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Minčių aruodas

MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

S v e i k i n u  v i s u s 
“Lietuvos farmacijos 
žinių” žurnalo skaitytojus 
sulaukus dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš 
spaudos baigiantis 2013 
metams.

Svarbu mums, vienos 
s e n i a u s i ų  ž m o n i j o s 
istorijoje profesijų atstovams ir ateinančiais metais 
ypač jautriai ir atsakingai aptarnauti pacientus ir tuo 
būdu prisidėti prie mūsų profesijos prestižo kėlimo. 
Šiame žurnalo numeryje Jūs rasite straipsnius apie 
farmacijos sektoriaus aktualijas, susipažinsite su SAM 
naujausiais teisės aktais. Skaitytojams pateikiama 
LFS XXVIII suvažiavimo medžiaga ir fotoreportažas. 
Šiame žurnalo numeryje skaitytojai gaus informacijos 
apie LFS organizuota Tarptautinę farmacijos mokslo 
ir praktikos konferenciją ir išsamų fotoreportažą. 
Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais 
prieš 85 metų. Skaitytojai susipažins su dr. Henriko 
Dūdėno ir vaistininko Aurimo Vietrino interviu. Be to, 
pateikta gausi informacija apie Farmacijos fakulteto 
naują farmacijos mokslų daktarę Astą Kubilienę. 
Skaitytojai taip pat galės susipažinti su įvykusio 
Latvijos farmacininkų kongreso medžiaga. Žurnale 
patalpinome  kolegų  prisiminimus apie Anapilin 
išėjusius buvusius bendradarbius. Laukiame naujų 
mūsų žurnalo skaitytojų, kurie perskaitę mūsų žurnalą 
sulauks  naujų   žinių šaltinio ir naujienų iš kolegų 
profesinės veiklos, ir farmacijos mokslo bei praktikos 
apžvalgos, ir naudingų patarimų bei atsakymų į Jus 
dominančius klausimus.

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

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

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

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

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

Almonas Gutkauskas: „kasdien ryte perskaitykite auksines 
mintis, kaip naujieną, ir viskas Jums bus gerai – pažadu“

Priimkite žmones tokius, kokie jie yra, o ne tokius kokie jie turi būti. F. Šubertas
 Mylėk kaimyną, bet nenuimk tvoros. B. Franklinas
Tiesa glūdi moksle. Neleiskite klaidinami faktų. Fineiglo credo
 Negalima juoktis iš kitų, nesijuokiant ir iš savęs tuo pat metu. Just. Marcinkevičius
Teisingumo kriterijus negali būti balsų dauguma. F. Šileris
 Jeigu norime dirbti ateičiai, turime dirbti jau dabar. Spaldingas
Darbas yra poilsis nuo mus supančių skausmų. F.S. Osgudas
 Jeigu tu darai tai, ko nenori daryti, turi girdėti tai, ko nenori girdėti. Anonimas
Didieji žmonės padeda gyventi tik tada, kada numiršta. L. Areat
 Tu negali savo gyvenimo nei prailginti, nei praplatinti, bet tik pagilinti. F. Fochas
Aš nevadinu didvyriais tų, kurie buvo dideli minties ir jėgos galybe, bet taip vadinu tuos, kurie buvo 
dideli širdies kilnumu. L. van Bethovenas
 Diplomatas yra tas, kuris iš anksto nusakęs, kas įvyks, vėliau visiškai patikimais žodžiais 
gali paaiškinti, kodėl taip neįvyko. H. Kjulis
 Paskyręs gyvenimą smulkmenoms tapsi smulkmena. J. Gliauda
Dorybė - pati didžiausia kiekvieno žmogaus puošmena. Šv. Jonas Bosko
 Gyvenimas be idealo yra neužbaigta simfonija. F. Karso
Niekšu pasidariusiam žmogui sunku tapti geru: iš vyno lengva padaryti actą, bet ne iš acto vyną.

F. Riukertas
Reikia, kad įstatymai būtų griežti, o žmonės - atlaidūs. L. Vovenargas
 Įstatymas kaip voratinklis, bitinas pralėks, o musė susipainios. Rusų priežodis
Visada išleiski nors vienu skatiku mažiau, nei uždirbi. Č. Kantu
 Didžiausia žmogaus išmintis yra žinoti savo kvailystes. Prancūzų priežodis
Ausį kreipk į kiekvieną, ranką duok draugui, lūpas - tik žmonai. Žydų priežodis
 Ne viską sakyk, ką žinai, bet viską žinok, ką sakai. M. Klaudijus. 
Namai be knygų yra kūnas be sielos. Lotynų priežodis
 Komplimentai nieko nekainuoja, o daugelis už juos taip brangiai moka. Vokiečių priežodis.
Daug išmokau iš savo mokytojų, dar daugiau - iš draugų, daugų daugiausiai –iš  savo mokinių.

Talmudas
Didžiausia garbė tenka ne tam, kuris niekada nesuklumpa, bet tam, kuris suklupęs pakyla.

Konfucijus
Papasakokite man savo praeitį, ir aš atspėsiu Jūsų ateitį. Konfucijus
 Žinok kada išleisti, žinok, kada taupyti, žinok, kada pirkti, ką pirkti, ir niekad neliksi basa.

Škotų patarlė
Taktas yra dovana laimėti ginčą, neįsigijus priešų. H. V. Niutonas
 Talentas subręsta vienumoje, o charakteris - visuomenėje. J. V. Gėtė
Visą gyvenimą liks vergu tas, kuris nemokės pragyventi iš mažų pajamų. Horacijus
 Prieš pradėdamas kalbėti, visuomet pagalvok, ar tavo žodžiai bus vertesni už tylėjimą.

Rytų išmintis
Jei ne visada galima išpildyti pažadus, tai visada galima jų neduoti. P. Buastas
 Juo daugiau aukštumose protingų žmonių, tuo lengviau gyventi tiems, kurie žemumoj.

A. Drilinga
Pagalvok nors kartą prieš duodamas, du kart prieš imdamas ir tūkstantį kartų prieš reikalaudamas. 

M. Ebner Ešenbach
Vadovas turi nepamiršti, kad prievarta daro žmogų viskam abejingą, jį atbukina.

E. Mieželaitis
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I N T E R V I U SU LFS viceprezidentu,
UAB „ENTAFARMA“ projektų su vaistinėmis -vadovu 
vaistininku Kęstučiu Ramanausku

Gerbiamas Kolega, LFŽ žurnalo redkolegija 
sveikina Jus gražaus Jubiliejaus progai 
linki tolimesnės sėkmės profesinėje veikloje 
ir asmeniniame gyvenime. Mūsų žurnalo 
skaitytojams būtų įdomu sužinoti apie Jūsų 
pasirinkimą studijuoti farmacijos mokslus. Gal 
tai nulėmė šeimos tradicija?

Man atrodo, kad tai šeimos tradicija nuo pat 
vaikystės galimą sakyti augau vaistinėje. Gimiau 
Žemaičių Naumiestyje, tai nedidelis miestelis Šilutės 
rajone, apačioje t.y pirmame aukšte buvo vaistinė, o 
antrame gyvenome mes. Kai aš paaugau tėvai turbūt 
norėdami, kad aš paveldėčiau jų specialybę visą laiką 
duodavo man įvairių darbų vaistinėje, tai suskaičiuoti 
stalčiuose tabletes, tai iš rūsio patalpos atnešti 
įvairias pakuotes su vaistais, tai tvarkingai išdėliuoti 
vaistus, atsimenu, kad maloniausia man būdavo 
dėlioti kvepalus ir odekolonus, buvo labai gražios 
dėžutės. Sesuo vyresnė už mane išvyko studijuoti 
į Kauno Medicinos Institutą, parvažiuodavus 
ilgai pasakodavo, koks puikus studentų medikų 
gyvenimas, o iš kitos pusės su mumis gyveno ir 
seneliai, senelis dažnai atsimindavo savo vaistinę 
Radviliškyje apie tuometinį darbą, apie išdavystę, 
kurios niekaip negalėjo suprasti, nes karo metais jis 
pusdykiu dalindavo vaistus, kad tik padėti žmonėms 
- jį išdavė saugumui vaistininkė, kurią jis priėmė į 
darbą, vėliau nusavino ir daiktus ir šeimos relikvijas, 
kurių negražino lig šiol. Bet tai istorija.

 
Kokie Jūsų prisiminimai iš studijų laikų. 

Kokie dėstytojai turėjo įtakos formuojant Jūsų 
asmenybę? Kaip teko suderinti studijas su 
papildomu darbu Radijo gamykloje?

Man teko sutikti daug puikių dėstytojų, todėl 
išskirti labai ką nors ir nedrįsčiau. Labiausiai įstrigo 
atmintyje prof. Praškevičius, E. Tarasevičius, P. 
Vainauskas, grupės vadovė S. Šiaulytė Šviesios 
atminties doc. A. Kaikaris, doc. E. Kanopka, doc. 
D. Bernatonis, doc. G. Pužienė, doc. L. Švambaris 
ir daugelis kitų nuostabių dėstytojų - savo profesijos 
eruditų.

Studijų metai man buvo įdomus ir intensyvus, nuo 
pat pirmo kurso dirbau pradžioje fizikos katedroje 
laborantu, po to iki pat studijų pabaigos Radijo 
gamyklos filiale, kaip kurso draugai sako „vakariniu 

direktoriumi“, nes man buvo radijo gamyklos 
direktoriaus įsakymų priskirti septyni cechai, 
kurių viršininkai man vakarais atsiskaitydavo apie 
padarytus darbus (dabar net keista), bet taip buvo, 
be to aš įdarbinau savo grupės draugus, kurie turėjo 
neblogą priedą prie stipendijos. Sportavau, buvau 
instituto imtynių rinktinės narys, šokau instituto 
dainų ir šokių ansamblyje „Nėris“.

Kokia buvo profesinės veiklos pradžia? Kaip 
sekėsi suburti Kupiškio vaistinės kolektyvą ir 
sėkmingai jam vadovauti?

Paskyrimą pasiėmiau į Šiaulių ligoninės vaistinę, 
gyvenom bendrabutyje su mažyle Giedrute - buvo 
sunku, todėl kreipiausi VFV Šiaulių Tarprajoninės 
Kontoros valdytoją V. Kavaliauskienę - gal būtų 
galimybė padirbėti kitur, kur būtų tikimybė greičiau 
gauti butą, pasiūlė nuvykti į Biržus, Vabalninką 
ir Kupiškį. Kupiškis patiko labiausiai ir gavome 
pažadą, kad po metų gyvensime naujame bute - teko 
apsispręsti.

Kas liečia Kupiškio vaistinės kolektyvą aš jį radau 
darnų, nusiteikusi aktyviam darbui, teko atlikti ne 
vieną vaistinės rekonstrukciją, pastatyti tris naujas 
ambulatorijas su vaistinėmis, įrengti gamybinę 
vaistinę naujoje ligoninėje ir netgi laimėti SSSR 
garbės raštą, kaip tada sakė gerb. VFV viršininkas 
V. Sakalauskas vienintelį Lietuvoje. Mus tada 
paveikslavo, sveikino, leido pakalbėti per Lietuvos 
radiją, išrašė premijas - smagu. Tam etape tai buvo 
didelis pasiekimas, kad kažkokio mažiuko rajonėlio 
centrinė vaistinė tampa pagal savo rodiklius – 
nugalėtoją. Tai buvo 1987 metai ir garbės raštą 
pasirašyta tuometinio SSSR Sveikatos apsaugos 

ministro E. I. Čazovo  saugau ir dabar, bet taip buvo, 
dabar praeitis, istorija.

Jūs aktyviai dalyvavote farmacininkų 
mokslinės draugijos, o vėliau Lietuvos farmacijos 
sąjungos veikloje. Kokią paramą Jūsų vaistinė 
suteikė steigiant dr. E. Šimkūnaitės memorialinį 
muziejų?

Taip teko dalyvauti visur, gal ir gerai, net 
šiandien pasižiūriu į įvairius apdovanojimus ir 
apima atsiminimai. Net keistą dabar, kad antrame 
kurse sugalvojau doc. Jakušovaitės visasąjunginiam 
konkursui parašyti darbą, kuris buvo labai gerai 
įvertintas ir aš gavau atminimo dovaną pasirašytą 
prof. I. Zakso ir A. Žemaitaičio. Teko vykti su studentų 
grupe paskutiniame kurse tobulintis į tuometinę 
Čekoslovakiją vadovaujant prof. P. Vainauskui, tai 
buvo nuostabus laikas, nes tai buvo pirmoji kelionė į 
užsienį ir labai turininga, nes prof. P. Vainauskas labai 
stengėsi, kad mes kuo daugiau pamatytume ir įgytume 
tarptautinės patirties. Be mūsų lietuvių buvo lenkų ir 
vokiečių farmacijos fakultetų studentai. Tiesa buvo 
įdomių momentų, pvz. tuometinėje Čekoslovakijoje 
į mus labai skeptiškai žiūrėjo vokiečių studentai ir 
buvo vienas atvejis, kuris mus labai suartino. O buvo 
taip. Kad mes vieną vakarą susilažinome su vokiečių 
studentais, kas greičiau užneš lenkų studentę (pačia 
sunkiausia) į penktą viešbučio aukštą ir man kažkokiu 
būdu pavyko laimėti ir tuo pelnyti tiek vokiečių, tiek 
lenkų studentų pagarbą ir visos praktikos metu mes 
tapome gerais draugais ir dar ilgai susirašinėjome - 
mobilių telefonų tada nebuvo.

Kas liečia E. Šimkūnaitės memorialinį muziejų, 
tai teko padėti - nes tai buvo kiek apleistas butas, 
o vaistinės darbininkas L. Gaidulionis ir vairuotojas 
A. Sagatauskas  atnaujino  interjerą, perdažė, pakeitė 
santechniką, baldus, bet jiems teko didelė garbė 
pagyventi geroje auroje – E. Šimkunaitės bute.

Jūsų viena dukra taip pat pasirinko vaistininkės 
specialybę. Gal ir anūkams įskiepysite meilę mūsų 
profesijai? Ko norėtumėte palinkėti jauniesiems 
mūsų Kolegoms vaistininkams?

Žinote mano dukra Giedrutė pati pasirinko 
vaistininkystę, nors buvo įdomus atvejis, kad kita 
mano dukra Jūratė irgi buvo įstojusi į farmaciją, 
tik nenuvyko į mandatinę komisiją ir atsiėmus 
dokumentus įstojo į Vilniaus Universiteto Medicinos 
Fakultetą (manau kad tai mano žmonos įtaką) - 
perdaug vaistininkų vienoje šeimoje.

Jauniesiems mūsų kolegoms norėčiau palinkėti 
tikslo siekimo. Reikia pasistatyti sau tikslą ir 

jį pasiekti. Tikslas turi būti realus. Juk geras 
sportininkas eina į varžybas laimėti. Laimėjus vieną 
pergalę norisi jų daugiau. Reikia kalbėtis, diskutuoti, 
daugiau bendrauti ir visada turėti savo nuomonę ir 
tikslą, tada būsi pamatytas ir pagerbtas kolegų tarpe.

Dėl anūkų - kodėl  gi ne. Tik kaip tą padaryti, 
tai man atrodo būtų problema, nes dabartinius 
vaistininkus visi laiko pardavėjais, vaistinėje 
vaistininkas nebeturi laiko pabendrauti su savo 
klientu - kalbu apie tinklus, kur reikia parduoti, o 
ne patarti ir padėti į negalią patekusiam klientui. 
Tiesiog skaudu žiūrėti, kai prievarta brukami visai  
nereikalingi papildai, nes reikia vykdyti planus, nuo 
kurių priklauso atlyginimas.

Žmogui neužtenka vien profesinės veiklos. 
Kokie Jūsų pomėgiai paįvairina gyvenimą, leidžia 
atgauti dvasinę ir fizinę pusiausvyrą po įtemtos 
darbo dienos?

Bendravimas su anūkais, medžioklė, dviratis, 
žiema - slidės. Be abejonės susitikimai su kolegomis, 
atsimenant tai kas gal primirštama dabar, arba 
tiesiog nuvertinama, kitaip sakant kiti žmones ir 
kita mąstysena, teatrai, koncertai ir be abejonės LFS 
renginiai. Gerb. profesorius E. Tarasevičius taip 
moka uždegti kolegas, kad visi nori padaryti ką nors 
gero farmacijai.

 
Šiuo metu dirbate vaistininko Tauro 

Endriukaičio vadovaujamoje farmacijos 
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interviu

S p a l v o t o s  g y v e n i m o  a k i m i r k o s . . .

interviu

didmeninėje įmonėje. Kuo ypatinga ši įmonė, 
kurioje dirba gausus vaistininkų kolektyvas?

Tai įmonė, kur dirba labai kvalifikuoti darbuotojai 
- tiesiog visose sferose. Patys vadovai turintys 
aukščiausią patirtį, sumaniai ją perduodami kitoms 
grandims su atatinkamais reikalavimais. Sumanus 
įmonės valdymas, tai visos įmonės sėkmės laidas. 
Neveltui tos sėkmės pavydi kitos įmonės, bet ją 
reikia užsitarnauti savo klientų tarpe - tai ne vienerių 
metų darbas ir kolektyvas jaučia ir suprantą, kad tik 
gerai atliekant savo darbą galimą užsitarnauti klientų 
pagarbą.

Pagarba Gen. direktoriui T. Endriukaičiui ir 
vykdančiajam direktoriui M. Malinauskui, tik jų 
užrėžti tikslai padeda siekti aukštų rezultatų ir 
pripažinimo farmacinėje rinkoje.

Esate LFS viceprezidentas. Kokie žingsniai 
mūsų organizacijos veikloje galėtų pagausinti LFS 
narių gretas ir kaip reikėtų plačiau informuoti 
farmacijos visuomenę apie LFS vykdomus darbus 
ginant mūsų profesijos narių teises?

Pirmiausia, tai reikėtų suvienyti visas 
visuomenines farmacijos organizacijas (kam jų tiek 
reikią), nenoriu įžeisti kitų, bet tik LFS tinkamai 
atstovauja Lietuvos Farmacijai visame pasaulyje. 
Reikia daryti bendrus renginius, mokymus įsteigti 
Farmacijos rūmus, perimti licencijavimą, išlaikyti 
vaistininkystę, o ne veidmainystę.Vaistininkas turi 
būti vaistinės šeimininkas ir spręsti, patarti ligoniui, 
kaip nugalėti ligą ir apsaugoti sau brangius žmones. 
Į tą veiklą neturi kištis kiti žmonės nesusiję su 
farmaciją.

Ačiū už Jūsų pateiktas mintis ir linkime sėkmės 
LFS veikloje.
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FarMacijos Fakulteto naujienos iš lFs veiklos

     2014 m. balandžio 26-27 d.  Rezeknėje 
(Latvija) vyko tradicinio BaltPharm 
Forumo-2014 tarptautinė konferencija. 

LFŽ žurnalo skaitytojams norime priminti, kad 
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) pasiūlymu 
pirmasis Baltijos valstybių vaistininkų susitikimas 
įvyko Vilniuje 1998 m. balandžio 28 d. tęsiant 
tarpukario Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių 
Vienybės kongresų tradicijas. Šiais metais 17-
ji  tarptautinė konferencija vyko Rezeknės 
mieste, „Latgales Vestnieciba GORS“ viešbučio 
konferencijų salėje. Registracijos mokestį 
jau reikėjo mokėti eurais, nes nuo šių metų 
sausio 1 d. Latvijoje įvesta nauja valiuta vietoj 
buvusių latų. Registracijos mokestis (įskaitant 
nakvynę viešbutyje) sudarė 83 eurus kiekvienam 
vaistininkui ir 60 eurų farmacijos studentams. 
Šiais metais buvo ypač gausi LFS delegacija - 
26 asmenys, jų tarpe vienas atstovas iš Lenkijos. 
Mūsų delegacijoje buvo ir vaistininkai, dirbantys 
vaistinėse ir kitose įmonėse (A Tamošiūnienė, 
A. Levulienė, I Rastauskienė, M. Bumblauskas, 
L. H. Kačionienė, A. Girdenienė, V, Grušienė, 
I. Kausteklienė, R. Paškevičiūtė, S Riabinin, E. 
Dieninytė,  M. T. Rasimavičius, I. Trečiokienė, V. 
Šliažaitė, G. Skyrienė), ir Sveikatos ministerijos 
Farmacijos departamento atstovai (M. Domeikienė, 
R. Balserienė), ir dėstytojai (l. Ivanauskas, 
K. Ivanauskas, J. Daukšienė, V. Skyrius, E. 
Tarasevičius), ir studentai (A. Rastauskienė, D. 
Patinskaitė, I. Venslavičiūtė). Forumo organizacinis 
komitetas kreipėsi į LFS Valdybą dėl galimybės 
dalyvauti šioje konferencijoje ir Lietuvos 
vaistininkų sąjungos (LVS) nariams. Gavę mūsų 
teigiamą atsakymą konferencijos šeimininkai 
priėmė ir nedidelę LVS narių grupę. Mažiausia 
pagal dalyvių skaičių buvo Estijos delegacija, o 
gausiausia buvo Latvijos vaistininkų draugijos 
(LVD) delegacija.

Šių metų Forumo tema buvo skirta Farmacinės 
rūpybos problemoms aptarti. Apie visuomenės 
vaistinių teikiamas paslaugas pranešimą skaitė 
dr. Daisy Volmer, apie Farmacinės rūpybos būklę 
Lietuvos vaistinėse išraiškingai kalbėjo dr. Jurgita 

Daukšienė (LSMU), apie Latvijos Farmacinės 
rūpybos būklę vaistinėse išsamų pranešimą 
padarė LVD viceprezidentas Valdis Pirsko. 
Dalyvių ypatingo dėmesio sulaukė pranešimas 
apie Farmacinės rūpybos diegimo būklę Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Brazilijos vaistinėse. Jo 
autorė prof. dr. Djenane R. Oliveira iš JAV. Apie 
Farmacinės rūpybos būklę Suomijos vaistinėse 
kalbėjo šios šalies atstovė dr. Saija Leikola. Apie 
Lenkijos vaistinių Farmacinės rūpybos problemas 
pranešimą padarė dr. Jerzy Lazowski.  Popietinė 
konferencijos sesija vyko dalyviams pasiskirsčius 
į darbines grupes, kuriose vyko diskusijos apie 
praktines farmacinių paslaugų teikimo vaistinėse 
situacijas. Be to, konferencijos dalyviai galėjo 
susipažinti su studentų pateiktais stendiniais 
pranešimais. Konferencijos pranešimai buvo 
daromi anglų arba rusų kalba vykdant vertimą. 
Svarbiausių pranešimų santraukas spausdiname 
šiame žurnalo numeryje.

Antrąją konferencijos dieną buvo svarstoma 
bendra trijų šalių farmacijos organizacijų rezoliucija, 
kuri buvo priimta visų dalyvių bendru sutarimu. 
LFS delegacijos vardu norime padėkoti Latvijos 
vaistininkų draugijos prezidentei Kitijai Blumfelde 
ir visam orgkomitetui už gerą organizacinį darbą 
ir parodytą svetingumą. Atsisveikinome su 
Kolegomis iki susitikimo kitais metais BaltPharm 
Forume-2015 Estijoje. Šios konferencijos dalyviai 
sugrįžo į savo darbo vietas pakėlę savo profesinę 
kvalifikaciją ypač svarbioje Farmacinės rūpybos ir 
farmacinių paslaugų teikimo srityje.

BaltPharm Forum – 2014

Konferencijos prezidiumas
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2015 Sausio 1 diena Lietuvos vaistininkų 
bendruomenei svarbi data:  tada turi įsigalioti 
LR SAM įsakymo „Dėl geros vaistinių praktikos 
nuostatų patvirtinimo“ V-494 VIII skyrius 
„Farmacinė rūpyba“. Nemažai vaistininkų ir 
vaistinių savininkų laukia šios datos su nerimu 
pramaišiui su viltim: ar yra pagrindas tą datą sieti 
su nauju kokybiniu lygmeniu ir  tikėtis, kad tai 
taps nauju visuotiniu standartu, ar... tebus eiliniu 
„paukščiuku“* (t.y. pažymėjimu „atlikta“) mūsų 
atsakingų valstybinių institucijų teisės aktų kūrimo 
kelyje.

Farmacinė rūpyba (angl. Pharmaceutical 
care) jau daugiau nei 33 metus tarptautinėje 
profesinėje spaudoje nurodoma, kad tai esminė 
kelrodė žvaigždė ateities vaistininkystei, žyminti 
kurlink turėtų vystytis ir transformuotis farmacinė 
paslauga. Konstatuojama, kad visuotinis šių 
paslaugų taikymas suteiktų neabejotiną naudą 
pacientams bei padidintų vaistininkystės profesijos 
reikšmę ir prestižą. Įdomu tai, kad sutariant dėl šių 
esminių teiginių, lieka ne taip jau mažai nuomonių 
skirtumų: Visų pirma, koks gi turėtų būti (ar yra 
galimas) Farmacinės rūpybos įdiegimo kelias? 
Antra – kas svarbiau: kokybė ar kiekybę? Trečia 
– Kas turėtų finansuoti  šių paslaugų teikimo 
pacientams kaštus (kaip ir bet kokia naujovės– 
taip ir šios įdiegimas yra ne toks jau pigus, 
ypač, jei siekiame visuotinimo ir kokybės) ir 
Ketvirta – ar galimas vieningas ir standartizuotas 
paslaugos teikimo modelis, kai Farmacinė rūpyba 
(aut. pastaba: supaprastintai suprantama, kaip 
išplėstinė ir tęstinė Farmacinė paslauga) pasižymi 
visomis paslaugoms būdingomis savybėmis: 
neapčiuopiama, nesandėliuojama, kuriama ir 
vartojama tuo pačiu metu, jos vertė atsiranda teikėjo 
ir gavėjo sąveikos metu. Visa tai apibendrinus – 
sunku sukurti vienodus kokybinius standartus – nes 
kiekvienos kiekvienas atvejis gali būti unikalus. 
Tad nenuostabu, kad esama bent tuzinas skirtingų 
šios ateities vizijos apibrėžimų. 

Kelis pateikiu Jūsų palyginimui:
Klasikinis 1991 Lindos Strand ir Čarzlo Heplelio 

apibrėžimas skelbia, kad „Farmacinė rūpyba -tai 
atsakingas paciento gydymas vaistais, kurio tikslas 
pagerinti paciento gyvenimo kokybę“;

Modifikuotas 1997 Lindos Strand su Robertu 
Cipolle patikslintas, kaip „vaistininko praktiką, 
kurios metu vaistininkas prisiima atsakomybę dėl 
paciento gydymo vaistais, o už tokį įsipareigojimą 
yra gaunamas atlygis“

2007 metais LR SAM ministro įsakyme “Dėl 
geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ 
V-494 Farmacinė rūpyba apibrėžta, kaip 
„ Gyventojo gydymui reikalingų vaistinių 
preparatų parinkimas, leidžiantis gauti rezultatus, 
maksimaliai pagerinančius gyventojo gyvenimo 
kokybę. Tai gydytojo, vaistininko ir gyventojo 
bendradarbiavimas, siekiant nustatyti ir išspręsti 
visas su vaistinių preparatų vartojimu susijusias 
sveikatos problemas. Tai nuolatinis vaistinių 
preparatų vartojimo kokybės gerinimo procesas“

Dera pripažinti, kad apibrėžtys varijuoja 
praktiškai visose Europos  ir kitų pasaulio dalių 
šalyse. Akademinė visuomenė ir vaistininkų 
profesinė bendruomenė, sutardami, kad Farmacinė 
rūpyba siektinas pavyzdys, nemažai diskutuoja 
dėl praktinių įdiegimo ir galimybių detalių, tad 
nenuostabu kad nemažai visuomenės vaistininkų 
praktikų daliai Farmacinė rūpyba siejasi tiesiog 
su apibrėžimu...„tiesiog geresnė kasdieninė 
praktika“.

Natūralu, kad prieš teikiant pasiūlymus, kaip 
šią praktiką pagerinti, pirmiausia reikia tiksliai 
žinoti, kokia gi ji kasdienė praktika Lietuvoje. 
Šiame pranešime trumpai pristatysiu esminius 
Lietuvos vaistininkystės praktikos indikatorius ir 
pateiksiu kelis rezultatus iš 2013 metų pabaigoje 
atliktos Lietuvos farmacijos specialistų apklausos 
apie jų lūkesčius dėl farmacinės rūpybos paslaugų 
teikimo gyventojams. 

LIETUVOS VAISTININKYSTĖ ŠIANDIEN: AR ESAME PASIRUOŠĘ 
VISUOTINIAM FARMACINĖS RŪPYBOS PASLAUGŲ TEIKIMUI?

Dr. Jurgita Daukšienė

Straipsnis parengtas pagal BaltPharm-2014 balandžio 26 d. Rezeknėje skaitytą pranešimą 
„Pharmaceutical care in Lithuania: country report“, kurį spausdimane šiame žurnale

iš lFs veiklosiš lFs veiklos
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iš lFs veiklos

BALTPHARM FORUMO - 2014 PAREIŠKIMAS 
DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS VISUOMENĖS VAISTINIŲ PASLAUGŲ IR 

FARMACINĖS RŪPYBOS VYSTYMO

Latvijos , Lietuvos ir Estijos vaistininkai ragina teikti į pacientus orientuotas aukštos 
kokybės visuomenės vaistinių paslaugas Baltijos regione.

2014 balandžio 26-27 d. 17-ojo BaltPharm Forumo - 2014 metinio susitikimo, kurį 
surengė Baltijos šalių profesinės nevyriausybinės vaistininkų organizacijos, dalyviai 
susitarė, kad:

1 .Aukštos kokybės visuomenės vaistinių paslaugų pagrindas yra į pacientą orientuotos 
rūpybos filosofija ir farmacinės rūpybos valdymo sistema.

2. Farmacinė rūpyba yra ne tik vaistų pardavimas/platinimas, tačiau paslaugos, kurias 
teikia kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas - vaistininkas.

3 . Farmacinė rūpyba yra esminis pirminės sveikatos priežiūros elementas.

4 . Bendravimas su kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir prieiga prie pacientų 
sveikatos duomenų šaltinių yra būtina sąlyga atlikti kokybiškas farmacinės rūpybos 
paslaugas .

5 . Konkurencija visuomenės vaistinių sektoriuje turėtų būti grindžiami teikiamų 
farmacijos paslaugų kokybe .

6 . Svarbu padaryti pakeitimus farmacijos mokymo programose, pagilinant būsimų 
vaistininkų profesinę kompetenciją farmacinės rūpybos srityje. Norint pasiekti 
aukščiau minėtą tikslą ypač svarbus glaudus universitetų ir profesinių organizacijų 
bendradarbiavimas.

Forumo dalyviai ragina kompetentingas valstybės institucijas sukurti tinkamą reguliavimo 
aplinką , kuri leistų vaistininkams, kaip kvalifikuotiems pirminės sveikatos priežiūros 
sistemos specialistams ir visuomenės sveikatos propaguotojams, teikiant finansiškai 
remiamas farmacines paslaugas.

Kitija  Blumfelde
Latvijos vaistininkų draugijos prezidentė

Eduardas Tarasevičius
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas

Jaak Koppel
Estijos farmacijos draugijos prezidentas

iš lFs veiklos

BALTPHARM FORUM 2014 STATEMENT ON DEVELOPMENT 
OF HIGH QUALITY COMMUNITY PHARMACY SERVICES AND 

PHARMACEUTICAL CARE

Latvian, Lithuanian and Estonian pharmacists urge to develop patient-oriented 
high quality community pharmacy services in Baltic region. 

On April 26-27 2014 at the 17th BaltPharm Forum 2014, annual meeting of major 
professional nongovernmental pharmacists’ organizations of Baltic countries, 
participants agreed:

1. The basis of high quality community pharmacy services is patient centered care 
supported by pharmaceutical care philosophy and pharmaceutical care management 
system. 

2. Pharmaceutical care is not merely sale / dispensing  of medicines, but services 
provided by qualified health care specialist – pharmacist. 

3. Pharmaceutical care is an essential element of the primary health care. 

4. Communication with other healthcare providers and access to the patient health 
record is essential to accomplish quality pharmaceutical care services. 

5. Competition in community pharmacy sector should be based on the quality of 
provided pharmacy services.

6. It is important to make amendments in pharmacy curriculum supporting the 
professional competency of future pharmacists in pharmaceutical care. To accomplish 
before mentioned initiative close cooperation among universities and professional 
organizations is essential.

Participants of the Forum urge competent state institutions to create appropriate 
regulatory environment, which allows pharmacist to perform as highly qualified 
primary healthcare professional and public health promoter, in delivering financially 
sustainable pharmacy services. 

Kitija Blumfelde 
President, Pharmacists Society of Latvia 

Eduardas Tarasevičius
President, Lithuanian Pharmaceutical Association

Jaak Koppel
President, Pharmaceutical Society of Estonia
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MANO GYVENIMO NUOTRUPOS...
dr. Henrikas Dūdėnas

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

MeMuarai

Ir štai vėl grįžo rusai. Tėvukas ir aš po kovų tarp besi-
traukiančių vokiečių ir puolančių rusų matėme daug žuvusių, 
vyko aršios kovos. Laukuose rasdavome žuvusių ir vokiečių 
ir rusų kareivių. Rusų karių lavonai buvo vežami į taip 
vadinamas broliškas kapines, kurios buvo įsteigtos mano 
tėvų žemėje. Dabartiniu metu šiose kapinėse palaidota virš 
šešių šimtų rusų karių. Mane labai sujaudino, kai vežimais 
atveždavo žuvusius rusų karius ir kablių pagalba suversdavo 
į iškastas duobes Jie buvo guldomi eilėmis tarsi malkos. Pas 
kai kuriuos kareivėlius rasdavome dokumentus todėl ant pa-
statytų paminklų jų yra pavardės. Tiesa, kai atveždavo dėžes 
su žuvusiais karininkais, tai pagarbiai įleisdavo į paruoštas 
duobes.Po tokių vaizdelių man vaikui visokie sapnai nedavė 
ramybės nei dieną nei naktį.

Prisimindamas tuos laikus lenkiu galvą prieš savo Tėvus, 
kuriems padėjau kuo garbingiau palaidoti vokiečių karius. 
Mane ir Tėvus labai sujaudino šeimos nuotraukos, kurios 
buvo vokiečių karių kišenėse. Nuotraukas mes įdėdavom į 
kišenes ir su malda palaidojame šalia sodybos, po augančiais 
Topoliais. Buvo ir ašarų kol užkasdavom tuos lavonus. Am-
žiną jiems atilsį ir jų šeimos be abejo niekad nesužinos savo 
tėvų, vaikų ir vyrų amžinos poilsio vietos. Ir taip aš augau irgi 
verkdavau, meldžiausi kartu su Tėvais už mums nežinomus 
žmones, kurie beprasmiškai, dar jauni paliko šį pasaulį.

Ir vėl sulaukėm rusų „išlaisvintojų“ prasidėjo kolekty-
vizacija. Atėmė gyvulius ir mūsų mylimą Ferdalą, kurį visi 
mėgo už jo paklusnumą ariant vagą, traukiant vežimą, ypač 
jam patiko kai jį glostai. Buvo gaila atiduoti į kolchozą ku-
melę Voronuchą. Šį kumelė gimdydavo tik vyriškos lyties 
kumeliukus. Man kartą teko matyti jos meilės nuotykius su 
eržilu, kur juos kartu uždarė. Jinai taip suspardė eržilą, kad 
pakartotinas pasimatymas įvyko po dešimties dienų. Gimusi 
kumelaitė buvo aukšta graži, bet labai pikta ir darbui netiko. 
Pakinkyta spardėsi kol nesulaužydavo ienos vežimo. Į kolcho-
zą jį nepatekėją pardavėm Daugpilyje čigonui kuriam labai 
patiko, bet apie charakterį mes nieko nepaaiškinom.

Ir taip su Tėvukų sugrįžome namo. Visą kelionę Tėvuko 
akyse buvo ašaros ir aš labai ilgėjausi parduotos kumelai-
tės.

Mano tėvai buvo varomi į kolchozą dirbti. Apmokėjimas 
buvo pagal darbadienius, atidirbai ir užrašo darbadienį. Man 

pagal jėgas teko dirbti įvairius ūkinius darbus, šienauti, 
rugius ir žiemkenčius pjauti, šieną grėbti, vežti į daržines, 
mėšlą kopti, dirbti prie kūlimo darbų. Mano darbadienius 
rašydavo tėvams.

Pasibaigus vasaros ir rudens darbams „kolchozo“ konto-
roje suskaičiuodavo viską ir skirdavo grūdų, kuriuos paprastai 
tėvas atsinešdavo ant pečių (netoli nuo namų buvo grūdų 
sandėlis).

Praslinkus karui pradėjau tęsti pradėtą mokslą Smalvų 
pradžios mokykloje. Mano klasėje buvo trys mokiniai ir 
mokytoja, kuri nebuvo baigus jokių mokslų. Bet tikras pirmas 
mano mokytojas buvo Tėvas. Jis išspręsdavo daug uždavinių 
man dalyvaujant, aš juos nunešdavau mokytojai, kuri juos 
panaudodavo kitų mokinių mokymui. Šie uždavinių spren-
dimo pratimai man padėjo tapti neblogu matematiku. Teko 
dalyvauti daugelyje įvairių matematikos olimpiadų. Tapti 
prizininku bei nugalėtoju.

Šeimą gausėjo. O aš mokiausi Zarasų gimnazijoje. Nega-
liu kaltinti Tėvų, kad man visko trūko, jiems ačiū, kad leido 
mokytis ir tame matė gyvenimo perspektyvą. Apgailestauju, 
kad mano pusseserės Apolonija, Janina ir pusbrolis Romu-
aldas liko dirbti kolūkyje, jiems buvo dar sunkiau. Apolonija 
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ir Janina buvo labai tvirtos merginos ir joms teko dirbti daug 
sunkių darbų. Amžiną atilsį jų tėvas – mano dėdė Juozas, kri-
tikavo mano mamą, kad jos vaikai siekia mokslo, o ne dirba 
kolchoze. Didelis ačiū mano įžvalgiems tėvams , kad sudarė 
galimybę mokytis visiems savo vaikams. Tiksliau tiems kurie 
to tikrai norėjo. Buvo mūsų šeimoje ir tokiu kurie į mokslus 
žiūrėjo pro pirštus.

Užaugo šeimoje septyni vaikai, visi buvo sveiki, tik vieną 
brolį Marijoną nuolat persekiojo ligos ir traumos. Bet nežiū-
rint visų negandų, daugelio operacijų, baigė Kaune penktą 
vakarinę vidurinę mokyklą su pagyrimu ir sėkmingai įstojo 
ir baigė Vilniaus universiteto, prekių mokslo fakultetą. Ilgus 
metus dirbo šioje mokymo įstaigoje laboratorijos vadovu, 
komercijos direktoriumi Vilniaus pieno kombinate.

Mažesnius vaikus auginti padėjo močiutė Stefanija. Jau-
nystėje netekusi vyro, kuris buvo dingęs be žinios pirmajame 
pasauliniame kare. Sunkiai augino viena savo trys sūnus, 
vyriausias buvo mano Tėvas. Jam ir teko padėti mamai auginti 
jaunesniuosius broliukus.

Močiutės Stefanijos meilės ir šilumos užteko mums vi-
siems septyniems vaikams. Su didele meile prisimenu aš ir 
mano broliai ir seserys šią nuostabią moterį.

Besimokydamas Zarasų gimnazijoje neturėjau problemų 
su matematika bei jos atšakomis algebra, geometrija, trigo-
nometrija, bei vėliau Kauno medicinos institute su aukštąją 
matematika. Prisimenu įvairius matematikos pratimus, be 
rašto iš atminties atlikdavau, daugybos, dalybos ir kitas 
užduotis.

Turiu prisipažinti, kad pradžios mokyklą, baigęs turėjau 
laikyti pradinės mokyklos egzaminus. Sunku buvo laikyti 
geografijos egzaminą kai pakvietė prie žemėlapio parodyti 
vandenynus į juos įtekančias upes. Aš lazdele parodžiau 
upių vagas nuo jūros. Už tai gavau pastabą, kad upių tėkmę 
reikia rodyti ne nuo jūros. Štai koks lygis buvo stojant į 
gimnaziją.

Įstojęs į Zarasų gimnazijos pirmą klasę ,turėjau labai 
daug mokytis, klasėje buvo keturiasdešimt mokinių iš įvairių 
kaimo mokyklų. Įtempto mokslo dėka pirmą gimnazijos klasę 
baigiau sėkmingai, o antroje klasėje buvau antras mokinys. 
Pirmoji buvo Elena Nečiuskytė. Po gimnazijos ji buvo Vil-
niaus universiteto matematikos katedros docentė. Tačiau 
staiga susirgo ir mirė. Tai buvo nuostabi bendramokslė, graži, 
protinga, taktiška, nors buvo kilusi iš kaimo kaip ir aš.

Besimokydamas Zarasų gimnazijoje gyvenau samdo-
mame bute. Mama ragino mokytis, nors buvo dviejų klasių 
išsilavinimo, bet labai protinga .Gal todėl, kad likusi našlaitė 
keturiolikos metų lenkė nugarą Latvijoje pas ūkininkus.

Mamos broliukas vardu Bonifacas buvo paimtas auginti 
pas dėdę. Dėdė buvo aukštas apie dviejų metrų ūgio, su ūsais, 
labai geras. Dėdienė neturėjo savų vaikų, neturėjo motiniškos 
meiles, jos ir nepatyrė mano dėdė Bonifacas. Berniukas kiek 
paaugęs, nuo penkių metukų buvo verčiamas dėdienės dirbti 
įvairius darbus, ganyti gyvulius, ravėti daržus ir kitus sunkius 
ne pagal metus darbus.

Iš jo pasakojimo sužinojom, kaip jis ganydamas gyvulius 
anksti ryte sušalo kojytes, vėliau šildė karvių mėšle, o po to 
prigulė ir užmigo. Jo kojytes sutraukė ir jis tapo invalidu, 
sunkiai vaikščiojo. Tačiau užaugo darbščiu žmogumi, sukūrė 
šeimą, užaugino keturias dukras ir sūnų. Nežiūrint dėdės 
Bonifaco ligos jis iki pat mirties rūpinosi vaikais, bendravo 
su mano mama. Mama draugiškai, kuo galėdama, visuomet 
turėjo gerą širdį, padėdavo broliui ir jo šeimai. Buvo labai 
darbšti ir stengėsi auginti po karo gimusius du sūnūs ir dvi 
dukras. Įstojęs į Zarasų gimnaziją iš namų gaudavau kai kurio 
maisto, pusmaišį bulvių, bryzą lašinių, pieno. Maisto reikė-
jo ir mažesniems vaikams. Teko įvairiais būdais užsidirbti 
pinigėlių. Teko dirbti žemės darbus, pasamdydavo lauko 
darbams. Vėliau, jau trečioje gimnazijos klasėje pradėjau 
bendradarbiauti Zarasų rajono laikraštyje „Pergalė“ neeta-
tiniu korespondentu su slapyvardžiu „Žalvarnis“. Tai man 
buvo didelė parama. Be to, padėjo sustiprėti lietuvių kalbos 
srityje. Mano rašiniai įvairia tematika buvo spausdinami. 
Buvau gimnazijos sienlaikraščio „Laisvės rytas“, redakcijos 
nariu. Teko ir piešimo darbais užsiimti, nes konsultavo puikus 
istorijos ir piešimo mokytojas Paliūnis. Labai daug aiškino 
mokė. Turiu pabrėžti, kad mokytojas Paliūnis buvo baigęs 
prieškario mokslus, turėjo gerą, kultūringą šeimą, kurioje 
augo puikus vaikai, mano bendramoksliai. Apie šį mokytoją 
norėčiau pareikšti, kad Dievo išrinktas ir labai sąžiningas. 
Buvo tokia istorija. Aš su savo draugais šventėme Kalėdas 
pas mano suolo draugą Bronių Putrimą. Atsirado išdavikas, 
mus apskundė mokyklos vadovybei, kuri atvyko ir mus 
užtiko. Jokių gėrimų nebuvo, vyko draugiška vakarienė .Už 
šį įvykį mane, Bronių Putrimą, Aleksą Žukauską nubaudė 
drausmingumą dvejetas, nukirpo plaukus, ruošėsi išmesti iš 
gimnazijos. Vyko pedagogų posėdis, direktorė Urbelytė ir 
inspektorė bei kai kurie mokytojai pareiškė, kad mes religi-
nėmis apeigomis užtraukėme mokyklai gėdą. Šį įvykį išpūtė 
mūsų klasę išrikiuodami aktų salėje liepė stovėti ir barė, 
barė... Tačiau šitame susirinkime mus palaikė kiti mokiniai, 
kurie irgi atsistojo ir solidariai stovėjo su mumis.

Įvyko dar vienas pakartotinis pedagogų tarybos posėdis. 
Mokytojas Paliūnis mus apgynė ir mes pasilikome gimnazijo-
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je. Ją užbaigėme, tapome gerais žmonėmis, baigėme mokslus, 
sukūrėme šeimas.

Mano asmens susiformavimui didelės įtakos turėjo 
Zarasų kraštas, kuriame augau. Gyvendamas Aukštaičių 
aukštumoje daug sportavau: lengvoji atletika, slidinėjimas, 
futbolas, dviračių sportas it kt. Tai grūdino mane. Atkakliai 
treniruodamasis slidinėjime pasiekiau pirmą atskyrį, antrą 
atskyri pasiekiau lengvojoje atletikoje ir dviračių sporte. 
Šaškių-šachmatų srityje turėjau irgi antrą atskyrį. Žaidžiau 
krepšinį, tinklinį ir aišku futbolą. Aplankiau kelis šimtus 
ežeringų vietovių. Žavėjausi Drūkšių, Liuobės, Sartų, Zaraso 
ežerais. Daugiausiai laiko praleidau vaikystėje prie Smal-
vo-Smalvykščio draustinio. Žavėjausi Antalieptės, Salako, 
Antazavės, Stelmužės apylinkėmis.

Nuostabus Stelmužės ąžuolas, menantis Kristaus laikus, 
dar tebestovi kaip tikras milžinas, apie kurį sukurtą tiek 
legendų, daug įvairių pasakojimų. Ir dabar vasara dažnai 
nuvažiuoju prie šio ąžuolo, nuvežu anūkus ir pats pastoviu, 
prisimenu jaunystę.

Praktiškai esu apkeliavęs visą Lietuvą, džiaugiuosi gamtos 
grožiu ir mūsų tautos kūriniais. Kelis metus patarnavau Zarasų 
bažnyčioje. Zarasų kraštas yra nukentėjęs nuo įvairių karų, o 
ypač per antrąjį pasaulinį karą.

Zarasų gimnazijoje, kur mokiausi aštuonerius metus dabar 
įkurtas Zarasų krašto muziejus. Vėlesniais laikotarpiais po 
mokyklos baigimo pastoviai susirinkdavome su klasės drau-

gais. Jau atšventėm mokyklos baigimo penkiasdešimtmetį. 
Laikas bėga. Vėliau sužinojome mus išdavusių pavardes. 
Tegu jiems atlygina Dievulis.

Šioje istorijoje daugiausiai nukentėjau aš, kadangi buvau 
priimtas, tiksliau prikalbintas matematikos mokytojos Zelvie-
nės – žydų kilmės, į komjaunimą. Šis poelgis man buvo įra-
šytas jį charakteristiką, stojimui į Kauno medicinos institutą. 
Studijuodamas institute, komjaunimo veikloje nedalyvavau. 
Po instituto baigimo charakteristikoje buvo parašyta, kad esu 
apolitiškas, nedalyvavau visuomeninėje veikloje, neturiu or-
ganizacinių sugebėjimų ir panašiai. Tūkstantis devyni šimtai 
penkiasdešimt ketvirtais metais stojau į gydomąjį fakultetą ta-
čiau neturėjau jokių užtarėjų. Išlaikiau egzaminus ketvertais. 
Į gydomąjį galėjau įstoti tik kandidatu, į rusų grupę nestojau, 
nes bijojau kad bus sunku mokytis rusų kalba. Nenorėdamas 
tarnauti kariuomenėje tapau farmacijos fakulteto studentu. 
Institutą baigiau 1959 metais. Nebūdamas visuomenininku 
ir aktyviu komjaunuoliu buvau paskirtas farmaciniam darbui 
į Klaipėdos Vyriausiąją farmacijos valdybą.

Buvo įdomu, kad nuvykęs į Klaipėdą susitikau su profeso-
rės Griciūtės broliu, kuris tuo metu svečiavosi pas farmacijos 
kontoros viršininką Baltraną. Klaipėdoje dirbau pusmetį. 
Vėliau sutikau Griciaus seserį Laimutę Griciūtę, su kuria 
atlikome daug įvairių darbų onkologijos preparatų srityje.

Vaistinės vedėja Karpavičienė, be abejo buvo susipažinus 
su mano charakteristika. Atvykęs į Klaipėdos vaistinę Nr. 43 
sužinojau šio miesto vaistinės įkūrimo istorija.

1696 m. Prūsijos kunigaikštis provizoriui Jokūbui Za-
neriui leido įsteigti vaistinę Klaipėdos priemiestyje. 1768 
m. vaistininkas Bliumeris vaistine perkėlė į Turgaus gatvę. 
Vaistinėj kurią buvau įdarbintas, įsikūrė 1958 m. Montės 
gatvėje, o dabar tai „Salvijos“ vaistinė. Klaipėdos mieste 
ši vaistinė buvo viena geriausių, jos vedėja Johana Radvi-
laitė-Karpavičienė 1951 m. buvo baigusi Kauno medicinos 
institutą. Kieta suvalkietė. Vedėja buvo labai reikli, rūpestinga 
vadovė. Vaistinėje dirbo geri specialistai, buvo diegiamos 
įvairios naujovės. Darbas šioje vaistinėje labai pagilino mano 
praktines žinias. Šioje vaistinėje dirbo labai rūpestinga vedė-
jos pavaduotoja Kristina Kepenytė,1949 m. baigusi Vilniaus 
universitetą, ji buvo labai aukštos kvalifikacijos. Daug ko iš 
jos išmokau. Po mano „žinių“ ir sugebėjimų patikrinimo, 
vaistinėje gavau daug užduočių. Ruošiau užsakymus jurų 
laivynui, kontroliavau gamybą, gatavų vaistų skyriaus vais-
tus. Be to turėjau ruošti vaistų koncentratus, kad pagreitėtų 
asistentų darbas. Į šią vaistinę žmonės plūdo su receptais ir 
bereceptinių vaistų, daugelis kreipėsi tik patarimo. Per mano 
darbo laikotarpį jokių nesklandumų nebuvo.
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Laivyno užsakomų vaistų turėjo pakakti šešiems mėne-
siams, tiek laivas būdavo jūroje, todėl šį darbą reikėjo atlikti 
labai kruopščiai. Vedėjai sarmatos nepadariau, sulaukiau 
padėkos.

Žmona studijavo Kauno politechnikos instituto trečiame 
kurse. Kaune palikau ir trijų mėnesių sūnelį Virgilijų. Tik 
retkarčiais galėjau nuvykti aplankyti žmonos ir sūnaus, 
nuvežti dovanėlių. Atlyginimas buvo tik 600 rublių (senąja 
rublio verte). Bilietai į Kauną ir atgal taip pat kainavo, ir pi-
nigėlių pragyvenimui likdavo labai mažai. Skaudu buvo, kad 
tik retai galėjau matyti savo sūnelį. Visą laiką galvojau apie 
Kauno Medicinos instituto farmacijos fakulteto vadovus, kad 
jie neatsižvelgė į mano padėtį. Ypač partinės organizacijos 
sekretorius Ostrauskas, kuris per jaunų specialistų skirstymą 
priminė rektoriui ir kitiems komisijos nariams, kad aš nebuvau 
aktyvus visuomenininkas, buvau prastas komjaunuolis. O čia 
dar komisijai pasipriešinau – nepasirašiau paskyrimo.

Bet tiek to, gyvenimas ir laikas geriausias teisėjas ir gy-
dytojas: Dievulis savaip išsprendžia mūsų bylas.

Po daugelio metų, kai jau buvau Kaune žinomas chemi-
jos farmacijos fabriko direktorius, vieną rytą šeštą valandą, 
sulaukiau to paties Ostrausko, dabar jau prorektoriaus, 
skambučio, jis prašė mano pagalbos. Su draugais grįžtant iš 
pobūvio, juos sulaikė milicija ir nuvežė į išblaivinimo įstaigą, 
kur turėjo praleisti visą naktį (blaivykla buvo ūkiskaitinė, 
gyveno iš surenkamų baudų, todėl milicija uoliai rinkdavo 
gatvėse pamatytus išgėrusius asmenis). Prašė manęs, kad 
padėčiau užtušuoti šį įvykį, kad apie jį nebūtų pranešta ins-
tituto vadovybei.

Išblaivinimo įstaiga buvo šalia „Sanito“, jai tiekėme 
šilumą ir vandenį, todėl gerai pažinojau jos vadovą, buvau 
įtakingas ir galėjau padėti. Ostrauskui nepriminiau jo poelgio 
mano atžvilgiu. Ir dabar matau jį išblyškusį, nelaimingą... 
Gal ir šeimai nepasakė. Padėjau... Ir taip gerumu atsimokėjau 
savo skriaudėjui.

Didelis ačiū tuometiniam Vyr. Farmacijos valdybos kadrų 
skyriaus viršininkui Vladui Sakalauskui, kuris mane perkėlė 
į Lazdijų rajoną Šventežerio vaistinę vedėjo pareigoms. 
Atsirado galimybė būti arčiau šeimos, padėti žmonai toliau 
tęsti studijas.

Ir taip prasidėjo mano savistovi veikla. Dirbdamas vais-
tinėje draugiškai sutariau su buvusiu šios vaistinės savininku 
B. Dainausku. Tai buvo senyvo amžiaus carinės Rusijos laikų 
vaistininkas, dirbęs Rusijoje, vėliau įkūrė savo vaistinę Šven-
težeryje tūkstantis devyni šimtai dvidešimt trečiais metais, 
kurioje dirbo iki keturiasdešimtųjų metų.

Gyvenimo sūkuriai neleido šiam sumaniam vaistininkui 
dirbti. Jis užaugino du vaikus, sūnų ir dukrą.

Sūnus dėl pokario peripetijų emigravo į Kanadą, o duktė 
gydytoja neilgai dirbo Šventežerio ambulatorijoje, vėliau 
persikėlė gyventi ir dirbti į Lazdijus.

Iki manęs vaistinėje, iš Dainausko pasakojimų, jis 
nesutarė nei su vienu vedėju. Buvęs savininkas su visais 
konfliktuodavo. Žinodamas jo patirtį darbe ir su pacientais, 
patikėdavau jam raktus nuo vaistinės, kai vykdavau į Kauną 
pas šeimą. Turiu pasakyti, kad šis žmogus ne tik įkvėpė 
farmaciniam darbui, bet ir daug ko išmokė, patarė. Išvykus į 
specializaciją gydytojai Dainauskaitei, po kurios ji negrįžo, 
į mane kreipėsi daug žmonių su įvairiais negalavimais. Teko 
išklausyti žmonių bėdas ir ligas, reikėjo kartais net rizikuoti 
rekomenduojant vaistus. Šioje vaistinėje turėjau gerą gamy-
bai stalą, pasirūpinau „inventorium“ ir priemonėmis, kad 
pagaminčiau ne tik mikstūras, ekstraktus, miltelius, bet ir 
globules, žvakutes, tepalus.

Man pasisiekė, buvęs savininkas mane visur gyrė, kaip 
gabų ir nuoširdų žmogų, prognozavo gerą ateitį.

Gerai sutariau su Šventežerio, Veisėjų, Lazdijų kunigais, 
kuriems gaminau vaistus nuo astmos, psoriazės, egzemos. 
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Kunigai per pamokslą tarsi Dievo ranka, atsiliepdavo apie 
mane teigiamai, nukreipdavo pas mane sergančius pasi-
konsultuoti, gauti ne tik patarimų bet ir vaistų. Todėl mano 
charakteristika vis gerėjo.

Darba Šventežeryje pavadinčiau universitetu, daug skai-
čiau apie vaistinius augalus. Sukauptą medžiagą apie vaisti-
nius augalus apibendrinau, tam pasikviečiau į talką provizorių 
J. Grinevičių, S. Gudanavičių ir mes išleidome katalogą 
„Vaistiniai augalai“. Tai tūkstančio lapų kūrinys, kuriame 
aprašyti augalai: lietuvių, lotynų, rusų, anglų, vokiečių, lenkų 
kalbomis. Džiaugiuosi savo nesenstančiu darbu.

Aš visada skaitydamas paskaitas studentams, stažuoto-
jams propagavau augalinės kilmės vaistus. Reikia pažymėti 
augalinių vaistų švelnų veikimą, mažesnį pašalinį poveikį. 
Mūsų Lietuvos miškuose ir laukuose gausu įvairių vaistinių 
augalų. Labai gaila, kad valstybiniu mastu mažai rūpinamasi 
natūraliai augančių vaistinių augalų apsauga. Reikėtų didinti 
vaistingų augalų resursus, aklimatizuojant bei juos kultūri-
nant. Žinoma labai svarbu tirti vaistingų augalų charakteris-
tikas ir veikimą. Dėstant mokslą apie vaistinius augalus bei 
propaguojant svarbu akcentuoti farmakognostinis žaliavos 
paruošimą. Mūsų respublikoje, ypač „Sanito“ gamykloje buvo 
gaminama daug gerų fitocheminių preparatų. Domėjausi ir 
gaminau homeopatinius vaistus. Mūsų miškuose ir pievose 
auga ir nuodingumu pasižymintys augalai, kurie turi pritai-
kymą medicinoje bei veterinarijoje.

 „Vaistinių augalų“ kataloge pateikta išsamiai ne tik augalų 
botaniniai pavadinimai bet ir jų sinonimai. Mokslinė literatūra 
skelbia ir aprašo virš trisdešimt tūkstančių augalų. Augalo 
vertė priklauso nuo veikliųjų medžiagų kiekio.

Būdamas Šventežeryje vaistinės vedėju užsitarnavau gerą 
vardą. Jokių nusiskundimų nebuvo. Sukūriau daug originalių 
receptūrų, kurias pritaikiau žmonių poreikiams.

Tolimesniam darbui buvau perkeltas į Kauno šešiasdešimt 
trečią vaistinę. Čia mane pasitiko labai nuoširdi žydų kilmės 
provizorė, vaistinės vedėja J. Manasevičienė. Man pavesdavo 
atlikti įvairius darbus. Pirmiausiai analitiko darbas, užsaky-
mų ruošimas specialiai poliklinikai, karo ligoninės vaistinei 
– vienkartiniai įvairių pavadinimų ampuliniai ir pagaminti 
preparatai. Tuščios ampulės buvo gaunamos iš „Sanito“ ga-
myklos. Toliau turėjau paruošti tirpalus ir pagaminti ampules 
pagal visus reikalavimus, pagamintą produkciją atiduoti ve-
dėjai su analizės pasu. Vedėjos nurodymus vykdžiau stropiai, 
kada tik reikėdavo. 

Vaistinė numeris šešiasdešimt trys Laisvės alėjoje įsteigta 
1925 m. provizoriaus Petro Staugaičio. Jis kilęs iš Marijam-
polės apskrities.P. Staugaitis 1902 m. baigė Dorpato (Tartu) 
universitetą ir 1924-1926 m. dirbo sveikatos departamento 
farmacijos skyriaus vadovu.

Vokiečių okupacijos metais vaisinė buvo pavadinta „Cen-
traline“, o nuo 1940 m. sovietų valdžia jai suteikė numerį 
šešiasdešimt trys. Šioje vaistinėje dirbo docentas Jonas Genys, 
profesorius Vytautas Brasiūnas, o vėliau ir man teko dirbti.

Provizorė Joche Manasevičienė buvo baigusi 1937 m. 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Vokiečių okupacijos 
metais pateko į Vilijampolės žydų getą , o 1944 m. buvo 
išvežta į Vokietijos koncentracijos stovyklą.

Šioje vaistinėje ypač išlavinau savo profesines žinias, 
nes visos farmacijos naujovės, mažoji mechanizacija ,aukš-
ta darbo kultūra, kampelis gydytojams, kur buvo galima 
susipažinti su naujausias vaistais.buvo šioje vaistinėje. Šios 
vaistinės naujoves pritaikė ir kitos vaistinės. Šiuo metu vais-
tinei vadovauja provizorius Arūnas Šiaučiulis. Prie vaistinės 
įsteigta arbatinė joje, įvairūs daržovių valgiai, daug kulinarijos 
gaminių. O šios arbatinės architektė Aušra Šiaučiulienė. Man 
teko lankytis ir vaišintis šioje arbatinėje su provizorium A. 
Šiaučiuliu. Ir taip pagerinęs savo charakteristiką, įgavau pil-
ną vedėjos pasitikėjimą. Man pavedė sekti defektūrą, ruošti 
užsakymus, būti atsakingu už atsargų ir rezervo sandėlį. O 
vaistinės garbei ginti buvau įpareigotas lankyti šokių ratelį, 
atstovauti vaistinę tuo pačiu padėti vaistinei būti pirmaujan-
čia. Man plojo žiūrovai, gyrė vedėja.

Bet aš nusprendžiau daugiau uždirbti ir įsidarbinau KMI ir 
P. Mažylio medicinos mokykloje. Skaičiau paskaitas, vedžiau 
praktikos darbus iš farmakologijos ir farmacinės chemijos, 
organinės chemijos, medicinos instrumentų ir aparatūros. 
Dirbdamas ankščiau minėtus darbus, daug ir produktyviai 
ruošiausi paskaitoms ir praktikos darbams.

Be abejo, toks darbas man padėjo tolimesnėje veikloje. Be 
to, uždirbau daugiau antraeilėse pareigose negu vaistinėje.

MeMuarai

 Mano veiklą pastebėjo tuometinis VFV Kauno Skyriaus 
valdytojas doc. Jonas Genys. Vieną dieną jis mane pasikvietė. 
Labai mandagiai ir pagarbiai buvau sutiktas, pagirtas.

Man buvo pasiūlyta, o gal net įsakyta, pereiti tolimesniam 
darbui į Kauno vaistų sandėlį, patentikos ir gatavų vaistų 
skyriaus vedėju. Sutarėme dėl atlyginimo, leido ir toliau 
dirbti pedagoginį darbą.

Būvęs šio skyriaus vedėjas turėjo problemų. Skyriuje buvo 
dideli trūkumai, nesilaikoma farmacinės tvarkos, higienos rei-
kalavimų. Perėmęs skyrių, naujos darbuotojos A. Jakonienės 
ir kitų darbuotojų atidumo dėka, suradome kad dar daugiau 
trūksta medikamentų. Nuėjau pas Kauno vaistų sandėlio 
tuometinį vedėją S. Pelaitį ir jo pavaduotoją V. Sakalauską 
ir papasakojau apie esamą padėtį skyriuje. Sandėlio admi-
nistracija nenorėjo triukšmo, ji iškvietė buvusį vedėją, kuris 
prisipažino savo nusižengimus – vaistų originalių pakuočių 
perpakavimą, buhalterinių likučių falsifikavimą. Jis, padeda-
mas vaistinių vedėjų, ištaisė trūkumus ir sutvarkė finansinius 
klausimus. Žodžiu, konfliktas buvo išspręstas.

Dirbdamas Kauno vaistų sandėlyje Muziejaus gatvėje,o 
vėliau jau ir neujame, Elektrėnų gatvėje, gerai susipažinau su 
Lietuvos vaistų sandėliais, vaistinėmis, gydymo įstaigomis.

Sovietiniais metais, Lietuvos farmacijos sistemai priklau-
sė penki sandėliai: Respublikinis vaistų sandėlis Vilniuje, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio vaistų sandėliai. 
Prekes buvo gaunamos iš gamyklų pagal tiekimo sutartis. 
Mano darbovietė – Kauno vaistų sandėlis pagal darbo ap-
imtį priklausė antrajai vaistų sandėlių grupei (apyvarta virš 
10 milijonų). Aš kaip skyriaus vedėjas gaudavau 150 rublių 
atlyginimo.

Kauno vaistų sandėlio, įsikūrusio senamiestyje, patalpos 
buvo labai ankštos, senos. Teko daug dirbti fiziškai, reikėjo 
nešioti vaistų dėžes iš vienos vietos į kitą, nes prekių saugo-
jimui labai trūko vietos, reikėjo padėti pakraunant masinas, 
kurios išvežiojo vaistus visoms Kauno zonos vaistinėms. 
Perėmęs vaistų sandėlio skyrių, dėl darbuotojų trūkumo vaka-
rais po darbo rašydavau sąskaitas kad kitą dieną butų galima 
paruošti 20–30 užsakymų, kuriuos parduodavau išsiuntimo 
skyriui. Vaistinių užsakymus koreguodavo prekybos skyrius 
pagal atitinkamus koeficientus, nes vaistų trūko.

Kauno vaistų sandėlio medėjas S. Pelaitis buvo malonus 
žmogus, su juo teko 1961 m. vykti į Maskvą, į Liaudies ūkio 
pasiekimų parodą. Iš Lietuvos važiavome visa grupė vaistų 
sandėlių ir vaistinių darbuotojų. Įdomiausia buvo pirmoji 
diena. Įsikūrėme viešbutyje „Zolotoj kolos“, mano kamba-
ryje kartu buvome 16 žmonių. Registratorei įdėjau į pasą 25 
rublius ir paprašiau S. Pelaičiui skirti geresnį kambarį. Po 20 
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MeMuarai jubiliejai

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

Gimė 1924 m. birželio 10 d. Alytaus apskr., Miroslavo 
valsč., Seimeniškių kaime, ūkininkų šeimoje. Baigusi 
Seirijų mokyklos šešis skyrius, 1938 m. ji įstojo į Alytaus 
gimnaziją, kurią baigė 1944 metais. Tą patį rudenį 
pradėjo studijuoti Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
Medicinos fakulteto farmacijos skyriuje. 1948 m. baigusi 
universitetą, gavo provizorės diplomą.

Jauna provizorė pradėjo dirbti Kauno vaistinėse: 
iš pradžių Aukštaičių vaistinėje dirbo asistente, vėliau 
Aleksoto vaistinės ve-dėjo pavaduotoja, o nuo 1950 metų 
60-osios vaistinės vedėja (buv. provizoriaus J. Matulaičio 
ir A. Maciaus vaistinėje). Su provizoriumi J. Matulaičiu 
dirbo 10 melų, iš jo paveldėjo homeopatinę literatūrą, 
receptūrą ir praktines žinias. Visą gyvenimą domėjosi 
homeopatija. 1957 m. tobulinosi Leningrado centrinėje 
homeopatijos vaistinėje. Grįžusi į Kauną, vaistinėje ji 
įkūrė homeopatinių vaistų skyrių ir jam vadovavo. 1962 
m. vėl dirbo minėtos vaistinės vedėja. 1967 metais vaistinė 
buvo reorganizuota į vaistažolių vaistinę su homeopatijos 
skyriumi. Paskatinta daktarės L. Šimkūnaitės, provizorė 
A. Ivašauskienė daug dėmesio skyrė vaistažolių 
populiarinimui. Ji gilino liaudies medicinos žinias, skaitė 
paskaitas gydytojams bei visuomenei, rašė straipsnius 
apie vaistažoles. Vaistinės darbas labai išsiplėtė, nes 
gydytojai pradėjo taikyti vaistažolių poveikį ligonių 
gydymui, pagal receptus skyrė vaistažolių mišinius. 
Vaistinėje buvo įsteigtas vaistažolių supirkimo punktas, 
kuriame supirkdavo vaistažoles iš moksleivių ir kitų 
rinkėjų.

Iš pradžių homeopatų gydytojų nebuvo. Vaistinėje 
gamino homeopatinius vaistus pagal tradicine receptūrą, 
įprastą Kauno gyventojams. Vėliau tokios gamybos 
dalis buvo perduota Šiaulių „Galen“ laboratorijai. 
Tačiau homeopatų gydytojų neatsirado. Sąjunginės 
Sveikatos apsaugos ministerijos vadovai tuo metu 
nepritarė homeopatijos taikymui medicinoje, ir 1984 m. 
homeopatijos skyrius buvo uždarytas. Tačiau gamybos 
inventorius buvo išsaugotas. 1989 metais Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje buvo įkurta 
„Muziejaus“ vaistinė, kurioje buvo leista gaminti 
homeopatinius vaistus. Kaune jau dirbo apie 20 gydytojų, 
baigusių Maskvoje ar kitur homeopatijos kursus ir turinčių 
teisę taikyti homeopatinį gydymo metodą.

1991 m. buvo įkurta Lietuvos Homeopatų Asociacija.
1992 m. A. Ivašauskienė gavo licenciją atidaryti 

individualią homeopatinę vaistinę „Parapharm“. 
Provizorė rūpinosi homeopatijos vaistinių tinklo plėtimu 
tose Lietuvos vietovėse, kur buvo homeopatų gydytojų, 
tačiau negaminami vaistai.

Provizorė A. Ivašauskienė nuolat kėlė savo 
kvalifikaciją, mokėsi Kijevo gydytojų tobulinimosi 
institute, Kauno medicinos instituto (vėliau akademijos) 
organizuojamuose provizorių tobulinimosi kursuose.

1984 m. jai buvo patvirtinta pirmoji provizorės - 
farmacinio darbo organizatorės kvalifikacinė kategorija, 
1995 m. - aukščiausia provizorės farmakognostės 
kvalifikacinė kategorija.

A. Ivašauskienė aktyviai dalyvavo Respublikinės 
ir Kauno skyriaus Farmacininkų mokslinės draugijos 
veikloje, parašė daug straipsnių apie vaistažoles, skaitė 
pranešimus įvairiose konferencijose.

1948 m. ji ištekėjo už gydytojo Henriko Ivašausko. 
Užaugino tris dukras. Visos įgijo aukštąjį mokslą, dėsto 
aukštosiose mokyklose, yra docentės: Ligija - anglų 
kalbos specialistė, Jolanta - gydytoja, Margarita - 
aplinkosaugininke, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
prodekanė.

Ilgiausių metų ir geros sveikatos linki Jubilijatei LFS 
Valdyba!

Sveikiname Anelė KIBINSKAITĖ-IVAŠAUSKIENĖ, 
provizorė švenčiančią gražų gyvenimo jubiliejų

minučių surado mane Pelaitis ir išbarė, kad apgyvendinau 
jį kartu su moterim. Pasirodo, kad su Pelaičiu apgyvendino 
Ariogalos vaistinės vedėją Feliciją Putro. Registratorė man 
paaiškino, kad pateikiau „kiniškas“ pavardes: Pelaičio, Putro, 
ir ji negalėjo suprasti ar tai moteris, ar vyras. Vėliau S. Pelaitis 
gailėjosi, kad jam pakeitė kambarį.

Parodoje buvome kelias dienas, išklausėme daug pra-
nešimų. dalyvavome seminaruose. Vykome į apžvalginę 
ekskursiją, pamatėme istorinius paminklus. S.Pelaitis nuvedė 
mus į savo buvusią darbovietę Fereino vaistinę. Ji pasirodė 
kaip didelis fabrikas, joje dirbo virš 100 darbuotojų,vyko 
didelė vaistų gamyba. Mus maloniai priėmė, prisiminimų 
pokalbis tęsėsi net dvi valandas, S. Pelaitis šioje vaistinėje 
dirbo prieš 50 metų.

Grįžę iš Maskvos turėjome kolektyvui papasakoti ką matė-
me, ko išmokome. Mano pokalbius vedėjas gerai įvertino.

Sandėlis gaudavo vaistus iš įvairių gamyklų. Priimamų 
vaistų kokybę kontroliavo analitinė laboratorija. Laboratorijos 
vedėja M. Švanienė buvo maloni moteris, visada operatyviai 
reaguodavo, jei prašydavau greičiau atlikti analizes, išduoti 
kokybės pasą.

Man pačiam teko dirbti Klaipėdos ir Kauno vaistinėse 
analitinį darbą, todėl ir aš šį darbą išmaniau, o be to jot 
mokiausi Kauno medicinos institute ir kitus mokiau Kauno 
medicinos mokykloje. Vėliau teko ir pačiam kurti analitines 
bei mokslines laboratorijas Lietuvos pramonės gamyklose. 
Dirbdamas tiesioginį darbą daug bendravau su Respublikine 
kontroline analitine laboratorija, jos darbuotojais ir vadovais 
– S. Čiausovskiu, V. Markova, S. Štakėnaite.

Dirbant vaistų gamybos bei realizacijos sistemoje, man 
labai padėjo įgytos žinios cheminės analizės, bakteriologinės 
ir biologinės analizės srityse. Visuomet stengiausi mokytis   ir 
kėliau kvalifikaciją analitinėse laboratorijose, vykau stažuotis 
į SSSR institutus. Dirbdamas Kauno vaistų sandėlyje gerai 
susipažinau su vaistų poreikiu, vaistinių vadovais, o vėliau, 
dirbdamas „Sanite“ organizavau ekstemporalinių vaistų ga-
mybos skyrių, kuriam vadovavo provizorė J. Tarutaitė. Buvo 
gaminamos dažniausiai vaistinių receptūroje pasikartojančios 
vaistų formos, buvo atliekama ir analitinė, ir bakteriologinė 
jų kontrolė.

Tarybinės santvarkos metais niekas nereikalavo, kad 
vaistinės siektų pelno. Svarbiausia buvo darbo kultūra, vaistų 
kokybė, tinkamas gyventojų aptarnavimas. Man kaip vaistų 
sandėlio skyriaus vedėjui buvo svarbu vykdyti vidaus ir išo-
rės apyvartą. Vidaus – pardavimas vaistinėms didmeninėmis 
kainomis, išorės – pardavimas gydymo įstaigų vaistinėms – 
mažmeninėmis kainomis.
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jubiliejai

Išlik laiminga, kol žiedai žydės,
Pavasario kol džiaugsmą tą dalina,
Išsaugos tai be skausmo nuodėmės,
Kurią likimas duoda taurėj vyno.

Gimė 1939 m. vasario 28 d. Utenos apskr., Tauragnų 
valsč., Tautiškio kaime, ūkininkų Dominyko Leleivos ir 
Teklės Ivanauskaitės- Leleivienės šeimoje.

Baigusi Tauragnų vidurinę mokyklą, 1958 m. pradėjo 
studijuoti farmaciją Kauno medicinos institute. 1963 m. 
institutą baigė ir gavo provizorės diplomą.

Studijuodama aktyviai dalyvavo instituto Studentų 
mokslinės draugijos veikloje, buvo jos valdybos 
narė, atliko tiriamąjį mokslinį-praktinį darbą ir skaitė 
pranešimą Leningrado higienos institute.

1963-1964 m. dirbo Vilniaus vaistinėje Nr. 12 
receptare. Nuo 1964 m., 24 metus, dirbo SAM 
Vyriausiojoje farmacijos valdyboje farmacijos 
inspektore, vyriausiąja inspektore. Reorganizavus 
VFV į RGS toliau dirbo vyr. inspektore. Panaikinus šį 
susivienijimą, nuo 1991 m. iki 1993 m. dirbo Vilniaus 
zonos vaistinių įmonėje Farmacijos skyriaus vyriausiąja 
provizore.

Po šios įmonės likvidavimo, 1993-1994 m. J. 
Mikalauskienė dirbo Valstybinėje vaistų kontrolės 
laboratorijoje vedėjo pavaduotoja. Taip pat kartu nuo 
1992 m. dirbo Lietuvos farmakopėjos komiteto Vaistų 
nomenklatūros ir ženklinimo komisijos pirmininko 
pavaduotoja. Įsteigus Valstybinę vaistų kontrolės 
tarnybą, nuo 1995 m. liepos 10 d. provizorė dirbo VVKT 
Farmakopėjos komisijos pakomisijo, vėliau - komisijos 
pirmininko pavaduotoja. Nuo 1995 m. iki 2001 m. dirbo 
privačiose farmacijos įmonėse.

J. Mikalauskienei buvo suteikta aukščiausioji 
provizorės - farmacinio darbo organizatorės kvalifikacinė 
kategorija. 1977 m. ji buvo apdovanota Sveikatos 
apsaugos žymūno ženkleliu, 2000 m. - Lietuvos 
farmacijos sąjungos atminimo medaliu.

Kvalifikaciją kėlė Kijevo gydytojų tobulinimosi 
institute, Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo 
institute - Vilniuje, Kauno medicinos institute.

Buvo VFV farmacininkų su viduriniuoju išsilavinimu 
atestacinės komisijos pirmininkė, respublikinių ir zoninių 
vaistinių aplinkos tvarkymo apžiūrų komisijų narė ir 
pirmininkė, konkursų geriausiam farmacijos specialistui 
išaiškinti komisijų narė, sekretorė, pirmininkė.

1995-2000 m. buvo licencijų išdavimo narkotinėms 
ir psichotropinėms medžiagoms komisijos narė.

J. Mikalauskienė nuolat skaitė paskaitas provizorių, 
gydytojų ir vidurinio medicinos personalo kvalifikacijos 
kėlimo kursuose Vilniaus universitete, Kauno medicinos 
institute, Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos 

kėlimo institute, darė pranešimus seminaruose ir 
konferencijose.

Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, buvo darbo 
grupių farmacijos įstatymams rengti narė.

J. Mikalauskienė virš 10 metų buvo Vyriausiosios 
farmacijos valdybos profsąjungos komiteto pirmininkė, 
vėliau - pavaduotoja, VFV jungtinio profsąjungos 
komiteto sekretorė, narė.

J. Mikalauskienė buvo aktyvi RFMD, vėliau - 
Lietuvos farmacijos sąjungos narė, žurnalo „Lietuvos 
farmacijos žinios“ redakcinės kolegijos narė.

Bendraautorė knygos visuomenei apie nereceptinius 
vaistus - „Vaistai Jums“ (2001 m.).

J. Mikalauskienės vyras Bronius - inžinierius. 
Užaugino dvi dukras: Jolita - matematikos ir ekonomikos 
magistrė, Agnė - gydytoja.

LFS Valdyba linki Kolegei energijos, sveikatos ir 
sulaukti dar daug gražių gimtadienių!

Sveikiname LFS Garbės narę, provizorę JADVYGĄ LELEIVAITĘ-
MIKALAUSKIENĘ, švenčiančią gražų gyvenimo jubiliejų

iš FarMacijos istorijos

Rengiant knygą „Lietuvos farmacininkų erškėčių 
keliai“, kuri buvo išleista 2002 metais, nepasisekė 
surinkti žinių apie visus Lietuvos farmacininkus, 
nukentėjusius nuo okupacijų. Dabar, padedant 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, bei iš įvairių publikacijų spaudoje, pasisekė 
sužinoti papildomų duomenų. Kad šie, nukentėję 
Lietuvos vaistininkai laiko tėkmėje neliktų užmiršti, 
noriu apie juos papasakoti „Lietuvos farmacijos 
žinių“ puslapiuose.

1949 m. gegužės 22 d. Klaipėdoje buvo suimtas 
provizoriaus padėjėjas Julius Budrys, buvęs Kaltinėnų 
vaistinės vedėjas. Jis buvo gimęs 1894 metais. 
Rusijoje dirbo vaistinės mokiniu ir 1916 m. Maskvos 
universitete išlaikęs egzaminus, gavo provizoriaus 
padėjėjo diplomą. Po revoliucijos grįžęs į Lietuvą 
vedė Bronę Vaižmužaitę, g. 1897 m. ir apsigyveno 
Kaltinėnuose. Žmona buvo vaistinės savininkė, Julius 
ir Bronė Budriai Kaltinėnuose turėjo 100 ha ūkį.

Augino du sūnus: Virgilijų, g. 1932 m. ir Vitą, g. 
1935 metais.

Budrys Julius, bijodamas sovietinių represijų, su 
sūnum Virgilijum po karo apsigyveno Klaipėdoje, 
Tėvas dirbo vaistinėje, sūnus – mokėsi, Julius Budrys 
buvo apkaltintas naudojęs samdomąją darbo jėga 
– buvęs buožė ir kartu su sūnum buvo ištremtas į 
Sibirą, į Krasnojarsko krašto Kosoj-bik kolūkį, 1951 
m. Julius Budrys tremtyje mirė.

Bronę Budrienę tą pačią 1948 m. gegužės 22 d, 
su sūnum Vitu į Sibirą ištrėmė iš Kaltinėnų. Juos abu 
nuvežė į Irkutsko sritį, į Zimos rajoną. Bronė Budrienė 
tremtyje, Zimoje mirė 1956 metais. Sūnūs, paleisti iš 
tremties, grįžo į Lietuvą. Virgilijus Budrys grižo 1959 
m., o Vitas, Sibire sukūręs šeimą ir susilaukęs sūnaus 
Vito, gy¬venęs Krasnojarske, į Lietuvą su šeima 
grįžo tik 1967 metais. Sunūs 1983 m. tėvų palaikus 
parvežė iš Sibiro į Lietuvą ir palaidojo Kaltinėnuose. 
Jie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo Centro anketoje rašo, kad jų abu tėvai buvo 
farmacininkai.

1949 m. iš Panevėžio apsk., Naujamiesčio 
miestelio su šeima į Si¬birą buvo ištremtas vaistininko 
padėjėjas Steponas Neveravičius. Jis buvo gimęs 
1891 m. lapkričio 3 d. Raseinių apskr. Nemakščių 
vais. Pužų kaime, ūkininkų šeimoje. Siekė mokslo. 
Kaip ir dauguma to meto ūkininkų vaikų mokytis 
ir dirbti galėjo tik dirbdamas vaistinės mokiniu. 
1914 m. jis Dorpato (Tartu) universitete išlaikęs 
egzaminus įgijo farmacininko specialybę. Grįžęs į 

Lietuvą, vedė Šiauliuose 1891 m. gimusią mokytoją 
Jadvygą. Steponas Neveravičius dirbo Tauragės, 
Raseinių vaistinėse. Su žmona užaugino tris sūnus i 
Tadą, g. 1921 m. Tauragės apskr. Upynoje, Algirdą 
g. 1925 m. Raseinių apskr. Nemakščiuose. 1929 m. 
Nemakščiuose gimė ir sūnus Ričardas. Vėliau šeima 
apsigyveno Panevėžyje, kur S. Neveravičius dirbo 
įvairiose vaistinėse. 1936 m. jis buvo Panevėžio 
savivaldybės vaistinės „Miesto vaistinė“ vedėjas.

Sunūs Tadas, dar būdamas moksleivis, įsitraukė į 
antisovietinę veiklą, 1945 m. kovo 14 d. buvo suimtas 
ir nuteistas 10 m. lagerio bei 5 m. tremties. Kalėjo 
daugelyje lagerių, Kolymos lageryje, dirbo urano 
šachtoje. Paleistas iš lagerio, apsigyveno Rostovo 
srityje, Volgodonske, kur 1967 m. mirė.

Steponas Neveravičius, jo žmona Jadvyga ir sūnūs 
Algirdas ir Ričardas buvo ištremti į Sibirą 1949 
m. kovo 25 d. Jie buvo nuvežti į Irkutsko srities, 
Tuluno rajoną, kur teko dirbti įvairius darbus. Paleisti 
iš tremties, 1958 m. sugrįžo į Lietuvą. Steponas 
Neveravičius su žmona apsigyveno Panevėžyje, dirbo 
Panevėžio vaistinės Nr. 320 „Lietkabelio“ gamykloje 
esančio vaistinės punkto vedėju. Mirė 1971 m. kovo 
10 d., jo žmona dar išgyveno iki 1980 metų. Sunūs 
Algirdas sugrįžęs į Lietuvą mokėsi ir tapo gydytoju. 
Ričardas Neveravičius mirė Vilniuje 1999 m. gegužės 
25 d.

Vaistininko padėjėja Olga-Ona Avletynaitė-Žižienė 
gimė 1915 m. Anglijoje, Chmeltone, Kur, emigravę iš 
Lietuvos Kazys ir Ona Avietynai apsigyveno. Tėvas 
dirbo angliakasiu. Grįžus tėvams į Lietuvą, Olga 
mokėsi, dirbo vaistinėje mokine ir 1939 m. baigė kursus 
prie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto medicinos 
fakulteto ir išlaikiusi egzaminus įgijo vaistininko 
padėjėjos diplomą. Ištekėjo už veterinarijos gydytojo 
Juozapo Žižio. Turėjo du sūnus: Juozą, g. 1941 m. ir 
Jurgi, g. 1943 m.

Dirbo Viekšnių, Krakių vaistinėse, buvo 
Grinkiškio vaistinės vedėja. Vyras, J. Žižys, artėjant 
frontui pasitraukė į Vakarus. Pate¬ko į Lenkiją, buvo 
Bialistoke veterinarijos gydytojas. Tačiau 1950 metais 
sugrįžo į Lietuvą, nedelsiant 1951 m. buvo suimtas ir 
nuteistas kalėti 25 metus lageryje.

Olga Žižienė 1949 m. buvo suimta Grinkiškyje. 
Buvo apkaltinta rėmusi partizanus, platinusi 
antisovietinę spaudą ir atsišaukimus, 1950 m. kovo 
11 d. buvo nuteista 10 m. lagerio. Kalėjo Vilniuje. Po 
teismo buvo išvežta į Intos lagerį Komijoje, vėliau 
perkelta į lagerį Baškirijoje. Tėvus suėmus, jų vaikus 

VAISTININKAI – OKUPACIJŲ AUKOS
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augino senelė, gyvenusi Pilviškiuose.
Olga Žižienė 1955 m. iš lagerio buvo paleista, 

sugrįžo į Lietuvą. Gavo asistentės darbą Kybartų 
vaistinėje. 1957 m. persikėlė į Kauną, dirbo Kauno 
medinstrumentų parduotuvėje, vėliau – Petrašiūnų 
veltinėje receptare. Mirė 1977 m. balandžio 15 d. Į 
Lietuvą sugrįžo ir Juozapas Žižys. Dirbo laborantu 
veterinarijos akademijoje. Mirė 1980 metais.

Veronika Urbaitė-Sargautienė, provizoriaus 
padėjėja. Gimė 1920 m. Raseinių apskr. Betygalos 
valsč. Milošaičių kaime, ūkininkų Onos ir Antano 
Urbų šeimoje. Baigusi Raseinių gimnaziją, studijavo 
farmaciją, tačiau studijų nebaigė. Dirbo Kaune 
vaistinėje Nr.52. Palaikė ryšius su pogrindine 
organizacija, padėdavo vaistais partizanams. 1949 
m. sausio 10 d. Kaune buvo suimta, kaltinama 
nelegaliu vaistų išdavimu. Po kiek laiko buvo paleista 
(byloje nurodoma kad buvo paleista operatyviniais 
tikslais). Paleista, su fiktyviais dokumentais slapstėsi 
Kretingoje. Birželio 23 d. buvo suimta Kretingoje. 
Buvo kaltinama, kad tarpininkavo parūpinant 
nelegalius dokumentus. Buvo nuteista 10 m. lagerio 
ir 5 m. tremties. Buvo kalinama Kaune, po to išvežta 
į Vorkutos lagerį Komijoje.

Paleidus iš lagerio buvo ištremta į Irkutsko srities 
Taišeto rajoną, kur gyveno 1949 m. ištremta į Sibirą 
jos šeima. Brolis Vytautas buvo partizanas ir 1948 
m. žuvo. Motiną tremtyje nutrenkė elektra, sesuo 
Genovaitė, neištvėrusi vargo, tremtyje nusižudė, tėvas 
mirė nuo skrandžio vėžio.

Veronika Sargautienė sugrįžo į Lietuvą, gyveno 
Kaune.

Kaziulionis Jonas, vaistininko padėjėjas, gimęs 
1890 m. Dirbo ir mokėsi Rusijoje. 1913 m. prie 
Kazanės universiteto baigė vaistininko padėjėjų 
kursus ir išlaikęs egzaminus įgijo farmacininko 
specialybę. Po revoliucijos sugrįžo į Lietuvą. Vedė, 
žmona Liucija, g. 1895 m. Jonas Kaziulionis dirbo 
Biržų apskrities savivaldybės Joniškėlio vaistinėje, 
kurios vedėjas buvo provizorius Pranas Labanauskas. 
Po karo apsigyveno Pasvalyje. Dirbo Pasvalio 
vaistinėje. 1949 m. kovo 25 d. abu su žmona buvo 
ištremti į Sibirą, į Irkutsko srities Taišeto rajoną. Jonas 
Kaziulionis ir žmona Liucija tremtyje mirė. Pagal kai 
kuriuos duomenis, Lucija Kaziulionienė mirė vežama 
į tremtį.

Michalina Saukaitė gimė 1926 m. Raseinių apskr. 
Tytuvėnų valsč., Pavygailių kaime, ūkininkų šeimoje. 
Baigusi vidurinę mokyklą pradėjo dirbti vaistinės 
mokine Klaipėdos vaistinėje Nr. 1. 1949 m. vasario 
18 d. buvo suimta vaistinėje. Buvo kaltinama ryšiais 
su partizanais, kad šelpusi juos vaistais, o taip pat dėl 

brolio, kuris 1918 m. buvo gimęs Čikagoje ir kaip 
JAV pilietis norėjo išvažiuoti į Ameriką. Dėl to jis 
1947 m. lankėsi JAV ambasadoje.

Michalina Sautcaitė buvo Kalinama Šiaulių 
kalėjime ir buvo nuteista 10 m. kalėti lageryje,1949 
m. lapkrityje buvo išvežta į Keagyro lagerį 
Kazachijoje. Sutrikus sveikatai buvo perkelta į 
Spasko lagerį, esantį netoli Karagandos. Šis lageris 
buvo vadinamas „mirties duobe“. Į metus ji galėjo 
parašyti tik du laiškus. Paleidus 1956 m. iš lagerio, ji 
sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Šiauliuose. Ištekėjo už 
Petro Kriaučiūno. Dirbo Šiaulių miesto dezinfekcijos 
stotyje laborante, dezinfektore. 

Vanda Snarskaitė, g.1907 m. buvo farmacininkė. 
Ji ištekėjo už Lietuvos kariuomenės techninių dalinių 
kapitono, chemiko, baigusio Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą Juozo Gineičio. Turėjo dukrelę Jolantą-
Gražiną, g. 1936 m. Kur V. Gineitienė dirbo aptikti 
nepasisekė.

1941 m. birželio 14 d. Gineičių šeima buvo ištremta 
į Sibirą. Juozas Gineitis nuo šeimos buvo atskirtas, 
nuvežtas į Sverdlovsko srities lagerį Severurallagą 
ir 1942 m. balandžio 2 d. sušaudytas. Jau po mirties 
Ypatingojo pasitarimo buvo nuteistas 8 m. kalėti 
lageryje.

Vanda Gineitienė su dukrele buvo nuvežtos į 
Altajaus kraštą, į Kamenį prie Obės. Po pusantro 
mėnesio V.Gineitienė buvo apkaltinta sabotažu, būk 
tai sukursčiusi 25 tremtines neišeiti į darbą. Buvo 
suimta ir nuteista 5 m. kalėti lageryje ir išvežta į 
Norilską. Vėliau kalinimo laikas buvo dar pratęstas. 
V. Gineitienė lageriuose iškalėjo 13 metų, tardymo 
metu jai buvo išmušti visi dantys, 1956 m. iš lagerio 
buvo paleista ir 1957 m. sugrįžo į Lietuvą. Mirė 1985 
metais.

Suėmus motiną, vos 5 metų, Gineičių dukrelė 
pateko į vaikų namus, kur labai alko. Kaip ji pati 
„Tremtinyje“ rašė, vaikai valgė ir prausimuisi skirtą 
muilą, bulvių lupenas, o vasarą – žolę. 1946 m. su 
kitais našlaičiais buvo parvežta į Lietuvą, pateko 
pas senelę. Užaugusi Vilniaus universitete baigė 
biologiją ir dirbo „Raudonojo kryžiaus“ sanatorijoje 
laboratorijos vedėja. Apie savo šeimos tragediją 
ji aprašė straipsnyje „Tragiškas kapitono Juozo 
Gineičio šeimos likimas“. Kuris buvo išspausdintas 
„Tremtinyje“ 2007 m. Nr. 13. Šiame straipsnyje ji 
rašo, kad jos mama buvo farmacininkė.

Naujų žinių surasta ir apie buvusį Kamajų 
vaistinės savininką vaistininko padėjėją Antaną 
Indrašių. Jis gimė 1885 m. ūkininkų šeimoje, mokėsi 
ir dirbo Rusijoje vaistinės mokiniu, 1912 m. Kazanės 
universitete išlaikė egzaminus ir gavo vaistininko 
padėjėjo diplomą. Sugrįžęs į Lietuvą, Kamajuose 
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įsigijo vaistinę. Vedė, jo žmona Teklė buvo gimusi 
1988 m. 1925 m. susilaukė dukros Nijolės, 1948 m. 
gegužės 22 d. Indrašiai buvo ištremti į Krasnojarsko 
kraštą Sibire. Antanas Indrašius 1950 m. vasario 5 d. 
mirė tremtyje.

Indrašienė Teklė 1956 m. buvo paleista iš tremties 
ir 1959 m. sugrįžo į Lietuvą.

Indrašių duktė Nijolė studijavo mediciną ir tėvų 
trėmimo metu nebuvo namie. Baigusi, dirbo gydytoja 
Gargžduose. Iš čia ji 1949 m. kovo 25 d. buvo ištremta 
į Sibirą, į Krasnojarsko krašto gyvenvietę Varanavą, 
kur gyveno ištremti jos tėvai. Ištekėjo už gruzino 
Targamadzės. 1956 m. paleista iš tremties 1958 m. 
grįžo į Lietuvą.

Ypatingo likimo buvo Izabelė Vilimaitė,1925 m. 
gimusi JAV. Kai Izabelei buvo dveji metukai, mirė 
tėvas. Motina po kiek laiko ir mažu, dviejų metų 
sūneliu sugrįžo į Lietuvą. Netoli Šeduvos įsigijo ūkį 
ir antrą kartą ištekėjo.

Izabelė mokėsi Šeduvoje, vėliau gimnaziją lankė 
Vilniuje, kur gyveno tėvo brolis. Baigusi gimnaziją 
įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti farmaciją, tačiau 
1943 m. uždarius universitetą sugrįžo namo. Pradėjo 
dirbti vaistinės mokine vaistinėse, Kaip rašoma jos 
anketoje, esančioje LGGRT centre, dirbo Debeikių, 
Svėdasų, Panevėžio vaistinėse, 1946 m. susipažino 
su partizanais, tapo jų ryšininke, turėjo slapyvardį 
„stirna“. Partizanams parūpindavo vaistų, kuriais ją 
sušelpdavo Panevėžio vaistų sandėlio laboratorijos 
vedėja, chemikė-vaistininkė V. Čečkauskaitė.

Izabelė buvo ypatinga partizanų ryšininkė, per ją 
partizanų vadovybė palaikė ryšius su kitų apygardų 
partizanais, ji rašė ir redagavo partizaninę spaudą, 
padėjo parengti 1949 m. įvykusį partizanų vadų 
suvažiavimą. KGB ją įtarė ir pradėjo sekti. Tai 
pajutusi Izabelė išėjo pas partizanus, 1949 m. susirgo 
ir Viešintų apylinkėje nuėjo pas ūkininką nusipirkti 
medaus. Čia ji buvo suimta. Saugumiečia ją suėmę, 
užverbavo, davė jai „Tamaros“ slapyvardį, ir paleido, 
Izabelė sugrįžo pas partizanus ir papasakojo apie 
savo užverbavimą. Saugumui ji žinių neteikė ir 
toliau slapstėsi. KGB nesulaukę iš jos žinių, apie ją 
paskleidė gandus, kad ji išdavė partizanų bunkerius 
ir t, t. Partizanai Izabele pradėjo nepasitikėti ir net 
buvo paliepta ją sušaudyti. Tačiau gerai pažinojusieji 
Izabelę gandais nepatikėjo ir ją vėl priėmė į savo 
gretas, nors atsakingų užduočių nebepatikėjo.

Izabelė kartu su kitais partizanais slapstėsi 
neturtingos našlės turinčios būrį vaikų, sodyboje, 
kur buvo įsirengę bunkerį. Tačiau ši slėptuvė buvo 
išaiškinta ir NKVD apsupo sodybą. Kartu su dviem 
partizanais, Izabelė Vilimaitė, nenorėdama pasiduoti 

enkavedistams 1952 m. sausio 3 d. susisprogdino 
bunkeryje. Apie Izabelę Vilimaitę buvo sukurtas 
filmas „Stirna“ ir parodytas per Lietuvos televiziją.

Vokiečių okupacijos metais,1941 m, vasarą 
buvo sušaudytas Anykščiuose, Anykščiu vaistinėje 
dirbęs vaistininko padėjėjas Vladas Medekša. Jis 
buvo gimęs 1891 m. gegužės 3 d. Telšių apskr., 
Ginteliškės valsč., Šateikių kaime, ūkininkų šeimoje. 
Mokėsi Palangos progimnazijoje, kur baigęs 4 klases 
pasirinko farmacininko profesiją. Dirbo vaistinės 
mokiniu. 1911 m. prie Maskvos universiteto baigė 
vaistininkų padėjėjų kursus ir gavo vaistininko 
padėjėjo diplomą. Po revoliucijos sugrįžo į Lietuvą, 
sugrįžęs dirbo Mažeikių vaistinėje. 1922 m. gavo 
leidimą užsiimti farmacijos praktika Lietuvoje. Po to, 
kurį laiką dirbo Panevėžyje provizoriaus Šadzevičiaus 
vaistinėje. 1923-1924 m. vėl dirbo Mažeikiuose, po 
to persikėlė į Šakius. Dažnai keitė vaistines, 1930 
m. jau dirbo J. Stanino vaistinėje Papilėje, o 1931-
1933 m. Kuršėnuose Kozmiano įpėdinių vaistinėje. 
Vėliau kurį laiką dirbo Aukštadvaryje ir net nuomavo 
K.Civinsko vaistinę Gižuose.

1936 m. įsigijo vaistinę Debeikiuose. Čia 
gyvendamas pakeitė tikybą, tapo evangeliku. 
Debeikiuose gyveno iki 1940 m. sovietinės valdžios 
įvykdytos vaistinės nacionalizacijos. Po to persikėlė į 
Anykščius ir dirbo buvusioje Hopeno vaistinėje.

Kodėl jis buvo suimtas ir sušaudytas man 
išsiaiškinti nepavyko, gal buvo įtartas prijaučiantis 
komunistams?

Aš pati 1950-1951 m. dirbau Debeikiuose vaistinės 
vedėja, o po to toje pačioje buv. Hopeno vaistinėje 
Anykščiuose, tačiau apie Vladą Medekšą niekas 
neužsiminė, nors Anykščių vaistinėje tebedirbo senoji 
vaistinėse sanitarė. Tiesa, tais laikais žmonės vengė 
apie tai kalbėti...

Dr. Regina Žukienė

UŽUOJAUTA

Dėl mylimos Motinos mirties nuoširdžiai 

užjaučiame  SAM  Farmacijos Departamento 

direktorę Gitą Krukienę ir jos Šeimą
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kas, kur, kada

      Birželio 28 d. Kaune lankėsi
Graifsvaldo universiteto farmacijos 
fakulteto ilgametis farmakognozijos 
katedros dėstytojas doc. dr. Horst Pilgrim 
su žmona Ruth. Vienas seniausių Vokietijos 
universitetų jau atšventė 550 metų jubiliejų. Šiame 
universitete buvo surengta studentų farmacininkų 
mokslinė konferencija, kurioje pirmą kartą dalyvavo 
studentai P. Vainauskas ir V. Grochauskaitė kartu 
su mokslinių būrelių vadovais dr. D. Baranauskaite 
ir dr. E. Tarasevičiumi. Farmacijos fakulteto 
dekanas prof. Pohloudek-Fabini sutiko priimti 
mokslinei stažuotei dr. Eduardą Tarasevičių. 
Stažuotės metu (1971-1972) teko susipažinti su 
šio fakulteto darbuotojais prof. E. Teuscher, prof. 
H. Kumstedt, dr. H. Pilgrim  ir kt., iš kurių teko 
perimti dėstymo tradicijų patirtį bei atlikti sintezės 
darbus modernioje laboratorijoje. Dr. H. Pilgrim 
lankėsi Kauno medicinos institute dar iki mūsų 
nepriklausomybės atkūrimo.

Dabar svečias aplankė naują Farmacijos 
fakultetą, kuriame buvo maloniai nustebęs prof. L. 
Ivanausko vadovaujamos katedros modernia įranga 
ir jaukia botanine aplinka, susitiko su dekanu prof. 
V. Briedžiu.

Didelį įspūdį svečiui paliko apsilankymas 
Farmacijos istorijos muziejuje, kuriame direktorius 
dr. T. A. Mekas papasakojo apie šio padalinio 
svarbą rengiant farmacijos specialistus. Svečias 
išvyko iš mūsų šalies kupinas teigiamų įspūdžių, 
maloniai nustebintas atsinaujinusiu Vilniumi, 
Palanga, Klaipėda, Nida.  

ALKA-PRIM 330 mg šnypščiosios tabletės.
Sudėtis. Vienoje šnypščiojoje tabletėje yra 330 
mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos. Nedidelis 
arba vidutinio stiprumo skausmas, pvz., galvos, 
raumenų ir sąnarių skausmas, karščiavimas 
dėl peršalimo, virusų sukeltų ar kitokių ligų. 
Dozavimas.Vaistą reikia gerti valgant, prieš 
vartojimą tabletę ištirpinus 3/4 stiklinės vandens. 
Vyresniems negu 12 metų pacientams paprastai 
reikia gerti 2 4 kartus per dieną po 1 2 tabletes. 
Per parą vartoti daugiau kaip 4 g preparato 
nepatariama. Kontraindikacijos. ALKA-PRIM 
vartoti negalima,  jei padidėjęs jautrumas 
veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, 
anksčiau kitokie nesteroidiniai vaistai nuo 
uždegimo buvo sukėlę alerginę reakciją, 

paūmėjusi skrandžio arba dvylikapirštės 
žarnos opa, padidėjęs polinkis į kraujavimą iš 
virškinimo trakto, sutrikęs kraujo krešėjimas, 
sergama bronchine astma ar nosyje yra polipų, 
yra sunkus kepenų arba inkstų nepakankamumas, 
pacientas jaunesnis negu 12 metų ,trečio 
nėštumo trimestro metu acetilsalicilo rūgšties 
paros dozė viršija 100 mg. Specialūs įspėjimai ir 
atsargumo priemonės. Pacientams, sergantiems 
inkstų veiklos sutrikimu arba lėtiniu inkstų 
nepakankamumu, vaistas gali sukelti sunkesnį 
nepageidaujamą poveikį. Alkoholis sunkina 
acetilsalicilo rūgšties sukeliamą nepageidaujamą 
poveikį virškinimo traktui, inkstams bei 
kepenims. Ilgai vartojant didelę acetilsalicilo 
rūgšties dozę, gali atsirasti geležies trūkumo 
sukelta mažakraujystė. Ligoniams, kurie serga 
jaunatviniu reumatoidiniu artritu, sistemine 
raudonąja vilklige ir kurių pažeistos kepenys, 
toksinis salicilatų poveikis būna didesnis. 
Kadangi acetilsalicilo rūgštis mažina kraujo 
krešėjimą bei didina kraujavimo atsiradimo 
pavojų, paskutines 5 7 dienas prieš numatytą 
operaciją jos vartojimą reikia nutraukti. Prieš 
lašinant į veną didelę metotreksato dozę, 24 
48 val. salicilatų vartoti negalima.Vyresniems 
negu 65 metų pacientams acetilsalicilo rūgšties 
rekomenduojama vartoti rečiau ir mažesnę dozę. 
Vartojant acetilsalicilo rūgšties jaunesniems 
negu 12 metų vaikams, sergantiems vėjaraupiais 
arba gripu, gali pasireikšti Rejė sindromas.

 NB! Informacija vartotojui sutrumpinta. 
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį 
ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai 
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl 
tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su 
gydytoju ar vaistininku.

Rinkodaros teisės turėtojas. Farmacijos 
gamykla  POLPHARMA S. A, ul. Pelplińska 
19, 83-200 Starogard Gdański, Lenkija. Teksto 
peržiūros data. 2009-11-05

Lietuvos medicina turi kuo didžiuotis. Daugelyje gydymo ir 
me-dicinos mokslo sričių pasiekta pažanga sulaukia pasaulinio pri-
pažinimo. Šalį garsina Lietuvos medikų atliktos unikalios ope-racijos 
ir atrasti nauji gydymo būdai. Medicinos istorijoje gausu garbingų 
profesorių vardų.

Redakcijos kolektyvas ėmėsi iniciatyvos parengti išskirtinio tu-
rinio ir formos prestižinį albumo formato leidinį „Lietuvos medicina. 
Pažanga ir asmenybės", reprezentuojantį Lie¬tuvos medicinos 
laimėjimus ir pagarbiai pristatantį žymiausius, labiausiai nusipelniusius 
ir toli už šalies ribų garsius dabarties Lietuvos medicinos elito atstovus. 
Esame įsitikinę, kad po 20 ar 50 metų apie šiuos žmones bus rašoma 
medicinos vadovėliuose ir enciklopedijose, todėl siekiame įamžinti jų 
vardus, darbus, at-radimus ir apdovanojimus.

Leidinyje pristatomi dabarties Lietuvos medicinos profesoriai, 
habilituoti daktarai, profesoriai emeritai. Žymiausius medicinos 
atstovus rekomendavo universitetai, universitetinės ligoninės ir kitos 
gydymo įstaigos, visuomeninės ir profesinės medikų orga-nizacijos. 
Leidinyje pateikiamos biografinės apybraižos, biogra-fijų duomenys 
ir fotografijos. Atskiroje knygos dalyje aprašoma medicinos mokslo ir 
gydymo įstaigų, organizacijų, draugijų vei¬kla ir pasiekimai.
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Šiaulių medikų bendruomenei gerai pažįstami 
provizoriai Antanina ir Liudvikas Rulinskai. Jų indėlis 
į Šiaulių krašto vaistininkystę ir gyventojų aprūpinimą 
vaistais yra labai svarus.

Antanina Klupšaitė-Rulinskienė, užaugusi darbščioje 
Joniškio vis. Prano ir Elenos Klupšų šeimoje, nuo mažens 
buvo pratinama prie darbo. Klupšų ūkis buvo nemažas, 
todėl kiekviena pora rankų buvo labai reikalinga. Vaikai 
- dukros Antanina ir Aldona bei sūnus Apolinaras -turėjo 
padėti tėvams dirbti įvairius ūkio darbus, tinginiauti 
nebuvo galima. Antanina, 1949 m. baigusi Joniškio 
gimnaziją, pasirinko vaistininko profesiją - pradėjo 
studijuoti farmaciją Kauno universitete. Po metų 
universitetas buvo reorganizuotas į Kauno medicinos 
ir Kauno politechnikos institutus. Farmacijos studijos 
truko penkerius metus.

Antanina buvo pavyzdinga studentė, kruopšti ir 
darbšti, aktyviai dalyvavo studentų mokslinėje draugijoje, 
nagrinėjo vaistinių receptūrą, skaitė pranešimus studentų 
mokslinių darbų konferencijose.

1954 m. su pagyrimu institutą baigė - tapo diplomuota 
provizore. Pasiprašė paskiriama į gimtąją Šiaulių apskritį, 
į Šiaulių miestą, kur gyveno ir iš kaimo persikėlę tėvai. 
Jaunų specialistų atlyginimai buvo maži. Antanina 
pradėjo dirbti receptare Šiaulių miesto vaistinėje Nr.123 
(„Valerijono“ vaistinėje). Gabi, darbšti specialistė 

greitai buvo pastebėta Vyr. farmacijos valdybos Šiaulių 
skyriaus vadovų ir po metų buvo paskirta VFV Šiaulių 
skyriaus farmacijos inspektore. Dabar jai reikėjo tikrinti 
Šiaulių ir Šiaulių krašto vaistines, kaip laikosi vaistų 
gamybos ir prekybos taisyklių, pamokyti, jei atrasdavo 
darbo trūkumų. Antanina daug dėmesio skyrė vaistinėse 
gaminamų vaistų kokybei, nes jie negali būti pirmos ar 
antros rūšies, jų kokybė visada privalo būti aukščiausia.

Šeštajame pereito amžiaus dešimtmetyje darbo 
sąlygos buvo sudėtingos, trūko transporto, į vaistines 
teko važinėti visokiausiu, net ir pakeleivingu, transportu 
ar arkliais. Jauna provizorė buvo reikli, tačiau ir 
draugiška darbuotojams, iš vaistinių ne tik reikalavo, bet 
stengėsi patarti ir pamokyti, kaip pašalinti esamus darbo 
trūkumus.

Ketverius metus dirbusi farmacijos inspektore, 
Antanina Klupšaitė buvo paskirta VFV Šiaulių skyriaus, 
pertvarkyto į VFV Šiaulių tarprajoninę kontorą, 
kontoros valdytojos provizorės Vandos Kavaliauskienės 
pavaduotoja. Šias pareigas provizorė Antanina ėjo beveik 
30 metų -iki kontorą likviduojant.

Dirbdama valdytojos pavaduotoja, provizorė Antanina 
Klupšaitė buvo atsakinga už viso Šiaulių, o vėliau ir 
Panevėžio krašto, vaistinių farmacinę tvarką, darbo 
kokybę, siekė, kad vaistinės tinkamai aprūpintų ligonius 
ir gydymo įstaigas vaistais ir medicinos prekėmis, 
laikytųsi prekybos ir vaistų gamybos taisyklių. Drauge 
su kontoros valdytoja prov. V. Kavaliauskiene Antanina 
daug prisidėjo prie vaistinių tinklo plėtros, vaistinių 
remonto, prie jų puošybos gražiais interjerais, geresnio 
darbuotojų ir gyventojų aprūpinimo vaistais.

1967 m. provizorė Antanina Klupšaitė ištekėjo už 
bendradarbio provizoriaus Liudviko Rulinsko, sukūrė 
gražią farmacininkų šeimą. Abu buvo bendraminčiai, 
darbštūs ir atsakingi tiek darbe, tiek asmeniniame 
gyvenime.

Provizorė Antanina Rulinskienė labai domėjosi 
vaistinių istorija. Nuo 1955 metų dalyvavo kraštotyros 
veikloje, rinko įvairius vaistinių istorinius eksponatus, 
senus vaistinių darbo įrankius, farmacinę literatūrą ir 
kitą medžiagą Lietuvos farmacijos istorijos muziejui. 
VFV Šiaulių kontoroje įrengė muziejinį kampelį, 
kuriame eksponavo Šiaulių krašto vaistinių istorinius 
rodinius. Bendradarbiavo spaudoje. Buvo Respublikinės 
farmacininkų draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė, 
rengė Šiaulių krašto farmacininkų mokslines 
konferencijas, įtraukė vaistininkus į mokslinį darbą, 
ragino tyrinėti vaistinių istoriją, rašyti vaistinių istorijos 
metraščius, nagrinėti vaistinių receptūrą, sunkų vaistų 
gamybos procesą vaistinėms siūlė perduoti pramonės 
įmonėms, kaip yra dabar, dažnai skaitė pranešimus 

Šiaulių farmacininkų šeima – Antanina ir Liudvikas Rulinskai
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respublikiniuose Lietuvos farmacininkų suvažiavimuose 
ir konferencijose. Daug dėmesio skyrė Šiaulių miesto 
vaistinių istorijai ir (kartu su doc. A. Kaikariu) yra 
bendraautorė rimto mokslinio straipsnio „Iš Šiaulių 
miesto vaistinių istorijos“; jis buvo išspausdintas 1995 
metais Kauno medicinos universiteto Lietuvos medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejaus darbuose A eta musei 
historiae medicinae et pharmaciae Lithuaniae.

1968 m. Antaninai Rulinskienei buvo suteikta 
aukščiausia provizorės farmacinio darbo organizatorės 
kvalifikacinė kategorija, daug kartų už gerai atliekamą 
darbą jai buvo pareikštos Vyriausiosios farmacijos 
valdybos viršininko padėkos.

1988 m. panaikinus VFV Šiaulių tarprajoninę kontorą, 
provizorė Antanina Rulinskienė dirbo Šiaulių vaistinės 
Nr. 314 pirmos kategorijos vaistinės punkto vedėja, o 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993m. įsteigė savo 
vaistinę Šiauliuose, Vilniaus g. 32.

Su vyru Liudviku Rulinsku užaugino sūnų Paulių, 
kuris pasirinko tėvų profesiją - yra vaistininkas. Duktė 
Aneta, g. 1971 m., yra burnos higienos specialistė, dantų 
technikė, ir baigė verslo vadybą Šiaulių universitete. Ji 
taip pat padėjo tėvams tvarkytis vaistinėje.

Liudvikas Rulinskas kilęs iš Kelmės rajono 
mažažemių ūkininkų šeimos. Baigęs Kelmės rajono 
Pakražančio vidurinę mokyklą, pasirinko farmaciją. 
Dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, domėjosi 
chemija, nors sekėsi ir kiti dalykai, ypač lietuvių kalba 
ir literatūra. Jau tada rašė straipsnius į mokyklos sieninę 
spaudą ir rajono laikraštį, mėgo fiksuoti įvairius įvykius. 
1962 m. Liudvikas Rulinskas baigė Kauno medicinos 
instituto Farmacijos fakultetą ir gavo provizoriaus 
diplomą.

Jaunas specialistas buvo paskirtas į Kelmės rajono 
centrinę vaistinę receptam, tačiau vos po pusmečio 
perkeltas į VFV Šiaulių tarprajoninę kontorą provizoriumi 
inspektoriumi.

1975 m. Liudvikas Rulinskas, kaip gabus 
organizatorius, paskiriamas Šiaulių vaistų sandėlio vedėju. 
Šiaulių vaistų sandėlis medikamentais ir medicinos 
prekėmis turėjo aprūpinti visas Šiaulių ir Šiaulių krašto 
vaistines. Prie vaistų sandėlio kaip pagalbinė įmonė 
buvo prijungta ir Šiaulių „Galen“ laboratorija, gaminanti 
gatavas vaistų formas, homeopatinius vaistus ir kai 
kuriuos galeno preparatus, ne tik Šiaulių, bet ir kitoms 
Lietuvos vaistinėms. Dirbdamas Šiaulių vaistų sandėlio 
vedėju, Liudvikas Rulinskas pasirodė turįs neeilinį 
vadovo talentą, mokėjo sutelkti kolektyvą atlikti pavestus 
darbus, kaip įmanydamas stengėsi kuo geriau aprūpinti 
Šiaulių krašto ligonius ir gydymo įstaigas vaistais, nors 
Sovietų Sąjungoje vaistų nuolat trūko. Dirbau Vyriausioje 
farmacijos valdyboje viršininko pavaduotoja prekybai, 
todėl teko daug bendradarbiauti su Liudviku ir Antanina 
Rulinskais. Ne kartą kartu su provizoriumi Liudviku 
važiavome į Maskvą, į Vyriausiąją farmacijos valdybą, 
kovoti dėl didesnių medikamentų fondų Lietuvai, prašyti 

jų mums skirti daugiau, na, ir, žinoma, teko vežti sunkius 
Lietuvos gėrybių prikrautus lagaminus. Liudvikui 
Rulinskui buvo patikima parvežti iš Maskvos vaistų 
sandėlių Lietuvai pačių naudingiausių medikamentų, 
todėl reikėjo laikytis ypatingų saugumo sąlygų.

Liudvikas Rulinskas išplėtė Šiaulių vaistų sandėlį, 
pastatydino naujus pastatus, suremontavo senus, parengė 
naujojo vaistų sandėlio statybos projektą, tik istorinės 
sąlygos nebeleido šio projekto įgyvendinti. Provizorius 
visada buvo draugiškas visiems darbuotojams, 
inteligentiškas, kantrus ir atlaidus, gebantis rasti bendrą 
kalbą, visada visiems buvo pasiruošęs padėti. Juo buvo 
galima pasitikėti ir patikėti atlikti patį sudėtingiausią 
vaistų tiekimo darbą.

Liudvikas Rulinskas, kaip ir jo žmona Antanina, 
visą laiką domėjosi kraštotyra, nuo pat mokyklos laikų 
nesiskyrė su fotoaparatu ir plunksna. Vėliau gerai įvaldė 
filmavimo aparatą, o atsiradus galimybei įsigijo ir vaizdo 
kamerą. Su šia aparatūra Liudvikas fiksavo visus Šiaulių 
miesto ir krašto bei respublikinius farmacinius renginius, 
sukaupė istorijai neįkainojamos medžiagos, aktyviai 
bendradarbiavo Šiaulių spaudoje. 1969 m. parašė ir 
išleido knygutę „Nuo burtų iki šiuolaikinių vaistų“.

1978 m. Liudvikui Rulinskui buvo suteikta aukščiausia 
provizoriaus farmacinio darbo organizatoriaus 
kvalifikacinė kategorija. 1985m. suteiktas Respublikos 
nusipelniusio provizoriaus garbės vardas.

A. ir L. Rulinskai apdovanoti ženklais Sveikatos 
apsaugos žymūnų, Lietuvos Farmacijos Sąjungos 
atminimo medaliu „Už nuopelnus farmacijai", 1991 m. 
tapo „Nusipelniusio farmacijos specialisto“ konkurso 
laureatais.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir reorganizavus 
farmacijos sistemą, provizorius Liudvikas Rulinskas 
1995 m. tapo AB Šiaulių vaistų sandėlio direktoriumi, 
tačiau sušlubavus sveikatai, ištikus infarktui, nuo šių 
pareigų atsisakė. Pasveikęs 1997 m. įsteigė savo Liudviko 
Rulinsko vaistinę.

Liudvikas Rulinskas, kaip ir jo žmona Antanina 
Rulinskienė, yra Lietuvos farmacijos sąjungos garbės 
nariai, o Liudvikas dar priklauso „Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo redakcinei kolegijai. Nė vienas žurnalo 
numeris neišeina be provizoriaus Liudviko Rulinsko 
straipsnio. Jį domina vaistinių istorija ir dabartinis 
Lietuvos vaistininkų darbas. Jis taip pat aktyviai 
dalyvauja ir Šiaulių miesto visuomenės gyvenime, 
bendradarbiauja miesto leidžiamoje periodinėje spaudoje. 
Abu su žmona padėjo išleisti mirusios provizorės Vandos 
Kavaliauskienės knygą „Ką šlama ąžuolas“ (2012 m.).

Antaninos Rulinskienės brolis Apolinaras vedė jos 
bendrakursę Bronę Baranauskaitę, kuri beveik visą 
savo gyvenimą dirbo Respublikinės Šiaulių ligoninės 
vaistinės vedėja.

Socialinių mokslų daktarė Regina Žukienė

ką rašo spauda apie FarMaciją

Viekšnių miestelio centre įsikūręs kaimiško tipo 
vaistinės muziejus – vienas iš mūsų šalies kultūros 
paveldo pasididžiavimų. Visa tai, ką šiandien mato 
muziejaus lankytojai – liudija krašto istoriją ir čia 
gyvenusių kultūros puoselėtojų palikimą.

Minėdami daugiau nei keturis dešimtmečius 
vaistinei vadovavusio provizoriaus Vincento 
Aleksandravičiaus 160-ąsias ir jo žmonos Kotrynos 
150-ąsias gimimo metines viekšniškiai prisiminė 
šių iškilių visuomenės veikėjų darbus ir palikimą 
krašto kultūrai.

Pašaukimas – tarnauti žmonėms
Devynioliktus metus vaistinės muziejumi 

besirūpinanti Danutė Končienė „Santarvei“ 
pasakojo, kad pagrindinis šaltinis, menantis apie 
garbių kraštiečių V. ir K. Aleksandravičių gyvenimą 
Viekšniuose – jų anūkė Zofija Aleksandravičiūtė-
Navickienė. 

Paskutinio vaistininko Juozo Aleksandravičiaus 
dukra Zofija turi išsaugojusi tėvo rankraštį, kuriame 
gausu jos senelių gyvenimo bei miestelio istorijos 
faktų.

Į Viekšnius V. Aleksandravičius atvyko 1883 
m., kada dėdės Kazimiero padedamas įsigijo iš 
varžytynių parduodamą Geldnerių vaistinę.

Maskvos universitete įgijęs provizoriaus 
diplomą grįžęs į Lietuvą jis įsidarbino Kelmės 
vaistinėje. Kelerius metus ten išdirbęs provizorius 
įsigijo nuosavą vaistinę ir savo gyvenimo kelią 

pradėjo Viekšniuose.
D. Končienė įsitikinusi, jog kultūros veikėjo 

profesijos pasirinkimas rodo, kad provizorius 
turėjo kilnią širdį.

V. Aleksandravičių globojęs dėdė kunigas 
norėjo, kad vaikas sektų jo pėdomis, tačiau 
jaunasis Vincentas pasirinko kitą, ne ką prastesnę 
profesiją.

„Gal jis ir buvo šaukiamas į kunigo kelią, bet 
užuot gydęs žmonių sielas, jaunuolis pasirinko 
taip pat kilnų kelią – padėti žmonėms dirbant 
vaistininku. Vis tik galime sakyti, kad jo likimas 
buvo padėti žmonėms, o kokiu keliu jis tai darė, 
jau ne mums spręsti“, – kalbėjo muziejaus vedėja.

Aktyvus visuomenės veikėjas
V. Aleksandravičiaus amžininkų rankraščiuose 

užrašyti prisiminimai byloja, kad naujasis Viekšnių 
vaistinės savininkas rūpinosi ne tik vaistine, bet ir 
lietuvybės puoselėjimu. Jam rūpėjo tautos paveldas, 
kalba, kultūra, provizorius rinko lietuviškas dainas, 
giesmes, priežodžius, vaistažolių pavadinimus. 

Randama duomenų, kad V. Aleksandravičius 
nuolatos palaikė glaudų ryšį su to meto 
visuomeniniais, kultūros veikėjais. Jo namuose 
dažnai svečiuodavosi Prano Mašioto šeima, 
kunigai – Antanas Vienažindys, Juozas Tumas-
Vaižgantas. Yra buvęs ir Jonas Mačiulis-Maironis 
bei kiti to meto šviesuoliai.

VIEKŠNIŠKIŲ ALEKSANDRAVIČIŲ ŠEIMOS 
PALIKIMAS LIUDIJA KRAŠTO ISTORIJĄ

Danutė Končienė
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Vasaromis į svetingus vaistininko namus 
suvažiuodavo daug atostogaujančio jaunimo, čia 
buvo organizuojami vaidinimai, dainuojamos 
lietuviškos dainos.

Bendraudamas su to meto intelektualais jis 
ne tik pats skaitė nelegaliai į kraštą gabenamą 
lietuvišką spaudą, bet ją skolino paskaityti ir 
vaistinės mokiniams.

Lankytojų prisiminimai byloja, kad Vincentas 
nestokojo humoro, buvo ramaus, bet kartu ir 
linksmo būdo, todėl buvo mėgstamas tiek žemaičių 
ir lenkų, tiek žydų ir rusų.

Būdamas plačios erudicijos ir tolerantiškas 
žmogus jis neprisijungė prie jokių partijų.

Palaikymo netrūko
Prie vyro veiklos prisidėjo ir nuolat jį palaikė 

žmona Kotryna Kerbedytė-Aleksandravičienė.
Po nelaimingos pirmosios santuokos tapęs 

našlys provizorius, lankydamasis Rygoje, sutiko 
tuo metu ten mokytoja dirbusią Žemaičių bajorų 
Kerbedžių dukterį.

Susituokę jie išgyveno daugiau nei trisdešimt 
metų, susilaukė šešių atžalų. O ir posūniu 
Bronislovu žmona Kotryna rūpinosi kaip savo 
vaiku.

K. Aleksandravičienė, būdama diplomuota 
pedagogė, pati ruošė vaikus stoti į gimnaziją, 
siekė kuo įvairiapusiškesnio atžalų išsilavinimo. 
Vieniems vaikams mama samdė smuiko mokytoją, 
kitiems – fortepijono.

Pirmojo pasaulinio karo metais, kai daugelis 
vaistinių užsidarė, o jų savininkai ir gydytojai 
išvyko, Viekšnių vaistinė toliau veikė. Būdama 
energinga ir tvirto charakterio provizoriaus žmona 
įkalbėjo savo vyrą su vaikais pasitraukti į Rygą, o 
pati liko saugoti namų ir vaistinės. Moteris, gerai 
mokėdama vokiečių kalbą, išgelbėjo visą vaistinę 
ir namų turtą.

Svarbiausia vertybė – meilė
Muziejaus vedėja pasakojo, jog ruošdamasi 

ką rašo spauda apie FarMaciją

provizoriaus ir jo žmonos gimimo metinių 
minėjimui supratusi, kad viena svarbiausių 
vaistininko gyvenimo vertybių buvo meilė. 

„Mano akimis, jis labai mylėjo savo gimtą kraštą 
ir šalį, kalbą, savo šeimą, žmoną, vaikus. Taip pat 
mylėjo Dievą, buvo giliai tikintis žmogus, todėl 
tas, kuriam svarbios dvasinės vertybės, buvo ir 
pats gerbiamas aplinkinių“, – tikino D. Končienė.

Pašnekovei pritardama vaistinės muziejaus 
ekskursijų vadovė Vilma Skiparienė papasakojo 
vaistininko sūnaus rankraštyje įamžintą prisiminimą 
apie tėvo supratingumą ir meilę vaikams:

„Kartą iš Rygos į Viekšnius pasisvečiuoti 
atvyko provizoriaus žmonos sesuo. Ji turėjusi 
nemažai vaikų, vaistininkų šeimoje jų taip pat 
buvo šešetas, tai susitikę jaunuoliai sukėlė tokį 
triukšmą, kad moterys nebegalėjo iškęsti. O 
vaistininkas Vincentas šią problemą išsprendė 
gana paprastai. Jis kiekvienam vaikui davė po 
muzikos instrumentą – kam dūdelę, kam barškutį, 
kam būgnelį. Provizorius vaikus išrikiavo po du, 
liepė visiems groti ir štai tokia eisena iš Viekšnių 
vaistinės iškeliavo į netoli upės esantį pušyną“, – 
pasakojo ekskursijų vadovė.

Ji pabrėžė, kad tokie prisiminimai įrodo, jog 
vaistininkas, prigalvodamas vaikams visokių 
žaidimų, užsiėmimų, puikiai mokėjo bendrauti su 
vaikais.

Verta pasimokyti
Vaistinės muziejų prižiūrinčios moterys tikino, 

kad besidomėdamos Viekšnių krašto kultūros 
puoselėtojų darbais, palikimu, praturtėja ir pačios.

„Man arčiausiai širdies yra tas vaistininko 
paprastas žmogiškumas. Padariau išvadą, jog 
kada nuodugniai giliniesi į žmogų, jo gyvenimą ir 

veiklą, visuomet kažką atrandi, ko gali pasimokyti 
ir pats. Rinkdama medžiagą apie provizorių 
Vincentą supratau, kad jo puoselėtos vertybės 
nenykstančios, ir jas kiekvienam reikėtų pritaikyti 
savo gyvenime“, – įsitikinusi D. Končienė.

Ji pasakojo, jog kiek teko skaityti žmonių 
atsiliepimų apie vaistininką, tai jis įvardijamas 
kaip geros sielos žmogus, todėl, pasak pašnekovės, 
visą gyvenimą rūpinimuisi aplinkiniais paskyręs 
žmogus galėtų būti pavyzdys ir kitiems.

Muziejaus vedėja paminėjo ir tai iliustruojantį 
faktą: „Nesipuikuojantis ir neaukštinantis savęs 
prieš kitus provizorius, išmokęs kalbėti lietuviškai, 
drąsiai šią kalbą vartojo bendraudamas su visais 
aplinkiniais. Jis tais metais mužikiška laikyta kalba 
bendravo nesivaržydamas, ar jo pašnekovas ponas, 
ar paprastas žmogelis. Nė kiek nesijaudindamas 
dėl kitų nuomonės, jis darė tai, kas priimtina atrodė 
pačiam“.

Tokio natūralaus paprastumo, žmogiškumo 
pašnekovė linkėjo kiekvienam iš mūsų.

„Santarvė“
2013 m. spalio 26 d.
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„Lietuvos rytas“
2013 m. spalio 7 d.

GENERINIAI VAISTAI – 
NAUDA PACIENTAMS IR 
VALSTYBEI
Marius Stanevičius

Rugsėjo 23 d. LR sveikatos apsaugos ministras Vytenis 
Povilas Andriukaitis susitiko su Europos generinių vaistų 
asociacijos (EGA) prezidente Gudbjorg Edda Eggertsdottir. 
Su viešnia aptarta, kokios priemonės padėtų dar labiau 
sumažinti medikamentų kainas Lietuvoje, sutaupytų 
išlaidas kompensuojamiesiems vaistams, pagerintų 
naujų ir jau naudojamų vaistinių preparatų prieinamumą 
pacientams.

Vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo generinių 
vaistų pramonės ir valstybės dialogas. Generiniai vaistai 
šiuo metu parduodami 27 ES valstybėse narėse. Tai padeda 
sutaupyti 35 mlrd. eurų per metus. Valstybinio sveikatos 
draudimo fondo duomenimis, Lietuvoje generiniai vaistai 
sudaro apie 49 proc. išrašomų kompensuojamųjų vaistų ir 
tik 25 proc. išlaidų, o originalūs patentuoti vaistai sudaro 13 
proc. išrašomų kompensuojamųjų vaistų ir 51 proc. išlaidų. 
Taip pat plačiai tebevartojami originalūs nepatentuoti 
vaistai, kurie sudaro 38 proc. išrašomų kompensuojamųjų 
vaistų. Už pastaruosius vaistus paprastai tenka primokėti 
daugiau negu už generinius vaistus, tačiau kai kurie 
pacientai juos tebevartoja ir be reikalo moka daugiau. 
Sveikatos apsaugos ministro nurodymu vaistininkai privalo 
pasiūlyti vaistų, už kuriuos reikia mažiausiai primokėti 
arba kurių kaina mažiausia.
EGA prezidentės G. E. Eggertsdottir teigimu, daugelis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
išdėstytų planų jai paliko teigiamą įspūdį ir kai kuriose 
srityse Lietuva lenkia kitas Europos šalis. Ji taip pat 
pabrėžė, kad būtina skatinti vaistininkus ir pacientus rinktis 
generinius vaistus, pasižyminčius tokiu pačiu išbandytu 
veiksmingumu, už mažesnę kainą. Farmacijos produktų 
rinkos dalyviai ne visuomet suinteresuoti siūlyti pigiausius 
vaistus, taigi tam būtinos valstybinės reguliavimo ir 
švietimo programos.
Be to, EGA prezidentė akcentavo, kad mažinant vaistų 
kainas svarbu išlaikyti vaistų asortimentą ir pasirinkimą, 
nes radikalus kainų mažinimas gali sutrukdyti daugeliui 
generinių vaistų bendrovių pristatyti savo produktus 
tokiose mažose rinkose kaip Lietuva, o tai galėtų lemti 
tiekimo monopolizavimą ir vaistų trūkumo riziką. 
Taigi ypač svarbu kruopščiai apsvarstyti planuojamus 
kompensuojamųjų vaistų kainodaros taisyklių pakeitimus, 
skatinti kelių gamintojų, siūlančių generinius vaistus su ta 
pačia veikliąja medžiaga, konkurenciją.
Ir EGA prezidentė G. E. Eggertsdottir, ir LR sveikatos 

apsaugos ministras V. P. Andriukaitis pareiškė viltį, 
kad generinių vaistų pramonė ir valstybės pareigūnai 
tęs konstruktyvų dialogą, kad surastų veiksmingiausius 
sprendimus Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai, siekiant 
sudaryti pacientams geresnes galimybes gauti vaistų ir 
pagerinti sveikatos rodiklius.
Po susitikimo EGA prezidentė G. E. Eggertsdottir sutiko 
atsakyti į mūsų klausimus.

– Kiek procentų pacientų Europoje gydomi generiniais 
vaistais?
– Generinių vaistų pramonė tiekia aukštos kokybės 
nebrangius vaistus milijonams europiečių. Europoje 
bendrovėse dirba daugiau nei 150 tūkst. žmonių. Generiniai 
vaistai kiekvienais metais Europos Sąjungos pacientams 
ir sveikatos priežiūros sistemoms sutaupo daugiau nei 35 
mlrd. eurų ir sudaro 54 proc. visų parduodamų vaistų, 
tačiau tai tėra tik 21 proc. visų Europos farmacijos išlaidų.
Generiniais vaistais gydoma daugybė ligų, įskaitant diabetą, 
astmą, vėžį, depresiją, alergiją, bakterines ir virusines 
infekcijas, Alzhaimerio ligą, ŽIV, AIDS. Taigi generiniai 
vaistai gali padėti sutaupyti visam sveikatos apsaugos 
sektoriui, kartu užtikrindami aukščiausio kokybės lygio 
sveikatos priežiūrą.

– Kokį poveikį generiniai vaistai turi sveikatos 
priežiūros biudžetui?
– Šiais laikais, kai Europos sveikatos priežiūros paslaugoms 
keliami vis didesni reikalavimai, generiniai vaistai teikia 
didžiulę naudą visuomenei. Jie garantuoja pacientams 
galimybę gauti kokybiškų, saugių ir veiksmingų vaistų, 
kartu padeda kontroliuoti vaistų kompensavimo išlaidas. 
Tai pirkėjams padeda sutaupyti nemažą vaistų kainos dalį, 
o kartu užtikrina veiksmingo gydymo alternatyvą.
Mokėtojai už sveikatos priežiūros sistemos paslaugas 
žino, kad taip bus pasiūlyta aukšto lygio priežiūra ir 
leis sutaupyti. O sutaupytus pinigus galima skirti tam 
pačiam sveikatos priežiūros sektoriui ir padėti finansuoti 
brangesnius gydymo būdus arba paremti naujoviškų 
produktų mokslinius tyrimus bei plėtrą. Be to, generinių 
vaistų sukuriama konkurencija skatina vaistus kuriančius 
gamintojus ne tik mažinti savo kainas, bet ir kurti naujus 
patentuotinus produktus.

– Ką rekomenduotumėte Lietuvos sveikatos priežiūros 
institucijoms, kad būtų galima dar labiau sumažinti 
gydymo išlaidas ir pagerinti galimybes gauti vaistų?
– Pirmiausia, Lietuvos sveikatos priežiūros institucijos 
turėtų didinti generinių vaistų vartojimą. Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) tvirtina, kad „politika, skatinanti didesnį 
generinių vaistų vartojimą, gali sumažinti farmacijos 
išlaidas ir padidinti veiksmingumą“. Didesnis generinių 
vaistų vartojimas padeda daugiau sutaupyti negu šių vaistų 
fiksuotos kainos sumažinimas.
Taigi nacionalinės valdžios institucijos, tarp jų ir Lietuvos, 
turėtų skatinti generinių vaistų vartojimą, kad ne tik 
svariai sutaupytų, bet ir reikšmingai pagerintų galimybes 
pacientams gauti nebrangų gydymą.

ką rašo spauda apie FarMaciją

– Kaip vyriausybės galėtų padidinti generinių vaistų 
vartojimą?
– Vyriausybės turėtų skatinti nuolat kintančią ir 
konkurencingą rinkos aplinką. Tai sudarytų sąlygas 
sutaupyti, optimizuojant generinių vaistų vartojimą ir 
tvariai plečiant generinių vaistų rinką, užtikrinant mažesnę 
primokėjimo dalį ir generinių vaistų receptų išrašymą, 
taip pat palengvinant jų patiekimą į rinką. Nacionalinės 
vyriausybės palaikyti generinių vaistų pramonės sektorius, 
atliekančius svarbų vaidmenį, skatinant bendrą Europos 
Sąjungos farmacijos pramonės konkurencingumą ir taupant 
sveikatos priežiūros sistemų išlaidas. Geras pavyzdys 
– Didžioji Britanija. Šioje šalyje dėl generinių vaistų 
pramonės Nacionalinė sveikatos tarnyba pasibaigus vieno 
vaisto patentui per pirmuosius dvylika mėnesių sutaupė 
daugiau nei 350 mln. svarų sterlingų („Pharma times“, 
2013 m. gegužės 15 d.).

– Kai kurie vaistų gamintojai nuolat stengiasi neigiamai 
atsiliepti apie generinių vaistų veiksmingumą ir 
saugumą. Koks yra EGA požiūris šiuo klausimu?
– EGA ir jos nariai stengiasi visoje Europoje paneigti 
mitus, kuriuos pasitelkę kai kurie vaistų gamintojai 
neigiamai apibūdina mūsų pramonę. Europos Sąjungoje 
visus vaistus, prieš patvirtinant jų tinkamumą vartoti 
pacientams, griežtai įvertina vaistų kontrolės institucijos. 
Generiniai vaistai tikrinami pagal tas pačias procedūras 
kaip ir originalūs ir privalo atitikti aukštą saugumo, kokybės 
ir veiksmingumo lygį. Patikrinimas atliekamas valstybėse 
narėse nacionaliniu lygmeniu arba Londone, Didžiojoje 
Britanijoje, įsikūrusioje Europos vaistų agentūroje (EVA).

– Kokios generinių vaistų pramonės tendencijos per 
artimiausius penkerius metus?
– Tikimasi, kad dabartinė besiplečianti pasaulinės generinių 
vaistų rinkos dalis iki 2015 metų išaugs dvigubai. Europos 
ir viso pasaulio gyventojai senėja, o tai reiškia, kad prireiks 
vis daugiau aukštos kokybės nebrangių vaistų. Per kelerius 
artimiausius metus dabar Europoje patentu apsaugoti 
vaistai bus prieinami generinių vaistų bendrovėms, o tai 
suteiks didžiulių galimybių ir leis sutaupyti pinigų, skirtų 
vaistams, tiek valstybėms narėms, tiek patiems pacientams. 
Be generinių vaistų Europa neturėtų galimybių visiems 
savo piliečiams užtikrinti kokybiško, saugaus ir nebrangaus 
gydymo.

Generiniai vaistai – galimybė sutaupyti

– Generiniai vaistai – tai vaistai, jau praradę patentinę 
apsaugą, tad juos daugelis bendrovių gamina už gerokai 
mažesnę kainą negu patentuotus vaistus. Generiniuose 
vaistuose yra tokios pačios veikliosios medžiagos ir toks 
pats jų kiekis kaip ir originaliuose patentuotuose vaistuose. 
Generinių vaistų efektyvumas bei saugumas patvirtinti 
Europos vaistų agentūros (EVA) ir kitų vaistų kontrolės 
agentūrų pagal Europos Sąjungoje galiojančius griežtus 
standartus.

– Generiniai vaistai visada kainuoja pigiau, tačiau 
pacientai dažnai renkasi brangesnius originalius patento 
nesaugojamus vaistus ir be reikalo moka daugiau, nes 
taip elgtis juos įtikina gydytojai ir vaistininkai. Sveikatos 
apsaugos ministro nurodymu vaistininkai privalo pasiūlyti 
vaistus, už kuriuos reikia mažiausiai primokėti arba kurių 
kaina žemiausia, tačiau vaistininkams ir gydytojams 
neretai daro įtaką originalių vaistų gamintojai, siekiantys 
apsaugoti savo pelną ir rinkos dalį. Tos pačios bendrovės 
regioniniuose laikraščiuose nevengia publikuoti negatyvių 
interviu su gydytojais apie generinius vaistus.

– Lietuvoje jau esama visuomeninių iniciatyvų, teikiančių 
išsamią informaciją ir individualias konsultacijas apie 
paciento teisę rinktis vaistą. Vienas jų – internetinis 
informacijos centras „Renkuosi vaistus“ (www.
renkuosivaistus.lt). Jis įkurtas 2013 metų pavasarį 
atlikus tyrimą, kuris parodė, kad kas trečias Lietuvos 
gyventojas nežino, kad vaistininkas privalo jiems siūlyti 
kompensuojamus vaistus už mažiausią kainą. Tad jei 
vartotojas nepasidomi pats, apie kitas galimybes gali būti 
neužsiminta. Galima ir priešinga situacija, kai vaistininkas 
gali nepasiūlyti tuo metu pigiausios alternatyvos, tad 
perkančiajam teks primokėti daugiau.

GlaxoSmithKline“ nubausta 
3 mlrd. dol. bauda
www.DELFI.lt
2012 m. liepos 3 d. 09:38

Didžiosios Britanijos farmacijos kompanija 
„GlaxoSmithKline“ sutiko sumokėti trijų milijardų dolerių 
(8,21 milijardo litų) baudą už JAV įstatymų, susijusių su 
sveikatos apsauga, pažeidimus. Kaip liepos 2 dieną pranešė 
agentūra „Agence France-Presse“, ši suma taps rekordine 
bauda, sumokėta Jungtinėse Valstijose už sukčiavimą 
medicinos srityje.

Kompanija „GlaxoSmithKline“ pripažino kaltę dėl to, 
kad JAV teritorijoje platino vaistinius preparatus pažeidžiant 
įstatymus bei nuslėpė informaciją apie potencialią gaminamų 
vaistų grėsmę ir nemokėjo būtinų mokesčių federalinei 
programai „Medicaid“.

Tyrimo duomenimis, nuo 1999 iki 2003 metų kompanija 
„GlaxoSmithKline“ siūlė vieną savo antidepresantų 
asmenims, nesulaukusiems aštuoniolikos metų, nors tam 
neturėjo privalomos amerikiečių suteikiamos licenzijos. 
Be to, kompanija išleido „tūkstančius dolerių“ gydytojams 
papirkti, kad preparatas būtų skiriamas didesniam skaičiui 
pacientų.

„GlaxoSmithKline“ skirtos baudos neturės tiesioginės 
įtakos 2012 metų kompanijos pelnui. Kaip pažymi „Reuters“, 
kompanija potencialioms išlaidoms sukčiavimo byloje 
padengti skyrė apie 3,5 milijardo dolerių (9,57 milijardo 
litų).
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Visai neseniai vienas dermatovenerologas skundėsi 
kolegai, kad nebegali pacientui išgydyti diagnozuoto 
sifilio. Gydytojas jau skiria trečius antibiotikus ir 
nėra tikras, ar pavyks susidoroti su lytiškai plintančia 
sifilio bakterija, nes pirmieji du antibiotikai pacientui 
nepadėjo. Apie besaikį antibiotikų vartojimą ir 
besiformuojantį katastrofišką atsparumą jiems 
įspėja mokslininkai įvairiose konferencijose. Tačiau 
antibiotikų populiarumas ir suvartojimo mastai – 
nekinta.

Apie tai, kodėl antibiotikai tampa neveiksmingi ir 
kaip padidinti jų vartojimo tikslingumą pokalbis su 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Laboratorinės 
medicinos klinikos vadove, Medicinos diagnostikos 
ir laboratorinių tyrimų asociacijos Ekspertų kolegijos 
pirmininke, prof. Astra Vitkauskiene.

- Pasaulyje apie 50 proc. visų suvartojamų vaistų 
sudaro antibiotikai. Dėl kokių priežasčių yra toks 
populiarus antibiotikų vartojimas ir ar visada jie 
skiriami tikslingai?

- Pakankamai dažnai antibiotikai skiriami nepagrįstai, 
vadovaujantis neteisingu principu – blogiau nebus. 
Žiniasklaidos dėmesys, neretai ir žurnalistų „medicinos 
specialistų“ vertinimai paciento skundo atveju, taip pat 
baimė suklysti, skatina gydytojus paskirti antibiotikus 
tik įtariant infekcinį susirgimą, nors visai neturint 
rimto pagrindo – pagrindimo, kad konkrečiu atveju už 
infekcinį susirgimą yra atsakinga bakterija.

- Vis daugiau atvejų, kai net paprastą slogą ar 
gerklės skausmą šeimos gydytojai gydo skirdami 
antibiotikus. Kokius tyrimus reikėtų atlikti, norint 
įsitikinti, ar būtinas antibiotikas?

- Visais atvejais pirmiausia reikia įvertinti objektyviai 
– atlikti bent elementariausius laboratorinius tyrimus – 
bendrą kraujo tyrimą (įvertinti leukocitų ir neutrofilų 
pokyčius) ir C reaktyvinį baltymą, kuris leidžia 
diferencijuoti virusinę infekciją nuo bakterinės.

Bakterinės kilmės infekcijoms būdingi aukšti 
uždegiminiai rodikliai, kraujo formulės nuokrypis į 
kairę. Negalint atmesti bakterinės kilmės uždegimo, 
prieš skiriant antibiotikus, būtina paimti mikrobiologinį 
pasėlį nuo tonzilių ar ryklės sienelės, esant įtarimui  - 
sinusito – iš nosiaryklės. Identifikuotas infekcinio 
susirgimo sukėlėjas ir nustatytas jo jautrumas 
antibiotikams leis paskirti tinkamus antibiotikus ar 
koreguoti jau paskirtus. 

Nereikia pamiršti, kad mikrobiologinio tyrimo 
atsakymas, kuomet neišauginamas joks kliniškai 
svarbus bakterinis sukėlėjas, taip pat yra vertingas 
rezultatas. Jeigu medžiaga tyrimui paimta iš įtariamo 

infekcijos židinio ir ne vartojant antibiotikų, tuomet tai 
leidžia gydytojams paneigti bakterinės kilmės infekciją, 
neskirti antibiotikų arba jau paskirtus – nutraukti.

- Dažnėja atvejai, kai skiriamas vienas 
antibiotikas po kito, tačiau jie yra neveiksmingi. 
Kodėl taip nutinka, kad vaistai tampa nebe vaistais, 
o nuodais?

- Kiekvienas vaistas turi savo veikimo sritį, todėl bet 
kuris vaistas, vartojamas ne pagal indikacijas, tampa 
nebe naudingas, o žalingas. 

Gydant antibiotikais negaunamas norimas rezultatas 
dėl kelių priežasčių. Antibiotikai gana dažnai skiriami 
gydyti virusų sukeltoms infekcijoms, nors jiems neturi 
jokio poveikio. Tokiu atveju bereikalingai naikinama 
sergančiojo nosiaryklės ar žarnyno mikroflora, sutrinka 
normalios mikrofloros pusiausvyra ir tarpusavio 
sąveika. Žuvus bakterijoms, su kuriomis pacientas 
gyveno simbiozėje, atveriami keliai patogeniškesnių 
bakterijų, atsparių skiriamam antibiotikui, invazijai ir 
jau bakterinės infekcijos išsivystymui.

Kita svarbi priežastis – kuomet sergant bakterine 
infekcija, nenustačius sukėlėjo, paskiriamas antibiotikas, 
kuriam bakterija yra atspari. Labai svarbu įsitikinti, ar 
skiriamas vaistas veikia bakteriją konkrečiu atveju.

- Kokie yra dažniausi viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų sukėlėjai? Kokią veiksmingą kovą su jais 
matote?

- Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
užima svarbią vietą infekcinių ligų tarpe. Kaip skelbia 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 
duomenys – kasmet 1000 gyventojų tenka apie 180 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų susirgimų atvejų 
Lietuvoje. Tačiau visai nereiškia, kad kiekvienu atveju 
gydymui turėtų būti skiriami antibiotikai. Viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijas dažniausiai sukelia 
virusai. Šias infekcijas mes dažnai vadiname tiesiog 
„peršalimu“. Jų gydymas yra tik simptominis. Galime 
malšinti gerklės skausmą, mažinti temperatūrą. Būtina 
skirti didenį dėmesį profilaktikai: dažnas rankų plovimas 
ypač sezono metu, vengimas masinių susibūrimo vietų 
ir t.t. 

- Kodėl kai kurie medikai ragina atlikti 
mikrobiologinius tyrimus ir ieškoti tikslaus 
infekcijos sukėlėjo? Kokią naudą duotų geresnė 
mikrobiologinė diagnostika?

- Nustatytas infekcijos sukėlėjas ir  jautrumas 
vaistams leidžia gydytojui pasirinkti pačio siauriausio 
spektro, geriausiai išskirtą sukėlėją veikiantį antibiotiką 
konkrečiu atveju ir leidžia sąlyginai jaustis saugiai. 
Kadangi infekcinio proceso eiga priklauso ir nuo 
sukėlėjo, ir nuo skiriamo vaisto, ir nuo makroorganizmo 

Kodėl antibiotikai tampa neveiksmingi? gynybinių apsauginių funkcijų, progresuojant 
infekciniam procesui ir neturint išskirto sukėlėjo – 
pagrindimo, kodėl buvo pasirinktas vienoks ar kitoks 
antibiotikas, visada retrospektyviai atsiras patarėjų, 
kurie pasakys, ką buvo galima daryti kitaip.

Turint mikrobiologinį pagrindimą, išvengiama 
bereikalingų spekuliacijų. Taip pat paskyrus racionalų 
antibakterinį gydymą, kuomet skiriamas siauriausio 
spektro antibiotikas, geriausiai veikia konkretų sukėlėją 
ir mažiausiai kitas organizmo bakterijas. Tai leidžia 
sumažinti šalutinio poveikio tikimybę (pvz.: rečiau kyla 
viduriavimas), neplatinamos atsparios antibiotikams 
mikroorganizmų padermės. 

- Kokia praktika skiriant antibiotikus yra 
Vakarų šalyse? Ar ten taip pat be jokių tyrimų 
šeimos gydytojai išrašo receptus plataus spektro 
antibiotikams?

- Daugumoje ES šalių gydytojai neįsivaizduoja 
savo darbo be laboratorijos pagalbos. Mikrobiologinė 
diagnostika yra neatsiejama bendro komandinio 
darbo dalis siekiant naudos pacientui. Dažniausiai 
plataus spektro antibiotikai skiriami tik stacionaruose 
sunkios būklės pacientams arba turint konkretų, 
mikrobiologiškai patvirtintą, atvejį.

- Kaip manote, dėl kokių priežasčių gydytojai 
vengia mikrobiologinių tyrimų? Gal jie per daug 
sudėtingi ir brangūs arba neprieinami?

- Tyrimai tikrai prieinami, tik reikia gydytojams 
pajusti šio tyrimo vertę ir naudą. Ne paslaptis, kad 
gydytojų netenkina mikrobiologinio tyrimo atsakymo 
laikas – tyrimo atlikimo trukmė. Jeigu nebus pasiekta, 
kad vieną dieną paėmus mikrobiologinį pasėlį, 
kitą dieną jau bus žinomi bent preliminarūs tyrimo 
rezultatai, o dar po paros ir antibiotikograma, tyrimų 
ir toliau bus vengiama. Rezultatai iš laboratorijos turi 
pasiekti gydytojus, kol šių rezultatų jiems dar reikia, kol 
dar galima jais remiantis kažką keisti pacientų gydymo 
plane. Jeigu gaunami tyrimų rezultatai retrospektyviai, 
tuomet jie atrodo ir brangūs, ir nenaudingi. 

- Ačiū už pokalbį.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus, 
prof. Sauliaus Čaplinsko komentaras:

Bakterijų atsparumas vaistams – tai visuomenės 
sveikatos iššūkis ir šio amžiaus problema, dėl kurios 
gresia pavojus, kad greitai nebeturėsime veiksmingų 
vaistų infekcijoms gydyti. Mikroorganizmų atsparumas 
vystosi greičiau, negu išrandami ar sukuriami nauji 
antimikrobiniai preparatai. Vienas šios problemos 
sprendimo būdų – tikslesnė diagnostika, medikų 
ir visuomenės švietimas apie racionalų antibiotikų 
vartojimą.

Apie pusę visų pasaulyje pagaminamų antibiotikų 
sunaudojama gyvulininkystėje. Maždaug pusė 

antibiotikų gydymo įstaigose skiriami be reikalo 
arba netinkamai. Netinkamai žmonių gydymui, 
veterinarijoje, maisto produktų gamyboje naudojami 
antimikrobiniai preparatai skatina atsparių antibiotikams 
mikroorganizmų plitimą, todėl ligos tampa sunkiau 
įveikiamos, vystosi komplikacijos.

Kasmet vien tik Europos Sąjungoje daugiau nei 
25 tūkst. žmonių miršta nuo infekcijų, sukeliamų 
antibiotikams atsparių bakterijų, plintančių daugiausia 
gydymo įstaigose. Kasmet pasaulyje registruojama 440 
tūkst. naujų keliems vaistams atsparios tuberkuliozės 
atvejų, o daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė nustatyta 
58 valstybėse. Didėja sifilio, gonorėjos ir šigeliozės 
sukėlėjų atsparumas.

2011 m. spalį „Baltijos tyrimų“ Lietuvoje atliktos 
visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, Lietuvos 
gyventojai, dažniausiai nepasitarę su gydytoju, vartoja 
antibiotikus susirgę bronchitu, gripu, šlapimo takų 
infekcijomis, rinitu, otitu, sinusitu, karščiuodami, kai 
skauda gerklę ar vargina kosulys.

ES atlikti tyrimai parodė, kad 53 proc. europiečių 
mano, jog antibiotikai naikina virusus, 47 proc. – kad 
jie padeda peršalus ir sergant gripu. Tačiau antibiotikai 
neįveikia virusų ir nepadeda susirgus peršalimo ligomis 
ir gripu, jie skiriami, kai paciento ligą sukelia bakterijos. 
Gydant infekcines ligas antibiotikai turi būti skiriami ir 
vartojami tikslingai, tinkamai parenkami, nustatomas 
dozavimas ir gydymo trukmė.

Medicininių tyrimų laboratorijos „Antėja“ 
laboratorijos vedėjos, gydytojos Birutės Tarutienės 
patarimai, kaip vartoti antibiotikus atsakingai:

• Daug infekcijų yra valdomos skiepais, tad 
reikėtų nebijoti skiepų ir pasiskiepyti. 

• Nevartokite antibiotikų, jei sergate ūmiomis 
virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu, arba 
tiesiog pakilus temperatūrai. Antibiotikai nemažina 
temperatūros ir nemalšina skausmo.

• Visada vartokite antibiotikus pagal gydytojo 
receptą, o ne likučius arba antibiotikus, parduodamus 
be recepto. 

• Reikalaukite savo šeimos gydytojo, kad jis 
skirtų antibiotikus tik atlikęs būtinus bendro kraujo ir 
C reaktyvaus baltymo tyrimus. Taip pat paprašykite 
gydytojo paimti mėginius mikrobiologiniams tyrimams, 
kad būtų skiriami ne plataus vartojimo, o padedantys 
įveikti konkrečią infekciją antibiotikai.

• Vartodami antibiotikus laikykitės gydytojo 
nurodymų ir nenutraukite jų vartojimo, jei pasijutote 
geriau – išgerkite visą gydytojo paskirtą antibiotikų 
kursą.

• Nevartokite antibiotikų, skirtų kitam žmogui. 
Vaistai skiriami individualiai net ir identiškos diagnozės 
atveju.

FarMakoterapija
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FARMACIJOS DIENOSE–2014
kurios vyks  R U S N Ė J E „Pakalnės vingio“ sodyboje

2014 m. birželio mėn. 14–15 d.

P R O G R A M A

Birželio 14 d., šeštadienis
18.00 – 19.00  -- Atvykimas, į Rusnę,“Pakalnės 
vingio“ sodybą,  kur vyks dalyvių registracija, po to 
apsižvalgymas, palapinių statymas arba įkurtuvės 
kambariuose
19.00 – 20.00  -  Vėliavos pakėlimas, sveikinimai ir 
pasisveikinimai, farmacijos 
                            poetų  posmai...
20.00 – 20.30  -  Rusnės miestelio vaistininkystės 
praeitis, dabartis ir ateitis...
20.30 – 22.00  -  Atvežtinė-Sudėtinė Vakarienė 
22.00 – 23.00  -  Etnografinio ansamblio koncertas
23.00 –– iki gilaus  vidurnakčio  -  Vakaronė ant upės 
kranto. Dainų kūrėjų ir atlikėjų programa, dalyvaujant 
profesionalams ir mėgėjams; apmąstymai  prie 
liepsnojančio laužo apie mūsų profesijos dabartį ir 
ateitį; talentingų solistų ir studentų naujausių kūrinių 
perklausa 

Birželio 15 d., sekmadienis
08.00 – 09.00  - Rytinė mankšta, SPA  procedūros 
upėje, pusryčiai.
09.00  - 12.00  - Farmacijos mokslų ir praktikos 
naujienos (konferencija)

• Žemaitijos vaistiniai augalai . (doc.dr. Z. 
Barsteigienė)
• Lenkijos Farmacijos sektoriaus naujienos. (dr. J. 
Lazowski).
• Farmacija ir antroposofija. (V. Skirkevičius)

12.00 – 14.00 – Kruizinė kelionė laivu Nemuno deltoje 
iki Kuršių marių
14.00 – 15.00  - Tradicinė žuvienė  ir dar kai kas…
15.00  - 16.00  - Rėmėjų ir dalyvių programa – 
konkursai, viktorinos ir t.t. 
16.00 – 16.30  - Gražiausios palapinės konkursas ir 
jos gyventojų apdovanojimas
16.30  –17.00  - Pažymėjimų (3 val.) įteikimas. 
Vėliavos nuleidimas.

Šis tas iš “Farmacijos dienų” istorijos…
1997m. Tauragnuose vyko LFS organizuotos pirmosios 
“Farmacijos dienos-97”. Čia susipažinome su dr. Eugenijos 
Šimkūnaitės tėviške, išgirdome įdomių pasakojimų apie šio krašto 
farmacijos praeitį, diskutavome apie mūsų profesijos dabartį ir 
ateitį… 

 “Farmacijos dienos-98” vyko gražiose Kupiškio apylinkėse prie 
Puožo ežero. 
 “Farmacijos dienos-99” vyko Pamario krašte, Nemuno deltoje 
esančioje Rusnėje. 
 “Farmacijos dienos-2000” vyko Palūšėje- Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 
 “Farmacijos dienos-2001” vyko Plateliuose, Žemaitijos 
nacionaliniame parke 
 “Farmacijos dienos-2002” vyko Marcinkonyse, Dzūkijos 
nacionaliniame parke. 
 “Farmacijos dienos-2003” vyko Karklėje šalia Girulių 
“Pasakos”stovyklavietėje. 
 “Farmacijos dienos-2004” vyko Anykščiuose “Šilelio” poilsio 
namų stovyklavietėje. 
 «Farmacijos dienos-2005» vyko Birštone, ant Nemuno kranto.
 “Farmacijos dienos-2006” vyko Palūšėje- Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 
 “Farmacijos dienos-2007” vyko Latežerio stovyklavietėje netoli 
Druskininkų
 “Farmacijos dienos-2008” vyko Dauguose irklavimo bazėje ant 
Daugų ežero kranto
 “Farmacijos dienos-2009” vyko Molėtų raj. „Želvynės“ kaimo 
sodyboje prie Želvų ežero
 “Farmacijos dienos-2010” vyko Šilalės raj. Pagramančio 
regioniniame parke 
 „Farmacijos dienos-2011“ vyko Trakų istoriniame-nacionaliniame 
parke
 „Farmacijos dienos-2012“ vyko Metelių regioniniame parke
 „Farmacijos dienos-2013“ vyko Plateliuose, Žemaitijos 
nacionaliniame parke. 

Nemuno deltos regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Kuršių 
marių pietrytinėje pakrantėje. Plotas 28870 ha, miškai sudaro 10 
proc. teritorijos. 
Parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti Nemuno žemupio 
kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes. 
Pagal Ramsaro konvencijos kriterijus 1993 metais ji buvo įtraukta į 
tarptautinės reikšmės drėgnų vietovių sąrašą
Atvykę į Pamario kraštą išvysite unikalią Nemuno deltą su savo 
pagrindinėmis atšakomis Atmata ir Skirvyte ir jų apsupta sala 
Rusne. 
"Mūsų delta yra vienas originaliausių Lietuvos kraštovaizdžių. 
Patekęs į ją bet kuriuo metų laiku, pajunti gamtos didingumą: 
vasaros kaitrų miražų iliuzijas, rudens miglas ir paukščių nerimą, 
pavasario potvynių netikėtumą ir vėją nuo marių. Pagaliau - 
žmonės po nendrių stogais, savo kojas nuolat tarsi įmerkę su irklu 
nesiskiria, lėto būdo ir tyros širdies. Vaizdingi jų kalbos žodžiai, 
Nemuno atšakų vardai lyg pasigėrėjimui sugalvoti. <...> Ką čia ir 
bekalbėti - savita žemė ta Nemuno delta." Č. Kudaba
Sodyba "Pakalnės vingis" yra gražiausioje Lietuvos vietoje - 
Rusnėje, ant Pakalnės upės kranto, regioninio parko teritorijoje. 
Unikali gamta, vienkiemio ramybė bei komfortas - puikus poilsis 
visai šeimai.

iš lFs veiklos oFiciali kronika

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRO 
2014 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-371 „DĖL 
2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO 
SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 

APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ 
IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ 
SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. gegužės 29 d. Nr. V-632
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo 12 straipsniu ir atsižvelgdamas 
į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. 
gegužės 5 d. nutarimą Nr. DT-5/1 „Dėl 2014 m. 
centralizuotai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių sąrašo Medicinos pagalbos 
priemonių dalies patvirtinimo“,

p a k e i č i u  2014 m. centralizuotai iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-371 
„Dėl 2014 m. centralizuotai iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto apmokamų vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“, 
ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras
        Vytenis Povilas Andriukaitis

NAUJA PRANEŠIMO APIE 
NEPAGEIDAUJAMAS REAKCIJAS TVARKA

2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. 
įsakymu Nr. V-185 patvirtinta nauja pranešimo apie 
įtariamą nepageidaujamą reakciją tvarka.

Svarbus pokytis – galimybė pacientams patiems 
pranešti apie jiems ar jų artimiesiems pasireiškusią 
nepageidaujamą reakciją. Pacientai ar pacientų 
organizacijos gali VVKT atsiųsti specialią užpildytą 
formą arba paskambinti nemokamu telefonu (8 800 
735 68).

Pranešimo forma, skirta pacientams 
Vienas didžiausių pokyčių Farmakologinio 

budrumo veikloje - išplėsta nepageidaujamos 

reakcijos į vaistą sąvoka. Nepageidaujama reakcija 
yra nenorimas, neigiamas žmogaus organizmo 
atsakas į vaistinį preparatą. Sąvoka dabar apima 
ne tik leidžiama paskirtimi, normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus kenksmingus ir nenorimus 
poveikius, bet ir kilusius dėl klaidingo vartojimo bei 
nesilaikant patvirtinto vartojimo sąlygų, įskaitant 
piktnaudžiavimą. Sveikatos priežiūros ar farmacijos 
specialistai apie įtariamą nepageidaujamą reakciją 
į vaistą turės VVKT pranešti ir kai nepageidaujama 
reakcija pasireiškė dėl netinkamo vaisto vartojimo, t. y., 
kai per klaidą vartotas ne tas vaistas, neteisingas vaisto 
paruošimas, klaidingas vartojimo būdas, klaidinga 
dozė. Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą 
taip pat galės pranešti darbuotojai, kuriems pasireiškė 
nepageidaujama reakcija dėl sąlyčio su vaistu, su kuriuo 
dirbama vykdant profesines pareigas.

Taip pat buvo atnaujinta ir Pranešimo apie 
nepageidaujamą reakciją forma sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistams. Kiekvienas sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistas turi atsiųsti į VVKT 
pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

• nemokamu faksu (8-800) 201 31
• el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt
• paštu, adresu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 

prie LR SAM, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius.
      
Pranešimo forma, skirta sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistams
Pildant šią pranešimo formą, svarbu tiksliai nurodyti, 

kokį vaistinį preparatą pacientas vartojo, kokia 
nepageidaujama reakcija pasireiškė (kokia jos trukmė, 
pasekmės). Taip pat svarbu nurodyti savo kontaktinius 
duomenis, kad VVKT darbuotojai, prireikus 
pasitikslinti pranešime esančią informaciją, galėtų su 
Jumis susisiekti. Atkreipiame dėmesį, kad pranešėjo 
bei paciento tapatybė bei kontaktiniai duomenys yra 
konfidencialūs ir kitiems asmenims nebus perduoti.

DĖL IŠ GYVENTOJŲ PRIIMTŲ FARMACINIŲ 
ATLIEKŲ TVARKYMO

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

Vaistinė iš gyventojų priimamus naikintinus 
vaistinius preparatus, įskaitant ir vaistinius preparatus, 
kurių sudėtyje yra į II ar III sąrašą įtrauktų narkotinių ir 
(ar) psichotropinių medžiagų, ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną po jų priėmimo turi registruoti apskaitos žurnale 
– nurodyti datą, priimtų atliekų rūšį, kodą (nurodoma 
atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo taisykles) ir svorį (kg). 
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Pažymėtina, kad svarstyklėms, kuriomis sveriami iš 
gyventojų priimti naikintini vaistiniai preparatai, nėra 
būtina atlikti metrologinės patikros, nes Farmacijos 
įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir Apraše tokio 
reikalavimo nėra.

Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į Metrologijos 
įstatymo 15 straipsnio nuostatas, metrologinė patikra 
svarstyklėms reikalinga tik tais atvejais, kai pagal jų 
rodmenis atsiskaitoma.

Vadovaujantis Naikintinų vaistinių preparatų 
priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 670 
„Dėl Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš 
gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, 24 punktu iš gyventojų priimtus 
naikintinus vaistinius preparatus vaistinė privalo 
perduoti tik Sveikatos apsaugos ministerijos parinktam 
pavojingų atliekų tvarkytojui – UAB „Farmacinių 
atliekų šalinimas“ (tel. +370 650 16866; el. p. info@
farmacinesatliekos.lt ), ne vėliau kaip per 6 mėnesius 
nuo jų priėmimo dienos.

Iš gyventojų surinktų farmacinių atliekų 2014 m. 
šalinimo grafiką galite rasti Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje 
http://www.sam.lt/go.php/lit/Vaistinems/1146 .

Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-17 14:17:34

IŠ GYVENTOJŲ SURINKTŲ FARMACINIŲ 
ATLIEKŲ ŠALINIMO GRAFIKAS 2014 M.

UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“
Tel. +370 650 16866;   El.p.: info @farmacinesatliekos.lt

Iš gyventojų surinktų farmacinių atliekų šalinimo 
grafikas 2014 metams:

Alytaus apskritis
Alytus,  Alytaus raj. ir kiti Alytaus apskrities rajonai 

gegužės 12,13; rugsėjo 2, 3; gruodžio 1, 2.
Druskininka, Druskininkų raj.  ir kiti Druskininkų 

apskrities rajonai  gegužės 14; rugsėjo 4; gruodžio 3.
Varėna, Varėnos raj. ir kiti Varėnos apskrities rajonai 

gegužės 15; rugsėjo 5; gruodžio 4.
Lazdijai, Lazdijų raj. ir kiti Lazdijų apskrities rajonai 

gegužės 16; rugsėjo 8; gruodžio 5.
Marijampolės apskritis
Marijampolė, Marijampolės raj. ir kiti Marijampolės 

apskrities rajonai gegužės 19; rugsėjo 9; gruodžio 8.
Vilniaus apskritis
Vilnius ir Vilniaus raj. ir kiti Vilniaus apskrities rajonai 

gegužės 20, 21, 22, 23; rugsėjo 10, 11, 16; gruodžio 9, 10, 
17, 18, 22.

Utenos apskritis
Utena, Utenos raj. ir kiti Utenos apskrities rajonai 

gegužės 22, 23, rugsėjo 16, gruodžio 22.

Kauno apskritis
Kaunas, Kauno raj. ir kiti Kauno apskrities rajonai 

gegužės 26,27,28,29,30; birželio 2; rugsėjo 12,15; 
gruodžio 11, 12,15,.                                                     

Klaipėdos apskritis
Klaipėda, Klaipėdos raj. ir kiti Klaipėdos apskrities 

rajonai birželio 3, 4,5,6,9,10,11,12; rugpjūčio 25,26; 
gruodžio 16,17,18,19,20;

Panevėžio apskritis
Panevėžys, Panevėžio raj. ir kiti Panevėžio apskrities 

rajonai birželio 9, 10; rugpjūčio 27, 28; gruodžio 19, 20;
Šiaulių apskritis
Šiauliai, Šiaulių raj. ir kiti Šiaulių apskrities rajonai 

birželio 5,6; rugpjūčio 26,27;gruodžio 18,19,20;
Tauragės apskritis
Tauragė, Tauragės raj. ir kiti Tauragės apskrities rajonai 

birželio 11, 12; rugpjūčio 29; gruodžio 22;
Telšių apskritis
Telšiai,Telšių raj. ir kiti Telšių apskrities rajonai 

birželio 13,16,17;rugpjūčio 26,27; gruodžio 20, 21;

* Su didžiaisiais vaistinių tinklais farmacinių atliekų 
išvežimo grafikai bus derinami individualiai.

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

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

 
Ar licencijos veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais 

vaistais keitimas į licenciją veiklai su psichotropiniais 
vaistais turėtų būti traktuojamas kaip informacijos ir 

duomenų pakeitimas ar tokiu atveju reikia įgyti naują 
licenciją?

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

  
Ar turi vaistinė turėti prie įėjimo pandusą neįgaliųjų 

vežimėliams?
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 

14 d. įsakymu Nr. 317 patvirtintas Statybos techninių 
reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 Statistiniai 
ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
(Žin., 2001, Nr. 53-1898; 2006, Nr. 145-5554) (toliau – 
reglamentas) nustatė pareigą visuose naujai rengiamuose 
statybos projektuose užtikrinti galimybę žmonėms su negalia 
patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir 
pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis (reglamento 
1, 58, 59 punktai). Pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos 
prie jo turi būti įrengtos taip, kad žmonėms su negalia nebūtų 
kliūčių patekti į pastato vidų (reglamento 64 punktas). Jei 
prie pagrindinio įėjimo yra laiptai, greta jų turi būti įrengtas 
reglamento 116-119 punktuose nustatytų dydžių pandusas. 
Atkreipiame dėmesį, kad jeigu rengiant statinio projektą 
nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, statinio projekte turi būti numatytos techninės 
priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas 
kartu su statytoju (užsakovu) iki statybos leidimo gavimo 
turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos 
normatyvinius dokumentus, statinio projekto sprendinius, 
nurodydami minėtas technines priemones, ir per 7 dienas 
gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą 
nepritarimą) jas vykdyti (Statybos įstatymo 20 straipsnio 14 
dalis).

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

 
Jei vaistinė tik nedaug pakeičia patalpų vidinį 

išplanavimą, t.y. nepakeičia bendro patalpų ploto, ar ji 
turėtų apie tai informuoti Valstybinę vaistų kontrolės 
tarnybą? Ar reikia informuoti VVKT keičiant farmacinės 
veiklos vadovą ar įsigijus naują kasos aparatą?

Vaistinė ar jos filialas, net ir nepakeitę bendro patalpų 
ploto, bet atlikę vidinį patalpų perplanavimą, t.y. padarę 
atitinkamus pakeitimus eksplikacijos plane, turi pakeisti 
licencijos informaciją ir (ar) duomenis. Dėl šios priežasties 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai reikia pateikti nustatytos 
formos paraišką ir dokumentus, patvirtinančius keičiamus 
licencijos informaciją ir duomenis. Padarius pakeitimus 

eksplikacijos plane, Farmacijos produktų platinimo įmonių 
inspekcija turi įvertinti pakeitimus ir patikrinti pasirengimą 
vykdyti farmacinę veiklą naujomis sąlygomis. Norėtume 
atkreipti dėmesį, kad tol, kol nėra pakeisti licencijos 
informacija ir (ar) duomenys, vaistinė ar jos filialas negali 
vykdyti veiklos, nes priešingu atveju vykdoma veikla 
neatitiks licencijos informacijos ir duomenų, o tokiu atveju 
pagal Farmacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalį licencijos 
galiojimas gali būti sustabdomas.

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

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

 
Ar inspektoriai nuvykę į tikrinimo vietą turi vertinti 

tik deklaruojamus faktinius vaistinės pasikeitimus 
pagal paraišką ir pridedamus dokumentus, nustatyti, 
kas keitėsi, ir pateikti išvadą, ar tai atitinka teisės aktų 
reikalavimus, ar gali tikrinti vaistinę iš esmės?

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 
2006, Nr. 78-3056) 64 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
kiekvienoje tikrinimo pažymoje turi būti pateikiama išvada, 
ar veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, todėl 
jei inspektorius tikrinimo vietoje randa teisės aktų nustatytų 
reikalavimų pažeidimų požymių, jis gali priimti sprendimą 
dėl vaistinės veiklos tikrinimo iš esmės. Nustatyti pažeidimai 
privalo būti užfiksuoti tikrinimo pažymoje.

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

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

Artėja vasaros atostogų metas. Jei būsite Italijoje 
netoli Milano būtinai aplankykite Pavia miestą 
ir pasisemkite dvasinio peno iš senųjų Italijos 
vaistinių.

Pavia tai miestas ir savyvaldybė šiaurės Italijoje 
350 km į pietus nuo Milano. Netoli Tičino ir Po upių 
santakos. Mieste gyvena 71 tūkst. gyventojų. Šiame 
mieste yra labai daug meno ir kultūros vertybių, 
įskaitant keletą įspūdingų bažnyčių ir muziejų, o taip 
pat istorinių vaistinių.

Viena iš jų tai „Farmacia Pedotti“ Garibaldi 
gatvėje 27. Tai neoklasicizmo architektūros vaistinė 
kurioje yra daug vertingų istorinių interjero detalių, 
būdingų vaistinėms indų bei prietaisų. Šios vaistinės 
nuotraukas matote šiame puslapyje.

Reikia pažymėti, kad mieste yra ir daugiau 
vaistinių kurias verta aplankyti. Tai „Farmacia 
Petrarca“, „Farmacia Ricotti“, „Farmacia Rovello“, 
„Farmacia San Michele“, „Farmacia Tonello“. Jose 
yra išlikę vertingi interjerai ir muziejiniai vaistinių 
eksponatai.

oFiciali kronika

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

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

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

 Farmacijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje teigiama, 
kad „vykdyti veiklą tame pačiame pastate ar tuo pačiu 
adresu, išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas, išduodama 
tik viena vaistinės veiklos licencija“. Ši nuostata taip 
pat yra Reikalavimų vaistinėms, patvirtintų 2003 m. 
sausio 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-7 
„Dėl reikalavimų vaistinėms patvirtinimo“, 8 punkte – 
„Draudžiama steigti visuomenės vaistines (jų filialus) tame 
pačiame pastate ir tuo pačiu adresu, kuriuo jau įsteigta 
visuomenės vaistinė ar jos filialas, išskyrus atvejus, kai šios 
visuomenės vaistinės ar jos filialo licencija negalioja“.

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

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

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

 
 Vaistinė savo veiklą turi vykdyti tik negyvenamose 

patalpose. Ar šis reikalavimas vykdomas ir kaip jis 
kontroliuojamas?

Šis reikalavimas vykdomas ir atitinkamai kontroliuojamas. 
Juridinis asmuo, norėdamas steigti vaistinę, Valstybinei 
vaistų kontrolės pateikia paraišką vaistinės veiklos licencijai 
įgyti. Kartu su paraiška pridedama ir valstybės įmonės 
Registrų centro išduoto pažymėjimo apie patalpas, kuriose 

juridinis asmuo ar jo filialas versis licencijuota veikla, kopija. 
Iš šių dokumentų sprendžiama, ar pateikti dokumentai ir 
faktai atitinka minėtus reikalavimus. Jei pateikti paraiška 
ir dokumentai neatitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatytų reikalavimų, licencija neišduodama.

 
Kokios nuobaudos gresia toms vaistinėms, jeigu 

jos nesilaiko geros platinimo praktikos reikalavimų, 
pavyzdžiui, pardavinėja Lietuvoje neregistruotus, 
nelegaliai įsigytus vaistus ar kitaip pažeidžia nustatytą 
tvarką?

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

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

Tikrinant vaistinių vykdomą farmacinę veiklą ir 
nustačius, kad vaistinė nesilaiko licencijuojamos veiklos 
sąlygų, pažeidžia Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 
ir kitų teisės aktų reikalavimus, arba jos vykdoma veikla 
neatitinka licencijos informacijos ir duomenų, pateiktų 
dokumentuose licenciją įgyjant, atsižvelgiant į Farmacijos 
produktų platinimo įmonių inspekcijos pateiktus tikrinimo 
rezultatus ir farmacinės veiklos tikrinimo pažymoje esančias 
išvadas bei vadovaujantis Farmacijos įstatymo 23 straipsnio 
1 ir 3 dalimis gali būti sustabdytas arba panaikintas vaistinės 
licencijos galiojimas.

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

Įstatyme taip pat numatytos “būsimos pareigos” 
– sąlyga, kad veikla turėtų būti vykdoma pagal geros 
vaistinių praktikos nuostatus. Kaip tokį reikalavimą 
vykdyti, jeigu tų nuostatų dar nėra? Teisės aktų leidėjai 
dar rengia geros vaistinių praktikos nuostatus (toliau- 
Nuostatai), taigi jų vykdyti dar negalima, nes nuostatai 
dar nepatvirtinti... Ką reiškia „būsimos pareigos“? Ką 
reikės daryti toms vaistinėms, kurios negali dirbti taip, 
kaip iš jų reikalaujama?
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) organizuoja vaistininkų 
išvyką į Tarptautinės farmacijos federacijos  (FIP) Farmacijos 
mokslų ir praktikos 74-jį Pasaulinį kongresą, kuris vyks 
Tailando sostinėje Bankoke 2014 m. rugpjūčio 30 d. - 
rugsėjo 4 d. 
Jo šūkis „Vaistų ir vaistininkų prieinamumas šiandien, dar 
geresni rezultatai rytoj“.
LFS kviečia kolegas iš anksto planuoti komandiruotę arba 
vykti atostogų metu kelti savo profesinę kvalifikaciją šiame 
tarptautiniame forume. Kongreso dalyviams bus įteikti 
pažymėjimai, įvertinant kiekvieną dalyvavimo kongreso darbe 
dieną 9 val.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LFS būstinę 
el. paštu: LFSpharm@takas.lt arba mob. tel. 868714474


