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MIELOS KOLEGĖS 
IR
MIELI KOLEGOS!

Sveikinu visus “Lietu-
vos farmacijos žinių” žur-
nalo skaitytojus sulaukus 
2010 metų   dvigubo žur-
nalo numerio.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos istori-
joje profesijų atstovams, 
ir šiais metais ypač jautriai ir atsakingai aptarnauti 
pacientus ir tuo būdu prisidėti prie mūsų profesijos 
prestižo kėlimo. Šiame žurnalo numeryje Jūs rasite 
straipsnius apie farmacijos sektoriaus aktualijas, 
susipažinsite su Farmacijos departamento prie SAM 
naujausiais teisės aktais bei Valstybinės vaistų kon-
trolės tarnybos priimtais teisės aktais. Skaitytojams 
pateikiama LFS XXIV suvažiavimo medžiaga su 
gausiomis nuotraukomis. Šiame žurnalo numeryje 
patalpinta gausi informacija apie Lietuvoje įvykusį 
BaltPharm Forumą-2010. Siekiant supažindinti 
vaistininkus ir vaistininkų padėjėjus su farmacijos 
mokslo ir praktikos naujovėmis užsienyje, spaus-
diname ištraukas iš kitų šalių farmacinės spaudos. 
Jubiliejų rubrikoje pristatomos farmacijai nusipel-
niusių Kolegų jubiliejinės sukaktys. Farmacijos 
istorijos mėgėjai galės susipažinti su „Farmacijos 
žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prie 80 metų. 
Skaitytojai šiltai sutiko mūsų žurnalo jau keliuose 
numeriuose talpinamą naujovę - tai žymaus Vilniaus 
universiteto, o vėliau Kauno medicinos instituto far-
macijos fakulteto dėstytojo ir mokslininko docento 
Eduardo Kanopkos memuarų “Gyvenimo kelionė” 
tęsinio spausdinimą. Skaitytojai susipažins su „Ąž-
uolyno vaistinės“ direktorės E. Dieninytės interviu. 

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 pata-
rimų bei atsakymų į Jus dominančius klausimus.

Pagarbiai,
prof. Eduardas Tarasevičius

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

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

Vyr. redaktorius prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius
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R E D A K T O R I A U S  Ž O D I S

Jezuitų „Juodojo erelio“ vaistinės, įkurtos 1758 m. oficina. Šiuo metu šios vaistinės interjeras yra Sze-
kesfehervar miesto muziejuje (Vengrija).
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IntervIu

Gerb iama d i rek torė ,  mūsų  žurna lo 
skaitytojams būtų įdomu sužinoti daugiau 
apie Jūsų vadovaujamos vaistinės istoriją, jos 
darbuotojus, vykdomas funkcijas bei ateities viziją. 
Tad pradėkime nuo istorijos. 

Kada buvo įkurta Jūsų vadovaujama vaistinė 
ir kaip ji plėtėsi?

Mūsų vaistinė įsteigta 1931 m. rugpjūčio 31 
d. Pirmasis jos savininkas buvo vaistininkas A. 
Underis. Ilgiausiai mūsų vaistinėje dirbo vaistininkė 
Liucija Vėsienė (nuo 1960 iki 2000 metų. Jos dėka 
vaistinė buvo perkelta į naujas patalpas 1986 metais. 
Tuo metu tai buvo viena gražiausia Kauno vaistinių. 
Įėjusius pacientus maloniai stebino oficinoje 
trykštantis fontanas.

Kokia Jūsų dabartinio kolektyvo sudėtis ir kokie 
vykdomi darbai?

Šiuo metu dirba 10 darbuotojų, iš jų keturi 
vaistininkai, du vaistininkų padėjėjai, finansininkė 
ir du pagalbinio personalo darbuotojai, kurie talkina 
vaistų gamyboje ir užtikrina vaistinėje švarą. Iki 2000 
metų vaistinėje dirbo apie 20 darbuotojų, nes tuo metu 
vaistinė aptarnavo didelę odos ir veneros ligų ligoninę 
bei kitas gydymo įstaigas.

Vaistinė, į kuria įėjus norisi nusiimti kepurę...
Interviu su Kauno UAB „Ąžuolyno vaistinės“ savininke 
vaistininke Egle Dieninyte

Kaip Jums sekasi bendradarbiauti su gydytojais. 
Ar gydytojai išrašo ekstemporalinius vaistus?

Daug metų vaistinė bendradarbiavo su odos 
ir veneros ligų ligoninę ir šiuo metu vaistinę 
gaminamų vaistų asortimento didžiausia dalį sudaro 
dermatologiniai vaistai. Atsiradus laisvos patalpoms 
šalia vaistinės įsikūrė „Ąžuolyno“šeimos sveikatos 
centras. Čia dirba šeimos gydytojai, dermatologai, 
kardiologai ir kiti specialistai su kuriais vaistinė nuolat 
palaiko profesinius ryšiu.

Daugelyje Europos šalių diegiami farmacinės 
rūpybos elementai. Koks Jūsų požiūris į farmacinę 
rūpybą ir klinikinę farmaciją?
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IntervIu

Ilgą laiką Jūsų vaitinei vadovavo L. Vėsienė. 
Kokie Jūsų santykiai dabar su išėjusia į pensiją 
kolege?

   
Žinoma mes neužmirštame mūsų praktinio 

darbo mokytojos. Ji visada yra laukiama mūsų 
kolektyve ir jos žodžiais tariant ši  vaistinė yra jos 
antrieji namai. Kai kurie darbuotojai yra išvykę 
dirbti į kitas šalis ir jie visada mielai aplanko mūsų 
vaistinę ir papasakoja apie darbo patirtį.

laiminga. Norėčiau palinkėti kad jauni vaistininkai 
atlikdami sąžiningai profesines pareigas sugražintų 
ankstesnį vaistinės prestižą ir kad atėjęs į vaistinę 
pacientas vėl nusiimtų kepurę ...

Jūsų vaistinės oficinoje daug mūsų profesijai 
brangios atributikos. Tai suteikia vaistinei specifinę 
atmosferą kurioje malonu dirbti ir vaistininkams ir 
atėjusiam pacientui. Kodėl Jūsų vaistinė skiriasi nuo 
kitų „pampersinių“ vaistinių? O gi todėl kad vaistinė 
yra sveikatinimo įstaiga kurioje apsilankęs pacientas 
turi pasijusti sveikesnis ne tik gavęs reikalingus 
vaistus, išsamu paaiškinimą bet ir pajusti gydančią 
vaistinės atmosferą ir malonę vaistininkės šypseną, 
kuri juk nieko nekainuoja ...

Dėkoju už pareikštas mintis ir LFŽ žurnalo redkolegijos 
vardu linkiu įgyvendinti svarbiausius projektus tobulinant Jūsų 
klinikų pacientų aprūpinimą vaistais ir medicinos paskirties 
priemonėmis.

IntervIu

Tai vaistinės išlikimo garantija. Kiekvienas 
vaistininkas turi vykdyti klinikinės vaistininės 
funkcijas, nes pacientai ateina iš poliklinikos su 
įvairių receptų paketu ir vaitininkas privalo ne tik 
„parduoti“ vaistą, bet suteikti jam išsamią informaciją 
ir apie vaisto sudėtį ir apie vartojimo trukmę, laiką 
ir dozę, ir apie galimas nepageidaujamas reakcijas 
ir apie keleto vaistų galima sąveiką organizme, ir 
apie vaistų sąveiką su maistu, ir t. t. Vaistininkas 
atsižvelgdamas į paciento finansines galimybes turi 
pasiūlyti tuos pačios cheminės sudėties pigiausius 

analogus, kuriu veikimas aprobuotas VVKT ir 
pripažintas ekvivalentišku.

Jūs esate Tarptautinės farmacijos federacijos 
(FIP) narė, Lietuvos farmacijos sąjungos, 
dalyvaujate kongresuose, suvažiavimuose, 
seminaruose ir kituose farmacijos mokslo ir 
praktikos renginiuose. Kokios naudos profesinei 
veiklai Jūs pasisėmėte minėtuose forumuose?

Kontaktų su kitų šalių kolegomis pradėjau 
ieškoti, supratusi, kad turimų žinių dirbant 
visuomenės vaistinėje nepakanka, o informacijos, 
kokia turi būti pažangi visuomenės vaistinė, 
pavyko sužinoti dalyvaujant tarptautiniuose. Taip 
pat ne mažiau svarbūs Baltijos šalių vaistininkų 
susitikimai bei LFS organizuojami suvažiavimai ir 

konferencijos. Dalyvaujant tokiuose renginiuose, 
bendraujant su kitų šalių vaistininkais įgyjama 
didelė patirtis, atsiranda noras keisti ir tobulinti 
visuomenės gamybinės vaistinės veiklą.

 Kokie Jūsų santykiai su vaistininkų padėjėjais?
Aš ne įsivaizduoju gamybinės vaistinės darbo be 

farmakotechnikų. Jie puikiai dirba vaistų gamyboje, 
o pacientus tiesiogiai aptarnauja tik vaistininkai.

Jūsų vaistinėje KMU studentai semiasi praktinių 
žinių.. Ko Jūs norėtumėte palinkėti būsimiems 
vaistininkams? Ar norėtumėte, kad Jūsų vaikai 
pasirinktų vaistininko profesiją?

Kasmet praktiką atlieka KMU bei kolegijos, 
taip pat užsienio šalių studentai. Norinčių visada 
būna daugiau, nei galime priimti. Tikrai džiugina, 
kad praktikantai domisi, stengiasi daugiau sužinoti, 
išmokti. Norėčiau jiems palinkėti išlaikyti šį 
jaunatvišką entuziazmą, norą keisti, tobulinti mūsų 
darbą. Manau kad siekiant susigrąžinti  autoritetą ir 
pagarbą vaistininko profesijai didžiausia našta kris 
ant jų pečių.   Net žinodama, kaip tai nėra lengva, jei 
kuris iš dukrų pasirinktų šią profesiją, tikrai bučiau 
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* Plėsti pacientų konsultavimą vaistinėse, diegiant 
išankstinio jų pageidavimų monitoringo sistemą.

   Nuolat didėjantis vaistų asortimentas kelia tiek 
nacionalines, tiek regionines bei globalines problemas. 
Apie galimybes jas spręsti buvo diskutuojama kongrese 
ir  pasiūlytos rekomendacijos bei galimi sprendimo 
būdai. Kongreso dalyvių manymu būtina:

* Išnagrinėti maksimalaus medicininio poveikio 
pacientui ir minimalaus poveikio aplinkai santykį,

* Išnagrinėti galimybes minimalizuoti farmacines 
atliekas ir jų utilizavimo metodus taikomus įvairiose 
šalyse,

* Vesti diskusijas su vaistų pramonės ir vaistų 
platinimo įmonių atstovais,

* Išnagrinėti vaistų antplūdį XXI amžiuje nustatant 
jų paskirtį ir mažai besiskiriančių analogų priežastis.

   Kongreso metu buvo nagrinėjamos ir ligoninių 
vaistinių problemos. Vykstant valstybių integracijai ir 
gyventojų judėjimui iškyla nacionalinės ir tarptautinės 
patirties panaudojimo būtinumas tobulinant ligoninių 
vaistinių darbą. Ligoninių vaistinių sekcijoje buvo 
diskutuojama ir priimtos rekomendacijos, numatančios 
būtinumą:

* Spręsti tarptautinio bendradarbiavimo problemą 
informuojant ligoninių vaistines apie nacionalinės 
veiklos ypatumus,

* Pasikeisti informacija apie ligoninių vaistinių 
aprūpinimą vaistais taikant “cito” strategiją kiekvienoje 
šalyje.

Ypatingo dėmesio sulaukė šiame kongrese pristatytas 
Europos Teisingumo Teismo 2009m. gegužės 19 dienos 
sprendimas dėl nagrinėtos bylos, susijusios su vaistinių 
nuosavybe Italijoje ir Vokietijoje. Farmacijos teisę 
nagrinėjantys teisininkai komentavo minėto sprendimo 
argumentus. Šis Teismas pabrėžė, kad vaistai yra 
ypatingos prigimties produktai, kurių terapiniai efektai 
iš esmės skiriasi nuo kitų prekių. Vaistininkas turi 
valdyti vaistinę ne dėl grynai ekonominių paskatų, bet 
ir vadovaudamasis profesinio pasirengimo žiniomis. 
Teismas padarė išvadą, kad ne vaistininko valdoma 
vaistinė gali kelti pavojų visuomenės sveikatai. Nors 
Teisingumo Teismas nenurodė visoms 25 Europos 
Sąjungoms šalims uždrausti ne vaistininkams būti 
vaistinių savininkais, tačiau jo sprendime sakoma “ 
svarbu, kad ES narė turi imtis apsaugos priemonių, o 
nelaukti kol realūs pavojai jau bus aiškiai matomi”.

Kongrese buvo svarstoma tarptautinė farmacijos 
studijų kokybės užtikrinimo problema. Buvo priimtas 
dokumentas, kuriuo kreipiamasi į nacionalines 
vyriausybes, visuomenines organizacijas ir universitetus 

dėl farmacijos specialistų rengimo tobulinimo, 
atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo iššūkius.

Kalbant apie problemas, kurios yra mūsų šalyje 
farmacijos sektoriuje, tenka konstatuoti, kad daugelis 
aukščiau paminėtų problemų yra neišspręstos. 
Farmacinės rūpybos ir farmacinių paslaugų diegimas 
mūsų vaistinėse atsilieka nuo kitų šalių praktikos. 
Daugumoje vaistinių pacientų aptarnavimas yra 
nepatenkinamas, jeigu jį vertintume pagal vaistinių 
praktikos reikalavimus. Žiniasklaidoje rašoma, kad 
mūsų vaistinės virto parduotuvėmis. Beveik neliko 
vaistus gaminančių vaistinių pagal gydytojų išrašytus 
receptus. O juk individuali farmakoterapija, parenkant 
individualiam pacientui tinkamas vaistų dozes ar jų 
kombinacijas užsienyje įgauna vis platesnį pobūdį. 
Vaistinėse nefasuojami vaistai, nors turtingiausioje 
pasaulio šalyje JAV kiekvienoje vaistinėje vaistininko 
padėjėjas gali išimti iš didelės pakuotės norimą kiekį 
tablečių ar kapsulių ir tinkamai apiforminęs perduoda 
vaistininkui. Jis atlieka farmacinę paslaugą įteikdamas 
vaistą pacientui, paaiškindamas jo vartojimo būdą ir 
trukmę bei galimas pašalines reakcijas.

Žiniasklaidoje skaitome apie nesąžiningos 
konkurencijos tarp vaistinių apraiškas, matome ir 
girdime vaistų reklamos, skatinančios neracionalų 
vaistų vartojimą, aktyvią veiklą. Miesteliuose ir 
kaimo tipo gyvenvietėse užsidaro vaistinės ir tuo 
būdu bloginamas vaistų prieinamumas gyventojams. 
Žiniasklaidoje pasirodė diskusija dėl vaistų pardavimo 
degalinėse tikslingumo. Apmaudu, kad šią mintį palaiko 
ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas 
Antanas Matulas. Neišlaiko kritikos tokios idėjos 
argumentas, esą reikia padėti degalinėms išgyventi 
sunkmetį dėl alkoholio pardavimo ribojimo. Mūsų 
šalyje yra virš 1500 vaistinių ir vairuotojams nėra 
problemos nusipirkti reikalingą vaistą. Besirūpinantis 
savo sveikata vairuotojas netgi savo vaistinėlėje turi 
pirmo būtinumo tablečių ar dezinfekcijai reikalingo 
vaisto. 

Ypač svarbi problema Lietuvoje yra ta, kad mūsų 
politikai nenori parengti nacionalinės vaistų politikos 
programos, kurią rekomenduoja turėti kiekvienai šaliai 
Pasaulio sveikatos organizacija. Priėmus tokią ilgalaikę 
programą Seime bendro sutarimo tvarka galėtume 
tikėtis darnios farmacijos sektoriaus veiklos mūsų šalies 
gyventojų labui. Juk vaistų veikimas nepriklauso nuo 
politinių partijų noro, o ligų pobūdžio irgi negalima 
pakeisti politiniais sprendimais. Taigi, tik bendras 
politinių jėgų sprendimas gali „pagydyti“ negaluojantį 
farmacijos sektorių Lietuvoje.

Iš LFS veIkLoS

Tarptautinė farmacijos federacija (FIP) įkurta 
1912m. kasmet organizuoja farmacijos mokslo ir 
praktikos kongresus, kuriuose pristatomi įvairių 
šalių pasiekimai farmacijos srityje. LFS vienintelė 
Lietuvos visuomeninė organizacija, būdama FIP 
kolektyviniu nariu, kasmet organizuoja vaistininkų 
išvykas į minėtus kongresus. Tai yra kvalifikacijos 
kėlimo galimybė kiekvienam farmacijos specialistui 
bei studentui. Tarptautinės farmacijos federacijos 69-
sis kongresas vyko 2009m. rugsėjo 2-8d. Stambule 
(Turkija). Jame dalyvavo virš 3000 farmacijos 
specialistų, dirbančių vaistinėse, vaistų pramonės 
ir didmeninės prekybos įmonėse, universitetuose, 
laboratorijose bei administracijoje. Šio kongreso 
pagrindinė tema buvo:”Atsakomybė už paciento 
gydymo pasekmes – ar jūs pasiruošę ją prisiimti”. 
Taigi, šiame forume buvo keliami trumpalaikiai ir 
ilgalaikiai iššūkiai vystant visuomenės vaistinių 
veiklą. Jų esmė yra tokia:

* Būtina nagrinėti globalines ir regionines 
tendencijas, kurios turi įtaka visuomenės vaistinių 
praktinei veiklai,

* Būtina įvertinti vaistininko vaidmenį vaistų 
kompensavimo ir pirminės sveikatos priežiūros 

srityse,
* Biznio ir sveikatinimo veikla turi būti vertinama 

farmacinės etikos požiūriu,
* Būtina diskutuoti apie vykstančius procesus 

farmacijos praktinėje veikloje visuomeninėse 
organizacijose kartu su visuomenės vaistinių, jaunųjų 
vaistininkų ir farmacijos studentų atstovais,

* Būtina apibūdinti klinikinio vaistininko veiklos 
profesinę svarbą ir apimtį,

* Būtina palyginti skirtingų šalių strategiją 
didėjančios konkurencijos sąlygomis.

   Šie iššūkiai susiję su daugeliu problemų. Minėtame 
kongrese vykusiose sekcijose ir simpoziumuose buvo 
aptariamos problemos, diskutuojama ir priimami 
pasiūlymai, kaip tas problemas spręsti. Ypač svarbi 
problema – tai paslaugų kokybės užtikrinimas 
vaistinėje. Tam tikslui pasiekti būtina:

* Apibendrinti farmacinės rūpybos patirtį įvairiose 
šalyse ir to pagrindu pateikti rekomendacijas,

* Išnagrinėti interneto taikymo farmacinėje 
rūpyboje galimybes atsižvelgiant į kiekvienoje šalyje 
esančias gydytojų ir vaistininkų bendradarbiavimo 
formas,

* Apibendrinti medikamentinės savigydos patirtį 
ir pateikti rekomendacijas racionaliai farmakoterapijai 
užtikrinti,

* Išnagrinėti vaistų falsifikavimo būklę įvairiose 
šalyse ir pateikti rekomendacijas plečiant tarptautinį 
kontrolės institucijų bendradarbiavimą.

   Daugelyje šalių vaistininkai aktyviai dalyvauja tiek 
asmens, tiek visuomenės sveikatos sistemoje glaudžiai 
bendradarbiaudami su gydytojais. Šios veiklos patirtis 
nėra apbendrinta. Taigi, vaistininko vaidmens didinimo 
sveikatos sistemoje problemos sprendimui būtina:

* Didinti klinikinio vaistininko vaidmenį visuomenės 
vaistinėse aptarnaujant astma sergančius pacientus,

* Stiprinti pirminę širdies-kraujagyslių ligų 
profilaktiką visuomenės vaistinėse,

* Didinti vaistininkų vaidmenį imunizavimo 
programų vykdyme,

TARPTAUTINĖS FARMACIJOS 
FEDERACIJOS (FIP) KELIAMI  IŠŠŪKIAI IR 
LFS PASTANGOS JUOS ĮGYVENDINANT

(Pranešimo, skaityto LFS XXIV suvažiavime, santrauka)
Eduardas Tarasevičius

Iš LFS veIkLoS
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2009 m. spalio 17 d. Kaune, Ryšių istorijos muziejaus 
patalpose įvyko LFS XXIV suvažiavimas. Suvažiavime daly-
vavo per 150 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio miestų bei rajonų, o taip pat svečiai iš Lenkijos, 
Latvijos ir Baltarusijos. LFS prezidentas prof. Eduardas 
Tarasevičius pranešime plačiai ir išsamiai papasakojo apie 
Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) keliamus uždav-
inius ir apie Lietuvos farmacijos sąjungos pastangas juos 
įgyvendinant. Tarptautines farmacijos federacijos pasaulio 
69-sis kongresas vyko Europos ir Azijos kontinentų sandūroje 
esančioje šalyje Turkijoje, Stambule. Kongrese dalyvavo per 
3000 vaistininkų iš 84 pasaulio šalių, jų tarpe IŠ Lietuvos 10 
vaistininkų delegacija.. Kongrese buvo svarstomos praktinės 
farmacijos temos:
	Visuomenės vaistinių vystymosi ateities kryptys,
	Vaistininkų strategija atsižvelgiant į didėjančią konkurenci-

ją,
	Farmacinių paslaugų kokybės užtikrinimas vaistinėse,
	Vaistininko vaidmuo visuomenės sveikatos sistemoje,
	Didėjančio vaistų asortimento problemos,
	Nacionalinės ir tarptautinės patirties panaudojimas 

sprendžiant farmacijos sektoriaus problemas.
LFS prezidentas prof. E.tarasevičius plačiai nagrinėjo 

farmacijos problemas esančias mūsų šalyje. Vėl atgimsta 
kai kurių politikų galvose idėja įteisinti nereceptinių vaistų 
pardavimą degalinėse. Šią iniciatyvą ypač remia LR Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, gydytojas Antanas 
Matulas. Spaudoje jis pateikė “svarius”šios idėjos argumentus, 
esą reikia padėti degalinėms išgyventi apribojus jose alkoholio 
pardavimą. Profesoriaus nuomone, netgi 

Plačiai žinomo vaisto aspirino negalima pardavinėti 
degalinėse, nes jis turi apie 10 kontraindikacijų, apie kurias 
benzino pardavėjas neturi jokio supratimo. Tik vaistininkas, 
kaip vaistų ekspertas, gali paaiškinti pacientui ir apsaugoti jį 
nuo galimų pašalinių reiškinių. Galima daryti prielaidą, kad 
vaistų pardavimo degalinėse liberalizavimas, gali būti susijęs 
su nelegalios narkotinių ir psichotropinių vaistų prekybos 
plitimu. LFS prezidentas kalbėjo ir apie tai, kad Lietuvoje 
vaistinės savininku gali būti ne vaistininkas. Tačiau Euro-
pos Sąjungos Teisingumo Teismas, esantis Liuksemburge 
2009m. gegužės 19d. nagrinėjęs Italijos ir Vokietijos bylas 
dėl vaistinių nuosavybės priėmė neapskundžiamą sprendimą, 
kad minėtose šalyse nacionalinė teisė, numatanti vaistinių 
nuosavybę tik vaistininkams, yra pateisinama.  Kita aktuali 
Lietuvos vaistinėms problema – tai vaistinių geros praktikos 
reikalavimų įgyvendinimas. Nuo 2010m. sausio 1d. visos 
vaistinės turi įvesti elektroninę kiekybinės apskaitos sistemą. 
Tačiau tokios sistemos įvedimas susijęs su papildomomis 
išlaidomis. Kompiuterinės įrangos, specialių kasos aparatų, 
programų įsigijimas, darbuotojų apmokymas gali kainuoti nuo 
20 iki 40 tūkstančių litų. Mažoms savarankiškoms vaistinėms 
tai gresia bankrotu. Yra ir kitų reikalavimų, kurie vaistinei 

visiškai nereikalingi ir nebūtini. FIP Kongreso metu  nurodytos 
strateginės farmacijos vystymo vizijos rekomendacijos iki 
2020 metų. Jos turėtų būti įgyvendintos ir mūsų šalyje. Mūsų 
šalies vaistininkų forume buvo perskaityta 10 pranešimų:

?“Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos veikla, 
įgyvendinant ES direktyvas”, pranešėjas – VVKT viršininkas 
Gintautas Barcys,

“Farmacijos įmonių inspekcijos veikla, siekiant 
užtikrinti teisės aktų vykdymą ir gyventojų aprūpinimą 
kokybiškais vaistais”, pranešėja – VVKT farmacijos įmonių 
inspekcijos vedėja Irena Vaketaitė,

?“Vaistų gamyba vaistinėse – praeities atgyvena ar 
individualios farmakoterapijos iššūkis”, pranešėja – KMUK 
vaistinės direktorė Birutė Varanavičienė,

“ Naujausi mokslo pasiekimai tiriant vaistinių augalų 
žaliavą”, pranešėjas – KMU doc. Valdas Jakštas,

?“Lietuvos visuomenės vaistinėse teikiamos paslaugos 
ir kokybės reglamentavimas”, pranešėjas – KMU doc. Rai-
mondas Radžiūnas.

?“Vaistininkų globėjas Šv. Jonas Leonardas”, pranešė-
jas – KMU Farmacijos ir medicinos istorijos muziejaus direk-
torius dr. Tauras Mekas. 

Svečiai iš Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos papasakojo 
apie savo šalių farmacijos sektoriaus vystymosi perspektyvas 
ir problemas. Dr. Tauro Meko pranešimas apie naują 2006m. 
paskelbtą vaistininkų globėją Šv. Joną Leonardą sukėlė visų 
dalyvių susidomėjimą. Jau daugelį šimtmečių vienas iš dviejų 
brolių kankinių Šv. Damijonas yra žinomas kaip vaistininkų 
globėjas. Ligoninių vaistininkai taip pat turi savo globėją – 
tai Šv. Gema Galgani. Pranešėjas apibūdino ir daugelį kitų 
globėjų. 

Suvažiavimo diskusijose kalbėjo vaistininkai Almyra 
Girdenienė, Rima Losinskaja, Antanina Rulinskienė, Liudas 
Kavaliauskas, Arūnas Šiaučiulis. Diskusijose pareikštas mintis 
apibendrino LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius. Suvaži-
avime pareikštos mintys bus perduotos šalies aukščiausios 
valdžios institucijoms. 

Suvažiavimas išrinko naujus LFS Garbės narius. Jais 
tapo Elektrėnų vaistinės vedėja Nijolė Kleinienė ir Vilniaus 
Gedimino vaistinės vedėja Regina Medzikauskienė. Šešta-
dienį ryte  Kauno Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios už 
vaistininkus išėjusius Anapilin.

Suvažiavimo metu veikė vaistininko Kęstučio Ra-
manausko nuotraukų paroda “FIP kongreso akimirkos” bei 
studentų farmacininkų stendas bei LFS suvažiavimo rėmėjo 
UAB “ENTAFARMA” stendas.

Suvažiavimas – tai ne tik pranešimai, diskusijos, kval-
ifikacijos kėlimas, bet ir nuoširdus draugiškas kolegų susiti-
kimas, bendravimas, pasidalijimas patirtimi ir problemomis, 
šeimų naujienomis. Kitas, jubiliejinis 25-sis LFS suvažiavimas 
vyks Kaune 2010m. spalio 16-17d., kurio metu bus paminėtos 
Farmacijos aukštojo mokslo Lietuvoje 225-sios metinės.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS (LFS) 
XXIV SUVAŽIAVIMO

LFS Garbės nariai provizorė Antanina Rulinskienė ir provizorius Liudvikas Rulinskas

Iš LFS veIkLoS



13Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (210-211) · 201012 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (210-211) · 2010

L
FS X

X
IV

 suvažiavim
as

Foto RepoRtažas

L
FS X

X
IV

 suvažiavim
as

Foto RepoRtažas



15Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (210-211) · 201014 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (210-211) · 2010

  

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos balandžio mėn. patikrino 
36 vaistines (tarp jų – 17 vaistinių tinklams nepriklausančių) 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tyrimas atskleidė, kad dauguma 
vaistinių nevykdo LR teisės aktų – ne tik nesumažino vaistų 
antkainių, o juos dar net padidino.

„VVKT nustatė mažmeninių prekybos antkainių taikymo 
pažeidimų net 30 iš 36 tikrintų vaistinių (tarp jų 17 tinklinių 
ir 13 tinklams nepriklausančių vaistinių). Apmaudžiausia, 
kad šios vaistinės ne tik, kad nesumažino vaistų antkainių, 
kaip vaistines tai įpareigoja padaryti įstatymai ir Vyriausybės 
nutarimai, o antkainius dar net padidino. Ministerija su tuo 
nesitaikstys ir pažeidėjams taikys griežčiausias nuobaudas – 
iki vaistinių veiklos licencijų sustabdymo“, - teigia Sveikatos 
apsaugos ministras Raimondas Šukys.

VVKT tikrino 30 pavadinimų nekompensuojamųjų 
vaistinių preparatų (po 15 receptinių ir nereceptinių vaistų), 
parinktų iš 100 populiariausių nekompensuojamųjų vaistinių 
preparatų sąrašo. Daugiausia pažeidimų ir labiausiai „užkelti“ 
prekybos antkainiai buvo nustatyti šiose tikrintose vaistinėse: 
UAB „Tamro vaistinė“ (prekinis ženklas „Šeimos vaistinė“), 
Didlaukio 80A, Vilnius – 97% (28 iš 29) tikrintų vaistinių 
preparatų buvo taikyti didesni mažmeninės prekybos 
antkainiai, negu leidžia Vyriausybės nutarimas; UAB “Skalvė” 
ir Co, Donelaičio 70D-42, Kaunas - 71% (17 iš 24); UAB 
„Rovifarma“ vaistinė, Liepojos 49, Klaipėda - 46% (12 iš 
26), UAB “Eurovaistinė”(prekinis ženklas “Eurovaistinė”), 
Savanorių pr. 68, Vilnius - 38% (11 iš 29). 

 “Visoms vaistinėms VVKT nurodė trūkumus pašalinti per 
5 dienas. Jeigu vaistinėse ir po 5 dienų nebus taikomi teisės 
aktais nustatyti mažmeninės prekybos antkainiai, VVKT, 
vadovaudamasi Farmacijos įstatymu, stabdys vaistinių veiklos 
licencijų galiojimą”, - teigia ministras R.Šukys.

VVKT viršininkas Gintautas Barcys atkreipia dėmesį, 
kad nuo 2010 balandžio 1 d. didmeninio platinimo licencijos 
turėtojai ir vaistinės turi vadovautis LR Farmacijos įstatymo 
59-1 straipsnio reikalavimais ir nekompensuojamiesiems 
vaistiniams preparatams privalo taikyti prekybinius antkainius, 
neviršijančius antkainių, nustatytų LR Vyriausybės 2010 kovo 
10 d. nutarimu Nr. 257.

“VVKT atliko palyginamuosius tyrimus sausio ir 
balandžio mėnesį. Iš jų paaiškėjo, kad 22 vaistinių preparatų 
(iš pasirinktų tikrinti 30 vaistų), vidutinės kainos sumažėjo, 
o 7 vaistinių preparatų – net padidėjo. VVKT tikrinimas 
parodė, kad vidutiniškai vaistai vaistinėse atpigo tik 2,84%. 
Pastebėjome ir kitą prioblemą – ¾ naujas vaistų kainas 
deklaravusių vaistų gamintojų, jas vidutiniškai padididino apie 
9%. VVKT pabrėžia, kad atliks papildomus palyginamuosius 
vaistų kainų tyrimus ir jei vaistų pabrangimas nebus 
motyvuotas, Sveikatos apsaugos ministerija apie tokį neetišką 
vaistų gamintojų elgesį informuos vaistų gamintojų šalių 
ambasadas, Europos Sąjungos priežiūros institucijas bei 
visuomenę ”, - teigia VVKT viršininkas Gintautas Barcys.

 
SAM Ryšių su visuomene skyrius

VVKT viršininkas Gintautas Barcys

R.Šukys: „Daugelis šalies vaistinių nevykdo teisės aktų ir 
vaistams taiko per didelius antkainius“
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arba 3 val. po šio vaisto vartojimo.
3.5. Žarnyno uždegimą mažinantys vaistai (pvz.: 
Sulfasalazinum)
* Vartojamas po valgio užgeriant vandeniu,
* Rekomenduojama vartoti ir folio rūgštį.
3.6. Vaistai pykinimui ir vėmimui slopinti (pvz.: 
Metoclopramidum)
* Vartojamas 0,5 val. prieš valgį,
* Pailginto veikimo tabletės vartojamos nepriklausomai nuo 
valgio,
* Negalima vartoti alkoholio.

4. Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
4.1.  Leukotrienų receptorių anatagonistai  (pvz. : 
Montelukastum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio.
4.2. Metilksantinai (pvz.: Theophyllinum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Nerekomenduojama varoti prieš miegą,
* Apriboti kofeino turinčių gėrimų vartojimą (kavos, arbatos, 
koka-kolos),
* Negalima vartoti alkoholio.
4.3. Prieštuberkulioziniai vaistai (pvz.: Isoniazidum)
* Vartojamas prieš pusryčius,
* Nerekomenduojama vartoti fermentuotų sūrių ir rūkytų 
žuvies patiekalų,
* Antacidiniai vaistai vartotini 1 val. prieš vartojant šį vaistą.

5. Antihistamininiai vaistai
5.1. Histamino receptorių antagonistai (pvz.: Azelastinum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Negalima vartoti alkoholio.

6. Skeleto raumenų ir sąnarių sistemą veikiantys vaistai
6.1. Nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai (pvz.: 
Indometacinum)
* Vartojamas valgio metu arba užsigeriant pienu,
* Kartu gali būti vartojami antacidiniai vaistai,
* Negalima vartoti alkoholio.
6.2. Priešreumatiniai vaistai (pvz.: Penicillaminum)
* Vartojamas 1-2 val. prieš arba 1 val. po valgio,
* Vartoti ne mažiau 3 litrų skysčių,
* Geležies preparatai vartotini po 2 val. pavartojus šį vaistą,
* Antacidiniai vaistai vartotini po 3 val. pavartojus šį vaistą.
6.3. Skausmą malšinantys vaistai (pvz.: Paracetamolum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Negalima vartoti alkoholio.

7. Endokrininę sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai
7.1. Kortikosteroidai (pvz.: Dexamethasonum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Apriboti kofeino turinčių gėrimų vartojimą (kavos, arbatos, 
koka-kolos).
7.2. Lytiniai hormonai (pvz.: Estradiolum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis.
7.3. Priešdiabetiniai vaistai (pvz.: Gliclazidum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Apriboti kofeino turinčių gėrimų vartojimą (kavos, arbatos, 
koka-kolos),

* Negalima vartoti alkoholio.
7.4. Antitireoidiniai vaistai (pvz.: Levothyroxinum natricum)
* Vartojamas 0,5 val. prieš pusryčius, užsigeriant skysčiu.
7.5. Kaulų metabolizmą veikiantys vaistai (pvz.: Acidum 
alendronicum)
* Vartojamas 0,5 val. prieš pusryčius, užsigeriant skysčiu,
* Kava, pienas, apelsinų sultys, mineralinis vanduo mažina 
šio vaisto įsisavinimą,
* Antacidiniai vaistai, turintys savo sudėtyje kalcio, magnio, 
aliuminio, o taip pat geležies preparatai gali būti vartojami 
praėjus 2 val. pavartojus šį vaistą.

8. Antibakteriniai vaistai.
8.1. Antibiotikai (pvz.: Phenoxymethylpenicillinum)
* Vartojamas 1 val.  prieš valgį arba 2 val. po valgio, užgeriant 
vandeniu,
* Negalima vartoti alkoholio.
8.2. Sulfanilamidai (pvz.: Cotrimoxazolum)
* Nevartotinas valgio metu,
* Vartojant šį vaistą reikia išgerti per dieną 1,2-2 litrus skysčių,
* Nerekomenduojama vartoti vit. C ir kitų šlapimą rūgštinančių 
preparatų.
8.3. Nitrofuranai ir nitroimidazolai (pvz.: Furaginum)
* Nevartotinas su baltyminiu maistu,
* Rekomenduojama vartoti vit. C ir kitus šlapimą rūgštinančius 
preparatus.
8.4. Chinolonai (pvz.: Norfloxacnum)
* Vartojamas  1 val. prieš valgį arba 2 val. po valgio,
* Nevartotinas šis preparatas su pieno produktais.

9. Priešgrybeliniai vaistai
9.1. Azolai (pvz.: Fluconazolum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio.
9.2. Metilnaftalinai (pvz.: Terbinafinum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio.

10. Priešvirusiniai vaistai
10.1. Nukleozidų analogai (pvz.: Abacavirum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio.
10.2. Proteazės inhibitoriai (pvz.: Nelfinavirum)
* Vartojamas valgio metu.

11. Priešpirmuoniniai  ir prieškirmėliniai vaistai
11.1. Chinolino dariniai (pvz.: Mefloquinum)
* Vartojamas valgio metu, užgeriant daug vandens.
11.2. Tienilpirimidinai (pvz.: Pyrantelum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio, užsigeriant pienu 
arba sultimis,
* Negalima vartoti alkoholio.

12. Priešnavykiniai vaistai ir imunomoduliatoriai
12.1. Pirimidinų analogai (Capecitabinum)
* Vartojamas  2 val. prieš valgį arba 0,5 val. po valgio.
12.2. Polipeptidai (pvz.: Ciclosporinum)
* Vartojamas 1 val. prieš valgį arba valgio metu, arba 1 val. 
po valgio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis, tinka 
apelsinų ir obuolių sultys.

FarmakoterapIja

1. Nervų sistemą ir psichiką veikiantys vaistai
1.1. Priešepilepsiniai vaistai (pvz.: Carbamazepinum) 
* Galima vartoti prieš valgį arba valgio metu,
* Negalima vartoti alkoholio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis,
* Negerti daug kavos,
* Galima vartoti su medumi o taip pat su jonažolės preparatais,
* Nerekomenduojama vartoti nutukusiems arba viršsvorį 
turintiems asmenims,
* Nerekomenduojama vartoti nėštumo ir žindymo metu.
1.2. Priešparkinsoniniai vaistai (pvz.: Levodopum)
* Negalima vartoti valgio metu arba po valgio,
* Vengti daug baltymų turinčios dietos,
* Vengti daug pipirų turinčių produktų.
1.3. Antipsichoziniai vaistai (pvz.: Zuclopenthixolum)
* Galima vartoti valgio metu,
* Nerekomenduojama vartoti ilgą laiką žindymo metu.
1.4. Anksiolitikai (pvz.: Diazepamum)
* Vartojamas nevalgius arba 2 val. prieš valgį,
* Negalima vartoti alkoholio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis,
* Nerekomenduojama vartoti daug pieno, arbatos arba kavos,
* Nerekomenduojama vartoti žindymo metu.
1.5. Migdomieji ir raminantys vaistai (pvz.: Midazolamum)
* Negalima vartoti po valgio,
* Negalima vartoti alkoholio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis,
* Nerekomenduojama vartoti jonažolės arba česnako 
preparatų, 
* Nerekomenduojama vartoti žindymo metu.
1.6. Antidepresantai (pvz.: Fluvoxaminum)
* Galima vartoti nepriklausomai nuo valgio, tačiau jei 
pacientas blogai toleruoja, reikia vartoti valgio metu,
* Negalima vartoti alkoholio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis,
* Apriboti kofeino turinčių gėrimų vartojimą (kavos, arbatos, 
koka-kolos),
* Nerekomenduojama vartoti žindymo metu.
1.7. Nootropai (pvz.: Vinpocetinum)
* Nevartotinas esant tuščiam skrandžiui.
1.8. Vaistai demencijos gydymui (pvz.: Donepezilum)
* Galima vartoti navalgius arba valgio metu.
1.9. Bendrieji anestetikai (pvz.: Halothanum)
* Negalima vartoti alkoholio.
* Nerekomenduojama vartoti žindymo metu.
1.10. Narkotiniai analgetikai (pvz.: Tramadolum)
* Galima vartoti pavalgius arba valgio metu, užgeriant stikline 
vandens,
* Negalima vartoti alkoholio ir kofeino turinčių produktų,
* Užkietėjus viduriams vartoti daug skaidulų turinčią dietą,
* Nerekomenduojama vartoti žindymo metu.

2. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
2.1. AKF inhibitoriai (pvz.: Enalaprilum)
* Galima vartoti nepriklausomai nuo valgio, tačiau vartojant 

valgio metu galima išvengti erzinančio poveikio skrandžiui,
* Antacidiniai vaistai gali būti vartojami po 1-2 val. pavartojus 
šį vaistą,
* Vengti vartoti papriką ar jos preparatus,
* Geležies turintys priedai slopina atsiradusį kosulį, 
* Negalima vartoti alkoholio,
* Vykdyti kalio ir kitų elektrolitų bei hidratacijos monitoringą.
2.2. Angiotenzino II receptorių antagonistai (pvz.: Irbesartanum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio.
2.3. Beta adrenoblokatoriai (pvz.: Carvedilolum)
* Vartojamas valgio metu.
2.4. Širdį veikiantys glikozidai (pvz.: Digoxinum)
* Rekomenduojama vartoti nevalgius, tačiau jei erzinama 
skrandžio gleivinė – vartoti valgio metu,
* Maistas turėtų būti su mažesniu skaidulų kiekiu,
* Nerekomenduojama vartoti kalcio preparatų,
* Vartoti kalio ir magnio papildus, jei sumažėja jų koncentracija.
2.5. Kalcio kanalų blokatoriai (pvz.: Amlodipinum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis.
2.6. Centrinio veikimo antihipertenziniai vaistai (pvz.: 
Moxonidinum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio.
2.7. Antikoaguliantai (pvz.: Acenooumarolum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Negalima vartoti alkoholio,
* Nevartoti nutukimą mažinančios dietos.
2.8. Antilipideminiai vaistai (pvz.: Simvastatinum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Nerekomenduojama užsigerti greipfrutų sultimis,
* Negalima vartoti alkoholio,
* Vartoti mažai riebalų ir cholesterolio turinčią dietą.
2.9. Diuretikai (pvz.: Indapamidum)
* Vartojamas nepriklausomai nuo valgio,
* Jei erzina skrandžio gleivinę, užsigerti pienu arba vartoti 
valgio metu.

3. Virškinimo sistemą veikiantys vaistai
3.1. Antacidiniai vaistai (pvz.: Magnesii hydroxidum)
* Rekomenduojama vartoti praėjus 1 val. arba 3 val. po valgio, 
arba prieš miegą.
3.2. Cholinolitiniai vaistai (pvz.: Pirenzepinum)
* Vartojamas 0,5 val. prieš valgį, užgeriant skysčiu,
* Antacidiniai vaistai gali būti vartojami praėjus 3 val. 
pavartojus šį vaistą.
3.3. Protonų siurblio inhibitoriai (pvz.: Lansoprazolum)
* Vartojamas nevalgius,
* Antacidiniai vaistai vartojami praėjus 1 val. pavartojus šį 
vaistą.
3.4. Skrandžio sekreciją slopinantys vaistai (pvz.: Cimetidinum)
* Vartojamas valgio metu.
* Apriboti kofeino turinčių gėrimų vartojimą (kavos, arbatos, 
koka-kolos),
* Jei trūksta vitamino B12, vartoti šio vitamino preparatus,
* Vartojant antacidinius vaistus jie turi būti geriami 1 val. prieš 

MAISTO ĮTAKA KAI KURIŲ VAISTŲ VEIKIMUI
Pagal literatūros duomenis apžvalgą parengė prof. E. Tarasevičius

FarmakoterapIja
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memuaraI

minučių liepdavo susikrauti daiktus 
ir palikti namus. Žinios apie saugu-
mui rūpimus asmenis, šeimos sudėtį 
ir gyvenimo vietas buvo smulk-
meniškai kaupiamos ne be stribų 
ir saugumiečių pagalbos. Vežimai 
buvo masiški. Tėvus paimdavo iš 
ūkių, o vaikus iš miestų, iš mokyklų. 
Vien iš Vilniaus universiteto buvo 
išvežta daugiau nei 300 studentų. 
Išvežamųjų surinkimo punktas buvo 
Paneriuose. Jaunimas žinodamas 
išvežamųjų dalią ateidavo į šią stotį 
prie traukinio gyvulinių vagonų ir, 
vieniems užkalbinus sargybinius, kiti 
bandydavo įmesti pro atviras vagonų 
duris atneštą rūbų ryšulį, nusivilktą 
megztinį ar nusiautus batus, o į mi-
estą grįždavo basi.

Po 1948 metų trėmimų ilgam 
išliko baimės jausmas neprasitarti 
kalboje ir tai pakeitė žmonių ben-
dravimą. Jie pasidarė nekalbūs, 
arba susirinkę kalbėjo apie orą, 
pobūvius, vasaros išvykas, atostogų 
malonumus. Baimės jausmą kėlė ir 
saugumo (NKVD) darbuotojų vyk-
domos kratos. Dažnai net gi dienos 
metu jie įtempdavo į tarpuvartę 
jiems įtartinus praeivius ir juos kra-
tydavo, o už  uždarų vartų girdėjosi 
verksmų garsai. Panašią kratą esu 
ir aš patyręs. Čiurlionio gatvės 23 
name gyveno artistas Juozas Kan-
opka. Kartais eidavau pas jį vonioje 
išsimaudyti. Vieną rudens vakarą 
grįždamas po vonios apie 10 valandą 
vakaro Basanavičiaus gatve išgirdau 
besivejančius mane du saugumo dar-
buotojus, kurie atėmė mano portfelį 
ir patikrino jo turinį. Neradę nieko 
įtartino mane paleido. 

Kalbant apie mano mokslinio 
darbo pasirinkimą galiu pasakyti tik 
tiek, kad pirmoji man kilusi mintis 
buvo tyrinėti augalus auginamus 
gryname “išdegintame” smėlyje. 
Tačiau nesant dujų (vokiečiai sus-
progdino rezervuarus) teko pasirinkti 
kitą temą.  Pasirinkau pakalnutės 
širdį veikiančių junginių kiekio 
tyrimą įvairiais augalo vegetacijos 
periodais antžeminėse ir požeminėse 
dalyse. Darbo sąlygos buvo sunki-

os, nes nebuvo patalpų reikiamai 
temperatūrai palaikyti. Varlių teko 
prisigaudyti rudenį ir žiemą prie 
Verkių malūno esančiame upelyje. 
Universiteto rektorius prof. Žemaitis 
leido mėnesiui išvykti į Maskvos 
bibliotekas panagrinėti literatūros 
šaltinius. Beje, su manimi kartu 
vyko ir kandidatinę disertaciją ren-
giantis gyd. Gulbinas. Jis vokiečių 
okupacijos laikais apgynė daktarinę 
disertaciją, tačiau tarybinė valdžia 
jos nepripažino ir teko apginti mok-
slų kandidato disertaciją. . Grįžęs iš 
Maskvos atlikau visus eksperimentus 
su varlėmis ir apibendrinau gautus 
rezultatus pagal kandidatinės dis-
ertacijos reikalavimus. Norėdamas 
pasitikslinti gautus duomenis su 
Maskvos ar Leningrado mokslininkų 
vykdomais darbais prašiau naują uni-
versiteto rektorių prof. Bučą leidimo 
vykti komandiruotėn.Tačiau negavęs 
leidimo nuvažiavau  savo iniciatyva 
ir gavau pilną pritarimą ir teigiamą 
darbo rezultatų įvertinimą.  Grįžęs į 
Lietuvą kreipiausi į prof. Grybauską 
Kaune būti mano mokslinio darbo 
vadovu, tačiau gavau neigiamą 
atsakymą, nes jis nėra susipažinęs 
su biologinio pobūdžio moksliniais 
darbais. Nutariau savo darbo rezul-
tatus pristatyti Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto mokslinėje tary-
boje.  Mano darbą sutiko peržiūrėti 
ir būti vadovu prof. V. Girdzijauskas. 
Gavęs teigiamą darbo įvertinimą 
1950 metų kovo 8 dieną apgyniau 
kandidatinę disertaciją moksliniam 

laipsniui gauti.
Jau po disertacijos gynimo 

keletą kartų teko dalyvauti visasąjun-
ginėse mokslinėse konferencijose. 
Teko palaikyti ryšius su vyresnio 
amžiaus Rusijos mokslininkais prof. 
Gamerman, Sokolovu, Melentjeva ir 
kitais. Farmacijos specialistų suvaži-
avimuose, kurie vykdavo periodiškai 
kas ketveri metai, buvo keliamos 
neišspęstos problemos ir trūkumai. 
Mokymo ir mokslo įstaigose negal-
ima buvo atlikti rimtesnių mokslinių 
darbų, nes trūko gerai įrengtų lab-
oratorijų , reagentų, laboratorinių 
indų, tinkamo pagalbinio personalo. 
Darbo entuziazmą slopino ir maži 
atlyginimai už darbą. Ne tik mokslo 
ir mokymo sritis, bet ir visą aplinką 
gaubė beviltiškumo ir priespaudos 
nuotaika. Savo buvusiems studen-
tams sakydavau, kad ateis laikas, 
kai į valdžią ateis protingi mokslo 
žmonės ir tada viskas pasikeis. Mano 
oponentai mane laikė fantastu ir 
argumentuodavo, kad menkapročiai 
ir karjeristai savo vieton pasirinks 
tokio pačio ar dar žemesnio lygio 
darbuotojus. Aš vis gi maniau , kad 
gamta, pasaulio sistema, o taip pat ir 
žmogaus gyvenimas yra tvarkomas 
tam tikrų dėsnių. Taigi, mūsų žmonės 
gyveno prislėgti nežinomo “laimin-
go socializmo” gyvenimo būdo. Jie 
palaipsniui tapo abejingais, mažakal-
biais, susvetimėjusiais žmonėmis. 
Žinodami sunkią Sibiran ištremtųjų 
dalią surinkdavo pagal išgales maisto 
ir siusdavo siuntinukus giminėms ir 

EDUARDAS  KANOPKA “GYVENIMO KELIONĖ…”
Tęsinys, pradžia LFŽ 2007m. Nr. 2 (197)

memuaraI

Vilniaus universiteto darbuo-
tojai ypač buvo sekami. Žinios apie 
juos buvo rūpestingai renkamos ir 
pateikiamos saugumui. Net mažiausi 
skundai dažnai nulemdavo skundžia-
mojo likimą ar net gyvybę. Kaip 
pavyzdį norėčiau pateikti provok-
aciją, kuri buvo suorganizuota prieš 
doc. Ipolitą Indrašių. Vasaros gatvėje 
esančioje ligoninėje dirbęs tarybinės 
armijos pulkininkas Rubinšteinas, 
turbūt norėdamas tapti šios įstaigos 
vadovu, prie SS nario suklastoto 
pažymėjimo priklijavo doc. In-
drašiaus nuotrauką ir šį dokumentą 
perdavė saugumui.  Vidaus reikalų 
ministro Bertašiūno nurodymu doc. 
Indrašius tą pačią dieną buvo nugab-
entas į kalėjimą. Apie šį įvykį sužino-
jo Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto dekanas profesorius Jonas 
Kairiūkštis, kuris beje buvo kom-
partijos narys. Doc. Indrašius buvo 
jo artimas draugas, bendradarbis ir 
pažangių minčių žmogus. Žinoda-
mas, kas gresia “liaudies priešui”, 
profesorius pats nuvyko pas  vidaus 
reikalų ministrą, norėdamas paa-
iškinti, kad įvyko kažkoks nesusip-
ratimas, nes jis teigiamai apibūdino 
neteisingai apkaltintą docentą. Pro-
fesorius pagrasino padėti ant stalo 
partinį bilietą, tai yra, jo atsisakyti, 
jei ministras nepatikėtų jo pateiktais 
faktais ir argumentais. Po keliolikos 
dienų Indrašius buvo paleistas iš 
kalėjimo, nes valstybinė ekspertizė 
nustatė, kad Indrašiaus “SS nario 
pažymėjimas” yra falsifikuotas, o 
jį pateikęs asmuo buvo patrauktas 
teisinei atsakomybei. Kitas atvejis 
buvo susijęs su prof. Zacharinu.
Jis buvo žydų tautybės, bet savo 
tėvyne laikė Lietuvą. Jis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, buvo atsar-
gos karininkas, vėliau suorganizavo 
žydų šaulių būrį ir jam vadovavo. 
Vokiečių okupacijos metais jis buvo 
paimtas į getą ir ten ėjo geto gydy-
tojo pareigas. Prieš karo pabaigą 

jis buvo išvežtas į Dachau koncen-
tracijos stovyklą. Laimei jis išliko 
gyvas, nes Vakarų šalių kariuomenė 
išvadavo šios stovyklos pasmerk-
tuosius. Nors prof. sužinojo, kad 
visa jo giminė sunaikinta, daugelis 
Lietuvos gyventojų išvežta į Sibirą, 
tačiau pasiilgęs tėvynės jis sugrįžo į 
Vilnių ir sėkmingai dirbo chirurgijos 
katedroje. Jis skiepijo studentams 
entuziazmą mokslui, perteikė savo 
profesinę patirtį, pasakojo apie savo 
pergyventas karo negandas. Jis vado-
vavo studentų moksliniams darbams. 
Jų tarpe buvo ir būsimas garsus 
medikas Pronskus bei kiti medikai. 
Tačiau jo vertingą darbą nutraukė 
išlikusių geto žydų skundas, pagal 
kurį jis buvo nuteistas 8 metams. 
Paskutiniame teismo posėdyje jis 
padėkojo partijai ir vyriausybei, kad 
jam leidžia taip ilgai gyventi, nes 
jis būdamas mediku žinojo, kad dėl 
vėžio ligos jis gyvens ne ilgiau kaip 
2 metus… 

Ypač skaudūs prisiminimai 
man išliko apie pokario trėmimus 
į Sibirą. Jau prieš vežimus kom-
partijos, saugumo ir vyriausybės 
buvo numatyta iš Vilniaus universite-
to išvežti 18 mokslo darbuotojų, bet 
po naktinio posėdžio Gedimino gat-
vės trečiame name ir vyskupų rūmu-

ose minėta valdžia nusprendė juos 
laikinai palikti, nes truks dėstytojų. 
O buvo numatyta išvežti profesorius 
Šalčių, Šalkauską, Jonyną, Zacha-
riną, doc. Gulbiną, dėst. Gineitienę, 
Norvaišą, Kanopką ir kt. Dieną prieš 
vežimą pas mane į namus atėjo viena 
studentė ir pranešė, kad mus numaty-
ta išvežti. Susirinkome būtiniausius 
daiktus į maišą ir laukėme nakties. 
Vakare mane aplankė dar viena stu-
dentė ir klausė patarimo, ką daryti, 
nes ji sužinojusi, kad ir jos laukia 
toks pat likimas. Pasiūliau elgtis kaip 
protas diktuoja. Ką nors pasakyti 
tvirčiau nedrįsau, nes nežinojau ar 
turiu reikalą su komjaunuole, ar su 
sąžininga studente. Vėliau sužinojau, 
kad tai buvo studentė Krasnickaitė, 
kuri sugrįžusi į namus buvo suimta 
ir išvežta į Sibirą. Ten ištekėjo už 
Vilniaus krašto lietuvio, vėliau išvaž-
iavo į Lenkiją, o iš ten į Kanadą. Iš 
Vilniaus universiteto į Sibirą buvo 
išvežta Birutė Bartuškaitė su šeima. 
Ji dirbo prof. Šleževičiaus geofizikos 
katedroje moksline bendradarbe 
ir buvo įtarta, kad jos brolis buvo 
partizanas.

Didieji gyventojų vežimai iš 
Lietuvos prasidėjo 1948 metų birže-
lio 14 dieną. Kaip ir 1946 metais 
atvažiuodavo sunkvežimis, per 30 
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Gimė 1776 m. liepos 17 d. Ukrainoje, Podolėje 
(Kamenec Podolsko raj.), Lozovojes dvare. Senoji 
Volfgangų karta buvo Niderlandų  kunigaikščiai. Karų 
ir neramumų paveiktas J. F. Volfgango prosenelis 
persikėlė į savo dvarą Prūsijoje. Čia gimė ir augo 
būsimo profesoriaus tėvas Johanas Volfgangas. Jis 
persikėlė į Podolę, Lozovojes dvarą. Buvo išsilavinęs 
žmogus, mokėsi Karaliaučiaus, Jenos ir Halės 
universitetuose, turėjo filosofijos bei medicinos mokslų 
daktaro laipsnius. 

Johanas Fridrichas buvo jauniausias vaikas 
šeimoje - tryliktas. Aštuoni Volfgangų vaikai mirė 
ankstyvoje vaikystėje. Tėvas, garsus gydytojas, buvo 
pakviestas j Gardiną, tačiau iš čia netrukus persikėlė į 
Naujuosius Trakus, o iš jų į Lydą. Volfgangai priprato 
prie naujos vietos, išmoko kalbą. Tėvas Johanas mirė 
nuo karštligės 1793 m.

Johanas Fridrichas Volfgangas buvo atiduotas į 
pijorų vienuolyno pensionatą Ščiu-čine. Pensione jį 
globojo kun. L. Brenas, išsilavinęs chemijos srityje. 
1792 - 1796 m. vienuolyno vaistinėje jis mokė J. 
F. Volfgangą farmacininko specialybės. Vėliau 
globėjo padedamas J. F. Volfgangas įstojo į Vilniaus 
universitetą.

Buvo labai darbštus ir pareigingas studentas. 
Universitetą baigė 1801 m., gaudamas farmacijos 
magistro laipsnį. Grįžo į Ščiučiną, kur metus dirbo 
Pijorų vaistinės vedėju. 1802 m. buvo pakviestas 
į Vilnių vadovauti mažamečių Vagneriu vaistinei. 
1804 m. rudeni tapo Vilniaus universiteto vaistinės 
vedėju, taip pat dirbo mokslinį darbą, tyrinėjo sieros 
vandenilį. Už veikalą “Apie sieros vandenilio dujas” 
1807 m. J. F. Volfgangui buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis.

Tais pačiais metais Vilniaus universiteto vadovybė 
pakvietė J. F. Volfgangą privačiai skaityti universiteto 
studentams farmacijos kursą, o kiek vėliau jis buvo 
paskirtas adjunktu šiam kursui dėstyti.

1810 m. universitete įsteigta Farmacijos ir 
farmakologijos katedra, J. F. Volfgangas buvo 
paskirtas šios katedros ekstraordinariniu profesoriumi, 
o 1822 m. - Farmacijos, farmakologijos ir teisminės 
medicinos profesoriumi. Juo dirbo iki universiteto 
uždarymo po 1831 metų sukilimo.

J. F. Volfgangas gerai išmanė savo specialybę, 
gamtos mokslus ir chemiją, sekė naujausią literatūrą 
ir mokslo naujienas, buvo didelis eruditas. Ir toliau 
dirbdamas universiteto vaistinės vedėju nemažai laiko 
su studentais praleisdavo vaistinėje. Jo pastangų dėka 
universitete buvo įsteigtas farmakologijos kabinetas 
ir turtinga farmacijos laboratorija, imta tirti vaistų 
formų ir preparatų gamybą, augalų panaudojimą 
gydymui. 1815 m. tyrė Birštono mineralinius šaltinius.

Profesorius palaikė glaudžius santykius su Rusijos 
ir užsienio šalių mokslininkais. 

1811 m. jis tapo Varšuvos Žemės ūkio draugijos 
nariu, Vilniaus labdarybės draugijos nariu, aktyviai 
bendradarbiavo šios draugijos leidžiamame žurnale 
“Labdarybės reikalai” (lenkų kalba). 1817 m. J. 
F. Volfgangas buvo išrinktas Ekonominio komiteto 
prie Vilniaus universiteto nariu, o po poros metų - 
Peterburgo Farmaceutų draugijos nariu.

1819 m. Vilniaus medicinos draugijoje J. F. 
Volfgango iniciatyva buvo įsteigtas farmacijos skyrius. 
Vaistininkai susipažindavo su farmacijos naujovėmis, 
kėlė kvalifikaciją. Volfgangas tapo farmacijos skyriaus 
leidžiamo žurnalo “Vilniaus farmacijos žinynas” 
redaktoriumi. Tai buvo pirmasis Rusijos imperijoje 
žurnalas farmacijos klausimais. Deja. jo leidimui 

150 metų nuo Johano Fridricho 
VOLFGANGO mirties

pro memorIa

artimiesiems. Tačiau greitai ir čia 
Lietuvoje žmonės suvaryti į kolūkius 
buvo priversti gyventi pusbadžiu, 
veltui dirbti, o juos išmaitinda-
vo 15-30 arų prie namų skirtas 
žemės sklypelis. Laimingesni buvo 
miškų ar pamiškės gyventojai, kurie 
savo maisto išteklius pagausindavo 
raugintais ar sūdytais grybais. Prie 
vandens telkinių gyvenantys žmonės 
papildydavo maisto atsargas naktį 
pagauta žuvimi. Komunistinė valdžia 
saugumo organų pagalba “sutvarkė” 
buožių sluoksnį priversdama juos 
dirbti Sibiro platybėse, o likusiems 
Lietuvoje žadėjo šviesų komunizmo 
rytojų. Ši valdžia neužmiršo kunigų 
ir tikinčiųjų. Nuolat buvo tikrinami 
mokytojai ir aukštųjų mokyklų dėsty-
tojai ar jie tinkamai aiškina jaunimui 
bažnyčios skelbiamų pamokslų žalą. 
Tam reikalui 1949 metų pavasarį 
prieš Šv.Velykų didžiąją savaitę , ber-
ods, penktadienį partijos komitetas 
nutarė patikrinti Vilniaus universi-
teto medicinos fakulteto darbuotojų 
“religinius įsitikinimus”. Tuo tik-
slu buvome šaukiami į Centrinius 
rūmus. Numatytu laiku susirinkome 
į koridorių. “Išpažintį” turėjome 
atlikti salėje, kurioje prie ilgo stalo 
sėdėjo kompartijos ir vyriausybės 
atstovai, TSKP istorijos dėstytojai, 
mokytojai. Prie atskiro staliuko 
sėdėjo trys saugumo darbuotojai. 
Prie to ilgo stalo buvo viena vieta 
skirta klausinėjamam. Nejauku buvo 
tiems, kurie turėjo meluoti sau ir 
kitiems. Gaila buvo prof. Mykolo 
Marcinkevičiaus, kuris buvo giliai 
religingas, o komisijai turėjo aiškin-

ti savo apsisprendimą. Profesorius 
pažadėjo apsispręsti po to, kai baigs 
“marksizmo-leninizmo universitetą”. 
Atėjo ir mano eilė. Įėjus į salę gavau 
pasiūlymą atsisėsti. Apžvelgęs prie 
stalo sėdinčią publiką pagalvojau, 
kad ji nedaro garbės universitetui.
Pirmą klausimą  “ar tu tiki” rusų 
kalba man pateikė nedidelė gyveni-
mo sunkumų išvarginta saugumietė. 
Aš norėjau pasitikslinti ir paklausiau 
“į ką’. Mat tuo metu partija kvietė 
visus gyventojus tikėti nemirtin-
gomis Lenino idėjomis, komunizmo 
ateitimi, Stalino nemirtingumu. 
Norėdama man paaiškinti klausimo 
esmę ta moteriškė patikslino mintį, 
sakydama “ar tu vaikštai į cerkvę”. 
Atsakymą pradėjau paaiškindamas, 
kad rusai melstis eina į cerkvę, žy-
dai eina į sinagogą, o katalikai - į 
bažnyčią. Atsakęs teigiamai, kad 
einu į bažnyčią, gavau papildomą 
klausimą “kodėl vaikštai į bažnyčią”. 
Prisiminęs Pavlovo sąlyginių refl-
eksų teoriją, atsakiau, kad į bažnyčią 
einu vedinas sąlyginių refleksų. Paa-
iškinau, kad vaikystėje tėvai nuves-
davo į bažnyčią, o pradėjęs lankyti 
mokyklą pats užeidavau pasimelsti, 
kad negaučiau dvejeto. Gegužės 
mėnesį kas vakarą iš bendrabučio 
organizuotai eidavome į Katedros 
Šv. Kazimiero koplyčią pasimelsti, 
kad rytdienos darbai būtų sėkmingi. 
Sekantis man pateiktas klausimas 
buvo kaip aš tvarkau savo kasdienius 
reikalus. Sudirgintas egzaminatorės 
nemokšiško klausimo atsakiau - 
pagal visus gamtos dėsnius. Dalis 
sėdėjusių prie stalo, išgirdę mano 

memuaraI

atsakymą pradėjo juoktis, o kiti 
labai supyko ir pareiškė nepasitikė-
jimą manimi. Ši komisija uždraudė 
man turėti studentų grupę, bet aš 
apsidžiaugiau, kad turėsiu daugiau 
laiko moksliniam darbui. Man tai 
buvo labai svarbu, nes ruošiau kan-
didatinę disertaciją, kurią sėkmingai 
apgyniau. Pagal to meto “Aukštųjų 
mokyklų nuostatus” apgynus disert-
aciją buvo mokamas tam tikras prie-
das prie atlyginimo, tačiau univer-
siteto rektorius gavo nurodymą “iš 
aukščiau” man to priedo nemokėti. 
Norėdamas rasti teisybę, kreipiausi į 
teismą. Teismas pripažino, kad mano 
reikalavimas teisingas, tik ne laiku 
pateiktas.  Daktaras Urbonas patarė 
kreiptis į Maskvoje esantį profsąjun-
gų centrą. Po kurio laiko rektorius 
Bučas gavo iš Maskvos nurodymą 
nedelsiant man išmokėti priklausantį 
priedą. 1950m. birželio mėn. uždar-
ius Vilniaus universiteto farmacijos 
skyrių likau be darbo. Kreipiausi į 
gamtos fakulteto dekaną Chomskį, 
tačiau man darbo vietos neatsirado. 
Buvau nuvykęs į Kauną pas Farmaci-
jos fakulteto dekaną prof. B. Šiaulį. 
Tačiau ir ten darbo vietos nebuvo. 
Atsitiktinai sutikęs Vilniuje Mok-
slų akademijos biologijos instituto 
direktorių pasiguodžiau, kad ieškau 
darbo. Jis man pasiūlė mokslinio 
sekretoriaus darbą. Apsidžiaugiau 
gavęs darbą, bet juo nusivyliau, nes 
tai buvo raštininko darbas ir reikėjo 
susirašinėti su įvairiomis mokslo 
įstaigomis rusų kalba, kurios aš gerai 
nemokėjau. Po kurio laiko iš Kauno 
universiteto rektoriaus prof. Kupčin-
sko gavau telegramą, kurioje buvo 
kvietimas dirbti farmacijos fakultete 
- dėstyti vaistų technologijos disci-
pliną. Taigi, nuo 1950m. rugsėjo 1d. 
pradėjau dirbti Kauno universiteto 
farmacijos fakultete. 

(Tęsinys kitame žurnalo numeryje)
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– Ką darote kai niežti? Ar kasotės? O gal drovitės?
– jei niežti tai ir kasausi, kažkoks keistas klausimas…
– o jei niežti intymią vietą?
– prausiamės…
– prausiasi tik tinginiai, kurie tingi kasytis. O geriausia, 

kai yra, kas pakaso…
(iš interneto forumų pokalbių)
O mūsų nuomone, geriausia – kai visai neniežti, bet jei 

jau niežti – turėti po ranka kuo tą niežulį numalšinti.

Niežulys (pruritus) yra labai nemalonus jausmas,  
sukeliantis daugiau ar mažiau nesuvaldomą norą kasytis. 
Niežėti gali vienoje odos vietoje arba net visą kūną. Niežulys 
sudaro užburtą ratą, nes pasikasę sukeliame odos nervų 
galūnėlių hipertrofiją (padidėjimą), o dėl to jos tampa dar 
jautresnės. Be to, besaikis kasymas skatina smegenis į bet 
kokį išorinį stimulą reaguoti būtent naujo niežulio pojūčio 
sukėlimu. O kasymas – tai ir  tam tikra trauma.

Dėl kokių priežasčių kyla odos niežulys, nėra iki galo 
aišku. Manoma, kad niežėjimas jaučiamas, kai į galvos 
smegenų žievės centrus perduodami impulsai įvairiais 
dirgikliais sudirginę skausmo receptorių galūnes.

Taigi, niežėjimas ir skausmas turi bendrų savybių. Tai 
du nemalonūs pojūčiai, ir informacija apie abu juos yra 
perduodama tais pačiais nerviniais takais. Nepriklausomai 
nuo priežasties pacientams, kurie skundžiasi niežėjimu, 
dėl kasymosi oda sustorėja, vystosi jos uždegimas, plečiasi 
kraujagyslės, pacientus vargina psichinė įtampa.

Nuo ko taip niežti?
Nepaisant to, jog niežėjimo fiziologija nėra pakankamai 

ištirta, medikai tvirtina, kad niežulio atsiradimui ne mažą 
vaidmenį vaidina aplinkos veiksniai. Odos niežėjimą gali 
sukelti klimato sąlygos, vilna, plaukai, stiklo vata, įvairūs 
plovikliai, skalbimo priemonės ir kitos cheminės medžiagos, 
gyvūnų parazitai, dažnas maudymasis. Pvz., delnus ir padus 
niežti ne vien tik dėl grybelio infekcijos, o ir dėl avalynės, 
pirštinių.  

Gydytojų nuomone, sausą odą turintys įvairaus amžiaus 
pacientai paprastai skundžiasi niežuliu. Bėgant metams,  
keičiasi odoje vykstantys procesai, todėl senų žmonių oda 
dažniausiai būna išsausėjusi (ypač blauzdų ir rankų srityje) 
ir yra varginama  pastovaus niežulio.   

Kita niežėjimo priežastis – odos ligos, galinčios sukelti 
vietinį ir bendrą niežulį. Pagrindinės odos ligos, kuriomis 
sergant niežti – atopinis ir kontaktinis dermatitai, psoriazė, 
dilgėlinė ir kt. 

Niežėjimu vargina ir  parazitinės odos ligos (niežai, 
utėlėtumas ir kt.), išangės ir lytinių organų niežėjimas. 

Išangės niežėjimas gali būti ir dėl nepakankamos švaros, 
dirginimo laikraštiniu popieriumi, sintetinių drabužių, 
spalinių. Lytinių organų niežėjimą sukelia išorinių lytinių 

organų dermatozės,  sintetiniai audiniai, patogeniniai 
grybeliai, pirmuonys.

Moteris niežulys dažnai kankina nėštumo metu.
Niežėjimas gali rodyti ir vidaus organų ligas. Tai 

vėjaraupiai, žarnyno parazitai, cukrinis diabetas, skydliaukės 
sutrikimai, kepenų, inkstų ir kraujo ligos.

Nesikasome, o gydomės
Kai kankina niežulys reikia išsitirti ir gydyti pagrindinį 

susirgimą. Jei atlikus tyrimą niežėjimo priežasčių nerandama, 
verta pasikonsultuoti su psichiatru dėl galimų psichikos 
sutrikimų, atsiradusio nerimo, ar nuolat patiriamo streso. 
Nes, pvz., stresas sustiprina niežulį, o sergantiems depresija 
niežulio stiprumas priklauso nuo depresijos sunkumo.

Kaip galime sau padėti patys?
* Jei Jūsų oda sausa, ją reikėtų prižiūrėti naudojant odos 

drėkinamuosius kremus ir maitinamuosius kremus ar losjonus.  
* Rečiau ir trumpiau maudytis. Išsimaudžius greitai 

nusausinti odą ir nedelsiant patepti drėkinamuoju kremu ar 
losjonu. Naudoti hipoalerginį muilą 2-3 kartus per savaitę; 
nenaudoti muilo prausiant pakinklius ir alkūnių duobes;

* Drėkinti aplinkos orą, ypač žiemą;
* Dėvėti drabužius, kurie nedirgina odos (geriausia būtų, 

pagamintus iš švelnios medvilnės ar šilko), vengti vilnonių 
drabužių, taip pat šilumą sulaikančių drabužių, sintetinių 

* Vengti kraujagyslių išsiplėtimą sukeliančių gėrimų 
(arbata, kava, alkoholis), prieskonių, karšto vandens, ilgalaikio 
prakaitavimo;

* Netepti ypač ilgą laiką vietinių medikamentų (pvz., 
kortikosteroidų, nes jie sukelia odos plonėjimą, vietinių 
anestetikų ir antihistaminikų, nes jie didina alerginio 
kontaktinio dermatito riziką 

* Trumpai kirpti nagus, kad išvengtumėte pūlingų 
komplikacijų dėl odos nukasymų. 

Va i s t a i :  Va i s t i n ė s e  p a s i r o d ė  n a u j a s  
natūralus niežėjimą slopinantis losjonas - Excipial Pruri   
Lotio (Spirig Pharma AG, Šveicarija). Jo sudėtyje esantis  iš 
mėtų lapų išskirto mentolio -  kairysis  izomeras – levomentolis 
(1%). Jis slopina odos laisvąsias nervines galūnėles, todėl  
nebejaučiame niežėjimo,  ir lengvai vėsina pateptoje vietoje.  
Losjono pagrindą sudaro glicerolis (10%) –  natūralaus odą 
drėkinančio faktoriaus dalis (NDF), lipidai (27,3%) bei 
natūralūs augaliniai aliejai (14%),  kurie stiprina odos barjerinę 
fukciją. Excipial Pruri  Lotio skirtas odoje atsiradusiam 
įvairiausios kilmės niežuliui slopinti. Tai pagalba, kai niežti  
tiek kūdikiams, tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiek seniems 
žmonėms. Tepama iš karto, kai tik atsiranda niežulys (tepimo 
kartų kiekis bei tepamos odos plotas neribojamas). Losjonu 
galima tepti ir veidą, tik  reikia laikytis atsargumo priemonių 
akių srityje.   

Net saldu, kaip niežti…
naujI vaIStaI

pristigo lėšų ir buvo išleisti tik 8 numeriai. Didžiule 
žurnalo dalį užėmė paties J. F. Volfgango rašyti 
straipsniai.

1823 m. J. F. Volfgangas buvo išrinktas Maskvos 
Gamtos tyrinėtojų draugijos nariu ir jam buvo 
suteiktas tos draugijos kolegijos tarėjo laipsnis. Tais 
pačiais metais jis buvo išrinktas Vienos Leopoldo 
Karolio Mokslų akademijos garbės nariu. 1825 m. 
Vilniaus universiteto vadovybė jį paskyrė mokslinių 
problemų sprendimo komiteto nariu, o 1829 m. suteikė 
jam labdarybės reikalų valdybos nario vardą.

1830 metais J. F. Volfgangas buvo apdovanotas 
garbės ženklu “Už gerą darbą”, o truputį vėliau - 
Vladimiro ketvirtojo laipsnio ordinu.

1831 m. pabaigoje uždarius universitetą, J. F. 
Volfgangas išėjo į pensiją, dar dvejus metus dirbo 
Vilniaus universiteto vaistinėje. 1833 m. rudenį J. 
F. Volfgangas su šeima persikėlė gyventi į savo ūkį 
Paluknyje (Trakų raj.), kur išgyveno iki pat savo 
mirties 1859 m. gegužės 17 d.

Gyvendamas Paluknyje J. F. Volfgangas ir toliau 
dirbo mokslinį darbą: tyrinėjo apylinkių florą, rinko 
herbarus, rašė mokslinius straipsnius, nemokamai 
gydė apylinkės kaimiečius.

J. F. Volfgangas buvo labai darbštus, plataus 
akiračio mokslininkas, kuklus, jautrus, teisingas ir 
principingas. Jis buvo visų mėgiamas ir gerbiamas. 
Dirbdamas universitete, dažnai slapta šelpdavo 
neturtingus studentus. J. F. Volfgangas domėjosi 
įvairiomis mokslo šakomis: medicina, farmacija, 
farmakologija, chemija, botanika, zoologija ir kt. 
Labiausiai buvo pamėgęs botaniką. Yra palikes 
daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir kitu darbų. 
Floristiniu požiūriu daugiausiai tyrė Vilniaus, 
Verkių, Dubingių. Trakų, Paluknio, Jašiūnų ir Pinsko 
apylinkes, kuriose rado daug naujų, iki tol Vilniaus 
krašte nežinomų augalų rūšių. Jis palaikė ryšius su 
Žemaitijoje dirbusiu botaniku kun. Pabrėža ir kt. 

pro memorIa

UŽUOJAUTA

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS)  
Valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą 
LFS viceprezidentei doc. Zitai 
Barsteigienei išėjus Anapilin jos 
mylimai Mamai.

Nemaža dalis J. F. Volfgango surastų ir aprašytų 
rūšių augalų yra išnykę ir Lietuvoje neaptinkami. J. F. 
Volfgangas labai kruopščiai tyrinėjo vandens augalus 
ir ištyrė dvi didžiausias jų rūšis: plūdes (Potamogeon) 
ir maurabragius (Chara). 1825 m. apie plūdes jis 
parengė didelę monografiją, kurioje pateiktos visos 
Žemės rutulyje tuo metu žinomos plūdžių rūšys. Ji 
buvo iliustruota puikiais iš natūros pieštais piešiniais, 
kuriuos piešė J. F. Volfgango padėjėjas, meno mokyklos 
mokinys A. Jankevičius. Tačiau dėl gausių iliustracijų 
jos rengimas spaudai ilgai užtruko ir pati monografija 
dingo. Išliko lik monografijos piešiniai, kurie dabar 
saugomi Maskvos Gamtos tyrinėtojų draugijos 
bibliotekoje. Jų yra 72, jose nupieštos 33 plūdžių 
rūšys, antroje paveikslų pusėje J. F. Volfgango ranka 
užrašytos augalų radimo vietos: Verkiai, Dubingiai, 
Neries upė, Vokės upė, Gulbinų ežeras ir kt.

J. F. Volfgangas surinko didžiulį plūdžių herbarą, 
kurio didelė dalis yra saugoma Vilniaus universiteto 
Botanikos katedroje ir Kijeve, Ukrainos mokslų 
akademijos Botanikos institute. Literatūroje yra 
nurodymų, kad J. F. Volfgangas yra parengęs 
3 monografijas apie augalus: menturdumblius, 
asiūlius ir orchidinius. J. F. Volfgangas buvo 
pasaulyje žinomas botanikas. Jo atminimui pasaulio 
mokslininkai Volfgango vardu pavadino augalų 
rūšis: Pulsatilla wolfgangiana (Volfgango šilagėlė), 
Polygala wolfgangiana (Volfgango putokšlė), 
Hieracium wolfgangi (Volfgango vanage), Mentha 
vvolfgangiana Gandože (Volfgango mėta) ir kt.

Johanas Fridrichas Volfgangas palaidotas 
Vilniuje, Pohuliankoje (dabartinių santuokos rūmų 
teritorijoje, Čiurlionio gatvėje). Jis buvo protestantas. 
Paminklas pokario metais, vykdant statybas, perkeltas 
j Rasų kapines.

Volfgango sūnus Ksaveras Volfgangas, medicinos 
mokslų daktaras, gyveno Druskininkuose.
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Provaistas, skirtas gydyti 
bronchinei astmai: 

Alvesco®

»Ciclesonidum« (Alvesco®) - dozuotas aerozolis) 
2008 metų liepos mėnesį pasirodė šis novatoriškas 

dvejopo stiprumo (80 ir 160 µg) 60 dozių preparatas. 
Įpakavimas kainuoja 46,25 euro. 

“Ciclesonidum” yra nehalogenintas inhaliujamas 
gliukokortikoidas ir vartojamas jo R epimeras. Jo cheminė 
ypatybė yra fermentinė metilpropionilo grupė prisijungusi 
prie 21 anglies atomo.

Alvesco® mažina kvėpavimo takų reakciją į įvairius 
dirgiklius ir silpnina alergeno sukelta bronchų spazmą. Be to, 
jis sumažina uždegimo mediatorių sintezę, tokių kaip citokinai 
ir eozinofilai ir taip padeda išvengti astmos priepolių.

Farmakokinetika ir dozavimas 
Dozuotas purškalas su ištirpusiu ,,ciklezonidu“gaminamas 

nuo 1 iki 2 µm dydžio dalelių skersmens. Apie 55% dozės 
pasiekia plaučius, 34% lieka burnoje ir ryklėje ir tik 10% 
yra iškvėpiama. Tuo tarpu vartojant suspensinius dozuotus 
aerozolius ir inhaliuojamus miltelius tik 9 - 30% dozės 
pasiekia plaučius. Skirtingai nuo kitų gliukokortikoidų, 
įkvėpiamas yra neaktyvus provaistas, kuris plaučiuose 
veikiamas esterazės virsta veiksmingu ,,desciklesonidu”, kurio 
giminingumas gliukokortikoidų receptoriams yra100 kartų 
didesnis. Bronchų ląstelėse ,,ciklesonido” dalis esterinant 
C-21 atomą yra įterpiama į tarpląstelinę lipofilnę saugojimo 
vietą, kurioje yra tik viena receptoriaus susijungimo vieta. 
Tik po lipazių skilimo ,,ciklezonidas” vėl atskyla. Didesnis 
negu 6,1 lipofiliškumas suteikia didesnį pasiskirstymo tūrį 
plaučiuose ir ilgalaikį veiksmingumą.

Pateikti kinetikos duomenys garantuoja lokalinį 
gliukokortikoidų veikimą. Dozuotų purškalų technologija 
lemia žemą inhaliuojamųjų gliukokortikoidų veikliųjų 
medžiagų nusėdimo lygį.

Dozavimas: standartinė dozė yra 160 mikrogramų 
,,ciklezonido” inhaliujama rytais arba vakarais. Tam tikrais 
atvejais dozė gali būti sumažinta iki  80 mikrogramų per dieną.

Indikacijos: bronchinės astmos gydymui ir kontrolei 
suaugsiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. 

Medline tinklapyje publikuojama 160 straipsnių 
apie ,,ciklezonidą”. Atlikti nuo 8 iki 24 savaičių trukmės 
kontroliuojami lyginamieji tyrimai, kurie patvirtino naujų 
inhaliujamųjų gliukokortikoidų lygiavertiškumą, tuo pačiu 
geresnį vartojimą (vienkartinis dozavimas) ir saugumą. 
Ilgalaikių duomenų apie astmos progresavimo sumažėjimą 
dar nėra.

     Tai glikopeptidinis antibiotikas, priklausantis 
vankomicino grupės junginiams

     Šis antibiotikas yra pusiau sintetinis vankomicino 
darinys. Antibiotikų paieška yra mokslininkų dėmesio centre, 
nes meticilinui rezistentiškų Staphylococcus aureus (MRSA) 
štamų ir vankomicinui rezistentiškų Enterococcus (VRE) 
štamų pasaulyje nuolat daugėja.Įdomu tai, kad Skandinavijos 
šalyse rezistentiškų infekcijų tik 1 proc, o pietų Europos 
šalyse, atvirkščiai, iki 30 proc. 

     Pirma klinikinė studija su Telavancinu esant 
komplikuotai odos minkštosios dalies infekcijai parodė 
labai gerus rezultatus. Antibiotiko farmakokinetinių savybių 
pagrindas yra biologinis pusperiodis, kuris apima 9 valandas.
Taigi, pakanka vienos intraveninės injekcijos per dieną. 

     Telavancinas turi įpatingą dvilypį veikimo mechanizmą. 
Lyginant jį su kitais glikopeptidiniais antibiotikais reikia 
pažymėti tai, kad jis stabdo ne tik bakterijų ląstelių 
sienelių sintezę, bet veikia ir bakterijų plazmomembranų 
depoliarizaciją. Todėl telavancinas turi nepaprastai platų 
veikimo spektrą. Pateikiant gyvūnų infekcijų modelius 
telavancinas lyginant  su kitais antibiotikais (vankomicinas, 
nafcilinas, linezolidas) yra pranašesnis 

     Dabar yra du tvirti III fazės studijų duomenys. Šis 
randomizuotas, daugiacentrinis, dvigubai aklas tyrimas 
apima 1867 pacientus, iš kurių 719  pacientų turėjo MRSA 
infekciją pastebėta. Svarbiausi nepageidaujami poveikiai 
( apie 15  proc.) yra: pykinimas, skonio pojūčių ir miego 
trikdymas. Sunkius nepageidaujamus poveikius sukėlė 
mažiau kaip 1 proc. pacientų. Dozavimas po 7,5 mg/kg į 
veną kasdien. Telavancinas gerai penetruoja į alveolių epitelio 
skystį, alveolių makrofagus ir odą, taip pat nepastebėtas 
rezistentiškumas.

Telavancin (INN)
Arbelic ®

Jo tarptautinis 
nepatentuotas 
pavadinimas yra 
Ciklezonidas.

naujI vaIStaI
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2010-ŲJŲ METŲ KALENDORIUSLIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS
 

	balandžio 30 - gegužės 2 d. BaltPharm 
Forumas Lietuvoje

	gegužės 14 - 16 d. Europos ligoninių 
vaistinių asociacijos seminaras Rygoje 

	birželio 19 - 20 d. LFS Farmacijos 
dienos-2010 Šilalės rajone

	rugpjūčio 28 - rugsėjo 2 d. FIP 70-tas 
kongresas Lisabonoje (Portugalija)

	spalio 15 - 17 d. Tarptautinė farmacijos 
mokslo konferencija ir LFS XXV suvaž-
iavimas, skirtas farmacijos aukštojo 
mokslo Lietuvoje 225 metinėms
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Išėjo anapIlIn

2009 m. lapkričio mėn. 24 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė 
buvęs ilgametis Kauno medicinos universiteto Farmacijos 
fakulteto profesorius Vytautas-Tadas Brasiūnas. Lietuvos 
farmacijos visuomenė neteko savo iškilaus nario, mokslininko, 
habilituoto medicinos mokslų daktaro, profesoriaus.

Vytautas-Tadas Brasiūnas gimė 1924 m. lapkričio 2 d. 
Ukmergėje, vaistininko Broniaus Brasiūno šeimoje. Tėvui 
vėliau įsigijus vaistinę Šeštokuose šeima čia ir apsigyveno.  
Anksti netekęs tėvų, okupacijų sandūroje dvidešimtmetis 
jaunuolis ne tik dirbo geležinkelio remonto darbininku ir 
kartu mokiniu vaistinėje. Vytautas įstojo į Marijampolės 
gimnaziją ir 1943 m. sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo 
brandos atestatą. 1945 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakulteto  farmacijos skyrių, kurį 
baigė 1949 m. ir gavo provizoriaus diplomą. Vytautas-
Tadas Brasiūnas, studijuodamas universitete, kartu dirbo ir 
vaistinėje. Pokario metais studijų sąlygos buvo sunkios, šeima 
mažai ką galėjo padėti, tuo labiau, kad ir kitas sūnus studijavo 
ir ruošėsi tapti gydytoju. Vytautas vos pradėjęs studijuoti 
universitete įsidarbino Kauno vaistinėje, pradžioje mokiniu, 
vėliau asistentu. 1946 m. baigė provizorių padėjėjų kursus. 
Vytautą ir studijų metais traukė mokslinis darbas. Įsikūrus 
Studentų farmacininkų mokslinei draugijai, vadovaujant 
prof. B. Šiauliui, kartu su kurso Kolege Janina Tautkevičiūte, 
Vytautas Brasiūnas atliko mokslinį tiriamąjį darbą – iš Jiesios 
upės pakrančių klinčių pagamino kalcio chloridą.1949 m. 
pavasarį apie šį. savo atliktą darbą Vytautas Brasiūnas skaitė 
pranešimą Leningrado chemijos farmacijos institute studentų 
farmacininkų mokslinėje konferencijoje. 1949 m. spalio 1 
d. įstojo į tikslinę aspirantūrą Maskvos farmacijos institute 
Farmacinės chemijos katedroje. Tai buvo šuolis į mokslo 
gelmes organinės sintezės srityje. Įdomu, bet nelengva. 
Daug dirbo, stropiai mokėsi ir per ketverius metus užbaigė 

aspirantūrą ir parengė disertaciją, kurią 1953 m. vasario 9 d. 
sėkmingai apgynė, įgydamas farmacijos mokslų kandidato 
laipsnį už darbą imidų sintezės srityje. 

   Apgynęs disertaciją po savaitės 1953 m. įsimintiną 
vasario 16 d. pradėjo dirbti Kauno medicinos instituto 
farmacinės chemijos katedroje dėstytoju. 1958 m. jam buvo 
suteiktas docento vardas. Nuo 1957 m. iki 1972 m. vadovavo 
Farmacinės chemijos katedrai. Dirbdamas pedagoginį darbą 
Vytautas Brasiūnas labai stengėsi perteikti savo žinias 
studentams, gerai išaiškinti sudėtingą farmacinės chemijos 
kursą, buvo reiklus. Bet kartu  gerai suprato studentus ir per 
egzaminus dažnai būdavo atlaidus. Studentai gerbė ir mėgo 
savo dėstytoją. Sunki liga privertė atsisakyti vedėjo pareigų, 
tačiau didelė valia ir ryžtas nugalėjo ir jis vėl su visa energija 
toliau tęsė sintezės darbus. 

  1990 m. gegužės 28 d. Maskvos I.. Sečenovo medicinos 
akademijoje apgynė mokslinį habilitacinį medicinos daktaro 
darbą tema „Bi- ir policiklinių azinų sintezė, savybės ir 
biologinis aktyvumas“.  Susintetino keletą įdomių medžiagų, 
pasižyminčių priešvėžiniu veikimu. Į šią sunkią medicinos sritį 
pasuko profesoriaus dukra ir sūnus (abu medikai, dirbantys 
onkologijos srityje). 

  Profesorius Vytautas-Tadas Brasiūnas dirbo ne tik 
vaistinių preparatų sintezės srityje, bet ir kitose farmacinės 
chemijos srityse. Jis buvo puikus eruditas, sistemingai sekantis 
naujausią literatūrą, turintis atsakymą į bet kurį klausimą. 
Chemijos „bacilomis“ profesorius užkrėtė ir eilę savo 
mokinių. Tai žmogus, kuriam sintezės darbai teikė didžiausią 
malonumą, kėlė nuotaiką, įkvėpimą darbui. Profesorius V.T. 
Brasiūnas buvo puikus pedagogas, labai objektyvus, gero 
linkintis, studentų ir bendradarbių sėkme besidžiaugiantis. 
Profesorius paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių, 
8 išradimų autorius, skaitė apie 50 mokslinių pranešimų 
konferencijose, su bendraautoriaus parašė kelis vadovėlius. 
Jo darbai buvo cituojami užsienio šalių (JAV, Vokietijos, 
Kanados, Lenkijos ir kt.) moksliniuose žurnaluose. Profesorius 
V.T. Brasiūnas aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, 
ilgus metus buvo Lietuvos farmacininkų mokslinės draugijos 
pirmininku, aktyviai dalyvavo civilinės gynybos veikloje. 

Profesorius VYTAUTAS TADAS  BRASIŪNAS
(1924 – 2009)
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Profesoriaus V.T. Brasiūno veikla įvertinta daugybe 
Rektoriaus padėkų, Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijos garbės raštais. Ir išėjęs į pensiją, jis dar ilgą 
laiką skaitė paskaitas provizorių pasitobulinimo kursuose.

Profesoriaus Vytauto-Tado Brasiūno šviesus 
atminimas ilgai liks jo buvusių mokinių, bendradarbių, 
artimųjų ir jį pažinojusių širdyse. 

Tegul Jums, Profesoriau, būna lengva Lietuvos 
žemelė Petrašiūnų amžino poilsio kapinėse. 

Nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną provizorę Juzefą, 
gydytojus – dukrą Editą ir sūnų Vytautą.

Dr. Regina Žukienė ir KMU 
Vaistų chemijos katedros kolektyvas 

Ką Rašė FaRmacIjos žInIos pRIeš 80 metų
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Ką Rašo spauda apIe FaRmacIją

Kyšis vaistininkams – ir maisto 
produktai
„Lietuvos rytas“ 2010-06-11
Audrė SRĖBALIENĖ

Įsitvirtinti Lietuvos vaistų rinkoje bandančios farmacijos 
įmonės ieško naujų nišų. Jų žvilgsnis pastaruoju metu krypsta į 
vaistininkus – jiems už parduotus medikamentus atsidėkojama 
ir smulkiomis, ir stambiomis dovanomis.

Skaidrumas vaistų rinkoje, apie kurį vis trimituoja 
Sveikatos apsaugos ministerija, – vis dar iliuzija.

Nuo birželio 1-osios įsigaliojo nauja vaistų receptų 
išrašymo tvarka. 

Receptuose nurodomas tiktai bendrinis medikamentų 
pavadinimas.

Kokį preparatą parduoti pagal tokį receptą, dabar 
sprendžia vaistininkai. Ar jie visada yra pirkėjo pusėje?

Darbuotojams – instrukcija
„Sveiki dar kartą. Primenu, kad kuponai galioja 

nepriklausomose, BVG, Euro, Camelia. Gintarinėse ir N 
(„Norfos“. – Red.) okiu būdu nesiūlome!“ Toks, tikėtina, 
darbinis Indijos farmacijos įmonės „Ranbaxy Laboratories 
Limited“ (toliau – „Ranbaxy LL“) medicinos atstovams skirtas 
laiškas (kalba netaisyta) sukėlė „Lietuvos ryto“ susidomėjimą.

Jame aiškinama, už kokį kiekį ir kokių „Ranbaxy LL“ 
medikamentų pardavusios vaistinės turi būti skatinamos 
prekybos centrų „Maxima“ kuponais. 

Esą kuponų nedera siūlyti tik „Gintarinėms“ ir „Norfos“ 
vaistinėms.

Pavyzdžiui, už 50 antibiotiko „Enhancin“ parduotų 
pakuočių siūlomi 400 litų vertės kuponai. Už 30 pakuočių – 
180 litų vertės kuponai. 

Už 7 šio preparato pakuotes – 20 litų vertės kuponas.
Taip farmacijos įmonė „Ranbaxy LL“ Lietuvoje, tikėtina, 

skatina parduoti savo gaminamus preparatus.
„Enhancin“ veiklioji medžiaga yra amoksicilinas su 

klavulano rūgštimi. 
Šios grupės vaistai dažniausiai skiriami sinusitui, ausų, 

plaučių uždegimui ir kitokioms infekcinėms ligoms gydyti.
Už kitą to paties gamintojo preparatą – klaritromicino 

grupės antibiotiką „Klabax“ vaistininkus žadama skatinti 
dar dosniau. 

Jei bus parduota 50 pakuočių stipresnio („Klabax“ 500 
mg) preparato, vaistinės gaus 500 litų vertės „Maxima“ 
kuponų.

Tarp dovanų – ir kava
Skatinti žadama ir už kitus parduotus „Ranbaxy LL“ 

vaistus. Pavyzdžiui, už skrandžio sekreciją (rūgštingumą) 
slopinančio preparato „Lanobax“ 50 pakuočių skiriamas 120 
litų vertės kuponas.

„Su sąlyga – atimti rinką iš omeprazolio“, – tokia pastaba 
paskatinimų sąraše pažymėtas „Lanobax“.

Matyt, norima pasakyti, kad vaistininkai turi įtikinti 
klientus, kad „Lanobax“, kurio veiklioji medžiaga – 
lansoprazolis, yra geresnis nei panašiai veikiantys kitų 
gamintojų vaistai, kurių veiklioji medžiaga – omeprazolis.

Vaistininkams atsilyginama ir už „Melobax“ – 
nesteroidinių vaistų nuo skausmo ir uždegimo pardavimą.

Už paprastesnius – be receptų parduodamus vaistus, 
pavyzdžiui, probiotikus (žarnyno bakterijas) „Linea ORO“ 
ar „Faringosept“ nuo gerklės skausmo, vaistininkai gali 
būti apdovanojami mažesnės vertės kuponais arba kavos 
pakuotėmis.

Atlygis – už visus vaistus
„Lietuvos ryto“ gautose „Ranbaxy LL“ ataskaitose, 

kuriose nurodyta, kiek, kokių ir kuriose vaistinėse vaistų 
užsakyta ir parduota, žymima ne tik išdalytų kuponų vertė, 
bet ir skolos.

Štai per mėnesį už parduotus vaistus „Ranbaxy LL“ 
atstovai vaistinėms išdalijo 2760 litų vertės kuponų, o dar 
apie 960 litų vertės kuponų joms liko skolingi.

Pavyzdžiui, Molėtuose, Vilniaus gatvėje, esančiai 
vaistinei už parduotus vaistus – 31 „Enhancin“ pakuotę, 5 
pakuotes „Klabax“ bei 15 „Lanobax“ pakuočių – buvo įteikta 
220 litų vertės kuponų.

To paties tinklo vaistinei Vilniuje, Savanorių prospekte, 
už 13 „Enhancin“ ir 30 „Faringosept“ pakuočių bei kitokių 
indiškų vaistų pardavimą skirta 160 litų vertės kuponų.

Gali prarasti darbą
Sudėtinga juodoji įmonės, platinančios indiškus vaistus, 

buhalterija rodo, kad su vaistinėmis susitariama. Rodo ir tai, 
kad dirbama ir su pavienėmis vaistinėmis, ir su jų tinklais.

„Eurovaistinės“ atstovė Laura Kalvelytė-Murinienė 
pripažįsta, kad vaistininkų papirkinėjimo problema iš tiesų 
egzistuoja: „Vaistininkai yra įspėti, kad toks elgesys įmonėje 
neleistinas. To nepaisantys nesąžiningi darbuotojai gali būti 
atleidžiami iš darbo.“

Indiški vaistai – pigūs
Šįmet gegužę Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė 

2010-ųjų kompensuojamųjų vaistų kainyno projektą.
Paaiškėjo, kad Indijos farmacijos įmonė „Ranbaxy LL“, 

įregistravusi keletą pigių preparatų, iš kainyno stumia apie 
40 vaistų, kuriuos tiekia žinomos ir patikimos farmacijos 
bendrovės.

Pavyzdžiui, iš septynių kaulų ligoms gydyti skirtų 
preparatų, kurių bendrinis pavadinimas „Natrium 
alendronicum“, pagal dabartinį projektą liktų tik vienas, 
gaminamas „Ranbaxy LL“.

Iš 24 širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių 
„Ramiprilum“ grupės preparatų kainyne liktų tik dveji 
„Ranbaxy LL“ gaminami vaistai.

Iš 10 urologinėms ligoms gydyti skirtų „Tamsulosinum“ 
grupės vaistų liktų vieni – jų veiklioji medžiaga gaminama 
Indijoje. 

Panašiausias į juos kitas preparatas – dvigubai brangesnis.
Į nepatogų klausimą neatsakė
„Dauguma vaistų gamintojų nenori mažinti kainų 

teigdami, kad tai – neįmanoma. Todėl imasi puolimo, 
– paprašyta paaiškinti, kodėl vaistininkai dovanomis 
skatinami parduoti įmonės vaistus, nuo tiesaus atsakymo 
išsisuko „Ranbaxy LL“ vadovė Baltijos regiono šalims Aistė 
Juškevičienė. – Mūsų atstovaujama įmonė pirmoji Lietuvoje 
sumažino savo gaminamų vaistų kainas.

Todėl mūsų nenustebino konkuruojančių įmonių 
provokacijos. Bet, siekdami mus kompromituoti, konkurentai 
įtraukia ir vaistines.“

A.Juškevičienės teigimu, preparatai „Enhancin“ ir 

Ką Rašė FaRmacIjos žInIos pRIeš 80 metų
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kokia forma skatinti ligonį pasirinkti konkretaus prekinio 
pavadinimo vaistą. Receptų išrašymo tvarką keičianti 
ministerija, jau nuo gegužės pirmosios įpareigojo vaistines 
įrengti specialius monitorius. Juose žmogus galės gauti 
informaciją apie pagal receptą išrašytą vaistą.

Pigesni vaistai, didesnė vaistų gamintojų konkurencija ir 
kyšininkavimo medikų sluoksniuose mažinimas - neabejotinai 
kilnūs tikslai. Tik ar norėdama naudos, Sveikatos apsaugos 
ministerija nepridarys daugiau bėdos? Gydytojų ir kai kurių 
farmacijos kompanijų atstovai tvirtina – ministerijos siūlomos 
priemonės visiškai neadekvačios siekiamiems tikslams – kokio 
vaisto reikia pacientui turi nuspręsti tik jį gydantis medikas.

„Vienareikšmiškai gydytojas, nes jo yra toks darbas. 
Vaistininko darbas yra suteikti farmacijos paslaugą, tai 
yra išduoti paskirtą vaistą. Jau dabar, monitorių pagalba, 
ligoniui suteikiama galimybė pasirinkti pigesnį vaistą ir to 
pakanka, norint, kad pacientas sutaupytų. Jeigu jis tokį norą 
turi. Bet kai absoliučiai atsisakoma gydytojo paskirto vaisto, 
gaunasi, kad vaistininkas nuspręs vietoje kokį vaistą skirti. 
Čia neatsižvelgiama nei į asmenines sveikatos problemas, 
nes nebus vaistinėje tiek laiko pasikalbėti su vaistininku, 
kuris vaistas tinkamas“- naujos receptų išrašymo tvarkos 
tikslingumu abejoja Etinių farmacijos kompanijų asociacijos 
direktorė Jolanta Dičkutė.

Pacientų pasirinkimo laisvė – tokią naujos receptų 
išrašymo tvarkos naudą įvardija Sveikatos apsaugos 
ministerija. Tik ar patys pacientai tokiems pokyčiams 
pasiruošę? Gydytojų atstovai tvirtina, kad vaisto veiklioji 
medžiaga yra tik dalis vaisto, o medikų paskirti vaistai ir pagal 
bendrinį pavadinimą parduoti medikamentai – visai ne tas pats.

„Vaistas tai nėra cheminis pavadinimas arba veiklioji 
medžiaga. Ministerija mums bando įteikti, kad vaistas 
yra cheminė medžiaga. Tai žmonėms nesuprantama, bet 
dažniausiai reakcija organizmo būna į kitus preparato 
priedus,“- įsitikinęs Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas 
Liutauras Labanauskas.

Kai kuriais atvejais gydytojai galės rašyti receptus su 
konkrečiais vaistų ir jų gamintojų pavadinimais. Tačiau tik 
gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu, kada žmogui 
dėl vienos ar kitos priežasties reikia labai konkretaus vaisto.

Dabartinio sveikatos apsaugos ministro Raimundo Šukio 
įgyvendinamos naujos receptų išrašymo tvarkos krikštatėviu 
galima būtų vadinti buvusį sveikatos apsaugos ministrą, dabar 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narį Algį Čapliką. Pastarasis 
teigia, kad ši priemonė – viena iš vaistų prieinamumo gerinimo 
plano dalių.

„Į viską žiūrėti reikia pradedant nuo pradžios – kainų 
reguliavimas, generinių vaistų atėjimas į rinką, vaistų 
grupavimas, cheminis pavadinimas, tie patys monitoriai. Iš 
aš manau, po mėnesio ar kito sistema veiks puikiai ir kuo 
greičiau bendruomenė, dalyvaujanti vaistų rinkoje, susitaikys 
su tuo, tuo bus geriau,“- sako A. Čaplikas. 

Tarkim, kad farmacininkų konkurenciją nauja receptų 
išrašymo tvarka padidins, vaistus atpigins. Galbūt ir tikslas 
išguiti kyšininkavimo virusą iš medikų tarpo bus įgyvendintas. 
Ir pacientai turės daugiau laisvės renkantis vaistus. Tik kas 
prisiims atsakomybę, jeigu gydytojo bendriniu pavadinimu 
išrašyto, o paciento savo nuožiūra nusipirkto vaisto, kitų 
sudėtinių dalių poveikis tam pačiam pacientui bus visai 

ne gydantis? Pagal naująją tvarką gydytojas nebegalės 
kontroliuoti paciento vartojamų vaistų.

„Sakykim, pacientas nusiperka nesvarbu už kokią kainą 
vaistą, kurį jam pasiūlė farmacininkas, o galbūt pats nusprendė 
nusipirkti. Skaito informacinį lapelį ir mato, kad jam tas vaistas 
netinka dėl kotraindikacijų. Ką daryt? Monitoriuje nebuvo 
to parašyta, tik kaina. Vaistininkas padėjo išsirinkti vaistą. 
Bet jeigu jis suklydo? Niekas už tai neatsako. Ministerijai 
- ačiū. Ji nuo gydytojų nuėmė atsakomybę. Prailgins mums 
eiles tris kartus, darbo laiką, paprastai tariant įneš chaosą į 
jau nusistovėjusią tvarką,“- nauja receptų išrašymo tvarka 
piktinasi L. Labakauskas.

Receptų išrašymo tvarka Lietuvoje keičiama jau trečią 
kartą. Iki 2002 m. visi vaistai buvo išrašomi nurodant 
konkrečius prekės ženklus. Nuo 2002 m. ministerija 
receptuose leido nurodyti tik bendrinius pavadinimus, 2004 
m. ši tvarka buvo iš dalies atšaukta: receptuose greta bendrinio 
leista nurodyti ir prekinį vaistų pavadinimą.

Užsimojusi išguiti korupciją iš medikų sluoksnio, 
Sveikatos apsaugos ministerija tai pačiai korupcijai sukūrė 
naują landą. Jau neslepiama, kad naujoji receptų išrašymo 
tvarka bus naudinga vaistininkams, kurie sulauks daugiau 
gamintojų dėmesio. Ministro įsakymą dėl naujos receptų 
išrašymo tvarkos beprasmiu vadinantys medikai ir kai kurios 
farmacijos organizacijos siūlo jį dar kartą peržiūrėti ir iš 
esmės tobulinti. O naująją receptų išrašymo tvarką vadina 
eksperimentu. Tik ar verta eksperimentuoti pacientų sąskaita?

Ką Rašo spauda apIe FaRmacIją

PADĖKA

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba 
nuoširdžiai dėkoja 

LFS XXIV suvažiavimo rėmėjams ir talkin-
inkams:

UAB “ENTAFARMA”,
UAB “ARMILA”
UAB “BERLIN CHEMIE MENARINI BAL-
TIC”
UAB “VITAFORCE”
UAB “VITABIOTICS”
UAB “MEDICATA FILIA”
UAB “BAYER”
UAB “ŠEŠKINĖS VAISTINĖ”
UAB “ĄŽUOLYNO VAISTINĖ”
UAB “OPEROS VAISTINĖ”
UAB “IŠLAUŽO VAISTINĖ”
UAB “MEDINET INTERNATIONAL”
KMU STUDENTŲ FARMACININKŲ 
DRAUGIJAI
VISIEMS SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS IR 
SVEČIAMS

„Klabax“ yra pigiausi savo vaistų grupėse, todėl vaistininkai 
juos ir siūlo pirmiausia.

„Pastaruoju metu puolantys mūsų įmonę kaip svarbiausią 
argumentą pateikia tai, kad mūsų atstovaujamo gamintojo 
vaistai yra pigiausi neva todėl, jog jų kokybė – „indiška“.

Bet „Ranbaxy LL“ – tarptautinė bendrovė. Jos įmonėse 
gaminamais vaistais prekiaujama JAV, Prancūzijos, Vokietijos, 
Japonijos ir kitose rinkose“, – tikino A.Juškevičienė.

Bando veržtis iš didžiųjų šešėlio
* Indijos bendrovės „Ranbaxy LL“ preparatas „Enhancin“ 

kompensuojamųjų vaistų sąraše konkuruoja maždaug su 
septyniais skirtingų gamintojų antibiotikais: preparatais, 
esančiais amoksicilino su klavulano rūgštimi grupėje.

* Nuo 2009-ųjų gegužės iki 2010-ųjų gegužės šio 
preparato buvo parduota apie 13,5 tūkst. pakuočių – už 288 
tūkst. litų.

* Šioje septynių antibiotikų grupėje „Enhancin“ apyvarta 
buvo viena mažiausių. Ji sudarė 4,3 proc.

* Lietuvoje visa antibiotikų rinka nuo 2009-ųjų gegužės 
iki šių metų gegužės siekė per 45 mln. litų. Per šį laiką buvo 
parduota apie 6 mln. antibiotikų pakuočių.

* „Enhancin“ pardavimas sudaro vos 0,2 proc. antibiotikų 
rinkos. „Klabax“ – 0,3 proc. Dar penki „Ranbaxy LL“ 
gaminami skirtingo poveikio antibiotikai užima 5,7 proc. 
antibiotikų rinkos.

* Vaistinių skatinimas, tikėtina, yra vienas būdų, kuriuo 
siekiama padidinti „Ranbaxy LL“ preparatų pardavimą.

Ministerijai – ne paslaptis
Martynas Marcinkevičius,   Sveikatos apsaugos ministro 

patarėjas farmacijos klausimais.
„Medicinos atstovai neskaidriai bendradarbiauja ne tik su 

gydytojais. Taip jie dirba ir su vaistininkais. Tai ministerijai 
– ne paslaptis.

Ministerija negalėtų išgaudyti visų rinkos dalyvių, 
kurie pažeidžia etiką. Tačiau stengiamės, kad visokiems 
skatinimams būtų užkirstas kelias. Ir kad vaistų, turėdami 
receptą, galėtų pasirinkti patys pacientai.

Tam įrengti ekranai vaistinėse. Juose klientams turi būti 
pateiktos visos analogiškų vaistų kainos.

Kita priemonė iš Vaistų prieinamumo ir kainų mažinimo 
plano – vaistinės privalo turėti pigiausių kiekvienos grupės 
(vaistai grupuojami pagal veikliąją medžiagą) vaistų.

Be to, numatyta, kad visos farmacijos įmonės (gamintojų 
atstovybės) turės būti pasirašiusios Vaistų rinkodaros kodeksą 
ir laikytis jo reikalavimų.

Už šiurkščius etikos pažeidimus jų vaistai bus išbraukti 
iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo.“

Laida 24/7: į vaistinę – su 
farmacijos žodynėliu 
„Lietuvos rytas“ 2010-05-16
Daiva Žeimytė

Kas turėtų parinkti vaistus – gydytojas ar vaistininkas? 
O gal kokius medikamentus vartoti turėtų nuspręsti pats 
pacientas? Kas tada atsakys, jei gydymas netinkamas? 
Sveikatos apsaugos ministras atsakymą jau pateikė. Pasirašė 
įsakymą, pagal kurį nuo birželio pirmosios keičiasi receptinių 
vaistų išrašymo tvarka.

Jeigu įsakymas įsigalios, jau po kelių savaičių pacientas 
iš gydytojo galės gauti receptą, kuriame bus parašytas tik 
bendrinis vaisto pavadinimas. Su tuo receptu pacientas keliaus 
į vaistinę ir ten, savo nuožiūra arba vaistininkui patarus, 
išsirinks medikamentą. Ar tinkamą išsirinks – čia jau kitas 
klausimas.

Ministerija teigia, kad ši tvarka paskatins vaistų gamintojų 
konkurenciją ir jie atpigins vaistus. Taip pat esą farmacijos 
bendrovės praras galimybę papirkinėti medikus. Bet ar 
teisinga vaistininkui perduoti gydytojo funkcijas? Ar gali pats 
pacientas žinoti, kokiais vaistais gydyti savo ligą? Gydytojai 
ir kai kurie farmacininkai įsitikinę – nauja tvarka turės daug 
teisinių pasekmių, o bendrinis pavadinimas ir konkretūs vaistai 
yra visai skirtingi dalykai.

Apie tai plačiau - „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7. 
Savaitės įvykių analizė ir komentarai“, rodomoje sekmadienį 
21 val.15 min.

Vilnietei Loretai neretai tenka pirkti vaistus – ir sau, 
ir vaikams. Dėl reikiamų medikamentų Loreta pirmiausia 
konsultuojasi su gydytoju. Jeigu trūksta informacijos – dar 
paklausia vaistininko. Pastaruoju metu Loreta atidžiai 
studijuoja vaistų anotacijas – moteris teigia jau nukentėjusi dėl 
neigiamo medikamentų šalutinio poveikio. Loreta sako, kad 
vaisto kaina jai šiuo metu nėra svarbiausia, svarbiau žinoti, 
iš kokių medžiagų preparatas sudarytas.

„Esame susidūrę sus situacija, kad vaistas lyg ir tinka, bet 
iškyla problemų. Sakoma, kad veiklioji medžiaga ta pati, bet ir 
vėl. Čia kiekvieno žmogaus unikalus atvejis,“- teigia Loreta.

Savo ligas kiekvienas žmogus jau nuo birželio pirmosios 
turėtų pakankamai gerai žinoti. Ir panašu, kad geriau žinoti, 
negu nežinoti. Kitaip dėl nežinojimo ar taupant pinigus 
rizikuojama įsigyti vaistą, kurio sudėtinės dalys gali sukelti 
alergiją ar turėti kokį nors kitokį neigiamą sveikatai poveikį. 
Nuo birželio pirmosios, jeigu tik įsigalios sveikatos apsaugos 
ministro įsakymas, medikai pacientams jau nebegalės išrašyti 
receptų su konkrečių gamintojų pavadinimais. Recepte bus 
galima parašyti tik bendrinį vaisto pavadinimą.

„Bendrinis pavadinimas yra taip – gydytojas parenka 
veikliąją medžiagą, toliau žmogaus pasirinkimas – jis gali 
pasitarti su gydytoju, gali pasitarti su vaistininku, gali 
nuspręsti pats. Antroji tokio įsakymo priežastis - nutraukti 
dalies gydytojų ryšius su farmacinėmis kompanijom,“- tvarkos 
pakeitimo naudą aiškina sveikatos apsaugos ministro patarėjas 
Martynas Marcinkevičius.

Ministro įsakyme pabrėžiama, kad kai recepte nurodomas 
vaistas tik bendriniu pavadinimu, gydytojui draudžiama bet 

Ką Rašo spauda apIe FaRmacIją

JUBILIEJAI
LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina buvusią 

ilgametę Šiaulių ligoninės vaistinės vedėją 
provizorę BRONĘ BARANAUSKAITĘ 
KLUPŠIENĘ garbino jubiliejuas 80-mečio 
proga ir linki geros sveikatos ir pabėgusių 
gyvenimo akimirkų malonių prisiminimų.
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Jonikas  Mindaugas 
 Diplominio darbo tema
„Nauji potencialūs vaistų taikiniai 
ependiminėse ląstelėse: tyrimai ir 
vertinimas“ 
Vadovai: prof. dr. J. Z. Kiss, 
prof. dr. V. Briedis
Recenzentai: doc. dr. K. Ramanauskienė, 
vyr. m. darb. Dr. V. A. Skeberdis, 
doc. dr. M. Sapragonienė

Diplomantas atsako į Komisijos 
pirmininko prof. L. Ivanausko pateiktą 
klausimą

Kaduševičiūtė Giedrė 
 Diplominio darbo tema
„Augalinio vaistinio 
preparato kiekybinio 
stabilumo pagrindimas 
efektyviosios skysčių 
chromatografijos 
metodu“
Vadovai: prof. dr. L.Ivanauskas,  
doc. dr. V. Jakštas 
Recenzentas: doc. dr. A. 
Ževžikovas

Kalėdaitė Rasa 
 Diplominio darbo tema 
„Matricos tipo tablečių, 
kurių pagrindas 
Eudragit® NM 30D, 
gamyba ir tirpumo 
ypatumai“ 
Vadovai: Pharm. Dr. K. 
Dvorackova, prof. V. Briedis
Recenzentas: prof. habil. dr. A. 
Savickas

Kaminskienė Sigita 
Diplominio darbo 
tema  „Pusiau kietų 
emulsinių sistemų 
(v/a) modeliavimas iš 
natūralių medžiagų ir jų 
fizikocheminių, juslinių 
savybių tyrimas“
Vadovas: doc. dr. A.Inkėnienė
Recenzentai: doc. dr. K. 
Ramanauskienė

Kaselytė Agnė 
Diplominio darbo tema 
„Vaistų poveikį galinčių 
įtakoti SFRP2 geno 
epigenetinių pakitimų 
tyrimai antrojo ir 
trečiojo laipsnio 
gliomose“
Vadovai: prof. dr. C. Goze, prof. 
dr. V.Briedis
Recenzentai: T. Kežutytė, prof. 
dr. V. Borutaitė, prof. dr. H. 
Rodovičius

Kuncaitė Giedrė 
Diplominio darbo tema 
„Paciento ieškoma 
sveikatos informacija 
internete, požiūris į ją ir 
bandymas pritaikyti“ 
Vadovai: doc. dr. R.Radžiūnas, 
asist. J.Daukšienė
Recenzentas: dr. J. Grincevičius

Kurantavičius 
Vytautas 
Diplominio darbo tema 
„Dobilų (Trifolium L.) 
genties augalų izoflavonų 
kiekybinės sudėties 
tyrimas“ 
Vadovas: doc. dr. V.Jakštas
Recenzentas: prof. habil. dr. V. 
Janulis

Diplominių darbų gynimą stebėjo dėstytojai ir studentai.

Alenskas  Tomas 
Diplominio darbo 
tema „Chitozano 
panaudojimas 
antituberkuliozinių 
provaistų kūrime“ 
Vadovai: assoc. prof. J. 
Vinšova, prof. dr. V. Briedis
Recenzentas: prof. habil. dr. E. 
Tarasevičius

Brazauskas  Paulius 
Diplominio darbo 
tema „Visuomenės 
vaistinės pacientų 
požiūrio į pakuotės 
lapelį, kaip farmacinės 
informacijos šaltinį 
tyrimas ir vertinimas“ 
Vadovai: doc. dr. R. Radžiūnas, 
asist. J. Daukšienė
Recenzentas: doc. dr. V. 
Skyrius

Drevinskas  Tomas 
Diplominio darbo 
tema „Kapiliarinės 
elektroforezės metodo 
5-aminolevulino 
rūgščiai žmogaus odoje 
nustatyti vystymas, 
įteisinimas ir praktinis 
pritaikymas“ 
Vadovai: prof. dr. V. Briedis, 
prof. habil. dr. A. Maruška
Recenzentai: dr. R. 
Jarmalavičienė, T. Kežutytė

2010 metų birželio 9 d. devyniolika KMU Farmacijos fakultetų 
absolventų apgynė diplominius darbus ir tapo farmacijos magistrais

FarmacIjoS FakuLteto naujIenoS

Gaivelytė Kristina 
Diplominio darbo tema
 “5-nitrofuraldehido 
darinių antimikrobinio 
aktyvumo tyrimas, 
toksiškumo, 
farmakokinetikos ir 
struktūros - aktyvumo 
ryšio įvertinimas”
Vadovai: lekt. dr. V. Petrikaitė, dr. 
J. Šarlauskas, prof. habil. dr. A. 
Pavilonis
Recenzentas: prof. dr. H. 
Rodovičius

Grincevičiūtė Nora 
Diplominio darbo tema 
“Ekstemporalių vaistų 
gamyba visuomenės 
gamybinėse vaistinėse: 
situacijos analizė ir 
perspektyvos”
Vadovas: doc. dr. V. Skyrius
Recenzentas: doc. dr. R. Radžiūnas

Gudelytė Ugnė 
Diplominio darbo tema 
“Tradiciškai Lietuvoje 
augintų dekoratyvinių 
augalų etnofarmacinis 
tyrimas” 
Vadovas: dr. T. Mekas
Recenzentai: prof. dr. N. 
Savickienė

FarmacIjoS FakuLteto naujIenoS
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SVEIKINIMAI  FF ABSOLVENTAMS

Lietuvos Farmacijos sąjungos (LFS) valdyba nuoširdžiai sveikina 
2010 metų jaunuosius farmacijos magistrus, sėkmingai apgynusius 

diplominius darbus ir linki geros kloties būsimoje profesinėje veikloje.

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS (LFS) VALDYBA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 
2010 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. Abramavičiūtė Justina
2. Abromavičiūtė Justina
3. Adomavičiūtė Laura
4. Augustinavičius Saulius
5. Baltrušaitis Tomas
6. Bartaševičiūtė Audrė
7. Bendoraitytė Inga
8. Beniušytė-Baškienė Dainora
9. Borusevičiūtė Rima
10. Bukauskienė Akvilė 
1 l.Čebatoriūnaitė Inga 
12.Dailidonytė Sandra 
13.Dambrauskaitė Lidija 
14.Eičinaitė Jūratė 
15.Gudonis Airidas 
16. Ivanova Tatjana 
17.Yosupov Ilan 
18.Jankevičius Arūnas 
19.Jasinskaitė Airinga 
20.Jokūbauskas Marius 
21.Jurelytė Justina 
22.Kančytė Giedrė 
23.Karvelytė Rasa 
24.Katulytė Asta 
25.Kazlauskaitė Lina 
26.Kemeklytė Asta 
27.Kiudienė Renata 
28.Kosač Marina 
29.Kovalenkovienė Sandra 
30.Krukonytė Ingrida 
31.Kuliukaitė Laura 
32.Laužadis Dainius 
33.Lembutis Arvydas 
34.Lemežytė Giedrė 
35.Maydanikov Alexander 
36.Maniukaitė Giedrė 
37.Maruška Mantas 

38.Matusevičiūtė Zita 
39.Matuzevičiūtė Ugnė 
40.Matuzevičiūtė Miglė 
41.Mažutytė Inesa 
42.Mikalkėnaitė Asta 
43.Mikeliūnaitė Laura 
44.Miliauskytė Erika 
45.Narkevičiūtė Monika 
46.Orševska Joana 
47.Petreikytė Gintarė
48.Pikalauskaitė Inga 
49.Pinčiauskaitė Lina 
50.Pipiraitė Neringa 
51.Poška Gedas 
52.Puidokaitė Vitalija 
53.Radavičius Donatas 
54.Riabinin Sergej 
55.Rimavičiūtė Loreta 
56.Rodovičius Andrius 
57.Rusteikaitė Gintarė 
58.Sakalauskas Jurgis 
59.Saniukaitė Agnė 
60.Šatkauskienė Monika 
61.Slušinskaitė Gintarė 
62.Stadničenko Olesia 
63.Stončaitytė Irma 
64.Stonytė Aistė 
65.Vaičelytė Alina 
66.Vaičiūnaitė Judita 
67.Vaišvilas Linas 
68. Venclova Tadas 
69.Vingrytė Eglė 
70.Vytartaitė Goda 
71.Zamkauskaitė Daiva 
72.Žemaitis Darius 
73.Žvikevičienė Julija

Naujieji farmacijos magistrai įamžinti nuotraukoje su diplominių darbų gynimo komisijos pirmininku prof. L. Ivanausku (trečioje eilėje 
pirmas iš dešinės), farmacijos fakulteto dekanu prof. V. Briedžiu (antroje eilėje pirmas iš dešinės) ir kitais komisijos nariais bei diplominių 
darbų vadovais

Leonavičiūtė Gintarė
Diplominio darbo tema 
„Vokietijos ir Lietuvos 
miestų vaistinių klientų 
lūkesčių tyrimas“
Vadovas: doc. dr. R. Pečiūra
Recenzentas: dr. doc. V. Skyrius

Orekhova Elena 
Diplominio darbo tema 
„Propolio ekstraktų 
tyrimas ir įtakos pusiau 
kietos Eucerin a/v 
emulsinės sistemos 
stabilumui vertinimas“ 
Vadovai: doc. dr.  Z.Kalvėnienė, 
doc. dr. G.Kasparavičienė
Recenzentas: doc. dr. 
K.Ramanauskienė

Petraitytė Asta 
Diplominio darbo tema 
“Vaistų, vartojamų 
astmai ir lėtinei 
obstrukcinei plaučių 
ligai gydyti suvartojimas 
ir išlaidos 2006-2009 
metais”
Vadovas: doc. E.Kaduševičius
Recenzentas: doc. dr. A. Milašius

Skirpstūnaitė Rūta 
Diplominio darbo 
tema „Garinančiojo 
šviesos sklaidos 
detektoriaus pritaikymas 
terpenolaktonų analizei.“ 
Vadovai: prof. L.Ivanauskas,  
doc. V.Jakštas 
Recenzentas: doc. dr. R. 
Marksienė

Stankūnaitė Eglė 
Diplominio darbo tema 
“Pharmacoepidemiological 
study and costs analysis of 
oral antidiabetic drugs and 
insulins in Lithuania on 
2006-2009 year”
Vadovas: doc. E.Kaduševičius
Recenzentas: doc. dr. A. Milašius

Stelmakienė Ada 
Diplominio darbo 
tema  „Pusiau kieto 
hidrofobinio pagrindo 
iš gamtinės kilmės 
medžiagų modeliavimas 
ir kokybės vertinimas“
Vadovai: prof. A.Savickas,  doc. 
K.Ramanauskienė
Recenzentas: doc. dr. V. Brusokas

FarmacIjoS FakuLteto naujIenoS
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Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas Jonas 
Bišvydis pakvietė ją į Vilnių ir 1954 m. ją paskyrė 
vaistinių organizacinio skyriaus viršininke, prieš tai 
4 mėnesius leidęs pasitobulinti Kijeve farmacijos 
inspektorių kursuose.

Šio organizacinio skyriaus viršininke (nors 
skyriaus pavadinimai Kelis Kartus keitėsi) Adelė 
Karaciejūtė dirbo beveik 30 metų -nuo 1954 iki 
1983 m. Po to išėjo į pensiją. Adelė Karaciejūtė 
buvo sumani, reikli vadovė, ji vadovavo Lietuvos 
vaistinių farmaciniam darbui, daug padarė, kad 
Lietuvos vaistinės garsėtų Visoje Sovietų Sąjungoje, 
kad ligoniai gautų kokybiškus vaistus. Ji rūpinosi, 
kad vaistinėse būtų tinkama farmacinė tvarka, gražios 
ir tinkamos patalpos o darbuotojai nuolat keltų savo 
profesinį lygį. Jos vadovaujamas VFV organizacinis 
skyrius nuolat organizuodavo įvairius vaistinių 
darbuotojų profesinio meistriškumo Konkursus, 
vaistinių aplinkos apžiūras, nuolat tikrindavo vaistinių 
farmacinę tvarką ir padėdavo vaistinėms tinkamai 
organizuoti darbą.

 Provizorė išugdė daug puikių farmacinio 
darbo organizatorių.Ji negailėdavo gerų patarimų, 
pamokymų, niekada neatsisakydavo padėti.

 Dirbdama Vyr. farmacijos valdyboje Adelė 
Karaciejūtė buvo labai aktyvi Respublikinės 
farmacininkų mokslinės draugijos narė, jos valdyboj 
ir prezidiumo narė, keliolika metų atsakingoji 
sekretorė. Sunku suskaičiuoti kiek įvairių renginių, 
konferencijų, suvažiavimų, seminarų ji organizavo. 
Daugybę kartų dalyvavo kitų respublikų renginiuose, 
skaitė pranešimus apie Lietuvos vaistinių darbą.

 Išėjusi į pensiją provizorė nepamiršo savo profesijos 
ir kolegų. Iki šiol ji domisi Lietuvos farmacijos 
sąjungos darbu, dalyvauja jos suvažiavimuose, skaito 
farmacinę spaudą, pasveikina buvusius bendradarbius 
ir kolegas gimtadienių progomis, aplanko ligonius, 
palydi išeinančius Anapilin. Padėjo užauginti brolio 
anūkus.

 Gražaus gyvenimo jubiliejaus proga dėkojame 
Provizorei už pasiaukojantį darbą Lietuvos farmacijos 
labui, už nuoširdumą ,gerumą ir draugiškumą. 
Linkime geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų, 
Viešpaties Palaimos ir globos!

 Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba

jubILIataI

                Eini ir lieka pėdos aiškios 
                Ir jų nebeužsnigti! 
                Smagu po savo žemę vaikščiot 
                Ir pėdsakus palikti...

                (J. Marcinkevičius)

 Nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja, 
Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės narė provizorė 
Adelė Karaciejūtė 2009 m. lapkričio 13 dieną šventė 
savo aštuoniasdešimt penkerių metų jubiliejų.

 Provizorė Adelė Karaciejūtė per savo gyvenimą 
Lietuvos farmacijos žemėje įmynė gilias pėdas...

 Ji gimė 1924 m. Dzūkijoje, netoli Varėnos, Barčių 
kaime gražioje lietuviškoje šeimoje, nors jos tėviškė 
1919 m. buvo lenkų okupuota. Adelę ugdė nuostabi 
Dzūkijos gamta -išlakūs pušynai, čiurlenantys upeliai 
ir svajingi, ramūs, mėlyni ežerai ir žalios landos. Tačiau 
Dzūkijos žemelė dosni tik darbštiems jos šeimininkams, 
ją laistantiems savo prakaitu. Todėl jau vaikystėje Adelei 
reikėjo prižiūrėti gyvulius, ravėti daržus, grėbti šieną, 
išmokti pjauti pjautuvu. Dzūkijos gamta, darbšti ir 
darni – šeima Adelei Karaciejūtei  įdiegė  meilę grožiui, 
darbui, tvarkai.

 Nelengva buvo gyvenimo mokykla... Baigus 
lenkišką Varėnos pradžios mokyklą (lietuviškos 
nebuvo),jau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 
(Vokietija 1939 m. rugsėjo 1 d. užpuolė Lenkiją) reikėjo 
išvažiuoti toli iš namų į Vilnių, kad įstoti į Vytauto 
Didžiojo lietuvių gimnaziją nes lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte lietuviškos gimnazijos nebuvo.

 Paauglei gyvenimas atsiuntė rimtus išbandymus. 
Vos pradėjus mokytis gimnazijoje, Sovietų sąjunga 
paskelbė Lenkijai karą ir Raudonoji armija užėmė 
Vilnių. Spalio 27 d. vilniečiai džiaugsmingai sutiko 
Lietuvos karius įžygiavusius į Vilnių. Vilnių Sovietų 
sąjunga atidavė Lietuvai mainais į rusų kariuomenės 
bazes Lietuvos žemėje... Po. aštuonių mėnesių ir visa 
Lietuva atiteko sovietams. Adelei Karaciejūtei per 
gyvenimą teko patirti net trijų okupantų (lenkų, vokiečių 
ir sovietų) žiaurumą... Teko mokytis sunkiais karo 
metais, jausti alkį, šaltį ir nuolatinę baimę dėl savo ir 
artimųjų likimo.

 1945 m. baigusi gimnaziją Adelė Karaciejūtė 
pasirinko vaistininkės profesiją ir pradėjo studijuoti 
Vilniaus universitete. Gyveno bendrabutyje, 
auditorijos buvo nekūrenamos, maistas pagal 
skurdžias maisto korteles, laisvalaikiu reikėjo ardyti 
miesto griuvėsius, o pro bendrabutį į stotį naktimis 
iš Lukiškių kalėjimo kareiviai varė pulkuos kalinių.. 
Iš auditorijų vienas po Kito dingdavo studentai... 
Kaip Adelė prisimena „vienintelis pragiedrulys ir 
jaunatviškos energijos iškrova studijų metais buvo 
sportas“. Adelė subūrė Medicinos fakulteto studenčių 
tinklinio komandą, buvo komandos kapitonė, žaidė ir 
universiteto studenčių tinklinio rinktinėje.

 Gavusi provizorės diplomą, Adelė Karaciejūtė 
pasiprašė į gimtąją Varėną. Čia, Varėnos vaistinėje 
du metus dirbo asistente ir receptare, po to du 
metus -vaistinės vedėja. Matydamas provizorės 
organizacinius sugebėjimus ir nuoširdų darbą, 

Sveikiname LFS Garbės narę, provizorę Adelę 
Karaciejūtę švenčiančią gražų gyvenimo jubiliejų

jubILIataI
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Iš LFS veIkLoS

mos) vienuolius išsirinkti 
jį savo vyresniuoju. Tačiau 
griežta tvarka buvo nepa-
keliama daugeliui brolių 
ir Benediktas vienuolyną 
turėjo apleisti. Vėliau 
daugėjant pasekėjų ir 
mokinių, įsteigta dešimtys 
vienuolynų. Pats įsikūrė 
Monte Casino. Benedik-
tinai – seniausia Vakarų 
krikščionybės brolija.  
Monte Casino jau VI a. gaminami vaistai ir gydoma. 
Globoja vaistininkus.

VIII. Šv. Jonas  Damaskietis (650 – 750).  Gimė 
krikščioniškoje arabų šeimoje. Gavo puikų išsilavin-

imą ir tarnybą, tačiau 
kaip krikščionis buvo 
priverstas ją apleisti. 
Tada pasitraukė į 
vienuolyną Jeruzalėje. 
Tapo vienu įtakingiau-
siu bažnyčios  žmonių. 
1890 m. jam suteiktas 
bažnyčios daktaro 
laipsnis. Globoja vais-
tininkus ir šv. paveikslų 
tapytojus.

IX. Albertas Didysis 
(1200 – 1280). Dominikonų 
provincialas, vyskupas, 
bažnyčios daktaras, mokslin-
inkų, gamtininkų globėjas.

X. Šv. Rokas (1295 – 1327). 
Gimė  Montpeljė, Prancūzijoje 
Senų tėvų vaikas, išauklėtas 

užuojautos kenčiantiems 
dvasia. Po tėvų mirties 
išdalino turtą vargšams ir 
kaip piligrimas išvyko į 
Romą. Pasiekęs maro apimtą 
Akvapendente miestą liko 
rūpintis sergančiais vietos 
prieglaudoje. Už šį poelgį 
Viešpaties apdovanotas gy-

dymo dovana. Sustabdžius epidemiją Akvapendente  
išvyko į maro apimtą Romą. Čia gydydamas kitus 
užsikrėtė pats ir pasitraukė į mišką, kur jį slaugė ir 
maitino šuo. Stebuklingai pasveikęs grįžo į gimtąsias 
vietas, bet maras buvo tiek pakeitęs jo išvaizdą, kad 
buvo įkalintas kaip šnipas. Po mirties ant jo kameros 
sienos atsirado užrašas : Apsikrėtusieji, kurie šaukiasi 
šv. Roko tarpininkavimo ir pagalbos, pasveiks. Glo-
boja maru, pasiutlige, AIDS sergančius. Montpeljė, 
Riono vaistininkų globėjas.

XI. Šv. Martynas de Porres 
(1579 – 1639). Dominikonų 
vienuolis, Limos vienuolyne 
vadovavęs ligoninei ir vais-
tinei. Gamino vaistus ir slaugė 
ligonius. Peru vaistininkų 
globėjas.

XII. Šv. Gemma Galgani  
(1878 – 1903). Mistikė, su 

atsivėrusiom stigmomis. 
19 metų praleido savo tėvo 
vaistinėje. Anglijos katalikų 
vaistininkų globėja (kartu su 
Albertu Didžiuoju).

XIII. Šv. Jonas (Giovanni) 
Leonardi (1541 – 1609). 
Buvo vaistinės mokiniu 
Lukšoje. Vaistinėje dirbo 
daugiau nei 10 metų. Vėliau 
pasirinko dvasininko ke-
lią. Įšventintas 1572 m. 
katekizavo vaikus, subūrė pasauliečių grupę, kurie 
rūpinosi ligoniais ir kaliniais. 1574m. įkūrė Dievo mo-
tinos klierikų kongregaciją ir sukūrė jai regulą. Kon-
gregacija sulaukė didelio pasipriešinimo – oponentai 

įtarė Joną  Leonardi ją įkūrus 
dėl asmeninių ambicijų. Dėl 
priešpriešos jis buvo priverstas 
palikti gimtąsias vietas. Įkūrė 
misionierių mokyklą. Mirė  
1609 spalio 9(10)d. Romoje 
rinkdamas aukas maro epidem-
ijos aukoms. Popiežius  Pijus IX 
1938m. jį paskelbė šventuoju, 
o popiežius Benediktas XVI 

2006m. rugpjūčio 8 d. – farmacininkų globėju.

VAISTININKŲ GLOBĖJAI
(Pranešimo, skaityto LFS XXIV suvažiavime, santrauka)

Dr. Tauras Mekas

Visi vaistininkai žino apie šv. Damijoną, vais-
tininkų globėją. Bet  globėjų mes turime daugiau, 
tik gal ne visus pažįstame. Taigi, norėčiau trumpai 
supažindinti su kitais mūsų profesijos globėjais.

I. Archangelas Mykolas. Svarbiau-
sias angelas krikščioniškoje tradici-
joje. Vaizduotas su svarstyklėmis 
rankoje ir dėl šio instrumento pri-
pažintas  Saragosos, Tulūzos, Marse-
lio ir Versalio vaistininkų globėju.

II. Apaštalas 
Jokūbas. Pir-
masis iš apaštalų 
miręs kankinio 

mirtimi. Nukirsdintas kalaviju 
apie 44 m. Jeruzalėje. Veda-
mas į egzekucijos vietą išgydė 
paralyžiuotąjį. Prieš nukirsdi-
nant pabučiavo budelį, kuris 
vėliau atsivertė į krikščionybę. 
Šv. Jokūbas globoja Ispanijos, 
Čilės ir Portugalijos vaistininkus.

III. Marija Magdalietė – tepusi 
Viešpaties kojas aliejais.  Kelių 
Prancūzijos miestų  bei kartu su šv. 
Luku – Airijos vaistininkų globėja.
IV. Šv. Sebastijonas – karys, kanki-

nys. Sietas su farmacija.

V. Šv. Vitas, gimęs turtingoje Sicili-
jos šeimoje. Krikščionių auklėtojų 
įtakoje atsivertė į krikščionybę, tuo 
užsitraukdamas tėvo rūstybę. Patyrė 
daug išbandymų, kankinimų, buvo 
stebuklingai išlaisvintas. Ėmėsi gy-
dyti ligonius Alectorium vietovėje. 
Sulaikytas ir nugabentas į Romą pas ciesorių  Di-
oklecianą. Čia šv. Vitas išgydė proto negalią turintį  

imperatoriaus sūnų, tačiau 
tai nepadėjo išvengti kank-
inimų bei bandymo sušerti 
alkaniems liūtams. Angelo 
išgelbėtas ir nuskraidintas 
prie Sitaro upės, kur galėjo 
ramiai numirti. Šv. Vitas vi-
duramžiais globojo dauge-
lio miestų vaistininkus.

VI. Šv. Mikalojus iš Miros 
(270 – 350). Vienintelis 
turtingos ir pamaldžios šei-

mos vaikas, nuo vaikystės užjautęs bedalius. Išrink-
tas Miros vyskupu rūpinosi neturtėliais ir juos rėmė. 
Jo labdaros veiklą supa gausybė legendų. Ne viena 
legenda siejama su sveikatos 
ir gyvybės grąžinimo malone. 
Įkalintas to paties Diokleciano, 
vėliau išlaisvintas. Po mirties 
tampa populiariausiu šventuoju. 
Jo atminimui lig šiol Kalėdoms 
sulaukiam dovanų. Studentų 
stipendijos taip pat atsirado 
minint jo gerumą. Globojo 
daugelį amatininkų, tarp jų ir 
pirklius, gabenančius vaistingą-
sias medžiagas. Dėl to ir buvo 
priimtas į vaistininkų globėjus. 
XV – XVI a. globojo Paryžiaus vaistininkus, vėliau 
kitų Prancūzijos miestų kolegas. 

VII. Šv. Benediktas (480 – 547). Atsiskyrėlis, kurio 
šventumas paskatino  Subiacco vietovės (netoli Ro-

Iš LFS veIkLoS



49Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (210-211) · 201048 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (210-211) · 2010

	2009 m. pabaigoje grup ė KMU Farmacijos 
fakulteto studentų aplankė didmeninės vaistų 
prekybos įmonėje UAB “Entafarma“ esančią 
farmacijos istorijos ekspoziciją. Apie šios 
įmonės veiklą ir ekspozicijoje esančius eksponatus 
papasakojo šios įmonės generalinis direktorius 
vaistininkas Tauras Endriukaitis. Tęsdamas savo 
tėvo farmacininko tradicijas rinkti su farmacija 
susijusius eksponatus direktorius su dėkingumu 
priima iš kolegų istorinę vertę turinčius spaudos 
leidinius, vaistų gamybos įrankius, prietaisus, indus 
bei senus vaistus.

	2010 m. gegužės 14-16 d. Rygoje vyko Europos 
ligoninių vaistinių asociacijos mokymo seminaras, 
kuriame dalyvavo naujųjų ES šalių ligoninių 
vaistinių atstovai. Seminaras buvo skirtas pasidalinti 
patirtimi aprūpinant ligoninių vaistines vaistais ir 
medicinos prekėmis siekiant operatyviai aprūpinti 
ligoninių pacientus šiais produktais. Seminaro 
dalyviai per 2 dienas išklausė daug pranešimų bei 
patys dalyvavo sprendžiant parengtas praktines 
užduotis. Įdomų pranešimą apie kompiuterinių 
sistemų taikymą vaistų atsargų vadyboje skaitė Anna 
Herranz iš Ispanijos. Apie pasaulinių standartų (GS1) 
harmonizavimą sveikatos apsaugos sistemoje kalbėjo 
Monica Soler (Ispanija). Vaistų atsargų sandėlių 
optimizavimas aprūpinant ligoninių vaistinių tinklą – 
toks buvo Jan Morch (Danija) pranešimo pavadinimas. 
Apie logistikos taikymą aprūpinant ligoninių vaistines 
vaistais ir medicinos prekėmis kalbėjo Klaus-Michael 
Fortmann (Vokietija). Šiame seminare Lietuvos 
ligoninių 3 vaistininkų delegacijai vadovavo LFS 
Klinikinės farmacijos ir ligoninių vaistinių sekcijos 
pirmininkė. Kauno klinikų vaistinės direktorė Birutė 
Varanavičienė.

	 LAPAS veikla. 2010 m. gegužės 19-20 d. 
Čikagoje LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius  
dalyvavo Amerikos lietuvių farmacininkų asociacijos 
posėdyje. Jis vyko Lemonto priemiestyje. Šiame 
posėdyje dalyvavo LAPAS prezidentė Linda Gehrt, 
viceprezidentas Juozas Kalvaitis, Irena Juška su 
dukra Alicija, kuri taip pat pasirinkusi vaistininkės 
profesiją ir daug kitų vaistininkų. Susirinkusiems 
LAPAS Garbės narys prof. E. Tarasevičius 
papasakojo apie farmacijos būklę Lietuvoje ir 
Europos Sąjungoje, o Amerikos kolegos pasidalijo 
patirtimi apie klinikinės farmacijos praktiką JAV. Po 
susirinkimo dalyviai ragavo lietuviškus cepelinus 

	 Maskvos Sečenovo medicinos akademijos 250-
ųjų metinių proga miesto meras J. Lužkovas perkirpo 
simbolinę juostelę atidarant naują 9 aukštų Farmacijos 
fakulteto korpusą, kuris buvo pastatytas per 2 metus. Jo 
plotas 2 kartus viršijo buvusio pastato Nikitsko bulvare 
plotą.  Fakultete į pirmą kursą priimama 250 dieninio, 
50 neakivaizdinio ir 50 vakarinio skyriaus studentų. 
Fakulteteą sudaro 10 katedrų ir farmacijos muziejus. Ši 
informacija buvo pateikta žurnale „Farmacevtičeskaja 
promyšlenost“ (2008 m. Nr.5).

, kugelį ir šaltibarščius. Tautiečiams labai patiko iš 
Lietuvos atvežtas šimtalapis. 

pro memorIa

Daugelis vyresnės kartos vaistininkų prisimena dr. 
E. Šimkūnaitę. Žinia, tokią spalvingą asmenybę, jei tik 
kada esi sutikęs, pamiršti sunku. Ne mažiau sunkus ir 
ūmus buvo daktarės charakteris, o lengva ir įsimenama 
kalba – ar pasakyta, ar ant popieriaus išguldyta, kaip ir  
puikus humoro jausmas.

Tačiau vaistininkui dr. E. Šimkūnaitė – visų pirma  
vaistininkė. Ne vienas studijų metais vaistažolių pasaulį 
pažino lydimas skvarbaus Daktarės žvilgsnio ir žvitrios 
akies. „Vaistai ne batai ir ne ratai“ – ši sparnuota tapusi  
E. Šimkūnaitės frazė nuskambėjo verslui pradėjus 
brautis į ramų ir išpuoselėtą Lietuvos farmacijos pasaulį. 

Vaistai ne batai ir ne ratai – galime pakartoti ir dabar, 
kai visi pliauškia  apie vaistų rinką, vadybą, reklamą, 
antkainius  ir kitą jovalą, su vaistininkyste ir pagalba 
kenčiančiam neturintį nieko bendra.

Gausius ir spalvingus žurnalus užplūdo žolininkai, 
žiniuonės ir raganos. Reta jų net amatų mokyklos slenkstį 
vargu ar buvo peržengus, tačiau apie vaistažoles rašo 
pasišokinėdamos. Ir dažnai pavojingai. O kodėl jos 
rašo – todėl, kad nebėra Gesės, kuri šlapiu rinktinių 
žodžių skuduru užkimštų  tas nepraustaburnes. O mes, 
vaistininkai, tam nei laiko, nei noro nerandam. Daktarė 
rastų.

Visi žino, kad dr. E. Šimkūnaitė domėjosi liaudies 
medicina. Tik retas girdėjo, kad šia tema buvo parašiusi 
disertaciją. Kodėl ji nebuvo apginta? – nežinom.

Kuo mažiau spalvingų asmenybių, tuo gyvenimas 
pilkesnis. Rutina pasiglemžia visus, o būti drąsiu, kai 
viskas lyg ir galima – neįdomu, o būti drąsiu anuomet....  
dr. Gurauskas pasakoja : Vyr. farmacijos valdybą pasiekė 
laiškas iš Tomsko. Jame sovietinė pilietė pareikalavo 
atsiųsti  Švenčionių vaistažolių arbatų. Laiškas pateko 
E. Šimkūnaitei į rankas. Į Tomską iškeliavo atsakymas – 
jūs, tinginiai, net duonos nesugebat užsiauginti! Dirbkite, 
užsiauginkit savo vaistažolių ir tada nereiks elgetauti. 

Sovietinė pilietė  buvo taip pat nepėsčia – parašė 
skundą į LTSR CK. Dr. Gurauskas paskambino a.a.J. 
Eišvydžiui ir sako: – nusiųskit tas žoles į Tomską, 
nenubiednėsit, taip bus geriau.

Po poros savaičių, einant ministerijos koridoriumi, 
Gurauską pasivijo E. Šimkūnaitės šūktelėjimas:

- Gurauskai, nedangstykit manęs, aš pati galiu už 
savo žodžius atsakyti.

Drąsos, atsakomybės ir šmaikštaus žodžio E. 
Šimkūnaitei netrūko.

Vaistai ne batai ir ne ratai.

Habil. dr. Eugeniją Šimkūnaitę prisimenant
Dr. Tauras Mekas

Kas, KuR, Kada
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 ♦  2010 m. balandžio 30 – gegužės 2 d. Sudervėje 
viešbutyje „Vilnoja“ vyko tradicinis BaltPharm 
Forumas – 2010.  Šiame jau 13-me forume dalyvavo 
trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
farmacijos visuomeninių organizacijų atstovai. 
Estijai atstovavo vaistininkai Toivo Soosaar, Inge 
Mäe, Kaidi Sarv, Kai Kimmel, Marina Salamaa, 
Riina Põder, Ruth Soosaar, o taip pat 4 farmacijos 
studentai: Tiina Kask, Anastassia Bulkina, Sofia 
Hratkevitš, Alesja Krupskaja. Latvijos delegacijai 
vadovavo Latvijos farmacininkų draugijos 
prezidente Liga Krigere. Delegaciją sudarė 6 
vaistininkai ir 4 studentai. Lietuvos delegacija buvo 
gausiausia – ją sudarė 20 vaistininkų ir 2 studentai. 
Pagal susiklosčiusią tradiciją forumo dalyviai 
išklausė pranešimus apie naujausius teisės aktus, 
susijusius su farmacine veikla. Informaciją apie 
teisės aktus Estijoje pateikė Kaidi Sarv, Latvijoje 
– Liga Krigere, Lietuvoje – Gita Krukienė. Kita 
forumo tema buvo farmacinės rūpybos ir farmacinės 
paslaugos teikimo būklė kiekvienoje Baltijos 
šalyje. Apie farmacinės rūpybos elementų diegimą 

vaistinėse ir esamas problemas kalbėjo Estijos 
atstovė Tiina Kask, Latvijos atstovė Elita Ardava ir 
Lietuvos atstovas Jonas Grincevičius. Po kiekvieno 
pranešimo vyko diskusijos, o pranešėjai atsakė į 
kateiktus klausimus. Forumo dalyviai pripažino, 
kad farmacinės rūpybos elementų diegimas yra 
ilgalaikis procesas, kurį įtakoja ir nacionaliniai 
teisės aktai, ir vaistinių nuosavybės būklė, ir 
vaistininkų mokymo bei tobulinimo programos, 
ir asmeninis kiekvieno vaistininko sugebėjimas 
bendrauti su pacientu. Šio forumo dalyviai turėjo 
progą ne tik asmeniškai pabendrauti su kolegomis 
iš kaimyninių Baltijos šalių apie farmacijos 
sektoriaus problemas, bet ir susipažinti su turtinga 
V. Martinkonio įkurto lietuviško granito skulptūrų 
parko ekspozicija, aplankyti rotundinę Sudervės 
bažnyčią bei senąją Lietuvos sostinę Kernavę. Taigi, 
Tradicija tapęs Baltijos šalių vaistininkų forumas 
buvo naudinga profesinės kvalifikacijos kėlimo 
priemonė, praplėtusi kiekvieno dalyvio akiratį. 
Kiais metais balandžio pabaigoje analogišką renginį 
turėtų organizuoti Latvijos kolegos.

Iš LFS veIkLoS

	2009 m. gruodžio 17 d. Montpellier I universitete 
(Prancūzija) daktaro disertaciją sėkmingai apgynė 
KMU Farmacijos fakulteto absolventė Rūta 
Švobaitė. Jos mokslinio darbo tema ‚ „Pacientų, 
turinčių išplitusius nuvykus dihidropirimidino 
dehidrogenazės aktyvumo fenotipai ir genotipai. 
Kapicetabino farmakokinetika“, darbo moksliniai 
vadovai buvo prof. Francoise Bressolle ir prof. Liudas 
Ivanauskas. Šio darbo vertinimo oficialūs oponentai 
(Prancūzijoje vadinami „rapporteur“) buvo prof. Bruno 
Lacarelle ir prof. Eduardas Tarasevičius. Disertacijos 
apimtis  – 153 psl., iliustruota piešiniais, lentelėmis, 
o literatūros sąrašą sudarė 204 šaltiniai. Darbo 
rezultatai atspausdinti 4 straipsniuose. Disertaciją 
gynimo metu (prancūzų kalba) vertino doktorantūros 
komitetas (Prancūzijoje vadinamas „žiūri“), kurį 
sudarė 8 asmenys: prof. Pierre-Antoine Bonnet, 
prof. Francoise Bressolle, prof. Liudas Ivanauskas, 
prof. Valdimaras Janulis, prof. Bruno Lacarelle, prof. 
Frederic Pinguet, prof. Eduardas Tarasevičius, prof. 
Angelina Valančiūtė. Disertacijos gynimas tęsėsi 
apie 3 val. Disertantė aiškiai pateikė savo mokslinio 
darbo santrauką ir argumentuotai atsakė į pateiktus 
klausimus. Komiteto nariai vienbalsiai pripažino Rūtai 
Švobaitei Montpellier I universiteto daktaro laipsnį.

	2010 m. balandžio 8-9 d. Vitebske (Baltarusija) 
vyko Baltarusijos farmacijos darbuotojų VIII 
suvažiavimas. Kvietimą dalyvauti šiame suvažiavime 
LFS prezidentui prof. E. Tarasevičiui atsiuntė Vitebsko 
medicinos universiteto Farmacijos fakulteto dekanė 
prof. N.S. Gurina. LFS prezidentas skaitė pranešimą apie 
farmacinės veiklos ypatumus Lietuvoje. Suvažiavimą 
atidarė Baltarusijos sveikatos apsaugos ministro 
pavaduotojas V.E. Ševčuk ir trumpai apibūdino 
šios šalies farmacijos sektoriaus būklę. Vitebsko 
medicinos universiteto rektorius prof. V.P. Deikalo 
padarė pranešimą apie farmacijos studijų tendencijas ir 

perspektyvas. Kiti pranešėjai kalbėjo apie nacionalinę 
vaistų politiką, apie farmacijos pramonės vystymą, 
apie valstybinio ir privataus vaistinių tinklo veiklą, 
apie vaistų kokybės kontrolės sistemą, apie racionalios 
farmakoterapijos taikymą, apie vaistų registracijos 
ypatumus. Suvažiavimas vyko rusų kalba farmacijos 
fakulteto patalpose. Šeimininkai supažindino su katedrų 
materialine baze bei mokymo planais. Pasibaigus 
suvažiavimui teko susipažinti su Vitebsko architektūra, 
aplankėme žymaus dailininko Šagalo memorialinį 
muziejų bei gynybiniame bokšte įrengtą ekspoziciją, 
menančią ryšius su Lietuva.

Kas, KuR, Kada
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