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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 2014 metais.

Svarbu mums, vienos 
s en iaus ių  žmon i jo s 
i s t o r i j o j e  p ro f e s i j ų 
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 pateikiame informaciją apie 
LFS XXIX suvažiavimą. Šiame žurnalo numeryje 
skaitytojai gaus informacijos apie FIP 74 pasaulinį 
kongresą  Tailande. Farmacijos istorijos mėgėjai galės 
susipažinti su „Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais 
įvykiais prieš 80 metų. Skaitytojai susipažins su dr. 
Henriko Dūdėno memuarų tęsyniu ir prof. akad.  
Antano Praškevičiaus interviu. Be to, pateikta gausi 
informacija apie Farmacijos fakulteto keturis naujus 
farmacijos mokslų daktarus. Skaitytojai taip pat 
galės susipažinti su įvykusio Lenkijos farmacijos 
rūmų organizuotu vaistininkų dienos minėjimu. 
Žurnale patalpinome  fotoreportažą apie įvykusias 
„Farmacijos dienas-2014“, 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
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R E D A K T O R I A U S  ŽO D I S

GAMTOS HOROSKOPAI 
PAGAL EUGENIJĄ 
ŠIMKŪNAITĘ
LAZDYNAS spalis
…Subrendę surinkti, dar kiek kad ir šykštesnėje 
rudens atokaitoje padžiovinti – riešutai gali 
metų metus išbūti.... Nesunkiai buvo pastebėta, 
kad lazdyno riešutų branduolius valgant ir akyse 
šviesiau, ir dirbti lengviau, ir galva imlesnė, 
greičiau supranta, atitarti parankesnį žodį 
randa...

ĄŽUOLAS lapkritis
..Ąžuolo gilės karčios, o visi kartumynai didina 
apetitą, tad išgėręs ąžuolo gilių nuoviro, nusilpėlis 
pradeda stiprėti. Badas seniau labai dažnai 
žmones aplankydavo. Nušutintos, nukartintos 
ąžuolo gilės, žinoma, ne itin koks skanėstas, 
bet kai maisto stigdavo, kai nebebūdavo jėgų, 
labai praversdavo gilių putra. Ja pavalgydintas 
sustiprėdavo. Taigi tikra tiesa, kad ąžuolas gali 
suteikti stiprybės. Ir ne tik žmogui...

Artėja tradicinės Anapilin išėjusių 
pagerbimo dienos. LFS Valdyba kviečia 
visus vaistininkus aplankant savo giminių ir 
artimųjų kapus neužmiršti uždegti atminimo 
žvakelės ir padėti padėkos žiedą ant buvousių 
mokytojų, bendramokslių, bendradarbių ir 
mūsų šalies garbingiausių žmonių kapų...
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interviu interviu

INTERVIU SU PROFESORIUMI, AKADEMIKU 
 ANTANU PRAŠKEVIČIUMI, BUVUSIU FARMACIJOS 

 FAKULTETO DEKANU, KMI REKTORIUMI, 
 SULAUKUS 80-MEČIO

Gerbiamas akademike, priimkite nuošir-
dų sveikinimą garbino Jubiliejaus proga 
nuo šimtų Farmacijos fakulteto absolven-
tų, kurie Jus prisimena iš studijų laikotar-
pio Kauno medicinos institute. Linkime 
puikios sveikatos ir malonių prisiminimų 
ir bendravimo akimirkų su bendramin-
čiais kolegomis ir buvusiais studentais. 
LFŽ žurnalo skaitytojams bus malonu 
sužinoti apie Jūsų gyvenimo ir mokslinės 
veiklos svarbiausius etapus.

Klausimas: Kur prasidėjo Jūsų mokslas ir kas 
paskatino rinktis mediko profesiją?
Atsakymas: Gimiau1934 m. rugpjūčio 8 d. Kal-
viuose (Kaišiadorių rajone), o mokslo siekti praėjau 
Kruonio vidurinėje mokykloje, kurią baigiau 1954 
m., būdamas pirmajame pažangių moksleivių pen-
ketuke. Pasirinkti mediko profesiją padėjo tėvai, 
mokytoja ir, gal būt, bendravimas su vienu žymiu 
olandų kilmės piliečiu, apsigyvenusiu Kalviuose. 
Jis patarė rinktis ne filosofinę ar filologinę, o labiau 
praktinę profesiją. Beje, šis pilietis finansavo T. 
Ivanausko ekspediciją į Braziliją ir finansavo sta-
čiatikių cerkvės Ramybės parke Kaune statybą.

Klausimas: Kaip prasidėjo Jūsų studijos Kauno 
medicinos institute (KMI) ir kodėl pradėjote moks-
linį darbą Rygoje?

Atsakymas: Stojant į KMI reikėjo laikyti stoja-
muosius egzaminus. Penkiabalėje sistemoje iš 
fizikos ir chemijos gavau po penketą, o iš lietuvių 
ir rusų kalbų – po ketvertą. Patekau į gydomosios 
medičinės fakulteto rusų kalba dėstomą grupę. 
Prisimenu, kaip rektorius prof. Z. Januškevičius 
aiškino, kad tai nėra rusų tautybės grupė, o tik rusų 
kalba dėstoma grupė ir joje mokėsi įvairių tauty-
bių studentai. Studijų metu Biochemijos katedros 
vedėju trumpą laiką buvo genetikos specialistas 
Hesinas. Su dviem kurso draugais moksliniame 
biochemijos būrelyje atlikome darbą pirmą kartą 
panaudojant radioizotopus biocheminiuose tyri-
muose. Studijas KMI baigiau 1960 m. ir 1962 m. 
įstojau į aspirantūrą Rygoje pas akademiką Šmitą. 
Pasirinkti Rygą , o ne Maskvą man rekomendavo 
rektorius Z. Januškevičius. Disertacijos tema buvo 
susijusi su tyrimais organizmą aprūpinant maisto 
medžiagomis parenteraliniai.  Šį mokslinį darbą 
baigiau per du metus ir apgynęs disertaciją tapau 
medicinos mokslų kandidatu. Grįžau iš aspirantūros 
į KMI biochemijos katedrą, kurios vedėju buvo doc. 
Gabrėnas. 1966 m. tapau biologin4s ir organin4s 
chemijos katedros vedėju. 1972 m. Rygoje apgyniau 
medicinos mokslų daktaro disertaciją apie širdies 
raumens medžiagų apykaitą per eksperimentinę 
nekrozę ir atsistatymo procesų stimuliaciją. 

Klausimas: Kokie Jūsų prisiminimai iš to Jūsų 
veiklos periodo, kai buvote farmacijos fakulteto 

dekanu, prorektoriumi mokslo reikalams ir rek-
toriumi?
Atsakymas: Nuo 1972 m. iki 1977 m. buvau Far-
macijos fakulteto dekanu. Spendžiant šio fakulteto 
problemas teko konsultuotis su katedrų vedėjais, ku-
rie turėjo farmacinį išsilavinimą. Siekiant papildyti 
vaistininkų gretas ir vyrais buvo priimama kasmet 
iki trečdalio vaikinų, kurie nepateko į gydomosios 
medicinos fakultetą. Skatinau vykdyti mokslinius 
tyrimus katedrose ir bendradarbiaujant su kitais 
fakultetais. Tuo metu buvo užmegzti farmacijos 
fakulteto kontaktai su Prahos Karolio universite-
to farmacijos fakultetu esančiu Hradec Kralove 
mieste. Doc. E. Tarasevičius susitarė su prof. J. 
Solichu vykdyti studentų praktikos mainus ir ši 
sutartis buvo vykdoma penkiolika metų. Tai buvo 
išskirtinis atvejis, nes Kaunas buvo uždaras miestas 
užsieniečiams.

Klausimas:Kaip buvo tuo metu kuriamas far-
macijos istorijos muziejus? Kaip Jums sekėsi 
panaudoti savo pažinčių galimybes siekiant šio 
kilnaus tikslo?

Atsakymas:Tuo metu fakulteto darbuotojai doc. A. 
Kaikaris, doc. E. Tarasevičius ir kiti buvo entuziastai 
atkurti buvusį prieš karą farmacijos istorijos muzie-
jų, kurio dauguma eksponatų dingo. Dalį eksponatų 
išsaugojo prof. B. Šiaulis, prof. K. Grybauskas ir jie 
buvo kaupiami doc. Alfonso Kaikario darbo kabi-
nete. Dėstytojo E. Tarasevičiaus pasiūlymu šie eks-
ponatai buvo perkelti į KMI Centrinių Rūmų trečio 
aukšto koridorių ir juos galėjo pamatyti ir studentai, 
ir fakulteto svečiai. Doc. Eduardas Tarasevičius, 
būdamas ir Respublikinės farmacininkų mokslinės 
draugijos pirmininku kreipėsi į Vyriausios farmaci-
jos valdybos viršininką V. Sakalauską prašydamas 
leidimo rinkti istorinę vertę turinčius eksponatus 
iš visų Lietuvos vaistinių. Toks leidimas buvo įtei-
sintas viršininko įsakymu ir fakultetas pasipildė 
daugeliu eksponatų. Reikėjo patalpų ekspozicijai. 
Trečiame aukšte palėpės patalpose gyveno valytoja, 
kuriai suteikus kitą gyvenamąjį plotą buvo pradėtos 
remontuoti kuklios 70 m2 patalpos. Man teko kreip-
tis į tuometinį „Sanito“ farmacijos fabriko direktorių 
KMI absolventą Henriką Dūdėną pagalbos atliekant 
minėtų patalpų pritaikymą muziejaus reikmėms. 
Remonto darbai vyko laikantis konspiracijos, nes 
partinio komiteto vadovai pretendavo į tas patalpas. 
Pagaliau šis kuklus muziejus buvo įsteigtas ir jame 
galėjo lankytis ne tik studentai, bet ir KMI svečiai. 
Vienas mano susitikimas su iš Filadelfijos (JAV) 
universiteto atvykusiu farmacijos profesoriui turėjo 
įtakos tolimesniam farmacijos muziejaus plėtimui 
ir perkėlimui į Kauno rotušės aikštėje esančias 
patalpas. Minėto svečio dėmesį atkreipė vienas eks-
ponatas, ant kurio buvo užrašas, kad jis pagamintas 
Filadelfijoje. Tai vaistažolių smulkinimo mechaninė 
mašina. Svečias paklausė ar jis galėtų nupirkti šį 
eksponatą, nes jie tokio neturi. Aš juokais pasiūliau 
pirkti visus muziejaus eksponatus. Amerikietis netgi 
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kainą pasiūlė – vieną milijoną dolerių. Tokiu būdu 
mes sužinojome šio muziejaus eksponatų vertę ir 
atvykus mūsų šalies aukštiems pareigūnams apie 
tai informavome.  Tiksliai neprisimenu, kuris 
iš jų netyčia davė pažadą skirti milijoną rublių 
perkelti į kitą vietą minėtą muziejų. Pagavę šią 
mintį dėjome pastangas susitikti su Kauno miesto 
vadovais surasti tinkamas muziejui patalpas. Tei-
giamai reikia vertinti  to meto vadovų J. Razumo 

“Biochemijos” vadovėlį, kurio esu sudarytojas ir 
bendraautorius, paskirtos valstybinės premijos, o 
už mokslinių darbų ciklą paskirta Mokslų akade-
mijos premija. Tikiuosi, kad šis mano ir kolegų 
bendras darbas yra naudingas  ne tik medikams, 
biochemikams bet ir farmacijos studentams bei 
specialistams. 

ir V. Mikučiausko sprendimą 
iškėlus iš dviejų pastatų septy-
niolika šeimų atlikus remontą 
pagal restauratorių projektą ten 
įrengti muziejų. Čia ypač daug 
pastangų padėjo po manęs bu-
vęs farmacijos fakulteto deka-
nas doc. E. Tarasevičius, kuris 
su doc. A. Kaikariu išradingai 
ieškojo kelių ir būdu projektui 
realizuoti. Man teko pasirašyti 
jų parengtus raštus ir panaudoti 
mano pažinčių galimybes. Man 
teko skaityti dabartinio medi-
cinos ir farmacijos muziejaus 
direktoriaus T. Meko nuomonę, 
kad svarbiausias vaidmuo ku-
riant minėtą muziejų priklauso 
doc. A. Kaikariui. Kaip tų laikų 
įvykių liudininkas ir dalyvis 
noriu pareikšti, kad ši muziejus 
yra įkurtas daugelio entuziastų 
pastangomis ir linkiu toliau jį 
gausinti eksponatais ir vykdyti 
edukacinę- kultūrinę misiją.

Klausimas:Jūs buvote virš  
trisdešimties disertantų moks-
liniu vadovu, paskelbėte virš 

trijų šimtų mokslinių publikacijų. Kokia sritis 
mokslinės-pedagoginės veiklos pareikalavo dau-
giausia laiko sąnaudų?
Atsakymas: Daug laiko ir pastangų pareikalavo 
lietuviškos biocheminės terminijos kūrimas ir va-
dovėlių rašymas, suburiant autorių kolektyvą. Esu 
trisdešimties knygų autorius ir bendraautorius. Už 

LFŽ redkolegijos vardu dėkojame Gerbiamas Aka-
demike už Jūsų pareikštas mintis ir prisimename 
Jūsų prasmingo gyvenimo moto ”Dirbk ir elkis 
taip, kad nebūtų gėda atsisukus atgal į nueitą gy-
venimo kelią. Gerbk kitus ir būsi gerbiamas” 

Interviu įrašė LFŽ žurnalo Redkolegijos narys 
Liudas Šlepikas.
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Vilmos Armoškaitės daktaro disertacijos „Vietinio 
poveikio vaisto formų ir jontoforezės poveikio 

5-aminolevulino rūgšties ir jos provaisto skvarbai į (pro) 
odą įvertinimas“ anotacija

Biomedicinos mokslai, farmacija (08B) 
Kaunas, 2014 m. rugsėjis 29 d.

Disertacija rengta 2009–2014 metais Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto, Medicinos akademijoje, ir Ženevos 
universitete. 

Mokslinis vadovas 
prof. dr. Vitalis Briedis (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija – 08B) 

Konsultantė 
prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos 
mokslai, farmacija – 08B) 

Disertacija ginama Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos Farmacijos mokslo 
krypties taryboje: 

Pirmininkas 
prof. dr. Hiliaras Rodovičius (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija – 08B). 

Nariai: 
prof. dr. Daiva Majienė (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija – 08B); 

prof. dr. Skaidra Valiukevičienė (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos 
mokslai, medicina – 06B); 

prof. dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos 
universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P); 

Lietuvos farmacijos mokslininkų gretas papildė 
keturi jauni mokslo daktarai

FarMacijos Fakulteto naujienos

LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJUS 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARUS

VILMĄ ARMOŠKAITĘ

KRISTINĄ GAIVELYTĘ

RIMĄ MINKUTĘ

MODESTĄ ŽILIŲ

IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 
MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 

FARMACIJAI

prof. dr. Ona Ragažinskienė (Vytauto Didžiojo 
universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B). 

Oponentai: 
doc. dr. Vilma Petrikaitė (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija – 08B); 

doc. dr. Edvinas Orentas (Vilniaus universitetas, fiziniai 
mokslai, chemija – 03P). 

Disertacija buvo ginama viešame Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos 
mokslo krypties tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 29 d. 
11 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos 
fakulteto A–203 auditorijoje. 

Adresas Eivenių g. 4, LT-50009 Kaunas, Lietuva.

Darbo tikslas – įvertinti 5-aminolevulino rūgšties ir 
naujo provaisto skvarbą į (pro) odą iš vietinio poveikio 
vaisto formų. 

Uždaviniai: 
1. Susintetinti naują 5-aminolevulino rūgšties provaistą, 

nešiklyje įgaunantį du teigiamus krūvius; ištirti jo 
charakteristikas nešikliuose ir odoje. 

2. Pritaikyti analitines metodikas 5-ALA ir provaisto 
kokybiniam ir kiekybiniam įvertinimui vietinio poveikio 
formose ir odos mėginiuose in vitro. 

3. Įvertinti vietinio poveikio vaisto formų, skirtų 5-ALA 
ir provaisto įterpimui, charakteristikas ir jų kokybę. 

4. Nustatyti 5-ALA ir provaisto pasyviąją ir jontoforetinę 
skvarbą į (pro) odą iš vietinio poveikio vaisto formų in 
vitro. 

5. Įvertinti provaisto ir vaisto struktūros ir nešiklių įtaką 
veikliųjų me-džiagų skvarbai į (pro) odą tyrimais in vitro. 

Mokslinio darbo naujumas. Atlikta naujo provaisto 
2-(dimetilami-no)-etil-5-amino-4-oksopentanoato (DMAE-
ALA) sintezė, ištirtos jo cha-rakteristikos. Nustatytas 
susintetinto provaisto stabilumas įvairių pH verčių 
buferiniuose vandeniniuose tirpaluose ir odos esterazių 
poveikyje. Atlikti du teigiamus krūvius vaisto formoje 
įgaunančio provaisto pernašos iš buferinių tirpalų ir 
celiuliozinės bei polivinilkarboksilinės kilmės polimerinių 
gelių į (pro) odą tyrimai in vitro. Ištirta vaisto formų, 
pagamintų iš celiuliozės polimerų, kokybė ir jų pasyvioji bei 
jontoforetinė pernaša. 

ESC metodikose 5-ALA kokybiniam ir kiekybiniam 
įvertinimui pirmąkart panaudotas šviesos sklaidos 
detektorius (ŠSD). Validuotas ultra efektyviosios skysčių 
chromatografijos metodas, naudojant tandeminę masių 
spektrometriją (UESC-MS/MS) 5-ALA kiekybiniam 
įvertinimui odos mėginiuose. Pritaikytas UESC-MS/MS 
metodas provaisto DMAE-ALA kokybiniam ir kiekybiniam 
įvertinimui buferiniuose tirpaluose ir odos ekstraktuose.

FarMacijos Fakulteto naujienos

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 
MEDICINOS AKADEMIJA

Kristina Gaivelytė
ŠERMUKŠNIO (SORBUS L.) GENTIES AUGALŲ 

FENOLINIŲ JUNGINIŲ TYRIMAS

Daktaro disertacija Biomedicinos mokslai, farmacija (08B)
Kaunas, 2014

ĮVADAS
Sorbus L. gentis yra plačiai paplitusi pasaulyje, pasižymi 

didele biologine įvairove [4]. Šermukšnio genties augalai 
auginami miestų, gyvenviečių želdynuose, sodybose kaip de-
koratyviniai augalai. Įvairios šermukšnių rūšys pasaulyje yra 
naudojamos maistui ir yra vaistinių augalinių žaliavų šaltinis. 
Lietuvoje natūraliose augavietėse paplitęs S. aucuparia L., 
botanikos soduose bei arboretumuose yra sukauptos nemažos 
Sorbus L. genties augalų kolekcijos.

Šermukšnio genties augalų augalinės žaliavos fitocheminė 
sudėtis tiriama pasaulio mokslininkų. Sorbus L. genties augalų 
rūšių augalinės žaliavos ekstraktuose identifikuoti fenoliniai 
junginiai, tirta flavonoidų ir fenolinių rūgščių kiekinė sudėtis 
[6, 69, 70, 98], tačiau duomenys apie galimą fenolinių jungi-
nių įvairavimą yra nepakankami. Svarbu tirti skirtingų rūšių 
augalų augalinių žaliavų sudėtį. Gauti rezultatai leidžia spręsti 
apie galimybes teikiamas augalines žaliavas panaudoti kuriant 
naujus augalinius preparatus. Duomenys apie augalų organų 
fitocheminę sudėtį ir sudėties įvairavimą tarp skirtingų rūšių 
augalų augalinės žaliavos svarbūs didinant gydymo tikslams 
ir ligų prevencijai vartojamų rūšių įvairovę.

Pasaulyje vis didėja susidomėjimas gydymu vaistiniais au-
galais ir augali nių preparatų vartojimas. Augaliniai preparatai, 
kaip ir kiti gydymui naudo jami produktai, turi būti saugūs, 
veiksmingi ir tinkamos kokybės. Biologinį augalinių žaliavų 
ir iš jų gaminamų preparatų poveikį lemia jų sudėtyje esantys 
biologiškai aktyvūs junginiai. Biologiškai aktyvių junginių, 
lemian čių žaliavos ir fitopreparatų poveikį, kokybinės ir kieki-
nės sudėties ypatu mai yra labai svarbūs parametrai, vertinant 
augalinės žaliavos kokybę.

Nustatyta, kad augalinių žaliavų biologiškai aktyvių jun-
ginių kokybinė ir kiekinė sudėtis gali kisti priklausomai nuo 
aplinkos ir genetinių veiksnių. Augalinė žaliava gali skirtis 
kokybe dėl tarprūšinio ir vidurūšinio kintamumo, žaliavų 
paruošų laiko, naudojamos augalo dalies, surinktos auga-
linės žaliavos laikymo sąlygų ir apdorojimo. Kokybinės ir 
kiekinės cheminės sudėties duomenys sudaro sąlygas ruošti 
norminius dokumentus atitinkančią produkciją, todėl biolo-
giškai aktyvių junginių kokybinės ir kiekinės įvairovės augalų 
vegetatyviniuose ir generatyviniuose organuose tyrimai yra 
perspektyvūs.

Ieškant naujų augalinių žaliavų, taikant jas medicinos 
praktikoje ir plečiant medicinoje vartojamų augalų rūšių 

asortimentą, atliekami augalų teikiamų žaliavų fitocheminės 
sudėties tyrimai. Atlikus išsamius augalinių žaliavų fitoche-
mines sudėties ir biologinio poveikio tyrimus žaliavos gali 
būti racionaliai panaudojamos, o vaistinių augalinių žaliavų 
asortimentas praturtinamas naujomis vaistinėmis augalinėmis 
žaliavomis. Nustatant biologiškai aktyvių junginių kaupimosi 
dėsningumus, labai svarbu vykdyti Lietuvoje augančių augalų 
cheminės įvairovės tyrimus.

Darbo tikslas - ištirti Lietuvoje natūraliai augančių ir 
auginamų kolekcijose šermukšnių (Sorbus L.) rūšių ir veislių 
lapų, žiedų ir vaisių flavonoidų ir fenolinių rūgščių kokybinės 
ir kiekinės sudėties įvairavimą.

Uždaviniai:
 1. Optimizuoti efektyviosios skysčių chromatografijos 

(ESC) metodiką flavonoidų ir fenolinių rūgščių kokybiniam 
ir kiekiniam vertinimui Sorbus L. genties rūšių ir veislių 
augalinių žaliavų ėminiuose.

 2. Ištirti paprastųjų šermukšnių (S. aucuparia L.) lapų, 
žiedų ir vaisių ėminių flavonoidų ir fenolinių rūgščių kokybinę 
ir kiekinę sudėtį bei nustatyti įvairavimo ypatumus augalo 
vegetacijos periodo metu.

 3. Ištirti Lietuvoje natūraliose augavietėse augančių pa-
prastųjų šermukšnių (S. aucuparia L.) lapų ėminių flavonoidų 
ir fenolinių rūgščių kokybinę ir kiekinę sudėtį.

 4. Nustatyti kolekcijose auginamų Sorbus L. genties rūšių 
ir veislių augalų flavonoidų ir fenolinių rūgščių kokybinę ir 
kiekinę sudėtį, bei jų kaupimosi dėsningumus.

 5. Atlikti Sorbus L. genties rūšių ir veislių vaisių fenolinių 
junginių antioksidacinio aktyvumo tyrimus taikant pokolonėli-
nės reakcijos metodą bei nustatyti ryšį tarp fenolinių junginių 
kiekio šermukšnių vaisiuose ir antioksidacinio aktyvumo.

Mokslinio darbo naujumas. Optimizuota bei validuota 
ESC metodika flavonoidų ir fenolinių rūgščių kokybinei ir 
kiekinei sudėčiai tirti Sorbus L. genties augalų lapų, žiedų ir 
vaisių augalinėje žaliavoje.

Atlikti Lietuvos klimato sąlygomis kolekcijose auginamų 
Sorbus L. genties rūšių ir veislių individų flavonoidų ir fenoli-
nių rūgščių kokybinės ir kie kinės sudėties įvairavimo tyrimai. 
S. arranensis, S. anglica, S. austriaca, S. discolor, S. lanci-
folia, S. semi-incisa, S. simonkaiana, S. x hostii, ‘Carpet (of) 
Gold’, ‘Cemirion’, ‘Chamsis louing’, ‘Corai Beauty’, ‘Yellow 
Apright’, ‘Pink Queen’, ’Kirsten Pink’, ‘Pendula Variegata’, 
‘Saulite’ rūšys ir veislės iki šiol nebuvo tirtos.

Nustatyti flavonoidų ir fenolinių rūgščių įvairavimo dės-
ningumai paprastųjų šermukšnių lapų, žiedų ir vaisių augalinė-
je žaliavoje, surinktoje skirtin gų vegetacijos tarpsnių metu.

Ištirta Lietuvos klimato sąlygomis natūraliose augavietėse 
augančių paprastųjų šermukšnių lapų augalinės žaliavos flavo-
noidų ir fenolinių rūgščių kokybinė ir kiekinė sudėtis.

Darbo apimtis ir struktūra: disertaciją sudaro įvadas, 
literatūros apžvalga. tyrimo objektas ir metodai, rezultatai 
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FarMacijos Fakulteto naujienos

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 
MEDICINOS AKADEMIJA

Modestas Žilius
DERMATOLOGINIŲ PUSKIEČIŲ FORMŲ SU PRO-
POLIO PRODUKTAIS MODELIAVIMAS, OPTIMI-

ZAVIMAS IR BIOFARMACINIS VERTINIMAS
Daktaro disertacijos santrauka Biomedicinos mokslai, 

farmacija (08B)
Kaunas, 2014

Disertacija rengta 2008-2014 metais Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete, Medicinos akademijoje.

Mokslinis vadovas
Prof. dr. Vitalis Briedis (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Konsultantas
Prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos 
mokslai, farmacija — 08B)

Disertacija ginama Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto Medicinos akademijos Farmacijos mokslo krypties 
taryboje:

Pirmininkas
Prof. dr. Nijolė Savickienė (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Nariai:
Prof. dr. Daiva Majienė (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Prof. dr. Jolanta Liesienė (Kauno technologijos universite-
tas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija — 05T)

Prof. dr. Daiva Leskauskaitė (Kauno technologijos univer-
sitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija - 05T)

Oponentai:
Prof. habil. dr. Arūnas Savickas (Lietuvos sveikatos moks-

lų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Prof. dr. Rimantas Petras Venskutonis (Kauno technologi-
jos universitetas, fiziniai mokslai, chemija - 03P)

Disertacija ginama viešame Farmacijos mokslo krypties 
tarybos posėdyje 2014 m. birželio 26 d. 11 val. Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto A- 203 
auditorijoje.

Adresas: Eivenių g. 4, LT-50009 Kaunas, Lietuva.
Disertacijos santrauka išsiuntinėta 2014 m. gegužės 

26 d.
Disertaciją galima peržiūrėti Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto bibliotekoje. Adresas: Eivenių g. 6, LT-50161 
Kaunas, Lietuva.

Modestas Žilius

Vilma Armoškaitė

Kristina Gaivelytė

Rima Minkutė

FarMacijos Fakulteto naujienos

ir jų aptarimas, išvados 1 tera turos sąrasas (104 šaltiniai), 
disertacijos tema paskelbtų publikacijų moks imu publikacijų 
disertacijos tema kopijos, santrauka, L?® mokslines ir kūrybi-
nes veiklos aprašymas. Darbe pateikta 11 lentelių Z veikslai. 
Disertacijos apimtis 123 puslapiai.

Atlikti Sorbus L. genties augalų vaisių ekstraktų antiok-
sidacinio aktyvumo tyrimai, taikant ESC pokolonėlinius 
metodus, nustatyti antioksidanciniu aktyvumu pasižymintys 
biologiškai aktyvūs fenoliniai junginiai.

Praktinė ir teorinė reikšmė. Flavonoidų ir fenolinių 
rūgščių kokybinės ir kiekinės sudėties tyrimo rezultatai aktu-
alūs parenkant perspektyviausias šermukšnių rūšis ir veisles 
auginimui Lietuvos klimato sąlygomis. Gauti rezultatai su-
teikia mokslinių žinių apie šermukšnio genties augalų organų 
che minės sudėties įvairavimą.

Gauti tyrimų duomenys pasitarnaus plečiant vaistinių 
augalinių žaliavų asortimentą ir kuriant naujus augalinius 
preparatus. Gauti duomenys apie cheminės sudėties skirtumus 
gali būti panaudoti racionaliai planuojant žaliavos rinkimą bei 
kryptingai kuriant naujus fitopreparatus.

Įvertinus Sorbus L. rūšių ir veislių augalinių žaliavų che-
minės sudėties kokybinius ir kiekinius duomenis nustatyta, 
kad jie ženkliai įvairuoja, o pasiskirstymo pobūdis yra svar-
bus chemotaksonominiu požiūriu. Tirti fenoli niai junginiai 
pasižymi biologiniu aktyvumu, gali būti tikslingai taikomi 
šermukšnių augalinių žaliavų kokybės vertinimui kaip ana-
litiniai žymenys.

Antioksidacinio aktyvumo tyrimų metu nustatyti stipriau-
siomis antioksidacinėmis savybėmis pasižymintys biologiškai 
aktyvūs fenoliniai junginiai. Gauti antioksidacinio aktyvumo 
tyrimų rezultatai yra vertingi augalinių žaliavų kokybės ver-
tinimui bei suteikia naujų žinių praturtinant augalinių žaliavų 
asortimentą, kuriuose gausu antioksidantų.

Darbo rezultatų aprobavimas: tyrimų rezultatai pristatyti 
6 mokslinėse konferencijose: Tarptautinė farmakognozijos ir 
kitų farmacijos mokslų kon ferencija. 2011 m. lapkričio 11-
13 d. Kaunas; Aštuonioliktoji tarptautinė mokslinė - praktinė 
konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2012“ (2012 m. ge-
gužės 16 d., Kaunas); 7lh Baltic Conference on Food Science 
and Technology FOODBALT-2012 „Inovative and Healthy 
Food for Consumers“ (2012 m. gegužės 17 d., Kaunas); 7th 
International Scientific Conference „The Vitai Nature Sign“ 
(2013 m. gegužės 18 d., Kaunas); Dvidešimtoji tarptautinė 
mokslinė - praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 
2014“ (2014 m. gegužės 7 d., Kaunas); 9th Baltic Conference 
on Food Science and Technology FOODBALT-2014 “Inova-
tive and Flealthy Food for Consumers” (2014 m. gegužės 8-9 
d., Jelgava, Latvija).

Tyrimų tematika paskelbtos 3 mokslinės publikacijos.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 
MEDICINOS AKADEMIJA

Rima Minkutė
KLINIKINĖS FARMACIJOS PASLAUGOS POREI-

KIO TYRIMAS STACIONARINIO GYDYMO ĮS-
TAIGOSE OPTIMIZUOJANT SIAURO TERAPINIO 

INDEKSO VAISTŲ VARTOJIMĄ
Daktaro disertacijos santrauka Biomedicinos mokslai, 

farmacija (08B)
Kaunas, 2014

Disertacija rengta 2009-2014 metais Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete. Mokslinis vadovas

prof. dr. Vitalis Briedis (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Konsultantas
prof. dr. Romaldas Mačiulaitis (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
medicina - 06B)

Disertacija ginama Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto Medicinos akademijos Farmacijos mokslo krypties 
taryboje:

Pirmininkas
prof. dr. Liudas Ivanauskas (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

Nariai:
prof. dr. Valdas Jakštas (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija — 08B)

prof. dr. Vidas Pilvinis (Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
medicina - 06B)

prof. dr. Ona Ragažinskienė (Vytauto Didžiojo universi-
tetas, biomedicinos mokslai, farmacija - 08B)

doc. dr. Peter Doro (Szeged universitetas, Vengrija, bio-
medicinos mokslai, farma cija -08B)

Oponentai:
prof. dr. Audrius Sveikata (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B)

prof. dr. Rimantas Stukas (Vilniaus universitetas, biome-
dicinos mokslai, visuo menės sveikata - 09B)

Disertacija bus ginama viešame Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos Farmacijos mokslo kryp-
ties tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 27 d. 11 val. Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakuleteto A-203 
audi torijoje.

Adresas: Eivenių g. 4, LT-50009 Kaunas, Lietuva.
Disertacijos santrauka išsiųsta 2014 m. liepos 25 d.
Disertaciją galima peržiūrėti Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto bibliotekoje. Adresas: Eivenių g. 6, LT-50162 
Kaunas, Lietuva.
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iš lFs veiklos

FIP 74-sis tarptautinis kongresas vyko Tailando sostinėje 
Bangkoke 2014 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 4 d. Jo tema buvo 
„Vaistų ir vaistininkų prieinamumas šiandien – geresnės 
pasekmės rytoj“. FIP vienija 126 šalių profesines vaistininkų 
organizacijas, kuriose yra daugiau nei trys milijonai 
vaistininkų. Ši tarptautinė organizacija įkurta dar 1912 metais 
rengia metinius farmacijos mokslų ir farmacijos praktikos 
kongresus įvairiose pasaulio šalyse. Prieš metus analogiškas 
kongresas vyko Airijoje Dubline. Kitais metais vyks 75-sis 
kongresas Vokietijoje Diuseldorfe, o 2016 m. kongresas vyks 
Argentinoje Buenos Aires mieste. Šiais metais į kongresą 
atvyko virš 2000 vaistininkų iš 88 pasaulio šalių. Gausiausios 
buvo šių šalių delegacijos: JAV – 117

Vaistininkų ir farmacijos mokslininkų, Portugalijos -96, 
Danijos – 88, Tailando – 70, Australijos – 68, Nigerijos – 
66, Japonijos – 55, Jungtinės Karalystės – 50, Taivanio 47, 
Nyderlandų  - 46,  Indijos – 45, Kinijos – 41, Pietų Korėjos 
– 36, Prancūzijos ir Estijos – po 30 dalyvių. Iš Latvijos – 
oficialiame sąraše 2 asmenys, o iš Lietuvos delegacijoje buvo 
15 narių, įskaitant lydinčius asmenis ir vaistininką iš Čikagos 
Juozą Kalvaitį. Kitų šalių delegacijose buvo 10-20 narių arba 
pavieniai vaistininkai. 

Kongreso atidarymo ceremonija
 Kaip gi buvo sudaryta kongreso programa, kurioje dalyviai 

galėjo kelti savo profesinę kvalifikaciją. Rugpjūčio 30 d. dar 
prieš oficialų kongreso atidarymą vyko Pasaulinis farmacijos 
fakultetų dekanų forumas ir prasidėjo farmakotechnikų 
simpoziumas, kuris tęsėsi  ir kitą dieną.

Oficialus kongreso atidarymas vyko rugpjūčio 31 
dieną Bangkoko tarptautiniame prekybos ir parodų centre. 
Dalyvius šiltais žodžiais pasveikino FIP prezidentas dr. 
Mišelis Bučmanas (Michel Buchmann) ir Tailando farmacijos 
asociacijos prezidentas  dr. Sindčai Keoketičai (Sindchai 
Keokitichai). Pagal tradiciją kongreso atidarymo ceremonijos 
metu apdovanojami įvairių šalių farmacijos mokslininkai ir 
vaistininkai už nuopelnus farmacijai. J. Oddis apdovanojimas 
buvo suteiktas Jungtinės Karalystės vaistininkui C. H. 
Hitčingui (Hitchings) (po mirties) už nuopelnus FIP 
veikloje. Už įžymius nuopelnus profesinėje veikloje buvo 

apdovanotas Australijos vaistininkas J. Varas (Ware). Už 
nuopelnus farmacijos mokslui arba farmacijos praktikai 
buvo apdovanoti 8 individualūs FIP nariai: farmacijos 
mokslų srityje – prof. Henk de Jong (Nyderlandai), prof. 
Ross McKinnon (Australija0, Prof. Tsuneji Nagai (Japonija); 
farmacijos praktikos srityje – Zheng-Yu Chen (Kinija), 
Jcqueline Surugue (Prancūzija), dr. Frans van de Vaart 
(Nyderlandai), Lee C. Vermeulen (JAV) ir William Zellmer 
(JAV). Už nuopelnus farmacijos mokslui buvo apdovanoti 
2 mokslininkai: Monash universiteto Farmacijos fakulteto 
dekanui prof. Bill Charman (Australija) už 

Naujų vaistų kūrimą kovai su maliarija ir paskelbusiam 
virš 320 mokslinių straipsnių, o taip pat Kinijos farmacijos 
asociacijos prezidentui prof. Gouwel Sang už  mokslinius 
tyrimus klinikinės farmakologijos – kontraceptinių steroidų 
– srityje.

Kongreso darbas sekcijose
Kongreso dalyviai tris dienas galėjo susipažinti su 506 

stendinių  pranešimų turiniu ir pabendrauti su autoriais. 
Daugiausia pranešimų pateikė visuomenės vaistinių sekcija 
– net 146, ligoninių vaistinių sekcija pateikė 99 stendinius 
pranešimus, o akademinės farmacijos sekcija – 45. 

Kongreso darbas vyko penkiose sesijose:1.Vaistų 
prieinamumas; 2. Vaistininkų ir farmacinių paslaugų 
prieinamumas; 3. Farmacinės informacijos prieinamumas; 4. 
Kaip pasiekti geresnių rezultatų rytoj; 5. Mokymas, mokymas 
ir dar kartą mokymas. Žemiau pateiksime mūsų žurnalo 
skaitytojams kiekvienos sesijos pranešimų apžvalgą. 

1. Vaistų prieinamumas
Šioje sesijoje buvo perskaityti pranešimai apie didėjančias 

išlaidas kuriant naujus vaistus, apie skirtingas vaistų 
kainodaras, apie sveikatos draudimo sistemų įvairovę ir apie 
vaistininkų vaidmenį gerinant vaistų prieinamumą aiškinant 
pacientams apie generinių vaistų bioekvivalentiškumą. 
Pranešimai buvo skirti ir būtinų vaistų sąrašų derinimo 
su gydymo standartais problemoms, ir inovatyvių vaistų  
prieinamumo gerinimo perspektyvoms, ir neįgyvendintų 
pažadų, kuriant naujus antibiotikus, priešvirusinius bei 
„našlaitelinius“ vaistus, analizei, ir apie biologinių tyrimų 
netaikymą generiniams vaistams, ir apie nepertraukiamo 
vaistų vartojimo klinikinę reikšmę gydant tuberkuliozę arba 
ŽIV infekcijas, ir apie vaistininkų ir vaistų tiekėjų atsakomybę 
aprūpinant vaistais pacientus nepaprastųjų situacijų atvejais.

2. Vaistininkų ir farmacinių paslaugų prieinamumas
Kongreso dalyviai šioje sesijoje galėjo išklausyti 

pranešimus apie vaistininko profesinės autonomijos patirtį 
bei profesinės kompetencijos vertinimo modelį JAV, 
Australijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Patirtimi pasidalijo 
JAV ir Belgijos pranešėjai, kalbėdami apie vaistininko 
prieinamumą geografiniu požiūriu bei užsidarius vaistinei. 
Keletas pranešimų buvo skirta vaistininko įvaizdžiui 
apibūdinti bei savivokos įvertinimui. Dalis pranešėjų gvildeno 
Geros vaistinių praktikos diegimą vaistinėse pabrėždami, kad 

TARPTAUTINĖS FARMACIJOS FEDERACIJOS (FIP) PASAULINIO 
FARMACIJOS MOKSLŲ IR PRAKTIKOS KONGRESO NAUJIENOS

Eduardas Tarasevičius, Zita Barsteigienė, Kęstutis Ramanauskas
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tai neįgyvendinama, jei vaistinėje nebūtų vaistininko. Apie 
socialinių tinklų bei spaudos svarbą padedant vaistininkui 
bendrauti su pacientais kalbėjo Australijos, Brazilijos, 
Indijos ir JAV pranešėjai. Paliatyvios rūpybos patirtį 
ir problemas pristatė Vokietijos, Škotijos ir Australijos 
vaistininkai. Apie vaistininkų dalyvavimą medikamentinio 
gydymo procese individualizuojant gydymo režimą kalbėjo 
Jungtinės Karalystės, JAV, Australijos, Malazijos atstovai. 
Apie mokamų farmacinių paslaugų diegimo patirtį diskutavo 
įvairių šalių atstovai, kuriems talkino Danijos ir Australijos 
moderatoriai.

3. Farmacinės informacijos prieinamumas
Keletas pranešėjų kalbėjo apie tai, kokia turi būti 

pacientui teikiama informacija: ar tai turi būti tik žinios, ar 
reikia vadovautis sveiku protu. JAV, Nyderlandų ir Švedijos 
pranešėjai pabrėžė būtinumą vaistininkui turėti prieinamą 
informaciją apie pacientą pirminės sveikatos priežiūros 
apimtyje ir tuo būdu dalyvauti integralioje sveikatinimo 
veikloje. Australijos pranešėjai akcentavo aiškaus klausimų 
sąrašo naudojimą diegiant pacientų konsultavimą ir 
informavimą raštu. Apie naujų technologijų diegimo naudą 
įgyvendinant farmacinę rūpybą ir teikiant farmacines 
paslaugas vyko apvalaus stalo diskusija, kurioje dalyvavo ir 
farmacijos studentai.

Apie pacientams skirtos informacijos tobulinimą kalbėjo 
Jungtinės Karalystės, Vokietijos, JAV, Australijos pranešėjai, 
pabrėždami berecepčių vaistų gamintojų prievolę pateikti 
pacientams suprantama kalba būtiną informaciją. Apie 
vaistininkų svarbų vaidmenį informuojant pacientus apie 
vaistažolinius ir tradicinės medicinos preparatus bei maisto 
papildus kalbėjo Japonijos, JAV ir Nyderlandų autoriai, 
pabrėždami būtinybę pateikti vaistininkams tyrimais pagrįstą 
informaciją. Informacinių technologijų svarbą perduodant 
informaciją apie pacientą elektroniniu būdu bei platinant tele- 
ir video-informaciją vaistinėse pristatė Danijos vaistininkai.

4. Kaip pasiekti geresnių rezultatų rytoj...
Jungtinės Tautos yra paskelbusios Motinos ir vaiko 

sveikatą prioritetine ir todėl vaistininkai yra kviečiami 
aktyviai įsijungti į motinos, naujagimio ir vaiko sveikatos 
apsaugos gerinimą. Šiai problemai buvo skirtos penkios 
pranešimų temos. Keletas pranešimų buvo skirti su amžiumi 
susijusių vaistų vartojimo problemoms aptarti ir kaip pagerinti 
pažeidžiamų pacientų gydymo rezultatus. Apie „tradicinius“ 
ir „vakarietiškus“ vaistus kalbėjo Tailando atstovai, o apie 
etnofarmakologijos pasiekimus ir vaistų registracijos ypatybes 
pranešimus skaitė Japonijos ir Australijos mokslininkai. 
Apie psichikos ir kitų pažeidžiamų ligonių grupių poreikius 
22 amžiuje kalbėjo Danijos ir Airijos atstovai. Diagnozės 
svarba individualizuojant vaistus ir gydymą – ką turi žinoti 
vaistininkas. Tokia buvo pranešimų bendroji tema, apimanti 
ir farmakogenetikos markerius, ir vėžio biomarkerius, ir 
antibioterapiją. Dalis pranešimų buvo skirta vaistininko 
dalyvavimo skiriant tinkamą medikamentinį gydymą, 
įvertinant profesinę ir ekonominę svarbą. Šioje sesijoje buvo 
perskaityti pranešimai apie virškinimo trakto negalavimo 
simptomų atpažinimą remiantis 2013 m. paskelbtomis 
Pasaulio gastroenterologų organizacijos taisyklėmis ir kaip 
turėtų elgtis vaistininkai teikiant farmacinę rūpybą šios 
grupės pacientams.

5. Mokymas, mokymas ir mokymas...

Šioje sesijoje buvo pristatytos PSO 2013 m. spalio mėn.
paskelbtos „Sveikatos profesionalų mokymo ir tobulinimo 
pakeitimo ir lygmens taisyklės“.  Skaityti pranešimai 
atspindėjo kai kurių šalių universitetų mokymo programų 
pakeitimus tiek studentams, tiek doktorantams.

Apie kompetentingo vaistininko svarbą pacientui ir 
tyrinėjimais paremto mokymo ir praktikos geresnius rezultatus 
kalbėjo Jungtinės Karalystės atstovai. Keletas pranešimų buvo 
skirti pristatymui mokymo strategijos, kurioje akcentuojamas 
gydymosi berepčiais vaistais svarba.

Apie pramonei skirtų vaistininkų programų harmonizavimą 
kalbėjo Suomijos ir Jungtinės Karalystės atstovai. Kaip 
galima pasimokyti iš pacientų patirtinio tobulinimo metu 
kalbėjo JAV, Australijos, Singapūro, Tailando pranešėjai. 
Apie vaidybos elementų diegimą vertinant profesinius 
įgūdžius aptarnaujant pacientus kalbėjo Kanados, Jungtinės 
Karalystės ir Australijos atstovai. Farmacinei rūpybai atlikti 
padeda vaistininkų tobulinimo sistemų diegimas panaudojant 
kreditų, balų vertinimo metodus.   

Dar viena papildoma sesija buvo skirta individualių vaistų 
farmakokinetikos ir farmakodinamikos pristatymui, vaistų ir 
gamtosaugos problemų vertinimui, maisto papildų gamtinių 
medžiagų, vartojamų medicinos praktikoje, biotechnologinių 
bei pusiau sintetinių vaistų kūrimo metodų pristatymui. Kaip 
ir kasmet keltas pranešimų buvo skirti farmacijos istorijos 
tematikai, pramoninės vaistų technologijos pasiekimams 
pristatyti bei farmacijos vadybos taikymui karo arba ypatingų 
situacijų atvejais.

Kongreso metu buvo priimtas papildytas Bazelio 
pareiškimas apie ligoninių vaistinių ateities viziją

Kongreso dalyviai galėjo aplankyti šiam įvykiui skirtą 
farmacijos įmonių parodą, o taip pat susipažinti su Tailando 
vaistinių veikla.

Tailando farmacijos trumpa apžvalga
Tailande gyvena apie 65 mln. gyventojų, kurių antroji 

kalba yra anglų. Farmacijos 5 m. trukmės studijų programa 
pradėta diegti universitete nuo 1957 m., o nuo 2010 m. 
studijų trukmė 6 m. pagal PharmD. programą. Šiuo metu 
šalyje yra 19 farmacijos fakultetų ir per metus studijas baigia 
apie 1000 vaistininkų. Ilgą laiką šalyje vaistai buvo dviejų 
kategorijų:tradiciniai ir modernūs. Nuo 1999 m. įvesta nauja 
3 kategorijų klasifikacija: 1 – berecepčiai vaistai, kuriuos gali 
parduoti ne vaistininkas, 2 – berecepčiai vaistai, kuriuos gali 
parduoti tik vaistininkas, 3 – receptiniai vaistai, kuriuos gali 
parduoti vaistininkas. Šalyje yra apie 180 vietinės gamybos 
farmacijos įmonių, iš kurių 4 gamina substancijas, o 175 
gamina vaistinius preparatus. 130 įmonių turi Gerosgamybos 
praktikos (GMP) sertifikatus. Veikia virš 7000 vaistinių, 
iš kurių apie 2000 parduoda tradicinius vaistus. Šalyje 
registruota virš 26000 modernių vaistų, iš kurių apie 800 
įeina į būtinųjų vaistų sąrašą.

Būsimas FIP kongresas Europoje
FIP 75-sis kongresas vyks 2015 m. rugsėjo 28 – spalio 3 

d. Vokietijoje Diuseldofo mieste. Kongreso tema „Geresnė 
praktika – jei ji paremta mokslu ir skaidriai atliekama“. LFS 
organizuos vaistininkų ir mokslininkų išvyką į numatomą 
pasaulinį farmacijos mokslų ir praktikos kongresą kelti 
savo profesinę kvalifikaciją. Kviečiame iš anksto suplanuoti 
atostogų laiką ir sutaupyti eurų kelionės išlaidoms.
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Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 
pastabos ir komentarai

A: - Vaistinių pasiskirstymas Lietuvoje netolygus 
nei teritoriniu, nei demografiniu požiūriu (Europos Są-
jungos šalių patirtis rodo, kad tai įmanoma ir tuo būdu 
užtikrinamas geresnis vaistų prieinamumas gyvento-
jams).

Vaistinių buvimas kaimo tipo vietovėse ar mieste-
liuose paliktas likimo valiai t.y. išnykimui tuo blogi-
nant šių gyvenviečių gyventojų aprūpinimą vaistais 
(užsienio šalių patirtis – šias vaistines remia savivaldy-
bės arba vaistinių savininkų asociacijos, pas mus galė-
tų išspręsti šią problemą didieji vaistinių tinklai, kurie 
geranoriškai galėtų iš pelno paremti tokias vaistines 
apmokant patalpų nuomos ir komunalines paslaugas).

Budinčių vaistinių problema egzistuoja ir ji ne-
sprendžiama (užsienio šalių patirtis – galėtų būti 
vaistinių rotacijos principu įteisinti naktiniai vaistinių 
budėjimai).

Ekstemporalių vaistų gaminančių ir narkotiniais 
vaistais aptarnaujančių vaistinių teritorinis išdėstymas 
paliktas savieigai ir privačiai iniciatyvai (nėra valsty-
bės požiūrio).

B - Vaistų pasirinkimo galimybės ribotos:
a) ne visada pacientui rodomos kainos ir ne visada 

siūlomas pigiausias ir tinkamiausias kompensuojamas 
vaistas;

b) neišspręsta vaistų asortimento ir MPP problema, 
nes vaistinės farmacinės veiklos vadovas negali kreip-
tis į bet kurią Lietuvoje esančią didmeninio platinimo 
įmonę dėl reikalingo arba pigesnio vaisto (pavyzdžiai 
iš spaudos rodo, kad tinklo didmeninė įmonė aptarnau-
ja turimais vaistais savo vaistines) (būtini universiteto 
farmacijos fakulteto mokslininkų tyrimai ir rekomen-
dacijos).

C - Stebint vaistinių tinklų reklamos turinį susida-
ro įspūdis, kad svarbiausia ne farmacinė paslauga ir 
farmacinė rūpyba, o pardavimai ir pelnas (įkyri nuolai-
dų reklama, skatinimas pirkti vaistus tik per dvi val. ir 
kt.).

Taikoma sovietinių laikų premijų sistema už parda-
vimų plano viršijimą vaistinių darbuotojams tuo būdu 
skatinant neracionalų vaistų vartojimą.

Nepriimtas bendras visų vaistinių darbuotojams pri-
valomas farmacinės etikos kodeksas, nors egzistuoja 

LFS suvažiavime priimtas pagal Europos šalių patirtį 
parengtas vaistininko etikos kodeksas.

Farmacijos specialistas kartais priverstas nusižengti 
profesinei etikai, nes vaistinių savininkai – ne farmaci-
jos specialistai neatsako už „spaudimą“ vaistininkams 
pažeisti farmacijos profesinę etiką (Vokiečių vaistinės 
atvejis). Turėtų būti įteisinta vaistinių savininkų at-
sakomybė už trukdymą farmacijos specialistui nepri-
klausomai vykdyti farmacinės rūpybos paslaugas (JAV 
pavyzdys).

D - Farmacinės veiklos vadovas dažnai yra tik 
popierinis ir nebūna visą darbo laiką vaistinėje. Darb-
davių ( ne farmacijos studijas baigusių savininkų) 
požiūris į farmacijos specialistus skiriasi nuo kitų ES 
šalių ir JAV požiūrio.

Farmacijos specialistui nesudarytos sėdimos darbo 
vietos aptarnaujant sėdintį pacientą (bankų ir kitų pas-
laugas teikiančių įstaigų ir įmonių patirtis). Tereikia tik 
SAM įsakymo apie pacientui sėdimos vietos būtinumą 
jį aptarnaujant vaistinėje, nes dauguma pacientų yra 
garbaus amžiaus ir ligoti gyventojai (panašiai buvo 
išspręsta problema pažymint indentifikacinėje kortelė-
je vaistininko arba jo padėjėjo pareigybę). Vaistinėje 
vaistininkui tenka atlikti ir pagalbinius darbus, negau-
nant už tai atlyginimo.

E - Vaistinėje teikiamų farmacinių paslaugų ir 
sveikatos priežiūros paslaugų vykdymui nesudarytos 
tinkamos sąlygos (pažeidžiamas konfidencialumo 
principas).

F - Vaistininkų specialistų vieninga privalomos 
narystės asociacija (Farmacijos Rūmų prototipas) 
įmanoma tik tuo atveju, jeigu ji turėtų realią savivaldą 
ir nebūtų įtakojama vaistinių tinklų savininkų arba 
valstybinių institucijų (ES šalių patirtis).

Dauguma esamų problemų galėtų būti išspręsta, 
jei Lietuvoje būtų parengta pagal PSO rekomendaci-
jas ilgalaikė (10-15 m.) Nacionalinė vaistų politikos 
programa (NVPP).Apie tokios programos rengimo 
būtinumą kalbėjo buvęs sveikatos apsaugos ministras 
V. P. Andriukaitis, o viceministras Černiauskas pavedė 
LFS rengti tokią programą kartu su Farmacijos Depar-
tamentu.

LFS prezidentas
Prof. Eduardas Tarasevičius

PASITARIMAS-DISKUSIJA, SAM
(2014 09 23, 15-16,30 val. 204 k.)
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS
XXIX   SUVAŽIAVIMAS

29 th Congress of the Lithuanian Pharmaceutical Association

Vilnius, 2014 10 11

P R O G R A M A
2014 m. spalio 11 d., šeštadienis

11:00–12:00 Suvažiavimo dalyvių registracija
12:00–12:15 Suvažiavimo atidarymas. Sveikinimai
12:15–12:45 Naujausi farmacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir jų projektai

Miglė Domeikienė, SAM Farmacijos departamentas
12:45–13:10 Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) veiklos apžvalga ir artimiausi uždaviniai

Eduardas Tarasevičius, Lietuvos farmacijos sąjunga
13:10–13:40 Neteisėtas receptinių vaistų vartojimas

Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
13:40 – 13:50 Lenkijos ir Latvijos naujausi farmacijos teisės aktai
  Grzegorz Kucharewicz, Lenkijos farmacijos Rūmai,

Aigars Eninš, LFS Garbės narys, LFB
13:50 – 14:00 Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Garbės narių rinkimai

14:00—15:00    P i e t ų    p e r t r a u k a

15:00 – 15:30 Farmacijos įmonių veikla užtikrinant efektyvių  vaistų vartojimą
 Žydrūnas Martinėnas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
15:30 – 16:10 Vaistininko bendravimo meistriškumo akcentai efektyviai bendraujant su senjorais

Aurimas Vietrinas, VAUMA – mokymų agentūra
16:10–16:35 Etiniai farmacijos specialisto darbo visuomenės vaistinėje aspektai
 Jurgita Daukšienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
16:35–17:00    Vaistiniai augalai ir žaliavalgiai
 Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
17:00–17:30 Vaistininko tribūna – problemos, pasiūlymai,  diskusijos
17:30–17:50  LFS valdymo organų rinkimai
17:50–18:00 Suvažiavimo dokumento priėmimas, LFS XXX suvažiavimo pirmininko rinkimai, 

pažymėjimų įteikimas suvažiavimo dalyviams, suvažiavimo uždarymas
18:00–21:00 Suvažiavimo dalyvių vakaronė 

INFORMACIJA SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

Suvažiavimo dalyvio registracijos mokestis: 50 Lt – 
LFS nariui; sumokėjusiam metinį nario mokestį. Jaunajam 
vaistininkui (iki 5 m. po diplomo gavimo) - 40 Lt. Ne LFS 
nariui - 60 – Lt., studentams - 20 Lt.

Šis mokestis skirtas apmokėti suvažiavimo organizacines 
išlaidas (informacinę       medžiagą, gaiviuosius gėrimus, 
susitikimo vakaronę). Šį mokestį, o  taip pat metinį (2014 m.) 
LFS nario mokestį (50 Lt) galima pervesti į LFS sąskaitą 
(kodas  290667020) a. s. LT037044060000269219  AB SEB 
banke, kodas 70440. Šiuo  atveju registracijos metu prašome 
pateikti pavedimo kopiją.

Dalyviams bus įteikti pažymėjimai apie kvalifikacijos kė-
limą.(6 val.).

Maloniai prašome vaistinių ir kitų įmonių vadovus pa-
gal Paramos sutartį paremti suvažiavimą, kuriame dalyvaus 
Jūsų darbuotojai, pervedant lėšas į aukščiau nurodytą sąskaitą. 
Jei minimali parama viršija 100 Lt, tai vienas įmonės atstovas 
rėmėjo teisėmis gali nemokamai dalyvauti suvažiavimo darbe.

Sekmadienį 10.00 val. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Žvėryno rajone, Sėlių g.17) 
bus aukojamos Šv. Mišios, skirtos Lietuvos vaistininkų, išėju-
sių Anapilin, atminimui.

Suvažiavimo metu veiks paroda „FIP 74-ojo kongreso 
akimirkos“, o vaistų gamintojai eksponuos naujausius far-
macinius preparatus. Šiuo atveju parodos dalyvis suderina su 
orgkomitetu eksponavimo ploto ir kitus klausimus.
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Dirbdamas Kauno vaistų sandėlyje ruošiausi provizorių 
atestacijai. Atestavimo komisijoje buvo įvairaus rango 
atstovai. Laipsniškai buvau vertinamas nuo pirmos iki 
aukščiausios kvalifikacinės kategorijos, kaip provizorius 
farmacinio darbo organizatorius.

Kauno vaistų sandėlyje dirbome gerai, todėl vieną 
dieną iš Vilniaus centrinio vaistų sandėlio atvyko 
delegacija susipažinti su mūsų darbu, pasidalinti 
patirtimi. Mes juos gražiai priėmėme, papasakojome 
apie savo darbą, parodėme patalpas ir pavaišinome. O 
jie vykdami namo prie Vievio susimušė. Po to žurnale 
„Šluota“ buvo parašyta, kad kauniečiai nugirdė svečius ir 
t.t. Laikraštininkai sukėlė didelį triukšmą ir mes turėjome 
aiškintis. O, pasirodo, kad tie svečiai dar pakeliui sustojo, 
nusipirko degtinės, nes mūsų vaišių jiems buvo maža...

Į Kauno vaistų sandėlį, dirbti sugrįžau 1994 m. 
gruodžio 28 d.

Mane direktoriaus pareigoms paskyrė Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministras, paskyrimui pritarė ir vaistų 
sandėlio stebėtojų taryba.

Po atliktos inventorizacijos įvyko perdavimas. Sandėlį 
priėmiau iš docento H. Petkevičiaus, kuris išėjo dirbti į 
užsienio kapitalo įmonę.

Darbo specifika man buvo žinoma, sutikau ir daug savo 
buvusių bendradarbių, tačiau kai pasirašiau dokumentus ir 
išsamiau susipažinau su esama padėtimi, pasidarė neramu. 
Sandėlyje buvo daug nelikvidinių prekių. Ypač pirktų 
už gautą kreditą iš Pasaulio banko. Sveikatos apsaugos 
ministerija šiems medikamentams buvo nustačiusi tik 
6% antkainį.Tai vaistinėms buvo nenaudinga, nerentabilu 
ir jos tų medikamentų iš Valstybinio vaistų sandėlio 
pirkti nenorėjo, perkant iš privačių sandėlių, kurių tuo 
metu jau buvo, antkainį buvo galima didinti. Sveikatos 
apsaugos ministerija norėjo, kad ligoniai gautų pigesnius 
vaistus, bet ekonomikos naujų taisyklų farmacininkai 
dar nemokėjo, be to vaistinės jau buvo nebe Sveikatos 
apsaugos ministerijos žinioje.

Už kreditą reikėjo mokėti dideles palūkanas,o pirkėjų 
nebuvo.

Be to privačios bendrovės norėjo, kad valstybinis 
vaistų sandėlis būtų likviduotas, jas domino naujas 
sandėlio pastatas ir trys hektarai žemės... Prasidėjo įvairūs 
anoniminiai skundai, įvairūs patikrinimai. Tai žeidė 
sandėlio darbuotojus, kurie sandėlyje dirbo daugiau kaip 
po 20 metų, be to jie turėjo ir šeimas. Žeidė ir mane. Net 
buvo užsakyti ir straipsniai laikraščiams... Ištisus aštuonis 
mėnesius tęsėsi šitas „košmaras“. Galu gale komisijos 
turėjo pripažinti, kad jokių nusikaltimų nerasta... Man 
tai kainavo daug sveikatos, ištiko insultas... Tuomet 
nepavyko sužlugdyti vaistų sandėlio. Po šio triukšmo dar 
du metus dirbau direktoriumi.

1962 m. buvo reorganizuotas VFV priklausantis 
sandėlių ūkis.

Buvo įsteigta Medicinos technikos valdyba 
„Medtechnika“, kuri perėmė ligoninių aprūpinimą 
medicinos įrengimais ir prietaisais, jų montavimą ir 
remontą, net ir optiką. Ši valdyba buvo tiesiogiai pavaldi 
Sveikatos apsaugos ministerijai. Aš buvau paskirtas 
„Medtechnikos“ Kauno skyriaus vadovu. Valdybos 
viršininkas buvo inžinierius L. Aleknavičius. Kauno 
skyriuje darbuotojų buvo virš dviejų šimtų. Man, jaunam 
27 metų vaikinui, reikėjo rasti bendrą kalbą su padalinių 
vadovais, kurie buvo du kartus už mane vyresni, savo 
srityje geri specialistai, turiu pasakyti, kad mane mandagiai 
priėmė, tašiau kiekvieną savo žingsnį ir poelgį turėjau 
gerai apsvarstyti. Po truputį man pasisekė kopti pirmyn. 
Pagerėjo finansinė padėtis, pradėjome dirbti rentabiliai. 
Man teko daug važinėti po Sovietų Sąjungos gamyklas, 
kad gauti reikiamus įrengimus ligoninėms.

Domėjausi naujų ligoninių statyba, domėjausi kas joms 
pirmiausia būtina ir ar turi tam lėšų. Sutaręs išrūpindavau 
įrangą, bet už ją reikalaudavau bent dalinio avansinio 
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SVEIKINIMAI  FF ABSOLVENTAMS
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba nuoširdžiai sveikina 2014 metų vientisųjų studijų 

studentus, išlaikiusius baigiamąjį egzaminą farmacijos magistro kvalifikaciniam laipsniui gauti 
ir vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir linki geros kloties būsimoje profesinėje veikloje.
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apmokėjimo, nes dažnai Sveikatos apsaugos ministerija 
neturėdama pinigų apsunkindavo mūsų finansinę padėtį.

Mes operatyviai gaudavome įrengimus, o paskui mūsų 
inžinieriai juos nustatytu laiku ir kokybiškai sumontuodavo. 
Su ligoninėmis turėjome tvirtus susitarimus ir dėl jų 
priežiūros, o su gamyklomis – dėl garantinio remonto. 
Tokiu būdu dirbant, tapome finansiškai stiprūs. Jokių 
nelikvidų sandėliuose neliko. Prisimenu įdomų atvejį. 
Mane pasikvietė Kauno 2-os ligoninės vyr. gydytojas 
V. Bučiūnas ir jo pavaduotoja J. Marcinkienė pokalbiui. 
Ligoninė gavo lėšų statyti naują ligoninę Vilijampolėje, 
esamoji senamiestyje buvo visai nebetinkama darbui. 
Įrenginiai naujai ligoninei neužsakyti, o juk buvo planinis 
ūkis – viską reikėjo planuoti iš anksto, prieš metus. Aš 
pasiūliau vyr. gydytojui V. Bučiūnui kartu vykti į SSSR 
gamyklas ir tartis dėl įrengimų gavimo iš viršplaninės 
įmonių produkcijos. Vykstam abu. Po mūsų kelionių ir 
tvirtų susitarimų praktiškai gauname reikiamus rentgeno 
aparatus, operacinius stalus, stomatologinę, ginekologinę 
ir kitą įrangą. Valio! Ligoninė atidaroma laiku. Visi 
patenkinti. Buvo ir daugiau išvykų dėl aparatūros 
įsigijimo. Pagal pareigybę, turėjau rūpintis ne tik Kauno, 
bet ir Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio zonomis. Be abejo, 
turėjau žinių apie visos respublikos ligoninių, sanatorijų 
statybą bei rekonstrukcijas.

„Medtechnikoje“ sekėsi dirbti neblogai. Atsirado laisvo 
laiko ir toliau dirbti institute ir mokykloje, vaistinėje. 
Daugiau laiko liko ir visuomeninei veiklai. Pagarbiau su 
manim ėmė elgtis ir tie, kurie apie mane rašė, kad esu 
neaktyvus, nesugebėsiu vadovauti.

Institute nedirbau visuomeninio darbo, nes turėjau 
užsidirbti pragyvenimui, stipendijos nepakako. Todėl po 
paskaitų kroviau vagonus, dirbau sporto metodininku 
Spartako draugijoje, vasaromis kultūros darbuotojų 
profsąjungos pionierių stovyklos ūkvedžiu. Man rūpėjo 
pinigėlių užsidirbti ne tik sau, bet paremti ir gausią šeimą 
Zarasų rajone.

Nei dėstytojai, nei dekanatas nesidomėjo, kodėl 
nedalyvauju visuomeniniame studentų gyvenime. 
Mano studijų laikais tik labai buvo vertinami aktyvūs 
visuomeniniai veikėjai, komjaunimo ir profsąjungos 
aktyvistai.

Aš darbe žmones vertinau pagal jų dalykines savybes, 
darbštumą, sąžiningumą ir kvalifikaciją. Visuomet rėmiau 
iniciatyvius darbuotojus, bendraminčius, pasitelkdamas 

juos bendraautoriais, patikėdamas svarbias užduotis. 
Domėjausi visomis gyvenimo sritimis. Labiau vertinau 
darbą negu visuomeninę veiklą, todėl konfliktavau su 
partiniai veikėjais Kaune, ypač su Panemunės rajono 
pirmuoju sekretoriumi A. Raškevičiumi, o vėliau jau 
Vilniuje su Spalio rajono pirmuoju sekretoriumi Švedu, 
kuris pabėgo į Baltarusiją.

Savo bendradarbiais visapusiškai rūpinausi: jų darbo 
sąlygomis, uždarbiu, kvalifikacijos kėlimu, net ir poilsiu 
bei sportu.

Konfliktas su sekretoriumi A.Raškevičiumi prasidėjo 
dėl politinio švietimo ratelio darbo. Dirbdamas chemijos 
farmacijos fabrike „Sanitas“ išvykau į ilgalaikę 
komandiruotę. Grįžtu iš jos rytą, ir kaip įprasta, pirmiausia 
einu į gamyklą, o tik po to į namus. Mane pasitiko tuščios 
darbo vietos, tik politinio švietimo klasėje (buvo ir tokia 
įmonėje) pilna žmonių. Paklausiau: „Norėčiau žinoti kokia 
proga visi cechų ir skyrių viršininkai ir administracija 
susirinko darbo metu į klasę?“ Pasirodo vyko politinio 
Švietimo ratelio užsiėmimai. Aš nieko neturiu prieš 
politinį švietimą, bet šviestis reikia po darbo, o darbo 
metu reikia dirbti. Užsiėmimas greitai pasibaigė. Bet ir 
man greitai buvo surengtas sekretoriaus A. Raškevičiaus 
„mokymas“. Komisija iš 17 asmenų tikrino partinės 
organizacijos darbą. Šį darbą puikiai išmanė partinės org. 
sekretorė E. Stankevičiene. Virš 20 metų ji dirbo šį darbą. 
Tikrino ir nieko baisaus nerado, bet akte buvo prašyta: 
„direktoriui H.Dūdėnui nurodyti į nepakankamą partinio 
biuro kontrolę. A. Raškevičius nenurimo, stebėjo ir rinko 
žinias apie direktoriaus elgesį, juk buvo ir tokių, kuriems 
ką bedarytum,viskas negerai. Ilgai laukti sekančios 
komisijos nereikėjo. ..

Esu labai dėdingas Lietuvos Vyriausiosios farmacijos 
valdybos viršininkui Jonui Eišvydžiui, kuris 1966 
metų gruodžio mėn. pabaigoje mane paskyrė chemijos 
farmacijos fabriko „Sanitas“ direktoriumi, patikėjo 
„Sanito“ kolektyvą.

Dirbant „Sanite“ teko daug bendradarbiauti su juo. Kai 
po pirmų darbo metų nuvažiavau pas viršininką J. Eišvydų 
ir jo paklausiau, kaip jam patinka meno darbas, jis pasakei 
„Daryk, kad būtų geriau...“ Po pokalbio supratau, kad 
turiu pilną veiksmų laisvą. Tačiau viršininko žodis buvo 
ir kažkoks paslaptingas. Daryk, tai daryk, o už pasekmes 

teks pačiam ir atsakyti.
Jonas Eišvydis buvo plačiai žinomas ir gerbiamas ne 

tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Jis buvo gyvenimo visko 
patyręs, matęs ir šilto ir šalto.

Pagal kilmę abu buvome Zarasų krašto vaikai, pagal 
horoskopą abu šiauliai. J. Eišvydis lankė Zarasų mokyklą 
1913 metais, o aš – 1946-54. J. Eišvydis mokėsi Saratovo 
universitete vaistininkų padėjėjų kursuose, o aš, dirbdamas 
„Sanite“ lankiausi ne tik Saratovo bet ir daugelyje kitų 
Rusijos medicinos pramonės gamyklų, J. Eišvydis dirbo 
Charkove, o aš glaudžiai bendradarbiavau su šio miesto 
mokslo tyrimo įstaigomis ir Charkove gyniau farmacijos 
mokslų kandidato disertaciją.

J. Eišvydis dirbo Gorkio mieste, o aš šio miesto 
farmacijos gamyklose stažavausi, J. Eišvydis Gorkyje 
dirbo srities gyvulininkystės valdyboje, o aš „Sanite“ 
įrengiau veterinarinių preparatų gamybą, padėjau įrengti 
Ukmergės biofabriką.

J. Eišvydis stalinizmo metais kalėjo, patyrė tuometinį 
tardymų siaubą, o aš Zarasų gimnazijoje irgi Stalino 
laikais buvau moraliai pažemintas, nukirpo plaukus, 
elgesį sumažino iki dviejų, nes su klasės draugais švenčiau 
Kalėdas, o prieš tai patarnavau mišioms Smalvų ir Zarasų 
bažnyčiose. J. Eišvydis neprarado gerų as¬mens savybių, 
o aš irgi atlaikiau tuometinį gimnazijos vadovų spaudimą, 
prastą charakteristiką ir kaltinimą apolitiškurnu. J. 
Eišvydis dirbo Gorkio vaistų sandėlyje prekių žinovu, o 
aš – Kauno vaistų sandėlio skyriaus vedėju, vėliau net 
generaliniu direktoriumi. Tenka pažymėti, kad J. Eišvydis 
drąsiai rinko kadrus, ypač jaunus specialistus. Prisimenu 
kai pradėjo domėtis mano kandidatūra. Pirmiausia 
paskyrė į Kauno „Medtechnikos“ skyrių, kur buvo sunki 
finansine padėtis, prastos sandėliavimo patalpos. Mums 
teko medinstrumentus saugoti Šaritkų bažnyčioje, o 
medaparatūrą šv. Jurgio bažnyčioje. Kur buvo kiauri 
stogai, išlaužti langai ir durys.

Man teko pirmiausia suremontuoti stogus. Kai darbai 
buvo atlikt džiaugiausi, kad ant paveikslų ir sienų netekėjo 
vanduo, jų neteršė tuo laiku bažnyčių pastogėse apsigyveną 
paukščiai – balandžiai. Visgi mano močiutės norėjo mane 
matyti kunigu. Kunigu netapau, bet Dievo namams 
paskyriau reikiamą dėmesį. Todėl turiu pareikšti,kad esu 
labai dėkingas J. Eišvydžiui už patikėtas man pareigas, už 
jo draugišką, tėvišką rūpestį.

J. Eišvydžio veiklos, žmogiškumo pavyzdys visus mus 
žavėjo. Mes buvome vieni geriausiu tuometinėje TSRS 
gamybiniu, moksliniu, kultūriniu pavyzdžiu.

J. Eišvydžio gyvenimas buvo sunkus ir sudėtingas. 
Jam vykstant į Rusiją 1914 metais prasidėjo karas ir 
jis atsidūrė Jekaterinburge (Dniepropetrovske), dirbo 
vaistinėje, centrinės ligoninės vaistinėje. Į Lietuvą grįžti 
nebuvo pas ką. Tėvai mirė nuo dėmėtosios šiltinės.

J. Eišvydis nuo dvidešimtųjų metų aktyvus 
profsąjungos lyderis. Medicinos darbuotojai labai pamėgo 
gerą, nuoširdų jų teisių gynėją. Vėliau jam teko dirbti 
įvairius darbus, net žemės ūkio srityje.

Tačiau trisdešimt septintais metais J. Eišvydis 
pašalinamas iš komunistų partijos, suimamas, trys metus 
kalėjo kaip liaudies priešas. Kalėjime jis nepalūžo. 
Keturiasdešimtais metais paleidžiamas iš kalėjimo ir 
pradeda dirbti farmacinį darbą paprastu prekių žinovu 
sandėlyje.

O jau keturiasdešimt antrais metais mobilizuojamas į 
armiją į šešioliktąją diviziją.

Po karo tampa Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos 
Vyr. Farmacijos valdybos viršininku. Šį darbą J. Eišvydis 
dirbo iki septyniasdešimt ketvirtų metų balandžio 
mėnesio penktos dienos. Per savo ilgą ir produktyvų darbą 
Lietuvoje buvo atkurtos ir naujai pastatytos vaistinės, 
farmacijos gamyklos.

Pažymėtina, kad jis priimdavo į darbą nereikalaudamas 
biografijų, nesvarbu, kad buvai tremtyje už politinius 
ar panašius dalykus. Tai buvo žmogus pilnas šviesių 
idėjų. Šešiasdešimt šeštais metais J. Eišvydžiui buvo 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos 
darbuotojo vardas. Mirė septyniasdešimt septintai metais 
kovo mėnesio septynioliktą dieną. Palaidotas Vilniuje 
Antakalnio kapinėse su savo ištikima žmona Klavdija. 
Negailiu laiko ir aplankau šiuos man brangių žmonių 
kapus, uždegu žvakę.

„Sanite“ faktiškai savo veiklą pradėjau tūkstantis 
devyni šimtai šešiasdešimt septintais metais, tik po 
naujų metų, kai Vyr. farmacijos valdybos viršininko 
pavaduotoja R. Žukienė pristatė „Sanito“ kolektyvui. 
Man buvo trisdešimt trys metai, o kolektyvas virš trejų 
šimtu žmonių, visi veteranai, vienas kitą gerai pažinojo, 
buvo kaip viena šeima.

Patekęs į tokį kolektyvą turėjau prie jų prisitaikyti ir 
nukreipti kūrybinei kolektyvo veiklai. Pirmiausiai reikėjo 
užbaigti prieš tris metus pradėtą ampulių cecho statybą. 
Tuo laikotarpiu buvo gaminama 41 milijonas ampulių, 
o projektinė užduotis šimtas keturiasdešimt milijonų... 
Vyko sudėtingos statybos ampulių cecho darbai.

Man pasisiekė per dvidešimt darbo metų ampulių cecho 
gamybą išvystyti iki trijų šimtų keturiasdešimt milijonų 
ampulių. Teko dirbti diplomatiškai ir kūrybiškai.

Neskriausti senų vadovų, teko priimti naujų specialistų 
ir darbininkų. Farmacijos pramonei Lietuvoje neruošė 
specialistų. Teko siųsti mokytis į veikiančius fabrikus ir 
gamyklas visoje Tarybų sąjungoje – Maskvoje, Kijeve, 
Leningrade, Charkove, Lvove ir kitas. Ypač padėjo 
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stažuotės Lvovo chemijos-farmacijos gamykloje. 
Vėlesniais metais išvystėme „Sanito“ veikla, kad tapome 
pavyzdine TSRS įmone, į kurią pastoviai atvykdavo iš 
Leningrado pasitobulinimo kursų stažuotojai pasimokyti.

„Sanitas“ tapo, pagal to meto galimybes, viena 
didžiausių vaistų eksportuotojų. Gaudavome įvairias 
premijas.

Esant geriems gamybos rodikliams, vykdėme 
gamybinių pastatų rekonstrukciją, eksperimentinės ir 
analitinės laboratorijos statybas. Pastatėme mechaninių 
dirbtuvių korpusą, įsteigėme projektavimo skyrių. 
Projektavome ir įdiegėm į gamybą daug įrengimų 
paspartindami technologinių procesų tobulinimą. 
Sukūrėm Kauno Medicinos instituto farmacijos fakulteto 
studentams vaistų pramonės laboratorijas pagal visus 
profilius. Darbų vykdymui daug išminties parodė 
Dambrauskas, J. Makauskas, E. Stankevičienė, J. Būda 
K. Prapestytė, M. Tamašauskas, V. Tamašauskas, V. 
Čiginskas ir kiti.

Sidabro medalis Visasąjunginėje liaudies ūkio 
parodoje – didžiulis nuopelnas gamyklos racionalizatorių 
ir išradėjų. Tai buvo didelis džiaugsmas. Pagerėjo mūsų 
sukurti ampulių pakavimo įrenginiai, mechanizuotai 
fasavo ampules, formavo dėžutes. Prieš tai dirbo keturios 
linijos ir rankiniu būdu fasavo ampules. Vienoje linijoje 
dirbo šešiolika darbuotojų – viso šešiasdešimt keturios 
moterys, pasitaikydavo dūžis ir ampulių trūkumas. Taigi 
pagerėjo produkcijos kokybė, paspartėjo fasavimas, 
atsilaisvino darbo rankų. Įvyko tikra revoliucija ampulių 
ceche .Vėliau mechanizuotas fasavimas pritaikytas ir 
eksporto produkcijai.

Dėka visų mūsų racionalizatorinių darbų nuolat didėjo 
gamybos apimtys, produkcijos kokybė. Tamprūs ryšiai su 
Kauno politechnikos, Medicinos instituto mokslininkais 
– nuolat diegėme visa tai kas naujausia. Tai įrengimų 
kūrimas ir gamyba, technologijos procesų tobulinimasis 
ir t.t. „Sanito“ produkcija buvo daugiaprofilinė. Kasmet 
įdiegėme po keturis- penkis naujus preparatus. „Sanito“ 
patalpose nuolat vyko įvairaus pobūdžio mokslinės 
konferencijos. Bendradarbiavome su mokslo tiriamaisiais 
institutais Maskvoje, Leningrade, Latvijos organinės 
sintezės institutu ir kt.  Didelį vaidmenį suvaidino „Sanito“ 
gyvenime draugystė su Vengrijos farmacijos gamyklomis 
– Gedeon Richter, Chinoin, Biogal ir kitomis. Tamprūs 
ryšiai siejo su Lenkijos Polfos farmacijos gamyklomis.

Malonu prisiminti ir tai, kad plėstis ir gerinti gamyklos 
veiklą padėjo Vyriausiosios farmacijos valdybos 
viršininkas J. Eišvydis, jo pavaduotoja R. Žukienė. 
Vėlesniame laikotarpyje – V. Sakalauskas ir sveikatos 
apsaugos ministras V. Kleiza,

Ruošiant farmacijos specialistus nuoširdžiai dirbo: 
Kaikarienė, Tarasevičius, Arnastauskas,  Kanopka, 
Žukienė, Sakalauskas ir kiti.

„Sanito“ kolektyve labai gerai dirbo medicinos 
instituto auklėtiniai: Jonas Makauskas. Jonas Grinevičius, 
Jonė Makauskienė, D. Borisevičienė. Gerus gamybinius 
ir mokslinius tiriamuosius darbus „Sanito“ kolektyve 

vykdė ir mano kurso draugai: V. Jašmontas, J. Treinytė, 
B. Šutienė ir daugelis kitų.

Šalia gamybinės veiklos sėkmingai dirbo sportininkai, 
saviveiklininkai: moterų ir vyrų ansambliai, dramos 
būrelis. Vyrų ir moterų ansambliai-daugkartiniai Lietuvos 
respublikos konkursų nugalėtojai. Vyko koncertuoti į 
užsienio valstybes: Bulgariją ,Vengriją, Korėjos liaudies 
demokratinę respubliką.

Turėjome poilsio bazes Palangoje, Šventojoje, prie 
Kauno marių buvo veteranų poilsio namai, Birštone - 360 
vietą poilsiavietė darbuotoją vaikams, Varėnos rajo¬ne 
prie Burokaraisčio ežero buvo pastatyti namai, kur galėjo 
ilsėtis 40 dirbančiųjų.

Įmonės salėje vykdavo vakaronės, kuriose dalyvaudavo 
ir šeimos nariai, sporto salėje – sportinės varžybos.

Prisimindamas savo darbo metus „Sanite“ esu labai 
dėkingas bu¬vusiems savo bendradarbiams, ypač išradėjui 
ir racionalizatoriui, fabriko vyriausiam mechanikui, 
o vėliau ir vyriausiu inžinieriumi dirbusiam Vladui 
Dambrauskui. Jo sukurti įrengimai gamybai mechanizuoti 
visą sanitiečių pasididžiavimas, daugelis mums pavydėjo 
tokio tokio gabaus ir puikaus savo darbo žinovo.

Dėmesio vertas konsultantu fabrike dirbęs, mano 
bičiulis che¬mijos mokslą kandidatas, docentas J. 
Arnastauskas. Jis padėjo mums įrengti analitinę 
laboratoriją, renti kvalifikuotus analitinės laboratorijos 
kadrus. Jurgis buvo dirbęs Kauno vaistų sandėlyje, buvo 
Kauno medicinos instituto Bendrosios chemijos katedros 
vadovas.

Pažymėtinas Kauno medicinos instituto farmacijos 
fakulteto diplomantas A. Bertulis, kuris „Sanite“ dirbo 
įvairiose pareigose ir net tapo jo generaliniu direktoriumi. 
Jis dirbdamas „Sanite“ Charkovo chemijos ir farmacijos 
institute apgynė disertaciją, su kitais autoriais pateikė virš 
10 svarbių išradimų.

Malonu prisiminti prof. V. Brasiūną. Studijuodamas 
jis dirbo Kauno 63-je vaistinėje, kur ir man teko dirbti. 
Su V. Brasiūnu kartu dirbau mokslinį tiriamąjį darbą, jo 
tema – 6-merkaptobenztiazolas ir jo dariniai. Su didele 
pagarba prisimenu farmacijos fakulteto dekaną prof. B. 
Šiaulį. Tai pirmas mano mokslinio darbo vadovas. Šį 
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darbą „Jodo problemos sprendimas Tarybą Sąjungoje“ 
dariau dar bedamas studentas. Profesorius paskatino 
mane susipažinti su moksline literatūra, bibliografija. 
Profesorius B. Šiaulis stažavosi daugelyje pasaulio 
valstybių, buvo puikus pedagogas, savo specialybės 
– farmacinės chemijos ir farmakologijos žinovas. B. 
Šiaulio ir kitų jo bendradarbių dėka karo metais buvo 
paslėpti ir išsaugoti nuo sunaikinimo, prozektoriumo 
koplyčioje buvusią Lietuvos didvyrių, lakūnų Dariaus ir 
Gireno palaikai. Studijuojant teko klausytis jo paskaitą 
apie alko¬holio žalą, sveiką gyvenimo būdą. Profesorius 
B. Šiaulis staiga mirė 1957 metais. Man teko dalyvauti 
jo laidotuvėse, stovėti prie jo karsto garbės sargyboje ir 
palydėti jį šaltą sausio 19 d. į Petrašiūnų kapines Amžinam 
poilsiui.

Taip pat malonu minėti KMI diplomantą, dabar jau 
profesorių, A. Savicką. Jis studijuodamas bei dirbdamas 
„Sanito“ vaistų technologijos pramoninėje laboratorijoje 
pasižymėjo kaip darbštus, atkaklus ir malonus žmogus. 
Vėliau jis įstojo į Leningrado chemijos farmacijos instituto 
Vaistų technologijos katedros aspirantūrą. Teko būti 
šiame institute ir girdėti gerus atsiliepimus apie jį. Vėliau, 
jau man esant susivienijimo „Fermentas“ generaliniu 
direktoriumi, A. Savickas aktyviai bendradarbiavo 
su gamyklomis moksline tematika, teikė metodines 
rekomendacijas. Prof. A. Savickas paruošė daug vertingų 
programų farmacijos specialistų kvalifikacijai kelti, yra 
vienas iš vadovėlio „Vaistų technologija“ autorių.

Tapęs „Sanito“ direktoriumi susipažinau ir su VFV 
viršininko pavaduotoja R. Žukiene. Jinai mane ir pristatė 
„Sanito“ kolektyvui, parodė fabriko ūkį. Dievulėliau, 
pilnas kiemas įrengimų, jie užsnigti sniego krūvos, 
statomas ampulių cechas be gyvybės žymių. Šį cechą 
statė ilgai, visur buvo kliūtys. O man dabar „leidžiama“ 
statybą baigti per 5–6 mėnesius ir nei žingsnio atgal.

Buvęs direktorius S. Kuntoras kreipėsi į mane maloniai 
– „Hanečka“. Jo tėvas baltarusis, o motina lenkė. Jis net 
pasiūlė man sėdėti kartu viename kabinete, nes manė kad 
tam „vaikui“ reikia padėti.

S. Kuntoras užjautė mane patekusį į tokią bėdą. 
Prieš mano paskyrimą į direktoriaus pareigas kovojo net 

keli kandidatai, VFV J. Eišvydis viską matė, pasvėrė ir 
nutarė paskirti mane. Gaila buvo palikti „Medtechnikos“ 
kolektyvą, su visais gerai sutariau, mano tiesioginis 
viršininkas Liudas Aleknavičius buvo demokratiškas, 
todėl galėjau su juo pasiginčyti normos ribose. 
Respublikos mastu su juo suren¬gėme nuostabią vasaros 
šventę Birštone. Vyko sportiniai ir kultūriniai renginiai. 
Nakvojome palapinėse.

Per vasarą svarsčiau VFV viršininko J. Eišvydžio 
pasiūlymą ir sutikau būti „Sanito“ direktoriumi. 
Prisimindamas savo tiesioginę viršininkę R. Stonkūtę-
Žukienę, kuri tuo metu buvo VFV gamybos skyriaus 
viršininke, jai reiškiu padėką už jos patarimus. Ji atvykusi 
į fabriką, glaudžiai bendradarbiavo su sanitiečiais. Tačiau 
man didelių pretenzijų nereikšdavo.

Prisimenu dzūkę K. Prapiestytę, reiklią. Ji buvo 
sudėtingo galeno-fasavimo cecho viršininke, su ja radau 
bendrą kalbą, ji dirbo gerai. Buvo rūpestinga vadovė, daug 
dėmesio skyrė gaminių kokybei, technologijos tobulinimui, 
diegė mokslo pasiekimus ir naują produkciją.

Turėjau su ja ir konfliktų, kai vyko cecho rekonstrukcija, 
tačiau gamybos nenutraukdavom. Teko dirbti išeiginėmis 
dienomis ir po darbo valandų. Man pasisekė sutelkti 
specialistus ir modernizuoti cechą, sukurti geras gamybos 
ir poilsio sąlygas. Prie cecho įrengėme oranžeriją, kurioje 
galima buvo pailsėti, bet vyko ir kultūriniai renginiai. 
Čia pagerbdavome darbuotojus įvairiom progom, lankėsi 
ekskursijos, K. Prapiestytė cechui vadovavo 40 metų, 
vėliau tapo konsultante, perduodama savo žinias ir 
patyrimą jaunesniems kolegoms.

Pasakodamas apie „Sanito“ darbo veteranus, turiu 
ypač pažymėti E. Stankevičienę, kuri pradėjo dirbti 
„Sanite“ 1952 m. brigadininkes pareigose. Vėliau vis 
kopė aukščiau ir aukščiau, buvo meistrė, vyr. meistrė, 
ampulių cecho viršininko pavaduotoja, cecho viršininkė, 
Eksperimentinės laboratorijos viršininkė, vyr. inžinieriaus 
pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ir daugelio 
visuomeninių organizacijų vadovė. Svarų indėlį įnešė 
visuomeninėje veikloje. J. Būdos ir jos pastangų dėka 
1983 metais atlikome Birštono pionierių stovyklos 
rekonstrukcijos darbus. Darbo veteranų poilsio namų 
prie Kauno marių, poilsio namų Palangoje remontą, 
poilsiavietes statybą prie Burokraiščio ežero Varėnos 
rajone ir kt. „Sanito“ gamykloje sėkmingai veikė sporto 
salė, fizioterapijos kabinetas, maisto produktų parduotuvė, 
aktų salė ir vidurinė vakarinė mokykla. Renginiuose 
dalyvavo darbo veteranai, dalyvavo šeimos nariai, vyko 
susitikimai su krepšininkais A. Saboniu,R. Kurtinaičiu, 
V. Chomičium, S. Jovaiša, L. Žukaičiu ir kitais bei 
nusipelniusiu boksininku A. Šociku, kosmonautais, dėl 
to sulaukėme neapsakomo atgarsio. Susitikimo metu, 
ypač moksleiviai su sportininkais fotografavosi, gavo 
autografus.

Renginiuose apdovanojome padėkomis, garbės raštais 
ir kitais vyriausybiniais apdovanojimais.
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E. Stankevičienė ir J. Makauskas man jaunam 
direktoriui padėjo įgyvendinti daug sumanymų, plečiant 
įmonę, diegiant mokslo ir technikos pažangą.

„Sanitas“ buvo įregistruotas tuometinėje TSRS, kaip 
aukštos kultūros mokomoji bazė pasitobulinimo kursų 
vykusių Maskvoje, Leningrade, Kijeve klausytojams.

Per mano dvidešimt metų darbo laikotarpį kiekvienais 
metais buvo puikūs gamybos rodikliai. Man asmeniškai, 
kartu su bendradarbiais pavyko įdiegti į gamybą virš 
dvidešimt išradimų, apie du šimtus racionalizatorinių 
pasiūlymų, suorganizuoti dešimtys įvairaus pobūdžio 
mokslinių-techninių konferencijų ne tik su Lietuvos bet 
ir užsienio specialistais, žymiais mokslininkais, darbo 
pirmūnais ir įvairaus rango vadovais. Šį laikotarpį 
vadinu auksinių savo gyvenimo laikotarpių. Pagrindinius 
apdovanojimus gavau dirbdamas „Sanite“, išaugau 
kaip mokslininkas, pedagogas, vadovas. Mano veikla 
dirbant vienam nebūtų tokia rezultatyvi, jeigu neturėčiau 
gerų, puikių specialistų ir bendražygių: J. Makauskas, 
J. Adomavičienė, A. Bartkus, D. Borisevičienė, J. 
Būda, V. Čiginskas, V. Dambrauskas, J. Grinevičius, 
R. Kavaliauskienė, A. Kučinskas, A. Pacevičienė, 
A. Puodžiūnas, K. Prapiestyte, M. Tamašauskas, V. 
Tamašauskas, A. Turauskas, E. Stankevičienė, V. 
Zakarauskienė, M. Zvirblis ir daugelis kitų.

Kiekvienas darbuotojas turėjo konkrečias pareigybes, 
visuomet stengiausi skirti darbui kas ir kiek, bei kaip gali 
pasireikšti, su noru atlikti pareigas, mylėti žmones, gerbti 
jų nuomonę, išklausyti, suteikti paramą reikiamu laiku.

Su Jonu Makausku, kuris vienais metais ankščiau 
baigė Kauno Medicinos Institutą, farmacijos fakultetą, 
buvom pažįstami iš matymo.

Tačiau po baigimo KMI farmacijos mokslų, gavus 
man nepriimtina paskyrima Klaipėdos vyr. Farmacijos 
valdybos žinią, ieškojau kito darbo. Štai sutinku Joną prie 
Vilijampolės tilto Kaune, einančio į miestą, pasikalbame. 
Jis pasako, kad yra galimybė įsidarbinti „Sanite“. Pagal 
Jono informaciją nuvykstu į „Sanitą“ pas direktorių 
Steponą Kuntorą.

Pasikalbame, o jis nukreipia pas vyr. inžinierių Tadą 
Kovaliauską, ilgai kalbamės. Jis užsirašo mano duomenis 
ant kalendoriaus lapelio, pažada paskambinti. Išeinu lyg 
ir patenkintas. Turiu viltį. Nepaskambino.

Po septynių metų, 1966 m. gegužyje vėl susitikau 
„Sanito“  vyriausių  inžinierių. Tai buvo Ariogaloje, 
švenčiant vaistinės jubiliejų. Aš atstovavau Kauno 
zonos „Medtechniką“, buvau jos vadovas.  Šventėje 
dalyvavo VFV viršininkas J. Eišvydis, VFV Kauno skyr. 
valdytojas J. Genys, „Sanito“ delegacija, vadovaujama 
T. Kovaliausko. Šioje vaistinėję anksčiau dirbo T. 
Koveliauskas, ji priklausė jo tėvams. Ir štai prie manęs 
prieina T. Kovaliauskas, maloniai šnekina ir kalba apie 
„Sanito“ direktoriaus pareigas. Be abejo, aš nustebau, bet 
ypatingo žavesio šiam pasiūlymui neteikiau. Prisiminiau 
kadaise duotą jo pažadą, kad būsiu pakviestas darbui į 

„Sanitą“...
Laikas slenka. Greitai, jau su visu rimtumu VFV 

viršininko J. Eišvydžio buvau kalbinamas dėl darbo 
„Sanite“. Pagaliau po ilgų svars¬tymų, pokalbių su 
įvairiais žmonėmis, daviau sutikimą. Na, galvojau, 
reikia pamėginti. Tik gaila buvo palikti „Medtechniką“, 
kurios specifiką gerai pažinojau, buvau susipažinęs ir 
su gydymo įstaigomis. Be to dirbau Kauno medicinos 
institute ir medicinos mokykloje bei Kauno 2-je ligoninėje 
inžinieriaus pareigose. Kauno vaistinėje prie VI-o forto 
dirbau analitiku. Apie šiuos mano darbus žinojo J. Eišvydis, 
stebėjosi mano darbais. Dirbdamas šiose darbovietėse po 
darbo, pas šeimą grįždavau tik 22-23 valandą. Poilsiui 
laiko buvo nedaug.

Partinės organizacijos sekretore, pastebėjusi, kad 
moku didelį partinį mokestį, informavo VFV Kauno skyr. 
Valdytoją  J. Genį ir jo pavaduotoja J. Steponavičienę 
(tuomet dirbau Kauno vaistų sandėlyje). Buvau nuodugniai 
patikrintas ar suspėju atlikti visus darbus. Komis jos nariai 
parašė išvadą, kad H. Dūdėnui nieko blogo negali prikišti. 
Žinoma, man sunku buvo lakstyti per kelias darbovietes, 
neturėti laisvų dienų, savaitgalių. Bet man reikėjo išlaikyti 
šeimą. joje jau augo trys sūnūs. Po baisios traumos Kauno 
ligoninėse gydžiau savo brolį Marijoną, kuris po karo 
buvo sunkiai sužeistas likusio sprogmens.

Taigi, J. Eišvydžio prikalbintas atsisakiau visų darbų ir 
tapau „Sanito“ direktoriumi. Žinojau, kad einu į sunkias, 
nors ir garbingas pareigas. Buvęs direktorius stebėjosi 
mano drąsa. O man tik 33 metai, bet tariau sau, kaip 
Dievas duos, taip ir bus. Juk Jėzus Kristus turėdamas tiek 
metų buvo nukryžiuotas.

Po pristatymo kolektyvui  R. Žukienė tą pačią dieną 
išvažiavo, o man teko tik dūsauti. Pas ką paklausti, nes 
jutau pretendentų – konkurentų „šelmiškus žvilgsnius“, 
laukiančius mano kapituliacijos ?...

Turiu prisipažinti, kad jau buvau išmėgintas įvairių 
sunkumų, bet patyrimo buvo mažoka. Tikėjau savo 
jėgomis, ieškojau bendraminčių, bet jų buvo pažai. J. 
Makauskas nuo pirmų dienų su manim elgėsi pagarbiai, 
tuo metu jis buvo technologas. Norėdamas įgyti patirties 
pakviečiau Vyr. inžinierių vykti kartu į Lvovą, kur buvo 
pastatytas

Bus daugiau
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Tyrimo pagrindas 
Tyrimas atliktas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Seimui svarstyti pateiktą Lietuvos Respublikos farmacijos 
įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 12 skirsnio pavadinimo 
pakeitimo ir įstatymo papildymo 591 straipsniu įstatymo 
projektą, numatantį nekompensuojamųjų vaistinių preparatų 
kainodaros reguliavimo sistemą, bei vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 
d. pavedimąNr. 17-2123 atlikti reikiamą nekompensuojamųjų 
vaistinių preparatų rinkos kainų struktūros ir gamintojų kainų 
bei didmeninių ir mažmeninių antkainių lygio analizę.

Tyrimo tikslas 
Ištirti nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainų 

struktūrą, t.y. nekompensuojamųjų vaistinių preparatų 
mažmeninių ir didmeninių kainų struktūrą. 

Tyrimo apimtis
100 populiariausių nekompensuojamųjų vaistinių 

preparatų pakuočių (50 pavadinimų receptinių ir 50 
pavadinimų nereceptinių) mažmeninės kainos patikrintos 
101 vaistinėje bei jų didmeninės ir įsigijimo iš gamintojų (ar 
tiekėjų) kainos patikrintos 22 vaistų platinimo įmonėse. 

25 pavadinimų mažais kiekiais parduodamų bei būtinųjų 
pagal PSO sąrašą vaistinių preparatų įsigijimo ir didmeninės 
kainos patikrintos 10 vaistų platinimo įmonių, o mažmeninės 
kainos – 103 šių vaistų įsigijusiose vaistinėse. 

Tyrimo būdas
100 populiariausių nekompensuojamųjų receptinių ir 

nereceptinių (po lygiai) vaistinių preparatų pakuočių buvo 
parinka pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– Tarnyba) sukauptus duomenis apie parduotus vaistinių 
preparatų pakuočių kiekius, kuriuos farmacijos įmonės 
pateikia Ataskaitų apie Lietuvos Respublikoje parduotų 
vaistinių preparatų pakuočių kiekį ir turimus neparduotų 
vaistinių preparatų pakuočių likučius pateikimo tvarkos 
aprašo, patvirtinimo Tarnybos viršininko  2009 m. rugpjūčio 
7 d. įsakymu Nr. 1A-755 (Žin., 2009, Nr. 97 - 4113). 

101 vaistinė, kurioje turėjo būti tikrinamos mažmeninės 
vaistinių preparatų kainos buvo parinktos pasinaudojant 
Tarnybos Licencijuotųfarmacijos įmonių duomenų 
bazės duomenimis apie vaistinės veiklai licencijuotus 
juridinius asmenis, įvertinant jų turimų prekybos taškų 
skaičių, priklausymą vaistinių tinklams, vaistinių tinklams 
priklausančių prekybos taškų (vaistinės filialų) skaičių. Iš 
2009 m. gruodžio 31 d. licencijuotų 1500 vaistinių, iš kurių 
879 (58,6 %) tinklinės ir 621 (41,4 %) nepriklausoma, vaistų 
kainų tyrimui buvo parinkta 60 tinklinių vaistinių (UAB 
Eurovaistinė - 17, UAB Nemuno vaistinė - 15, UAB Gintarinė 
vaistinė - 10, UAB Tamro vaistinė – 9, UAB Norfos vaistinė 
- 4, UAB Saulėgrąžų vaistinė – 3, UAB Apotheca vaistinė - 
2) ir 41 nepriklausoma vaistinė.

2010 m. sausio 4 – 12 d. Tarnybos Farmacijos įmonių 
inspekcijos specialistai aplankė101 numatytą vaistinę ir pagal 
iš anksto parengtą100 populiariausių nekompensuojamųjų 

STRUKTŪROS, GAMINTOJŲ KAINŲ BEI DIDMENINIŲ IR 
MAŽMENINIŲ ANTKAINIŲ LYGIO TYRIMO APRAŠAS

vaistinių preparatų sąrašą užfiksavo vaistinėje turimų 
preparatų mažmenines kainas, taip pat pagal pasižymėtas 
preparatų serijas ir vaistų įsigijimo dokumentus (ar iš 
kompiuterinių vaistų gavimo duomenų įrašų) nustatė tiekėją, 
vaistinio preparato  įsigijimo kainą ir datą. Vaistų  įsigijimo 
dokumentuose buvo pastebėta vaistų platinimo įmonių 
taikomų vaistinėms įvairių nuolaidų būdų, pvz., sąskaitoje 
įrašytos papildomos vaistų pakuotės nemokamai arba po 
0,01 Lt, nuolaidos visai sąskaitai ar mėnesio gale išrašomos 
kreditinės sąskaitos, tačiau fiksuojant mažmenines vaistų 
kainas buvo laikomasi vieningo principo – vaistinio preparato 
mažmeninė kaina be jokių galimų nuolaidų ar akcijų.

Pažymėtina, kad kai kuriose tinklinėse vaistinėse (UAB 
Eurovaistinė, UAB Nemuno vaistinė), kur vienas ir tas 
pats  juridinis asmuo užsiima vaistų didmeniniu platinimu 
ir mažmenine prekyba, nebuvo galimybės užfiksuoti 
vaistų įsigijimo iš platinimo įmonės kainų, todėl pagal 
nustatytas vaistinio preparato serijas bei jų įsigijimo datas, 
reikalingi duomenys buvo renkami to juridinio asmens 
vaistų didmeninio platinimo veiklos vietose. Pagal skirtumą 
tarp mažmeninių kainų ir vaistinio preparato  įsigijimo iš 
gamintojo ar kito tiekėjo kainų buvo nustatomas bendras 
(didmeninis ir mažmeninis) minėtuose tinkluose taikomas 
antkainis. 

Pagal vaistinėse surinktus duomenis apie parduodamus 
populiariausius nekompensuojamus vaistinius preparatus 
ir jų tiekėjus buvo nustatytos 22 vaistų platinimo įmonės, 
kuriose turėjo būti atliekamas sekantis vaistų kainų tyrimo 
etapas.

Kiekvienai vaistų platinimo įmonei buvo parengtos 
atskiros lentelės su vaistinėse užfiksuotais duomenimis 
(vaistinio preparato pavadinimas, serija, pardavimo kaina, 
padavimo data ir vaistinės pavadinimas), kurios buvo 
pateiktos įmonėms. 2010 m. vasario 2- 9 d. buvo atlikti 
vaistinių preparatų įsigijimo iš gamintojų ar kitų tiekėjų bei 
jų pardavimo vaistinėms kainų tikrinimai, peržiūrint vaistinių 
preparatų įsigijimo iš gamintojų ar tiekėjų dokumentus bei 
jau minėtus vaistų platinimo įmonių iš anksto parengtus 
duomenis.

Tuo pačiu buvo tikrintos ir 25 pavadinimų mažais 
kiekiais parduodamų ir būtinųjų pagal PSO sąrašą vaistinių 
preparatų įsigijimo, didmeninės ir mažmeninės kainos, 
tikrinimą pradedant tose pačiose 22 vaistų platinimo įmonėse 
ir baigiant vaistinėse, kurios iš šių platinimo įmonių buvo 
pirkusios minėtų preparatų. 

Informacija apie mažais kiekiais parduodamus vaistinius 
preparatus buvo parinkta iš tų pačių Tarnybos sukauptų 
duomenų apie 2009 m. mažiausiai parduotų vaistinių 
preparatų pakuočių kiekius. Iš parinktų 25 preparatų 17 buvo 
būtinieji pagal PSO sąrašą, 3 - centrinės registracijos.

Minėtų vaistinių preparatų buvo įsigijusios ir prekiavo 10 
vaistų platinimo įmonių. Pagal jų pateiktus duomenis apie 
paskutinius pardavimus ir sąskaitas faktūras buvo nustatytos 
vaistinių preparatų įsigijimo iš gamintojo ar tiekėjo kainos, 
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didmeninės kainos ir konkrečios vaistinės, kuriose turėjo 
būti išsiaiškintos mažais kiekiais parduodamų vaistinių 
preparatų mažmeninės kainos. Duomenys apie taikytas 
mažmenines kainas buvo surinkti 2010 m. vasario 12 – 17 d. 
atliekant analogišką mažmeninių kainų tikrinimą vaistinėse, 
o duomenys iš atokesnių šalies 

vaistinių buvo surinkti telefonu, faksu ir/ar el. ryšio 
priemonėmis, vaistinės pagal galimybes taip pat pateikė ir 
aktualių vaistinių preparatų įsigijimo iš platinimo įmonių 
ir vaistinėse suformuotų mažmeninių kainų dokumentinius 
įrodymus.

Tyrimo rezultatai ir išvados 
1. Lietuvoje parduodamų vaistinių preparatų kainos 

struktūrą sudaro gamintojo kaina, didmenininkų ir 
mažmenininkų taikomi antkainiai bei 21 % pridėtinės 
vertės mokestis (PVM). Ištyrus 100 populiariausių vaistinių 
preparatų vidutinę kainos struktūrą nustatyta, kad ne mažiau 
kaip pusę(52,09 %) vaistinio preparato kainos sudaro 
gamintojo kaina, trečdalį kainos sudaro po lygiai (15.05 
% ir 15,51 %) pasiskirstę didmenininkų ir mažmenininkų 
antkainiai ir beveik penktadalis (17,35 %) - PVM.

Taigi, didmenininkų ir mažmenininkų taikomi antkainiai 
sudaro tik trečdalį vidutinės vaistų kainų struktūros ir ši dalis 
gali būti labiausiai  įtakojama, norint sumažinti vaistinių 
preparatų kiekius.

2. Išnagrinėjus 100 populiariausi vaistinių preparatų 
mažmenines kainas tinklinėse ir nepriklausomose vaistinėse 
nustatyta, kad 51 vaistinis  preparatas yra pigesnis tinklinėse 
vaistinėse, o 49 preparatai – nepriklausomose vaistinėse. 
Kainų skirtumai praktiškai svyruoja nuo 0,10 Lt (Falimint tab. 
N 20) iki 2,00Lt (Mildronate kaps.) ir tik NuvaRing sistema 
N 1 nepriklausomose vaistinėse tikrinimo dieną kainavo 
4,71 Lt brangiau, negu tinklinėse. Trečdalio visų nagrinėtų 
vaistinių preparatų kainų skirtumas nesiekia daugiau kaip 
0,10 Lt, trečdalio vaistinių preparatų – ne daugiau kaip 0,50 
Lt, likusios dalies skirtumas – nuo 0,51 Lt iki 2,00 Lt.

Taigi, neturėtų būti esminio skirtumo, kur (tinklinėse 
ar nepriklausomose vaistinėse) pirkti vaistus, jeigu 
neatsižvelgiama į tinklinių vaistinių neretai taikomas akcijas 
ar nuolaidas konkretiems preparatams ar pacientų grupėms 
(senjorams ir pan.).
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3. Išanalizavus didmenininkų ir vaistinių100 
populiariausių vaistinių preparatų taikomus antkainius 
nustatyta, kad didmenininkų, neturinčių jiems priklausančių 
tinklinių vaistinių, vidutinis didmeninis antkainis siekė 30,10 
%, (nuo 12,62 % iki 78,98 %, įskaitant ir vienetinį 207, 75 
% antkainį preparatui Umckalor tirpalas). Daugiausia, t.y. 67 
iš 100 nagrinėtų vaistinių preparatų didmenininkai taikė 20-
30 % antkainį, 26 preparatams – didesnį, negu 30 % ir tik 7 
preparatams - mažesnį, negu 20 %.

Nepriklausomų bei tinklinių vaistinių (išskyrus tokias 
kaip UAB Eurovaistinė ir UAB Nemuno vaistinė, kuriose 
mažmeninis antkainis neatskirtas nuo didmeninio) vidutinis 
mažmeninis antkainis buvo 25, 42 %, t.y. praktiškai visiems 
tirtiems vaistiniams preparatams, išskyrus 2 pavadinimus, 
buvo taikytas 20-30 % antkainis. 

Tyrimo metu nebuvo pastebėta, kad vaistų rinkos 
dalyviai naudotų kokią nors antkainių taikymo sistemą. 
Pasižiūrėjus pigiausius vaistinius preparatus iš 100 tirtų(33 
pavadinimų, kurių mažmeninė kaina iki 10,00 Lt) buvo 
nustatyta, kad beveik visiems iš jų taikytas jau minėtas 
vidutinis didmeninis 20-30 % antkainis, išskyrus kai kuriuos 
preparatus, kuriems buvo taikytas ženkliai didesnis vidutinis 
antkainis, tai Analgin L (38,33 %), Biseptol (47,05 %), 
Reflin (53,92 %), Gelomyrtol forte (55,93%), Neocitramonas 
(78,62 %), Heparin Sandoz (78,98 %), Umckalor (207,75 
%). Minėtiems pigiausiems preparatams vaistinių taikytas 
vidutinis mažmeninis antkainis buvo maždaug tolygus ir 
atitiko bendrą rodiklį.

Tinklinėse vaistinėse (UAB Eurovaistinė, UAB Nemuno 
vaistinė), kur didžioji dalis vaistų yra tiekiama iš to paties 
juridinio asmens didmenos ir nėra galimybės atskirti 
didmeninio ir mažmeninio antkainių, bendras vidutinis 
100 tirtų vaistinių preparatų taikytas antkainis buvo 49,64 
% ir svyravo nuo 15,70 % iki 121,35 %. 42 pavadinimų 
preparatams, taigi, beveik pusei vaistų, buvo taikytas 
didesnis, negu 50,00 %, antkainis.

Visose minėtose vaistinėse, iš visų tiekėjų gautų 
vaistinių preparatų bendras vidutinis antkainis sudarė58,51 
% ir svyravo nuo 29, 97 % iki 167,84 %. Net 88 vaistinių 
preparatų vidutinis antkainis buvo didesnis, negu 50,00 %.
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4. Išanalizavus surinktus duomenis apie 25 pavadinimų 
mažais kiekiais parduodamų ir būtinųjų pagal PSO sąrašą 
vaistinių preparatų įsigijimo kainas bei vaistų rinkos dalyvių 
taikomus didmeninius ir mažmeninius antkainius nustatyta, 
kad yra pakankamai brangūs – jų vidutinė mažmeninė kaina 
sudaro 130 Lt, palyginus su populiariausių vaistų vidutine 
kaina (apie 18,50 Lt) jie yra 7 kartus brangesni, tačiau dideli 
didmeniniai ir mažmeniniai antkainių jiems nėra taikomi ir 
svyruoja vidutiniškai 17-19% ribose. Kadangi šie vaistai 

sudaro tik 0,05 % visų per metus parduodamų vaistinių 
preparatų, todėl jų kainos neturi jokios reikšmingos įtakos.

* Paskaičiuota remiantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
monitoringo sistemos fiksuojamais vaistinių preparatų pakuočių 
pardavimais Lietuvoje.

5. Pasinaudojus Farmacijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos surinkta 
informacija iš Pharmaceutical Pricing & Reimbursement 
Information (http://ppri.oebig.at) projekte skelbiamų 
duomenų apie kitose Europos Bendrijos šalyse taikomus 
vaistų kainų reguliavimus, buvo palyginti siūlomi 
didmeniniai ir mažmeniniai antkainiai su kai kurių panašių 
Lietuvai Europos Sąjungos šalių- Vengrijos, Bulgarijos, 
Estijos ir labiau išsivysčiusių – Vokietijos ir Austrijos 
taikomais antkainiais.
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Iš palyginimo matyti, kad taikomi didmeniniai bei 
mažmeniniai antkainiai Vengrijoje, Estijoje ir Bulgarijoje 
praktiškai nesiskiria nuo naujai siūlomų reikšmių. Leidžiami 

antkainių dydžiai Vokietijoje ir Austrijoje yra didesni, tačiau 
šios šalys su ženkliai didesne gyventojų perkamąja galia, 
todėl lyginti su jomis būtų nevisai korektiška.

Šaltinis: www.vvkt.lt
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ką rašo spauda apie FarMaciją

Vaistinių tikrinimas: aišku, 
kad nieko neaišku

ANA DAUKŠEVIČ
„Lietuvos sveikata“, 2014-07-31

Sveikatos apsaugos ministerijos paskirti pareigūnai 
atliko „reidą“ keliose dešimtyse vaistinių ir nustatė, kad 
beveik visos jos medikamentais prekiauja ne taip, kaip 
turėtų. „Skandalas!“ – sakytume, jei ne vienas „bet“: gavusi 
patikrinimų medžiagą ministerija iš esmės nieko nekeis. 
Natūraliai kyla klausimas – kam viso to reikėjo?

Vaistinių patys nesirinko
„Negaliu pasakyti, kaip buvo atrinktos vaistinės. 

Klaipėdoje tikrinome ir visai mažą specializuotą vaistinę, ir 
dideliam tinklui priklausančią. Galbūt buvo gauti kokie nors 
nusiskundimai, todėl mums nurodyta atlikti patikrinimą. 
Sunku pasakyti. Tiesiog gavome sąrašą ir tikrinome pagal jį“, 
- sako viena SAM paskirtų Valstybinės sveikatos paslaugų 
kontrolės pareigūnių, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta 
Šlepetienė. Sužinoti, kokios tiksliai vaistinės buvo tikrinamos 
ir kodėl, nepavyko ir užklausus ministerijos atstovų. Gavome 
atsakymą, kad tai „Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir 
Šiaulių teritorinių ligonių kasų aptarnaujamose teritorijose 
veikiančios įmonės“. Ką gi, aišku, kad nieko neaišku.

Asta Šlepetienė tikino taip pat nežinanti, ką ministerija 
darys su gauta informacija: „Mūsų užduotis buvo patikrinti 
vaistines ir surinktą medžiagą atiduoti Sveikatos apsaugos 
ministerijai, kuri ją vertins ir jei reikės – susitiks su įmonių 
vadovais. Kol kas nesame pakviesti susipažinti su šia 
medžiaga, todėl man sunku ką nors pasakyti.“

Jeigu niekas neaišku, gal iš viso nereikėjo jokio 
patikrinimo? A.Šlepetienė sako, jog reikia, kitaip niekas 
nebūtų to ėmęsis. „Jei toks veiksmas buvo sugalvotas, 
vadinasi jis reikalingas. Dabar vaistines tikrino ne tie 
žmonės, kuriems tai rutininis darbas. Galbūt mes galėjome 
pažiūrėti kitomis akimis. Todėl manau, kad prie viso to, kas 
atliekama, ši kontrolė nepakenks“, - įsitikinusi specialistė. 
Čia pat moteris pridūrė, jog ir pačios vaistinės nesipriešino 
patikrinimui. „Neturėjau jokių problemų tikrindama. 
Be abejo, iš pradžių žmonės išsigando pamatę svetimų 
kontrolierių veidus, bet visos sąlygos kontrolei buvo 
sudarytos“, - pasakojo A.Šlepetienė.

Kontrolė būtina
Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija vienareikšmė – 

jos paskirtų pareigūnų kontrolė būtina tiek gydymo įstaigose, 
tiek vaistinėse. Tai, pasak buvusio ministro Vytenio Povilo 
Andriukaičio, kuris ir iniciavo šį procesą, parodė pirmieji 
patikrinimų duomenys. „Jau pirmas tikrinimas parodė, 
kad tokia kontrolė būtina ir ją reikia dar labiau stiprinti. 
Klausimai, į kuriuos turi atsakyti Valstybinės sveikatos 
paslaugų kontrolės pareigūnai, svarbūs visai visuomenei, nes 
susiję su visų mūsų sveikatos apsaugai skirtais pinigais“, - 
susipažinęs su patikrinimų rezultatais sakė V.P.Andriukaitis. 

SAM pranešime konstatuojama: „Dauguma vaistinių 
medikamentais prekiauja pažeisdamos Vaistinėje būtinų 
turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų 

medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) 
gyventojams tvarkos aprašo kai kuriuos reikalavimus. 
Patikrinimo metu nustatyta, kad dauguma vaistinių vaistiniais 
preparatais prekiauja pažeisdamos Vaistinėje būtinų turėti 
kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams 
tvarkos aprašo kai kuriuos reikalavimus. Tik 4 iš 30 vaistinių 
turėjo įsigijusios pigiausių vaistų, nurodytų minėtame apraše. 
Kitos 26 vaistinės neturi įsigijusios visų vaistinių preparatų 
iš 2014 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 
vaistinių preparatų grupių.“

Ką gi toliau darys ministerija gavusi tokius rezultatus? 
„Sveikatos apsaugos ministerija pavedė Valstybinei ligonių 
kasai ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybai atliekant 
planinius patikrinimus vaistinėse, patikrinti, ar jos turi 
įsigijusios pigiausių medikamentų, nurodytų sąraše, ar jie 
pasiūlomi pirmumo tvarka ir, jei reikia, taikyti teisės aktuose 
numatytas poveikio priemones“, - gavome atsakymą iš 
SAM. Viskas, kaip ir logiška, bet ar šios tarnybos įprastai 
nedarydavo to paties?

Problemos nėra?
Vaistinių asociacijos vadovė Elena Kvedarienė SAM 

paskirtų pareigūnų „reidus“ vaistinėse vertina dvejopai. 
Visų pirma E.Kvedarienei atrodo, kad jų veiklos kontrolės 
ir taip pakanka, todėl kam reikia dar kažką tikrinti. 
„Vaistinių kontrolę atlieka Valstybinė vaistų ir kontrolės 
tarnyba. Ji tikrina visą farmacinę veiklą, jos atitikimą teisės 
aktams. Nežinau, ar papildomi tikrinimai yra reikalingi. 
Neseniai daug kalbėta apie vaistų kainas ir kompensuojamų 
medikamentų priemokų padidėjimą. Galbūt dėl to buvo 
vykdomi papildomi patikrinimai“, - sako E.Kvedarienė. Dar 
daugiau – moteris netiki, jog vaistinės tyčia linkusios neturėti 
visų reikiamų medikamentų. „Iš tikrųjų vaistinės stengiasi 
turėti visus Kompensuojamų medikamentų sąraše esančius 
vaistus. Nebent kartais jų gali pritrūkti dėl paprasčiausios 
priežasties – medikamentų atsargos pasibaigė. Tačiau tokiu 
atveju daromas naujas užsakymas. Nemanau, kad vaistinės 
tyčia pažeidžia kokius nors įstatymus ar įsakymus. Nematau 
problemos, jeigu kartais vaistinėje pritrūksta medikamentų. 
Teisės aktuose nurodyta, jog juos galima pristatyti per 
dvi dienas mieste, o per tris – kaime“, - teigia Vaistinių 
asociacijos vadovė. Tiesa, čia pat pripažįsta, jog kol kas 
asociacijai priklausančių vaistinių niekas netikrino arba bent 
jau jos apie tai neinformavo: „Mūsų asociacijos nariai nieko 
man nesakė, nebuvo jokių skundų, todėl ir nežinau, kokie 
atliktų patikrinimų rezultatai.“

Tarp kitko
Sveikatos apsaugos ministro birželio 5 d. pavedimu 

Valstybinės sveikatos paslaugų kontrolės pareigūnai turėjo 
patikrinti 30 vaistinių ir pateikti išvadas kaip laikomasi teisės 
aktų, reglamentuojančių kompensuojamųjų vaistų pardavimą 
(išdavimą). Patikrinimo metu buvo stebimas ar vaistinėje 
mokamos pacientų priemokos už insulino preparatus neviršija 
laikinosios priemokos dydžio, ar vaistinė turi įsigijusi pigiausių 
vaistų, nurodytų Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų 
vaistų sąraše, ar išduodant kompensuojamąjį vaistą, pacientui 
pasiūlomas pigiausias atitinkamų grupių Vaistinėje būtinų 
turėti kompensuojamųjų vaistų sąraše įrašytas vaistas arba to 
paties bendrinio pavadinimo kitas pigesnis vaistas.

ką rašo spauda apie FarMaciją

Sudėtinių vaistų 
kompensavimas – pralaužti 
tik pirmieji ledai?

ANA DAUKŠEVIČ
„Lietuvos sveikata“, 2014-07-25

Praėjusią savaitę Sveikatos apsaugos ministerija garsiai 
pasidžiaugė esą pakeitus sudėtinių vaistų kompensavimo 
tvarką, jie bus lengviau prieinami gyventojams. Tačiau 
farmacininkai kiek atsargesni. „Šiuo metu pasiektas šioks 
toks kompromisas, tačiau mūsų rinka labai maža, todėl dalis 
sudėtinių vaistų ir toliau aplenks Lietuvą“, - tikina jie.

Geriau, bet ne gerai
„Prieš keletą metų sugriežtinus tvarką (sudėtinių vaistų 

įtraukimo į Kompensuojamų sąrašą – red. past.), buvo 
paduota tik keletas paraiškų, nes daugelis preparatų nebuvo 
registruojama dėl itin griežto reikalavimo kainai; pateikti 
sudėtinių kainą pagal pačias pigiausias sudėtinių vaistų 
dalis, esančias Kompensuojamųjų vaistų kainyne. Dabar 
pasiektas šioks toks kompromisas, bet dalis sudėtinių ir 
toliau aplenks Lietuvą. Pateiksiu tokį pavyzdį: sudėtinis 
vaistas  hipertenzijai gydyti Latvijoje įtrauktas į kainyną 
su gamykline kaina 6,5 euro. Tai atitinka Europos šalių 
vidurkį, nes latviai netaiko jokių kainos apribojimų 
sudėtiniams vaistams, tik kompensuoja nuo pigiausių dalių. 
Tuo tarpu pagal mūsų tvarką reikalaujant nuo pigiausių 
generinų preparatų kainų, leistina kaina buvo 2,17 euro!“, 
- susidariusią padėtį komentuoja įmonės „Servier Pharma“ 
vadovas Mindaugas Papievis.

Ministerijos pranešime skaitome: „Patobulinta tvarka 
nustato, kad sudėtinio vaisto gamintojo deklaruota kaina 
gali būti 40 proc. didesnė negu jį sudarančių veikliųjų 
medžiagų mažiausių deklaruotų kainų suma, o paraiškos dėl 
tokių vaistų įtraukimo svarstomos be eilės. Todėl atsiranda 
geresnės galimybės naujiems sudėtiniams vaistams patekti 
į kompensavimo sistemą ir gerėja šių vaistų prieinamumas 
pacientams“. Tačiau M.Papievis tikina, kad net ir pridėjus 
tuos 40 proc., situacija iš esmės nesikeis.

„Pridėkite tuos stebuklingus plius 40 procentų ir 
paskaičiuokite, ką gauname. Aukščiausia į kainyną leidžiama 
kaina būtų 3,04 euro, kai Latvijoje - 6,5 euro... Taigi galime 
džiaugtis, kad Lietuvos pacientams bus priemokos ženkliai 
mažesnės, bet džiaugsimės neilgai, nes didmenininkai dėl 
kainų skirtumo pradės paralelinį eksportą į Latviją“, - sako 
M.Papievis.

Išeitis – atsisakyti apribojimų?
Ar yra išeitis ir galimybė užtikrinti, kad sudėtiniai vaistai 

iš tikrųjų būtų labiau prieinami pacientams? M.Papievis sako 
yra ir ta išeitis - visai panaikinti kainos ribojimą sudėtiniams 
medikamentams. „Reiktų visai panaikinti kainos ribojimą 
sudėtiniams, nes tai yra absurdas. Sudėtinius vaistus vis tiek 
kompensuoja pagal pigiausius komponentus, taigi valstybė 
daugiau neišleidžia, o pacientams didėja pasirinkimo 
galimybė. Be to, neprotingai aukštomis kainomis niekas 
neregistruos dėl proporcingai didėjančių priemokų. Kitaip 

sakant, išlieka toliau gana griežtas apribojimas kainai ir 
kadangi mūsų rinka labai maža, dalis sudėtinių vaistų ir toliau 
aplenks Lietuvą. Naujoji tvarka ne visoms kompanijoms 
sudarys galimybę įvežti vaistų už reikalaujamą kainą. 
Tarkime, jeigu pigiausių dalių kainų suma yra 10 eurų, 
maksimali reikalaujama kaina būtų 14 eurų, o kompanijos 
nustatyta minimali kaina ES - 17 eurų ir iškyla problema 
gauti leidimą ekskliuzyvinei kainai Lietuvai“, - sako 
M.Papievis. Kodėl gi, sudėtinių medikamentų kaina nėra lygi 
jos pigiausių generinių kompanijų sudedamųjų vaistų kainų 
sumai? Aritmetika paprasta – neužtenka tik suplakti dviejų 
ar daugiau vaistų į vieną, būtina dar atlikti ne vieną tyrimą, 
kuris įrodytų, jog šie medikamentai gali būti „suplakti į 
vieną kokteilį“. O kaip žinome, klinikiniai tyrimai – brangus 
malonumas.

Įžvelgia tik pliusus
„Dabar antro ir trečio laipsnio hipertenzijos gydymui 

rekomenduojama skirti iš karto kelių medikamentų derinį. 
Aišku, žmogui žymiai patogiau išgerti vieną tabletę ir 
sureguliuoti kraujospūdį. Pacientas neužmirš išgerti vienos 
tabletės. Be to, medikamento poveikis taip pat yra žymiai 
geresnis. Taigi, matau tik pliusus“, - paklausta, kaip 
vertina sudėtinius medikamentus atsako SAM vyriausioji 
kardiologijos srities specialistė Klaipėdos kraštui Dalia 
Jarašiūnienė. Pasak jos, kuo daugiau bus sudėtinių vaistų, 
tuo pacientams patogiau. „Be abejo, tokie medikamentai nėra 
pigūs, tačiau pirkdamas kelis vaistus, žmogus sumokės dar 
daugiau. Tiesa, kiekvienam pacientui sudėtinis vaistas turi 
būti atidžiai parinktas. Juk žmogus gali netoleruoti vienos 
ar kitos jame esančios medžiagos. Kuo didesnis sudėtinių 
vaistų pasirinkimas, tuo pacientui daugiau galimybių rasti 
sau tinkamą“, - sako medikė.

Tuo tarpu M.Papievis įžvelgia ir dar vieną sudėtinių 
medikamentų pliusą. „Mažesnis tablečių skaičius ne taip 
slegia psichologiškai, ypač jaunesnius dirbančius žmones ir 
tada jų didesnis procentas nuosekliau, o kartu ir veiksmingiau 
gydosi. Hipertenzijos ligos atveju, siekiant sureguliuoti 
kraujospūdį, neretai reikia skirti 3-4 vaistus ir dalis pacientų 
reguliariai nesigydo, dėl ko didėja infarktų, insultų tikimybė. 
Gydytojai pastaraisiais metais labiau linkę skirti sudėtinius 
vaistus, būtent dėl tų pačių priežasčių“, - teigia M.Papievis.

Komentaras
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė 

Vida Augustinienė: - Aišku, kad į Kompensuojamų vaistų 
sąrašą reikia įtraukti įvairius medikamentus, įskaitant ir 
sudėtinius. Daug patogiau yra išgerti vieną vaistą vietoje 
kelių. Tiesa, labai svarbu, kaip bus kompensuojami šie 
medikamentai - kaip apskaičiuos kainą. Pažadų būna labai 
daug, bet pažiūrėsime, kaip realiai jie bus įgyvendinti. Jeigu 
bazinė kaina bus skaičiuojama pagal pigiausius medikamentus, 
jie gali būti paprasčiausiai neprieinami pacientams. Diabeto 
gydymui taip pat yra registruoti sudėtiniai medikamentai, kai 
kurie jų kol kas nėra kompensuojami.

Tarp kitko
Pagal naująją tvarką patekimą į kainyno papildymą 

trumpėja maždaug trigubai - nuo devynių iki trijų mėnesių.
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Nelegalių vaistų pardavėjų 
baudos negąsdina

ANA DAUKŠEVIČ
„Lietuvos sveikata“, 2014-08-08

Policijos pareigūnai atlikdami patikrinimus maisto 
papildų pardavimo vietose, turgavietėse neretai konfiskuoja 
kilogramus nelegaliai parduodamų medikamentų. Štai neseniai 
Kauno policijos komisariatas pranešė vienoje prekyvietėje 
aptikęs daugiau nei šimtą pakuočių nelicencijuotų vaistų. 
Nors pareigūnai žada nusižengėlius gaudyti ir toliau, kol 
kas prekybininkų tai negąsdina. Susimokėję kelis šimtus litų 
siekiančią baudą, jie tuoj pat sugrįžta į turgavietes su nauja 
nelegalių vaistų siunta.

Nusižengimų daug
Šiuo metu Kauno policijos komisariatas vykdydamas 

akciją „Aguona 2014“, kuri tęsis iki vasaros pabaigos, 
tikrina maisto papildų prekyvietes, turgavietes, ar jose nėra 
pardavinėjami narkotinių medžiagų turintys preparatai bei 
nelegaliai į šalį atvežti medikamentai. Patikrinimų rezultatai 
įstabūs – prieš porą savaičių patikrinus vieną prekybos 
vietą rasta daugiau ne šimtas nelicencijuotų medikamentų 
pakuočių. Visos jos į mūsų šalį atkeliavo iš kaimyninės 
Rusijos. Nelegaliai parduodami vaistai buvo kruopščiai sudėti 
į slaptą stalčių po prekystaliu. Tiesa, tai nepadėjo išsisukti 
prekybininkams ir iš jų buvo konfiskuota 121 pakuotė 
vaistinių preparatų, tokių kaip „Analgin“, „Doksiciklin“, 
„Amoksicillin“, „Ampicillin“, „Ibuprofen“ ir kitų. 
Klaipėdos policijos komisariato Prevencijos skyriaus 
viršininkas Kazimieras Sinkevičius tikina, jog atlikdami 
patikrinimus savo regione taip pat aptinka nemažai nelegalių 
medikamentų. „Mes taip pat tikriname turgavietes, maisto 
papildų pardavimo vietas. Pažeidimų nustatome. Surenkame 
nelegaliai parduodamus medikamentus ir vėliau naikiname, 
kilogramais“, - sako K.Sinkevičius.

Baudų nebijo
Viena priežasčių, kodėl nelicencijuotų medikamentų 

rinkoje aptinkama nemažai, – menkos baudos, kurios 
dažniausiai siekia ne daugiau nei kelis šimtus litų, o jeigu 
teismas „pasigailės“, nusižengėliui gali pavykti išsisukti ir 
nuo jos. „Kartais teismas atsižvelgia į įvairias lengvinančias 
aplinkybes ir apsiriboja tik įspėjimu. Palyginimui galiu 
pasakyti, kad žmogus, antrą kartą pagaunamas nelegaliai 
parduodantis cigaretes, gali sulaukti baudos ir iki 20 tūkst. 
litų, o parduodamas vaistus, tokios baudos tikrai nesulauksi. 
Pasitaiko atvejų, kai pardavėjai apskundžia mus teismui 
ir teismai sprendžia, ar teisingai pasielgėme skyrę baudą ir 
konfiskavę nelegalius preparatus“, - pasakoja K.Sinkevičius.

Tiesa, norėdami išvengti galimų klaidų ir kovojant su 
nelegalių medikamentų prekiautojais policijos pareigūnai 
į pagalbą pasitelkia ir Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą. 
„Mūsų specialistai važiuoja kartu su policijos pareigūnais 
atlikti patikrinimo. Visų pirma tam, kad nustatytų, ar 
parduodamas preparatas maisto papildas, ar vaistas. Tikrai 
visuomet bendradarbiaujame“, - sako Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos atstovai.

Įdomu tai, kad nelegaliai vaistais prekiauja iš esmės 
visuomet tie patys žmonės, net jeigu anksčiau jie jau 
buvo nubausti. „Ne vienerių metų patirtis rodo, kad tokie 

prekybininkai tikrai neišvažiuoja ir nepasislepia, o sugrįžta 
į turgavietes. Iš kitos pusės – nebūtų paklausos, nebūtų ir 
pasiūlos. Nors žmonės pirkdami vaistus be licenzijos, rizikuoja 
net savo sveikata, tačiau galbūt prisimindami laikus, kuomet 
medikamentų pardavimų turguje niekas nekontroliavo, iki šiol 
būtent ten jų ir ieško. Be to, tokie vaistai neretai yra pigesni. 
Nesu medikas ir negaliu pasakyti, ar vaistai geri, ar blogi, 
tačiau vykdome įstatymą“, - sako pareigūnas.

Išeities nėra?
Nors policijos pareigūnai perspėja, jog ir toliau bus 

vykdomi tokie ir panašūs patikrinimai, kuriais siekiama 
užkirsti kelią nusikalstamoms medikamentų pardavimams, 
deja, ne viskas taip paprasta. Visų pirma nelegaliai vaistais 
prekiaujantys asmenys taip pat yra gudrūs – paprašius parduoda 
medikamentus tik tiems asmenims, kurie neatrodo „įtartini“. 
Tuo tarpu pareigūnus, apsilankančius turgavietėse ne vienas 
prekybininkas jau gerai žino, tad ir slepia kaip mat viską, 
ką turi. Be to nelicencijuotų medikamentų galima nusipirkti 
ir internetu. „Esame gavę informaciją apie tokių preparatų 
pardavimą ir nubaudę pardavėjus. Tačiau tokia informacija 
mus pasiekia nedažnai. Kodėl? Galbūt jeigu žmogus nusipirks 
tokių vaistų ir pasijus blogai, tada ieškos būdų skųstis. 
Tačiau jei pats ieško ir nori nusipirkti nelegaliai parduodamų 
vaistų, dažniausiai jis tyli“ – paaiškina K.Sinkevičius. Nors 
pareigūnas tikina, jog procesas nėra nesuvaldomas, tačiau čia 
pat pripažįsta: „Negalime visų pajėgų mesti būtent šiais sričiai 
ir kasdien tikrinti, ar nėra parduodami nelegalūs medikamentai. 
Negalime stovėti kasdien prie kiekvieno parduodančio maisto 
papildus ir juos kontroliuoti“.

Komentarai
SAM vyriausiasis šeimos medicinos srities specialistas 

Kauno kraštui Šarūnas Mačinskas:
- Mano praktikoje nepasitaikė atvejų, kad žmonės vartotų 

ne vaistinėse perkamus medikamentus. Žmonių, kurie dėl 
turgavietėse parduodamų vaistų sukeltų šalutinių poveikių, 
būtų kreipęsi į mane, kol kas nebuvo. Kita vertus, galbūt 
jie tiesiog neprisipažįsta tai darantys. Kodėl jie nusprendžia 
pirkti vaistus ne vaistinėse, tiesą pasakius, nežinau. Tačiau bet 
kokiu atveju vertinu tai neigiamai, juk nežinai, kas iš tikrųjų 
ten parduodama. Tuo tarpu vaistinėse yra medikamentai, kurie 
turi licenzijas, yra patikrinti.

SAM vyriausioji šeimos medicinos srities specialistė 
Panevėžio kraštui Irena Brogaitė:

Pastebėjau, jog anksčiau perkančiųjų medikamentus 
turgavietėse buvo daugiau. Dabar jų pasitaiko mažiau, tačiau 
vis dar išgirstu iš pacientų esą jie bandė gydytis patys, pasako 
kokiais medikamentais, o aš žinau, kad Lietuvoje jie nėra 
registruoti. Tada prisipažįsta, jog tuos vaistus įsigijo turguje. Be 
abejo, iš karto pasakau, kad vaistinėse parduodami vaistai yra 
ištirti, aiški jų sudėtis, vartojimo būdas. Tuo tarpu esantys turguje 
nors pigesni, bet nežinia kokios kokybės, kur laikyti, kokios 
sudėties. Taip pat ir su tais vaistais, kurie parduodami internete. 
Problema dar viena – mėgstame gydyti save, kalbėti apie ligas 
su pažįstamais, bet ne su medikais. Pasitaiko ir tokių pacientų, 
kurie nusipirkę vaistą turguje ateina ir bando konsultuotis su 
gydytoju dėl jo vartojimo. Aišku, niekada negali pritarti tokio 
medikamento vartojimui, nes galime sulaukti liūdnų rezultatų 
– kepenų pažeidimų, inkstų nepakankamumo.

Tarp kitko
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 441 straipsnis 

numato atsakomybę už neteisėtą vertimąsi su vaistais 

ką rašo spauda apie FarMaciją ką rašo spauda apie FarMaciją

(vaistiniais preparatais) susijusia veikla. Vertimasis su 
vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai 
reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, 
jeigu tai nesukėlė sunkių pasekmių ar nebuvo daroma stambiu 
mastu – užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių 
šimtų iki vieno tūkstančio litų su vaistų (vaistinių preparatų) 
konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Bauda juridinių asmenų vadovams siekia nuo trijų 
tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su vaistų (vaistinių 
preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Vaistus nugvelbia iš 
panosės

Deimantė Zailskaitė, Gintarė Kaminskienė
„Lietuvos sveikata“, 2014-09-01

Tuoj prie kiekvienos vaistinės reikės statyti po apsaugos 
darbuotoją. Pasirodo, vagiami ne tik drabužiai ar kosmetinės 
priemonės, bet ir užantin nugvelbiami įvairiausi vaistai, 
gulintys lengvai pasiekiamose vaistinių vietose. Dažniausiai 
ilgapirščiai vagia papildus ar vitaminus, suprantama, kuo 
brangesnius. „Lietuvos sveikata“ domėjosi, kaip vaistinės 
darbuotojai kovoja su vagystėmis.

Tie patys veidai
EUROVAISTINĖS apsaugos vadovas Kęstutis Varvarinas 

pripažįsta: „Vagystės vaistinėse, deja, vyksta ir kol kas jų 
nemažėja. Pastebima, kad dažniausiai vagiama vakarais, kai 
klientų srautas būna didžiausias – tuomet vagystę pastebėti 
sunkiau. Galima išskirti, kad labiausiai vagiamos prekės, 
kurios tuo metu yra daugiausiai reklamuojamos: kosmetika, 
maisto papildai, kraujo spaudimo aparatai, vaistai – visa tai 
galima lengviausiai parduoti, nes dažniausiai gi ir vagiama ne 
sau, o pardavimams.

Kalbant apie sezoniškumą – dažniau vagiama žiemą. 
Pastebime, kad visgi daugiausia vagiama sostinėje – Vilniuje.

Galime pasidžiaugti, kad apsaugos kamerų pagalba daugeliu 
atveju vagis „pagauti“ pavyksta. Neretai juos atpažįstame, 
kartojasi tie patys veidai.“

„Vokiečių vaistinėje“ dirbantis Tadas Urbonavičius 
pripažįsta, kad vaistų vagystės ne toks ir retas reiškinys, kaip 
gali atrodyti.

„Dažniausiai būna tokios impulsyvios vagystės, kuomet 
įeina vagis, čiumpa prekę ir pabėga. Paprastai tai būna 
maisto papildai. Ir, aišku, tie, kurie yra brangesni. Per metus 
tokių atvejų pasitaiko iki dešimt. Pas mus yra apsaugos 
kameros, kurios šiek tiek apsaugo nuo vagysčių. Taip pat mes, 
vaistininkai, stebime įtartiną asmenį, priklausomai nuo to, 
kaip jis atrodo ir kaip elgiasi. Scenarijus toks: iš pradžių ateina 
apsižiūrėti, po to – pavogti. Deja, ne visi vagysčių atvejai yra 
išaiškinami“, - apgailestauja vaistininkas. 

Didžiausias ginklas – dėmesys
„Savitarnos buvimas yra papildomas veiksnys, kuris 

skatina paimti prekę ir nesusimokėti. Aš, kaip personalo 
vadovė, galiu pasakyti, kad darbuotojų dėmesys yra pats 
svarbiausias dalykas: žmonės turi būti dėmesingi, dirbdami 
savitarnoje, aišku, ir vaistinėse. Dėmesingi, reiškia: ne sekti 
kiekvieną įtariant, kad tai yra vagis, bet pasisveikinti su 
kiekvienu žmogumi, parodyti dėmesį, nes vagis nenori, kad 
jį pamatytum. Todėl, kai sveikiniesi ir esi malonus, parodai: 

aš tave matau. O techninės priemonės – kameros, veidrodžiai, 
varteliai – jos visos gali būti apeinamos. Jeigu esi profesionalus 
vagis, gali apeiti ir šias priemones“, - pasakoja BENU vaistinės 
personalo vadovė Rasa Slauskienė.

Dažniausiai pasitaiko impulsyvūs vagys. „Įsivaizduokite, 
kai vaistinės lentynoje yra išdėliota daug daiktų, kurių tau 
galbūt reikia, ir neturi pinigų jiems nusipirkti. Impulso 
pagautas žmogus gali pasiimti tą daiktą. Dažniausiai vagiamos 
prekės, kurios yra patogiai išdėliotos, pavyzdžiui, akcijos 
prekės, arti išėjimo. Jos visą laiką traukia akį, ar tai būtų maisto 
papildai, ar kremas, ar šampūnas, ar vaistai nuo alergijos. Ir, 
aišku produktai, kurie yra nedideli, bet brangūs. Tai maisto 
papildai, žuvų taukai, veido kremai, kremai kūnui. Gali būti 
nuskausminamieji vaistai jeigu jie sudėti savitarnoje“, - 
pasakoja vaistinės darbuotoja.

Anot jos, vaistinės darbuotojai šiukštu neskatinami už 
rankos nutverti vagišiaus, nes tai yra labai pavojinga. Be to, tai 
neįeina į vaistininko pareigas. Tad tokiu atveju galbūt vertėtų 
pagalvoti apie apsaugos darbuotoją? „Aš manau, kad tai yra 
neetiška kitų pirkėjų atžvilgiu. Juolab, kad vaistinės paprastai 
yra nedidelės kvadratūros, tai jeigu ten stovės apsaugos 
darbuotojas, kaip mes jausimės?

Tuo labiau, kad vaistinė yra konfidenciali vieta, kur norisi 
pasitarti su vaistininku galbūt intymiu klausimu, ir apsaugos 
darbuotojas, kai imsi brangaus kremo indelį, gali trikdyti“, - 
svarsto R.Slauskienė.

Svetur: Ir vaistininkai „prisidriba“
Lietuvoje vaistininkai turi dirbti ne tik savo darbą, bet ir 

akylai stebėti ilgapirščius. Užsienyje šių metų pradžioje buvo 
paviešinta ir kita šios problemos pusė. Įvairius medicininius 
preparatus neretai pasisavina ir patys vaistininkai.

Meino (JAV) viešųjų interesų centras atliko tyrimą, 
kurio rezultatai rodo, kad nuo 2003 iki praėjusių metų net 16 
vaistininkų ir 41 farmacijos technikas prarado licenzijas dėl 
vaistų iš darboviečių vagysčių. Pasirodo, net trečdalis dingusių 
receptinių vaistų buvo pavogti vaistinės darbuotojų. 

Viena stambiausių užfiksuotų vagysčių – farmacijos 
technikas pasisavino beveik pusaštunto šimto suboksono, 
panašaus į metadoną vaisto, skirto priklausomybei nuo 
narkotikų gydyti, tablečių. Taip patį beveik devynis tūkstančius 
opioido hidrokodono, šešis šimtus anoreksigeno „Phentermin“ 
bei daugiau nei keturis šimtus benzodiazepino „Alprozalam“ 
tablečių.

Beveik kiekvienas Meino vaistininkas ar farmacijos 
specialistas, pagautas nusikaltimo vietoje teisinosi, kad 
nusižengti pasiryžo dėl turimų priklausomybių narkotinėms 
medžiagoms.

Gregas Cameronas, Husono universiteto profesorius, 
teigia, kad tokie vaistininkai kelia didžiulį pavojų visuomenei, 
kadangi dirba apsvaigę ir yra didesnė tikimybė, kad parduodami 
vaistus klientui gali suklysti.

Teisėsaugos pareigūnai mano, kad daugelis vaistų vagysčių 
atvejų lieka neatskleista ir nepranešta. Prokuroro padėjėjas 
Michaelas Milleris, patariantis Meino farmacijos tarybai 
ir anksčiau dirbęs Generalinės prokuratūros Farmacijos 
nusikaltimų skyriuje tikina, kad daugelis vagysčių net 
neužfiksuojamos.

Vienas nusikaltusių farmacininkų tyrėjams taip pat pasakė: 
„Pripažinkime, mes esame tie, kuriuos pagavo. Tačiau yra 
daug daugiau tokių žmonių, kurių niekas niekada nepagaus. 
Daug daugiau, nei norėtumėte įsivaizduoti.
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Receptus išrašo slaugytojos – taip pavadinta 
informacija patalpinta Lenkios žurnale 
“Farmacja praktyczna” Nr. 9 (78), 2014. Šios 
šalies sveikatos ministerija, norėdama sutrumpinti eiles pas 
gydytoją, planuoja nuo 2016 m. sausio 1 d. suteikti teisę 
slaugytojoms išrašyti tam tikrų farmakologinių grupių vaistų 
receptus. Slaugytojos mano, kad joms tai bus papildomas 
darbo krūvis. Gydytojai mano, kad tai neigiamai paveiks 
ligonių sveikatą. 

Mokslininkai modifikavo bakteriją, kuri gali 
„suėsti“ auglį – taip pavadinta tame pačiame 
žurnale “Farmacja praktyczna” Nr. 9 (78), 
2014. John Kimmel Cancer Center (JAV) mokslininkai jau 
pradėjo bandymus su vėžiu sergančiais ligoniais, kuriems 
įšvirkščiama modifikuotų Clostridium novyi bakterijų dozė. 
Šios bakterijos pradeda naikiti piktybinį naviką, kuriame 
truksta deguonies. Šios genetiškai mdifikuotos bakterijos 
aplenkia deguonies prisotintus audinius. Eksperimentai 
su ligoniais pradėti po sėkmingų auglių gydymo rezultatų 
panaudojant žiurkes ir šunis.

Valstybės mokslo ministras nusprendė 
nutraukti farmakotechnikų rengimą – tokiu 
pavadinimu atspausdintas straipsnis lenkų 
žurnale „Czasopismo aptekarskie“ Nr. 10 (250), 
2014.

Nuo 2018/2019 m.m. nebus priimami nauji moksleiviai 
farmakotechnikų studijoms. Šį sprendimą palaikė ir Sveikatos 
ministerija. Tai atitinka Europos Sąjungos šalių sprendimus 
nutraukti tų profesijų rengimą vidurinėse mokyklose, 
jei tos profesijos yra panašios į kompetencijas asmenų 
studijuojančių aukštosiose mokyklose. Šis sprendimas buvo 
priimtas atsižvelgiant į medicinos universitetų farmacijos 
fakultetų argumentus bei Vyriausių vaistininkų Rūmų ir 
Lenkijos farmacijos draugijos raštus. Asmenims, turintiems 
farmakotechnikų kvalifikaciją bus leista dirbti ir nutraukus 
minėtų specialistų rengimą. 2013 m. Lenkijoje buvo 12678 
visuomenės vaistinių. Vaistinėse ir jų punktuose dirbo 24982 
farmakotechnikai. Darbo ministerijos duomenimis 2013 m. 
pirmąjį pusmetį buvo registruota 1617, o antrąjį pusmetį 
farmakotechnikų bedarbių skaičius pasiekė 2119. 

Magnolijos ne tik dekoratyviniai, bet ir 
vaistiniai augalai – tokiu pavadinimu patalpintas 
interviu su dr. Jerzy Jamboru žurnale 
„Czasopismo aptekarskie“ Nr. 10 (250), 2014. 
Magnolijos pavadinimas susijęs su prancūzų botaniko Pierre 
Magnola (1638-1715) pavarde. Įvairios magnolijos rūšys 
paplitusios Kinijoje, Amerikoje, o į Europą jos atkeliavo iš 
Tolimųjų Rytų. Iš žinomų 80 magnolijų rūšių tik Magnolia 
officinalis turi didžiausią reikšmę medicinos praktikoje. 
Farmakognostinė šio augalo žaliava – tai magnolijos žievė 
(cortex Magnoliae). Šios žaliavos farmakopėjiniai straipsniai 
patalpinti Tarptautinėje, Kinijos ir Japonijos farmakopėjose. 
Tradicinėje medicinoje panaudojami ir magnolijų žiedai, iš 

kurių gaminami aromatiniai virškinimą gerinantys gėrimai. 
2008-2013 m. mokslinėse publikacijose aprašomos išskirtos 
iš žievės ekstrakto veikliosios medžiagos, kurios pasižymi 
migdančiu, uždegimą mažinančiu, raminančiu poveikiu. Iš 
magnolijos lapų gaunamas aliejus neturi gydomųjų savybių 
ir naudojamas kosmetikoje. Iš raudonžiedės magnolijos 
(Magnolia liliiflora) žiedų ir pumpurų Tolimųjų Rytų tradicinėje 
medicinoje gaminami preparatai vartojami nuo peršalimo, 
nosies gleivinei gydyti bei skausmui mažinti. Amerikoje 
auganti didžiažiedė magnolija (Magnolia grandiflora) kartais 
siekia net 30 metrų aukštį. Žiedų diametras siekia 30 cm. ir ji 
ždi nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Ji taip pat yra vaistinis 
augalas ir gali būti naudojama jos žievė. Tačiau gydymo 
tikslams ji rečiau vartojama. Merikoje plačiausiai žinoma 
Magnolia virginiana. Iš jos žievės gaminami preparatai 
vartojami nuo peršalimo. Iš Brazilijoje augančios Magnolia 
ovata  žievės pagamintas spiritinis ekstraktas pasižymi 
analgetinėmis savybėmis. Iėš magnolijos žievės išskirtos 
grynos veikliosios medžiagos gavo pavadinimus magnololis, 
pasižymintis uždegimą mažinančiu poveikiu ir obovatolis, 
pasižymintis mgdančiomis savybėmis.

Pacientų pokalbiai vaistinėje – PPV
Rp.- 1
Pagyvenęs pacientas kreipiasi į vaistininkę: “Laba diena 

ponia vaistininke, prašyčiau tablečių, kurias vartoja ir mano 
žmona”.

Vaistininkė: “ O kaip atrodo Jūsų žmona?”
Pacientas:”Na tokia pražilusi, kai ponia parodysite tas 

tabletes, tai aš prisiminsiu”
Vaistininkė: “Tai būtų sudėtinga, nes įvairių tablečių 

turime labai daug. Jei ponas pasakytumėte vis gi kaip atrodo 
Jūsų ponia, tai gal aš kaip nors prisiminčiau”

Pacientas:”Tai ponia neprisimenate? Ka gi, aš irgi kartais 
turiu problemų su atmintim”.

Rp.-2
Pacientė: Norėčiau vitamino PR, o gal turite ką nors 

veiksmingesnio?
Vaistininkė: O kokiam tikslui Jūs norite tokio vitamino?
Pacientė: Noriu atpratinti vyrą nuo rūkymo.
Vaistininkė: O ką reiškia tokia vitamino santrumpa?
Pacientė: Aš žinau, kad kai kurie vitaminai turi dvi raides, 

pavyzdžiui, vitaminas PP. Taigi, manau, kad yra vitaminas 
prieš rūkymą – PR.

Rp.-3
Jaunas vaikinas klausia: norėčiau gauti vaistų nuo 

peršalimo.
Vaistininkė: Ar Jums pačiam?
Vaikinas: Ne, merginai.
Vaistininkė: Ar turi temperatūros?
Vaikinas: Taip. 
Vaistininkė: Ar aukšta?
Vaikinas: Na… taip apie 160 cm.

ką rašo užsienio spauda apie FarMaciją
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išėjo anapilin

O, Amžinybės Viešpatie, mus Tėve,
Išgirsk maldas keliaujančių vaikų,
Priglauski sielas nemariąsias savo,
Kurias Tu pašaukei mirties varpu.

Suteiki jiems žadėtą didžią laimę,
Kurios nerado tremtinių keliuos
Tegul per amžius džiaugias Tavo meile
Ir spindi Tavo, Dieve, spinduliuos.

L. Kunevičius

Šių 2014 m.sausio 9 d.mirė ilgametė Vyriausiosios 
farmacijos valdybos Vaistinių organizacinio skyriaus 
viršininko pavaduotoja provizorė Regina Kunevičiūtė.

Regina Kunevičiūtė gimė 1928 m. Alytuje, 
ūkininko Petro Kunevičiaus šeimoje, kurioje augo 
penki vaikai: du sūnūs ir trys dukros. Regina 1948 m. 
baigusi Alytaus gimnaziją, įstojo į Kauno medicinos 
instituto Farmacijos fakultetą, kurį 1952 m. baigė ir 
gavo provizorės diplomą. Brolis ir jauniausioji sesuo 
tapo gydytojais, kitas brolis kunigu, sesuo - pedagoge.

Jauna specialistė buvo paskirta receptare į Klaipėdos 
vaistinę Nr. 143. Šioje vaistinėje ji dirbo įvairų farmacinį 

darbą ketverius metus. 1956 m persikėlė į Vilnių ir 
pradėjo dirbti Vyr.farmacijos valdyboje farminspektore. 
Gabi organizatorė 1964 m. buvo paskirta VFV Vaistinių 
organizacinio skyriaus viršininkės pavaduotoja. 
Šiose pareigose dirbo iki 1973 m. sausio mėnesio. 
Pasiilgusi vaistinės darbo ji atsisakė savo pareigų Vyr.
farmacijos valdyboje ir 1973 m. pradėjo dirbti naujos 
Vilniaus vaistinės Nr.25 Žirmūnuose vaistinės vedėjos 
pavaduotoja. Šios vaistinės vedėja buvo buvusi VFV 
viršininko pavaduotoja provizorė Valentina Bogdanova. 
Regina Kunevičiūtė šioje vaistinėje pavaduotoja dirbo 
iki 1984 m., vėliau, būdama jau pensijinio amžiaus, 
perėjo į receptarės pareigas. Į pensiją išėjo 1991 m. ir 
išvažiavo slaugyti savo seno, sergančio tėvo į Alytų. 
Čia ir gyveno iki savo mirties.

Regina Kunevičiūtė buvo aukštos kvalifikacijos 
specialistė, nuolat kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose 
kursuose: 1961 m ji baigė trijų mėnesių kursus 
Leningrado chemijos farmacijos institute, 1967 m. 
keturių mėnesių kursus Maskvos Sečenovo institute, 
1973 m ir 1981 m. Kauno medicinos institute. 1971 m. 
jai buvo suteikta pirmoji provizorės farmacinio darbo 
organizatorės kvalifikacinė kategorija.

Regina Kunevičiūtė aktyviai dalyvavo farmacininkų 
visuomeniniame gyvenime: Respublikinėje 
farmacininkų mokslinėje draugijoje, meninėje 
saviveikloje. Kartu su kitais VFV darbuotojais vaidino 
provizoriaus Vytauto Sedelskio parašytoje pjesėje 
„Vienoje vaistinėje“ su kuria buvo aplankytos ir kitos 
VFV tarprajoninės kontoros. Buvo religinga, niekada 
neslėpė savo religinių įsitikinimų. Alytuje gyvendama 
aktyviai dalyvavo Alytaus katalikų veikloje.

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba reiškia gilią 
užuojautą velionės provizorės Reginos Kunevičiūtės 
giminėms ir artimiesiems.

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba

UŽUOJAUTA
Lietuvos farmacijos sąjunga nuoširdžiai 

užjaučia LFS Garbės narį 

Antaną Vinkų išėjus Anapilin jo 
mylimam broliui.

LFS Valdyba

ką rašė FarMacijos žinios prieš 80 Metus
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iš FarMacijos istorijos

susimokėti už vaistus duodavo ir be jų sakydamas, kad 
sumokės, kai galės. Kartais ir visai neimdavo jei žinojo, kad 
šeima skurdžiai gyvena. Būdavo atvejų, kad ir naktį žmonės 
prikeldavo prašydami suteikti pirmąją pagalbą sužeistajam 
arba prireikdavo vaistų staiga susirgusiam žmogui. Jis 
keldavosi, bet kurią valandą ir padėdavo be mažiausių 
priekaištų. Prieš I-ąjį pasaulinį karą gydytojo Babtuose 
nebuvo, buvo tik felčeris. Buržuazijos valdymo metais kurį 
laiką dirbo gydytoja rusė. Kadangi S. Saulevičius turėjo 
didelį autoritetą, žmonės dažnai į jį kreipėsi susirgę ir visada 
gaudavo kvalifikuotą pagalbą. S. Saulevičius mylėjo savo 
profesiją, mylėjo žmones, mėgo humorą. Mielai bendravo 
su vietos gyventojais, lankydavosi jų namuose, priimdavo į 
svečius pas save. Jis žinojo labai daug anekdotų, mėgo juos 
pasakoti, mylėjo gamtą, laisvalaikiu eidavo pasivaikščioti, 
pasigrožėti Nevėžio slėniais.

J. Mažeikienė
Kaunas 1981-12-14.

Atsiminimus užrašė Marija Markauskienė, Babtų 
vidurinės mokyklos mokytoja.

Jonaitis Jonas, gim. 1902 m. Kauno raj. Šašių km. 
Valstiečių šeimoje, gyv. Babtuose. Prisiminimai.

– Kiek prisimenu Babtuose vaistinė atidaryta prieš 
pirmą pasaulinį karą. Kas dirbo nežinau, tik žinau, kad 
gero būta žmogaus, dirbusio prieš Saulevičių. Gal dar 
neturėjau 12 metų kai man įspyrė arklys. Felčeris Miliušis 
(Gailiušių dvarininko Parevičiaus žentas) siuntė į ligoninę. 
Bet ligoninėje gydymas ir išlaikymas brangiai kainavo. Be 
to paprastas valstietis negalėjo patekti į ligoninę be vietinės 
valdžios laidavimo (garantijos, kad sumokės už gydymą). 
Babtų valsčiaus viršaitis tokio leidimo mūsų šeimai nedavė. 
Tada vaistininkas išbarė viršaitį ir pats išdavė leidimą.

Buržuazijos valdymo metais aš vežiojau vaistus iš 
Kauno į Babtų vaistinę. Vaistininkas St. Saulevičius vaistus 
užsakydavo, sumokėdavo, o man telikdavo juos paimti iš 
vaistų fabriko Rotušės aikštėje (netoli prieplaukos) ir parvežti 
į Babtus. Važiodavau arkliais kokius trys kartus per mėnesį. 
Už vieną kelionę sumokėdavo 10-15 litų. Saulevičius buvo 
labai malonus žmogus, niekada nėra nuskriaudęs. Jis visiems 
būdavo geras. Tekdavo ir naktį nueiti pas Saulevičių, nes 
sunkiai sirgo mama. Eidavome pas jį kaip pas gydytoją. 
Gydytojo tada ir nebuvo Babtuose. Saulevičius dirbdavo 
vienas. Patalpas valydavo žmona. Saulevičius buvo linksmo 
būdo, dažnai juokaudavo mokėjo bendrauti su žmonėmis. 
Vaistus vežiojau ir vokiečių okupacijos metais ir pokario 
metais iki kolūkio įsikūrimo (1949 m.). Po karo tekdavo 
ne tik vaistus, bet ir paštą vežioti iš Kauno centrinio pašto, 
o paskui iš Vilkijos kiekvieną dieną tekdavo vežioti. 
Kai susikūrė kolūkis nustojau vaistus vežioti. Pradėjau 
dirbti laukininkystėje. Apie Saulevičių liko labai geri 
prisiminimai.

J. Jonaitis, Babtai, 1981.11.21

Atsiminimus užrašė Marija Morkauskienė Babtų 
vidurinės mokyklos mokytoja

Babtų vaistinė atšventė 100-to metų jubiliejų

Babtai – miestelis  Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, 
24 km nuo Kauno-Klaipėdos automagistralės, seniūnijos ir 
parapijos centras, 1800 gyventojų.

Jo apylinkėse rasti akmeniniai įrankiai ir ginklai byloja, 
kad čia žmonių gyventa labai seniai – naujajame akmens 
amžiuje. XVI-XVIII a. Babtai išaugo į judrų prekybinį 
miestelį, XVII a. Babtams buvo suteiktos miesto teisės. 1672 
m. pastatyta pirmoji bažnyčia.

Ant Stabaunyčios kalno stovi paminklas Dariaus ir 
Girėno skrydžiui paminėti, pastatytas Lietuvoje vienas iš 
pirmųjų paminklų, skirtų legendiniams lakūnams atsiminti.

Pažymint Babtų parapijos 250 metų ir Babtų miestelio 
600 metų jubiliejų, 1994 m. pastatyti du koplytstulpiai.

Iš vaistinių istorijos.
Patyrinėjus Lietuvos farmacijos istoriją, galime rasti 

įdomių dalykų apie vaistinių steigimą, jų darbą įvairiais 
istoriniais periodais, tradicijas, tobulėjimą ir tapimą 
šiuolaikinėmis mūsų dienų vaistinėmis.

Rašytiniuose šaltiniuose vaistinės minimos tik nuo XVI 
a., nes iki to laiko didikus ir kilmingus gyventojus vaistais 
aprūpindavo gydytojai. Pirmoji vaistinė Lietuvoje įsteigta 
Aleksandro Balinskio 1506 m. Kiek vėliau Lenkijos ir 
Lietuvos kunigaikštis Žygimantas išleido įsakymą apie 

Namas Kėdainių g. Nr. 1. Čia buvo vaistinė nuo 1925 iki 
1969 m.

iš FarMacijos istorijos

Remiantis žmonių atsiminimais Babtų vaistinė įkurta 
1912 m. Per 61 metų vaistinė buvo perkeliama iš vienų 
patalpų į kitas net 4 kartus, keitėsi ir provizoriai-vaistinės 
vedėjai.

Nuo 1912 m. iki 1913 m. dirbo vaistinės įkūrėjas 
provizorius Adolfas Gerdvilis. 1913 m. keletą mėn. 
dirbo Kajetonas Juršėnas. Ilgiausiai vedėju buvo Stasys 
Saulevičius, pradėjęs dirbti 1913 m.  Per I-jį pasaulinį 
karą Babtuose vaistinės nebuvo. S. Saulevičius tada dirbo 
Jonavoje. Po karo jis grįžo į Babtus ir dirbo iki 1950 m. Nuo 
1950 m. iki 1952 m. dirbo provizorė Ona Baranauskienė. 
S. Saulevičius tuo metu dirbo Šėtoje. 1952 m. vėl grįžo į 
Babtus ir dirbo iki pensijos. Po jo dirbo J. Aleksandravičius. 
Po 2-jų metų jį pakeitė Zefyra Valiukevičienė. Nuo 1970 m. 
iki 1983 m. lapkričio mėn. vaistinės vedėja dirbo provizorė 
Jadvyga Senovaitienė, gimusi 1926 m. Kaune, baigusi Kauno 
med. instituto Farmacijos fakultetą. Tuo metu vaistinė buvo 
daugiabučio namo pirmame aukšte (dabar paštas). 1982 m. 
pradėta statyti nauja vaistinė, pagal tipinį projektą. Tai buvo 
ambulatorija, vaistinė ir du butai. Vienas vaistinės vedėjas, 
kitas ambulatorijos vedėjas. Tad nuo 1983 m. rudens vaistinė 
priėmė provizorę Virginiją Telyčėvienę, kuri ir dabar 
tebedirba. Esu gimusi 1956 m., Kelmės raj., Tytuvėnuose, 
ten baigiau vidurinę ir 1975 m. įstojau į tuometį KMI, FF-a. 
1980 m. baigiau, gavau paskyrimą į Kupiškį, bet ten dirbau 
neilgai – 2 metus. 1983 m. su šeima atsikėlėm gyventi į 
Babtus į naujai statomą vaistinę su butu. Teko vaistinę 
įrenginėti, tvarkyti kol 1984 m. rudenį persikėlėme į naujas 
patalpas, kuriose ir dabar dirbame.

Vaistinės baldai buvo pagaminti pagal individualų 
projektą. Darbams vadovavo architektas Mačiulevičius. 
Tuometinis Kauno tarprajoninės kontoros valdytojas 
Vytautas Sedelskis labai rūpinosi, kad kiekviena vaistinė 
atrodytų gražiai ir būtų išskirtinė savo interjeru. Tad 1984 m. 
įvyko naujosios vaistinės atidarymas.

Vaistinė tuo metu priklausė Kauno raj. centrinei vaistinei 
(Kauno rajone buvo 10 vaistinių). Vėliau vaistinės statusas 
keitėsi kelis kartus. Buvo valstybinė Babtų vaistinė, po to 
UAB „Babtų vaistinė“. Vėliau, atsiradus antrai vaistinei 
miestelyje, sumažėjus apyvartai teko ieškoti prieglobsčio 
„Camelia“ tinklo vaistinėse. Šiuo metu dirbame po „Camelia“ 

vaistinės ženklu. Vaistinėje dirbu viena, darbo valandos nuo 
800 iki 1700, šeštadienį ir sekmadienį nedirbame.

UAB „Babtų vaistinėje“ ilgus metus su manimi dirbo 
farmakotechnikė Vida Šavauskienė (apie 20 metų).

Pirmosios patalpos, kuriose įkurta vaistinė buvo Kauno 
gatvėje Kazimiero Šalkausko name (namas nugriautas apie 
1966 m.). 1913 m. vaistinė perkelta į Karolio Pranevičiaus 
namą Turgaus aikštėje (ir tas namas nugriautas) kai 
Saulevičius pasistatė gyvenamąjį namą Kėdainių g. Nr.1, ten 
buvo perkelta vaistinė. Tose patalpose ji buvo iki 1969 m. 
Nuo 1969 m iki 1983 m. vaistinė veikė adresu Kauno g. 10 
(dabartinis paštas). Per tą laikotarpį Babtų vaistinėje dirbo 
7 provizoriai-vaistinės vedėjai. Apie juos liko šilti žmonių 
atsiminimai ir didelė pagarba.

Atsiminimai surinkti vaistinės vedėjai prov. Jadvygai 
Senovaitienei prašant.

Daugiausia atsiminimų užrašyta apie ilgiausiai dirbusį 
Stasį Saulevičių. Štai vieni iš jų:

Mažeikienė Jadvyga, Juozo, gim. 1900 m. Kauno raj. 
Šašių kaime, dirbo Kauno valstybiniame istorijos muziejuje. 
Gyveno Kaune, Raudonosios armijos pr. 134-2.

Vaistinę Babtuose įkūrė provizorius Adolfas Gerdvilis 
1912m .išnuomotame name. Po metų Gerdvilis išsikėlė į 
Kauną, o vaistinę nupirko Kajetonas Juršėnas, kilęs nuo 
Švenčionių. Jis vedė mano seserį Andriškevičiūtę. Gyveno 
su žmona tik 3 mėnesiu mirė labai staiga. Jauno našlės 
vardu liko vaistinė. Į Babtus atvyko Stasys Saulevičius, 
kilęs nuo Giedraičių, baigęs Kazanės universiteto farmacijos 
skyrių. Jį rekomendavo Gerdvilis. S. Saulevičius po kurio 
laiko vedė našlę – vaistinės savininkę. Kadangi Šalkausko 
name buvo ankštoka, S. Saulevičius išsinuomavo Karolio 
Pranevičiaus namą Turgaus aikštėje. Per pirmąjį pasaulinį 
karą S. Saulevičius gyveno Jonavoje. Ten buvo perkelta 
ir vaistinė su visu inventoriumi. Į Babtus grįžo po karo. 
Gyveno Karolio Pranevičiaus name, kol pasistatė savo namą 
Kėdainių gatvėje. Į naująjį namą buvo perkelta vaistinė, jame 
apsigyveno ir Saulevičiai.

Daug metų S. Saulevičius gyveno ir dirbo Babtuose. Tik 
pokario metais kurį laiką dirbo Šėtoje, o paskui vėl grįžo į 
Babtus. Žmonės mylėjo ir gerbė provizorių S. Saulevičių, 
kuris buvo principingas, nepataikaudavo turtingiesiems, 
buvo nuoširdus beturčiams. Jei žmogus neturėdavo pinigų 

Babtų vaistinės istorija

Namas, kuriame 1912 m. įsikūrė vaistinė.

Stasys Saulevičius su žmona apie 1928 m.
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iš lFs veiklosiš FarMacijos istorijos

vaistinių kontrolę – jas turėjo patikrinti medicinos gydytojai, 
kad vaistai būtų gaminami tiksliai pagal receptus. XVI 
a.  pabaigoje Žygimantas nustatė vaistų kainas ir atleido 
vaistininkus nuo įvairių mokesčių.

Pirmuosiuose vaistinėse buvo pardavinėjamos vaistažolės, 
brangakmeniai, džiovintos gyvūnų dalys, gyvačių nuodai, 
taukai, užsienietiškos prekės – muilas, vynas, prieskoniai – 
ir tuo jos priminė viduramžių Europos vaistines.

Norint atidaryti naują vaistinę reikėjo gauti karaliaus ir 
kito aukšto valdžios atstovo leidimą. Būdavo suteikiamas 
ir leidimas prekiauti alkoholiu, kuris labai papildydavo 
vaistinių iždus, bet 1764 m. uždraudus pardavinėti alkoholį 
vaistinėse, jų pajamos sumažėjo.

Naujos vaistinės atidarymo dalyviai 1984 m. rudenį. 
Vaistinės vedėja V. Telyčėvienė su gvazdikais antroji iš 

dešinės, V. Šarauskienė.

Provizorius Stasys Saulevičius. Provizorė Jadvyga Genovaitienė, 1983 m.

XIX a. naujų vaistinių steigimą pradėjo kontroliuoti 
gydymo valdyba. Didėjant reikalavimams vaistinių steigimas 
sulėtėjo. Vaistinės buvo suskirstytos į kaimo ir normalias. 
Didesniuose miestuose įsteigtuose vaistų parduotuvėse buvo 
pardavinėjami patentuoti vaistai ir sanitarijos priemonės.

Babtų vaistinės istorijos medžiaga parengta pagal 
vaistinės archyvą.

Babtų vaistinės „Camelia“ vedėja provizorė Virginija 
Telyčėvienė

Provizorius Liudvikas Rulinskas, ŠiauliaiVedėja V. Telyčėvienė (stovi), V. Šarauskienė (sėdi).
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APIE VERTIMĄ
„Tyrojo krištolo vėrinys“ dar nebuvo verstas į 

jokią vakariečių kalbą. Versdamas šį tekstą, naudojausi 
farmakognosto Donato Butkaus kartoteka ir sąsiuviniais, 
kuriuose jis perrašė Aginsko vienuolyne išleistą tibetietišką 
tekstą ir nurodė trijų: Aginsko (Ag.), Lhasos (Lh.), Urgos 
(Urg.) originalo leidinių nesutapimus. Jis padiktavo ir 
daugumą su medicina susijusių paaiškinimų, pateiktų 
išnašose, ir atidžiai redagavo mano vertimą. Be abejo, 
naudojausi ir jo komentarais. Verčiamą tekstą dar lyginome 
su Dergės (Derg.) leidiniu (ne originalu) ir Dharamsaloje 
leistu Lhasos originalo tipografiniu leidiniu (Dh.). Taip pat 
nauju Lhasos leidiniu (Lh2). Nesutapimų radome gana daug. 
Nurodome tik tuos iš jų, kurie gali būti suprasti vienaip ar 
kitaip. Tikslūs bibliografiniai visų penkių leidinių, kaip ir 
daugumos kitų mūsų naudotų knygų, duomenys nurodyti 
santrumpomis (žr. naudotos literatūros sąrašą antrojoje, 
„Priedų“ knygoje). Figūriniuose skliaustuose nurodome 
Ag. leidinio (pagrindinio, kuriuo naudojomės) puslapių 
numeraciją.

Cituodami veikalus, tibetiečių autoriai dažniausiai 
nenurodo lapo numerio, leidimo metų bei vietos, todėl visų 
citatų identifikavimas reikalauja didžiulio tekstologinio darbo. 
Problema tampa dar sudėtingesnė todėl, kad dažniausiai 
vartojami sutrumpinti cituojamų šaltinių pavadinimai, 
kurie kartais būna skirtingi netgi tame pačiame tekste. Taigi 

dauguma veikalų pavadinimų cituotos literatūros sąraše nėra 
tikslūs, t. y. išversti tokie, kokius pateikia autorius.

Tibetietiškų žodžių transkripcija - Centrinio Tibeto. 
Sanskrito žodžiai bei terminai, rašomi tibetietiškais 
rašmenimis, dauguma atvejų neredaguoti. Visi medicininiai 
paaiškinimai - Donato Butkaus. Budistiniai terminai ir 
epitetai mano paaiškinti „Žodynėlyje" (antrojoje, „Priedų 
knygoje“).

Daugelį augalų lietuviškų pavadinimų padėjo iš lotyniškų 
išversti botanikas Zigmantas Gudžinskas. Kai kurių augalų 
lietuviškų pavadinimų neradome. Juos palikome lotyniškus. 
Jungtuku „arba“ atskyrėme skirtingai identifikuojamus 
augalus (pateikiame tik tikimiausias identifikacijas). 
Identifikacijų autorius nurodome inicialais antrosios knygos 
rodyklėse. „Priedų knygoje“ taip pat pateikėme „Tyrojo 
krištolo karoliuko“ („Tyrojo krištolo vėrinio“ santraukos) 
vertimą.

Tegu skaitytojas nenustemba, kad „Tyrojo krištolo vėrinio“ 
tekste po vieno ar kito augalo pavadinimo apibūdinamos jo 
rūšys kai kada nesutampa su Vakaruose priimta Linėjaus 
augalų klasifikacija. Skaitant šią knygą, reikia turėti omenyje, 
kad Linėjus klasifikuoja augalus pagal išorinius požymius, o 
tibetiečių gydytojai labiau pagal vidinius.

Daugumą ligų ir kitų sveikatos sutrikimų pavadinimų 
verčiame pažodžiui, taigi šią sritį dar reikia tirti.

Kiekvienos klasės (skyriaus) vaistines žaliavas, 
aprašytas pagrindinėje (antrojoje) pirmosios knygos dalyje, 
sunumeravome, taigi rodyklėse jas nurodome ne puslapių, bet 
tos dalies skyrių ir eilės numeriais (pvz., 1.4, XI.7). Skyrių 
numeriai nurodyti knygos puslapių viršuje. Pagrindinės 
nuorodos paryškintos. Kad būtų patogiau, antrojoje dalyje 
minimas ligas taip pat nurodome skyrių ir vaistinių žaliavų 
numeriais. Tos vaistinės žaliavos, kurios yra paaiškinimuose, 
taip pat nurodytos atitinkamų skyrių numeriais. Kitaip 
tariant, pagal rodykles neradus tekste vieno ar kito žodžio, 
reikia žiūrėti atitinkamo skirsnio paaiškinimuose. Nuorodos 
be romėniškų skaitmenų - puslapių numeriai. Po ženklo = 
skliaustuose šalia tibetietiškos perrašos (transliteracijos) 
nurodome pagrindinį vienos ar kitos žaliavos pavadinimą.

Tibetiečių farmakognoziją dar reikia tyrinėti. Mūsų 
vertimas ir rodyklės - tik įnašas į šį tiriamąjį darbą. Vertime 
yra likę nemažai klaustukų, kuriuos, galbūt, „išspręs44 
busimųjų kartų lietuvių tibetologai, bendradarbiaudami su 
medikais, farmakognostais ir botanikais.

Algirdas Kugevičius

naujos knygosiš lFs veiklos
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jubiliejai

Žeimelis (Pakruojo 
rajonas) – miestelis Žiemgalos 
žemumos pietinėje dalyje. Per 
miestelį teka Beržtalio upelis.

Gyvenvietė minima nuo 
1500 metų. Nuo 1592 iki 
1674 m. veikė evangelikų 
reformatorių mokykla, 
miestelis suklestėjo XIX a. 
antroje pusėje, tačiau smarkiai 
nukentėjo per 1888 metų 
gaisrą.

Žeimelis, pasitinka 
keturkampe gotikine aikšte.

Vaistinė Žeimelyje, 
atidaryta 1864 metais, balto 
mūro pastate, gatvelėje 
šalia miestelio aikštės, kuris 
priklausė dvarui. Stogas buvo raudonų čerpių, prie 
išorinių durų į gatvę dar ir dabar išlikę didelių tašytų 
akmens luitų laiptai. Manoma, kad šis pastatas statytas 
19 amžiaus pradžioje, ankščiau čia buvusios Didžiosios 
Žeimelio karčiamos vietoje. Vaistinės vedėjai gyveno 
tame pačiame pastate. Manoma, kad vaistinė šiame 
name buvusi iki 1978 metų.

Iš pirmųjų vaistinės gyvenimo metų išlikusių 
dokumentų nėra.

Žmonių pasakojimu vaistinės savininku 1987 m. 
buvo Gerkė, o nuo 1897 m. buvęs vaistinės vedėju 

Žeimelio vaistinei 150 metų

Žeimelio vaistinė. 1964 m.

vokietis Petersonas. Vėliaus Petersonas vaistinę pardavė 
Abromavičiui, pats išsikėlė gyventi į Rusiją. Vaistinės 
vedėja dirbo jo duktė provizorė Raisa Abromavičiūtė, 
kuri vėliau ištekėjo už Šulheiberio ir paskui vaistinėje 
dirbo abu. Tačiau vaistinę valdė R. Šulheiberienė 
iki 1940 m., kol buvo nacionalizuota. Abu nužudyti 
vokiečių.

Nuo 1942 m. balandžio mėn. vaistinėje vedėju 
pradėjo dirbti Aleksandras Navickas, gimęs 1881 m., 
Steigvilių kaime, Pakruojo rajone. Kurį laiką dirbo 

mokiniu Rygos, Peterburgo 
vaistinėse. 1903 m. gavo 
provizoriaus padėjėjo teises, 
dirbo pas carą. 1922 m. grįžo 
į Lietuvą, dirbo Žagarėje, 
Traškūnuose, Skaisgiryje, 
Žeimelyje. Atsikėlė iš 
Skaisgirio ir Žeimelyje išdirbo 
iki mirties 1946 m.

Mirus A. Navickui nuo 
1946 m. vaistinėje vedėja 
dirbo jo brolio duktė prov. 
Kazimiera Navickaitė, kuri 
išdirbo iki 1948 m., po to 
persikėlė į Kelmės vaistinę 
vedėjos pareigoms.

Vaistinės vedėjas prov. padėjėjas Vincas Juozėnas darbo metu, 1965 m.

naujos knygos

Apie autorių
Donatas Liudvikas BUTKUS gimė 1939 m. lapkričio 29 
d. Rokiškio apskr., Jūžintų miestelyje, mokytojų šeimoje. 
Pradžios mokykla baigė Užpaliuose. 1948–1953 m. jis 
mokėsi Utenos vidurinėje mokykloje, o nuo i 1953 metų 
Kauno „Aušros“ berniukų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 
1957 metais. Tais pačiais metais įstojo į Kauno medicinos 
institutą farmacijos studijuoti.

Institutą baigė 1962 metais gaudamas provizoriaus 
diplomą. Donatą Butkų jau studijų metais domino Rytų 
medicina, filosofija. Baigęs institutą jaunas provizorius 
išvyko į Buriatiją ir trejus metus, iki 1965 metų, dirbo 
Buriatijos - Mongolijos sostinėje Ulan-Ude farmacijos 
valdybos kontrolinėje - analitinėje laboratorijoje analitiku. 
1965 metais grįžo į Lietuvą ir Vilniuje dirbo Respublikinėje 
kontrolinėje - analitinėje laboratorijoje provizoriumi - 
analitiku.

1965 - 1968 m. mokėsi Leningrado chemijos - farmacijos 
instituto aspirantūroje, kartu studijuodamas tibetiečių kalbą 
Leningrado universiteto Rytų fakultete laisvo klausytojo 
teisėmis. Jis specializavosi indų ir tibetiečių medicinoje, 
skirdamas daug laiko originalios literatūros tibetiečių kalba 
studijavimui, rinko medžiagą disertacijai „Tibeto medicinos 
gydymo priemonės ir receptūra“.

1968 m. grįžo į Rytus ir iki 1971 metų dirbo TSRS Mokslų 
Akademijos Sibiro skyriaus Buriatijos filialo jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, studijuodamas Rytų mediciną, 
receptūrą, rinko indų - tibetiečių medicinos bibliografiją 
Europos kalbomis, kurią parengė spaudai 1970 m.

1971 m. grįžo į Lietuvą ir dirbo Vilniuje iki 1972 m. 
Lietuvos TSR Etnografijos muziejaus Rytų skyriaus 
vedėju.

Donato Butkaus veikla nuolat domėjosi KGB. 1972 
metais plačiai nuskambėjusio pasaulyje KGB „sufabrikuoto“ 
teisminio proceso prieš mokslininką B. Dandaroną, kurio 
mokinys buvo D. Butkus, metu, buvo konfiskuota D. 
Butkaus indų ir Tibeto medicinos bibliografija (Europos 
kalbomis), neužbaigta D. Butkaus disertacija „Tibeto 
medicinos gydymo priemonės ir receptūra“, nepublikuoti 
straipsniai, originali Rytų medicinos biblioteka ir meno 
kolekcija, kurių vėliau D. Butkui atgauti nepavyko.

1982 m. dalis bibliografijos rusų kalba buvo išspausdinta 
Novosibirske, bet jau be D. Butkaus pavardės, pasirodė 
ir anksčiau nepublikuoti D. Butkaus straipsniai, bet jau 
pasirašyti kitų autorių.

1973 m. Donatas Butkus pradėjo dirbti Chemijos 
- farmacijos gamykloje „Sanitas“ Kaune chemiku - 
technologu. Fabrike dirbo iki 1991 metų.

1984 m. TSRS Mokslų Akademijos Orientalistikos 
institutas ir TSRS UNESCO komitetas bei TSRS MA 
Buriatijos filialas buvo pakviesti dalyvauti Rytų medicinos 
tarptautiniame projekte, ruošiant spaudai „Tibeto medicinos 
atlasą“ - Centrinės Azijos kultūros paminklą.

Projekte buvo numatyta identifikuoti Tibeto medicinoje 
vartojamas vaistines žaliavas. TSRS UNESCO komitetas 
oficialiai paprašė gamyklos „Sanitas“ vadovybės skirti šį 

darbą D. Butkui. Rinkdamas medžiagą šiam atlaso skyriui, 
D. Butkus lankėsi Maskvoje, Sankt Peterburge, Užbaikalėje 
(Buriatijoje, Aginsko vienuolyne), 1986 m. Mongolijoje - 
Liaudies medicinos institute Ulan Batore.

1992 m. Londone išleistas „Tibetan Medical Paintings. 
Illustrations to the „Blue Beryl“ treatise of Sangye Gyamtso 
(1653 - 1705 m.)“, kurio redkolegijoje dalyvavo D. Butkus, 
identifikuodamas vaistines žaliavas. Šis atlasas 1994 m. 
išleistas ir italų kalba, 1994 m. Rusijoje - rusų kalba, 1996 
m. Vokietijoje - vokiečių kalba.

1990 - 1991 m. provizorius D. Butkus lankėsi 
Šveicarijoje firmos „Padma“, gaminančios tibetietiškus 
vaistus, kvietimu.

1991 - 1996 m. D. Butkus dirbo UAB „Harmonija“ 
provizoriumi.

1994 m. jis lankėsi Londone, Medicinos istorijos 
institute, ir dirbo šio instituto bibliotekoje tyrinėdamas Rytų 
rankraščius. Tais pačiais metais D. Butkus buvo pakviestas 
į Nacionalinį rytų kalbų ir civilizacijų institutą (INALCO) 
Paryžiuje. Instituto bibliotekoje taip pat studijavo originalius 
tekstus. Nuo 1996 m. provizorius D. Butkus dirba Kauno 
medicinos akademijos (dabar universiteto) Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.

1996 metais Donatas Butkus dalyvavo tarptautiniame 
Tibeto medicinos simpoziume Ulme, Vokietijoje.

1996 m., tyrinėdamas Tibeto mediciną, lankėsi Ulan-Ude 
(Buriatijoje) Rytų medicinos centruose, kuriuose gydoma 
tibetietiškomis gydymo priemonėmis, taip pat vaistinėse, 
kuriose gaminami fitoterapiniai preparatai. Tais pačiais 
metais pabuvojo Tibeto medicinos centre Maskvoje.

1997 m. Donatas Butkus nuvyko į Nepalą, kur Katmandu 
Kunpeno Tibeto medicinos centre, taip pat pas privačius 
tibetiečių gydytojus, domėjosi atliekama ligų diagnostika, 
gaminamais vaistais, technologija ir žaliavomis.

1997 m. vasario 6 - 8 d. Nepale įvykusiame Alternatyvios 
medicinos kongrese D. Butkus skaitė pranešimą apie 
Tibeto medicinos istorinę raidą Rusijoje ir Buriatijoje, 
tolesnio vystymosi perspektyvas, vaistinių augalų, 
aprašytų tibetietiškuose tekstuose, identifikavimo būtinybę, 
atsižvelgiant į įvairias Tibeto medicinos mokyklas.
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jubiliejai

Giliai į širdį įkritusių studentų himno žodžių 
skambėjimą kiekvienas iš mūsų grupės draugų 
išsinešė baigdamas savąją Alma Mater prieš 
trisdešimt vienerius metus.

Pirmąjį susitikimą po baigtų studijų 
susiorganizavome po dviejų mėnesių. Visi 
susitikome Kaune, pasipasakojome , kur kiekvieną 
iš mūsų nunešė likimas , pasidalijome pirmaisiais 
pradėtos darbinės veiklos įspūdžiais . Tuomet 
tvirtai ir nusprendėme nenutraukti studentiškos 
draugystės saitų , o po metų susirinkti į bendrą 
grupės susitikimą.

Taip ir susiformavo graži tradicija susitikti 
kasmet , susirinkti , kad dar kartą sugiedotume 
„Gaudeamus“, pažvelgtume vieni kitiems į akis, 
paspaustume vienas kitam ranką, pabūtume kartu.

Susitikimų dalyvių gausėjo, nes grupėje atsirado 
„grupės marčių ir žentų“ (taip mes vadiname 
prisijungusias savo antrąsias puses).

Ir ne tik „Gaudeamus“ skambėjo, dainuodavome 
ir tebedainuojame iki šiol labai daug, nes iš studijų 
laikų turime bendrų ,dainuotų studentiškuose 
pasibuvimuose dainų ir tokių „smagių gabaliukų“, 
„častuškių“, kuriuos būtina prisiminti ir padainuoti 
susirinkus. Laiminga mūsų grupė turėdama 
armonikierių ir gitaristą Zenių, skardžiabalses 
merginas ir visi jungiasi į bendrą chorą, smagumas 
neišpasakytas tos mūsų dainos.

Nusprendėme rinktis ne tik Kaune. Grupės 
draugai iš įvairių Lietuvos kampelių rengė 
susitikimus kiekvienas savo gyvenamoje vietovėje. 
Per tris dešimtmečius aplankėme daug Lietuvos 
vietų, susitikimų geografija nuo Kauno ir jo 
apylinkių iki Priekulės, Palangos, Šilalės, Šilutės, 
Telšių, nuo Šiaulių , Radviliškio, Panevėžio 
iki Anykščių, Ignalinos kraštų, Marijampolės 

ir Suvalkijos lygumų . Susitikimo šeimininkai 
stengėsi pasirūpinti atvykstančiųjų apgyvendinimu, 
maitinimu, muzika smagiems pasišokimams. Štai 
mūsų išradingieji grupiokai Gintaras ir Skaistė iš 
Šilutės užsakydavo pasiplaukiojimui Nemunu, 
Minija, Kuršių mariomis laivą, vaišino gardžia 
Pamario krašto žuvimi ir žuviene. Šiauliškės 
Danutės pabandymas sukviesti grupiokus į 
lankytiną vietą prie Kryžių kalno, paskatino 
mūsų grupės porą Gražvydę ir Rolandą iš Telšių 
pagalvoti, ką įdomaus parodyti Žemaičių krašte. 
Jie ir sukūrė ekskursijų tradiciją. Atvykėliams 
iš Lietuvos jie pagamino „Žemaitėjės pasus“ ir 
vežiojo su gidu po vaizdingas Platelių apylinkes. 
Po jų rengto susitikimo ir kiti grupiokai ėmė galvoti 
apie turiningą kultūrinę programą, išradingai 
pristatinėdami savo gyvenamąsias vietoves. Todėl 
susitikimai tapo ilgesni, susirenkame anksčiau ir 
bendrai keliaujame, lankome istorinius, kultūrinius 
objektus, gamtos paminklus , grožimės gražia 
Lietuvos gamta, miestų ir miestelių architektūra , 
degustuojame regionų patiekalus, gėrimus.

Per susitikimus kauniškių Jūratės, Eglės, Ritos, 
Audronės, Daivos, Vidos, Irenos, Reginos, Nijolės, 
Laimos, Viktorijos, Liudo, Zeniaus pakviesti 
aplankėme daugelį įdomių objektų Kaune: 
Prezidentūrą, Kauno pilį, Medicinos ir Farmacijos 
muziejų, Pažaislio ansamblį, Kauno fortus , Kauno 
Archivyskupiją ir miesto istorijos muziejų. Visose 
ekskursijose mus lydėjo kvalifikuoti gidai, padėję 
gerokai praplėsti mūsų akiratį, supažindindami su 
miesto praeitimi ir mūsų jaunystės miestas nušvito 
naujomis spalvomis. Kavarskietės Irenos iniciatyva 
grožėjomis nuostabiomis Anykščių apylinkėmis , 
Ignalinos krašte keliavome po Aukštaitijos regioninį 
parką, radviliškietė Irena kvietė į Burbiškio dvarą, 
o marijampolietė Fausta į prezidento Antano 
Smetonos gimtinę, grupiokė Aušra Panevėžyje 
visiems rengė ekskursiją po miesto ir rajono 
malūnus bei klausėmės dainų autoriaus ir atlikėjo 

„ G a u d e a m u s  i g i t u r ,
j u v e n e s  d u m  s u m u s “

jubiliejai

Nuo 1948 m. vaistinės vedėju Žeimelyje 
dirbo provizoriaus padėjėjas Vincas Juozėnas, 
gimęs 1888 metais 1910 m. prie Kazanės 
universiteto kursuose įgijo provizoriaus 
padėjėjo teises. Į Lietuvą grįžo 1921 metais, 
dirbo Kaune Meškuičiuose turėjo nuosavą 
vaistinę, ją nacionalizavus atsikėlė į Žeimelį. 
Dirbant V. Juozėnui vaistinėje buvo pakeisti 
baldai. 1963 metais buvo atžymėtas V. 
Juozėno 75-tis. 1967 metais V. Juozėnas išeina 
į pensiją ir išsikelia gyventi į Meškuičius. 
Mirė 1972 m., palaidotas Meškuičiuose. Nuo 
1964 m. Žeimelio vaistinėje dirbo: vedėjas V. 
Juozėnas, asistentė E. Šlekonienė ir sanitarė 
E. Jankauskienė. Žeimelio vaistinė naujose patalpose. 1978 m.

Prov. padėjėjas Aleksandras Navickas prie nuosavos 
vaistinės Skaisgiryje (Joniškio raj.) 1940 m.

2006 m. rugpjūčio mėn. yra UAB 
„Armedikos vaistinė“ Žeimelio filialas.

Rengiant Žeimelio vaistinės istorinę 
medžiagą 150 metų įkūrimo metines, 
panaudota vaistinės archyvinė medžiaga, 
mielai talkino vaistinės vedėja Danguolė 
Žilinskienė.

Linkime vaistinės darbuotojams 
ir toliau nuoširdžiai dirbti Žeimelio 
gyventojų ir jo svečių sveikatos labui.

Danguolė Žilinskienė, Žeimelio 
vaistinės vedėja

Liudvikas Rulinskas, Šiauliai
Vaistinės vedėja prov. padėjėja Danguolė Žilinskienė, 2006 m.

1964 m., gražiai pažymėtas buvo 
Žeimelio vaistinės įkūrimo šimtmetis. Ta 
proga buvo paruoštas vaistinės albumas.

Po V. Juozėno vaistinę perėmė E. 
Šlekonienė, 1956 m. baigusi Kauno 
medicinos mokyklos Farmacijos skyrių, 
dirbo Pakruojo, Linkuvos, Razalimo, 
Lygumų vaistinėse. 1971 m. atliekamas 
kasmetinis vaistinės remontas, pakeičiami 
langai, grindys, šildymas.

1978 m. birželio mėn. vaistinė 
kartu su ambulatorija persikėlė į naujas 
patalpas. Nuo 1978 m. vaistinė Žeimelyje 
vadovaujama farmacininkės Danguolės 
Žilinskienės, 1974 m. baigusi Kauno 
medicinos mokyklos Farmacijos skyrių ir 
dirbusi asistente Žeimelio vaistinėje.
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Sigito Stankūno dainų. O šiauliškė Danutė su kurso 
draugais Nijole ir Robertu pakvietė į ekskursiją 
po turtingą savo istoriją Kurtuvėnų dvarą bei 
į jį pakvietė koncertuoti tokius akordeonistus, 
kad grojo neblogiau už garsųjį Martyną Levickį. 
Šilutiškiai Skaistė ir Gintaras bandė mus 
„įklampinti pelkėje“ ir „paklaidinti durpyne“, o 
šilališkis Jonas „vijo“ ant Medvėgalio piliakalnio.
Gražiąsias Varnių apylinkes „drąsuoliai“, paraginti 
telšiškių Gražvydės ir Rolando, galėjo stebėti iš 
paukščio skrydžio, skraidinami lėktuvu. Per tuos 
metus tiek visko buvo, jau sunku net išvardinti.

Taip susiburdami jau daug Lietuvos kampelių 
aplankėme, pajutome kiekvieno jų išskirtinumą , 
savitumą. Šeimininkams smagu pasidalinti tuo , 
ką jie turi savo krašte geriausio, o atvykusiems į 
svečius tai padeda geriau suprasti ir savo draugus 
gyvenančius ir dirbančius, toje aplinkoje.

Po devyniolikos susitikimų metų grupiokų 
iš Šilutės iniciatyva atsirado grupės vėliava, 
simbolizuojanti mūsų tėviškę ir mūsų Alma Mater 
,o dar po metų kauniškių iniciatyva pagal visas 
heraldikos taisykles buvo sukurtas ir pagamintas 
grupės herbas, kurio simboliai: draugiškai sunertos 
rankos, armonika, mus visus vienijančios bendros 
Alma Mater ir bendros profesijos ženklai. ir 
užrašas VERUS AMICITIA ES ETERNUS (tikra 
draugystė yra amžina).

Mūsų grupės siela – šilutiškis Gintaras jau 
seniai bando visus mūsų susitikimus paversti 
įdomiais, išradingais, panaudodamas kiekvieno 
iš grupiokų arba jų antrųjų pusių artistinius 
ir kitus išskirtinius gebėjimus . Todėl dabar 
grupės susitikimai darosi panašūs į teatrinius 
vaidinimus, teminius vakarus su persirengimais, 
įvairių personažų įkūnijimais. Štai žygiuoja 
procesija Žemaitijoje Varnių regioniniame parke 
įsikūrusioje mūsų grupiokų Gražvydės ir Rolando 
sodyboje, atneša po baldakimu pasipuošusį toga 
garbų farmacijos mokslų daktarą ir vyksta visų 
grupiokų” egzaminavimas”, tikrinamos žinios, po 
to išduodami „kvalifikacijos kėlimo sertifikatai“.

O štai paskutinis šiųmetis grupės susitikimas, 
vykęs Latvijoje, Baltijos pajūryje, virto laivu su 
Kapitonu ir laivo įgulos nariais, kurių kiekvienas 
turėjo savo pareigas ir privalėjo jas vykdyti.

Per visą trisdešimtmetį į savo Alma Mater 
susirinkome du kartus.Tai buvo jubiliejiniai 
susitikimai., Kaip malonu buvo pasėdėti Didžiojoje 
auditorijoje, susitikti su buvusiais dėstytojais. O 
štai pernykštis trisdešimtasis susitikimas , kuris 
buvo organizuotas visam mūsų buvusiam kursui 
buvo ir savotiškai liūdnas, nes atvykęs į jį, buvęs 
mūsų Dekanas, profesorius Eduardas Tarasevičius 
liepė labai atidžiai apsižvalgyti po visus buvusių 
Centrinių Alma Mater rūmų kampelius, kad 
išsineštume ilgam širdžiai ir sielai malonų senųjų 
auditorijų ir laboratorijų vaizdą, nes po mėnesio 
pastato jau laukė kapitalinė rekonstrukcija ir aišku, 
visa, kas mums primena studijų laikus bus pakeista 
negrįžtamai. Užtat labai įdomu buvo apsilankyti 
ir naujai pastatytame Farmacijos fakultete bei 
Universiteto bibliotekoje.

Per daugelį metų jau susikaupė ir labai mielas 
širdžiai ne tik studijų laikų, bet visų grupės 
susitikimų nuotraukų archyvas, filmuota medžiaga, 
kuri peržiūrima susitikimų metu ir už kurios 
pateikimą visi labai dėkingi grupiokui Liudui.

Dabar bendraujame dar artimiau nei prieš kokį 
dešimtmetį, juk elektroninis paštas padeda greitai 
pasikeisti turima informacija, pasiųsti draugams 
smagų pasveikinimą, parašyti kokią žinutę ar 
prajuokinti šmaikščiu vaizdeliu ar pastabėle.

Jau užaugo ir mūsų vaikai, daug jų jau baigė 
savąsias studijas, jau patys turime marčių, 
žentų, anūkų. O širdis vis nesensta ir kasmet 
pratęsiame savo jaunystę – susitinkame ir giedame 
„Gaudeamus“.

Jolanta Narbutienė,
Kauno medicinos instituto

Farmacijos fakulteto
XXXII-osios laidos absolventė
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iš lFs veikloskas, kur, kada

   2014 m. birželio 14-15 d. RUSNĖJE vyko 
„Farmacijos dienos-2014“. Jose dalyvavo apie 
100 farmacijos specialistų, kurie po darbo savaitės 
nutarė pabūti su šeimos nariais, kolegomis ir 
bendradarbiais gamtos prieglobstyje – nuostabioje 
Rusnėje. Įsikūrėme gražioje „Pakalnės sodyboje“ 
ant upės kranto. Vėliavos pakėlimo ceremonijoje 
dalyvavo šios salos gerbėjas vaistininkas Virgilijus 
Skirkevičius, kuris susirinkusiems įdomiai papasakojo 
apie Rusnės miestelio vaistininkystės istoriją. 
Susirinkusius į tradicinį LFS renginį pasveikino LFS 
prezidentas prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, 
kuris nuoširdžiai padėkojo renginio rėmėjams, be 
kurių tokį renginį būtų neįmanoma suorganizuoti. Po 
to kalbėjo vaistininkas „ENTAFARMOS“ vadovas 
Tauras Endriukaitis, LFS Kauno krašto pirmininkė 
Astrida Tamošiūnienė, Kauno“Ąžuolyno vaistinės“ 
vedėja Eglė Dieninytė, LSMU Vaistų chemijos 
katedros vedėjas prof. dr. Hiliaras Rodovičius, 
doktorantas Mindaugas Marksa ir kiti. Pasivaišinę 

skanėstais atvežtais iš įvairių Lietuvos kampelių 
sulaukėme Etnografinio ansamblio pasirodymo. Į 
dainų ir šokių sūkurį buvo įtraukti visi vakaronės 
dalyviai. Sutemos įspūdingai suliepsnojo laužas, 
prie kurio besišildant sulaukėme padangėje 
nuostabių fejerverkų. Sekmadienio rytą po pusryčių 
visi norintys išplaukė laivu į Nemuno deltą, kur 
grožėjomės vandens ir augmenijos vaizdais. Sugrįžus 
į stovyklavietę laukė nuostabaus skonio žuvienė. 
Po to buvo organizuotos viktorinos, savo gaminius 
demonstravo „Medicata filia“ įmonės atstovai, 
kvapnia arbata vaišino „Acorus“ įmonės darbuotojai. 
Jaunimas sporto aikštelėse išbandė „dėjimo“ į krepšį 
taiklumą, rungtyniavo tinklinio aikštelėje. Renginio 
dalyviai aplankė kolegos Virgilijaus Skirkevičiaus 
sodybą, kurioje šeimininkas perskaitė paskaitą 
apie ten augančius vaistinius augalus, pavaišino 
vaistažolių arbata, pristatė naują tibetiečių medicinos 
vaistinių žaliavų žinyną, kurio pavadinimas – „Tyrojo 
krištolo vėrinys“. Prieš nuleidžiant „Farmacijos 
dienų“ vėliavą buvo pagerbtas LFS viceprezidentas 
Kęstutis Ramanauskas įteikiant tautinę jubiliejinę 
juostą, o Rusnės seniūnei buvo įteiktas tradicinis 
vaistinės „štanglazas“. Visi renginio dalyviai 
įsiamžino prie burlaivio (žr. nuotrauką ant viršelio) 
ir atsisveikino iki susitikimo kitais metais birželio 
vidurio savaitgalyje. 
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Čekijos farmacijos muziejus
Toks muziejus buvo įteisintas 1972 m., kai Prahos Karlo 

universiteto Farmacijos fakultetas Hradec Kralove mieste 
ėmėsi iniciatyvos atverti baroko stiliaus vaistinės duris 
lankytojams. Ši vaistinė įkurta 1743 metais. Muziejuje 
sukaupta virš  6000 pramoninės gamybos vaistų pavyzdžių, 
dėmesį patraukia vaisų gamybos senieji įrankiai, spalvingi 
įvairių formų vaistų laikymo indai (štanglazai), gausi 
farmacinės literatūros biblioteka. Taigi, jei būsite Čekijos 
republikoje, aplankykite šį vertiną muziejų, teikiantį malonių 
įspūdžių kiekvienam lankytojui, o ypač vaistininkui.

kas, kur, kada

 2014 m. rugsėjo 24 d. Lenkijos 
farmacijos Rūmai paminėjo XI-ąsias 
vaistininko dienos metines. Po Mišių šv. 
Kryžiaus bazilikoje į Varšuvos filharmonijos salę 
susirinko ne tik sostinės, bet ir kitų vaivadijų 
nusipelnę vaistininkai, kuriems Sveikatos 
apsaugos ministras kartu su Lenkijos farmacijos 
Rūmų prezidentu dr. Gžegožu Kucharevičiumi 
(Grzegorz Kucharewicz) įteikė valstybinius 
apdovanojimus. Salės foje buvo surengta vaistų 
gamintojų paroda bei farmacijos leidyklų 
žurnalai ir knygos. Į šią šventę buvo pakviestas 
ir joje dalyvavo LFS prezidentas prof. Eduardas 
Tarasevičius, kuris pasveikino lenkų kolegas 
su Tarptautine farmacininkų diena, kuri pagal 
Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) 
rekomendaciją kasmet pažymima spalio 25 d. 
Šventės dalyviai buvo pamaloninti populiarios 
dainininkės Alicijos Majewskos dainomis. LFS 
Garbės narys dr. Jerzy Lazowski sekančią dieną 
suorganizavo išvyką į Varšuvos botanikos sodo 
vaistinių augalų skyrių aplankant „Lazienkų“ 
karališkąją vasaros rezidenciją. O vakare teko 
susipažinti su kino filmu „Miestas-44“ apie 
tragiškąjį Varšuvos sukilimą prieš vokiečių 
okupaciją 1944 m. LFS prezidentas pakvietė 

Lenkijos farmacijos Rūmų prezidentą atvykti į 
Vilnių ir dalyvauti LFS XXIX suvažiavimo darbe. 
Šis kvietimas su dėkingumu buvo priimtas.

 LFS Garbės nariui Jerzy Lazowski 
2014 m. rugsėjo 9 d. sukako 75 metai. 
Ta proga jis buvo apdovanotas už nuopelnus 
Europos onkologinės farmacijos vystyme specialiu 
pagerbimo ženklu, kurį įteikė Europos onkologinės 
farmacijos asociacijos prezidentas Klaus Meier.

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina kolegą Jubiliejaus ir 
apdovanojimo proga ir linki tolimesniu pasiekimų 
vystant onkologinę farmaciją Europoje, asmeninės 
laimės ir puikios sveikatos.

LFS Valdyba
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) 
organizuoja vaistininkų išvyką į Tarptautinės 
farmacijos federacijos  (FIP) Farmacijos 
mokslų ir praktikos 75-jį Pasaulinį kongre-
są, kuris vyks Diuseldorfe (Vokietija),  
2015 m. rugsėjo 28 d. - spalio 3 d. 

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

LFS kviečia kolegas iš anksto planuoti 
komandiruotę arba vykti atostogų metu 
kelti savo profesinę kvalifikaciją šiame 
tarptautiniame forume. Kongreso dalyviams 
bus įteikti pažymėjimai, įvertinant kiekvieną 
dalyvavimo kongrese darbo dieną 9 val.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis 
į LFS būstinę el. paštu: LFSpharm@takas.lt,  
www.lfsajunga.lt arba mob. tel. 868714474.


