos reikėdavo 
grįžti taip pat. Rudenį geležinkelio tiltas buvo atstatytas ir 
eismas normalizavosi.

Antro semestro egzaminus išlaikiau prieš sesiją, sutaupiau 
porą savaičių atostogoms. Kadangi Šiauliuose teko ilgai laukti 
traukinio į namus, nuėjau į Mažosios bažnytėlės šventorių, 
pasiguldžiau ant žolės savo lagaminą ir padėjusi ant jo galvą 
keletą valandų numigau, nes per naktį traukinyje nebuvo kaip 
pasnausti.

Vėliau mama turguje nupirko man fanerinį čemodaną ir 
atsisėdusi ant jo traukinyje jau galėjau kiek pamiegoti. Vagone 
gauti atsisėsti buvo neįgyvendinama svajonė.

Studijų metais man mokslas buvę niekai, jis lengvai sekėsi, 
iš visų laikomų egzaminų studijų knygutėje buvę įrašai, tik 
„labai gerai“, vargino tik kelionės, ypač kai reikėjo grįžti į 
Kauną su prikrautu lagaminu.

Paprastai mama su užsiauginta kumelaite Kregžde, mane 
vakare nuveždavo į Tryškių stotį. Traukinys ateidavo apie 11 
val. vakare. Bilietą gaudavau čia nusipirkti lengvai, bet kas iš 
to bilieto, jei negali įlipti į traukinį, kuris čia stovėdavo tik 1-2 
minutes. Bėgte pagal vagonus, gal į kurį pasiseks įsisprausti, 
jei duris atidarys. Mama naktį turėdavo grįžti namo, o tais 
laikais tai nebuvę taip paprasta.

Įlipusi Tryškiuose, stačiomis ar prisėdusi ant savo 
čemodano, beveik tris valandas iki Šiaulių. Šiauliuose prie 
kasų, kad užkomposteravus bilietą, didžiulės grumtynės, o 
ir čemodano iš rankų paleisti negalima. Po to dar 6 valandas 
lauki ateinant Kauna traukinio. Buvo įvedę net sanitarinį 
apdorojimą - komposteruojant bilietą reikėjo pateikti pažymą, 
kurią parašydavo išsimaudžius šalia stoties esančioje pirtyje. 
Teko patirti ir šį pažeminimą... Ir vėl kova už įlipimą į traukinį. 
Jei įlipsi, busi laimingas galėdamas pasienyje pasistatyti savo 
čemodaną, ant jo atsisėsti ir snūduriuoti, jei ramybės per daug 
nedrums blakės, kurių buvo pilni vagonai. Nors iš nuovargio 
jau ir jų nebejauti. Daug keleivių važiavo ir ant vagonų stogų. 
Kartą pavasarį šį „malonumą“ teko išbandyti ir man. Vėjas 
pro ausis tik švilpia, sėdžiu įsitvėrusi kokio tai vamzdžio, 
lagaminą pasistačiusi šalia. Būtų baisu, jei važiuočiau viena, 
bet drauge su kitais - pakenčiama.

Atvažiavus į Kauną, daugybė besisiūlančių nuvežti 
krovinį ratukais į miestą. Tačiau kišenėje vos keli rubliai, o 
iki stipendijos dar toli, Einu per miestą pakrante iki Vilniaus 
gatvės. Paeinu, pastoviu ir vėl nešu.

Dažnai, norint važiuoti traukiniu, bilieto buvo per maža. 
Reikėjo susirasti vagono palydovę, jai sumokėti 10 červoncų 
(100 rublių), kad leistų į vagoną įsėsti anksčiau, ne su kitais 
keleiviais kartu, nešant čemodaną, įsėsti vilties nebuvo jokios. 
Kartą Šiauliuose ir aš susimokėjau 10 červoncų, palydovė 
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mane į vagoną įleido. Vagonas nebuvo perkrautas, jis buvo 
plackartinis. Pavažiavus porą stotelių, liko laisva miegamoji 
vietą pagal langą, išilgai praėjimo. Išsitiesiau ir aš , aišku, be 
patalynės. Užsnūdau. Pajutau, kad mane žadina: „Vstavaite, 
pokažite biliet“ – kontrolierius. Parodžiau bilietą. Jūsų bilietas 
paprastas, ne plackartinis, o jus užėmėte plackartinę vietą. 
Mokėkite baudą 92 rublius“. Pasakė rusiškai. Sumokėjau, ką 
darysi, nes galėja iš vagono išsodinti. Toliau važiuoti atsigulusi 
bijojau. Tą kartą kelionė man brangiai kainavo - daugiau kaip 
mėnesio stipendija, Nieko, išgyvenau, badu nenumiriau...

Antrame kurse, važiuodama iš namų, pasiėmiau du 
lagaminus. Į mažesnį įsidėjau kartu su rūbais nesenai pirktą 
rankinuką su 200 rublių, į didesnį - mama pridėjo maisto. 
Lipdama į vagoną rankoje laikiau mažąjį lagaminėlį, jį 
pasistačiau šalia savęs, ir ištiesiau ranką paimti mamos 
paduodamą sunkųjį čemodaną. Kol jį įkėliau, pirmojo 
lagamino - nė kvapo. Vėl ašaros...

Dabartinei studentų kartai sunku įsivaizduoti, kad taip 
gali tekti važiuoti iš Vilniaus ar Kauno namo. Dabar visų 
patogumui autobusai, traukiniai, net lėktuvai...

Baigdama pirmą kursą padaviau pareiškimą bendrabučiui. 
Survilų vaikai paaugo ir svetimas žmogus buvo jau kliuvinys, 
nors man niekada apie tai nepasakė. Nuo rudens universiteto 
studentų profkomitetas man bendrabutį Trakų gatvėje paskyrė. 
Labai apsidžiaugiau.

Apsigyvenau pirmo aukšto kambaryje su medike, pirmo 
kurso studente, Taurute Augūnaite ir filologe Jone. Per mūsų 
kambarį vaikščioję trys gretimame kambaryje gyvenusios 
merginos. Tame pačiame bute, šalia mūsų kambarių, gyveno 
bendrabučio vedėja, žydė Inčiūrienė. Jos vyras Inčiūra, 
lietuvis, buvo universiteto kiemsargis. Tada nežinojau, kad jis 
buvo telšietis, karui prasidėjus pasitraukęs į Sovietų Sąjungą. 
Su Inčiūrais mes studentės naudojomės bendra virtuve, vonia, 
tualetu. Virtuvėje plytą kūrendavome malkomis, kurias 
atveždavo bendrabučio vadovybė. Malkų atsargą laikėme 
paslėpusios po lovomis. Elektra buvo ribojama. Mokytis 
reikdavo eiti į „raudonąjį kampelį“, kuriame degdavo 
elektra. Šiaip egzaminus vėlai vakare ar naktį tekdavo ruošti 
pasišviečiant „kaptilka“ - suspausta artilerijos sviedinio gilze, 
kurioje buvo įdėtas knatas ir įpilta žibalo. Kaptilka degdavo 
blausia šviesa, tekdavo šia gilze pasišviesti atskirai kiekvieną 
eilutę.

Po Kiek laika man tėvas į bendrabutį atsiuntė laišką iš 
lagerio, tai buvo trikampiu sulankstytas popieriaus lapas, 
laišką pasirašė savo vardu Juozas. Aišku, šis laiškas neliko 
nepastebėtas bendrabučio vedėjos, nes buvo įmestas į mūsų 
bendrą pašte dėžutę.

Po poros mėnesių mus, studentes, perkėlė į ketvirtą 
bendrabučio aukštą.

Tarpukario Lietuvėje šiame name buvo atskiri butai. Manau, 
kad jame gyveno pasiturinčios šeimos, nes kiekviename bute 
po penkis nemažus kambarius, o prie virtuvės ir mažas 
kambarėlis tarnaitei. Vonia su tualetu buvo koridoriaus 
gale, bute buvo koridorinė sistema. Po karo čia buvo 
įrengtas studenčių bendrabutis. Keturi aukštai buvo skirti 
universiteto studentėms, penktame - buvo apgyvendintos 
parengiamųjų kursų klausytojas. Jos parengiamuose kursuose 
pagreitintu būdu išeidavo kelių gimnazijos klasių kursą. Baigę 
parengiamuosius kursus automatiškai įstodavo į universitetą.

Kambaryje dabar gyvenome keturios Merginos: aš, 
Taurutė, chemikė ir vyriausia amžiumi anglistė. Ji buvo lyg 
„laisvoji klausytoja“.

Mokslas man sekėsi. Buvau išrinkta grupės seniūne. 
Labai susidraugavau su Taurute. Jos tėvas kadaise buvo 
Klaipėdos pašto viršininkas, motinos dėdė - Jonavos 
gydytojas Ralys, kuris išvertė Homero „Odisėją“ į lietuvių 
kalbą. Taurutės mama iki ištekėdama šeimininkavo dėdei 
Jonavoje, susidraugavo su Jonavoje gyvenusia Churginų 
šeima. Dabar Churginai gyveno Kaune, Bažnyčios gatvėje. 
Taurutė draugavo su Vale Churginaite, kuri studijavo anglų 
kalbą. Ir mane su ja supažindino. Jos brolis Aleksis Churginas, 
poetas, gyveno Vilniuje.

Gyventi bendrabutyje buvo gera ir linksma. Pietus valgėme 
universiteto valgykloje, sekmadieniais pačios virtuvėje ką 
nors pasigamindavome. Kartą studentes universiteto studentų 
profkomitetas pamalonino amerikoniška šaldyta žuvimi. 
Gavau ir aš tos žuvies gal pusę kilogramo. Parsinešusi 
nedelsdama ją ant sviesto išsikepiau. Nežinau kokia tai buvo 
žuvis, gal ją reikėjo kaip tai ypatingai paruošti. Tačiau mano 
iškepta, nors atrodė viliojančiai - balta graži filė, bet burnoje ji 
buvo tarsi guma, beskonė ir jos nebuvo galima net sukramtyti.

Kartą parsivežusi iš namų sviestą, įdėjau jį į didelį 
stiklainį, užpyliau sūriu vandeniu ir stiklainį aprišau marle. 
Sviestas stiklainyje užėmė tik pusę jo tūrio. Pakišau stiklainį 
po lova, neturėjau jo kur kitur laikyti. Vieną rytą žiūriu, kad 
stiklainyje virš sviesto guli nuskendusios dvi pelytės, Ką 
daryti? Tikriausiai sviestą reikėjo išmesti, bet ką tuomet 
valgysiu? Pelytes išmečiau, sviestą gerai išploviau ir toliau 
tepiau ant duonos.

Nežiūrint įvairiausių sunkumų, jaunystė lieka jaunyste. 
Norisi linksmintis, šokti. Beveik kiekvieną sekmadienį 
universitete Trečiųjų rūmų salėje vykdavo vakarai, atskiri 
fakultetai surengdavo programą, grodavo koks tai orkestrėlis. 
Nuo bendrabučio iki Trečiųjų ramų vos minutė kelio, todėl 
dažnai eidavome į tuos vakarus.

Buvau liesa, negraži, šokiuose retai kas mane išvesdavo 
šokti, bet tuomet buvo tokia mada - supliauškinus rankomis 
galėjai poros partnerį nuvilioti. Tuo visi naudodavomės ir 
prisišokdavome iki valiai.

1947 a. prieš Velykas, didįjį šeštadienį, universitete 
buvo šokių vakaras. Iš bendrabučio su draugėmis nuėjome 
pirmiausia į Įgulos bažnyčią, kur vyko Velykinės pamaldos, o 
paskui dar ir į šokius Trečiuose rūmuose. Jau tada universitete 
buvo smerkiamas pamaldumas ir diegiama ateistinė ideologija. 
Tame šokių vakare jaučiausi pakylėta - bažnyčioje atšvenčiau 
Kristaus prisikėlimą ir vėliau galėjau šokti...

Kai gyvenau Vilniaus gatvėje, eidavau sekmadieniais į šalia 
buvusią Studentų bažnytėlę, vėliau ją valdžia uždarė. Eidamos 
į paskaitas studentės užeidavome į Šaritkų bažnytėlę, keliais 
eidavome apie antrame aukšte buvusį altorių ir melsdavome 
Dievą pagalbos. Ir tikrai, Dievas man buvo maloningas ir 
gelbėjo iš pačių sunkiausių padėčių.

Žiemą, vieną vakarą į mūsų butą bendrabutyje atėjo Inčiūra 
ir pradėjo daryti kratą. Patikrino ir lagaminus, kuriuos visos 
laikėme po lova. Jose ir buvo visa mūsų manta, nes atskirų 
spintelių neturėjome. Viršutiniai drabužiai kabojo ant sienos. 
Labai nemalonu buvo, kai Inčiūra rausėsi mano lagamine. 
Ten buvo ir nešvarių rūbų. Rado laiškų ryšulėlį ir paklausė 
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kieno tai laiškai. Aš atšoviau: „Nuo kavalierių“. Šios kratos 
rezultatai tuoj paaiškėjo. Gretimame kambaryje, kur gyveno 
dvi filologės, aptiko besislapstantį vaikiną. Enkavedistai tuoj 
išsivedė jį, suėmė ir abi merginas. Gal kas iš gyventojų buvo 
jį pastebėję ir pranešę. Juk jis turėjo naudotis bendru tualetu... 
Po dviejų dienų viena mergina, Živilė, buvo paleista, o kita, 
manau, buvo nuteista ilgiems lagerio metams.

Pavasarį mane iškvietė į universitete Mandatinę komisiją. 
Tai beveik reiškė pašalinimą iš universiteto. Nuėjau į 
Komisiją drebėdama, žinojau, kas manęs laukia. Komisijoje 
buvo keliolika žmonių, jų tarpe ir mūsų kursui skaitantis 
marksizmą, gydytojas, universiteto partorgas V. Kuzminskas. 
Komisijos pirmininkas manęs paklausė ar mano tėvas 
politinis kalinys ir ar jis buvo teisėjas? Patvirtinau, kad tėvas 
nuteistas 10 m. lagerio pagal 58 straipsnį ir paneigiau, kad 
būtų buvęs teisėju. Pasakiau, kad buvo buhalteris. Paklausė 
ar turiu brolį, tikriausiai turėjo omenyje atsiųstą tėvo laišką, 
pasirašytą Juozu. Pasakiau kad turiu tik jaunesnę seserį. 
Tuo mano apklausa baigėsi. Bet mane užtarė partorgas V. 
Kuzminskas, nes marksizmą visada gerai atsakinėjau, ir manęs 
iš universitete nepašalino. Tik atėmė stipendiją ir bendrabutį. 
Tai buvę didelė bausmė, nes mama pajamų beveik neturėjo, o 
gar reikėjo padėti ir tėvui. Tačiau aš dėkojau Dievui už malonę 
toliau mokytis. Parašiau apie savo bėdas dėdei ir jis pradėjo 
man kas mėnesį siusti po 300 rublių (vėlesniais pinigais po 
30 rb,).

Rudenį susiradau kambarį Totorių gatvėje pas akušerę, 
pradėjusią studijuoti mediciną, Stasę Kasparavičiūtę. Ji 
bendrame bute turėjo du kambarius, kuriuos jai buvo palikęs 
jos giminaitis. Ji jau buvo priėjusi gyventi pirmo kurso medikę 
Aldoną Liepaitę iš Anykščių.

Bendrabučio neteko ir Taurutė, ji apsigyveno pas 
Churginus, ir angliste, kuri išvažiavo mokytojauti į Šiaulius. 
Mūsų kurse gretos taip pat praretėjo.

Aldona Liegaitė buvo mano vienmetė. Baigusi Anykščių 
gimnaziją metus buvo namuose kaime, netoli Andrioniškio. 
Jos tėvas buvo šiek tiek kairiųjų pažiūrų ir 1940 m. buvo 
paskirtas į Žemės dalijimo komisiją. Po fronto, 1941 m. 
liepos mėn., buvo sušaudytas kaip komunistas. Prasidėjus 
partizaniniam judėjimui, jų namuose, atrodo, dažnai lankėsi 
partizanai, Aldona man apie tai nepasakojo, o aš neklausinėjau. 
Tik Aldona labai rūkė, rūkė ir atvažiuojanti pas ją, jos jaunesnė 
sesuo Janė.

Stasė ir Aldona mokėsi tame pačiame kurse, net buvo 
toje pačioje grupėje. Ji pasakodavo, kad Stasė jų grupėje 
vyriausia, jai jau buvo 29 metai, ir kad iš jos studentai mėgsta 
pasišaipyti. Stasė buvo labai darbšti, greita, turėjo daugiau 
medicininių žinių už kitus ir daugiau gyvenimiškos patirties, 
o tai, jaunesniems studentams nepatikdavo.

Stasė dirbo Mažylio gimdymo namuose. Tais metais jai 
teko priimti ir į pasaulį ateinantį LKP sekretoriaus Antano 
Sniečkaus sūnų. Sniečkaus žmona, zydė Berdonaitė, labai 
kankinosi, pagimdyti negalėjo. Cezario pjūvio taip pat jau 
nebebuvo galima daryti. Grėsė pavojus netekti vaiko ir 
motinos. Tą vakarą budėti į gimdyklą atėjo Stasė. Ji apžiūrėjo 
gimdyvę ir nusprendė rizikuoti, visada buvo drąsi. Suleido 
gimdyvei gimdymą skatinančių vaistų ir pati spausdama jos 
pilvą padėję gimti kūdikiui. Viskas laimingai pasisekė, nors 
gimdyvės audiniai ir gerokai suplyšo.

Po paros į Stasės namus atėjo kareivis ir nuo sekretoriaus 
atnešė dovanų - pintinę visokių delikatesų, o Sniečkus, 
atvažiavęs pasiimti žmonos ir kūdikio Stasei pasakė, kad 
jei bus koks reikalas, tegul ji kreipiasi tiesiai į jį ir pasako 
kanceliarijai, kad atėjo, ar telefonu skambina, „bobutė“. Kai po 
keliolikos metų Stasė ištekėjo už tremtinio gydytoja Tamučio 
ir jis negalėje prisirašyti Lietuvoje, ji kreipėsi į Sniečkų ir šis 
jai padėjo.

Mūsų pirmos grupės kuratorė buvo Pojata Gediminaitė, 
o antros - Alfonsas Kaikaris. Jie abu buvo tik ką baigę 
farmaciją ir dirbo asistentais Vaistų technologijos katedroje. 
Vaistų technologiją mums skaitė prof. Petras Raudonikis, 
jam jau buvo 73 metai. Profesorius P. Raudonikis Kauno 
universitete 1922 m. įkūrė farmacijos skyrių, beto, tarpukario 
Lietuvėje turėjo savo vaistinę ir didelį autoritetą vaistininkų 
tarpe. Jis buvo aukštas, tiesus ir lieknas, ilga balta barzda, 
bet jau buvo ligotas. Jo asistentas A. Kaikaris labai globojo 
profesorių, bet profesorius jau buvo netinkamas sovietiniams 
laikams. Jam nenorėjo pripažinti profesoriaus vardo, kuris 
jam buvo suteiktas prieš karą, buvo tikintis, o tai buvo didelė 
„nuщdėmė“.

A. Kaikaris buvo išrinktas į profsąjungos komitetą ir buvo 
atsakingas už sportą. Sužinojęs, kad aš šiek tiek moku žaisti 
šachmatais, pradėjo mane treniruoti. Per pertraukas tarp 
paskaitų katedroje žaisdavome abu šachmatais, A. Kaikaris 
man padovanoja šachmatininko V. Mikėno parašytą šachmatų 
vadovėlį, kurį surado kokiame tai antikvariate. Susėdę 
kabinete nagrinėdavome vadovėlyje aprašytas partijas, po 
to teko dalyvauti universiteto surengtose šachmatininkų 
varžybose, jose neblogai pasirodžiau, Tuomet nežinojau, kad 
ši A. Kaikario pagalba nulems ir mano tolimesnį gyvenimą ir 
net leis padaryti karjerą.

Farmaceutinės chemijos kursą skaitė profesorius Benediktas 
Šiaulis. Jis buvo ypatinga asmenybė. Buvo žemaitis, Nors 
turėjo namą Fredoje, daugiausia gyveno savo kabinete 
farmacijos skyriuje. Čia už spintų buvo jo guolis, čia ant 
elektrinės plytelės pasigamindavo maistą. Mėgo meistrauti, 
buvo taupus, neišmesdavo nei vienos apdaužytos kolbos ar 
mėgintuvėlio, pats aplydydavo jų kraštus ir naudodavo toliau. 
Paskaitas skaitydavo paprastais žodžiais, stengdamasis jas 
iliustruoti formules apibūdindamas paprastais vaizdiniais - 
purino formulę vadindavo purino puoduku, benzolo žiedą 
- šešiakampiu ir t.t.

1945 m. Telšių gimnazijos8-ją klasę pabaigus.
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Danutė Balnytė Katkevičienė gimė 1936 m. spalio 
28 d. Kaune. Prasidėjus II Pasauliniam karui šeima 
grįžo gyventi į Miežonių kaimą Kaišiadorių valsčiuje 
pas Danutės senelius, kur prabėgo vaikystės ir jaunystės 
metai. Mokėsi Miežonių pradinėje mokykloje, o vėliau 
Kaišiadorių vidurinėje mokykloje. Danutė labai norėjo 
būti siuvėja, kaip ir jos mama, kuri 
Smetonos laikais Kaune baigė siuvi-
mo kursus. Mama norėjo, kad dukra 
būtų gydytoja, tačiau gydytojos 
profesija Danutės neviliojo. Ji 1955 
m. įstojo į Kauno medicinos insti-
tuto (KMI) Farmacijos fakultetą ir 
buvo mūsų grupės seniūnė. 1957 m. 
rudenį su kitų aukštųjų mokyklų stu-
dentais mes vykome į Kazachstano 
Kokčetavo sritį padėti nuimti grūdų 
derlių. Tarybinis ūkis mums parūpino 
medinius kastuvus ir jais permetinė-
jome grūdus iš vienos krūvos į kitą, 
kad neperkaistų. 1958 m. baigus III 
kursą farmakognozijos praktika buvo 
organizuota Krasnodaro krašte prie 
Kubanės upės. Ten buvo Visasąjunginio vaistinių ir aro-
matinių augalų mokslo tiriamojo instituto eksperimentinis 
ūkis. Jame buvo auginami ir tiriami reti vaistiniai augalai. 
Praktikos metu reikėjo ravėti vaistinių augalų lysves. Šios 
kelionės vadovė buvo dėstytoja Kelpšaitė. Danutė 1960 m. 
gavusi provizorės diplomą gyveno ir dirbo ten, kur buvo 
jos vyras. Gyveno ir Sibire, Diksono saloje, Vologdoje, 
Vorkutoje, Pskove. 1970 m. Danutė su vaikais Diana ir 
Aurelijumi grįžo gyventi į Lietuvą ir pradėjo dirbti Mar-
ijampolės vaistinėje. 1981 m. persikėlė gyventi į Kauną 
ir pradėjo dirbti Vyriausios farmacijos valdybos Kauno 
tarprajoninės kontoros prekybos skyriuje inspektorės 
pareigose. 1996 m. išvyko gyventi į Kaišiadoris. Po dar-
bo ir šeimos rūpesčių ji rasdavo laiko rankdarbiams. Šis 
Danutės pomėgis gyvas ir dabar. Ilgais rudens ir žiemos 
vakarais Danutės rankose virbalai sukuria akį veriančius 
mezginius. O vasaromis Danutę užvaldo skiautiniai. Šis 
hobis, arba anot daktarės Eugenijos Šimkūnaitės, svyla, 
atsirado, gal būt, dukros dailininkės Dianos Tomkuvienės 
dėka. Tiesa, 1993 mn. į Kaišiadoris buvo atvykusi ir semi-
narą vedė skiautininkė iš Vilniaus Gražina Kriaunevičienė. 
Dukra Diana pakvietė mamą į šį renginį, nes Danutė 
labai norėjo sužinoti skiautinių kūrybos paslapčių. Po šio 
seminaro prasidėjo Danutės eksperimentai. Ji pradėjo nuo 
padėkliūkų, o vėliau sukūrė takelius, staltieses, lovatiese, 
pagalvių užvalkalus. 2009 m. už gražiausią lovatiesę ji 
liaudies meno zoninėje parodoje pelnė apdovanojimą. 
Danutės pomėgiui siūti skiautinius būtinas tikslumas, kaip 
ir vaistinėje. Taip ji apibūdina savo pomėgį: ‚Man patinka 

skiautiniai – įdomu iš medžiagos atraižėlių padaryti ką 
nors gražaus, jaukaus ir reikalingo“. Skiautinių meno 
pradininkė Lietuvoje Aldona Tamonytė yra sakiusi, kad 
kiekviena lovatiesę pasiuvusi moteris jau yra skiautininkė 
Kažin kokio titulo nusipelnė Danutė Katkevičienė viena 
savo 80-mečio jubiliejinėje parodoje eksponavusi  35 

dideles lovatieses, pasiūtas šeimos 
nariams ir patiems artimiausiems 
giminaičiams. O kur dar iškeliavu-
sios pas tolimesnius giminės narius, 
draugus ir pažįstamus! Vienos lo-
vatiesės traukia akį subtiliais spalvų 
deriniais, kitos žavi netradiciniais 
kontrastais, spalvų perėjimais, ak-
centais, jose skleidžiasi gėlės, mirga 
tautinių juostų ir audinių raštai bei 
ornamentai. Danutė atskleidė skiau-
tinių kūrybos paslaptį: “Vienam siu-
viniui sunaudoju nuo 2500 iki 3500 
kvadratėlių, kurių dydis – 3x3 cm. 
Lovatiesę siuvu vieną-tris mėnesius. 
Sparčiau ir smagiau dirbti, kai žinai, 
kam ji skirta: norisi kuo greičiau 

pradžiuginti žmogų ne tik gražiu, bet ir praktišku daiktu. 
Siuvius parduodu itin retai, dažniausiai dovanoju” – sako 
jubiliatė. Iš įvairių Lietuvos vietovių atvyko pasveikinti 
Danutę 80-mečio proga buvę kurso draugai. Jubiliatei 
linkėjome ilgiausių metų, sveikatos ir kūrybos džiaugsmo 
gausinant skiautinių kraitelę. Apie Danutės Jubiliejų, kuris 
buvo pažymėtas spalio 22 dieną Kaišiadorių kultūros 
centre šiltus žodžius parašė R. Šimelienė laikraštyje 
“Kaišiadorių aidai” straipsnyje “Kitoks Danutės Kat-
kevičienės pasaulis”. Išsamiai aprašė Danutės jubiliejų 
ir parodos rengėjus žurnalistė R. Suslavičienė laikraštyje 
“Atspindžiai”. Tikiuosi, kad  “Lietuvos farmacijos žinių” 
žurnalo skaitytojams bus įdomu susipažinti su neeiliniu 
mūsų kolegės vaistininkės laisvalaikio pomėgiu.

Vaistininkė Lilita Herta Kačionienė,
LFS Garbės narė

Vaistininkės Danutės Katkevičienės svyla...

jubiliejai
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kas, kur, kada

2016 m. gruodžio 2 d. Birštonr įvyko LFS 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
skirta farmacijos aktualijoms. Apie Austrijos 
vaistų kokybės užtikrinimo sistemą pranešimą 
padarė GL Pharma (Austrija) kompanijos atstovė 
Lolita Šideikė. Pranešimas buvo iliustruotas 
nuotraukomis iš vaistų gamybos ir kokybės kon-
trolės proceso. Įdomus buvo pranešimas, kurio 
tema „Vaistų suderinamumas, problemos ir jų 
sprendimas, kas atsakingas“. Jį perskaitė Marius 
Leicmanas, UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ 
atstovas. Jis pažymėjo, kad teikiant pagrindinę 
farmacinės rūpybos paslaugą pacientams būti-
na paaiškinti kokie gali būti nepageidaujami 
reiškiniai netinkamai vartojant keletą receptinių 
ir berecepčių vaistų. Vaistininkui galėtų padėti 
kompiuterinės programos operatyviai pateiki-
ančios keleto vaistų suderinamumo situaciją apie 
kiekvieno individualaus paciento vartojamus vais-
tus. UAB „ENTAFARMA“ generalinis direktorius 
vaistininkas Tauras Endriukaitis pateikė išsamią 
Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių farmacijos 
rinkos apžvalgą, profesionalaus vaistinių ir vaistų 
tiekėjų bendravimo svarbą. Apie virtualių vaistinių 
tinklų perspektyvas kalbėjo projekto „Mano vais-
tinė“ vadovas Dalius Rastauskas. Apie Farmacinės 
rūpybos pagrindinės paslaugos teikimo būklę 
Lietuvos vaistinėse ir papildomų paslaugų teikimo 
perspektyvas pranešimą padarė LFA prezidentas 
prof. Eduardas Tarasevičius. Jis pažymėjo, kad 
iki šiol vaistinėms nepateikta galimų papildomų 
farmacinių paslaugų sąrašas bei tokių paslaugų 
teikimo aprašai.

kas, kur, kada

2016 m. lapkričio 24 d. Kauno kolegijoje vyko 
respublikinė konferencija „Farmakotechnikų 
rengimas Lietuvoje: aktualijos ir perspektyvos“, skirta 
farmakotechnikų rengimo Lietuvoje 70–čio  paminėjimui. 

Farmakotechnikų rengimo istorija prasidėjo 1946 metais 
Kaune, Respublikinėje  Kauno Farmaceutų mokykloje, 
kuriai vadovavo R. Packevičius.

1949 metais studijas baigė pirmosios laidos 21 
diplomantė, o per septynis dešimtmečius šiuos mokslus 
baigė ir specialybę įgijo virš 4000. Per visą 70 metų 
laikotarpį keitėsi institucijų vietos ir pavadinimai: 1948 m. 
Respublikinė Kauno Farmaceutų mokykla buvo prijungta 
prie Kauno Felčerių-Akušerių mokyklos ir pavadinta 
Respublikine medicinos mokykla; Nepriklausomybės 
laikotarpiu, po 2000 metų Kauno aukštesnioji medicinos 
mokykla tapo sudėtine Kauno kolegijos dalimi, kur vyko 
studijos Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros, dabar – 
Medicinos fakultete. Pažymėtina, kad 1999 m., vykdant 
Leonardo da Vinči projektą su Danijos Hilerodo Farmakon 
mokykla Nr. LT/99/1/88113/PI/I.1.1.a/FPI “Europinius 
standartus atitinkančios farmakotechnikos studijų programos 
kūrimas”, parengta farmakotechnikos studijų programa 
(farmakotechnikos katedros vedėja Irena Remeikienė). Šiuo 
laikotarpiu pasikeitė profesijos kvalifikacijos pavadinimai: 
provizoriaus padėjėjas, farmakotechnikas, vaistininko 
padėjėjas.

Konferencijoje pranešimus padarė Kauno kolegijos 
direktorius dr. Mindaugas Misiūnas, Medicinos fakulteto 
dekanas Julius Dovydaitis, Farmakotechnikos katedros 
vedėja Romualda Gaurylienė, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos 
muziejaus direktorius doc. dr. Tauras-Antanas Mekas. 
Farmacijos departamento prie SAM direktorė Gina 
Krukienė, Socialinių partnerių atstovai: Eglė Dieninytė 
(UAB „Ąžuolyno vaistinė“ direktorė), Birutė Varanavičienė 
(Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikų vaistinės 
vedėja), Romualdas Paulauskas (UAB Apotheca vaistinės 
vadovas) ir „Euro vaistinių“ tinklo atstovai.

Atminimo dovanos ir padėkos raštai įteikti 
farmakotechnikos katedros dėstytojams ir ilgametėms 
vadovėms Irenai Remeikienei ir Vitai Kiaunytei. 

Jubiliejinės konferencijos plenariniame posėdyje buvo 
pristatyti trys pranešimai: 

Farmacijos aktualijos (direktorė Gita Krukienė, 
Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos);

Darnaus tarpdisciplininio bendradarbiavimo svarba 
farmacijos mokslui ir praktikai (Prof. dr. Ona Ragažinskienė, 
Vytauto Didžiojo universitetas Kauno kolegija); 

Farmacijos teorinių žinių taikymas darbo rinkoje 
(direktorė Eglė Dieninytė, UAB Ąžuolyno vaistinė ir lektorė 
Regina Motienė, Kauno kolegija).

Konferencijos pabaigoje farmakotechnikos katedros 
studentai: Aurimas Galkontas, Laura Petkevičiūtė ir Paulina 
Navickaitė pasidalino įspūdžiais iš Erasmus+ profesinės 
praktikos Maltos visuomenės vaistinėse. 

Renginio meninę dalį atliko Kauno kolegijos tautinių 
šokių kolektyvas ir Farmakotechnikos katedros II kurso 
studentės Vytautė Jurkutė.

Doc. dr. Laimutė Jonaitienė konferencijos dalyvius 
pakvietė į ekskursiją apžiūrėti Kauno kolegijos modernią 
studijų aplinką ir biblioteką.

Renginį apibendrino Kauno Kolegijos Medicinos 
fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, padėkodamas visiems 
susirinkusiems.

Prof. Dr. Ona Ragažinskienė
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ką rašė spauda apie FarMaciją prieš 80 Metųkas, kur, kada

2016 m. rugpjūčio 28 d. Argentinoje vykusio FIP 
76-ojo kongreso metu dalyviams buvo platinama 
„Imunizavimo vaistinėse apžvalga“. Tai išsamus 
penkių autorių darbas, kuriame pateikti duomenys apie 
imunizavimo patirtį Argentinos, Australijos, Belgijos, 
Prancūzijos, Airijos, Filipinų, Portugalijos Pietų Afrikos, 
Šveicarijos ir Didžiosios Britanijos vaistinėse.

2016 m. lapkričio 9 d. Varšuvoje Nacionalinės 
filharmonijos salėje vyko iškilmingas Lenkijos 
Vaistininkų Rūmų (LVR) 25-mečio paminėjimas. Į šį 
renginį LVR pirmininkė farm mag. Elzbieta Piotrows-
ka-Rutkowska pakvietė LFS prezidentą prof. habil. dr. 
Eduardą Tarasevičių. Be Lietuvos dar buvo pakviesti 
svečiai iš Vokietijos ir Ukrainos. Iškilmės prasidėjo Šv. 
Mišiomis Šventojo kryžiaus bazilikoje. Apie vaistininkų 
rūmų veiklą pranešimą padarė šių rūmų pirmininkė 
Gausiai susirinkusius vaistininkus ir svečius sveikino 
sveikatos ministras ir nusipelniusiems kolegoms 
vaistininkams įteikė valstybinius Lenkijos prezidento 
ir Sveikatos apsaugos ministro apdovanojimus.  Nuo 
LFS sveikinimo žodį tarė LFS prezidentas. Už ilgametę 
vaisingą veiklą Rūmuose ir įnašą  vystant Lenkijos 
farmaciją kai kurie vaistininkai buvo apdovanoti prof. 
Bronislavo Koskovskio medaliu. Įvertinant LFS ilgalaikį 
bendradarbiavimą su LVR LFS prezidentui buvo įteiktas 
LVR XXV-mečio diplomas. Minėjimo dalyviams buvo 
skirtas šventinis koncertas, fojė buvo eksponuojami 
vaistininkų tapybos ir fotografijų darbai. Pagrindinis 
renginio rėmėjas buvo kompanija Pfizer.

Vis kartojasi žiemos ir vasaros,
Ir pavasario vėjai žali, 
O gyvenimas primena pasaką, 
Pasiklydusią žemės glėby...

O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų juoką, svajas ir džiaugsmus, 
Ir lyg skolą – nemokamai dosniai  
Atskaičiuoja, dalina metus...

J. Marcinkevičius

jubiliejai

LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina LFS 
Garbės narį, farmacijos istorijos puoselėtoją 
vaistininką LIUDVIKĄ RULINSKĄ 
garbingo 80-mečio proga ir linki geros 
sveikatos, kūrybinių minčių ir malonių 
prisiminimų akimirkų.

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina Kolegę DANUTĘ 
BALNYTĘ KATKEVIČIENĘ garbingo 
Jubiliejaus 80-mečio proga ir linki geros 
sveikatos ir puikios nuotaikos kūriant 
liaudės meno stebuklus.



60 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017 61Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017

ką rašė spauda apie FarMaciją prieš 80 Metųką rašė spauda apie FarMaciją prieš 80 Metų



62 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017 63Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017

ką rašė spauda apie FarMaciją prieš 80 Metųką rašė spauda apie FarMaciją prieš 80 Metų



64 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017 65Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017

iš lFs veiklos

Čikagos lietuvių farmacininkų 
asociacijos LAPAS 25-mečio proga 

susitikimai su vaistininkais Lietuvoje, 
2016 m. rugsėjo 2-10 d. 

FOTOREPORTAŽAS

naujos knygos

Gyvenime niekas 
nevyksta šiaip sau 
- viskas iš anksto 
numatyta, sudėliota, 
nuspręsta iš viršaus.

Mes gyvename 
pagal tam tikrą plane, 
atliekame savo misiją ir 
nieko negalime pakeisti.

Gyvenime sutiktų 
žmonių asmenybės, jų skaičius, vieta taip pat yra 
numatytos.

Visą tai supratau, sulaukusi brandos.
Savo gyvenime sutikau daug nuostabių, 

nuoširdžių žmonių, (pasitaikė ir piktų, bet 
daugiau gerų), radau daug ištikimų draugų, 
bendražygių, su kuriais dar ir šiandieną 
bendrauju ir džiaugiuosi jų draugija.

Gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, tačiau jeigu 
viską tektų pakartoti iš naujo, elgčiausi lygiai taip 
pat.

Šiais metais  įvyks 22-asis Europos 
ligoninių vaistininkų kongresas (EAHP), 
kurio tema „Ligoninės vaistininkas – 
pokyčių iniciatorius“. Kongresas vyks 
Kanuose (Prancūzija) kovo 22-24 dienomis. 
Kiekvienais metais, kovo mėnesį, ligoninių 
vaistininkai susirenka į kongresą pasisemti 
naujų žinių ir patirties. Skaityti pranešimus 
kviečiami pasaulyje žinomi mokslininkai ir 
praktikai, todėl renginys susilaukia didžiulio 
farmacijos ir kitų medicinos specialistų dėmesio 
ne tik iš Europos šalių. Kasmet iš viso pasaulio 
dalyvauja virš trijų tūkstančių dalyvių . 

Kongreso programą ir detalesnę informaciją 
galima rasti EAHP tinklalapyje: http://www.
eahp.eu/congresses#node_congress_congress_
info_group_congress

Šių metų sausio 27-30 dienomis 
Amsterdame, organizuojamas kasmetinis  
Europos vėžio kongresas (ECCO). 
Tai vienintelis toks kongresas Europoje, 
kuris apjungia visų specialybių medicinos 
darbuotojus, dalyvaujančius onkologinėmis 
ligomis  sergančių pacientų gydyme: 
įvairių specializacijų gydytojus onkologus, 
vaistininkus, dirbančius onkologinės 
farmacijos srityje bei slaugytojus.  Sausio 
27 – tai Europos Onkologinės farmacijos 
sąjungos (ESOP) diena, kurios metu 
skiriamas išskirtinis dėmesys peroraliniams 
chemoterapiniams vaistams, jų sąveikai su 
maistu bei naujausiems vaistams, skirtiems 
onkologinių pacientu gydymui.

S K E L B I M A I
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AUKSINIO VIENARAGIO FARMACIJOS MUZIEJUS KESEGE (VENGRIJA)

FarMacijos Muziejai

Auksinio vienaragio Farmacijos muziejus Kėsege 
įsikūręs 18 amžiaus pastate. Jame yra nuolatinė paroda 
vaizduojanti XVII-XIX a. amžiaus pilietinės ir religinės 
vaistinės istoriją. 

Muziejuje išlikę buvusios jėzuitų vaistinės 1737-
1743 metų baldai . Oficino lubas puošia Madonos su 
kūdikiu ir šv. Kosma ir Damijono medicinos ir farmaci-
jos globėjų paveikslai. Pirmoji muziejaus patalpa skirta 
parodyti seniausios vaistinės istorinius dokumentus. 
Didžiojoje salėje eksponuojami senieji farmacijos 
praktikoje naudojami matavimo ir analizės įrankiai, 
senos vaistingos medžiagos. Lankytojai gali susipažinti 
su vaistinės indais (štanglazais), kurie buvo pagaminti 
nuo XVII iki XX amžiaus. Paskutiniame kambaryje 
eksponuojamos vaistų gamybos priemonės. Palėpėje 
buvo džiovinamos ir apdorojamos vaistažolės. Šiandien 
muziejuje yra botanikos sode išaugintų aštuoniasdešimt 
rūšių augalų, kurie buvo vartojami XVIII amžiuje vaistų 
gamybai. Malonus jų aromatas pripildo visą kambarį.

Čia buvusioje vaistinėje 316 metų dirbo seniausia 
vistininkų dinastija, kuri sukaupė 24 tūkstančių tomų 
farmacijos specializuotą biblioteką. Restauruotas far-
macijos muziejus buvo atidarytas 1980 m. Vaistinės 
kieme ir šiuo metu auginami vaistiniai ir prieskoniniai 
augalai.

Taigi, jei keliausite po Vengriją būtinai aplankykite 
šį įdomų farmacijos muziejų, kuriame pajusite mūsų 
profesijos senųjų laikų dvasią, pamatysite daug vertingų 
eksponatų, kurių neteko matyti kituose muziejuose.

Adresas: 9730, Kőszeg Jurisics Miklós tér 11.
Tel.: (94) 360-337
E-mail: patikamuzeum@muzeumkoszeg.t-online.hu

iš lFs veiklos

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szeg
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
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https://hu.wikipedia.org/wiki/XIX._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetes
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https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Illat&action=edit&redlink=1
mailto:patikamuzeum@muzeumkoszeg.t-online.hu


68 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (244-245) · 2017

Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) organizuoja farmacijos mokslininkų ir vaistininkų išvyką 
į Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP)  Farmacijos mokslų ir praktykos 77-ąjį kongresą, 
kuris vyks Seule (Pietų Korėja) 2017 m. rugsėjo 10-14 dd. Šio kongreso tema: „Nauji 
farmacijos uždaviniai - greta vaistų teikti daugiau paslaugų“. LFS kviečia kolegas iš anksto 
planuoti komandiruotę arba atostogas vykti kelti savo profesinę kvalifikaciją šiame tarptautiniame 
forume. Kongreso dalyviams bus įteikti pažymėjimai, įvertinant kiekvieną dalyvavimo kongrese 
dieną, po 9 val. už dieną. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LFS būstinę el. paštu: 
taredas@gmail.com, arba mob. tel. 868714474 iki balandžio 1 d.

mailto:taredas@gmail.com

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	part_27e46d17f4674bdd884ac6b996ec3389
	part_93c7e07a2c5e4160a068588b8c8cf166
	part_c75d050f564e47e193710e5849c31818
	part_4a4176ab3cf94828b776cd5b0222413d
	part_d7a297a97f0d457fbb8f753ed49ae167
	part_0f1db26dd97040c8af4da4006fdf71cc
	part_f6b3c500018f4a9aacbbb2714a623998
	part_bdff027dbf7c4d75bf5869a341fea8b2
	part_ff7715f5a45741079184d1bab358ea47
	part_3b0f46f6af2644e3b0f7232802794bd0
	part_517c948faa4540c2aa8b576224b851dc
	part_9164e9f219c44088b04366a1e386a044
	part_25e55fcd86b1496faabb7bc92d3bbbb9
	part_e579a95c30d44da7b97c93503e4a0bf9
	part_4878c78033d241b6baa49b8850aaed2a
	part_75f7bec9992146fa9ee0f7438e2f00da
	part_15aa76645a614ff8a54271e96770c5a3
	part_635f3f6229ea41acbc023bf18c0fb4e8
	part_c97a9e3f5f2045db8a69e8b4e84a8a10
	part_3176e359982c4b8db4f38360ba690a57
	part_3f1979a0da63427e90fe86a93e360040
	part_c3a55e50ead748eabf7583fad0a942d1
	part_e71dca0393e44b669489fd89b0076211
	part_ef59d7acf1094aa1b08e645039611baf
	part_6a86ac9fc5db4b6c8096edf54a3026ca
	part_126647d6fbe04616ba6c1b0138fc19e6
	part_ee5769301582445c99b465ac8deaa65e
	part_1f650fffcbfd47dca4d1027c838db87c
	part_c7e1eb716a2b47379a07e833814e4a3d
	part_0de7bf07a9c544c78be7b39413fbda18
	part_8e859c27a48c4f5383d51e69b8424976
	part_2780e829f5dc4b758045ff881fb281f3
	part_cba895468ea84907b2fa378cd515427b
	part_cf96ced477d34ad098b911b333bdf81d
	part_bc649715a1e4488388124672caa8d7cc
	part_e7f7a524d96b4d698ba6ef136e60faee
	part_49dd3a7fcaab4e4094bb2e97636bce02
	part_af398cd15a754a8aac4934cc5a8cc862
	part_85f20103e35d430f999bae9d606815c1
	part_17b9c01ee58d4a3c8b6c53080a3d2792
	part_d6f4b02633954fc88e7a2972dee5ac1d
	part_f55c96e89b024855be5ff2ffc23ea785
	part_6b554bd7dd3646789a91b066be6ecc8f
	part_3080a708f3df4125b9432759d419ff76
	part_3af289e831914c16b9fd455184afd1b6
	part_4d7d6f7259dc472780db170b6cdf368e
	part_f7ecc05306924287953f89cd54b3ce70
	part_8fade0574eb64bb6afcbcfebaac7d0bd
	part_d737ff12cd9b4a239c6f2ac36cfa49b7
	part_9e1539a51f264d2bb33f6b81e11ca42f
	part_5c29ee84d7314ae69325d5fb606acb5c
	part_da8cfbedfddf4d0387bf3e2591e4cd3f
	part_469fc091946643178d23ec7572c99121
	part_16f611cee6e3437eb69469d2506031c9
	part_d70ea129d5ec44f6bb21df52a74630f8
	part_b0117b845e7346a2b7a512bad844daa7
	part_9bc9372bac50458992b2544bcd5c9448
	part_e555ed6df4d3422680cef85b6b58cf42
	part_96c1d0ba807141bbaf56f4005295a71b
	part_4fe4968e3a424c52a24ba876c83bb749
	part_6f4030b8274b44d8b24ef848b9a01d0e
	part_69651d10594b4065b439f17fc857d18a
	part_4742c30a8e564ef8ab4fb80b69259af7
	part_c2d99fba4bcb4666bb9fe28d879fc814
	part_0543b35637224ff6973a70aab7f1877d
	_GoBack
	part_119fe7986ecf475eb774135e41154e61
	part_10550b67fc1a46cfabdfd16a919df974
	part_debc680ffe574b9c938c1c9f44a489d3
	part_91b9ba8873a140778520d2f562fe5907
	part_5fe424d227874092a1ab879f82fd9047
	part_3bb6dab2a6664919aae583b661211c4c
	part_20ac297b61b5485fb5a14066618911d8
	part_cecaba96aacb4335aa3858662c111f17
	part_bea4519f065f48ce94814782b9dec201
	part_150962c8f45f4751ae42bee3810666ba
	part_265f4a5ace334a65b18d96b5c9cedf63
	part_36a39b6dafc1410b858879ab68379afe
	part_8d55163988e54c8c924459822bad7d08
	part_dd49ff1b82cd4a0aa0e7d9ca9ac900bc
	part_04a03fcdd1e24efaa774ab89890b1bf8
	part_5f6a2fc7e668492bacbe93412518708d
	_GoBack
	_GoBack

