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Vaistininkas. Piešė olandų tapytojas 
Gabiel  Metsu apie 1660 m. 

Paveikslas eksponuojamas Luvro muziejuje 
Paryžiuje

Štai vėl kartu apsukome dar vieną 

ratą. Sustokime minutei, apsidairykime 

aplink,  pris ipažinkime sau: ar viską 

padariau, ką galėjau, kad man ir kitiems 

būtų geriau, džiugiau, saugiau…

O šventa naktis – stebuklų naktis. Tikėkime 

ir laukime to didžiojo stebuklo, kurį gali 

sukurti mūsų rankos, mūsų išmintis, mūsų 

pastangos…

L i n k s m ų  š v e n č i ų  i r 
l a i m i n g ų  N a u j ų j ų 

–  2 0 0 4  – 
M e t ų ,  m i e l i  K o l e g o s 

ir Gerbiami 
žurnalo skaitytojai!

Pagarbiai,

LFS prezidentas, LFŽ redaktorius
prof. Eduardas Tarasevičius

 Žemėje
Čia viskas taip šventa:
Ligi vienišo lapo, nugeltusio beržo viršūnėj,
Kovo saulėje baigiančio išsiverkt sniego,
Smilties lengvasparnės klajūnės
Ir dulkės bejėgės…
Čia viskas taip šventa…

O, žeme, tavo kelmas kiekvienas – altorius,
ir akmuo kiekvienas – altorius,
spragsi bruknių žvakelės raudonos,
rymo eglės – skarotos madonos.
Čia viskas taip šventa…

Atsiklaupsiu prieš kelmą kiekvieną,
Lūpom kaktą akmens paliesiu, -
Nė saulės trauka neprikels,
Nė žvaigždžių miriadai nakties diademą nutapę.
Ir paliksiu klūpėti ir naktį, ir dieną
Prie savo lopšio ir būsimo kapo…
Čia viskas taip šventa…

Provizorius Silvestras Drabavičius
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Jau nuskambėjo Naujųjų varpai, nutilo švenčių 
šurmulys. Vėl kimbame į darbus, naujus, ir tęsiame 
pradėtuosius.

Su Viltimi žvelgiame į Naujuosius. Tikime, 
kad ir Lietuvos farmacijai šie metai atneš gerų 
naujienų. Neabejojame, kad įsijungsime į šeimą šalių, 
puoselėjančių gilias demokratines tradicijas. Tačiau 
darbų, rūpesčių nebus mažiau kaip ir ankstesniaisiais 
metais. Tik dirbdami darniai, vieningai, jausdami vienas 
kito paramą ir petį galime labai daug nuveikti Lietuvos 
žmonių gerovei ir sveikatai bei savo ir artimųjų labui.

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) aktyvas ir 
ateityje nebus abejingu Jūsų problemoms ir rūpesčiams. 
Stengsimės atsiliepti į visus Jūsų signalus, išklausyti 
visus Jūsų siūlymus ir, pagal mūsų galimybes, 
padėti. Tačiau be Jūsų aktyvaus dalyvavimo visuose 
reikaluose, be Jūsų svaraus žodžio ir draugiško peties 
sudėtinga daug nuveikti. Todėl maloniai kreipiamės į 
Jus, nepriklausomai nuo to kur ir kokiose pareigose 
Jūs dirbate, nepriklausomai nuo to, kiek metų Jūs 
dirbate. Mums reikalinga ir Jūsų patirtis, ir jaunatviškas 
veržlumas.

 LFS laukia Jūsų siūlymų, nuomonių, vertinimų. Tapkite LFS nariu, rėmėju 
ar būkite prijaučiančiu. Rašykite LFS žurnalui „Lietuvos farmacijos žinios“. 
Rašykite apie viską, kas Jus neramina, jaudina, domina. Klauskite, diskutuokite, 
reklamuokitės.

 Mieli Kolegos!

Įmonės kodas 9066702, atsiskaitomoji 
sąskaita 60000269219 Vilniaus banko 
Naujamiesčio filiale, banko kodas 70440.

Pagarbiai,
LFS Valdybos vardu 
LFS prezidentas prof. Eduardas Tarasevičius

Mūsų adresas:
Universiteto g. 2.
Vilnius,
Lietuvos farmacijos sąjunga.

Tel./faks.  (8-5) 262 87 58
El. paštas LFSpharm@takas.lt
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Iš LFS veIkLoS

2003 m. spalio 25 d.  Kauno 
medicinos universiteto mokomojo 
laboratorinio korpuso Aktų salėje vyko 
Lietuvos farmacijos sąjungos XVIII 
suvažiavimas.

Farmacininkų forumą pradėjo 
L ie tuvos  fa rmac i jos  są jungos 
prezidentas prof. Eduardas Tarasevičius.

Suvažiavimo dalyvius ir svečius 
sveikino Lietuvos Respublikos 
Prezidento patarėja sveikatos politikai 
V. Vinickienė, Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto narys provizorius A. Klišonis, 
Vaistininkų sąjungos pirmininkas 
prof. A. Savickas, Kauno medicinos 
universiteto Farmacijos fakulteto 
dekanas prof. P. Vainauskas, Studentų 
sąjungos prezidentė V. Deltuvaitė, 
Estijos ir Latvijos farmacijos atstovai. 

Sveikinimo telegramą  atsiuntė 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkė D. Mikutienė.

Prezidento patarėja Sveikatos 
politikai V. Vinickienė vaistininkus 
kvietė susivienyti, nes dabartiniu metu 
yra įsteigta daug asociacijų bei sąjungų 
ir tarp vaistininkų vyksta nesutarimai. 
Taip pat kalbėjo apie naująją vaistų 
kompensavimo tvarką. Pastarasis 
klausimas pasiekė ir Prezidentą.

Vaistininkų sąjungos pirmininkas 
prof.  A. Savickas kalbėjo,  kad 
pastaruoju metu priimtos visiems 
farmacininkams svarbios Nacionalinės 
vaistų politikos nuostatos, paruoštas 
Farmacinės veiklos įstatymo pataisų 
projektas. Taip pat jau Seimui pateiktas 
svarstyti labai svarbus farmacininkams 
dokumentas – Vaistininkų Rūmų 
įstatymo projektas.

Lietuvos farmacijos sąjungos 
prezidentas prof. Eduardas Tarasevičius 
labai plačiai kalbėjo apie Lietuvos 
farmacijos sąjungos veiklą Lietuvoje ir 
tarptautinį bendradarbiavimą. Pranešėja 
akcentavo tai, kad aukščiausiosios 
šalies valdžios institucijos farmacininkų 
p r o b l e m ų  n e s p r e n d ž i a ,  k a i p : 
kompensuojamųjų vaistų mažmeninės 
prekybos antkainių sistemos, skolų 
grąžinimą vaistinėms už vaistus, 

neremiamos šal ies farmacijos 
gamybos įmonės įgyvendinant geros 
gamybos praktikos reikalavimus.

Farmacijos departamento prie 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos 
d i r e k t o r i u s  L i n a s  M a ž e i k a 
suvažiavimo dalyvius supažindino su 
farmacijos teisės aktų rengimo būkle 
Lietuvoje. Paskutiniaisiais metais 
ypač daug rengiama teisės aktų, kurie 
reglamentuoja farmacinį darbą šalyje.

Pranešimą apie Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos veiklą 
integruojantis į Europos Sąjungą 
skaitė Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos viršininkas prof. Vytautas 
Basys.

Farmacininkų forumo dalyviai ir 
svečiai išklausė pranešimus apie vaistų 
prekybos organizavimo naujoves 
Europos šalyse, valstybinės ligonių 
kasos ir vaistinių bendradarbiavimą, 
vaistininko diplomo pripažinimą 
Europos Sąjungoje, vaistų gamintojų 
kompanijų naujausius pasiekimus, 
Baltijos šalių vaistų rinkų apžvalgą.

Po pranešimų vyko diskusijos, 
kurių metu suvažiavimo dalyviai 
išreiškė ne vienareikšmišką nuomonę 
svarbiausiais nūdienos farmacijos 
klausimais.

Neseniai spaudoje paskelbtas 

kre ip imasis  į  v isus  Lie tuvos 
vaistininkus, farmakotechnikus, 
įstatymų leidėjus ir visuomenę 
„Vaistininkai – be darbo, Lietuvos 

Mintys iš Lietuvos farmacijos 
sąjungos XVIII suvažiavimo

žmonėms – brangesni vaistai“. Po 
kreipimusi pasirašė beveik šimtas 
šalies provizorių ir farmakotechnikų. 
Tai svarbus dokumentas, kuriuo norima 
atkreipti dėmesį įstatymų leidėjų, kad 
būtų neskubama priiminėti svarbius 
farmacinio darbo  įstatymus.

Suvažiavimo metu veikė Lietuvos 
farmacijos pramonės gaminamų vaistų 
paroda.

Lietuvos farmacijos sąjungos XVIII 
suvažiavimo dalyviai priėmė atitinkamus 
dokumentus. Suvažiavimo rezoliucijoje 
įrašyti aktualiausi nūdienos klausimai, 
taip pat klausimai,  kurie nebuvo 
įgyvendinti 2003 metais. Suvažiavimo 
rezoliuciją nutarta įteikti aukščiausioms 
šalies valdžios institucijoms.

Lietuvos farmacijos sąjungos 
XIX suvažiavimas 2004 metais vyks 
Panevėžyje. Jo pirmininku išrinktas 
Kupiškio vaistinės direktorius Kęstutis 
Ramanauskas.

Farmacininkų suvažiavimas – tai ne 
tik pranešimų išklausymas iš tribūnos, 
bet ir profesijos kolegų susitikimas, 
pokalbiai  apie darbą, asmeninį 
gyvenimą, bendravimas, diskusijos.

Provizoriai	Bronė	Klupšienė,
	 							Liudvikas	Rulinskas

Iš LFS veIkLoS
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Dabartinė 
Estijos	
farmacija
(Pranešimas	perskaitytas 
LFS	XVIII	suvažiavime)

Estijoje farmacijos teisinė bazė 
sudaryta, palyginti, seniai: 1996-1997 
metais. Vaistinės privatizuotos jau prieš 
10 metų, ligoninių vaistinių reforma 
vyko 1995 metais.

Po to vaistinių įstatymdavystė 
nesikeitė. Be abejo, mes tuo didžiavomės 
ir palankiai vertinome medikamentinę 
pagalbą Estijoje. Tačiau šiandien padėtis 
jau pasikeitė.

Dabar galiojantis 1995 metais priimtas 
Vaistų įstatymas, buvo pradėtas rengti 
prieš 10 metų, vadovaujantis analogišku 
Suomijos įstatymu.

Tačiau pradėjo kilti problemos. 
Jau 1996 metais buvo pripažinta, kad 
nustatytas ribojimas, kad vaistinės 
savininku kartu ir direktoriumi gali 
būti tik provizorius, prieštarauja 
Konstitucijai. Tradicijos jau nieko 
nereiškia.

Jau prieš 3 metus atsirado nemažai 
nepatenkintų, todėl 2001 metų balandžio 
mėnesį Socialinės apsaugos ministras 
sudarė darbo grupę, kuriai pavedė ruošti 
naują įstatymą. Darbo grupę sudarė 
valstybės atstovai ir kiti asmenys.

Ruošiant naujo Vaistinių įstatymo 
projektą iškilo klausimas, kokia kryptimi 
vystysis farmacijos įstatymdavystė. 
Į šį klausimą neatsakyta. Atsirado 
nuomonių, kad Estijoje iš viso nėra 
Vaistų politikos, todėl reikia numatyti 
Vaistų įstatymo bendrus principus. 

Socialinės apsaugos ministerija 
paskelbė Vaistų įstatymo rengimo 
komisijos vadovo konkursą. Jį laimėjo 
Farmacijos departamento Vaistų 
registravimo skyriaus vedėjas daktaras 
Alara Irsa.

Pirminiuose dokumentuose numatyti 
tokie uždaviniai:
* vaistų prieinamumas;
* vaistų kokybė ir saugumas;
* vaistų efektyvumas.

Dabartiniu metu Estijoje vaistinės 
statusas neapibrėžtas: vaistinė sulyginta 
su paprasta prekyba, kur pagrindinis 
tikslas – bet kokiomis priemonėmis 
didinti apyvartą ir tuo pačiu pelną.

Vaistinių patalpų reikalavimai 
nustatyti jau prieš 6 metus: minimalus 
patalpų plotas mieste – 80 m2, kaimo 
vietovėse – 50 m2. Visos vaistinės gali 
pagaminti vaistų. Visos vaistinės turi 
kompiuterinį ryšį su Ligonių kasa. 
Daugumoje vaistinių visas vaistų ir kitų 
prekių pirkimas – pardavimas ir kita 
ūkinė veikla kompiuterizuota. 

Estijos vaistinėse naudojamos 2 
kompiu te r ių  p rogramos ,  v i ena 
didmenininkų “Magnuma medisala” 
ir kita – dabar sujungta su “Tamro”. 
Tokiu būdu apie 40% rinkos kontroliuoja 
“Magnuma” ir apie 27%  – “Tamro”.

“Magnuma” ir “Tamro” užima 85% 
rinkos, o kiti didmenininkai (Oriola, 
Gornec) beveik neturi rinkai įtakos.

Estija – gana maža šalis – tiktai 
1 mln. 360 tūkstančių gyventojų, 
o vaistinių irgi nedaug – tik 315. 
Paskutiniaisiais sovietiniais metais 
Estijoje buvo 235 vaistinės. Šiandien 
daugiau kaip 120 vaistinių naujos. 
Per 10 metų mes uždarėme apie 50 
vaistinių, daugiausia kaimo vietovės, o 
visos atidarytos vaistinės - miestuose. 
Be to viena vaistinė gali turėti dar po 
vieną filialą ir po du vaistinių punktus, 
kurie miestuose gali pardavinėti tiktai 
nereceptinius vaistus. Tokių vaistinės 
filialų ir punktų yra 150.

Estijoje yra farmacininkų problema. 
Naujuose prekybos centruose atidaromos 
vaistinės, todėl ir trūksta specialistų.

Š. m. rugsėjo mėnesio pabaigoje 
atsirado reikalavimas – pardavinėti vaistus 
visuose kioskuose, benzino kolonėlėse, 
parduotuvėse, argumentuojant tuo, kad 
Estija ne išimtis, kadangi jau tai yra JAV, 
Lenkijoje ir Danijoje.

Estijoje leidžiama pardavinėti 

tiktai registruotus vaistus, ir tai leidžia 
užtikrinti, kad vaistai būtų kokybiški, 
saugūs ir efektyvūs. Estijoje registruoti 
2 900 vaistai (kuriuose yra 970 veikliųjų 
medžiagų pavadinimų). Tačiau dar ne 
visi reikalingi vaistai yra vaistų registre. 
Esant būtinumui, leidžiama vartoti ir 
neregistruotus vaistus.

G e r e s n i a m  g y v e n t o j ų 
medikamentiniam aprūpinimui Talino 
vaistinėse taikoma vaistinių tinklo 
“Apotheka” elektroninių receptų sistema, 
nors ji nesiderina su teisės aktais. Tokia 
sistema sudaryta pasinaudojus Suomijos 
pavyzdžiu. Šios sistemos esmė tame, kad 
visi gydytojai ir vaistinės turi interneto 
ryšį. Centrinis serveris - Farmacijos 
departamente. Sistema veikia taip, kad 
gydytojas siunčia receptą į serverį. 
Pacientas gali eiti į bet kurią vaistinę. 
Vaistinė gali iš serverio paimti pacientui 
paskirtą receptą. Tokiu būdu gydytojui 
nereikia rašyti įprastų receptų, taupomas 
gydytojo ir vaistininko laikas.

Labai svarbi vaistų kainų politika. 
Šioje srityje dabar yra esminių pakeitimų:
* Receptų sistema. Chroniniams 

l igon iams  (h iper ton inė  l iga , 
tuberkuliozė ir kt.) gydytojas vaistus 
gali išrašyti 6 mėnesiams. Kad būtų 
pacientui patogiau atsiskaityti už 
vaistus, receptas 3 dalių, kurias 
galima vartoti kaip atskirus receptus;

* Kompensuojamųjų vaistų sistema. 
Sudaryti kompensuojamųjų vaistų 
sąrašai (virš 3 000 pavadinimų). Sąrašai 
sudaryti pagal kompensuojamąjį 
procentą: 100, 75, 50%.

* N u s t a t y t o s  m a k s i m a l i o s 
kompensuojamos kainos pagal 
veikliąsias medžiagas (ne pagal 
grupes).

* Sumaž in t i  va i s t ų  an tka in i a i 
didmeninėse firmose ir vaistinėse; 
d a b a r  d i d m e n i n i s  a n t k a i n i s 
vidutiniškai apie 11% ir mažmeninis 
– apie 17%. Vaisto kaina priklauso 
nuo pirkimo kainos, prie kurios 
pridedamas nustatytas procentas 
(didžiausias apie 6 dolerius). 
T i k i m ė s ,  k a d  g y v e n t o j ų 

medikamentinis aprūpinimas ir vaistinių 
veikla tobulės.

Kaidi	Vendea,	vaistininkė,
Estijos	farmacijos	sąjungos	vadovė

Iš LFS veIkLoSIš LFS veIkLoS
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KLAUSIMYNAS
LFS XVIII suvažiavimo metu buvo išplatintas klausimynas „Kokia Jūsų, kaip LFS nario, nuomonė dėl 

LFS prezidento prof. E.Tarasevičiaus, prof. E.Vaitkaus ir prof. R. Abraičio pareikštų pastabų ir pasiūlymų 
LR Prezidentui dėl naujo kompensuojamų vaistų kainyno bei būdų gyventojų aprūpinimui vaistais tobu-
linti?“ Suvažiavimo dalyvių atsakymų į klausimus duomenys tokie:

Iš LFS veIkLoS

Gerbiami suvažiavimo dalyviai.
Seimo	Sveikatos	reikalų	komiteto	vardu	sveikinu	Jus	XVIII-jo	suvažiavimo	proga.
Šiuo	metu	farmacijos	sektorius	išgyvena	tam	tikra	lūžio	laikotarpį	–	turi	būti	įdiegti	geros	vaistų	gamybos	

praktikos	ir	platinimo	reikalavimai,	numatomos	įvesti	farmacinės	paslaugos	vaistinėse,	keičiasi	vaistininkų	
rengimo	ir	tobulinimo	bei	kvalifikaciniai	reikalavimai,	rengiama	nacionalinės	vaistų	politikos	programa	ir	
nauja	Farmacinės	veiklos	įstatymo	redakcija,	svarstomas	vaistininkų	profesinę	savivaldą	turintis	įteisinti	
Vaistininkų	rūmų	įstatymo	projektas,	vyksta	ženklūs	vaistų	rinkos	ir	vaistų	kompensavimo	sistemų	pokyčiai	
ir	kt.	Tai	neišvengiamai	atsiliepia	vaistinėms	ir	kitoms	farmacijos	įmonėms	bei	sukelia	tam	tikras	jų	veiklos	
problemas.
Svarbu	prisiminti,	kad	farmacija	tai	nėra	vien	tik	verslas,	o	ir	sveikatinimo	veikla.	Dar	ne	viskas	padaryta	

tiek	valdžios	institucijų,	tiek	farmacininkų,	tiek	ir	pačių	gyventojų	sprendžiant	farmacijos	sektoriaus	pert-
varkymo	problemas,	todėl	sveikintinas	tokių	visuomeninių	organizacijų	kaip	Lietuvos	farmacijos	sąjunga	
pastangos	ieškoti	visiems	priimtinų	sprendimų	sprendžiant	šias	problemas	ir	įtvirtinant	vaistinių	profesinę	
savivaldą.	Tik	mūsų	visų	bendras	darbas	 ir	 tarpusavio	dialogas	 leis	 surasti	bendrus	 iškilusių	problemų	
sprendimus	siekiant	stiprinti	mūsų	visų	ir	Lietuvos	gyventojų	sveikatą.

To	ir	linkiu	suvažiavimo	dalyviams.

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė    Dangutė Mikutienė
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5. Siūlome SAM operatyviai taikyti farmakoekonominių tyrimų rezultatus (vietinius arba ES šalių) 
kaip svarbiausius kriterijus sudarant kompensuojamųjų vaistų sąrašą;

6. Prašome SAM skubos tvarka papildyti Receptų rašymo taisykles nuoroda apie kompensuojamųjų 
vaistų išrašymą receptuose tarptautiniais nepatentuotais pavadinimais (INN) , nes tai leis taupyti 
PSDF biudžeto lėšas;

7. Prašome SAM skubos tvarka uždrausti vaistinių tinklų ir vaistų gamintojų akcijas, kurios skatina 
neracionalų vaistų vartojimą bei daro žalą PSDF biudžetui ir ženkliai mažina pelno mokestį, 
paliekant galimybę priemokai už vaistus iš specialių fondų, prieinamų kiekvienam pacientui;

8. Prašome SAM rekomenduoti gydytojams išrašyti daugiau generinių kompensuojamųjų vaistų, o 
tai leistų sutaupyti ir gyventojų , ir PSDF biudžeto lėšas

9. Prašome Vyriausybę sudaryti tarpžinybinę komisiją kompensuojamųjų vaistų mažmeninės 
prekybos antkainio pagrįstumo įvertinimui, atsižvelgiant į ES šalių patirtį;

10. Pakartotinai prašome Vyriausybę rasti galimybę kuo skubiau padengti VLK įsiskolinimą  
vaistinėms už kompensuojamus vaistus įgyvendinant 2002 m. pasirašytą trišalį susitarimą;

11. Prašome Seimą priimant Farmacinės veiklos įstatymo naują redakciją įteisinti vienodą 
kompensuojamųjų vaistų kainą visoje Lietuvoje ir tokiu būdu užtikrinant gyventojams vienodą 
vaistų prieinamumą;

12. Prašome Seimą priimant Farmacinės veiklos įstatymo naują redakciją įteisinti reguliuojamą naujų 
vaistinių steigimą atsižvelgiant į gyventojų skaičių vietovėje ir įvertinant ES šalių patirtį;

13. Prašome Seimą pritarti LRS Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai dėl Vaistininkų rūmų įstatymo 
projekto svarstymo sustabdymo, kol bus parengta ir Seime priimta bendra koncepcija dėl Rūmų 
teisinio statuso.Siūlome pervesti SAM farmacinės veiklos licencijavimo komisiją į Farmacijos 
departamentą papildant ją visų farmacijos profesinių organizacijų atstovais, nes ir ES šalyse 
asmenų ir įmonių licencijavimo funkcijas atlieka valstybinės institucijos, gavusios profesinių 
organizacijų argumentuotas rekomendacijas.

14.Siūlome prie Prezidentūros sudaryti ekspertų darbo grupę, į kurią įeitų vaistininkų visuomeninių 
organizacijų ir asociacijų atstovai, sugebantys teikti pasiūlymus farmacijos sektoriuje esančioms 
problemoms spręsti, remiantis ES šalių patirtimi.

LFS pasirengusi konstruktyviai bendradarbiauti su Prezidentūra, Seimu, Vyriausybe ir Sveikatos 
apsaugos ministerija sprendžiant Lietuvos gyventojų farmacinių paslaugų ir farmacinės rūpybos 
teikimo problemas atsižvelgiant į ES šalių patirtį.

LFS prezidentas prof.         Eduardas  Tarasevičius
LFS XVIII suvažiavimo pirmininkas      Saulius Kmitas
LFS generalinis sekretorius       dr. Vaidas Skyrius

Iš LFS veIkLoS

Mus sveikina Kolegos iš Lenkijos ...

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Ekscelencijai	p.	Rolandui Paksui

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Gerb.	p.	Artūrui Paulauskui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Gerb.	p.	Algirdui Mykolui Brazauskui

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministrui
Gerb.	p.	Juozui Olekui

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS (LFS) XVIII SUVAŽIAVIMO, 
ĮVYKUSIO 2003 M. SPALIO 25 D. KAUNE,

R E Z O L I U C I J A

2003 m. spalio 25 d. Kaune įvyko Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) XVIII suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo LFS nariai ir svečiai: LR Prezidento patarėja valstybės sveikatos apsaugos 
politikos klausimais V. Vinickienė, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys A.Klišonis, 
Farmacijos departamento prie SAM direktorius L.Mažeika, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie SAM viršininkas V. Basys, Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto dekanas 
prof. P. Vainauskas, Estijos ir Latvijos vaistininkų organizacijų atstovai, Lietuvos vaistininkų 
organizacijų atstovai, vaistų gamintojų ir vaistų platintojų asociacijų atstovai. Šio suvažiavimo 
metu buvo pateikta LFS veiklos Lietuvoje ir tarptautinio bendradarbiavimo apžvalga, farmacijos 
teisės aktų rengimo būklė, vaistų kontrolės tarnybos veikla integruojantis į ES, vaistininko diplomo 
pripažinimo ES teisiniai aspektai, Baltijos šalių ir ES šalių vaistų platinimo naujovių bei vaistų 
rinkų apžvalga. Suvažiavimo metu vyko diskusijos dėl daugelio Lietuvos farmacijos sektoriaus 
problemų, kurios keliamos jau keletą metų, tačiau jos nesprendžiamos valstybės institucijose ir 
dėl to blogėja vaistų prieinamumas gyventojams, pasireiškia neracionalus vartojimas, daroma 
žala valstybės biudžetui, ryškėja nesąžiningos konkurencijos atvejai.

LFS XVIII suvažiavimas apibendrino padarytus pranešimus bei pasisakymus, vienbalsiai 
priėmė šią rezoliuciją ir pavedė LFS Valdybai ją įteikti LR Prezidentui, LR Seimo Pirmininkui, 
LR Ministrui Pirmininkui ir LR Sveikatos apsaugos ministrui:

1. LFS XVIII suvažiavimo dalyviai pritaria prof. E.Tarasevičiaus, prof. E.Vaitkaus ir prof. 
R.Abraičio LR Prezidentui pareikštoms pastaboms ir pasiūlymams dėl naujo kompensuojamųjų 
vaistų kainyno bei gyventojų aprūpinimo vaistais tobulinimo;

2. Suvažiavimo dalyviai nepritaria naujiems kompensuojamųjų vaistų kainyno pakeitimams, 
kurių pasėkoje priemokos pacientams padidėjo apie 1000 pavadinimų vaistų , o iš sąrašo 
buvo išbraukta net 519 vaistų, kurie pigiausiai kainavo 2002 m. PSDF biudžetui;

3. Siūlome SAM papildyti komisiją ekspertais, kurie vestų konstruktyvias derybas su vaistų 
gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistų CIP kainų Lietuvai, neviršijant minimalių ES šalyse 
galiojančių kainų;

4. Siūlome SAM įteisinti kompensuojamųjų vaistų tiekimo garantiją apibrėžtam periodui, 
pasirašant trišalę sutartį tarp SAM, VLK bei vaistų gamintojo ir  tuo būdu užtikrinant vaistų 
prieinamumą gyventojams;

Suvažiavimo	rezoliuciją	perskaitė	LFS	
Generalinis	sekretorius	dr.	V.	Skyrius

Iš LFS veIkLoS
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FARMACINĖS RŪPYBOS 
PAGRINDAI

Jerzy Lazowski
(Tęsinys,	pradžia	LFŽ	,	2003	Nr.	3–4)

INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ 
KAUPIMAS IR VERTINIMAS

Pagrindinė veikla, susijusi su galimybe 
susipažinti ir spręsti vaistų problemas, 
kurias turi ar gali turėti pacientas, tai yra 
informacijos apie pacientą surinkimas, 
turintis įtakos farmakoterapijos tėkmei. 
Šios informacijos svarbiausias šaltinis - 
tai pats pacientas, o kai kuriais atvejais 
jo tėvai, šeimos nariai arba jį globojantys 
tretieji asmenys.

Pagrindinis būdas informacijai gauti – 
tai betarpiškas pokalbis su pacientu. Norint, 
kad jis būtų efektyvus, būtina laikytis 
visuomeninio bendravimo pagrindų ir 
tinkamai jį suplanuoti. Kai kuriais atvejais 
siekiant išsamiau įvertinti paciento vaistų 
problemas, gali reikėti kelių pokalbių. 
Vaistininkai turi turėti galimybę susipažinti 
su paciento medicinine dokumentacija, 
nes tai patvirtina ir Europos Tarybos 
Rezoliucija Rsap (2001) 2, kurioje 
apibūdintas vaistininko vaidmuo sveikatos 
apsaugos sistemoje.

Būtiną informaciją galima gauti ir iš 
medicinos, ir iš terapijos, ir iš demografinių 
duomenų.

Iš medicinos duomenų suvestinės 
gauname informaciją apie paciento 
medicinos problemas, kurias jis turėjo 
praeityje, o taip pat apibūdinti, įvertinti 
dabartines sveikatos problemas, galinčias 
turėti įtakos vaisto pasirinkimui ir jo dozės 
parinkimui.

Iš terapinių duomenų suvestinės 
surenkama informacija apie visus vaistus, 
kuriuos vartojo pacientas (įskaitant ir 
praeityje vartotus, jei jie gali dar turėti 
įtakos dabartinei situacijai), o taip pat apie 
pasiektus teprapijos rezultatus. Būtina 
atsižvelgti ne tik į receptinius, bet ir į 
nereceptinius vaistus, vaistažoles, maisto 
papildus (vitaminus arba taip vadinamas 
stiprinančias priemones). Reikia atsižvelgti 
ir į kiekvieno vartoto vaisto paskyrimo 
tikslą, vaisto dozes ir formas, vartojimo 
būdą ir laiką. Būtina įvertinti ir visus 
aprūpinimo vaistais šaltinius (kitos vaistinės, 
vaistų pavyzdžiai) bei surinkti informaciją 
apie nepageidaujamas, alergines ir kitas 
reakcijas,  kurios pasireiškė pacientui 
praeityje.

Iš demografinių duomenų gauta 
informacija gali pasitarnauti sudarant 
farmakoterapijos planą, kuris atitiktų 
paciento poreikius ir sąlygas, o taip pat 
leistų palaikyti nuolatinį kontaktą su 

pacientu.
Visa informacija, kurią pacientas 

pateikė pokalbio metu, turi būti įrašyta į 
Paciento kortelę. Apie tokios informacijos 
dokumentavimą kalbama ir Europos 
Tarybos Rezoliucijoje AP(97)2, kurioje 
kalbama apie Vaistininkų pareigų išplėtimą 
ir jų mokymo pagrindų pritaikymą.

Paciento kortelės pildymui reikalinga 
gaut i  raš t išką paciento  sut ik imą, 
supažindinus jį kokiu tikslu ji bus pildoma, 
kaip ji bus panaudojama ir kas galės ja 
naudotis. Ši informacija yra konfidenciali, 
priklauso pacientui ir be jo sutikimo gali 
būti panaudota tik Farmacinės rūpybos 
(FR) tikslams. Ji turi būti laikoma 
saugioje vietoje ir neprieinama asmenims, 
neturintiems tam leidimo.

Sekantis FR etapas – tai surinktos 
informacijos apie pacientą analizė. Šios 
analizės išvadoje turi būti nurodyta, 
ar šis pacientas turi dabartinių arba 
prognozuojamų vaistų problemų bei išvada 
ar jo farmakoperapija yra optimali, t.y. 
saugiausia, tikslingiausia ir racionaliausia. 
Būtina apibūdinti visus pagrįstus rodiklius, 
atspindinčius vaistų problemas, ir tai 
aprašyti FR dokumentacijoje. Kiekviena 
problema turi būti aiškiai apibūdinta ir 
aprašyta.

Jei vaistininkas patvirtina, kad šiuo metu 
pacientas neturi aiškių ir potencialių vaistų 
problemų, tai reiškia, kad jo farmakoterapija 
yra teisinga, paskirtos vaistų dozės duoda 
numatytus terapinius efektus ir nesukelia 
nepageidaujamų reiškinių ir tuo pačiu 
yra patenkintas jo vaistų poreikis ir jam 
nereikia vartoti kitų vaistų. Tai patvirtina ir 
tą aplinkybę, kad pacientas žino apie savo 
sveikatos būklę ir jo vartojamus vaistus, 
teigiamai vertina jam paskirtą gydymo 
procesą ir laikosi jam nurodytų atsargumo 
priemonių.

 
S U T E I K I M A S  P R I O R I T E TO 

VAISTŲ PROBLEMOMS
Visas paciento vaistų problemas reikia 

sugrupuoti pagal jų svarbą. Šiuo atveju 
būtina vadovautis šiais kriterijais:
 Problemų aštrumas;
 Problemų sunkumas;
 Paciento požiūris į problemą;
 Vaistininko kompetencija sprendžiant 

šią problemą.
Po to reikia nuspręsti:

 Kur ią  problemą būt ina  spręs t i 
pirmiausia;

 Kur ias  p rob lemas  ga l i  sp ręs t i 
vaistininkas, o kurias – reikia spręsti 
kartu su kitais sveikatos priežiūros 
dalyviais;

 Kurios problemos sprendimas yra 
privalomas vaistininkui.

Tokiu būdu suskirstant vaistų problemas 
būtina atsižvelgti ir į paciento nuomonę.

RŪPYBOS PLANO SUDARYMAS
Išanalizavus informaciją apie pacientą, 

galima sudaryti rūpybos planą, kuriame 
nurodomi specifiniai šiam pacientui 
rūpybos tikslai ir priemonės jiems pasiekti. 
Svarbiu dalyviu šiame procese turi būti 
pacientas.

Atsižvelgiant į tai, kad vaistų problemos 
trukdo, lėtina arba net neleidžia pasiekti 
norimų farmakoterapijos efektų, tai šių 
problemų sprendimui turi būti skiriamas 
prioritetas, o tik po to turi būti planuojami 
veiksmai, kuriais siekiama geriausių šios 
farmakoterapijos efektų.

Būdingi individualiam pacientui svarbūs 
tikslai:
 Turi būti gerai apsvarstyti ir realiai 

pasiekiami;
 Turi būti galimybė juos objektyviai 

įvertinti;
 Turi būti suprantami ir priimtini 

pacientui.
Svarbią reikšmę turi aiškus tikslo 

formulavimas. Būtina apibrėžti nustatytų 
efektų pasiekimo laikotarpį. Jei terapinis 
efektas ne visada gali būti išmatuotas, tai 
jo vertinimu gali būti paciento subjektyvūs 
pojūčiai, pvz., skausmo išnykimas ar 
susilpnėjimas, panaudojus analgetinius 
vaistus.

Numatytus tikslus galima pasiekti 
įvairiais būdais. Taigi, sudarant planą 
svarbu numatyti ir galimybę alternatyvios 
terapijos realizavimą. Svarbu atsižvelgti ir 
į nefarmakologinių sprendimų galimybę, 
pvz., mitybos pakitimus, kūno masės 
sumažinimą, rūkymo nutraukimą arba 
fizinio aktyvumo padidinimą.

Įrašant vaistą į alternatyvių priemonių 
sąrašą, atsižvelgiama į tai, kad:
 Tikriausiai jis išspręs paciento problemą 

arba apsaugos nuo jos atsiradimo;
 Yra pagrindo manyti, kad šis vaistas 

saugus pacientui.

Farmacinė rūpyba

P	A	D	Ė	K	A
LFS  Valdyba nuoširdžiai dėkoja

LFS XVIII SUVAŽIAVIMO (2003-10-25, Kaunas) 
R Ė M Ė J A M S

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“

UAB „BERREN“ 
UAB „TAMRO“ 

UAB „ENTAFARMA“ 
UAB „MEDIKONA“ 
UAB „LIMEDIKA“

„GLAXOSMITHKLINE“ 
ATSTOVYBEI

D. V. RAULYNAITIENĖS VAISTINEI „EKMEDINA“
UAB „PHARMACEUTICAL MARKETING SERVICES VILNIUS“

„ORGANON“ ATSTOVYBEI 
UAB „MEDICATA FILIA“ 
UAB „ACONITUM“ 
UAB „LRG FARMACIJA“ 
SKS „VAISTAI“ 
„STADA“ ATSTOVYBEI
AB „KAUNO VAISTINIŲ 
CENTRUI 

Iš LFS veIkLoS
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Pagr indinė  63- jo  Pasaul in io 
farmacijos kongreso, kuris įvyko 2003 
m. rugsėjo 4–9 d. Sidnėjuje, tema: 
„Nauji santykiai tarp farmacijos ir 
visuomenės“. Kongrese dalyvavo virš 
2000 farmacininkų iš 84 šalių.

Kongresas vyko naujuose Kongresų 
rūmuose, Darling Harbour vietovėje.

Į iškilmingą kongreso atidarymą 
rugsėjo 5 dieną susirinko visi dalyviai. 
Juos sveikino Australijos žemių bei 
nacionalinio organizacinio komiteto 

atstovai, linkėdami sėkmės kongreso 
dalyviams.

Po to kalbėjo FIP prezidentas Žanas 
Paro (Jean Parrot), kuris oficialiai 
pasveikino visus atvykusius į iškilmingą 
kongreso atidarymą.

Kaip įprasta, FIP prezidento kalbos 
turi politinį pobūdį, ir jos skiriamos 
apibūdinti FIP vaidmenį, o kartu ir 
farmacijos rolę šių dienų pasaulyje. Ž. 
Paro savo kalboje pakartojo buvusio 
FIP prezidento P. Kilgasto iškeltą 
globalizacijos problemą, nurodydamas 
jos teigiamas ir neigiamas puses. Jis 
pabrėžė, kad globalizacijos procesui turi 
įtakos techninės, politinės ir ekonominės 
aplinkybės. Technikos pasiekimai sudaro 
sąlygas greičiau pasiekti bet kurią šalį 

ir skubiai pasikeisti turima informacija. 
Politinės aplinkybės susijusios su XX 
a. pabaigoje atsiradusia konfrontacija 
tarp Rytų ir Vakarų, o svarbiausia 
ekonominė aplinkybė – tai pasaulinė 
laisvosios rinkos viršenybė. Tokiomis 
aplinkybėmis tautos turi mąstyti apie 
vaistus ir vertybes, kurios susijusios 
su jais. Globalizacija turėtų prisidėti 
prie daugelio šalių gyvenimo lygio 
kėlimo, pagerinti paslaugų prieinamumą, 
o taip pat informacijos ir švietimo 

prieinamumą. Tačiau globalizacija turi 
ir neigiamų požymių. Padidėjus žmonių 
migracijai, pasaulis tapo dideliu kaimu, 
į kurį ligos ir epidemijos gali lengviau 
išplisti negu tai buvo praeityje. Tai 
patvirtina ir SARS epidemija, kuri sukėlė 
daug rūpesčių ir abejonių pirmaisiais 
2003 m. mėnesiais. Greitu ir prieinamu 
transportu pasinaudoja ir nelegalios 
vaistų prekybos rinkos dalyviai. 2003 m. 
kai kurie priešvėžiniai vaistai, kurie pagal 
ypatingas finansines lengvatas turėjo būti 
tiekiami į kai kurias Afrikos šalis, tačiau 
jų nepasiekė, nes buvo pakeistos etiketės 
ir buvo parduoti aukštesnėmis kainomis 
kai kuriose Europos šalyse. Dar aktuali ir 
vaistų kokybės problema, nes ne visada 
ji garantuojama.

Neigiamos globalizacijos įtakos 
farmacijos sektoriui pavyzdžių yra 
ir daugiau. Jie trukdo įgyvendinti du 
svarbiausius farmacininkų uždavinius: 
užtikrinti aukštą kokybę ir saugumą 
tiekiamų vaistų. Globalizacija išryškino 
nevienodą vais tų  pr ie inamumą. 
Nepriimtina tokia padėtis, kai svarbūs 
vaistai neprieinami ligoniams, kuriems 
jie būtini. Apmaudu, kad realybė yra 
tokia, kad AIDS pandemija naikina 
daugelį Pietryčių Azijos ir Afrikos 

gyventojų, viršydama jaunų žmonių 
pasaulinius mirtingumo rodiklius. 
Sustabdžius šią pandemiją, galima 
būtų išgelbėti daugelio tautų likimą, 
jų unikalią kultūrą, patirtį ir visą tų 
šalių dvasinį paveldą. Besivystančių 
šalių pacientai, palyginti, greitai 
sužino apie naujus gydymo metodus 
ir, suprantama, nori jais pasinaudoti. 
Kai kurie bandys legaliai ar nelegaliai 
emigruoti iš savo šalies, siekdami 
pasinaudoti minėtais naujais gydymo 
metodais, o taip pat sveikatos draudimo 
finansinėmis galimybėmis kitose šalyse. 
Ką turime pasakyti tiems žmonėms ir 
ką turime padaryti, kad patenkintume 
jų poreikius. Visų pirma negalima 
teisiškai trukdyti vaistų apyvartai, jeigu 

Jerzy	Lazowski
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kaS kur kada
Išanalizavus teigiamas ir neigiamas atskirų 

alternatyvų puses, vaistininkas kartu su 
pacientu ir gydytoju priima sprendimą, kuri 
iš pateiktų alternatyvų yra tinkamiausia šiam 
pacientui.  Vertinant pasirinktą alternatyvą, 
reikia prisiminti, kad kalbant apie “geriausią” 
alternatyvą, ji nebūtinai yra tinkamiausia. 
Lemiamą vaidmenį šiuo atveju turi šie 
rodikliai:
 Jautrumas ir šalutiniai reiškiniai ar net 

toksiškumas, pasireiškiantis pacientui;
 Ankstesnio vaisto nepakankamas 

poveikis pacientui;
 Trūkumas tinkamų terapijos eigos 

monitoringo priemonių;
 Paciento pasirinkimas, įskaitant ir vaisto 

formą;
 Alternatyvos kaštai.

Pasirinkus tinkamiausią alternatyvą, 
būtina sudaryti rūpybos planą, kuris turi 
apimti:
 Visą laikotarpį priemonių, skirtų 

kiekvienos vaistų problemos sprendimui 
(ar jos profilaktikai);

 Vaisto apibūdinimą, jo vaistų formą ir 
individualią jo vartojimo schemą;

 Terapijos monitoringo planą;
 Išsamias instrukcijas pacientui.

Apibūdinant kiekvieną problemą būtina 
taip pat apibrėžti, kokie laboratorinių ir 
fizikinių tyrimų (ir kaip dažnai atliekama) 
duomenys ir rezultatai bus reikalingi 
patvirtinimui, kad pasiektas numatytas 
tikslas ir pacientui neiškyla nauja vaistų 
problema. Svarbų vaidmenį šiuo atveju 
vaidina tokie metodai, kurie leidžia gauti 
objektyvų kiekybinį įvertinimą, pvz., 
gliukozės kiekio koncentracija kraujyje arba 
kraujospūdžio lygio matavimas.

FARMACINĖS RŪPYBOS PLANO 
DIEGIMAS

Šis etapas yra aukštesnio FR proceso  
ankstesniuose etapuose priimtų sprendimų 
praktinis realizavimas.

Prieš taikant rūpybos planą, būtina 
įsitikinti, ar pacientas:
 Suprato planą ir jį priima;
 Turi visus būtinus jo realizavimui 

vaistus, priemones ir informaciją;
 Supranta būtinybę palaikyti nuolatinį 

kontaktą su vaistininku, kol bus 
realizuojamas planas;

 Aktyviai dalyvaus monitoringo plano 
realizavime.
Jei šiuose reikaluose yra abejonių, tai jų 

išaiškinimas ir paciento žinių papildymas 
turi būti atliekamas prieš diegiant rūpybos 
planą.

RŪPYBOS  EIGA

FR – tai dinamiškas procesas, ir 
duomenys bei informacija, gaunama 
realizuojant rūpybos planą, turi pasitarnauti 
jo tobulinimui, o, reikalui esant, tam tikram 
pakeitimui.

Rūpybos plano realizavimo efektai 
turi būti periodiškai įvertinami pagal iš 
anksto nustatytą laiko grafiką objektyvių 
ir subjektyvių parametrų duomenys, 
remiantis kuriais galima tvirtinti ar pasiekta 
pažanga realizuojant numatytus tikslus 
ir ar neatsirado naujos vaistų problemos. 
Vertinant apžvalgų duomenis turi dalyvauti 
pacientas, kaip svarbiausias informacijos 
šaltinis. Su juo turi būti palaikomi nuolatinai 
ryšiai, o jų dažnumas priklauso nuo vaistų 
problemos pobūdžio ir esminių pavojingų 
veiksnių, susijusių su pacientu.

Šiame etape renkama papildoma 
informacija, leidžianti įvertinti vykdomos 
rūpybos kokybę. Ji susijusi su:
 Farmakoterapijos veiksmingumu;
 Jos saugumu;
 Vaistų tarpusavio sąveikos pasireiškimu;
 Paciento stropumu;
 Naujų vaistų problemų atsiradimu.

FARMACINĖS RŪPYBOS 
DOKUMENTACIJA

Viena svarbiausių užduočių, susijusių su 
FR įteisinimu, yra sisteminis besikaupiančios 
informacijos, atliekamų vertinimų, 
priimtų sprendimų ir pasiektų efektų 
dokumentavimas. Tokios dokumentacijos 
pildymo būtinumą nurodo ir Europos 
Tarybos Rezoliucija Rsap (2001)2 dėl 
vaistininko vaidmens užtikrinant sveikatos 
apsaugą.

Galutinai suplanuotą ir pildomą 
dokumentaciją sudaro:
 Pagrindinė duomenų bazė apie pacientą;
 Jo sveikatos būklės aprašymas;
 Duomenys, patvirtinantys vaisto, 

jo dozės, formos ir vartojimo būdo 
pasirinkimą;

 Paciento vaistų problemų registras ir tų 
problemų sprendimų būdų aprašymas;

 Įrašai apie gydymo proceso eigos 
m o n i t o r i n g ą ,  n u r o d a n t  g a u t u s 
efektus (pasiektą terapijos tikslą) ir 
saugumą (vaistų problemų apraiškas), 
farmakoterapijos bei kitus faktorius, 
susijusius su vaistų vartojimu.
Gera dokumentacija yra svarbus šaltinis, 

įgalinantis dar kartą išanalizuoti priimtų 
sprendimų tikslingumą dar vykstant rūpybos 
plano realizavimui. Įrašai gali būti vertingi 
tobulinant FR bei panaudojami mokymo 
tikslams. O svarbiausia yra tai, kad ši 
medžiaga gali paliudyti vaistininkų, kaip 
specialistų, svarbų vaidmenį, tinkamu 
būdu padedančių saugiam, racionaliam 

ir individualizuotam vaistų vartojimui. 
Dokumentacija gali pasitarnauti kaip teisinis 
įrodymas teismų praktikoje, kuri gali būti 
susijusi su FR, o plačiąja prasme – sveikatos 
apsaugai.

Dokumentacija turi būti pildoma 
periodiškai, turi būti aiški ir suprantama, 
kad visi FR proceso dalyviai toje vaistinėje 
galėtų greitai gauti reikalingą informaciją.

FR dokumentacija gali būti pildoma 
ranka arba kompiuteryje. Kiekvienas šių 
būdų turi privalumų ir trūkumų.

Dokumentacija gali būti ir kartotekos 
forma, sugrupuota formuliaro principu 
ir ji lengvai pildoma ir nereikalauja 
papildomų lėšų. Ji gali būti lengvai 
pritaikoma konkrečiam FR etapui. Gerų 
pavyzdžių tokios dokumentacijos vedimo 
FR aprašymui galima rasti EuroPharm 
Forumo programose.

IŠVADOS
FR yra iš esmės nauja farmacinės 

p rak t ikos  rūš i s ,  kur i  sus i jus i  su 
revoliuciniais pokyčiais, nukreiptais 
sukoncentruoti vaistininko dėmesį 
spręsti paciento problemas, susijusias su 
farmakoterapija. Jos įvedimas į kasdieninę 
praktiką yra gana sudėtingas procesas, 
dažnai peržengiantis vieno individualaus 
vaistininko galimybes. Jis gali įvesti tik 
kai kuriuos FR elementus.

Išsamus FR proceso įd iegimas 
reikalauja suderintų pastangų ir farmacijos 
mokslo įstaigų, ir farmacijos visuomeninių 
organizacijų. Kitu atveju FR liks tik 
utopine idėja, liudijančia farmacijos 
specialistų nesugebėjimą prisitaikyti prie 
naujų iššūkių, pradedant mūsų profesijos 
naują atgimimo etapą.
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1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 
farmacinės veiklos įstatymo nauja 
redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos farmacinės 
veiklos įstatymą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
FARMACINĖS VEIKLOS ĮSTATYMAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo tikslas
Šis įstatymas nustato farmacinės veiklos 
vykdymą, valstybinį reguliavimą ir kontrolę, 
vaistų kainodarą, fizinių ir juridinių asmenų, 
turinčių teisę užsiimti farmacine veikla, 
klasifikaciją, licencijavimą, farmacinę 
paslaugą, farmacinę veiklą su veterinariniais 
vaistais, atsakomybę už šio Įstatymo 
pažeidimus.

2 straipsnis. Sąvokos 
1. Būtinieji vaistai – vaistai, reikalingi 
būtinajai medicinos pagalbai užtikrinti ir 
įrašyti į Būtinųjų vaistų sąrašą Sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
2. Farmacinė paslauga – gydytojo išrašytų 
receptų kontrolė ir paskyrimo vertinimas, 
informacijos apie vaistus pateikimas 
gyventojams ir jų konsultavimas. 
3. Vaistininko praktika – vaistininko 
vykdoma farmacinė veikla vaistinėje ir (ar) 
kitose įmonėse, vykdančiose farmacinę 
veiklą. 
4. Farmacinė veikla – juridinių ir fizinių 
asmenų sveikatinimo sritis, apimanti ir 
veterinarijos reikmes, kuriai priskiriama: 
1) vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba;
2) vaistų ir vaistinių medžiagų kokybės 
tyrimai, išskyrus mokslinius tyrimus;
3) vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninis 
platinimas;
4) vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimas 
gaminti ar parduoti; vaistų ir vaistinių 
medžiagų laikymas turint tikslą parduoti 
ir pardavimas (išdavimas) galutiniam 
vartotojui;
5) farmacinių atliekų tvarkymas, išskyrus 
jų šalinimą;
6) informacijos ir konsultacijų apie vaistus 
teikimas.

5. Farmacinės atliekos – naikintini vaistai 
ir vaistų analizei panaudotos, netinkamos 
kokybės cheminės medžiagos ar medžiagos, 
kurių vartojimo laikas yra pasibaigęs.
6. Vaistininko padėjėjas (farmakotech-
nikas) – asmuo, įgijęs vaistininko padėjėjo  
(farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, 
arba Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka jam prilygintas asmuo.
7. Informacija apie vaistus – bet kokiomis 
priemonėmis skelbiama moksliškai pagrįsta 
objektyvi informacija apie vaistų sudėtį, jų 
fizines, farmakoterapines, farmakologines 
savybes, vartojimo būdą, sąveiką su kitais 
vaistais, nepageidaujamą poveikį, atsargumo 
priemones, laikymo sąlygas, tinkamumo 
vartoti laiką, farmacinių atliekų tvarkymą,  
veterinarinių vaistų karencijos periodą.
8. Kompensuojamieji vaistai – vaistai, kurių 
įsigijimo išlaidos ar jų dalis privalomuoju 
sveikatos draudimu apdraustiems asmenims 
yra kompensuojamos iš privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų 
ir kurie įrašyti į kompensuojamųjų vaistų 
bazinių kainų kainyną.
9. Neparduodamas vaisto pavyzdys – 
nemokamas vaisto pavyzdys, skirtas atiduoti 
gydytojui, turinčiam teisę išrašyti vaistus, kad 
jis susipažintų su vaistu; neskirtinas išduoti 
(parduoti).
10. Receptinis vaistas – vaistas, kuris 
išduodamas (parduodamas) tik pagal gydytojo 
receptą Sveikatos apsaugos ministerijos 
nustatyta tvarka.
11. Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė 
medžiaga arba jų derinys, paruošti žmonių 
gydymui ar ligų profilaktikai. Vaistams 
taip pat priskiriamos vaistinės medžiagos 
arba jų deriniai, kurie gali būti vartojami 
ligų diagnostikai in vivo arba fiziologinėms 
funkcijoms grąžinti ,  koreguoti arba 
modifikuoti.
12. Vaistinė – juridinis asmuo ar šio įstatymo 
nustatytų juridinių asmenų padalinys, 
vykdantis sveikatinimo veiklą ir turintis teisę 
verstis vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, 
laikymu, vaistų bei vaistinių medžiagų 
kokybės kontrole, pardavimu (išdavimu) 
galutiniam vartotojui ir/arba vaistų gamyba 
ir tyrimu. Šiame įstatyme sąvoka „vaistinė“ 
neapima veterinarijos vaistinių.
13. Universitetinė vaistinė – universiteto, 
rengiančio farmacijos  special is tus , 
struktūrinis padalinys, kuris yra studijų 
mokomoji gamybinė bazė, atlieka visas 
vaistinės funkcijas ir kuriame vykdomos 
farmacijos studijos ir mokslinis darbas bei 
studentų mokomoji ir gamybinė praktikos. 
14. Vaistinės asortimento prekės – prekės, 
kuriomis Vyriausybės įgaliotų institucijų 
nustatyta tvarka leidžiama prekiauti 
vaistinėse. Į šią sąvoką vaistai neįeina.
15. Vaistininkas – asmuo, įgijęs vaistininko 
profesinę kvalifikaciją ir farmacijos magistro 
kvalifikacinį laipsnį arba Vyriausybės 
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jam 

prilygintas asmuo.
16.  Vaistų  didmeninis  platinimas 
– farmacinė veikla, kurią sudaro vaistų 
įsigijimas ir (ar) importas, laikymas 
(sandėliavimas), pardavimas juridiniams 
asmenims, turintiems teisę verstis farmacine 
veikla, ir(ar) eksportas.
17. Vaistų gamyba – visos operacijos, 
atliekamos vaistui pagaminti (medžiagų 
priėmimas, jų apdorojimas, pakavimas). 
Farmacijos pramonės įmonėse vaistų gamyba 
apima ir visas medžiagų bei produktų 
įsigijimo operacijas, jų kokybės kontrolę, 
sandėliavimą, platinimą ir reikiamus 
patikrinimus.
18. Veterinarijos vaistinė – juridinis asmuo, 
turintis teisę verstis veterinarinių vaistų 
ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu, 
pardavimu (išdavimu), jų gamyba bei 
kokybės kontrole.
19. Veterinariniai vaistai – medžiaga ar 
medžiagų derinys, kuris pateikiamas gyvūnų 
gydymui ar ligų profilaktikai. Veterinariniu 
vaistu taip pat laikomos visos medžiagos 
ar jų deriniai, kurie gali būti naudojami 
gyvūnams, siekiant nustatyti diagnozę ar 
grąžinti, koreguoti ar modifikuoti gyvūnų 
fiziologines funkcijas.
20. Vaistų reklama – bet kokia forma 
teikiama informacija apie vaistus, skatinanti 
vaistų skyrimą, tiekimą, pardavimą ir 
vartojimą įskaitant :
– vaistų reklamą gyventojams, asmenims 

turintiems teisę vaistus paskirti ar tiekti;
– vaistų gamintojų ir platintojų atstovų 

apsilankymą pas asmenis, turinčius teisę 
vaistus paskirti; 

– vaistų pavyzdžių tiekimą; 
– skatinimą paskirti ar tiekti vaistus duodant, 

siūlant ar žadant dovanas, asmeninę naudą 
ar apdovanojimus pinigais ar natūra; 

– reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja 
asmenys, turintys teisę paskirti arba tiekti 
vaistus, finansinį rėmimą;

– mokslinių konferencijų, kuriose dalyvauja 
asmenys, turintys teisę paskirti ar tiekti 
vaistus, finansinį rėmimą ir tokių asmenų 
kelionės bei apgyvendinimo išlaidų, 
susijusių su jų dalyvavimu, tokiuose 
renginiuose, apmokėjimą.

21. Šio įstatymo 15 straipsnyje naudojamos 
„ k l a i d i n a n č i o s  v a i s t ų  r e k l a m o s“ , 
„lyginamosios vaistų reklamos“, „paslėptos 
vaistų reklamos“ sąvokos atitinka Reklamos 
įstatyme vartojamas sąvokas.

I I  S K Y R I U S .  F A R M A C I N Ė S 
VEIKLOS, KAINODAROS IR VAISTŲ 
KOMPENSAVIMO VALSTYBINIS 
REGULIAVIMAS

3 straipsnis. Farmacinės veiklos teisinis 
pagrindas ir valstybinio reguliavimo bei 
kontrolės subjektai
1. Farmacinė veikla, susijusi su vaistų 
gamyba, kokybės tyrimu, išskyrus valstybės 

SvarStome įStatymo projektą

tie vaistai reikalingi žmonėms, nes 
nelegalaus biznio atstovai visada suras 
būdų įveikti tuos barjerus. „Ką turime 
daryti, – sakė Ž. Paro, – tai būtina 
užtikrinti vaistų prieinamumą ir įvesti 
teisinį reguliavimą, užtikrinant aukštą 
farmacijos produktų kokybę. Šiam tikslui 
pasiekti turi sutelkti pastangas visi vaistų 
tiekimo proceso dalyviai: valstybės, 
vyriausybės, sveikatos tarnybos, o taip 
pat pacientai ir jų organizacijos“.

Farmacininkai turi gerai žinoti 
šiuos poreikius ir aktyviai dalyvauti, 
siekdami minėtų tikslų.  Baigdamas savo 
pranešimą, Ž. Paro pasakė, kad visos 
mūsų pastangos turi būti nukreiptos tam 
pačiam tikslui: propaguoti farmacininko, 
kaip visuomenės sveikatos srities 
specialisto vaidmenį sprendžiant  
svarbias visuomenės problemas. 
Tarptautinė farmacijos federacija (FIP), 
bendradarbiaudama su svarbiausiais 
partneriais: PSO, Tarptautine slaugytojų 
taryba ir Pasauline gydytojų sąjunga, 
stengiasi užtikrinti farmacininkams visas 
būtinas sąlygas, kad jie galėtų atlikti 
savo vaidmenį kasdienėje profesinėje 
veikloje.

Iškilmingo FIP kongreso atidarymo 
metu buvo įteikti FIP apdovanojimai. 
Aukščiausią apdovanojimą – HOST – 
Madseno medalį už ypatingus pasiekimus 
farmacijos mokslų srityje gavo E. 
Mučleris (E. Mutschler) – profesorius 
emeristas, dirbantis Farmakologijos 
institute Frankfurte prie Maino, parašęs 
daug mokslinių darbų iš muskarino 
receptorių sintezės srities.

Farmaci jos  prakt ikos  sr i ty je 
apdovanojimą gavo Tarptaut inė 
farmacijos studentų federacija už 
programą NEEMA, skirtą Tanzanijos 
kaimų gyventojų sveikatos apsaugos 
pagerinimui.

Už darbus biotechnologijos srityje 
buvo apdovanotas dr. Ž. P. Beras (Jean 
Paul Behr) iš Prancūzijos mokslų 
agentūros, kuris yra vienas genetinės 
chemijos kūrėjų. 

Kongreso atidarymą paįvairino 
mergaičių choras, kuris pirmą kartą 
atliko FIP himną, koncertavo Australijos 
armijos pučiamųjų orkestras, pasirodė 
aborigenų ansamblis.

Kongreso mokslinė programa buvo 
labai turtinga, ir kiekvienas kongreso 
dalyvis galėjo rasti įdomių naujienų. 
Mokslinė programa buvo pateikta ir per 
plenarinius posėdžius ir simpoziumų 

metu, kuriuos organizavo Farmacijos 
mokslų ir praktikos Tarybos, o taip pat 
FIP sekcijos. Simpoziumuose buvo 
perskaityta daugiau nei 160 pranešimų, 
kurie atspindėjo vaistininko vaidmenį 
farmacinėje rūpyboje, vaistų vartojimo 
rizikos mažinimo galimybes, o taip pat 
aukštą farmacinių paslaugų lygį.

Kongreso metu buvo pateikta virš 
500 stendinių pranešimų, susijusių 
su farmacijos mokslo ir praktikos 
naujienomis.

FIP Farmacijos mokslų Taryba 
organizavo 2 simpoziumus. Pirmasis 
buvo skirtas problemoms vaistų, 
vartojamų per	os. Antrasis simpoziumas 
buvo skirtas naujų mokslų: genomikos, 
proteomikos i r  bioinformatikos 
vaidmeniui kuriant naujus vaistus. 

FIP Farmacijos praktikos Tarybos 
simpoziumai buvo skirti aktualiausių 
fa rmaci jos  prak t ikos  problemų 
nagrinėjimui.

Du simpoziumai buvo skirti JAV 
medicinos instituto pranešimui aptarti. 
Pranešimo tema: “Kokybės bedugnės 
įveikimas – nauja XXI a. sveikatos 
apsaugos sistema” . Pranešime buvo 
svarstoma 10 būdų, kurie galėtų pakeisti 
sveikatos apsaugos sistemą JAV, o gal ji 
tiktų ir kitoms šalims.

Įdomus simpoziumas buvo skirtas 
problemoms apie pacientui taikomas 
gydymo schemas ir apie pacientų 
tinkamą vaistų vartojimą namuose. Čia 
ypač svarbu, kad vaistininkas, turėdamas 
artimus kontaktus su pacientu, įtikinamai 
paaiškintų tinkamo vaistų vartojimo 
svarbą.

PSO duomenimis net 50% pacientų 
išsivysčiusiose šalyse nesilaiko gydytojų 
nustatytų vaistų vartojimo sąlygų, o 
besivystančiose šalyse šis procentas dar 
didesnis.

Vienas simpoziumas buvo skirtas 
medicinos klaidoms aptarti .  Tai 
tarptautinė problema, kurios esmę sudaro 
netinkamas vaistų paskyrimas (42%), 
klaidos medicininėje dokumentacijoje 
(27%) ir išduodant vaistus pacientui 

(17%). Nors farmacininkai žymiai 
sumažina šių klaidų pavojų pacientui, 
tačiau jie galėtų padaryti dar daugiau, 
ypač viešai skelbdami medikų klaidas. 
Tokios sistemos valstybiniu mastu 
įteisintos Ispanijoje, Airijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje.

Penktasis simpoziumas buvo skirtas 
farmaciniam požiūriui į farmacinę 
rūpybą. Lėtas šios sistemos diegimas 
susijęs ir su pacientų ir su sveikatos 
tarnybos institucijų „nesusišnekėjimu“, 
o taip pat ir su tuo, kad farmacininkams 
neapmokamos  jo teikiamos papildomos 
farmacinės paslaugos pacientui vaistinėje. 
Kol ši problema nebus išspręsta, farmacinė 
rūpyba bus diegiama labai lėtai.

Kongreso metu vyko spaudos 
konferencijos, kurių temos apėmė augalinių 
vaistų sąveiką su sintetiniais vaistais, 
globalinės farmacijos studijų strategiją, 
kovą su maliarija, vaistų falsifikavimą, 
vaistų kokybės standartus visuomenės 
vaistinėse, vaistų technologijos naujoves 
bei vaistininkų vaidmenį kovoje su 
rūkymu.

Kongreso metu įvyko trys FIP Tarybos 
posėdžiai, kuriuose dalyvavo FIP narių – 
organizacijų vadovai. Su aukščiausiais 
FIP valdymo organais aptarė narystės 
ir finansinius klausimus, FIP požiūrį 
į svarbiausius farmacijos klausimus 
pasauliniu mastu. FIP Taryba priėmė šiuos 
dokumentus:
 FIP pareiškimas dėl falsifikuotų 

vaistų;
 FIP pareiškimas dėl farmacininkų 

vaidmens skat inant  pacientus 
vykdyti gydymo nurodymus, sergant 
chroninėmis ligomis;

 FIP pareiškimas dėl vaistininkų 
vaidmens kovoje su rūkymo įpročiu;

 FIP pareiškimas dėl laivų aprūpinimo 
vaistais.

Dalyvavimas FIP kongrese sudarė 
galimybę susipažinti su Australijos 
farmacija, iš kurios galima pasisemti 
daugelį naudingų farmacinės veiklos 
aspektų.

kaS kur kada

Mus sveikina Kolegos iš Liuk-
semburgo  ...



232003/5-62003/5-622

gamtinės kilmės vaistinės žaliavos, taip pat 
specialiosios medicininės paskirties maisto 
produktai gali būti parduodami (išduodami) 
gyventojams, taip pat įmonėms ar įstaigoms, 
neturinčioms leidimo (licencijos) farmacinei 
veiklai, tik per vaistines, išskyrus šiame 
įstatyme nustatytus atvejus.
2. Medicininės dujos, imunologiniai, 
radioaktyvūs, kraujo preparatai, preparatai 
imunoprofilaktikai sveikatos priežiūros 
įstaigoms, neturinčioms ligoninės vaistinės, 
gali būti parduodami tiesiogiai iš vaistų 
didmeninio platinimo įmonės Sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
3. Vaistų pristatymą gyventojams į namus gali 
atlikti vaistininkai ar vaistininkų padėjėjai 
(farmakotechnikai) Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatyta tvarka. 

14  s t ra ipsn i s .  Ka imo  gyvento jų 
aprūpinimas vaistais 
Kaimo vietovėse, jeigu nėra vaistinės ar jos 
filialo, gyventojai aprūpinami nereceptiniais 
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto 
sąrašo vaistais per kaimo vietovėse esančias 
pirminės sveikatos priežiūros įstaigas pagal 
dvišales sutartis su vaistinėmis Sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos 
gali užsiimti šia veikla tik turėdamos 
savivaldybės mero ar jo įgalioto asmens 
rekomendaciją. Šis sąrašas tikslinamas ne 
rečiau kaip vieną kartą per metus.

15 straipsnis. Vaistų reklama ir informacija 
apie vaistus
1.  Lietuvos Respublikoje gal i  būt i 
reklamuojami tik į valstybinį vaistų registrą 
įrašyti vaistai.
2. Vaistų reklama turi būti neklaidinanti 
ir objektyvi, informacija ir joje vartojami 
terminai turi atitikti valstybinį vaistų 
registravimą vykdančių institucijų patvirtintą 
vaisto savybių santrauką, objektyviai 
apibūdinti vaisto savybes ir skatinti jo 
racionalų vartojimą. 
3. Valstybės valdymo ir kontrolės bei 
savivaldybių institucijoms draudžiama 
reklamuoti vaistus. 
4. Draudžiama receptinius vaistus reklamuoti 
ir pateikti apie juos informaciją per radiją ir 
televiziją. Šiuos vaistus taip pat draudžiama 
reklamuoti elektroninėmis informacijos 
priemonėmis ir kitomis priemonėmis, 
išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.
5.  Sveikatos priežiūros,  farmacijos 
ir veterinarijos specialistams skirtoje 
reklamoje leidžiama reklamuoti receptinius 
ir nereceptinius vaistus. Receptinius vaistus 
leidžiama reklamuoti spaudiniuose, kurie 
skirti tik sveikatos priežiūros ar farmacijos 
specialistams. Tokių spaudinių sąrašą tvirtina 
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 
6. Reklamuojant vaistus, neparduodami 
vaistų pavyzdžiai gali būti pateikiami 
tik gydytojams, turintiems teisę išrašyti 
vaistus. Ant tokio vaisto pakuotės turi būti 

užrašas „Neparduodamas pavyzdys“. Tam 
pačiam gydytojui galima pateikti tik vieną 
to paties prekinio pavadinimo, formos 
ir stiprumo vaisto mažiausią registruotą 
pakuotę. Draudžiama platinti neparduodamus 
pavyzdžius vaistų, kurie turi medžiagų, 
įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintus Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų sąrašus. Neparduodamus vaistų 
pavyzdžius parduoti draudžiama.
7. Gyventojams skirtoje reklamoje leidžiama 
reklamuoti tik nereceptinius vaistus pateikiant 
būtinas nuorodas. Tokių nuorodų turinį 
nustato Sveikatos apsaugos ministerija.
8. Gyventojams skirtoje reklamoje draudžiama 
reklamuoti:
1) receptinius vaistus, išskyrus atvejus, kai 
vaistų gamintojai, gavę Sveikatos apsaugos 
ministerijos leidimą, vykdo gyventojų 
skiepijimo programą;
2) vaistus, kurių sudėtyje yra medžiagų, įrašytų 
į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą 
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą;
3) vaistus (nepaisant jų stiprumo ar kiekio 
pakuotėje), kurių prekiniai pavadinimai įrašyti 
į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų 
kainyną. 
9. Reklamuojant vaistus gyventojams, 
draudžiama:
1) įvardyti šias terapines indikacijas: 
tuberkuliozę, lytiškai plintančias, sunkias 
infekcines, vėžines ir kitas navikines ligas, 
lėtinę nemigą, diabetą bei medžiagų apykaitos 
ligas;
2) teigti, kad vaistą vartoti pataria mokslininkai, 
specialistai (gydytojai, farmacininkai) ar kiti 
įžymūs žmonės; 
3) pateikti konkrečią ligos istoriją, taip 
skatinant gyventojus pačius klaidingai 
diagnozuoti ligą;
4) klaidinančiu būdu tvirtinti, kad ligonis, 
vartodamas vaistą, pasveiks; 
5) vartoti klaidinančius terminus bei grafinę 
medžiagą, vaizduojančią žmogaus ar gyvūno 
organizmo pakitimus, kuriuos sukelia liga, 
sužalojimas ar reklamuojamas vaistas; 
6) pateikti medžiagą, skirtą specialiai vaikams;
7) nurodyti, kad vaistas registruotas Lietuvos 
Respublikoje; 
8) platinti neparduodamus vaistų pavyzdžius 
gyventojams; 
9) nurodyti, kad nebūtina gydytojo konsultacija, 
jo skiriamas gydymas ar operacija, ypač tais 
atvejais, kai nurodoma konkreti diagnozė arba 
siūloma vaistų įsigyti paštu; 
10) nurodyti, kad vartojant vaistą užtikrinamas 
gydomasis jo poveikis ir nėra pašalinio 
veikimo; 
11) nurodyti, kad reklamuojamas vaistas 
veikia geriau ar taip pat kaip kitas vaistas ar 
gydymo būdas; 
12) nurodyti, kad vartojant reklamuojamą 
vaistą pagerės sveikata; 
13) nurodyti, kad jei reklamuojamas vaistas 
nebus vartojamas, tai gali turėti neigiamos 
įtakos sveikatai; ši nuostata netaikoma 

vykdant skiepijimo programas; 
14) nurodyti, kad vaistas yra maisto produktas, 
kosmetikos ar kita plačiai vartojama priemonė; 
15) nurodyti, kad vaistas yra saugus ar 
efektyvus todėl, kad natūralus. 
16) nurodyti kainų nuolaidas kainų etiketėse, 
vaistinių patalpose, kitose vietose.
17) veikti pirkėjus kitais gerai moralei ir 
viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ir 
priemonėmis. 
10. Kitus reikalavimus vaistų reklamai, jos 
teikimui ir neparduodamų vaistų pavyzdžių 
platinimui, prekybos vaistiniais preparatais 
atstovams, jų kvalifikacijai ir veiklai nustato 
sveikatos apsaugos ministras. 
11. Informacijos apie vaistus teikimo tvarką 
nustato sveikatos apsaugos ministras.
12. Vaistų reklamos priežiūrą ir šiame įstatyme 
nustatytų vaistų reklamos bei informacijos 
apie vaistus teikimo reikalavimų kontrolę 
vykdo Sveikatos apsaugos ministerija ar jos 
įgaliota institucija.
 

16 straipsnis. Atsakomybė už vaistų 
reklamos reikalavimų pažeidimus
1. Klaidinanti vaistų reklama reklaminės 
veiklos subjektams užtraukia įspėjimą arba  
baudą nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties 
tūkstančių litų. 
2. Įgaliotų valstybės institucijų laikino 
draudimo skleisti vaistų reklamą nevykdymas 
arba įpareigojimo paneigti klaidinančią 
vaistų reklamą nevykdymas ar netinkamas 
vykdymas reklaminės veiklos subjektams 
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki 
dvidešimties tūkstančių litų.
3. Įgaliotų valstybės institucijų reikalavimo 
pateikti informaciją ir dokumentus, o prireikus 
– ir reklamuojamų vaistų pavyzdžius, 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas 
reklaminės veiklos subjektams užtraukia 
įspėjimą arba  baudą nuo vieno tūkstančio iki 
dešimties tūkstančių litų.
4. Neregistruotų vaistų reklama reklaminės 
veiklos subjektams užtraukia įspėjimą arba 
baudą nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties 
tūkstančių litų.
5. Lyginamoji vaistų reklama reklaminės 
veiklos subjektams užtraukia įspėjimą arba 
baudą nuo vieno tūkstančio iki penkiolikos 
tūkstančių litų.
6. Paslėpta reklama, taip pat receptinių 
vaistų reklama elektroninėmis perdavimo 
priemonėmis, vaistų reklama, skirta vaikams, 
reklama pasinaudojant žinomais visuomenei 
žmonėmis, visuomeninėmis organizacijomis 
reklaminės veiklos subjektams užtraukia 
įspėjimą arba baudą nuo vieno tūkstančio iki 
dešimties tūkstančių litų.
7. Narkotinių ir psichotropinių vaistų reklama 
pažeidžiant šio įstatymo reikalavimus 
reklaminės veiklos subjektams užtraukia 
baudą nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties 
tūkstančių litų.
8. Šiame straipsnyje numatytas sankcijas 
bei baudas skiria Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

SvarStome įStatymo projektą
institucijų vykdomus tyrimus, laikymu, 
didmeniniu platinimu, pardavimu (išdavimu) 
vaistinėse, atidavimu labdaros tikslu, 
farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus 
šalinimą yra licencijuojama.
2. Farmacinės veiklos reguliavimo ir valdymo 
subjektas yra Farmacijos departamentas prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos. Farmacinę 
veiklą, susijusią su veterinarijos vaistais, 
reguliuoja ir valdo Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba.
3. Farmacinę veiklą kontroliuojantis 
subjektas yra Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
Farmacinę veiklą, susijusią su veterinarijos 
vaistais, kontroliuoja Valstybinė veterinarijos 
preparatų inspekcija prie Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos (toliau – Valstybinė 
veterinarijos preparatų inspekcija).

4 straipsnis. Gyventojų aprūpinimo 
vaistais pagrindiniai principai 
1. Valstybė garantuoja Lietuvos Respublikos 
gyventojų aprūpinimą būtinaisiais vaistais. 
Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir 
tvirtina būtinųjų vaistų sąrašą. 
2. Farmacinė veikla reguliuojama, siekiant 
užtikrinti kokybiškų, efektyvių ir saugių 
vaistų prieinamumą, kokybiškų farmacinių 
paslaugų teikimą, racionalų vaistų vartojimą. 
3. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta 
tvarka į Lietuvą gali būti įvežami Sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo 
gyvybiškai būtini vaistai, kurie nėra 
registruoti Lietuvoje.

5 straipsnis. Vaistų kainų reguliavimas
1. Vaistų ir vaistinės asortimento prekių 
kainų reguliavimo pagrindus ir tvarką, vaistų 
įtraukimo kompensavimo sistemą įkainius 
ir apmokėjimą nustato Vyriausybės įgaliota 
institucija.
2. Vyriausybės įgaliota institucija nustato 
vienodas mažmenines kompensuojamųjų 
vaistų kainas Lietuvos Respublikoje.

I I I  S K Y R I U S .  VA I S T I N I N K Ų 
I R  VA I S T I N I N K Ų  PA D Ė J Ė J Ų 
(FARMAKOTECHNIKŲ) RENGIMAS, 
KVALIFIKACIJOS PRIEŽIŪRA IR 
KOMPETENCIJA

6 straipsnis. Vaistininkų ir vaistininkų 
padėjėjų (farmakotechnikų) rengimas
1. Vaistininko profesinė kvalifikacija ir 
farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis 
suteikiamas asmenims, aukštojoje mokykloje 
baigusiems universitetines farmacijos studijų 
krypties ne trumpesnes kaip 5 metų – 
200 kreditų) vientisąsias studijas, kurių 
didžiąją dalį (ne mažiau kaip 4 metus (160 
kreditų) sudaro teorinės ir praktinės studijos 
aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje 
ir ne trumpesnė kaip 6 mėnesių farmacinės 
veiklos praktika vaistinėje, išskyrus labdaros 
vaistinę.
2. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 

profes inė  kval i f ikac i ja  su te ik iama 
a s m e n i m s ,  a u k š t o j o j e  m o k y k l o j e 
baigusiems neuniversitetines studijas 
pagal farmakotechniko studijų programą.  
Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
mokymosi trukmė, įskaitant mokymąsi 
bendrojo lavinimo mokykloje ir aukštojo 
mokslo įstaigoje, rengiančioje farmacijos 
specialistus, turi būti 15 metų.
3. Lietuvos Respublikoje galioja Lietuvos 
Respublikos aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
išduoti farmacijos studijų diplomai bei 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta 
tvarka pripažinti kitose valstybėse išduoti 
farmacijos studijų diplomai, liudijimai ir 
kiti kvalifikaciją įrodantys dokumentai, jeigu 
jie atitinka Europos Sąjungoje galiojančius 
minimalius farmacijos studijų programų 
vaistininkams reikalavimus.
4. Užsienio valstybėse įgytą vaistininko 
ar vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
profesinę kvalifikaciją (pasirengimą bei 
patirtį) Vyriausybės nustatyta tvarka vertina 
ir pripažįsta Vyriausybės įgaliota institucija. 

7 straipsnis. Vaistininkų ir vaistininkų 
padėjėjų (farmakotechnikų)  
kvalifikacijos priežiūra
1. Vaistininkai ir vaistininkų padėjėjai 
(farmakotechnikai) privalo kelti savo 
kvalifikaciją. Jų profesinį tobulinimąsi  
užtikrina farmacijos įmonės, farmacinės 
veiklos vadovai ir  nevyriausybinės  
vaistininkų bei vaistininkų padėjėjų 
(farmakotechnikų)  organizacijos.
2. Vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų 
(farmakotechnikų) tobulinimą vykdo 
Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos ir 
šių specialistų nevyriausybinės organizacijos 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta 
tvarka. 

8 straipsnis. Vaistininkų ir vaistininkų 
padėjėjų (farmakotechnikų) 
kompetencija
Vaist ininkų ir  vaist ininkų padėjėjų 
(farmakotechnikų) kompetenciją, profesines 
teises ir pareigas nustato Sveikatos apsaugos 
ministerija.

9 straipsnis. Vaistininko ir vaistininko 
padėjėjo(farmakotechniko) vardo 
vartojimas
1. Tik vaistininkas ar jam prilygintas asmuo 
turi teisę vartoti „vaistininko“ vardą. 
2. Tik vaistininko padėjėjas (farmakotech-
nikas) turi teisę vartoti „vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko)“ vardą.
3. Fizinis asmuo, neteisėtai vartojantis 
„vaistininko“ ar „vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko)” vardą, atsako teisės aktų 
nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS. ASMENŲ 
LICENCIJAVIMAS

10 straipsnis. Fizinių asmenų 

licencijavimas 
1. Vaistininkai turi teisę verstis savarankiška 
vaistininko praktika tik turėdami Vyriausybės 
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
išduotą licenciją. Vaistininko padėjėjas 
(farmakotechnikas) turi teisę vykdyti 
farmacinę veiklą vaistinėje tik vaistininko, 
turinčio licenciją, priežiūroje.
2. Vaistininkai ir vaistininkų padėjėjai (far-
makotechnikai) registruojami Vyriausybės 
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

11 straipsnis. Juridinių asmenų 
licencijavimas
1. Juridiniai asmenys šio straipsnio 2 dalyje 
nurodyta farmacine veikla gali verstis tik 
gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos 
išduotą licenciją juridiniams asmenims 
verstis farmacine veikla. Farmacinės veiklos 
licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė. 
2. Farmacinės veiklos licencijų rūšys:
1) licencija pramoninei vaistų gamybai;
2) licencija verstis vaistų didmeniniu 
platinimu;
3) licencija verstis vaistų importu iš trečiųjų 
šalių;
4) licencija verstis vaistinės veikla;
5) licencija verstis gamybinės vaistinės 
veikla;
6) licencija verstis farmacinių atliekų 
tvarkymu, išskyrus jų šalinimą;
7) licencija verstis vaistų kokybės tyrimais.
3. Pramoninė vaistų gamyba pagal nustatytą 
licencijos rūšį apima vaistų, vaistinių 
medžiagų ir kitų reikalingų žaliavų įsigijimą, 
laikymą (sandėliavimą), kokybės tyrimus, 
pagamintų preparatų laikymą ir pardavimą 
juridiniams asmenims, turintiems teisę verstis 
farmacine veikla.
4. Vaistinės veikla pagal nustatytą licencijos 
rūšį apima vaistų įsigijimą, laikymą, kokybės 
tyrimus ir pardavimą (išdavimą) fiziniams 
asmenims bei juridiniams asmenims, 
neturintiems teisės verstis farmacine veikla. 
5. Gamybinės vaistinės veikla apima vaistų 
gamybą vaistinėse ir šio straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vaistinės veiklą.
6. Juridiniai asmenys, turintys licenciją 
vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklai, 
negali turėti kitos licencijos farmacinei 
veiklai.
 

V SKYRIUS. FARMACINĖS PASLAUGOS 
IR VAISTŲ PARDAVIMAS (IŠDAVIMAS)
 

12 straipsnis. Farmacinių paslaugų 
teikimas
1. Farmacinės paslaugos vaistinėse yra 
privalomos.
2. Farmacines paslaugas turi teisę teikti tik 
vaistininkai.
 

13 straipsnis.  Vaistų  pardavimas 
(išdavimas)
 

1. Vaistai ,  vaist inės medžiagos bei 

SvarStome įStatymo projektą



252003/5-62003/5-624

Daugelis iki karo veikusių vaistinių 
buvo uždarytos

Prieš 85 metus – 1918 m. vasario 16 
d. Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos 
Nepriklausomybę.

Padėtis krašte buvo sunki. Lietuvoje 
tebebuvo vokiečių okupacinė kariuomenė, 
nors Vokietija visuose frontuose pralaimėjo 
karo veiksmus. Rusijoje įvyko revoliucija, 
caro valdžia buvo nuversta ir bolševikai su 
vokiečiais derėjosi dėl taikos.

Visa šalis buvo karo išvarginta. 
Miestuose žmonės badavo, kaimas kentėjo 
nuo nepaliaujamų rekvizicijų, daug sodybų 
buvo sudeginta. Siautė šiltinė ir kitos 
infekcinės ligos, nuo kurių mirė ištisos 
šeimos.

Daugelis iki karo veikusių vaistinių 
buvo uždarytos, jų savininkai, artėjant 
frontui, buvo pasitraukę į Rusiją.

Valstybės Taryba diplomatinėmis 
priemonėmis stengėsi gauti Lietuvos 
pripažinimą, atsiribojo nuo Rusijos ir 
bandė susitarti su Vokietija.

Įkurta Sveikatos komisija
Vidaus reikalams spręsti Taryba sudarė 

įvairias komisijas. 1918 m. balandžio 27 
d. buvo įkurta ir Sveikatos komisija, kurią 
sudarė Tarybos nariai: dr. J. Basanavičius, J. 
Staugaitis ir S. Kairys. Vėliau į ją dar buvo 
koptuotas dr. J. Vileišis, dr. Domaševičius 
ir dr. Alekna. Buvo kviečiami darbuotis 
visi Vilniaus gydytojai.

1918 m. liepos 27 d. Lietuvos 
Valstybės Taryba svarstė departamentų 
steigimo klausimą. Buvo nutarta įsteigti 
9 departamentus, jų tarpe ir Sveikatos 
departamentą ir apie tai informuoti 
vokiečių okupacinę valdžią. Taryboje buvo 
palikta ir Sveikatos komisija.

Sugrįžo Farmaceutų sąjungos 
vadovybė

1918 m. vasarą iš Rusijos į Lietuvą 
sugrįžo Maskvos lietuvių farmaceutų 
sąjungos vadovybė. 1917 m. ten buvo 
sudaryta Lietuvių farmaceutų sąjunga. Ji 
parašė Lietuvos Tarybai

pareiškimą, kurį pasirašė grįžę į 
Lietuvą provizoriai: S. Žukauskas, S. 
Nasvytis, V. Narbutas ir J. Makauskis, 
prašydami prie Sveikatos departamento 
įkurti Farmacijos skyrių.

1918 m. rugsėjo 24 d. Sveikatos 
komisijos pasitarime buvo nutarta 
farmacininkų reikalams atstovauti koptuoti 
į Sveikatos komisiją provizorius A. 
Žukauską ir S. Nasvytį.

1918 metų rudenį Vokietijai visiškai 
pralaimint karą paskutinysis senosios 
Vokietijos kancleris Max von Baden 
leido Lietuvos Tarybai sudaryti Lietuvos 
Vyriausybę.

1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Taryba 
priėmė laikinąją Konstituciją. Aukščiausias 
valdžios  organas  buvo Vals tybės 
Tarybos Prezidiumas, kuriam vadovavo 
pirmininkas. Valdžia turėjo būti vykdoma 
per ministerių kabinetą, atsakingą prieš 
Valstybės Tarybą. Prezidiumo pirmininku 
buvo išrinktas A. Smetona.

Sveikatos reikalai pavesti Vidaus 
reikalų ministerijai

1918 m. lapkričio 4 d. posėdyje 
Valstybės Taryba nutarė įsteigti 9 
ministerijas. Sveikatos reikalai buvo 
pavesti Vidaus reikalų ministerijai.

1918 m. lapkričio 5 d. Valstybės Taryba 
prof. A. Valdemarui pavedė sudaryti 
Ministerių kabinetą. Ministerių kabinetas 
pradėjo veikti lapkričio 11 d. Tą pačią 
dieną vokiečiai, pralaimėję karą, pasirašė 
preliminarines kapituliacijos sąlygas.

Įkurtas Farmacijos skyrius
Vyriausybė Vidaus reikalų ministerijoje 

įsteigė Sveikatos departamentą. Sveikatos 
departamente farmacijos reikalams 
tvarkyti buvo įkurtas Farmacijos skyrius. 
Jam vadovauti buvo pavesta provizoriui 
J. Makauskiui.

1918 m. gruodžio 6 d. “Lietuvos aido” 
laikraštyje buvo išspausdintas kreipimasis 
į Lietuvos farmaceutus, kad 1918 m. 
gruodžio 28 d. Vilniuje numatoma sušaukti 
Lietuvos farmaceutų suvažiavimą, kuriame 
bus svarstomos svarbios farmacininkams 
problemos: farmacijos reikalų svarstymas 
Lietuvoje, farmaceutų švietimo klausimas, 
vaistinių medžiagų gamyba Lietuvoje, 
Lietuvos vaistinės tipas ir vaistų krautuvių 
tvarkymas, Farmaceutų organizacijos 
įkūrimas, farmaceutų požiūris į Lietuvos 
Valstybės politikos gyvenimą, vedėjo 
farmacijos reikalams rinkimas ir kt.

Tačiau šis suvažiavimas neįvyko, 
nes, vokiečių kariuomenei traukiantis iš 
Lietuvos, įkandin jų artėjo bolševikai. 
Sutriko traukinių eismas, Vilniui grėsė 
pavojus.

1919 m. sausio 2 d. Lietuvos Vyriausybė 
pasitraukė į Kauną, o 5-6 d. Vilnių užėmė 
bolševikai.

Vilniaus pogrindyje jau 1918 m. 
gruodžio 8 d. buvo sudaryta Laikinoji 
revoliucinė darbininkių ir valstiečių 
vyriausybė, vadovaujama V. Mickevičiaus 

– Kapsuko. Gruodžio 16 d. ji išleido 
manifestą apie vokiečių okupacinės 
valdžios nuvertimą ir paėmimą į savo 
rankas. Rusijos liaudies Komisarų Taryba, 
vadovaujama V. Lenino, 1918 m. gruodžio 
22 d. pasirašė dekretą dėl Lietuvos 
sovietinės respublikos pripažinimo.

Kaip matome, Lietuvos padėtis 
buvo labai sunki. Šalyje atsirado dvi 
valdžios. Vieną rėmė didelės valstybės - 
Rusijos ginkluota armija, kita – Lietuvos 
demokratinė valstybė, vadovaujama 
Valstybės Tarybos ir Ministerių kabineto, 
ir nieko neturinti.

Be to, krašte siautėjo plėšikų gaujos, 
kurias sudarė savi kriminaliniai elementai 
bei dezertyravę vokiečių kareiviai ir 
grįžtantys per Lietuvą iš Vokietijos 
nelaisvės rusų belaisviai, kuriems reikėjo 
prasimaitinti. Jie plėšė ir žudė kaimo 
žmones.

Į savanorių gretas stojo ir 
farmacininkai

1918 m. lapkričio 23 d. Lietuvos 
Vyriausybė iš le ido įsakymą apie 
kariuomenės organizavimą ir pašaukė 
piliečius stoti į savanorių pulkus ginti 
Nepriklausomybę. Lietuvos gyventojai 
atsiliepė į kvietimą, rašėsi savanoriais, 
kai kurie atsinešė ir ginklų. Kariuomenei 
trūko visko: aprangos, ginklų ir maisto.

Į  s a v a n o r i ų  g r e t a s  s t o j o  i r 
farmacininkai. Kai kurie jų buvo Rusijos 
kariuomenės karininkai – caro mobilizuoti 
ir pasiųsti į karo mokyklas. Jie ėmėsi 
vadovauti ir Lietuvos savanoriams. Tai 
vaistininko padėjėjas Julius Čaplikas, 
vėliau net tapęs generolu ir Vidaus reikalų 
ministeriu; vaistininko padėjėjas Antanas 
Juozapavičius buvo pirmasis Lietuvos 
karininkas, žuvęs gindamas bolševikų 
puolamą Alytų; Romualdas Bulavas, 
Česlovas Christauskas ir kiti. Provizorius 
J. Valančius ir provizorius M. Norkus, stoję 
savanoriais dirbo Kauno karo ligoninėje, 
vaistininko padėjėjas K. Civinskas 
organizavo Centrinį karo vaistų sandėlį, 
Z Kuzavas organizavo savanorius…

Giedraičių vaistininkas M. Valeika 
suorganizavo miliciją ir 52 savanorių vyrų 
būrį. Skuodo vaistininkas K. Andrėkus 
vadovavo valsčiuje sukurtai milicijai ir 
kovojo su plėšikais. 1919 m. balandžio 23 
d. jo vadovaujamiems vyrams susirėmus 
su plėšikais, K. Andrėkus žuvo. Girkalnio 
vaistininkas P. Vismantas buvo išrinktas 
Raseinių miesto gynimo komiteto 
pirmininku.

Vos susikūrusiai Lietuvai teko kovoti 
su iš rytų ir šiaurės puolančia bolševikų 
kariuomene. Iš pietų ją puolė lenkai, o iš 
šiaurės – bermontininkai, vadovaujami 
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LaiškaS į redakciją
VI SKYRIUS. VAISTINIŲ VEIKLA 

17 straipsnis. Vaistinių rūšys
Vaistinės skirstomos pagal veiklos pobūdį į 
visuomenės vaistines, visuomenės gamybines 
vaistines, ligoninės vaistines, ligoninės 
gamybines vaistines, universitetines ir labdaros 
vaistines.
18 straipsnis. Vaistinių ir jų filialų steigimo 
principai
1. Vaistinės ir jų filialai steigiami atsižvelgiant į 
savivaldybės gyventojų skaičių. Vienai vaistinei 
ar vienam filialui turi tekti ne mažiau 3000 
savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų, 
išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.
2. Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės 
teritorijos ribose esančių vaistinių išdėstymo 
planą. 
3. Norint įsteigti vaistinę ar jos filialą, 
savivaldybės teritorijoje, kurioje vienai vaistinei 
tenka mažesnis gyventojų skaičius negu 
numatyta šio straipsnio 1 dalyje, reikia pateikti 
Vyriausybės įgaliotai institucijai, vykdančiai 
juridinių asmenų licencijavimą farmacinei 
veiklai, savivaldybės tarybos sprendimą, kad 
taryba sutinka su naujos vaistinės ar jos filialo 
steigimu.
4 .  Va i s t i nė s  i r  j ų  f i l i a l a i  s t e ig i ami 
negyvenamosiose patalpose.
5. Licencija verstis vaistinės veikla neišduodama 
juridiniam asmeniui ar jo filialui, jeigu tame pačiame 
pastate ir(ar) tuo pačiu pastato numeriu, jei yra keli 
pastato korpusai,  kai jau yra išduota licencija verstis 
vaistinės veikla.
6. Visos vaistinės ar jos filialo patalpos turi būti 
viename pastate, užtikrinant jų vientisumą.
7. Vaistinės filialams taikomi tokie patys 
reikalavimai kaip ir vaistinėms.
8. Ligoninės vaistinę padalinio teisėmis gali steigti 
tiktai sveikatos priežiūros stacionarinė įstaiga 
stacionarui aprūpinti, taip pat krašto apsaugos 
sistemos, vidaus reikalų sistemos uždarosios 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos šių įstaigų 
nuostatuose nurodytoms asmenų grupėms 
aprūpinti.
9. Įmonių, kurie verčiasi vaistinės veikla, 
ir jų filialų, kurie verčiasi vaistinės veikla, 
administracijos vadovai turi būti licencijuoti 
vaistininkai. Jeigu įmonėje, kuri verčiasi vaistinės 
veikla, sudaroma valdyba, trys ketvirtadaliai 
valdybos narių turi būti vaistininkai.
10. Įmonės, vykdančios visuomenės vaistinės 
veiklą, registruotame pavadinime turi būti žodis 
„vaistinė“. Juridiniai asmenys, nevykdantys 
vaistinės veiklos, neturi teisės savo pavadinime 
vartoti žodžio “vaistinė” ar jo vertimo kita kalba.
11. Šio straipsnio 1, 2, 5, 6 ir 7 dalių reikalavimai 
taikomi naujai steigiamoms vaistinėms. 
Individualioms įmonėms, kurios verčiasi vaistinės 
veikla, šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos 
netaikomos paveldėjimo atveju. 
12. Vaistinės ar jos filialo reklama už jų patalpų 
ribų yra draudžiama.

19 straipsnis. Vaistinės ir jos filialo farmacinės 
veiklos vykdymo ypatumai
1. Vaistinės ir jos filialai savo veiklą vykdo 
pagal Geros vaistinių praktikos taisykles, kurias 
tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Vaistinės parduoda (išduoda) vaistus ir 
vaistinės asortimento prekes, kurių grupių 
sąrašą nustato ir pardavimo tvarką tvirtina 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
3. Jei vaistinė parduoda (išduoda) veterinarijos 
vaistus, jų prekyba vykdoma Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta 
tvarka.
4. Gaminti vaistus pagal receptus ir sveikatos 
priežiūros įstaigų užsakymus leidžiama tik 
vaistinėse. Už vaistinėje pagamintų vaistų 
kokybę atsako juos pagaminusi vaistinė teisės 
aktų nustatyta tvarka. Šie vaistai neprivalo 
būti registruoti, tačiau gali būti gaminami tik 
iš Lietuvoje registruotų žaliavų. 
5. Visuomenės vaistinė gali parduoti turimus 
vaistus kitai visuomenės vaistinei Sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka tik 
likviduojant, reorganizuojant įmonę ar 
pradėjus įmonės bankroto procedūrą kol 
galioja įmonei išduota licencija verstis 
farmacine veikla. 

VII SKYRIUS. VAISTŲ DIDMENINIS 
PLATINIMAS IR GAMYBA

20 straipsnis.  Vaistų didmeninis platinimas 
ir gamyba
1. Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninis 
platinimas vykdomas Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka ir pagal vaistų geros 
platinimo praktikos taisykles, o pramoninė 
vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba vykdoma 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka ir pagal vaistų geros gamybos 
praktikos taisykles. Šias taisykles tvirtina ir 
jų įsigaliojimo terminus nustato Vyriausybės 
įgaliota institucija. 
2. Vaistų kokybė turi atitikti Lietuvos 
Respublikoje galiojančių farmakopėjų ar 
farmakopėjos straipsnių, įrašytų į Lietuvos 
Respublikoje galiojančių farmakopėjų ir 
farmakopėjos straipsnių sąrašą, reikalavimus. 
3. Lietuvos Respublikoje galiojančių 
farmakopėjų ir farmakopėjos straipsnių 
sąrašą sudaro ir tvirtina Vyriausybės įgaliota 
institucija.

V I I I  S K Y R I U S .  FA R M A C I N Ė S 
VEIKLOS KONTROLĖ, PAŽEIDIMAI IR 
ATSAKOMYBĖ

21 straipsnis. Farmacinės veiklos kontrolė
Farmacinę veiklą Lietuvos Respublikoje 
kontroliuoja, jos atitiktį geros gamybos, geros 
platinimo ir geros vaistinės praktikai vertina 
ir pažymėjimus išduoda Vyriausybės įgaliota 
institucija. 

22 straipsnis. Licencijuojamos farmacinės 
veiklos pažeidimai
1. Fizinis ir(ar) juridinis asmuo, turintis 
licenciją farmacinei veiklai, pažeidęs šį ir kitų 
farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės 
aktus, padaro licencijuojamos farmacinės 
veiklos pažeidimą. 
2. Licencijuojamos farmacinės veiklos 
pažeidimus nustato ir protokolus surašo 
Vyriausybės įgaliota institucija.
 

23 straipsnis. Neteisėta farmacinė veikla
1. Fizinių ir juridinių asmenų vykdoma farmacinė 
veikla neturint licencijos laikoma neteisėta. 
2. Neteisėtą farmacinę veiklą tiria bei nuobaudas skiria 
kompetentingos teisėsaugos institucijos.
 

24 straipsnis. Atsakomybė už farmacinės veiklos 
pažeidimus
Fiziniai ir juridiniai asmenys už licencijuojamos 
farmacinės veiklos pažeidimus ir neteisėtą farmacinę 
veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

I X  S K Y R I U S .  FA R M A C I N Ė  V E I K L A 
VETERINARIJOJE
 

25 straipsnis. Farmacinės veiklos  su veterinariniais 
vaistais licencijavimas 
Lietuvos Respublikoje įmonės ir fiziniai asmenys gali 
užsiimti farmacine veikla su veterinariniais vaistais tik 
turėdami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
licenciją.
Licencija užsiimti farmacine veikla su veterinariniais 
vaistais gali būti išduodamas tik tiems fiziniams 
asmenims, kurie turi aukštąjį ar specialųjį vidurinį 
farmacinį arba veterinarinį išsilavinimą.
 

26 straipsnis.  Farmacinės veiklos  su  veterinariniais 
vaistais reglamentavimas
Farmacinę veiklą su veterinariniais vaistais - tik 
veterinarijos tikslams vartojamų vaistų gamybą, 
kokybės kontrolę, tiekimą, laikymą ir pardavimą 
- reglamentuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba.
 

27 straipsnis. Veterinarinių vaistų pardavimo 
ypatumai
Įmonėms, turinčioms licenciją farmacinei veiklai su 
veterinariniais vaistais, draudžiama parduoti vaistus 
žmonėms gydyti. Vaistai, vartojami veterinarijos 
tikslams, parduodami tik su žyma “Veterinarijos 
tikslams”. “
 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2007 m. 
sausio 1 d.
2. Įstatymo 18 straipsnio 7 dalies reikalavimai 
veikiantiems vaistinių filialams turi būti įgyvendinti 
iki 2005 m. gruodžio 31 d.  
3.Vaistininkų padėjėjai (farmakotechnikai), vaistinėse 
ar jų filialuose atlikę dalį vaistininkų pareiginių funkcijų 
iki šio įstatymo įsigaliojimo ir turintys Vyriausybės ar 
jos įgaliotos institucijos išduotą licenciją vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) veiklai, galės eiti šias 
pareigas licencijos galiojimo laikotarpiui, bet ne 
ilgiau kaip iki 2014 metų. Įsigaliojus įstatymui naujos 
licencijos vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
veiklai nėra išduodamos.  
 

3 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei
1. Vyriausybė iki 2004 m. gruodžio 31 d. pateikia Seimui 
Vaistų įstatymo naujos redakcijos projektą.
2. Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija iki 2004 
m. liepos 1 d. priima, pakeičia ar papildo teisės aktus, 
susijusius su Farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo 
įstatymo įgyvendinimu. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Projektą Seimo Sveikatos reikalų
komiteto vardu teikia 

Komiteto pirmininkė D. Mikutienė

SvarStome įStatymo projektą
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tik baigusius gimnaziją.
Vaistus gyventojams parduoda tik 

vaistinės. Reikia įsteigti Farmaceutų 
sąjungą, kuri visais farmacijos ir 
farmacininkų reikalais būtų sprendžiamasis 
organas.

Kol nėra Farmaceutų sąjungos buvo 
išrinkta penkių asmenų Taryba spręsti 
farmacininkams aktualius klausimus. Tai 
buvo farmacijos magistras P. Raudonikis, 
provizoriai S. Nasvytis, J. Makauskis, J. 
Valentinavičius ir Rozembliumas.

J. Makauskis išrenkamas į 
Steigiamąjį Seimą

Pagaliau Lietuvos Nepriklausomybę 
pavyko apgint i .  Buvo šaukiamas 
Steigiamasis Seimas. 1920 m. Farmacijos 
skyriaus vedėjas J. Makauskis nuo 
valstiečių liaudininkų buvo išrinktas į 
Steigiamąjį Seimą. Vietoje jo skyriaus 
vedėju tapo provizorius J. Skinkis.

Jis kreipėsi į Sveikatos departamentą, 
kad prie Farmacijos skyriaus būtų 
sudaryta 5 asmenų nuolatinė Farmaceutų 
Taryba ar Kolegija, kuri padėtų ruošti ir 
aptartų farmacijos įstatymų ir taisyklių 
projektus, parinktų vietas ir kandidatus 
naujai steigiamoms vaistinėms, svarstytų 
kitas svarbias problemas. Tai būtų 
patariamasis organas.Tokia  Kolegija 
buvo sudaryta ir 1920 m. liepos 30 d. 
posėdžiavo pirmą kartą.

Nauji vaistinių steigimo 
normatyvai

Kad gyventojus geriau aprūpinti 
farmacine pagalba ir farmacininkams 
suteikti naujų darbo vietų, 1920 m. birželio 
15 d. buvo patvirtinti nauji vaistinių 
steigimo normatyvai. Mažesniuose 
miesteliuose steigiama vaistinė turi būti 
ne arčiau kaip 7 km nuo kitų vaistinių, 
miestuose iki 10 tūkst. gyventojų viena 
vaistinė steigiama aptarnauti 300 žmonių, 
didesniuose miestuose vienai vaistinei turi 
tekti 4 000 gyventojų. Miestų ir apskričių 
savivaldybės vaistines gali steigti kur nori 
ir kada nori.

Farmacininkas, steigianti vaistinę, turi 
būti Lietuvos pilietis ir ne jaunesnis kaip 
25 metų amžiaus. Vaistininkų padėjėjai 
vaistines gali steigti tik kaimo vietovėse 
(miesteliuose). Lietuvoje kaip ir prieš 
karą tebeveikė Rusijos medicinos statutas 
ir vaistinės buvo skirstomos į normalines 
ir kaimo.

Įsteigta Lietuvos farmaceutų sąjunga
Lietuvos farmaceutų sąjunga buvo 

įsteigta 1920 m. gruodžio 2 dieną. Ji 
jungė visus farmacininkus, tiek vaistinių 

savininkus, tiek tarnautojus.

Farmacijos specialistų rengimas
1920 m. sausio 27 d. Kaune pradėjo 

veikti Aukštieji kursai, kuriuose buvo 
dėstoma pagal universiteto programą. 
Kursuose  prie Medicinos ir gamtos 
skyriaus buvo ir farmacijos sekcija. Į 
ją mokytis priimdavo tik vaistininkų 
padėjėjus, kurie turėdavo Sveikatos 
departamento leidimą.

1922 m. šie kursai buvo pertvarkyti 
į Lietuvos universitetą. 1922 m. kovo 23 
d. Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos 
universiteto statutą.

Medicinos fakultete buvo ir Farmacijos 
bei Veterinarijos skyriai. Pagal statuto 33 
str. “Į Farmacijos skyrių priimami asmenys, 
kurie turi provizoriaus padėjėjo liudijimą ir 
yra praktikavę provizoriaus pagalbininkais 
dvejus metus vaistinėje”. Tuo tarpu į kitus 
fakultetus buvo priimami asmenys, baigę 
gimnazijas ar jas atitinkančias mokyklas.

Tai netenkino visuomenės, nes labai 
ilgino farmacininkų su aukštuoju mokslu 
paruošimo laiką. 1925 m. priėmimo 
taisyklės buvo pakeistos. Dabar į 
Farmacijos skyrių buvo priimami asmenys, 
baigę gimnaziją, nors ir nedirbę vaistinėje.

Provizorių (vaistininkų) padėjėjai 
buvo ruošiami kaip ir anksčiau vaistinėse. 
Po trejų metų mokinio praktikos jie 
turėjo universitete išlaikyti valstybinius 
egzaminus.

Vaistinės savo darbe vadovavosi 
Rusi jos  farmakopėja .  Lie tuviška 
farmakopėja buvo parengta tik 1938 
metais, o Farmacijos įstatymas Seime buvo 
priimtas tik 1937 metais.

Tai tokia buvo farmacijos sistemos 
pradžia Lietuvoje.

Regina	Žukienė,
provizorė,	socialinių	mokslų	daktarė
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pulkininko Bermonto – Avalovo, kuris 
gyrėsi, kad nori atstatyti senąją Rusijos 
imperiją.

Kaip matome, krašto padėtis buvo 
itin sunki, vienu metu net du trečdaliai 
šalies teritorijos buvo priešų rankose. Bet 
Vyriausybė rankų nenuleido, ji rūpinosi ne 
vien krašto gynybos, bet ir vidaus reikalais.

Apskričių gydytojams pavedama 
rūpintis ir vaistinių reikalais

1 9 1 8  m .  g r u o d y j e  S v e i k a t o s 
departamentas paskyrė beveik visų 
apskričių gydytojus, kuriems buvo pavesta 
perimti iš okupacinės vokiečių valdžios 
ligonines, organizuoti medicinos pagalbą 
ir rūpintis sanitarinės būklės gerinimu.

Vidaus reikalų ministras 1919 m. 
sausio 11 d. paskelbė cirkuliarą, kuriuo 
nurodė, kad apskrities gydytojas prižiūri 
visų esamų apskrityje ligoninių, vaistinių 
(aptiekų) ir visų kitų medicinos ir sanitarijos 
įstaigų veikimą, veda sąrašus ir prižiūri 
veikimą visų gydytojų, felčerių, akušerių, 
dantistų, farmaceutų, dezinfektorių…”

Įsakymai, reglamentuojantieji 
vaistinių darbą

Sveikatos departamento Farma-cijos 
skyriaus iniciatyva 1919 m. kovo 2 d. 
Vidaus reikalų ministras išleido įsakymą 
Nr. 8, kurio tikslas buvo išsiaiškinti 
esamą farmacijos būklę šalyje.

Įsakymas skelbė, kad “Be žinios ir 
sutikimo Sveikatos departamento niekas 
neturi teisės nei atidaryti, nei laikyti 
aptiekų ar aptiekos prekių krautuvių ir 
sandėlių, nei išdirbinėti, nei pardavinėti 
chemijos, augalų bei Galeno preparatų.

Visos aptiekos, sandėliai ir kitos 
anksčiau minėtos įstaigos ne vėliau kaip 
per mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo 
privalo Sveikatos departamentui suteikti 
žinių kuomet ir nuo ko gauta leidimas 
įsteigti aptieką, aptiekos prekių sandėlį ar 
krautuvę, ar laboratoriją…”

Taip pat buvo prašoma suteikti žinių 
apie dirbančius vaistinėje, prekių apyvartą 
ir receptūrą. Nesuteikus žinių, Sveikatos 
departamento įsakymu tokios įstaigos gali 
būti uždarytos.

Taip pat nedelsiant buvo nustatytos ir 
Vaistų prekybos ir gamybos taisyklės. Jos 
buvo paskelbtos Vidaus reikalų ministerijos 
įsakymu Nr. 9 1919 m. kovo 19 dieną.

Farmacijos skyriaus veikla
Sveikatos departamento Farmacijos 

skyriuje dirbo trys darbuotojai: skyriaus 
vedėjas provizorius, revizorius provizorius 
ir sekretorius vaistininko padėjėjas.

Farmacijos skyrius turėjo tvarkyti, 

prižiūrėti ir tikrinti vaistines, vaistų 
sandėlius, farmacijos -–chemijos fabrikus 
bei laboratorijas, rūpintis gyventojų ir 
gydymo įstaigų aprūpinimu vaistais 
ir kitomis gydymui ir profilaktikai 
naudojamomis priemonėmis, ruošti vaistų 
taksą.

Trims žmonėms darbo krūvis tikrai 
buvo didžiulis, tuo labiau, kad tuo metu nei 
kompiuterių, nei skaičiavimo mašinėlių, 
nei gero telefono ryšio, nei automobilių 
nebuvo.

Plečiamas vaistinių tinklas
Vos susikūręs Farmacijos skyrius 

ėmėsi žygių, kad krašte pradėtų veikti karo 
metu uždarytos vaistinės. Buvo nurodyta 
vaistinių savininkams, kad visos vaistinės, 
gavus Sveikatos departamento leidimą, 
turi būti atidarytos iki 1919 m. birželio 
1 d. Neatidarius vaistinės, netenkama jai 
atidaryti privilegijos teisės.

Norintieji steigti naujas vaistines turėjo 
paduoti prašymą Sveikatos departamentui, 
pridėdami diplomą ir tarnybos lapą. Jei 
dokumentai yra dingę ar palikti Rusijoje, 
reikėjo pridėti gyvenimo aprašymą ir 
kitų asmenų, žinomų departamentui, 
paliudijimą apie mokslo cenzą ir darbą.

Dauguma vaistininkų buvo kitataučiai, 
nemokantys lietuviškai. Jie signatūrose 
vaistų vartojimą užrašydavo rusų ar 
kita kalba, kurios lietuviai nesupradavo, 
todėl Vidaus reikalų ministerija perspėjo 
vaistinių savininkus ir vedėjus: “Aptieka 
yra visuomenės įstaiga, todėl ji privalo 
tarnauti visuomenei, o ne patogumų žiūrėti. 
Tuo tarpu gaunama žinių, kad aptiekose 
mainoma kalba išduodant signatūrą, taip 
pat negalima susikalbėti šalies daugumos 
kalba – lietuviškai.

Šiuo perspėjami aptiekų savininkai ir 
rėdytojai, kad atsikartojimai tokių faktų 
gali priversti Ministeriją atimti teisę laikyti 
ar rėdyti aptiekas”.

1919 m. birželio mėn. Vidaus reikalų 
ministeris p. Leonas pasirašė aplinkraštį, 
kuriuo perspėjami vaistininkai, kad 
vaistinėse ir vaistų krautuvėse draudžiama 
davinėti ligoniams patarimus ir receptinius 
vaistus be gydytojo recepto. Tai medicinos 
praktika, kuri vaistinėms draudžiama.

1919 m. lapkričio 12 d. buvo paskelbtas 
Sveikatos departamento įsakymas, kad visi 
norintys verstis farmacijos praktika turi 
gauti leidimus iš Sveikatos departamento. 
Taip pat turintys senus leidimus, išduotus 
rusų ar vokiečių valdžios, turi pakeisti 
juos naujais.

Vaistų krautuvių veikla
Tai sukėlė didžiulį vaistų krautuvių 

savininkų nepasitenkinimą. Lietuvoje buvo 
daug (1919 m. – net 144) vaistų krautuvių, 
kurių savininkai beveik jokio mokslo 
nebuvo baigę. Kai 1920 m. Lietuvos 
valdžia priėmė nutarimą vaistų krautuves 
uždaryti ir leisti vaistus pardavinėti tik 
vaistinėse, kilo didelis triukšmas. Buvo 
sakoma, kad tai nukreipta prieš žydus, 
nes tokias krautuves daugiausia turėjo 
miesteliuose žydai. 1920 m. gegužės 12 
d. krautuvių savininkai net įsteigė  “Vaistų 
krautuvių savininkų sąjungą”, kuri gynė 
jų interesus. Ministrų Taryba turėjo vaistų 
krautuvių uždarymo laiką nukelti, o paskui 
ir visai atšaukti. Tiktai krautuvėse buvo 
nustatytas siauras vaistų asortimentas, 
daugiausia tai buvo preparatai, vartojami 
ir kaip vaistai, ir buityje ar pramonėje bei 
įvairūs prieskoniai.

K a d  k r a š t ą  g e r i a u  a p r ū p i n t i 
kokybiškais vaistais, 1919 m. gegužės 
mėnesį Sveikatos departamentas įsteigė 
Centrinį valdžios vaistų sandėlį (vedėju 
buvo paskirtas provizorius K. Mažonas) ir 
Valstybinę analitinę laboratoriją (vadovauti 
buvo pakviestas farmacijos magistras P. 
Raudonikis).

Farmacininkų mobilizacija
Kadangi Nepriklausomybės kovos 

tęsėsi, todėl 1920 m. kovo 15 d. buvo 
paskelbtas Farmaceutų mobilizacijos 
įsakymas, pagal kurį į kariuomenę buvo 
mobilizuojami visi farmacininkai, turį 
ne daugiau kaip 45 m. amžiaus. Nuo 
mobilizacijos buvo atleidžiami vaistinių 
vedėjai ir valdžios įstaigų specialistai.

Nepriklausomybės kovas aprašė 
provizorius A. Žukauskas – Vienuolis 
rašiniuose “Iš karo korespondentų užrašų 
knygutės”. Jis tuo metu dirbo dienraštyje 
“Lietuva” kaip karo korespondentas.

Pirmasis Lietuvos farmacininkų 
suvažiavimas

1920 m. kovo 14 d. Kaune, Šaulių 
są jungos  sa lė je ,  įvyko  Lie tuvos 
farmacininkų suvažiavimas.  Jame 
dalyvavo 106 asmenys iš įvairių Lietuvos 
vietovių (tuo metu Lietuvoje buvo apie 300 
farmacininkų).

Suvažiavimas svarstė įvairius svarbius 
farmacijai klausimus ir priėmė nutarimą, 
kad vaistinė Lietuvoje turi būti koncesinė, 
steigiama provizoriaus ar farmacijos 
magistro. Kaimo vaistinę gali steigti ir 
vaistininko padėjėjas. Vaistinės steigimas 
normuojamas pagal gyventojų skaičių. 
Provizoriui mirus, įpėdiniai, jei jie nėra 
farmacininkai, vaistinę turi parduoti per 
tris mėnesius.

Buvo nutarta, kad į vaistinę mokiniu ar 
į universitetą studijuoti farmaciją priimti 
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Dėl Vaistininkų rūmų įstatymo 
projekto

Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) 
XVIII suvažiavime (Kaunas, 2003 10 25) 
šalia kitų svarbiausių šalies farmacijos 
sektoriaus problemų apsvarstė ir 
“Vaistininkų Rūmų įstatymo projektą”, 
kurį teikia LR Seimui Sveikatos 
reikalų komiteto nariai: D. Mikutienė, 
J. Raistenskis, A. Klišonis, J. Matulevi-
čius, V. Nekrašas. Neatmesdami 
idėjos įkurti dar vieną vaistininkų 
“viešąjį juridinį asmenį – asociaciją”, 
suvažiavimo priimtos rezoliucijos 13 
punkte teigiame: ”Prašome	 Seimą	
pritarti	 teisės	 ir	 teisėtvarkos	komiteto	
išvadai	dėl	Vaistininkų	rūmų	 įstatymo	
projekto	 svarstymo	 sustabdymo,	 kol	
bus	parengta	ir	Seime	priimta	bendra	
koncepcija	dėl	Rūmų	 teisinio	 statuso.	
Siūlome	 pervesti	 SAM	 farmacinės	
veiklos	 licencijavimo	 komisiją	 į	
Farmacijos	departamentą	papildant	ją	
visų	farmacijos	profesinių	organizacijų	
atstovais,	 nes	 ir	 ES	 šalyse	 asmenų	
ir	 įmonių	 licencijavimo	 funkcijas	
atlieka	valstybinės	institucijos,	gavusios	
profesinių	organizacijų	argumentuotas	
rekomendacijas”.

Atsakant į Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkės prašymą pateikti 
pastabas ir pasiūlymus dėl minėto 
projekto 2003 10 29 buvo įteiktas 
argumentuotas raštas, kuriame siūloma 
išbraukti iš Vaistininkų įstatymo 
projekte numatytų funkcijų asmenų ir 
įmonių licencijavimą. Tačiau į pateiktus 
argumentus nebuvo reaguojama ir buvo 
bandoma “prastumti” minėto įstatymo 
projektą primygtinai jį derinant prie 
Odontologų rūmų įstatymo projekto. 
Mūsų manymu, tai klaidingas požiūris, 

nes vaistininkai, visų pirma, nėra 
gydytojai, antra, pagal LR Sveikatos 
sistemos įstatymą jų veikla priskirta 
ne sveikatos priežiūros, o farmacinei 
veiklai. Skirtingai nuo stomatologų 
veiklos reguliavimo, farmacinę veiklą 
reguliuoja Farmacijos departamentas 
prie SAM. Bet svarbiausias, mūsų 
manymu, turi būti integracijos į ES 
argumentas.  Mūsų visuomeninė 
o rg a n i z a c i j a  ( L F S )  ,  b ū d a m a 
Tarptautinės farmacijos federacijos 
(FIP) tikrąja nare, Europos Sąjungos 
(ES) nare stebėtoja bei EuroPharm 
Forumo tikrąja nare nuo 1992m., 
surinko duomenis apie tai, kas vykdo 
farmacinės veiklos licencijavimą 
įvairiose šalyse.

Oficialiame Europos Sąjungos 
Europos Komiteto dokumente XV/
E/8115/4/97-EN, Briuselis, 15.02.2001 
rašoma, kad licencijas farmacinei 
veiklai išduoda:
 BELGIJOJE –Sveikatos apsaugos 

ministerija,
 VOKIETIJOJE – Federacijos 

subjektų (Žemių) Valstybinės 
institucijos,

 G R A I K I J O J E  –  S v e i k a t o s 
ministerija,

 ISPANIJOJE – Regioninės valdžios 
institucijos,

 PRANCŪZIJOJE – Sveikatos 
apsaugos ministerija

 AIRIJOJE – Savivaldybių sveikatos 
skyriai,

 ITALIJOJE – Regioninės valdžios 
sveikatos apsaugos institucijos,

 LIUKSEMBURGE – Sveikatos 
apsaugos ministerija,

 N Y D E R L A N D U O S E  – 
Municipalinės valdžios institucijos,

 AUSTRIJOJE - Regioninės valdžios 
institucijos,

 PORTUGALIJOJE – Sveikatos 
apsaugos ministerija,

 ŠVEDIJOJE – Valstybinis vaistinių 
departamentas,

 SUOMIJOJE – Nacionalinė vaistų 
agentūra .

Pateikti pavyzdžiai rodo, kad 
farmacinės veiklos licencijavimas 
yra valstybinės valdžios institucijų 
prerogatyva. Net gi LR Konkurencijos 
taryba mano, kad minėtų funkcijų 
perdavimas į  Vaist ininkų rūmų 

kompetenciją, gali sudaryti prielaidas 
konkurencijos ribojimui (raštas 2003 
11 26 Nr.(2.8-11)-6V-1096).

Europos Komisijos PHARE TWIN 
Projekto ekspertai K. Winkel ir Ch. 
Gaudich Farmacijos departamento 
prie SAM 2003 m. gruodžio mėn. 
surengtuose seminaruose išaiškino, 
kad farmacijos įmonių ir asmenų 
licencijavimo funkcijų perdavimas 
Vaistininkų rūmams gali sukelti interesų 
konfliktą ir atkreipė dėmesį, kad tokia 
praktika netaikoma Europos Sąjungos 
šalyse.

LFS prašo Seimo narius ir SAM 
vadovybę atsižvelgti į  aukščiau 
išdėstytus argumentus ir jais vadovautis 
rengiant minėto įstatymo galutinį 
variantą.

Pagarbiai,
LFS prezidentas,
LRS Sveikatos reikalų komiteto
neetatinis ekspertas
Eduardas Tarasevičius

Iš LFS veIkLoS

Mus sveikina Kolegos iš Len-
kijos...

Tarptautinė 
fitoterapijos 
konferencija

2003 m. spalio 18-19 d. nuostabiame 
gamtos kampelyje Druskininkuose “Eglės” 
sanatorijos konferencijų salėje vyko III 
tarptautinė fitoterapijos konferencija. Į 
konferenciją atvyko per 400 dalyvių iš visos 
Lietuvos.

Konferenciją pradėjo sveikinimo žodžiu 
Vilniaus universiteto Bendrosios medicinos 
praktikos ir slaugos katedros vedėja, prof. 
D. Kalibatienė.

Konferencijos dalyvius ir svečius 
sveikino “Eglės” sanatorijos direktorius 
A. Balčius, UAB “Mitela” prezidentas p. 
J. Mejerzonas, UAB “Mitela” – Latvija 
direktorė gyd. E. Čelebija.

Konferencijos dalyviai išklausė 15 
pranešimų. Pranešimus skaitė mokslininkai 
ir praktikos gydytojai iš Olandijos, Latvijos 
ir Lietuvos.

“Bional” kompaniją pristatė p. M. 
von den Brenk regiono vadybininkas iš 
Nyderlandų. Apie fitoterapiją šiandien 
papasakojo “Bional” farmacijos magistras 
iš Nyderlandų p. H. Hokwerda.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos 
Fitoterapijos centro vadovas doc. , dr. 
J. Vasiliauskas plačiai papasakojo apie 
fitoterapiją pasaulyje ir Lietuvoje bei 
fitoterapijos ateitį. Doc. J. Vasiliauskas sakė: 
“Gamta mus sukūrė, maitina ir gydo. Pirmoji 
žmogaus vaistinė buvo miškas ir pieva. Mūsų 
maistas turi būti ir mūsų vaistas”. Pranešėjas 
supažindino konferencijos dalyvius su 
žymiausių pasaulio mokslininkų: graikų 
gydytojo Hipokrato, graikų mokslininko 
Aristotelio mokinio, gamtininko, filosofo, 
botanikos mokslo pagrindų kūrėjo Teofrasto, 
romėnų farmacininko ir gydytojo Galeno, 
tadžiko Avicenos, Lietuvos mokslininkų: K. 
Grybausko, biologijos m. dr. E. Šimkūnaitės 
ir kitų mokslininkų darbais, plėtojant ir 
vystant fitoterapiją. Daugelį ligų galima 

gydyti fitoterapiniais vaistais.
Vilniaus universiteto Bendrosios 

medicinos praktikos ir slaugos katedros 
vedėja, prof. D. Kalibatienė konferencijos 
dalyviams pateikė įdomią medžiagą apie 
virškinimo sistemos sutrikimus: skrandžio ir 
kepenų disfunkciją bei vidurių užkietėjimą.

“Biona l”  kompani jos  mokymų 
vadovas, gydytojas natūropatas p. K. 
Speėlman papasakojo apie virškinimo 
sistemos disfunkciją, arterinę hipertenziją 
ir fitoterapeuto požiūrį į reumatines ligas 
bei imunostimuliaciją.

Konferencijos dalyviai išklausė 
pranešimus: “Fitoterapija moterims”, 
“Priešmenstruacinis sindromas”, “Arterinė 
hipertenzija”, “Fitoterapija. Augalų 
flavonoidų antioksidacinės savybės ir jų 
taikymas medicinoje”, “Odos problemos”, 
“Švari oda ir švari oda plius” taikymas 
praktikoje, “Gyvenimo stilius ir reumatinės 
ligos”. Pranešimus skaitė: UAB “Mitela” 
gyd. J. Gaučytė  - Finikienė, Vilniaus 
gimdymo namų Nėštumo patologijos 
skyriaus vedėja gyd. akušerė ginekologė 
M. Jeržemskienė, Vilniaus universiteto 
Antakalnio klinikų Kardiologijos skyriaus 
vedėjas, hab. dr. M. Biliukas, Kauno II 
klinikinės ligoninės gyd. dermatologė 
V. Zakarauskienė, Vilniaus universiteto 
Reumatologijos ir dermatovenerologijos 
klinikos vedėjas, prof. A. Venelis.

Konferencijos metu vyko diskusijos.
Konferenci ja  buvo labai  įdomi 

ir naudinga kiekvienam konferencijos 
dalyviui. Buvo galimybė papildyti žinias 
apie fitoterapiją, kai kuriuos susirgimus, 
pasidalyti mintimis su kolegomis iš 
Olandijos ir Latvijos.

Konferencija buvo gerai organizuota, 
dalyviai aprūpinti transportu, nakvyne, 
maitinimu, vyko vakaronė. Po konferencijos 
dalyviams buvo organizuota ekskursija į 
prieš 3 metus V. Malinausko įrengtą Grūto 
parką.

Provizoriai	Antanina	
Rulinskienė	ir	Liudvikas	Rulinskas,	

Šiauliai

Knyga apie farmacijos 
vystymosi istoriją

Visai netikėtai Kauno medicinos universiteto 
knygyne pamačiau knygą “Farmacijos istorijos 
ištakos”. Šios knygos autorė Lietuvos medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejaus darbuotoja, mokslų 
daktarė Vilma Gudienė; aprobavo Kauno medicinos 
universiteto Vaistų technologijos ir farmacijos 
organizavimo katedra ir Kauno medicinos 
universiteto leidybos komisija, recenzavo doc., dr. 
Vytautas Siudikas ir dr. Vitalija Miežutavičiūtė, 
išleido Kauno medicinos universiteto Spaudos 
ir leidybos centro leidykla, spausdino Kauno 
medicinos universiteto spaustuvė. 

Knygos tituliniame lape parašyta, kad tai 
mokomoji knyga ir skirta Kauno medicinos 
universiteto Farmacijos fakulteto studentams, 
besigylinantiems į farmacijos istorijos raidą.

Skaitydami šią knygą, sužinome daug įdomaus 
apie farmacijos istorijos vystymąsi nuo seniausių 
laikų iki šių dienų. Visa tai įdomu ne tik farmacijos 
specialistams, bet ir visiems besidomintiems 
farmacijos istorija.

Knygos pratarmėje dr. Vilma Gudienė rašo: “Ši 
mokomoji knyga skirta kai kurių senovės kultūrų: 
Mesopotamijos (Tarupio), Egipto, Graikijos, 
Romos – farmacijos raidai apžvelgti, taip pat 
joje aprašyti farmacijos istorijos dėstymo tikslai, 
uždaviniai, metodologija ir kt…Mokomoji medžiaga 
„Farmacijos istorijos ištakos – tai pirmas žingsnis 
rašant pasaulio farmacijos istorijos vadovėlį“.

Manyčiau, kad nesuklysiu sakydamas, kad 
kiekvienam būtų įdomu paskaityti apie ankstyvuosius 
graikų literatūros šaltinius – Homero epus, kurie teikia 
pirmąsias rašytines žinias apie Graikijos mediciną, apie 
graikų gydytojo Hipokrato asmenybę ir jo mokymo 
pagrindus bei jo etikos pagrindus, žymų graikų filosofą 
Aristotelį ir jo mokinio Teofrasto darbus.

Kiekvienam ne mažiau būtų įdomu paskaityti 
apie Asklepiado mokyklą Romoje, apie žymius 
Romos enciklopedistus: Dioskoridą, Plinijų 
Vyresnįjį, Kornelijų Aulą, gydymo meno ir 
vaistininkystės reformatorių Galeną ir kitus. Įdomu 
pažymėti tai, kad dauguma aprašytų mokslininkų 
gyveno ir dirbo dar prieš Kristų.

Tai tikrai įdomus ir naudingas leidinys ne tik 
farmacijos studentams, ber ir visiems farmacijos 
specialistams, kurie nori žinoti farmacijos vystymosi 
istoriją.

Provizorius	Liudvikas	Rulinskas,	Šiaulai	

LaiškaS į redakciją

Mus sveikina Kolegos iš Kroatijos...
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Savanores, norinčias prisidėti prie šios 
kilnios akcijos prašau registruotis iš anksto 
(dalyvių kiekis ribotas). Dalytume reklamines 
nuotraukos su neatpažįstamai pasikeitusiais 
mūsų mielais kursiokais („prieš“ KMU 
ir „jau“ KMU), skelbtume apie nuolaidų 
paskaitų lankymui sistemą, bei nemokamų 
pietų bendrabutyje galimybę ( pagal paties 
pasirinktą meniu). Blogiausiu atveju siūlytume 
įtraukti vaikinus į Raudonąją Knygą...

Bet  gerbiamos kolegės mes juk 
optimistės, tik svarbu labai norėti, pasistengti 
ir tikėti...

AISTĖ BALTRAMAITYTĖ

MEDICINOS ATSTOVO 
DARBAS IŠ ARČIAU

Laikas  nenumaldomai  t iks i  i r 
kiekvienas iš mūsų galvojame apie 
tą dieną, kai rinksimės darbą arba 
dabartinį, galbūt, keisime į geresnį. 
Tam, kad tinkamai išsiriktume, turime 
rinkti informaciją. Todėl spalio 9-ąją 
dieną Farmacijos muziejuje mūsų buvo 
tiek daug. SFD iniciatyva organizuota 
paskaita su pakviestais medicinos verslo 
akademijos lektoriais buvo išties naudinga 
ir informatyvi. 

Ką gi, pirmiausia žvilgtelėkime 
į pasaulinę farmacijos rinką. Yra 13 
pagrindinių rinkų, kurios kasmet auga 
daugiau negu 10% per metus, todėl vis 
reikalingi darbuotojai. Yra tam tikra grupė 
ligų „suvalgančių“ daugiausia pinigų:

1. Širdies ir kraujagyslių ligos
2. CNS ligos
3. Virškinamojo trakto ligos
4. Infekcinės ligos
5. Kvėpavimo takų ligos
Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama 

įvertinti pasirinkimą tarp kompanijų, 
potencialių jūsų darbdavių. Šiuo metu yra 
užregistruota 400 užsienio atstovybių, iš 
kurių veika tik 150. Tipinė kompanijos 
atstovybė turi 5 atstovus. Žinoma, be 
darbo medicinos atstovu, yra ir kitų jus 
sudominsiančių vietelių, kur būtų galima 
sėkmingai darbuotis:

1. Vietiniai vaistų gamintojai
2. Užsienio vaistų gamintojai
3. Didmeninės firmos
4. Medicininio profilio leidiniai ir TV 

laidos
5. Draudimo bendrovės
6. Medicininės įstaigos  (SAM, 

ligoninės, sanatorijos)
7. Vaistinės
Dabar  paka lbėk ime  kok iomis 

savybėmis mes turime pasižymėti, kad 
plačiai atsivertų kompanijos durys ir 
išgirstume:

– Taip, kaip tik mums jūsų ir reikia į 
medicinos atstovo vietą!

Pirmiausia farmacinis išsilavinimas, 
toliau turėtume gerai išmanyti vadybą, 
rinkodarą, marketingą, finansus. Būti 
stiprus psichologiškai, gerai išmanyti 
bendravimo meną nes juk reikės kaip nors 
poliklinikoje prasibrauti pro laukiančiųjų 
senučių eilę į gydytojo, pavargusio 
nuo ilgos darbo dienos ar kartais pikto, 
kabinetą. Bus puiku, jei išmanysite 
sociologiją, logistiką, informacines 
technologijas. Teisė jums turėtų būti irgi 
nesvetima ir ne tik farmacinė, nes pasak 
paskaitą skaičiusio lektoriaus „mano dalis 
atlyginimo išeina žaliems konsultantams, 
kurie stovi gatvėse“. Savaime suprantama 
privalote turėti vairuotojo pažymėjimą ir 
gerus vairavimo įgūdžius, nes priešingu 
atveju įvažiuosite į pakelės medį, o ne į 
jūsų organizuotą konferenciją. Galiausiai 
filologija. Jei jūs šnekate savo krašto 
tarme, teks ją užmiršti darbo metu, o 
keiksmažodžius ir nešvankius juokelius 
tiesiog išbraukti iš savo žodyno, aišku, jei 
ten tokie yra. Užsienio kalbų mokėjimas 
jums pridės dar vieną didelį pliusą. 

Taigi kodėl verta rinktis šį darbą?
1. Daugybė kontaktų su įvairiais žmonėmis
2. Įdomus, dinamiškas darbas (šiandien tu 

Vilniuje, o rytoj 8:00 ryto būsi Klaipėdoj 
susirinkime)

3. Nelimituota darbo diena (pats organizuoji 
savo vizitus pas gydytojus)

4. Tarptautinis  lygmuo (siunčiami 
darbuotojai tobulintis, gaunamos 
kelionės kaip dovanos)

5. Socialinės garantijos (apdraudžiama 
nuo įvairių nelaimingų atsitikimų darbo 
metu)

6. Jūs gausite automobilį, telefoną ir 
personalinį kompiuterį

7. Gausite gerą atlyginimą ir premiją
8. Turėsite karjeros galimybę

Pažvelkime į firmos struktūrą:
Atstovybės vadovas:
a) Pardavimų vadybininkas 
b) Marketingo vadybininkas 
c) Personalo vadybininkas
Vadybininkas medicinai
Vadybininkų grupė:
a) Vadybininkas klinikiniams 

tyrimams 
b) Produktų grupės vadybininkas 

(atskiro produkto vadybininkas)
c) Vadybininkas darbui su vaisų 

dokumentais (registruojant vaistus)
Regiono vadybininkas (jų būna 

nedaug):
a) Kitas personalas 
b) Medicinos atstovas – laikinai 

samdomas medicinos atstovas (dirba 
studentai, rezidentai, uždarbis kiek 
mažesnis, samdoma keliems mėnesiams, 
įgaunama patirtis).

Kas rodo medic inos  ats tovo 
profesionalumą?

Tai rodo ne tik diplomas, bet ir žinios 
apie klientą (kaip reikia derėtis), žinios 
apie produktą, apie konkurentą, pardavimo 
žinios (pardavimo technikos, kaip pasiekti 
rezultatą) ir mokėjimas tinkamai bendrauti.

Ar žinote, kad gydytojas išrašo 
medicinos atstovo rekomenduotą vaistą: 
20% dėl kompanijos, 30% dėl paties 
vaisto, 50% dėl jūsų paties sugebėjimo 
pateikti vaistą.

Konkursai firmose į medicines atstovų 
darbo vietas yra dideli, bet tuo pat metu 
firmoms yra sunku rasti tinkamą kandidatą, 
todėl medicinos verslo akademijoje (MVA) 
galima išklausyti 30 valandų apimties 
pradinį medicinos atstovo profesijos 
parengiamąjį konkursą: 
•	 Farmacijos rinka ir medicinos atstovo 

vaidmuo 
•	 Pardavimo teorija ir įgūdžiai
•	 Karjeros profilio testas
•	 Prakt inia i  užsiėmimai  (video 

treniruotė)
MVA – tai bendras projektas su Latvija. 

Latvijoje veikia nuo 2002 metų rudenio, 
o Lietuvoje nuo š.m. pavasario vykdomi 
mokymai, konsultacija ir projektai. 
Apmokyta virš šimto medicinos atstovų 
Lietuvoje ir Latvijoje.

Tikslai: kelti farmacinių kompanijų 
darbuotojų profesionalumą remiantis 
kompleksiniais sprendimais. 

MVA paslaugos: 
1. Mokymai vaistinėms (kaip išdėlioti 

prekes, pritraukti klientus) 
2. medicinos atstovų vadovų mokymai
3. Medicinos atstovų treniravimas 

(seminaro metu ar einant pas 
gydytojus) 

4. Apmokytų medicinos a ts tovų 
įdarbinimas

5. Medicinos atstovų darbo auditas

Tai kurgi norite sukti savo likimo 
vairą?

Norite ramesnio darbo, o gal tokio kur 
kiekvieną dieną jausite verdantį gyvenimą 
po savo kojomis ir kartais, tik kartais 
kai būsite pervargęs, norėsite šaukti: 
„Sustabdykite pasaulį, aš noriu išlipti“. 
Visur savi pliusai, savi minusai. Ką gi jums 
rinktis, kolegos!

P.S. Plačiau apie tai galite sužinoti 
www.mdc.lt/mva

iš Studentų gyvenimo

Far ma ci jos fa kul te tas 
vis po pu lia rė ja…

Šie met mū sų fa kul te tą pa pil dė 104 
pir ma kur siai. Iš jų – 83 mer gi nos ir 21 
vai ki nas. T. y. vie nai far ma ci nin kei ten-
ka 0,25 vai ki no (di	vi	de	in	par	tes	aequ	a-
les). De ka nas P.Vai naus kas džiau gė si, kad 
FF yra ant ras pa gal „vy riš ką kom pa ni ją“ 
KMU.

Vai ki nai, bū da mi ne itin kuk lūs, pri si-
pa ži no: „Sto jau į far ma ci ją dėl mer gi nų. 
Čia jų daug ir gra žių“.  Pir ma kur sės bu vo 
san tū res nės (ne gi sa ky si, jog sto jau dėl 
vai ki nų (?)).  Jos tei gė, kad tai per spek ty vi 
spe cia ly bė, pa tin ka gam tos moks lai, įta kos 
tu rė jo tė vai ir kt. Bu vo ir far ma ci nin kų „iš 
pri gim ties“, pa mi šu sių dėl vais tų ir nar ko-
ti nių me džia gų.

Iš vi so pra šy mus pa tei kė 976 žmo nės 
(793 mer gi nos ir 183 vai ki nai). Tai gi kon-
kur sas ne toks jau ma žas – 9,37 į vie ną vie-
tą. Pa sak de ka no, tik rą jį kon kur są at spin di 
pra šy mų, ku riuo se far ma ci ja nu ro do ma 
pir mu nu me riu, skai čius. To kių bu vo 248. 
Mū sų spe cia ly bė bu vo po pu lia res nė, nei 
me di ci na ar sto ma to lo gi ja, nu si lei džia me 
tik slau gai.

Į vals ty bės fi nan suo ja mas vie tas bu vo 
pri im ti 45 stu den tai. Ki ti tu ri da li nai pa-
deng ti stu di jų iš lai das t. y. su mo kė ti 500 Lt 
už se mest rą.

Į kon kur si nį ba lą, skai čiuo ja mą pa gal 
ypač gud rią for mu lę, įei na:

a) che mi jos, bio lo gi jos ar ma te ma ti-
kos vals ty bi nis eg za mi nas (pa si rink ti nai);

b) lie tu vių kal bos tes tas;
c) me ti niai pa žy miai tų da ly kų, ku rių 

ne įskai čiuo tas vals ty bi nis eg za mi nas (jei 
lai ky ta che mi ja, tuo met ima mi bio lo gi jos 
ir ma te ma ti kos me ti niai įver ti ni mai).

Aukš čiau sias kon kur si nis ba las FF 
bu vo 19,37, že miau sias 17,58. Ati tin ka-
mai MF – 20,37 ir 16,66, SF – 19,96 ir 
17,7, VSF – 19,27 ir 15,79, SLF – 17,46 
ir 15,72.

Tai gi, mū sų far ma ci nin kų  che mi kų 
kal vė je, che mi jos vals ty bi nis eg za mi nas 
nė ra pri va lo mas. Or ga ni nės che mi jos 
dės ty to ja, doc. V. Gri ga liū nie nė pa sa-
ko jo, jog stu den tai, ne lai kę che mi jos, 
aki vaiz džiai sil pnes ni, ta čiau  di dė jan tys 
kon kur sai at spin di re a lią pa dė tį – at ro do, 
mū sų fa kul te tas vis pro tin gė ja! Pa na šios 
nuo mo nės bu vo ir  doc. Bas tie nė, bei 
asist. G. Lips ky tė, ta čiau ap gai les ta vo, 

kad mo ki niai vi du ri nė je, daž nai jau nuo 
10 kla sės, ne be si mo ko fi zi kos, to dėl ne tu ri 
net pa grin dų. Prof. J. Sa pa go vas džiau gė si, 
jog at ei na nau jos ga bių ma te ma ti kų kar tos.

Tai ką, gud rie ji fuk sai, – krikš ti ky tės, 
ce men tuo ki tės ir mo ky ki tės... jei mie go 
ne si no ri...

AISTĖ BALTRAMAITYTĖ

Kai farmacija tampa 
gyvenimo būdu...
Latvijos farmacininkų 
vasaros dienos Skrundoje 
liepos 25–27 d.

Va sa ra – nau jų įspū džių ir ke lio nių 
me tas. Tad ga vę lat vių stu den tų kvie ti mą 
pa si sve čiuo ti ir kar tu da ly vau ti ren gi ny je, 
ku ris ofi cia liai va di no si „Phar ma ceu ti cal 
We e kend 2003“, su ti ko me ne svars ty da mi 
(kaip vi sa da).

Lie pos pas ku ti nį sa vait galį, sau lu tei 
ke pi nant, ap vaikš čio jo me se ną ją Ry gą – 
eks kur si ja nors ir trum pa, bet bu vo ver ta 
dė me sio. Va ka rop pa sie kė me ga lu ti nį sa vo 
ke lio nes tiks lą – vie to vę ne to li Lat vi jos 
mies te lio Skrun dos. Čia ir vy ko tra di ci nės 
Far ma ci nin kų die nos, ku rio se gau siai da-
ly va vo ne tik šios ša lies vais ti nin kai, bet 
bu vo ir gau sus bū re lis stu den tų: lat vių, es tų 
ir, ži no ma, lie tu vių. 

O ta da ir pra si dė jo... Ge gu ži nė su lat vių 
ka pe la, va ka rai prie lau žo ir ki tos links my-
bės, o ry te 6.30 (!) mū sų jau lau kė mankš ta. 
Bet juk mes ne  mie go ti su si rin ko me! Šeš-
ta die nį pra dė jo me sma gio mis mau dy nė mis 
Ven tos upė je, vi są po pie tę vy ko spor to 
šven tė, o ją vai ni ka vo da žas vy džio tur ny-
ras, kur (ne be lie tu vių pa gal bos) lai mė jo 
stu den tų ko man da. O va ka re mū sų lau kė 
ren gi nio už da ry mo ce re mo ni ja su įspū din-
gais šo kė jais ir ug nies ele men tais.

Po tu ri nin go sa vait ga lio vi si sve čiai 
va žia vo į jė gų at ga vi mo eks kur si ją Na-
cio na li nia me par ke, kur iš ak me nų, to kių 
lau ko ak me nė lių, sklin da ener gi ja. Ne ti ki-
te? – Ap si lan ky ki te pa tys. 

Mes, kad ir ne jaus da mi ener gi jos per-
tek liaus, po šau naus sa vait ga lio vy ko me 
na mo tik rai ži no da mi, kad drau gys tė su 
latviais ir estais tę sis...

ROBERTA ir GABRIELE

Kauno Merginų Uosto 
(KMU) tuštėjimo metas

– Tai ką? Paskutinis grupiokas jus paliko? 
– lyg tarp kitko paklausė jaunas dėstytojas 
net nebandydamas (?) nuslėpti nuostabos. 
Negi pulsi aiškinti, kad gal ne visam laikui, 
gal dar sugrįš.

O viltis miršta paskutinė, ypač čia – 
Kauno Merginu Uoste. Laivai arba visai 
neatplaukia, arba kaip „Titanikas“ išplaukia 
ir... turbūt prisišvartuoja kitur... ar nuskęsta...

– Kažkaip kvailokai skamba: „užaugęs – 
vaistininku būsiu“, – šią beviltišką situaciją 
bandė aiškinti kolegė. Nematau čia nieko 
keisto, griečiau atvirkščiai. Kas kita – 
„užaugęs – med. broliuku būsiu“ (redakcijos 
nuomonė ne visada sutampa su autoriaus 
nuomone)...

Visa „vyrija“ šiais laikais linksta į 
ekonomikos, vadybos pusę. Vadovauti daug 
kas sugebėtų, o va bobulytei brangiausia 
aspiriną įsiūlyt – išrinktųjų darbas. Jokiu 
būdu nesu seksystė, juk ir aš vaikystėje 
norėjau tapti kosmonaute (kaip Tereškova 
), ar mechanike. Beje jei apie Mechanikos 
fakultetą – tai ten vieni vaikinai („mechanike 
būsiu“ hmm...). Gal kooperuotis?.. Jie galėtų 
taisyti inventorių, kol mes mėgintume NaCl 
paversti auksu, ar virtume amžinos jaunystės 
sriubą iš vienaakio katino uodegos. Kažin ar 
sutiktų, visi šiais laikais tokie išdidūs...

Esu tikra, kad vyriškajai giminei pas mus 
ne taip jau blogai. Aišku, per didelis dėmesys 
vargina, bet sutikit – galima priprasti. Juk 
nesiskundžia (ar skundžiasi?). Kur jau 
skųsiesi, kai turi asmeninių konspektuotojų, 
švietėjų, „paruoštukų“ gamintojų, patarėjų 
visais klausymais būrį. Per ilgus objektyvaus 
stebėjimo metus galiu pasakyti, kad ir patys 
uždariausi, kukliausi, dėmesio „nesužaloti“ 
čia atsigauna, pražysta. Žodžiu, sąlygos 
kaip mikroorganizmams tioglikolio terpėj, 
tik veiskis...

KMU bendrabučius siūlau pervadinti – 
Seserų Medikių Vienuolynai: vienas kitas 
užsilikęs vyriškosios giminės atstovas 
dažniausiai su garbingu statusu – „tėvelis“ 
ir būrys nepadoriausių pasiūlymų turinčių 
penkiamečių. Aišku, visada egzistuoja ir 
„mamytės“, „tėvelius“ saugančios kaip savo 
akies vyzdį (lyg kas į juos kėsintųsi). 

Žodžiu, vaizdelis – ne koks, todėl ir 
snausti negalime, kad vieną dieną pamatę 
vaikiną nepalaikytume jo NVO (neatpažintu 
vaikštančiu objektu) ar nepradėtume įkyriai 
prašyti nusifotografuoti drauge.

Mūsų uostui tiesiog trūksta reklamos, 
todėl siūlau užsiimti agitacine politika, 
kad ateinančioms kartoms lengviau būtų. 

 
iš Studentų gyvenimo

Ką rašo studentų laikraštė-
lis „Panacėja“
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Kur nesiekiama laimės, ten 
apskritai nieko nesiekiama. Laimės 
siekimas – tai siekimų siekimas.

L. Fojerbachas

Kiekvienas žmogus nori būti 
laimingas, turi būti laimingas ir turi 
teisę būti laimingas.

N. ŠeLguNovas

Žmogus sutvertas laimei, kaip 
paukštis skrydžiui.

v. KoroLeNKa

Jokios gyvenimo gėrybės nebus 
malonios, jeigu naudosimės jomis 
vieni, nesidalydami su kitais.

erazmas roterdamietis

Žmogui dera trokšti tik tiek 
džiaugsmo ir laimės, kiek jis duoda 
kitiems.

e. FoichtersLebeNas

Rūpindamiesi  ki tų laime, 
surandame ir savąją.

PLatoNas

Žmogus gyvena žemėje ne tam, 
kad taptų turtingas, o tam, kad taptų 
laimingas.

steNdaLis

Gražiausi ir laimingiausi tie 
žmonės, kurie nugyveno gyvenimą, 
rūpindamiesi kitų laime.

v. suchomLiNsKis

Žmogus laimingesnis tampa tiek, 
kiek laimės suteikia kitiems.

Dž. Bentamas

Asmeninė laimė negalima be 
kitų laimės.

n. Černyševskis

Žmogus iš tiesų gyvena, jei yra 
laimingas kitų laime.

J.v. Getė

Rūpinimasis asmenine gerove 
visai natūralus, ir nevalia su tuo 
nesiskaityti. Bet jeigu rūpinsimės 
tik tuo, nekreipsime dėmesio į 
visuomenės gerovę, neginsime 
visuomenės,  gyvenimas taps 
gėdingas, menkas ir – tiesiai sakau 
– bjaurus.

r. roLaNas

Žmogus privalo būti laimingas. 
Jeigu jis nelaimingas, tai pats kaltas. 
Ir privalo tol plušėti, kol atsikratys 
to nepatogumo ar nesusipratimo.

L. toLstojus

Laimės lauke nepagausi – darbu 
pajausi.

rudaKi

Laimė atitenka tam, kuris daug 
dirba.

LeonarDas Da vinČis

Tik tas iš tikrųjų laimingas ir 
didis, kuriam nereikia nei paklusti, 
nei įsakinėti, kad pasirodytų kažkuo 
esąs.

J.v. Getė

Laimingas tas, kuris mano esąs 
laimingas.

H. FyLDinGas

Laimė – kaip sveikata, jei jos 
nepastebi, vadinasi ji yra.

L. turgeNevas

Kai kurie gyvena laimingai patys 
to nežinodami.

L. voveNargas

Žmogus, niekada nepatyręs 
laimės ar negandų, miršta kaip 
kareivis, niekuomet nesusitikęs su 
priešu.

F.m. KLiNgeris

Norint būti laimingam, tokiu 
greit galima tapti. Bet žmonės 
paprastai nori būti laimingesni už 
kitus, o tai beveik neįmanoma, nes 
mums kiti visada atrodo laimingesni, 
negu yra iš tikrųjų.

Š. moNtesKje

Yra žmonių, jaučiančių tokį 
malonumą nuolat  skųst is  ir 
verkšlenti, kad, bijodami jo netekti, 
pasirengę ieškoti nelaimių.

P. KaLderoNas

Polinkis į džiaugsmą ir viltį – 
neabejotina laimė, polinkis į baimę 
ir melancholiją – tikriausia nelaimė.

d. hiumas

Kas nemoka naudotis laime, kai 
ji ateina, tam nedera skųstis, kai ji 
praeina.

m. servaNtesas

Tiesa, esama sunkių valandų, 
bet priešinkis joms; atsuk blogiui 
nugarą, ir vidinis tavo pavasaris 
neapgaus. Net senatvę, ir tą ne 
visuomet palenkia šalta nakties 
tamsa.

LuKrecijus

minčių aruodaS

Mūsų diplomus 
pripažins ES šalys

Šį antradieni, t. y. spalio 14 d., 
Vi l n i u j e ,  S v e i k a t o s  a p s a u g o s 
ministerijoje vyko konferencija, 
į kurią atvyko ir keletas studentų 
farmacininkų iš ketvirto ir penkto kurso. 
Čia buvo nagrinėjamas farmacininko 
diplomo pripažinimo klausimas 
ES, pasidalinta patirtimi įdiegiant 
direktyvos nuostatas Vokietijoje. 
Paskutiniuosiuose kursuose ypač aktuli 
tema yra diplomų pripažinimas ir 
darbo galimybės, ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitose šalyse.   Pranešimus skaitė 
svečiai iš Vokietijos: Kristin Gaudich 
ir Klausas Vinkelis. Dalijosi Vokietijos 
patirtimi kuriant vaistinių sistemas, 
aukštojo mokslo programas, priimant 
atitinkamus įstatymus.Lietuvoje esantis 
farmacijos sistemos modelis neatitinka 
Europoje esančių reikalavimų, nes 
farmakotechniko specialybė nedaug 
skiriasi nuo universitete įgytos 
farmacininko specialybės. Pagirtina 
t a i ,  kad  y ra  f a rmako techn ikų 
pasiryžusių kopti karjeros laiptais ir 
įgyti aukštesnę vaistininko profesiją. 
Vokietijoje vaistinėse yra vaistininkai, 
farmakoinžinieriai,  asistentai ir 
pagalbininkai.

Vokietijoje priimant direktyvą dėl 
farmacinės veiklos  iškilo nemažai 
problemų, nes šalyje susiklostę senos 
tradicijos. Nuo seno 1 vaistininkas turi 1 
vaistinę, kurioje privalo būti laboratorija, 
kur iš kart būtų galima atlikti vaistų 
tyrimus ir juos gaminti pagal receptą. 
80–85% specialistų dirba vaistinėse, 
kiti gamyklose, kokybės kontrolės 
įstaigose, valstybinėse institucijose, 
naujų vaistų kūrime ir jų tyrime. 
Ateityje numatoma leisti 1 vaistininkui 
turėti nedaugiau kaip 4 vaistines. 
Taip pat numatoma vaistų  platinamo 

interneto pagalba plėtra. Tai susiję iš 
už Atlanto ateinančiomis tradicijomis. 
Prancūzijoje, Portugalijoje, Graikijoje ir 
kt. Europos valstybėse išlikęs paprotys 
– 1 vaistininkui viena vaistinė.

Universitetinis mokymas įvairiose 
šalyse skirtingas. Pvz.: Vokietijoje 
studijų programą sudaro:

40% įv. chemijos;
20% biologija;
20% vaistų technologija;
20% farmakologija.
Tai pakoreguotos studijos, anksčiau 

60% studijų laiko buvo skiriama 
praktikai. Viena iš baigiamojo egzamino 
dalių yra praktinė. Studijų trukmė – 5 
metai, 4 iš jų teorinės studijos, nuo 
1 iki 1,5 metų praktika, atliekama 
visuomeninėje ar ligoninės vaistinėje. Iš 
esamo praktikos laiko pusė metų galima 
atlikti užsienyje, kontrolės tarnybose 
ar kitur. Studentas pats susiranda 
praktikos vietą. Jis dirba vaistininko 
priežiūroje, išklauso dalį paskaitų ir po 
to praneša, kad yra pasiruošęs laikyti 
valstybinį egzaminą. Išlaikęs egzaminą 
studentas tampa farmacininku, o gavęs 
licenciją- vaistininku. Vokietijoje išduoti 
licencijas vaistinei yra federalinės 
žemės kompetencija. Vaistinės plotas 
privalo būti nemažesnis kaip 120 
kvadratinių metrų, o atstumas tarp 
vaistinių – 500 metrų.  Vienai vaistinei 
apytiksliai tenka apie 3600 gyventojų.

Konkurencinė kova nulemia aukštą 
išsilavinimo lygį. Narystė Vaistininkų 
rūmuose yra privaloma. Ši organizacija 
gali garantuoti aukšta kvalifikacijos 
lygį, ji taip pat turi etinį darbo kodeksą 
savo nariams.

Lietuvoje  įgyta vaist ininko 
profesinė kvalifikacija (KMU) bus 
pripažįstama ES. Diplomai įgyti 
buvusioje Tarybų sąjungoje pripažįstami 
incorpore. Šalių kandidačių diplomai 
bus  automat iška i  pr ipaž in t i  i r 
nediskriminuojami. Konferencijos 
metu buvo išsakyta dar daugiau  

SOS iešk@u ryšio

Jau pora savaičių kaip centriniai 
universiteto rūmai praktiškai be ryšio 
paliko savo studentus. Dalinai neveikia 
internetas bibliotekos kataloguose, kur beje 
yra vienintelis universitete kompiuteris iš 
kurio legaliai galima siųsti elektronines 
žinutes ir naudotis elektroniniu paštu. 
Tapome izoliuoti nuo pasaulio šiais 
„spartėjančios kompiuterizacijos“ laikais. 
Kompiuterinė dėže, kur nėra net Word 
programos galima naudotis mokslinės 
literatūros skaitykloje antrame aukšte, 
bet ten elektroninis paštas taip pat tabu. 
Belieka kilti aukščiau – į interneto 
skaityklą III a. 18 kab. Bet spalio 14 dieną 
ji net durų neatidaro – pakabintas raštelis 
„Nėra ryšio“. Taigi, čia irgi elektroninės 
pašto dėžutės pasitikrinti nepavyks. 
Man pasiūlo eiti į skaityklą, kur dar 
veikia du kompiuteriai skirti medicininės 
informacijos paieškoms. Ten, bent kiek 
giliau pasinėrus į internetą paaiškėja, 
kad ne veltui jie stovi tarp knygų – kol 
atsidarysi internetinį puslapį, gali drąsiai 
skaityti medicinos enciklopediją, nes 
greitis 50 ne tik miesto transportui, bet 
galioja ir čia. Kai nusibosta laukti ir 
gadinti brangų studentui laiką, nusprendi 
važiuoti į MLK kardiologinį korpusą, 
kur yra geresni kompiuteriai, bet tenka 
pabučiuoti duris ir eiti namo, nes jie dirba 
tik iki 17val. Tai va, ir lieki it musę kandęs. 
Pasiskaičiuoji centus piniginėje ir užsuki į 
artimiausią interneto kavinę. Taigi ieškau 
ryšio: pigaus (t.y. nemokamo) ir artimo, 
greito ir neužimto! Gal kas žinote kur tokį 
rasti? Rašykite į mano emailą...ups!...tik 
kada jį perskaitysiu?! A...tiek to, geriau 
lankstysiu iš popieriaus balandžius ir 
siųsiu į platųjį pasaulį.

DŽENITA URBELIENĖ

iš Studentų gyvenimo

V. Brusokas: „Kas labai gerai mokysitės 
būsite neprileisti prie egzamino, o kas šiek 
tiek mažiau – laukiam egzamino metu

Jurgita	Bernadickaitė

  

Ekspertai	iš	Briuselio	Sveikatos	apsaugos	
ministerijoje

įdomių minčių ir patarimų.Plačiau 
apie farmacijos diplomų liudijimų ir 
kt. kvalifikaciją įrodančių dokumentų 
abipusį pripažinimą,įstatymų, teisės 
aktų, reglamentuojančių tam tikrą veiklą 
farmacijos srityje,  galima sužinoti 
tarybos direktyvoje (1985 m. rugsėjo 
16 d. 85/433/EEB ir 85/ 432/EEB.

Jurgita Bernadickaitė
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CARDIO	formula –  
didelį	pripažinimą 
pelnęs	preparatas!!!

Jau septynerius metus vykstantis 
konkursas rodo , kad Lietuvoje gam-
inami geri ir kokybiški produktai. 
Praeitais metais „Lietuvos metų 
gaminio“ diplomą pelnė lietuviškas 
preparatas – CARDIO formula. Šį 
garbingą apdovanojimą atsiėmė 
kompanija „Aconitum“.

Kad produktas būtų pripažintas 
„Metų gaminiu“, jį turi įvertinti 
kompetentinga įvairių sričių ek-
spertų komisija . Gaminys turi būti 
populiarus ir paklausus visuomenė-
je, atitikti aukščiausius gamybos 
kokybės reikalavimus, turi būti 
įvertintas medicinos specialistų, 
tad CARDIO formula vertino ne tik 
pacientai, bet ir medikai. CARDIO 
formula atitiko iškeltus reikalavi-
mus. Šis produktas skirtas įvairaus 
amžiaus vartotojams, ypač naud-
ingas profilaktikai. Juk visada yra 
aktualu kuo ilgiau išlaikyti darbingą 
žmogų. Jaunų žmonių ankstyvi ne-
galavimai kelia didelį susirūpinimą, 
ir visada lengviau užkirsti kelią ligai 
nei paskui ją gydyti.

Dabar yra sukurta daug naujų 
preparatų, kurie turi ne tik vitaminų, 
mineralų, kitų mikroelementų, 
bet ir įvairių augalinių ekstraktų, 
veikiančių mūsų organizmą kaip 
ir vaistai. Jie yra itin saugūs , da-
lis sudėtinių produkto medžiagų 
įtraukiami ir į terapinių preparatų 
gamybą. CARDIO formula sudėtyje 
yra gerai ištirtų medžiagų:  žuvų 
taukai, kurie mažina cholesterolio 
kiekį kraujyje, kraujo klampumą, 
gerina kraujotaką , taip pat na-
kvišų aliejus, kuris padeda išlaikyti 
hormonų pusiausvyrą, lėtina senė-
jimo procesus. Vitaminas E, žino-
mas kaip antioksidantas – mažina 
aterosklerozės, infarkto bei insulto 
riziką , slopina oksidacines reak-
cijas, mažina susirgimo vėžiu bei 
kitomis ligomis galimybę. Slopin-

damas oksidacinį procesą , dėl kurio 
vystosi įvairūs patologiniai procesai 
senėjant ląstelėms, saugo žmogaus 
organizmą nuo ypač ankstyvų, 
įvairių susirgimų. CARDIO formula 
sudėtyje yra vitaminai bei medžia-
gos, priklausančios fitoterapijos 
grupei ir galinčios padėti reguliuoti 
mūsų organizmo pusiausvyrą.

CARDIO formula gali įsigyti 
kiekvienas, nes preparato sudėtyje 
esančios veikliosios medžiagos yra 
saugios, sąveikos su kitais vaistais 
nepastebėta.

Didesnę paklausą preparatas 
turi vyresnių žmonių tarpe, nors 
ir jauniems pravartu žinoti, kad 
ateroskleroziniai pakitimai gali 
vystytis nuo 30–35 m. amžiaus, 
tai pasireiškia kraujotakos sutriki-
mais. Belieka laukti, kad Lietuvos 
gydytojai praktikai labiau domėtųsi 
medicinos naujovėmis ir turėtų ką 
pasiūlyti žmonėms, nes pastaruoju 
labai išaugo domėjimasis natūraliais 
preparatais. Kuo ypatingas prepa-
ratas CARDIO formula?Tai– pui-
kus polinesočiųjų riebalų rūgščių 
šaltinis, saugantis nuo širdies ligų.
CARDIO formula sudėtis:
	250 mg žuvų taukų,
	100 mg nakvišų aliejaus,
	17,9 mg RRR-į- tokoferolio kon-

centrato,
 61 mg kalcio askorbato dihidrato,
	40 mg askorbo rūgšties.

Kuo ypatingi žuvies taukai ?
Jie yra turtingi vitaminais A ir D 

bei omega–3 polinesočiųjų riebalų 
rūgštimis.
 Žuvies taukai pakeičia kraujo 

riebalų metabolizmą. Jie mažina 
trigliceridų ir labai mažo tankio 
lipoproteinų sintezę.

 Slopina aterosklerozės vystymąsi. 
 Saugo nuo trombozės, kuri yra 

pagrindinė koronarinės aterosk-
lerozės komplikacija, sąlygojanti 
miokardo infarkto išsivystymą .

 Slopina uždegimą. 
Kuo ypatingas nakvišų aliejus?
Jame yra būtinų riebiųjų rūgščių: 

linoleno, oleino, palmitino, stearino 

ir gama linoleno (GLR). Šiame alie-
juje GLR yra didesnė koncentracija, 
negu kituose aliejuose.
 Gama linoleno rūgštis dalyvau-

ja prostaglandinų, į hormonus 
panašių medžiagų, sintezėje. 
Šios medžiagos būtinos gerai 
širdies ir kraujagyslių sistemos 
būklei bei imunitetui palaikyti.

 Lėtina senėjimo procesus.
CARDIO formula rekomen-

duojama vartoti:
 kraujagyslių aterosklerozės, 

miokardo infarkto ir trombozės 
profilaktikai;

 priešmenstruacinio sindromo 
simptomams mažinti;

 menopauzės simptomams 
mažinti;

 norintiems sveikai gyventi ir 
rūpintis savo sveikata.

Dozavimas: Vartoti po 1 kapsulę 
2 kartus per dieną.

Li teratūra:

1. Fatty Acids, 1994; 51(5):311–
316.

2. Claasen N, Potgieter M, Seppa 
M, et al. Combination of evening 
primrose oil and fish oil influence 
bone resorption and bone calcium 
content. Bone, 1995; 16(Suppl): 
385S–392S. 

3. Vaddadi K. Prostaglandins Leu-
kotrienes and Essential Fatty 
Acids, 1996; 55(102): 89–94. 

4. Andreassi M, Forleo P, DiLorio 
A, et al. Efficacy of gamma- li-
nolenic acid in the treatment of 
patients with atopic dermatitis. 
Journal of International Medical 
Research, 1997; 25: 266–274.

5. Zurier R, Rosetti R, Jacobson E, 
et al. Gamma linolenic acid treat-
ment of Rheumatoid Arthritis. A 
randomized placebo- controlled 
trial. Arthritis Rheumatology, 
1996; 39(11): 1808– 1817.
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Rugsėjo	4-9	d.   Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) Pa-
saulinis 
  farmacijos mokslų ir praktikos 64-asis kongresas 
  Naujajame Orleane (JAV)

Spalio	16-17	d.  LFS XIX suvažiavimas Panevėžyje

2004Lietuvos	farmacijos	
sąjungos	kalendorius

Kovo 19–20 d.   Baltijos šalių ligoninių vaistinių darbuotojų
   susitikimas Rygoje 

Balandžio	23–25	d. BaltPharm Forumas-2004 Vilniuje

Birželio	11–13	d.  LFS organizuojamos tradicinės
    „Farmacijos dienos- 2004“ Anykščiuose
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Artriplex	Forte	1000	–	
naujas	ginklas	kovoje	
su	skausmu!!!

Skausmas kankina milijonus 
žmonių visame pasaulyje. Laikinai 
numalšinti skausmą galime įvairi-
ais cheminiais preparatais, bet šios 
priemonės ne visada efektyvios 
ir dažnai sukelia žalingą šalutinį 
poveikį. Įrodyta, kad daugiau kaip 
vienas trečdalis gyventojų Europoje 
ir Amerikoje kenčia dėl lėtinio skau-
smo. Skaičiai įspūdingi:

 40 mln. amerikiečių kenčia nuo 
galvos skausmo, dėl to nukenčia 
jų darbingumas;

 Nugaros skausmą kenčia 36 mili-
jonai žmonių;

 40 mln. žmonių serga artritu, juos 
vargina sąnarių skausmas;

 24 mln. žmonių kenčia raumenų 
skausmą;

 Skausmą jaučia 60% žmonių, 
sergančių profesinėmis ligomis.

Ilgą laiką buvo ieškoma natūral-
ių priemonių, padedančių įveikti 
skausmą. JAV Oregono valstijoje, 
Portlande prie Sveikatos mokslų 
universiteto yra DMSO klinika, kur 
pradėtas vartoti MSM.
Metilsulfonilmetanas	(MSM)	–	tai	

biologiškai	 aktyvi	medžiaga,	 kuri	
labai	 greitai	 užsitarnavo	 saugios,	
natūralios	 ir	 efektyvios	 skausmą	
malšinančios	priemonės	vardą	bev-
eik	visame	pasaulyje.

JAV ir Europos gydytojai MSM 
žino ir vartoja daugiau kaip dvidešimt 
metų. Jų nuomone, MSM gali padėti 
esant lėtiniam skausmui, sumažin-
ti žmonių neįgalumą ir pagerinti 
darbingumą. Šios klinikos gydyto-
jai	 Jacob ir	 Lawrence, remdamiesi 
savo ilgamete klinikine patirtimi, 
parašė knygą apie MSM vartojimą 
The	Miracle	of	MSM	(The	Natural	
Solution	for	Pain). Knygoje plačiai ir 
išsamiai aprašomas MSM poveikis, 
patvirtintas tyrimuose su žmonėmis 
, aprašomi žmonių atsiliepimai apie 
unikalų metilsulfonilmetano poveikį 

jų sveikatai. Įrodyta, kad metilsulfo-
nil-metanas pasižymi šiomis savy-
bėmis:
1. Analgetikas, mažina skausmą.

2. Mažina uždegimą.

3. Slopina fermentą cholinesterazę. 
Cholinesterazė yra fermentas, 
kuris slopina nervinio impulso 
perdavimą iš vienos nervinės 
ląstelės į kitą. Blokuodamas 
cholinesterazės veikimą MSM 
padeda atstatyti normalią žarnyno 
peristaltiką.

4. Sumažina raumenų spazmą. 
Kiekvienas sužeidimas ar uždegi-
mas sąlygoja raumens ar raumenų 
grupės spazmą, lydimą skaus-
mo ir pablogėjusios funkcijos. 
Vartojant metilsulfonil-metaną 
raumenų spazmas sumažėja. Tai 
patvirtinta tyrimuose naudojant 
elektromio-grafijos metodą.

5. MSM ardo randinį audinį, nes 
veikia kolagene skersinių jungčių 
susidarymo procesą, kai naujos 
struktūros proteinai sujungiami 
su sveikais audiniais chirurginių 
pjūvių ar traumų vietose.

6. Įrodytas jo antiparazitinis veiki-
mas prieš Giardia lamblia, kuri 
sukelia enterokolitą.
MSM yra reikalingas jungiamojo 

audinio ir fermentų, kurie dalyvauja 
biocheminėse reakcijose, sintezei , 
jo yra kai kurių amino rūgščių, kera-
tino, imunoglobulinų sudėtyje. Prieš 
siūlant vartoti metilsulfonilmetaną, 
daugybėje studijų buvo tiriamas jo 
saugumas. Ilgalaikiuose toksišku-
mo tyrimuose su eksperimentiniais 
gyvūnais nebuvo nustatyta jokio 
toksiškumo, vartojant nuo 2 iki 8 
gramų parai. Tiriant letalias dozes 
nustatyta, kad MSM viena mažiau-
siai toksiškų medžiagų, žinomų 
biologijoje ir medicinoje . MSM 
arba metilsulfonilmetanas – puikus 
skausmą ir uždegimą mažinantis 
preparatas, tinkantis esant įvairioms 
būklėms ir ligoms:
 Degeneraciniui artritui

 Lėtiniui nugaros skausmui
 Lėtiniui galvos skausmui
 Raumenų skausmui
 Fibromialgijai
 Tendinitui ir bursitui
 Riešo sąnario sindromui
 Temporomandibuliarinio sąnario 

sindromui
 Potrauminiam skausmui ir užde-

gimui
 Alergijai

MSM dažnai taip efektyviai 
mažina skausmą, kad gydytojai 
dažnai gali sumažinti kitų skausmą 
mažinančių medikamentų dozes, 
arba netgi juos nutraukti, esant sunk-
esniems atvejams gerą efektą duoda 
MSM vartojimas su gliukozaminu 
bei kitais vaistais, nes nėra nepage-
idaujamos sąveikos. MSM puikiai 
padeda ūmiais atvejais, yra visai 
netoksiškas, vartojant rekomendu-
ojamas dozes nebūna virškinamojo 
trakto pažeidimų. Džiugu, kad Li-
etuvos žmonės vaistinėse jau gali 
įsigyti unikalų preparatą Artriplex 
forte 1000, kurio sudėtyje yra 1000 
mg metilsulfonilmetano (MSM).

Poveikis: Artriplex forte 1000 
sudėtyje esantis MSM yra natūrali 
priemonė, padedanti mažinti įvairaus 
pobūdžio skausmus dėl degener-
acinių ir uždegiminių procesų bei dėl 
patirtos traumos. MSM gerina rau-
menų, raiščių ir sausgyslių kraujo-
taką, todėl rekomenduojamas vartoti 
esant tendinitui ir bursitui. Pagerina 
sąnarinių kremzlių medžiagų apy-
kaitą, mažina skausmą ir patinimą, 
gerina sąnarių judrumą.

Rekomenduojama vartoti
 esant lėtiniams nugaros, kaklo, 

raumenų skausmams,
 sergant degeneracinėmis sąnarių 

ligomis, 
 po kaulų, sąnarių ir raumenų 

traumų.

Dozavimas
Vartoti po 1 tabletę 1–3 kartus 

per dieną.
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 60 metų
Adomaitytė-Buožiuvienė Nijolė
Borodicaitė-Staškuvienė Irena
Butkutė-Stačkienė Regina
Černiauskaitė Ona
Deksnytė-Šuikienė Marytė
Dulksnytė-Salienė Eleonora
Goštautaitė-Lenartavičienė 

Ona
Gražytė-Dulksnienė Virginija
Grigoravičiūtė Elena Lina
Janulytė-Mikalajūnienė Vida
Jurkuvėnaitė-Unuček Marytė
Karčiauskaitė Angelė
Lakickaitė-Kapočienė Elena 

Matilda
Rimkutė Vida
Snitkutė Zita
Tamulevičiūtė-Latvienė Elena
Urniežaitė-Vaičekauskienė Birutė
Vinciūnaitė Elvyra

 65 metai
Andzevičius Jonas
Ardzijauskaitė-Žibienė Marytė
Augulytė Milda
Bagdonavičiūtė-Makauskienė 

Jonė  Vanda
Balevičiūtė-Mažeikienė Irena
Banevičiūtė-Augutavičienė 

Joana Regina
Barauskaitė-Ramūnienė Nijolė 

Kazimiera
Barzdauskaitė-Balčiūnienė Ona 

Vida
Bernotaitė-Jasaitienė 

Stanislava
Blėkaitytė-Gražulevičienė 

Janina
Braziulytė Benadeta
Burokaitė-Bučiūnienė Regina
Čepulytė-Fiodorova Bronislava
Čiurlevičiūtė Irena
Daniliūtė-Židonienė Marija
Deščeraitė Audronė
Devėnaitė-Gokienė Vanda
Didžgalvytė-Diržiuvienė Elena
Dobrovolskaja Ina
Druktenytė Aldona
Folertaitė Valerija
Gaidamovič Barbara
Greviškytė-Sarulienė Palmira
Grynaitė-Dagilienė Vilhelmina
Jankauskaitė-Stalnionienė 

Cecilija
Januškevičiūtė-Čepukienė 

Marytė
Jočiūtė-Baltramaitienė Marijona
Jucaitytė Vida
Kazlauskaitė-Dirsienė Eugenija
Kiaunytė Vita 
Kiaušaitė Nijolė
Krajauskaitė-Skinulienė Marija

Laurutytė-Aleknavičienė Lina
Laužikaitė-Kvedarienė Alma
Mečytė-Paznanskienė Marija
Meiliulytė Valerija
Mekytė-Švambarienė Ieva
Miciutė-Gaulienė Žibuolė
Mikučionytė Julija
Milova Natalija
Muroškaitė-Rimašaitienė 

Genovaitė
Muzdeikytė-Brimonienė 

Bronislava
Navikaitė Aleksandra
Palšauskaitė-Gurbininkienė 

Vincenta
Paškevičiūtė-Jančienė Danguolė
Poška Kazys
Povilaitytė-Grigaravičienė 

Janina
Prakopaitė Danutė
Račkauskaitė-Galdikienė Sofija
Ramanauskaitė-Matulionienė 

Aldona
Ramanauskaitė-Paulauskienė 

Rūta
Ravinskaitė-Abaravičienė 

Janina
Redeckaitė-Šidlauskienė Nijolė 

Petronėlė
Rimkutė-Janiškevičienė Lilija
Rudaitytė-Vinkšnienė Irena
Rutkauskaitė Ona
Skinulienė-Krajauskaitė Marija
Skistimaitė-Darvidienė Marytė
Slušnytė-Virkšienė Elena
Smilgytė Zita
Staliūnaitė-Lapėnienė Regina
Starodubceva-Semochina Taisa
Šarnaitė-Vičinienė Monika
Šimkutė-Jakubauskienė Liucija
Šukytė-Gudonienė Mikelina
Trajanovič-Kulešova Galina
Urbaitė-Petrauskienė Danguolė
Vaitiekūnaitė Stanislava
Vasiliauskaitė-Mikutienė 

Aleksandra
Vinčo Zenona
Zuokaitė-Mažeikienė Aldona

Sveikiname 2004 metų jubiliatus
Jubiliejinio gimtadienio proga besidarbuojantiems farmacijos 

srityje arba išėjusiems į užtarnautą poilsį linkime: 
Paprastos žmogiškos laimės, Artimųjų šilumos, Tikėjimo, 

Meilės, Vilties!
Neužmirškime ir mūsų Kolegų, išėjusių Anapilin – amžinojo 

poilsio vietoje uždekime žvakutę – Meilės, Pagarbos, Dėkingumo, 
Atminties simbolį.

LFŽ	redkolegija

jubiLiejai

Šaltinis: Lietuvos 
farmacininkų sąrašas. – 

Vilnius: Vyriausioji farmacijos 
valdyba, 1972

Šaltinis: Acta musei historiae 
medicinae et pharmaciae. 
Volumen II.-Kaunas, 1995

jubiLiejai

VAISTINIŲ JUBILIEJAI

200 metų
1804 m. įsteigta Biržų 

vaistinė

170 metų
1834 m. įsteigta Rusnės 

(Šilutės raj.) vaistinė

150 metų
1854 m. įsteigta 

„Žalioji“ vaistinė 
(Kauno m.)

140 metų
1864 m. įsteigtos šios 

vaistinės:
Birštono (Prienų raj.),
Butrimonių (Alytaus 

raj.),
Eišiškių (Šalčininkų raj.),
Merkinės (Varėnos raj.)

120 metų
1884 metais įsteigtos šios 

vaistinės:
Ylakių (Skuodo raj.),

Kvėdarnos (Šilalės raj.),
Nemunėlio Radviliškio 

(Biržų raj.),
Pumpėnų (Pasvalio raj.),

Skaudvilės (Tauragės raj.),
Svėdasų (Anykščių raj.),

Veisiejų (Lazdijų raj.)

110 metų
1894 metais įsteigtos šios 

vaistinės:
Josvainių (Kėdainių raj.),
Lygumų (Pakruojo raj.),
Veiverių (Prienų raj.),

Vievio (Trakų raj.)

90 metų
1914 metais įsteigtos šios 

vaistinės:
“Senoji” (Vilniaus m.)

“Žvėryno” (Vilniaus m.)
Daugų (Alytaus raj.),

Kartenos (Kretingos raj.),
Kruopių (Akmenės raj.),
Panemunėlio (Rokiškio 

raj.),
Vainuto (Šilutės raj.),

80 metų
1924 metais įsteigtos šios 

vaistinės:
“Pilies” (Kauno m.),

Girkalnio (Raseinių raj.),
Joniškio (Molėtų raj.),

Meškuičių (Šiaulių raj.),
Pajūrio (Šilalės raj.),

Stakliškių (Prienų raj.),
Vaiguvos (Kelmės raj.),
Vyžuonų (Utenos raj.)

70 metų
1934 metais įsteigtos šios 

vaistinės:
“Marių” (Kauno m.),

Gelgaudiškio (Šakių raj.),
Lekėčių (Šakių raj.),

Marcinkonių (Varėnos 
raj.),

Mielagėnų (Ignalinos raj.),
Žygaičių (Tauragės raj.)
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2003 m. lapkričio 27 d. Šiauliuose, 
virš “Valerijono” vaistinės esančioje 
salėje, susirinko Šiaulių ir Panevėžio 
krašto farmacininkai paminėti ilgametės 
Vyriausiosios farmacijos valdybos 
(VFV) Šiaulių tarprajoninės kontoros 
nusipelniusios provizorės Vandos 
Kavaliauskienės garbingą 80 gyvenimo 
metų sukaktį.

Jubiliatė, besišypsanti, jaunatviškai 
atrodanti, pasipuošusi gražia mėlyna 
suknele, maloniai sutiko buvusius kolegas 
ir bendradarbius.

Vanda Kavaliauskienė VFV Šiaulių 
tarprajoninėje kontoroje dirbo daugiau 
kaip 40 metų (1948–1989), 30 metų buvo 
šios kontoros valdytoja. Dabar taip pat 
nesėdi sudėjusi rankų. Ji vadovauja savo 
sukurto Šiaulių miesto Katinų muziejui, 
kuris yra vienintelis Lietuvoje ir bene 
antras pasaulyje. Šis muziejus garsina 
pasaulyje Šiaulius ir Lietuvą, sutraukia 
nemažai turistų, norinčių pamatyti unikalią 
kolekciją.

Dirbdama VFV Šiaulių tarprajoninėje 
kontoroje, ji gerai pažinojo visus Šiaulių 
krašto farmacininkus, žinojo jų vargus ir 
džiaugsmus ir visada, jei tik galėdavo, 
stengdavosi jiems padėti, o taip pat kartu 
džiaugdavosi jų laimėjimais. Jubiliatė 
visada norėjo, kad jos vadovaujamos 
zonos gyventojai ir gydymo įstaigos 
būtų tinkamai aprūpinti medikamentais 
ir medicinos reikmenimis, kad vaistinės 
gražiai atrodytų, kad kiekvienam būtų 
malonu į jas užeiti ir kad kiekvienas 
besikreipiantysis gautų reikalingą pagalbą. 
Ji visus mylėjo ir stengėsi, kad kiekvienas 
jos žinioje dirbantis farmacininkas taip 
pat mylėtų ir mėgtų savo profesiją, visada 
būtų malonus ir paslaugus kiekvienam 
lankytojui.

Todėl ir dabar šiauliečiai, paprasti 
žmonės, geru žodžiu mini provizorę 
Vandą Kavaliauskienę, sutikę gatvėje 
sveikina ir linki jai geros sveikatos. Apie 
Vandą Kavaliauskienę ir jos vadovaujamą 
Katinų muziejų daug rašo įvairūs Lietuvos 
laikraščiai, domisi ja ir televizija.

Susirinkusieji į minėjimą nuoširdžiai 
džiaugėsi gera jubiliatės nuotaika, energija 
ir sveikata.

Minėj imui  vadovavo Lie tuvos 
farmacijos sąjungos (LFS) Šiaulių krašto 
pirmininkas A. Tvarušis. Pirmasis jubiliatę 
sveikino LFS prezidentas, profesorius 
Eduardas Tarasevičius. Jis jubiliatei 
nuoširdžiai palinkėjo daug ilgų laimingų 
gyvenimo metų ir garsinti Šiaulius ir 

Lietuvą, gausinti muziejaus eksponatus 
ir nepamiršti farmacijos. Įteikė gražią 
orchidėją.

Po to pasakė keletą sveikinimo žodžių 
ir jubiliatei perdavė buvusiųjų VFV 
darbuotojų sveikinimus ir linkėjimus 
provizorė Regina Žukienė bei padovanojo 
atminimui baltą kačiuką – pipirinę. 
Figūrėlę ji parsivežė iš Šveicarijos, nors 
kačiukas pagamintas Taivanyje. 

Sukaktuvininkę sveikino grupė 
Panevėžio farmacininkų, buvusių ir 
dabartinių vaistinių vedėjų, Panevėžio 
vaistų sandėlio darbuotojų. Jie savo 
sveikinimus išsakė eilėmis.

Taip pat provizorę Vandą Kavaliauskienę 
sveikino jos buvę bendradarbiai ir 
pavaldiniai iš Šiaulių ir iš aplinkinių rajonų. 
Visi džiaugėsi, kad provizorei gali padėkoti 
už jos nuoširdumą ir atjaučiančią gerą širdį, 
kad ji jaunatviška, atrodo, nejaučianti metų 
naštos. Ji ir dabar yra pasirengusi kiekvieną 
paguosti, užjausti ir pagal galimybę padėti, 
nors ir pati turi begalę rūpesčių – jos tėvų 
namas, kurio mansardoje gyvena, senas, 
reikalinga remontuoti, laiptai statūs, o 
kojos jau pavargusios, vyras serga ir guli 
ligoninėje…

Susėdę prie kuklaus vaišių stalo, visi 
dalinosi prisiminimais. Keletą nutikimų 
iš bendro darbo papasakojo pati jubiliatė. 
Provizorė papasakojo ir Katinų muziejaus 
įkūrimo istoriją ir kad muziejų lanko 
vaikai ir suaugusieji, dažni svečiai ir iš 
užsienio, o taip pat ambasadų darbuotojai. 
Lankėsi svečiai iš Japonijos, Kinijos, 
JAV, Vokietijos, tolimosios Brazilijos. 
Paprastai jie būna maloniai nustebinti, 
matydami kelių tūkstančių eksponatų 
kolekciją. O čia katinai, katinėliai iš 
molio, medžio, porceliano, metalo, stiklo, 
megzti, siūti, siuvinėti, piešti, drožinėti, 
atkeliavę į Šiaulius iš įvairiausių pasaulio 
šalių. Kiekvienas jų atspindi savo krašto 

charakterį, papročius. Nemažai garsių 
dailininkų muziejui padovanojo savo 
paveikslus, kuriuose vaizduojami katinai. 
Katinų tematika gausi pašto ženklų, 
atvirukų, kalendorių, knygų, indų ir kitokių 
daiktų kolekcija. O kur dar eilėraščiai, 
straipsniai apie katinus…

Vaikus labai domina gyvieji muziejaus 
eksponatai: muziejus direktorius katinas 
Mikis ir jo sekretorė gražuolė katytė 
Filomena.

Po poros valandų svečiai, pabendravę, 
pasišnekučiavę, išsiskirstė, juolab, kad ir 
lapkričio dienos trumpos, o, be to, buvo 
ūkanota, dulksnojo lietus…

Mes su prof. E. Tarasevičiumi, 
sukaktuvininke ir provizoriumi A. 
Tvarušiu dar aplankėme Dainų rajone 
Šiaulių savivaldybės Viešosios bibliotekos 
skyrių. Čia V.Kavaliauskienės jubiliejaus 
proga buvo surengta jos gyvenimo ir darbų 
paroda: fotonuotraukų, apdovanojimų, 
diplomų, garbės raštų, medalių, senovinių 
knygų iš jubiliatės asmeninių fondų. 
Paroda buvo atidaryta 2003 m. lapkričio 23 
d., dalyvaujant Šiaulių miesto vadovams, 
visuomenės atstovams. Paroda domisi 
bibliotekos lankytojai.

Vandos Kavaliauskienės amžiaus 
sukaktis buvo paminėta ir  Katinų 
muziejuje. Visą savaitę ji gavo daug 
sveikinimų ir linkėjimų.

Jubiliatės nepamiršo ir laikraščiai. Apie 
V. Kavaliauskienę “Lietuvos aide” buvo 
išspausdintas vieno puslapio straipsnis; 
didelį straipsnį išspausdino ir Šiaulių 
laikraštis “Šiaulių kraštas”.

Apie jubiliatę buvo rašyta ir praėjusiame 
“Lietuvos farmacijos žinių” numeryje.

Regina	Žukienė, dr., provizorė
2003-12-06

Paminėtas provizorės Vandos Kavaliauskienės
80 metų jubiliejus

jubiLiejai

Jubiliatei	buvo	įteiktas	baltas	kačiukas,	kuris	papildys	Katinų	muziejaus	kolekciją

 70 metų
Aleknavičiūtė-Sudintienė 

Genovaitė
Andriuškevičiūtė-Mickūnienė 

Laima
Bakšaitytė-Noreikienė Stasė
Barasevičiūtė-Milašauskienė 

Marija
Borodičiūtė-Balšaitienė Marija
Burneikytė-Gabrienė Antanina
Daunys Jonas
Ivoškutė-Urbienė Janina
Jankevičiūtė-Vinskienė Laima
Jaskelevičiūtė-Žemaitienė Aldona
Karoblytė-Danilavičienė Izabelė
Kibirkštaitė-Blaževičienė 

Eugenija
Klibavičiūtė-Džiūvienė Ona 

Danutė
Klimavičiūtė-Pratusevičienė 

Genė
Komparskaitė-Skorupskienė 

Angelė
Kriaučiūnaitė-Šmigelskienė Ona
Latonaitė-Petrevičienė Liucija
Lukoševičiūtė-Kelerienė Regina
Majauskaitė-Rymeikienė Aldona
Matulionytė Aldona
Mironavičiūtė Ona
Morkūnaitė-Jakubauskienė 

Nijolė
Piligrimaitė-Ūsevičienė Raimilda
Poškaitė-Ivanauskienė Danutė
Pūkaitė-Vaičiūnienė Albina
Putnaitė-Grižienė Rita
Ruginytė-Dagilienė Petronėlė 

Laima
Salytė-Tautkienė Liucija
Sniečkaitė-Ratkelienė Janina
Stasiūnaitytė-Rimkienė Stasė
Sudintaitė-Kerežienė Genė
Šiaučiūnaitė Irena
Šileikaitė-Tvardauskienė Milda
Trepinaitytė-Darginavičienė 

Brigita
Zaslavskaja-Batkina Sofija
Zdanauskas Stasys
Žurauskaitė-Jaraminienė Genė

 75 metai
Adomaitytė-Jovaišienė Laima
Antanauskaitė-Montkienė 

Kazimiera
Baranauskaitė-Klupšienė 

Bronė
Bluzmanaitė-Lagzdina Milda
Borodina-Udinceva Liudmila
Burlinova-Rastepina Zinaida
Butkytė-Kamarauskienė 

Gražina
Čyraitė-Lekavičienė Ona
Dalinkevičiūtė Aldona
Fedorova-Duchanina Jelena
Gailiūnaitė-Leonavičienė Elena
Gedeikaitė-Mašidlauskienė 

Jadvyga
Grauželytė-Rudaitienė Aldona
Gužauskaitė-Trečiokienė Teresė
Jasiūnaitė Bronė
Jegijan Rebeka
Karaliūnas Antanas
Kliorytė Vida
Langleben-Šimberg Sara
Mackevičiūtė-Sutkuvienė 

Aldona
Mažeikaitė-Rimkevičienė Bronė
Migevičiūtė Sofija
Mikitevič-Gric Rajisa
Nėniūtė-Pocienė Elena
Ostaškevič-Kapustina 

Stanislova
Peleckaitė-Dovydienė Valerija
Peseckaitė Skolastika
Puodžiukynaitė-Bagdonienė 

Gražina
Ribokaitė-Kalainienė Alfonsa
Rimkevičiūtė-Tamutienė 

Stefanija
Skėrys Eduardas
Slabouz Grigorij
Stankevičiūtė-Adomaitienė Ona
Stoškutė Irena
Ščerbavičiūtė-Vareikienė Birutė
Toločkaitė Aldona
Zabielaitė-Strakšienė Aldona
Žakaitė Janina

 80 metų
Atkočiūnaitė-Kabašinskienė 

Birutė
Bagdonaitė-Petrokienė Bronė
Bajarčiūtė-Jodkonienė Alina
Balčiūnaitė-Diržienė Monika
Balčiūtė-Brazienė Valerija
Batkevičiūtė-Jonikaitienė Janina
Bernotaitė-Stankuvienė-

Budrienė Domicelė
Brasiūnas Vytautas
Gasiūnaitė-Čekauskienė Felicija
Giedrikytė-Dabriškienė 

Genovaitė
Gilytė-Paulauskienė Teklė
Jankauskaitė-Kalnaitienė Janina
Juškaitė Aldona
Kačerauskaitė-Janickienė 

Aldona
Kamilevičiūtė-Markelienė Vanda
Karaciejūtė Adelė
Kasparavičiūtė Lidija
Každailavičiūtė Julija
Kiršaitė-Grigaliūnienė Genovaitė
Kuprevičiūtė-Dainienė Irena
Matakaitė-Juzėnienė Adelė
Mečionytė-Zlatkienė Elena
Morkūnaitė Veronika
Nabažaitė-Pikšrienė Ieva
Naudžiūnaitė-Ladavičienė 

Stanislava
Navikaitė Adelė
Olchovskaja-Zlydneva Ana
Palskytė-Soinskienė Elena
Paukštytė-Valerija Janina
Paulauskaitė-Gricienė Ieva
Ribinskaitė-Ivašauskienė Anelė
Skinkytė-Slankauskienė Anelė
Steponaitytė-Tautkienė Anelė
Stonkaitytė-Senovaitienė Jadvyga
Stravinskaitė-Rožukienė Elena
Šakalytė Liucija
Šidlauskaitė Felicija
Šniukštaitė-Baranauskienė Ona
Šukytė-Linkienė Stasė
Šulskutė-Šležienė Valerija
Tarutaitė Jadvyga
Vitaitė-Navickienė Birutė
Žostautaitė-Dūdienė Genė

jubiLiejai
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 lapkričio 8d. Rygoje įvykusiame 7-jame Latvijos far-
macininkų draugijos (LFB) suvažiavime dalyvavusiam 
LFS prezidentui prof. Eduardui Tarasevičiui buvo įteiktas 
D.H.GRINDELIO medalis 

„Už indėlį į farmacijos mokslą ir bendradarbiavimą su 
Latvijos farmacininkais“. Beje, prof. E.Tarasevičius yra 
LFB garbės narys. Kas gi buvo prof. D.H. Grindelis. 1996m. 
prof. J. Stradinio ir bendraautorių parengtoje monografijoje  
„Nuo Grindelio iki mūsų dienų“ plačiai aprašyta Dovydo 
Jeronimo Grindelio (1776–1836) gyvenimas ir veikla. 
Autorius apibūdina jį kaip žymų Baltijos farmacininką, che-
miką, gydytoją ir gamtininką. Jis dirbo Rygoje ir Dorpate 
(Tartu) būdamas chemijos profesoriumi, o 1810–1812m. 
buvo Dorpato universiteto rektoriumi. Knygoje pažymima, 
kad tai buvo pirmasis latvių kilmės  gamtos mokslininkas, 
kilęs iš Rygos miško prekeivių šeimos.

Jis ne tik parašė daug mokslinių straipsnių ir knygų, bet 
buvo pirmojo Rusijos valstybėje farmacijos ir chemijos 
žurnalo „Russisches	Jahrbuch	der	Pharmazie“		(1803–1810 
) leidėjas, Rygos chemijos-farmacijos draugijos (1803m.) 
įkūrėjas,Peterburgo Mokslų akademijos narys-korespond-
entas, Vokietijos mokslo draugijos narys. Jo vardu pavad-
inta augalų šeima Grindelia, vaistų gamykla „Grindex“, o 
nuo 1995 m. už  įnašą į farmacijos mokslą kasmet įteikiamas 
šio mokslininko vardinis medalis Latvijos mokslininkams 
ir vienam užsieniečiui. 

kaS kur kada

Dovydo	 Jeronimo	 Grindelio	 atminimo	 medalį	 	 prof.	
E.	 Tarasevičiui	 (dešinėje)	 įteikė	 Valdybos	 pirmininkas 
ponas	V.	Jakobsonas

Medalio	įteikimo	proga	latviškų	gėlių	puokštę	įteikė	Farmac-
ininkų	draugijos	(LFB)	valdybos	narė	dr.	I.	Barene

Lietuvos Farmacijos Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina LFS narę ir darbščią 
padėjėją provizorę

JADVYGĄ LE-
LEIVAITĘ-MIKALA-
USKIENĘ
 jubiliejinio gimtadienio proga.

Gimusi ir augusi nuostabiai gražiame 
Tauragnų krašte tarp ošiančių girių ir saulė-
je raibuliuojančių ežerų ir ežerėlių, nuo 
mažens pamilo gamtą, domėjosi botanika, 
vaistažolėmis ir pasirinko provizorės profesiją.

Studijuodama Kauno Medicinos institute 
buvo aktyvi Studentų farmacininkų Mokslinės 
draugijos narė, skaitė pranešimą Leningrado 
Higienos institute.

Savo profesinę veiklą pradėjo Vilniaus 
vaistinėje Nr. 12, tačiau po metų jauna, 
gabi provizorė buvo pakviesta inspektorės 
pareigoms Vyriausioje farmacijos valdyboje 
(VFV) ir dirbo joje iki pat jos likvidavimo.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, 
aukščiausios kvalifikacinės kategorijos 
provizorė dirbo Valstybinės vaistų kontrolės 
laboratorijoje vedėjos pavaduotoja, Lietuvos 
Farmakopėjos komitete, VVKT Farmakopė-
jos ir Vaistų registracijos komisijose.

Provizorė visada visas pareigas atlikdavo 
nepriekaištingai. Nuolat kėlė savo kvalifik-

aciją ir stengėsi savo žinias perduoti kitiems. 
Ji visą savo gyvenimą siekė, kad Lietuvos 
vaistinės laikytųsi farmacijos įstatymų, kad 
jose būtų gera farmacinė tvarka, o pagaminti 
vaistai būtų tik aukštos kokybės. Aktyviai 
dalyvavo įvairiuose farmacijos renginiuose, 
padėdavo organizuoti seminarus, konfer-
encijas, suvažiavimus, buvo VFV farmako-
technikų atestacinės komisijos pirmininke, 
geriausiam farmacijos specialistui išaiškinti 
konkursų komisijų pirmininke, dalyvavo 
ruošiant farmacijos įstatymų projektus, skaitė 
paskaitas provizorių kvalifikacijos kėlimo 
kursuose Kauno Medicinos institute ir Liau-
dies ūkio specialistų tobulinimosi institute.

Nuo 1999 metų  Kolegė  Jadvy-
ga visuomeniniais pagrindais surenka ir 
paruošia spaudai žurnalo „Lietuvos far-
macijos žinios“ medžiagą. Yra bendraautorė 
knygos visuomenei „Vaistai visiems“ ir 
talkino parengiant spaudai knygą „Lietuvos 
farmacijos“ II tomą. „Lietuvos farmacininkų 
erškėčių keliai“.

Provizorė Jadvyga visada gerai nusi-
teikusi, nė vienam negaili savo šypsenos, 
gero, užjaučiančio, padrąsinančio žodžio. 
Užaugino dvi šaunias dukras.

Jubiliejaus proga linkime Kolegei Jadvy-
gai Mikalauskienei ilgų, laimingų, prasmingų 
gyvenimo metų, geros sveikatos, džiaugsmo 

jubiLiejai

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 
KOLEGĄ PROVIZORIŲ

PETRĄ MACĄ
2003 metais provizorius ir 

kompozitorius Petras Macas šventė 
60-ąjį gimtadienį.

Petras  Macas 1970 metais 
baigė Kauno medicinos instituto 
Farmacijos fakultetą ir  įgijo 
provizoriaus specialybę.

Dabartiniu metu provizorius 
Petras Macas dirba Valstybinėje 
vaistų kontrolės tarnyboje prie SAM.

Provizorius Petras Macas kuria 
dainas (muziką ir žodžius) farmacine 
tematika. Jo dainos dažnai skamba 
farmacininkų susibūrimuose.

Gerbiamam Jubiliatui linkime 
kūrybinės sėkmės, asmeninės laimės, 
stiprios sveikatos!

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba

FARMACIJOS	DĖSTYTOJAMS

Žodžiai	prov.	Petro	Maco

Kokia graži tu mano žemė,
Gimtoji mūsų Lietuva.
Farmacijos čia mokslus semia
Jaunoji Lietuvos karta.

Priedainis

Kiek daug pavasarių prabėgo,
Kiek daug išleista tų laidų!
Jums, dėstytojai, ačiū tariam
Ir linkim laimės ir jėgų.

Prabėgę metai nuvilnijo
Palikdami raukšles veiduos.
O kiek tų lūkesčių įdėta
Vardan Farmacijos mielos!

Priedainis

Sidabro gijom laikas bėga -
Jums daug sveikatos, ištvermės.
Mes linkime ilgiausių metų,
Juos dovanojam iš širdies.

Šiauliai, 2003 06 10
Petras	Macas	LFS	suvažiavime	Kaune

Petras	Macą	pasveikino	Panevėžio	kolegos

FIP	suvažiavimo	metu	Singapūre

ir su poetu kartu norime tarti:

Tegul	rūpesčiai	lyg	dūmas	išsisklaido,
Tebūna	širdyje	ramu,	ramu,
Te	neišnyksta	šypsena	nuo	veido,
Te	neišeina	laimė	iš	namų…

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba
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Farmacijos	muziejaus	rėmėjai	aplankė	ekspoziciją	ir	buvo	pavaišinti	
tradiciniais	„Trejų	devynerių“	lašais.

Farmacijos	muziejaus	
direktorius	dr.	T.	Mekas	
dėkoja	rėmėjams

Muziejaus	 stogui	 naudotos	 čerpės	 (europinės	 –	 antrame	plane	 ir	
sueižėjusios	sovietinės–	pirmame	plane)

 gruodžio 11 d. Kauno medicinos universiteto Medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejuje buvo pagerbti šio muzie-

jaus rėmėjai, paauko-
ję lėšas naujai stogo 
dangai. Muziejaus di-
rektorius dr. T. Mekas 
išsamiai papasakojo 
apie pastangas iš-
saugoti  eksponatus 
nuo prakiurusio stogo 
padarinių ir rėmėjų 
geranoriškumą opera-
tyviai pervedant lėšas 
stogo remontui.

Už finansinę paramą muziejaus stogo dangai pakeisti ir LFS 
buvo apdovanota Padėkos raštu.

KMU	rektorius	prof.	R.	
Žaliūnas	dėkoja	rėmėjams

   Į šį renginį pakvies-
tiems rėmėjams nuoširdų 
padėkos žodį tarė KMU 
rektorius prof. R. Žal-
iūnas ir įteikė muziejaus 
Padėkos raštus.

Kristina	Gaudich	(centre)	farmacijos	ekspertė	iš	Briuselio	
aplankė	Elektrėnų	vaistinę…

…	ir	Farmacijos	fakultetą

 2003 m. pabaigoje Lietuvoje lankėsi farmacijos ekspertė iš Briuselio Kristina Gaudich, kuri konsultavo Farmacijos departamento 
prie SAM specialistus bei susitiko su farmacijos visuomeninių organizacijų atstovais.

kaS kur kada

Rūmų vaidmuo liberalioje Europoje
Europos plėtra ir kartu europinė 

konkurencijos politika įgyvendinama 
vadovaujantis liberalumo principu. 
Harmonizuojant rinkas, tradicinės 
nacionalinės struktūros palaipsniui yra 
patikrinamos, ar jos suderinamos su šiuo 
principu. Taip pat ir rūmai yra patikrinami 
kaip nacionalinės organizacijos formos. 
Ar rūmai savo dabartine forma sudaro 
kliūtis laisvai rinkų prieigai ir kartu laisvai 
konkurencijai? O gal priešingai: gal jie yra 
būtini efektyviai vartotojų apsaugai? Šia 
tema 2002 m. lapkričio mėn. Tryre įvyko 
Europos teisės akademijos konferencija. 
Jos metu įvairių valstybių rūmų atstovai 
turėjo progos padiskutuoti su Europos 
Komisijos darbuotojais.

Vartotojų teisių apsauga
Iš pradžių buvo išsamiai nušviestas 

įtampos laukas, esantis tarp europinės 
konkurencijos politikos ir atskirų, 
nacionalinėmis tradicijomis besiremiančių 
įvairių valstybių rūmų sistemų. Pro f. 
Dr. Georges Albert Dal, advokatas iš 
Briuselio, buvo tos nuomonės, kad atskirų 
valstybių rūmų veikla dėl liberalios 
europinės konkurencijos teisės netapo 
nereikalinga. Rūmų veikla veikiau 
tarnauja vartotojų teisių apsaugai. 
Laikui bėgant, laisvųjų profesijų srityje 
susiklostė savotiškas profesijų kodeksas, 
kurį suformulavo rūmai, kartu vykdantys 
ir priežiūrą. Rūmai tuo pačiu atlieka savo 
funkcijas visuomenės labui, ir tai neturi 
nieko bendra su konkurencijos teisės 
liberalizavimo tendencijomis.

Kokybės standartams užtikrinti
Ruth Pasermann, atstovaujanti Europos 

Komisijai, išdėstė, kad konkurencijos 
taikymas laisvosioms profesijoms privalo 
vadovautis tam tikromis pagrindinėmis 
taisyklėmis. Klientas arba vartotojas iš 
pradžių negali suprasti, kokią paslaugą 
jis gauna. Laisvojoje rinkoje ne visada 
pasiūloma geriausios kokybės paslauga. 
Tačiau būtent laisvosiose profesijose 
yra labai svarbu gauti kvalifikuotą ir 
kompetentingą paslaugą, kadangi čia 
kalbama apie teisę ir sveikatą. Laisvųjų 
profesijų atstovams narystė rūmuose yra 
privaloma, ir jie privalo paklusti profesinės 
priežiūros taisyklėms. Tai užtikrina 
vartotojui tam tikrą kokybės standartą. Be 
to, rinkliavos dydį reglamentuoja įstatymas. 
Kokybės standartų kontekste reikia matyti 
ir diplomų tarpusavio pripažinimą tarp 
Europos Sąjungos valstybių narių. Tuo 
būdu Europos Sąjunga skatina laisvą 

asmenų judėjimą dirbti pagal savo 
profesiją, nors dar nėra pasiekta mokymo 
ir lavinimo harmonizavimo. Vis dėlto 
pasikeitimo programos, vykdomos 
Europoje, kaip Erazmus ir Sokrates, 
kompensuoja šį trūkumą.

Paslaugų užtikrinimui
Thomas  Münzer,  Vok ie t i jos 

architektų rūmų generalinis direktorius, 
tvirtina, kad vartotojų teisių apsauga 
kaip rūmų uždavinys laikui bėgant 
įgaus vis didesnę reikšmę, pvz., rengiant 
kvalifikacijos tobulinimo kursus 
rūmų nariams ar atliekant profesijos 
priežiūrą. Laisvąsias profesijas jungia 
tokios savybės kaip kompetencija, 
nepriklausomumas, etinė orientacija 
ir profesijos teisės laikymasis. Tuo šių 
profesijų atstovai prisiima specifinę 
atsakomybę už vartotojų teisių apsaugą, 
taigi už pacientą ar klientą.

Prelegento nuomone, vartotojai 
turėtų ryžtingai priešintis, jei Briuselis 
be išlygų panaikintų prasmingus teisės 
aktus, nes dėl to gerokai pablogėtų 
laisvųjų profesijų atstovų teikiamų 
paslaugų kokybė. Kompleksinėms 
paslaugoms Europoje reikia daugiau, bet 
ne mažiau, reikia geriau ginti ir vartotojų 
interesus

Taip pat gydytojų, vaistininkų, 
notarų ir advokatų nuomone, rūmai 
kaip šiuolaikiškos paslaugų įmonės 
garantuoja vartotojų apsaugą.

Lanksčiai darbo rinkai užtikrinti
Europos Komisi jos pateiktas 

pasiūlymas dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo direktyvos turi pasitarnauti, 
be kitų, lanksčios darbo ir paslaugų 
r inkos sukūrimui,  skaidresniam 
administravimui ir geresniam piliečių 
informavimui. Prof. Dr. Jacques 
Steeberger, advokatas iš Briuselio, 
čia įžvelgia rūmams naują užduočių 
sritį. Pavyzdžiui, rūmai galėtų surengti 
kalbų kursus savo profesinio luomo 
nariams. Šiame kontekste visiškai 
suprantama, kad rūmams būtinas interesų 
atstovavimas europiniu lygmeniu, norint 
įtakoti įstatymų leidybą Europoje. Tik 
tada, jei europiniu lygmeniu rūmai 
yra suvokiami kaip valstybės valdymo 
dalis, jie taip pat gali dalyvauti priimant 
sprendimus ir atstovauti savo interesams. 
Šiuo metu Vokietijos laisvųjų profesijų 
susivienijimas Briuselyje imasi šio 
uždavinio.

Kerstin	Feuerstein,	Justicijos	patarėja

LFS	Valdybos	nariai	susitiko	palydėti	
2003	metus...

kaS kur kada

	„Teatro	vaistinė“	tarnavo	kauniečiams	ir	miesto	
svečiams

„Čia 1860–2002 metais veikė viena seniausių 
Kauno miesto vaistinių, 142-jus metus padėjusi 
kauniečiams ir vaistais, ir geru žodžiu. Ši vaistinė 
buvo miesto ir Laisvės alėjos istorijos dalimi.

Sunaikinta naujųjų turčių, negerbiančių nei 
miesto, nei praeities.“ Toks įrašas buvo patalpin-
tas likviduotos „Teatro vaistinės“ lange.

Latvijos	vaistininkų	delegacija	prie	likvidu-
otos	vaistinės

Prie		likviduotos	vaistinės	Latvijos	vaistininkės	
uždega	atminimo	žvakutes
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vaiStų naujienoS

LEM turtinga polisacharidais ir lignanais. 
Manoma, kad LEM naudinga ne tik gydant 
ar apsisaugant nuo vėžio, bet ir nuo širdies, 
infekcinių ligų bei hepatito.

Vienos preliminarios studijos metu nus-
tatyta, kad per	 os	vartojamas shiitake gali 
padėti žmonėms, sergantiems hepatitu B. 
Labai išgryninta intraveninė lentinano for-
ma vartojama Japonijoje ir nustatyta, kad ją 
vartojant padidėja išgyvenamumas žmonių, 
sergančių grįžtamuoju skrandžio vėžiu, ypač 
jei kartu taikoma ir chemoterapija. Panašūs 
rezultatai gauti vienoje nedidelėje klinikinėje 
studijoje su žmonėmis, sergančiais kasos 
vėžiu. Japonų gydytojai pastebėjo, kad į veną 
leidžiama lentinano vaistų forma gali padėti 
gydyti žmones, sergančius ŽIV infekcija. 
Beje, dar neatlikta pakankamai klinikinių 
tyrimų, kurie tai patvirtintų.

Įrodyta, kad geriamos lentinano vaistų for-
mos žymiai sumažina lytinių karpų (condyloma 
acuminata) atsinaujinimą. Preliminariomis 
studijomis, kuriose dalyvavo vyrai ir moterys, 
sergantys šia liga, nustatyta, kad vartojantiems 
12,5 mg lentinano 2 kartus per dieną 2 mėne-
sius po lazerinės intervencijos žymiai rečiau 
pasikartodavo liga (10,53 proc. žmonių liga 
pasikartojo) lyginant su tais, kuriems buvo 
atlikta tik operacija lazeriu (47,06 proc.).

Shiitake grybai stiprina imuninę sistemą, 
gali skatinti interferono gamybą. Tyrimais 
nustatyta, kad shiitake ekstraktas apsaugo nuo 
transplantanto atmetimo. 

Kiek vartojama? Paprastai rekomenduo-
jama suvartoti 6–16 g viso džiovinto Shiitake 
grybo per dieną. Dažniausiai iš grybo ruošia-
mas sultinys ar vartojamas kaip nuoviras (t.y., 
verdama 10–20 min., atšaldoma, nukošiama 
ir išgeriama). LEM Siūloma vartoti po 1–3 
gramus du – tris kartus per dieną. Išgrynintas 
lentinanas įteisintas Japonijoje kaip vaistas 
ir pas mus, Europoje, ir daugelyje kitų šalių 
nelaikomas kaip maisto papildas, nepardu-
odamas.

Beje, shiitake grybai parduodami ir švieži, 
ir džiovinti, tačiau rekomendu-ojama naudoti 
apdorotus. 

Kai kuriems žmonėms švieži grybai gali 
sukelti alergines reakcijas (odos bėrimus), 
ypač vaikams. Beje, patys japonai labiau 
vertina džiovintus shiitake negu šviežius, 
dėl jų stipresnio skonio ir kvapo. Kotai var-
tojami retai, nes yra kietesni ir ilgiau verda 
nei minkštos mėsingos kepurėlės.

Pašalinis poveikis: Shiitake yra labai 
saugus vartoti, bet nustatyta, kad vartojamas 
didesnėmis dozėmis (daugiau kaip 15–20 
gramų per dieną) jis sukelia laikiną viduria-
vimą ir vidurių pūtimą. Asmenys, vartojantys 
kraują skystinančius vaistus, turėtų pasitarti 
su gydytoju dėl shiitake vartojimo, nes jie 
turi kraujo krešėjimą mažinančių savybių.

Apie saugumą nėštumo ir maitinimo 
krūtimi metu kol kas nėra duomenų.

Shiitake auginimas
Dėmesio! – Jūs galite ir patys užsiau-

ginti shiitake grybų. Jų auginimo terpė yra 
pjuvenos, specialiai paruoštos ir patalpintos 
plastikiniuose krepšiuose.

Jūs netgi galite užsiauginti juos savo 
sode, tam reiktų įsigyti sporų impregnuotų 
kubilėlių, jų kaina apie yra apie 100 Lt. Taip 
auginamiems grybams reikia nuo 50 iki 80 
laipsnių temperatūros, kad geriau augtų. 
Derliaus galite tikėtis jau po keturių mėnesių, 
arba galite pagal detalesnes instrukcijas juos 
užauginti patys skiepydami sporomis rąstus. 
Besidomintys grybų auginimu daugiau infor-
macijos galite rasti internetiniame puslapyje 
www.gardens-alive.com.

Auginti grybus kubilėliuose yra iš pirmo 
žvilgsnio paprasčiau: kubilėlius, pripildytus 
pjuvenų, lengva transportuoti, tam nereikia 
daug vietos. Auginimas ant rąstų užima dau-
giau laiko nei auginimas pjuvenose, tačiau 
ant rąstų užauginti shiitake turi geresnį skonį 
ir kvapą, jie ilgiau išsilaiko, be to, tai yra 
smagiau. 

Juk kiekvienas gali auginti nuosavame 
sode pomidorus, o kiek sodininkų gali pa-
sigirti savo nuosavu shiitake grybų sodu?

REISHI
Reishi (Ganoderma	 lucidum) yra vi-

eni labiausiai vertinamų augalų Kinijoje. 
Lotyniškai „lucidum“ reiškia „šviečiantis, 
spindintis“. Šie puikūs grybai turi tamsiai 
blizgančias rausvai oranžines kepurėles.

Jie naudojami kinų medicinoje dėl imun-
ogeninių, antibakterinių ir priešuždegiminių 
savybių. Sakoma, kad jie padeda išlaikyti 
sveiką širdį ir prostatą. Taip pat manoma, kad 
Reishi grybai yra labai galingi priešvėžiniai 
agentai, didina organizmo atsparumą. Taip 
pat jie veikia kaip metaboliniai reguliatoriai.

Augimvietės: Reishi grybai auga ant 
yrančių rąstų ir medžių kamienų Kinijos 
kraštinėse provincijose. 

Naudojama dalis: Medicininiams tik-
slams vartojimas visas grybas. Reishi būna 
šešių skirtingų spalvų, bet plačiausiai naudo-
jami ir kultivuojami raudonos spalvos. Reishi 
vartojamas 1 lentelėje išvardintais atvejais.

Istorinis ar tradicinis vartojimas: 
Reishi vartojamas tradicinėje kinų medici-
noje jau mažiausiai 2000 metų. Kinijoje jis 
vadinamas „dvasinės galios turinčiu augalu“, 
ir senovėje buvo vertinamas kaip nemirting-
umo eliksyras. Tradicinėje kinų medicinoje 

vartojamas nuovargio ir silpnumo, astmos, 
nemigos ir kosulio gydymui. Senovėje kinai 
ir japonai reishi vartojo kepenų ligoms, hip-
ertenzijai ir artritui gydyti. 

Reishi grybams šiuo metu vis daugiau 
skiriama dėmesio ir Vakarų medicinoje, nes 
atrasta, kad jie naudingi gydant koronarinę 
širdies ligą, hipertenziją, artritą ir raumenų 
distrofiją.

Veikliosios medžiagos: Reishi sudėty-
je yra daug įvairių medžiagų: sterolių, 
kumarinų, manitolio, polisacharidų, triter-
penoidų. Pastarieji gali sumažinti kraujo-
spūdį, o taip pat ir „blogojo“ cholesterolio 
kiekį kraujyje. Šie specifiniai triterpenoidai 
mažina kraujo plokštelių sulipimą – tai 
svarbus koronarinės arterijų ligos rizikos 
faktorius. Tyrimais su žmonėmis nustatyta, 
kad reishi efektyvus gydant lėtinį hepatitą 
B. Tyrimai su gyvūnais ir keletas tyrimų 
su žmonėmis parodė reishi priešdiabetinį ir 
priešvėžinį poveikį. Tai yra viena iš aštuonių 
sudėtinių dalių, įeinančių į specialią formulę, 
žinomą pasaulyje pavadinimu PC SPES, kuri 
turėjo didelį pasisekimą mažinant prostatos 
vėžio simptomus. Taip pat manoma, kad 
reishi grybai gali paskatinti gamybą tokių 
chemoterapijos agentų, kaip interferonas 
(baltymas, kuris gaminasi ląstelių viduje kovai 
prieš virusines infekcijas) ir interleukinas – 1 
bei 2. Reishi stiprinančios imuninę sistemą 
priešvėžinės savybės įrodytos atliktomis 
studijomis su pacientais, sergančiais prosta-
tos vėžiu, Mokslo centre Jeriche, Niujorke.

Vakarų natūropatai taip pat vis dažniau 
taiko reishi savo praktikoje dėl jų miegą 
gerinančių savybių. Manoma, kad triterpenai, 
esantys šiuose grybuose, turi nervų sistemą 
raminantį poveikį. Moderniais moksliniais 
tyrimais įrodytas reishi gebėjimas slopinti 
alergines reakcijas ir palengvinti simptomus, 
sergant lėtiniu bronchitu.

Įrodyta, kad reishi saugo kepenis, veikia 
kaip tonikas širdžiai ir CNS, mažina choles-
terolio kiekį kraujyje ir saugo nuo alergijų. 
Anot japonų mokslininko dr. Fukumi Mor-
ishige, reishi įgyja geresnių savybių, derinant 
jį su didelėmis vitamino C dozėmis. Kadangi 
reishi sudėtyje esantys polisacharidai yra 
didelės molekulės ir juos sunkiai įsisavina 

Mus sveikina Kolegos iš Estijos...

Prancūzija – viena pirmųjų šalių, kuriose 
pradėti kultivuoti grybai, ir sakoma, kad 
Luisas XIV buvo pirmasis grybų augintojas. 
Ir tik 19-ojo amžiaus pabaigoje grybai pradėti 
auginti JAV. Šiandien grybų augintojų vis 
daugėja, prekyboje galima išvysti vis daugiau 
įvairių grybų rūšių. Įprasti valgomieji grybai 
įgyja vis daugiau ir įvairesnių konkurentų.

VERTINGAS SVEIKAS MAISTAS
Iš viso yra žinoma apie 100 000 grybų 

rūšių. Apie 700 rūšių grybų valgomi. Kitos 
50 rūšių yra nuodingos, o dar apie 50 rūšių 
turi gydomųjų savybių – pastarieji vadinami 
vaistingaisiais grybais. Kinijoje manoma, jog 
daugiau nei 200 grybų rūšių turi medicininį 
pritaikymą, ir teigiama, kad net 25 proc. iš 
jų turi priešvėžinių savybių.

Mes tik dabar atrandame, ką kitos kultūros 
žino jau metų metus – grybai yra vertingas 
sveikas maistas. 

Jie turi mažai kalorijų, daug augalinių 
proteinų, geležies, cinko, chitino, skaidulų, 
vitaminų ir mineralų. Ir, nors jų vartojimas 
maistui yra akivaizdus, jų vartojimas medici-
noje, ko gero, turi net didesnę reikšmę. Vais-
tingieji grybai yra žinomi imuninę sistemą 
stiprinančiu poveikiu. Prieš šimtmečius 
žmonės pradėjo vartoti juos kaip tonizuo-
jančią priemonę, liaudies medicinoje jie 
naudoti net ligų gydymui.

Šiandieną mokslininkai atlieka vis dau-
giau tyrimų ir eksperimentų, norėdami ištirti 
grybų vaistingąsias savybes. Akivaizdu, kad 
kiekvienas grybas pasižymi savo unikaliomis 
imuninę sistemą stiprinančiomis savybėmis. 
Maitake, reishi, shiitake ir agaricus grybai yra 
puikus pasirinkimas norintiems pastiprinti 
savo imuninę sistemą.

Grybuose yra daug skaidulų. Svarbu jų 
nepersivalgyti, nes galima apkrauti virškin-
imo sistemą.

KUO JIE YPATINGI
Visi grybai turi organizmą valančiųjų 

savybių. Jie yra vieni iš kelių turtingų or-
ganinių germanio (stipraus antioksidanto) 
šaltinių, mažina teršalų poveikį organizmui 
ir didina atsparumą ligoms. Jie padeda neu-
tralizuoti toksines medžiagas organizme.

Grybų sudėtyje yra junginių, vadinamų 
polisacharidais – šie suteikia grybams 
priešvėžinių ir imuninę sistemą stiprinančių 
savybių.

Taip pat jie turtingi amino rūgštimis, ypač 
turi daug lizino ir triptofano, o taip pat nikoti-
no rūgšties, riboflavino, pantoteno rūgšties ir 
vitaminų B, C, ir K. Be to, vaistingieji grybai 
savo sudėtyje turi terpenų ir steroidų, kurie 
gali padidinti priešvėžinį aktyvumą.

Legendose minimas grąžinantis gerą 
sveikatą ir didinantis organizmo adaptac-
ines savybes grybų poveikis buvo įrodytas 

STEBUKLINGIEJI	GRYBAI	–	IR	MAISTAS,	IR	
VAISTAS	KMU doktorantė Vilma	Petrikaitė
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daugeliu studijų. Įvairiais tyrimais buvo 
nustatyta, kad jie padeda stiprinti imuninę 
sistemą.

Geriausiai ištirtos yra šios vaistingųjų 
grybų rūšys: Shiitake, Reishi, Maitake ir 
Agaricus.

SHIITAKE
Shiitake (Lentinus	edodes) – patys pop-

uliariausi valgomieji grybai Japonijoje. Jie 
vieni labiausiai vartojamų, geriausiai ištirti iš 
kitų grybų ir geriausiai įrodytas jų gydoma-
sis poveikis. Jie yra delikatesas Japonijoje, 
Korėjoje ir Kinijoje. Nors shiitake grybai 
auginami Azijoje jau mažiausiai 2000 metų, 
tik dabar jie pradėti vertinti JAV. Viena tokio 
vėlyvo pripažinimo priežasčių buvo šviežių 
shiitake importo uždraudimas. Esmė tame, 
kad buvo sumaišyta keletas panašių lotyniškų 
pavadinimų: Lentinus	edodes (ąžuolo grybas) 
ir Lentinus	lepideus (grybas, kuris puola ge-
ležinkelį). Šis draudimas panaikintas 1972, 
ir shiitake grybų populiarumas nuo to laiko 
vis augo, pamažu jie tapo žinomi ir daugelyje 
kitų šalių. 

Shiitake išvaizda paprasta – tai didelis, 
skėčio pavidalo grybas, turintis tamsiai rudą 
stiebą ir rusvai juodą kepurėlę, kurios diame-
tras yra nuo 5 iki 25 cm. Tačiau šie, rodos, 
neišvaizdūs grybukai tiesiog stebuklingi – po 
savo išore slepia gana daug vertingų ne tik 
kulinarinių, bet ir vaistingųjų savybių. Shi-
itake turi intensyvesnį kvapą ir skonį negu 
įprasti grybai, dažnai valgomi kaip antras 
patiekalas ar pagrindinis valgis. Japonijoje 
daugelis šeimininkių naudoja juos kaip 
garnyrą prie kiekvieno valgio, jie gali būti 
patiekiami ir vietoje mėsos, prilygsta jai savo 
mitybine verte. Shiitake grybai turtingi bal-
tymais – juose yra visų nepakeičiamų amino 
rūgščių, kaip ir mėsoje, piene ir kiaušiniuose, 
be to, yra mažiau kaloringi. Kai kurie shiitake 
valgo paprasčiausiai dėl jų gero skonio. 

Augimvietės: Shiitake grybai auga 
Japonijoje, Kinijoje ir kitose Azijos šalyse. 
Šiuo metu shiitake plačiai kultivuojamas 
visame pasaulyje, taip pat ir JAV. Kartais 
shiitake vadinami juodojo miško grybais. 
„Shii“ kilo nuo japoniško medžio Quercus 
cuspidata pavadinimo. Shiitake grybai auga 
ant nuvirtusių šių medžių rąstų. „Take“ 
japoniškai reiškia „grybas“.

Naudojama dalis: Medicininiams tik-
slams vartojamas visas grybas. Shiitake 
vartojamas 1 lentelėje išvardintais atvejais.

Istorinis ar tradicinis vartojimas: 
Shiitake vertinamas Japonijoje ir Kinijoje 
ir kaip maistas, ir kaip vaistingasis augalas 
jau tūkstantmečius. Wu Ri, Kinijos Mingų 
Dinastijos eros gydytojas, daug rašė apie šį 
grybą, pažymėdamas jo gebėjimą suteikti 
energijos, gydyti peršalimus ir varyti kir-
mėles. Labai vertingi savo kulinarinėmis ir 

gydomosiomis savybėmis, ypatingieji grybai 
buvo naudojami vietinių tautų ir Amerikiečių 
protėvių. Rytų žolininkai naudojo Shiitake 
medicininiams tikslams jau daugelį metų; 
rytų liaudies medicina rekomenduoja juos 
vartoti esant augliams, peršalimui, širdies 
ligoms, aukštam kraujospūdžiui, nutukimui. 
Šiuo metu Shiitake yra trečioje vietoje pagal 
grybų suvartojimą pasaulyje.

Veikliosios medžiagos: Shiitake sudėtyje 
yra baltymų, riebalų, angliavandenių, tirpių 
skaidulų, daug B grupės vitaminų, ypač B1, 
B2 ir niacino; vitaminų A, C,  mineralų, o 
saulėje džiovintuose grybuose yra daug 
vitamino D (jis randamas tik kelėtoje mais-
to produktų), Shiitake populiarus baltymų 
šaltinis Japonijoje ir yra pagrindinis dietinis 
produktas Kinijoje bei kitose Ramiojo vande-
nyno šalyse.

Shiitake grybų sudėtyje yra 18 amino 
rūgščių (7–8 iš jų yra nepakeičiamos), 
geresniais santykiais negu sojos pupelėse, 
mėsoje, piene ar kiaušiniuose, ir daugiau 
kaip 30 enzimų. Eritadeninas yra unikali 
amino rūgštis, ir jis, kaip įrodyta japonų 
mokslininkų, gali sumažinti cholesterolio 
kiekį kraujyje, skatindamas cholesterolio ir 
riebalų ekskreciją.

Be to, kad turi daug proteinų, mažai rie-
balų ir neturi cholesterolio, shiitake grybai 
neturi natūralių toksinių medžiagų ir yra 
mažai užteršti pesticidais kaip kad daugelis 
paprastų grybų.

Pagrindinis shiitake ingredientas, randa-
mas jo vaisiakūnyje, yra vandenyje tirpus 
polisacharidas lentinanas. Jis ekstraguojamas 
ir iš šviežių, ir iš džiovintų shiitake ir įteis-
intas kaip priešvėžinis vaistas Japonijoje, o 
gerai išgryninta forma naudojama chemoter-
apijoje. Japonų mokslininkas Chihara savo 
publikacijoje teigia, kad “lentinanas beveik 
visiškai sunaikina auglius - sarkomas”. Len-
tinanas aktyvina T helperines ir natūralias 
kilerines ląsteles. Šiuo metu JAV atliekami 
lentinano II fazės klinikiniai tyrimai. Tiria-
mos ne tik jo priešvėžinės savybės, bet ir jo 
galimybė mažinti cholesterolio kiekį kraujyje 
ir kraujo spaudimą. Pasirodė, kad jis gali 
padėti mažinant chromosomų pakenkimą, 
sukeltą priešvėžinių vaistų.

Kitas junginys, randamas Shiitake gry-
buose, yra lentinula	 edodes micelė (LEM). 
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eikį. Grybų ekstraktas naudojamas daugiau 
negu 400 Japonijos ir Azijos ligoninių, kaip 
ir alternatyvioji terapija įvairioms vėžio 
formoms. Beveik 10 000 vėžiu sergančių pa-
cientų vartoja maisto papildus kasdien. „Mes 
nemanome, kad tai pakeičia gydymą vaistais, 
bet jei tai veikia, tai gali suteikti pacientams 
ir jų gydytojams daugiau galimybių,“ – sakė 
Robert Hackman, Alternatyviosios medici-
nos tyrimų centro UC Davis vykdomasis 
direktorius. Be to, tyrimais su gyvuliukais 
įrodyta, kad junginys gali sumažinti vėžinį 
aktyvumą ir sumažinti pašalinius vėžio 
gydymo reiškinius. Substancija veikia kaip 
natūralus biologinio atsako modifikuotojas, 
kadangi ji gali padidinti natūralių kilerinių 
ląstelių ir citokinų aktyvumą, kurie stiprina 
imuninę sistemą.

	4 metus truko randomizuotos kon-
troliuojamos lentinano studijos, kuriomis 
buvo tiriamas jo ir chemoterapinio vaisto 
Tegafur derinio klinikinis efektyvumas 
pacientams, sergantiems skrandžio vėžiu. 
Pastebėtas žymus gyvenimą prailginantis 
lentinano poveikis. Pašaliniai lentinano 
poveikiai laikini ir nestiprūs. Taigi, lentinano 
ir Tegafur deriniu galima efektyviai gydyti 
pacientus, sergančius skrandžio vėžiu.

	Tirtas priešvėžinis ir metastazes 
slopinantis lentinano aktyvumas, jo vei-
kimo mechanizmas, ir klinikinis pritaiky-
mas. Įrodyta, kad lentinanas turi priešvėžinį 
poveikį, slopina nuo cheminę ir virusinę onk-
ogenezę. Lentinano poveikis palygintas su 
kitų gerai žinomų imunostimuliantų (Bacille	
Calmette	Guerin, Corynebacterium	parvum) 
poveikiu. Lentinanas skatina gamybą įvairių 
rūšių bioaktyvaus serumo faktorių, susijusių 
su imunitetu ir uždegimu, tokių kaip IL-1, 
CSF, IL-3, tiesiogiai veikdamas makrofagus 
arba netiesiogiai stimuliuodamas T ląsteles. 
Lentinanas turi mažai toksinių efektų. 

	Puikūs rezultatai gauti 4 metų trukusių 
randomizuotų kontroliuojamų studijų 
metu III fazės su pacientais su pažangiu 
ir grįžtamuoju skrandžio ir gaubtinės 
žarnos vėžiu.

	Japonijoje lentinanas, šių grybų ek-
straktas, buvo naudojamas nuo gaubtinės 
žarnos ir skrandžio vėžio, dažnai kartu 
su kitu gydymu, pavyzdžiui chemoterapi-
ja, o japonų mokslininkai gavo duomenis, 
pagrindžiančius šį vartojimą. Kaip daugelis 
polisacharidų vaistų, lentinanas turi imuno-
stimuliuojančių savybių. Beveik visose ja-
ponų studijose buvo naudotas injekuojamas 
lentinanas, taigi neaišku, ar valgant shiitake 
grybus galima tikėtis teigiamo gydomojo 
efekto, išskyrus kulinarines savybes.

	Įrodytas lentinano gyvenimą prailg-

inantis poveikis pacientams, sergantiems 
skrandžio, gaubtinės žarnos ir krūties 
vėžiu su labai mažai pašalinių efektų. 
Jis padidina atsparumą įvairioms bakterijų, 
virusų ir parazitų rūšims, įskaitant AIDS 
virusui. Lentinanas yra kaip „organizmo 
apsauginių jėgų sustiprintojas“, kuris gali 
atstatyti ar padidinti atsaką į limfositokinus 
ar kitus bioaktyvius faktorius maturacijos, 
diferenciacijos ar proliferacijos svarbių 
ląstelių šeimininko gynybos mechanizmus. 

	Atlikta daug studijų, tiriant Maitake 
poveikį sergant vėžiu ir/ar ŽIV/AIDS. 
Išoriškai pritaikytas Maitake ekstraktas su 
DMSO (dimetilsulfoksidu) ligoniams, ser-
gantiems Kapoši sarkoma, ir nustatyta kad 
jis puikiai gydo šį mirtiną odos vėžį. 

	Tirtas Maitake antihipertenzinis pov-
eikis. Nors šešis mėnesius trukęs tyrimas 
buvo nerandomizuotas, pastebėtas šimtap-
rocentinis jo efektyvumas. Atlikus antihip-
ertenzinio Maitake grybų miltelių poveikio 
tyrimus su pelėmis, pastebėta, kad per 
keturias – penkias dienas jie gali sumažinti 
kraujospūdį. Tyrimuose su žmonėmis kraujo 
spaudimas sumažėja 13 proc. per dvi savait-
es, vartojant 3 – 4 gramus Maitake miltelių.

	Peles maitinant džiovinto Maitake 
milteliais, po aštuonių savaičių sumažėjo 
gliukozės kiekis kraujyje, insulino kon-
centracija kraujo serume ir trigliceridų 
kiekis serume. Žmogui norint gauti tokį 
efektą, reiktų vartoti didesnes dozes Maitake, 
negu norint sumažinti kraujospūdį, t.y. apie 
4 – 5 gramus per dieną Maitake miltelių.

	Keliose Tokijo klinikose klinikiniais 
tyrimais įrodyta Maitake reikšmė var-
tojant juos nutukimo gydymui. Kadangi 

Maitake mažai kaloringi, jie puikiai tinka 
vartoti norintiems sumažinti svorį.

Na, o tiems, kurie susidomėjo šiais gry-
bais ir norėtų išbandyti jų stebuklingąsias 
galias, siūlome tokį receptą.

ĮDARYTI SHIITAKE
Nuostabus Shiitake skonis ir kvapas šį 

patiekalą paverčia tarsi apetitą skatinančiu 
valgiu, tad galima jį patiekti šventinių pietų 
pradžiai.
1	porcija	šviežių	shiitake
1	smulkiai	sukapotas	svogūnas
1/2	puodelio	smulkiai	sukapoto	saliero
2	šaukštai	alyvų	aliejaus
2	skiltelės	sutrinto	česnako
1/2	porcijos	pjaustytų	laukinių	grybų
1	puodelis	duonos	trupinių
1/3	-	2/3	puodelio	Parmezano	sūrio
Petražolių	pagal	skonį
Paprikos	pagal	skonį
Nupjaukite shiitake kotelius ir smulkiai 

juos sukapokite. Kepurėles padėkite atskirai. 
Svogūną, salierus ir česnaką patroškinkite 
alyvų aliejuje. Kuomet svogūnai taps per-
matomi, sudėkite shiitake kotelius, kitus 
grybus, duonos trupinius ir Parmezano 
sūrį, viską troškinkite 3–4 minutes. Shii-
take kepurėles įdarykite pagamintu įdaru, 
apšlakstykite jas sukapotomis petražolėmis 
ir paprika, sudėkite jas ant kepimo skardos. 
Kepkite 15 minučių, kol paruduos sūris, ir 
patiekite ant stalo. Skanaus!
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1 Lentelė

organizmas, vitaminas C padeda juos sus-
kaldyti į mažesnes molekules – oligogliu-
kanus. Šiuos organizmas lengviau įsisavina. 
Taip vitaminas C padidina reishi grybų 
įsisavinimą, tuo pačiu padidėja jų imuninę 
sistemą stiprinančios savybės.

Kiek vartojama? Paprastai rekomen-
duojama suvartoti 1,5–9 gramus per dieną 
šviežiai džiovinto grybo, 1–1,5 gramus per 
dieną susmulkinto grybo, 1 mililitrą per 
dieną grybo tinktūros arba arbatos. Reishi 
grybai yra kieti ir kartūs. Juos galima vartoti 
ir džiovintus.

Pašalinis poveikis: gali sukelti galvos 
svaigimą, burnos džiuvimą, kraujavimą iš 
nosies ir vidurių pūtimą. Nėščios ir maiti-
nančiosios krūtimi prieš vartodamos reishi 
turėtų pasitarti su gydytoju.

MAITAKE
Augimvietės: Maitake yra labai didelis 

grybas, kuris auga Japonijos šiaurės rytuose 
esančių kalnų tarpekliuose, o taip pat Šiaurės 
Amerikoje ir Europoje, ir manoma, kad tam 
įtakos turi temperatūra, drėgmė, dirvožemis, 
deguonies bei anglies dvideginio koncen-
tracija atmosferoje. Jie žinomi Grifola	
frondosa (Polyporus	frondosus)	pavadinimu, 
kartais vadinami „miško vištomis“, kadangi 
auga kekėmis, kurios primena vištų uodegų 
plunksnas. Natūraliai augančių maitake yra 
toks puikus skonis, kad vietiniai Japonijos 
gyventojai juos praminė „fantomiškais gry-
bais“ arba „grybų karaliais“. Maitake žino-
mas kaip „šokantis grybas“: „mai“ japonų 
kalba reiškia „šokį“, o „take“ – „grybą“. 
“Legendos pasakoja, kad radusieji šį retą 
grybą pradėdavo linksmai šokti. 

Naudojama dalis: medicininiams tik-
slams vartojamas visas grybas. Maitake 
vartojamas 1 lentelėje išvardintais atvejais.

Istorinis ar tradicinis vartojimas: 
Maitake buvo vertinamas Japonijoje jau 
šimtus metų dėl organizmą stiprinančių ir 
gerinančių bendrą organizmo savijautą savy-
bių. Kartu su kitais vaistingaisiais grybais, 
kaip shiitake ir reishi, maitake vartojamas 
kaip maistas norint palaikyti gerą sveikatą 
ir gyvybingumą.

Veikliosios medžiagos: Maitake laikomi 
adaptogenais, tai yra, jie padeda organizmui 
adaptuotis esant fiziniam ir emociniam 
stresui. Daugelyje grybų ir augalų yra 
sudėtingos struktūros polisacharidų. Šie 
aktyvūs junginiai padeda stiprinti imuninę 
sistemą, ir kartais vadinami imnomodulia-
toriais. Maitake sudėtyje esantys polisacha-
ridai turi unikalią struktūrą ir yra vieni labi-
ausiai ištirtų junginių šiandien. Svarbiausias 
maitake polisacharidas yra beta-D-gliukanas, 
vadinamas D-frakcija, arba beta-D-gliukanu. 
Beta-D-gliukanas yra milžiniška anglia-
vandenių molekulė. Šioje molekulėje yra 
mažos angliavandenių molekulės, sujungtos 
į grandinę kartu su amino rūgštimis. Jis gerai 

įsisavinamas jį vartojant per	os ir ištirtas kaip 
potenciali priemonė vėžio profilaktikai ir 
gydymui, o taip pat kaip pagalbinė priemonė 
sergantiems ŽIV infekcija. Tyrimais su 
gyvuliukais nustatyta, kad šie grybai taip 
pat gali slopinti gliukozės kiekio kraujyje 
kitimą, tai rodo jų priešdiabetinį poveikio 
galimybes. Taip pat nustatyta, kad maitake 
gali sumažinti cholesterolio ir trigliceridų 
kiekį serume,įrodytos jų savybės mažinti 
padidėjusį kraujospūdį, slopinti smegenų 
auglius ir prostatos vėžį.

Manoma, kad vartojant maitake grybus 
galima padidinti cheminių vaistų efek-
tyvumą, kadangi tuomet užtenka mažesnių 
dozių, taigi, tuomet mažėja ir šalutinių 
poveikių tikimybė.

Atlikta nemažai tyrimų su gyvūnais 
siekiant ištirti šių grybų poveikį vėžinėms 
ląstelėms. Sumaišius džiovintų grybų milte-
lius su gyvulių maistu, galima kontroliuoti 
ir sustabdyti vėžį, vartojant mišinį per	os. 
Keletas grybų turi priešvėžinį efektą, tačiau 
jis pasireiškia tik vartojant šiuos grybus in-
jekcijomis, o maitake D-frakcija yra efektyvi 
ir ją vartojant per	 os. Ji taip pat gali būti 
vartojama kaip maisto papildas.

Kaip ir daugelis kitų grybų, maitake gry-
bų poveikis yra kaip organizmo gyvybinių 
jėgų sustiprinimas. Beje, jų vėžio ląstelių 
dauginimąsi slopinantis poveikis stipresnis 
nei kitų grybų. 

Pašalinis poveikis: Vartojant aukščiau 
rekomenduotomis dozėmis, pašalinių pov-
eikių nepastebėta.

Kiek vartojama? Maitake gali būti var-
tojami arbatos pavidalu ar kaip maistas, o 
taip pat jis gaminamas kapsulių ir tablečių 
formomis, kuriose yra viso grybo. Maitake 
vaisiakūnyje yra daugiau polisacharidų negu 
micelyje. Paprastai rekomenduojama suvar-
toti 3–7 gramus per dieną papildų, pagamintų 
iš viso grybo. Skystasis maitake ekstraktas 
būna įvairių polisacharidų koncentracijų, ir 
vartojamas priklausomai nuo jos.

Maitake grybų ekstraktas yra geriau-
sia forma. Beje, rinkoje daugelis tiekėjų 
neatskleidžia ekstrakto santykio paslapties. 
Geros kokybės ekstraktai yra gaminami 4:1 
to 8:1. Maitake ekstraktai vartojami su 2 g 
vitamino C yra efektyvesni negi tik vienas 

maitake ekstraktas.
AGARICUS BLAZEI MURILL 

(ABM)
Žinoma daug agaricus rūšių, auginamų 

komerciniais tikslais. Plačiausiai auginamos 
yra „baltoji saga“ (Agaricus	brunnescens) 
ir „Portobello“ (Agaricus	 portobello), dar 
vadinamas „itališkuoju agariku“. 

Tai vieni „galingiausių“ vaistingųjų gry-
bų. Pirmą kartą jų „stebuklingasis“ poveikis 
pastebėtas maždaug prieš 30 metų, kuomet 
du tyrėjai iš Peno (Penn) valstijos universiteto 
apsilankė Piedade ir atrado, kad čia gyve-
nantys žmonės labai sveiki ir mažai serga, 
o daugelis jų ilgai gyvena. Polisacharidas, 
esantis ABM sudėtyje, skatina interferonų ir 
interleukinų gamybą. Šis poveikis netiesio-
giai saugo nuo vėžinių ląstelių proliferacijos. 
ABM yra mažiau vertinamas negu kiti grybai, 
bet jų terapinis efektyvumas neturėtų būti 
pamirštas.

Kiek vartojama? Per dieną siūloma 
vartoti 1–3 gramus miltelių, arba 400–800 
mg standartizuoto ekstrakto.

IŠVADOS
Shiitake, Reishi ir Maitake grybai – visi 

jie turi stiprių gydančiųjų savybių. Ir nors 
jie dažniausiai vartojami maistui, nekyla 
abejonių, kad netolimoje ateityje jie turės 
didelės reikšmės pasaulyje ir gydant įvairias 
ligas, kuomet bus plačiau ištirtos jų vaistin-
gosios savybės.
Vaistingųjų grybų „stebuklingąsias“ savy-
bes patvirtinta Moksliniai tyrimai

	JAV atlikta pirmoji  studija su 
žmonėmis, kuomet buvo tiriamas japonų 
maisto papildas. Gruodžio	 28-oji,	 1998. 
Tyrėjai tiria maisto papildą, kilusį iš grybų, 
siekdami nustatyti, ar jis gali sumažinti 
vėžinį aktyvumą vyrams, sergantiems pros-
tatos vėžiu. Šešis mėnesius trukęs tyrimas 
buvo pirmasis bandymas su žmonėmis ne 
Japonijoje, kuomet buvo tirta substancija, 
žinoma kaip aktyvios heksozės turintis jung-
inys, aktyvi frakcija, randama Shiitake gry-
buose. Ši substancija parodė savo priešvėžinį 
aktyvumą žmonėms. Tirtas aktyvusis 
heksozės turintis junginys dar žinomas kaip 
1,3-beta-gliukanas. Junginys parduodamas 
Japonijoje, Europoje ir JAV kaip maisto 
papildas. Nenustatyta jį turint pašalinį pov-
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Dėl vaistininkų rūmų įstatymo projekto Nr. IXP-284(2)

Išnagrinėję Jūsų raštą, norėtume pastebėti, kad vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 67 straipsniu, įstatymų leidybos funkcija prisk-
iriama išimtinai Lietuvos Respublikos Seimo kompetencijai. Vadovau-
jantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, 
Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617) 138 straipsnio 3 dalimi Seimo Pirmininkas, 
Seimo valdyba savo iniciatyva ar komiteto siūlymu gali paprašyti (tačiau 
neprivalo), kad dėl svarstomo projekto savo išvadas Seimui pateiktų 
Vyriausybė. Kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl išvadų 
Vaistininkų rūmų projektui Nr. IXP-2848(2) nebuvo. Tačiau atkreipti-
nas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Seimo, Tesisės ir teisėtvarkos 
komitetas nepritarė Vaistininkų rūmų projektui Nr. IXP-2848(2) (žr. 2003 
m. spalio 21 d. Komiteto išvadą).

Tuo pačiu norėtume pastebėti, kad ūkinės veiklos licencijavimas yra 
valstybinė funkcija, tačiau jos atlikimas teisės aktų pagrindu gali būti 
perduodama ir kitiems juridiniams asmenims. Viešojo administravimo 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant viešo administravimo sampratą, 
nurodoma, kad viešuoju administravimu laikoma ir įstatymais ir kitais 
teisės aktais reglamentuojama kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji 
veikla, skirta numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti. To paties 
straipsnio 8 dalyje apibrėžiant viešo administravimo sistemą, nurodoma, 
kad ją sudaro valstybinio administravimo subjektai, o straipsnio 13 dalyje 
nurodoma, kad kiti viešo administravimo subjektai – viešosios įstaigos 
bei ne vyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka 
suteikti viešojo administravimo įgaliojimai. Taigi, įstatymai gali priskirti 
(pavesti) kitiems juridiniams asmenims valstybinių funkcijų atlikimą.

Atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsnio 1 
dalies 6 punkto nuostatos farmacinės veiklos, išskyrus farmacinės veik-
los veterinarijoje, licencijavimo funkciją priskiria Sveikatos apsaugos 
ministerijos kompetencijai, ši institucija ir turėtų teikti minėtos funk-
cijos perdavimo tikslingumą bei tikėtinų pasekmių analizę. Paminėtina 
ir tai, kad 2002 m. spalio mėn. 4 d. rašte Nr. 03-01-0205343/0203936 
išdėstėme savo poziciją Sveikatos apsaugos ministerijai dėl licencijavi-
mo funkcijų perdavimo viešiesiems juridiniams asmenims, nurodant, 
kad tokio pobūdžio sprendimai turėtų būti motyvuojami koncepcinėmis 
nuostatomis, ar valstybei yra tikslinga perduoti licencijavimo funkcijas 
ne valstybės institucijoms.

Ministerijos valstybės sekretorius                      Paulius KoverovasDėl vaistininkų rūmų įstatymo projekto

Atsakydami į Jūsų 2003-10-24 raštą „Dėl nepritarimo vais-
tininkų rūmų įstatymo projektui“, atsižvelgdami į Konkurenci-
jos tarybos kompetenciją. kurią nustato Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymas ir kiti teisės aktai, nurodome, jog mūsų 
nuomone, Lietuvos Respublikos vaistininkų rūmų įstatymo 
projekto Nr. IXP-2848(2) 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų 
nuostatos, numatančios, jog Lietuvos vaistininkų rūmai, kurių 
nariais yra asmenys, turintys teisę verstis vaistininko praktika 
Lietuvos respublikoje, vykdo vaistininko praktikos bei vaistinių 
licencijavimą gali sudaryti prielaidas konkurencijos ribojimui 
farmacinių paslaugų teikimo rinkoje, kadangi tokia tvarka, 
reikštų, jog patys farmacinių paslaugų teikimo rinkos dalyviai 
paimtų sprendimus dėl teisės kitiems asmenims (potencialiems 
konkurentams) dalyvauti šioje rinkoje suteikimo.

L. e. pirmininko pareigas
Gendrikas Stukas

Mus sveikina Kolegos iš Latvijos ...

oFIcIaLI kronIka

D E K L A R A C I J A

Vaistininkai ir visuomenės 
sveikata

Helsinkis, 2003 spalio 9-11

Europos Farmacijos asociacijų 
forumas ir Pasaulio sveikatos organ-
izacijos Europos regioninė valdyba 
(EuroPharm Forum) 12-ajame metin-
iame susirinkime pareiškia:

•	 Atsižvelgiant į 2002m. Pasaulio 
sveikatos pranešimą: mažinti rizikos 
veiksnius, propaguoti sveiką gyveni-
mo būdą, o taip pat į 2002m. Europos 
sveikatos pranešimą bei Pasaulio 
sveikatos asamblėjos 55.18, skirtos 
gydymo kokybei: paciento saugu-
mui;
•	 Pripažįstant, kad sveiko gyven-

KREIPIASI į nacionalines far-
macijos asociacijas palaikyti PSO 
strateginius tikslus, o ypač:

1. Skatinti dirbančius vaistinink-
us dalintis atsakomybe mažinant 
sveikatos rizikos veiksnius, įvertinti 
veiksmus, kurie būtini tikslui pasiekti 
ir prisiimti asmeninę atsakomybę 
įgyvendinant numatytus ir suderintus 
veiksmus;
2. Skatinti dirbančius vaistininkus 
garantuoti tai, kad visa galima veikla 
bus vykdoma bendradarbiaujant su 
kitais sveikatos darbuotojais įtikinant 
visuomenę pasirinkti sveikatos sti-
prinimą;
3. Paremti bendradarbiavimo ir 
nuolatinių darbinių ryšių atsiradimą 
tarp sveikatos priežiūros dalyvių re-
gioniniame ir nacionaliniame lygyje;

KREIPIASI į vaistininkus:

4. Prisiimti savo atsakomybę, 
susijusią su visuomenės sveikatos 
problemomis;
5. Pripažinti svarbų vaidmenį, 
kurį jie gali atlikti mažinant rizikos 
veiksnius ir propaguojant sveiką 
gyvenimo būdą;
6. Pritaikyti savo žinias sugebėji-
mus ir patirtį praktinėje ir mokslinėje 
veikloje;
7. Paremti ir skatinti tarpdisciplin-
inį bendradarbiavimą siekiant pašal-
inti visuomenės sveikatos rizikos 
veiksnius;
8. Imtis profilaktikos priemonių 
siekiant sumažinti galimų pašalinių 
veikimo efektų;
9. Vystyti farmacijos praktiką siek-
iant užtikrinti paciento saugumą;

KREIPIASI į vyriausybes:

10. Imtis visų priemonių, kurios 
reikalingos siekiant palengvinti 
bendradarbiavimą tarp visų sveikatos 
specialistų;
11. Sutelkti pastangas tobulinant 
sveikatos apsaugos sistemos veiklą, 
nukreptą pacientų saugumo prob-
lemų sprendimui.

oFIcIaLI kronIka

imo būdo propagavimas ir mažin-
imas žmogaus sveikatos rizikos 
veiksnių, kurie atsiranda iš aplinkos, 
ekonominių, socialinių bei elgesio 
priežasčių, yra sveikos visuomenės 
kūrimo ir kovos su ligomis pagrin-
das;
•	 Pažymint, kad vaistininkai kartu 
su gydytojais, slaugos ir akušerijos 
specialistais formuoja pirminės 
sveikatos priežiūros pagrindą ir vaid-
ina svarbiausią vaidmenį mažinant 
rizikos veiksnius ir propaguojant 
sveiką gyvenimo būdą;
•	 Suprantant tai, kad vaistininkų 
tarpininkavimas ateityje plėsis at-
sižvelgiant į pacientų ir visuomenės 
poreikius;
•	 Suprantant tai, kad paciento 
saugumas gali būti įtakojamas pro-
fesionalaus ir sisteminio pagalbos 
prieinamumo, kuriame vaistininkai 
turi vaidinti svarbią rolę; 
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oFIcIaLI kronIka

Raštas Nr. 6A(1.30-1)0318
Farmacijos departamento prie SAM 
paaiškinimai dėl Lietuvos profesijų 
klasifikatoriaus taikymo

Va d o v a u j a n t i s  L R  v y r i a u s i o j o 
valstybinio darbo inspektoriaus 2002-
12-05 įsakymu Nr. 282 „Dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo“, 
rengiant darbuotojų instrukcijas turi būti 
nurodyti keturi profesijos kodo ženklai. 
Atsižvelgiant į LR farmacinės veiklos 
įstatymo 1 straipsnį, Lietuvoje farmacijos 
specialistais (farmacijos specialybės) laikomi 
vaistininkai ir farmakotechnikai. 

Todėl rengiant vaistininkų instrukcijas bei 
darbo sutartis, profesija turėtų būti žymima 
kodu „2224“, nenurodant kitų dviejų kodo 
ženklų. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 
ministro 2002-03-14 įsakymo Nr. 127 „Dėl 
farmacijos specialybių patvirtinimo“ 3 
punktu, vaistininko specialybei (profesinei 
kvalifikacijai) tvarkomuosiuose ir kituose 
dokumentuose yra prilyginamos ir kitos 
profesinės kvalifikacijos, kurios buvo 
suteiktos įgijus aukštąjį universitetinį 
farmacijos išsilavinimą. Todėl provizoriaus 
profesinę kvalifikaciją turintys asmenys 
tvarkomuosiuose ir kituose dokumentuose 
vadinami vaistininkais. 

Farmacijos departamentas siūlo skubos 
tvarka pakeisti profesijų skirstymą Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus dalyje „2224 
vaistininkai“. Tai atlikus, vaistininkus bus 
galima įvardyti pagal atliekamų darbų 
pobūdį.

Rengiant farmakotechnikų instrukcijas 
bei darbo sutartis, atsižvelgiant į LDRMT 
atliktus profesijų klasifikatoriaus pakeitimus, 
profesija turėtų būti žymima kodu „3228 
01 farmakotechnikas“. Klasifikatoriaus 
pogrupyje „3211 gyvosios gamtos mokslų 
technikai (laborantai)“ išbrauktas „3211 
11 farmakotechnikas“, todėl „3211“ kodas 
žymint farmakotechnikus neturėtų būti 
vartojamas.

Vaistinės fasuotojo funkcijas pagal 
profesijų klasif ikatoriaus aprašymą 
vykdo asmuo, priskiriamas „vaistininko 
pagalbininkui“ pagal kodą 5139 01, todėl 
fasuotojai turėtų būti vadinami „vaistininko 
pagalbininkais“. Sanitarams-valytojams, 
dirbantiems vaistinėje pagal atitinkamas 
indų plovimo, paruošimo, sterilizavimo ar 
patalpų valymo instrukcijas, siūlome kodą 
„5132 06 sanitaras-valytojas“. Jei atliekamas 
tik rutininis valytojos darbas, kuriam nereikia  
specialių įgūdžių ir gebėjimų, instrukcijų, 
galima taikyti kodą „9132 11 valytojas“, 
kuriuo žymimos nekvalifikuotos profesijos.

Atsižvelgiant į Ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos 
departamento prie LR Vyriausybės generalinio 
direktoriaus 1999 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 
74 , nustatytas veiklos rūšis, vaistinės veikla 
priskiriama mažmeninės prekybos skyriui, 

todėl profesijų klasifikatoriuje vaistinės 
administracijos darbuotojai priskiriami 
pirmai pagrindinei grupei – mažmeninės 
prekybos įmonių vadovams – „1214 05 
vaistinės direktorius (vedėjas)“. Tam 
pačiam kodui priskiriami ir direktoriaus 
pavaduotojai. Vaistinės skyriaus vedėjui 
galima suteikti kodą „1224 02 mažmeninės 
prekybos padalinio vadovas“.

Pažymime, kad profesija tvarkomuosiuose 
dokumentuose turi būti nurodoma tiksliai ir 
atitikti atliekamas pareigas, o profesijos 
kodas gali nesutapti (pažodžiui), nes profesijų 
klasifikatoriuje yra nedidelių neatitikimų.

2003 05 27
Direktorius Linas Mažeika

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
Ministro

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 

2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR.112 
„DĖL VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR 
VAISTŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO)“ 

PAKEITIMO

2003 m. gruodžio 3 d. Nr.V-706
Vilnius

P a k e i č i u Vaistų receptų rašymo ir 
vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams 
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 
8 d. įsakymu Nr.112 „Dėl receptų rašymo ir 
vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, 
Nr. 28-1013; 2003, Nr.12-451),

1. Papildau 12 punktą ir išdėstau taip:
„12. Įrašus recepte taisyti draudžiama. 

Kitoje recepto blanko pusėje negali būti 
jokių įrašų, žymų, kitokių tekstinių ar 
grafinių ženklų, išskyrus įrašus, nurodytus 
šių taisyklių 77, 81, 83, 96 ir 100 punktuose.“

2. Išdėstau 26 punktą taip:
„26. Receptas negalioja, jei jis išrašytas 

nesilaikant šių taisyklių ir jų reikalavimų 
neatitinkančiame blanke, jei jame išrašytos 
tarpusavyje nesuderinamos vaistinės 
medžiagos, jei pasibaigęs jo galiojimo 
terminas.“

3. Papildau 57 punktą ir išdėstau taip:
„57. Kompensuojamųjų vaistų ir MPP 

vienu kartu galima išrašyti gydymo kursui, 
trunkančiam iki vieno mėnesio, ūmių 
ligų atvejais – iki 7 dienų. Iki 3 mėnesių 
laikotarpiui vaistų išrašoma tik ligoniams, 
sergantiems lėtinėmis ligomis; vaistų, 
skiriamų šiems ligoniams pirmą kartą, 
galima išrašyti iki 1 mėnesio trukmės 
gydymo kursui. Vėliau, įsitikinus, kad 
vaistai veiksmingi, jų galima skirti gydymo 
kursui, trunkančiam iki 3 mėnesių, išskyrus 
narkotinius ir psichotropinius vaistus, 
išrašomus 31–35 punktų nustatyta tvarka. 
Išrašydamas kompensuojamųjų vaistų, 

gydytojas taip pat turi atsižvelgti į dozuočių 
originalioje pakuotėje skaičių, nurodytą 
Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų 
kainyne, išskyrus kitus teisės aktais 
numatytus atvejus. Iki 3 mėnesių laikotarpiui 
gali būti išrašomos tik pakartotinai skiriamos 
MPP, išskyrus hidrokoloidinius tvarsčius ir 
hidrogelį.“

Sveikatos apsaugos Ministras
Juozas Olekas
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Mus sveikina Kolegos 
iš Portugalijos ...

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
Ministro

Į S A K Y M A S

DĖL FARMACIJOS SPECIALISTŲ 
PROFESINĖS KOMPETENCIJOS 

VERTINIMO NUOSTATŲ 
PATVIRTINIMO

2003 m. gruodžio 9 d. Nr. V-714
Vilnius

Vadovaudamasis Farmacijos praktikos 
licencijų išdavimo fiziniams asmenims 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 
27 d. įsakymu Nr. V-173 „Dėl Farmacijos 
praktikos licencijų išdavimo fiziniams 
asmenims taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, 
Nr. 35-1500), 16-18 punktais,

1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Farmacijos specialistų profesinės 

kompetencijos vertinimo nuostatus;
1.2. Paraiškos Farmacijos specialistų 

profesinės kompetencijos vertinimo komisijai 
formą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą 
kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos 
sekretoriui E. Bartkevičiui.

Sveikatos apsaugos Ministras
Juozas Olekas

______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-714

FARMACIJOS SPECIALISTŲ 
PROFESINĖS KOMPETENCIJOS 

VERTINIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Farmacijos specialistų profesinės 

kompetencijos vertinimo nuostatai (toliau 
– nuostatai) reglamentuoja farmacijos 
specialistų (toliau – specialistų) profesinės 
kompetencijos vertinimą Farmacijos 
praktikos licencijų išdavimo fiziniams 
asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-173, 17 
punkte nurodytais atvejais, siekiant nustatyti:

1.1. ar ji atitinka/neatitinka įgytą ir 
nurodytą diplome ar kitame profesinės 
kvalifikacijos įgijimo dokumente;

1.2. ar specialisto profesinės veiklos 
trūkumai gali/negali būti vertinami kaip 
farmacijos praktikos klaida (toliau – praktikos 
klaida) arba dažnai pasikartojanti praktikos 
klaida;

1.3. ar specialistas dėl sveikatos būklės 
gali/negali eiti farmacijos specialisto 
pareigas;

1.4. arba kai asmuo profesinę kvalifikaciją 
įgijo ne Lietuvos Respublikoje ir Sveikatos 
apsaugos ministerijos sprendimu turi atlikti 
profesinių žinių tinkamumo testą ar išlaikyti 
kvalifikacinį egzaminą.

2. Šiuose nuostatuose vartojamos 
sąvokos:

2 .1 .  Profesinė kompetencija  – 
farmacijos specialisto funkcinis gebėjimas 
atlikti tam tikrą profesinę veiklą (užsiimti 
praktika pagal licencijoje, jei ši veikla 
licencijuojama, ar profesinės kvalifikacijos 
įgijimo dokumente nurodytą specialybę), 
turėti tos specialybės profesinei veiklai 
būtinų teorinių žinių, praktinių įgūdžių, 
patirties.

2 .2 .  Profes inės  kompetenci jos 
vertinimas – veiksmų seka farmacijos 
specialisto profesinei kompetencijai ir 
nustatytiems veiklos trūkumams įvertinti.

2.3. Praktikos klaida – farmacijos 
specialisto profesinės veiklos nusižengimai, 
trūkumai ir/ar veiksmai,  klaidingas 
(netinkamas) informacijos apie vaistus 
pateikimas, galėję lemti ar lėmę žalą ar 
pavojų pacientų sveikatai, kai tai patvirtinta 
faktais ar komisijos.

3. Farmacijos specialistų profesinę 
kompetenciją vertina sveikatos apsaugos 
ministro sudaryta Farmacijos specialistų 
profesinės kompetencijos vertinimo komisija 
(toliau – komisija).

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Vyriausybės 
nutarimais, sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais, kitais teisės aktais.

5.  Komisi jos  veikla grindžiama 
kolegialiu klausimų svarstymu, demokratijos, 
teisėtumo, viešumo principais ir asmenine 
komisijos narių atsakomybe. Komisijos 
nariai privalo saugoti informaciją, kuri 
pateikiama posėdžio metu ir įvardijama kaip 
konfidenciali.

6. Komisijos posėdžiai kviečiami 
keturis kartus per metus: kovo, birželio, 
rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Prireikus 
skubiai įvertinti specialisto profesinę 
kompetenciją, šaukiamas neeilinis komisijos 
posėdis. Komisijos darbą organizuoja 
Farmacijos departamentas prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Farmacijos 
departamentas).

7. Prašymą įvertinti farmacijos specialisto 
profesinę kompetenciją turi teisę pateikti:

7.1. farmacijos specialistas, norintis, kad 
būtų įvertinta jo profesinė kompetencija, ir/ar 
siekiantis gauti farmacijos praktikos licenciją 

po ilgesnės kaip 2 metų pertraukos;
7.2. Sveikatos apsaugos ministerijos 

Farmacijos praktikos licencijų išdavimo 
komisija, kai leidimas (licencija) verstis 
farmacine veikla (praktika) arba farmacijos 
praktikos l icencijos galioj imas yra 
panaikintas dėl specialisto nusižengimų, 
padarytų verčiantis farmacijos praktika, ar 
nustatytų farmacijos praktikos klaidų, arba 
gavus pranešimą, kad licencijos turėtojas dėl 
sveikatos būklės negali savarankiškai verstis 
farmacijos praktika;

7.3. juridinio asmens, vykdančio 
farmacinę veiklą, vadovas, remdamasis 
farmacinę veiklą kontrol iuojančios 
institucijos sprendimu, dėl per kalendorinius 
metus pasikartojančių specialisto farmacinės 
veiklos nusižengimų.

II. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA 
P R O F E S I N E I  K O M P E T E N C I J A I 
ĮVERTINTI

8. Farmacijos specialistas, norintis, kad 
būtų įvertinta jo profesinė kompetencija, 
mėnesį prieš komisijos posėdį Farmacijos 
departamentui arba komisijos sekretoriui 
pateikia:

8.1. nustatytos formos paraišką, kurioje 
nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, 
gyvenamosios vietos adresas ir telefonas, 
darbovietė, pareigos, priežastis, dėl kurios 
kreipiamasi į Farmacijos specialistų 
profesinės kompetencijos vertinimo 
komisiją, ir kiti duomenys pagal pateikiamus 
dokumentus;

8.2. Lietuvos Respublikos gyventojo 
asmens tapatybės kortelės, paskutinio asmens 
paso puslapio ar kito Lietuvos Respublikoje 
išduoto dokumento, suteikiančio teisę 
gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;

8.3. farmacijos studijų baigimo diplomo 
ar kito dokumento, patvirtinančio įgytą 
farmacijos specialisto profesinę kvalifikaciją, 
kopiją;

8.4. farmacinės veiklos, vykdytos baigus 
studijas, aprašymą (nurodant buvusias ir 
esamą darbovietes, eitas ir einamas pareigas, 
laikotarpius);

8.5. farmacinį išsilavinimą ar farmacijos 
profesinę kvalifikaciją įgijus užsienyje, 
farmacijos išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos 
Respublikoje patvirtinančio dokumento 
kopiją (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka toks 
pripažinimas yra privalomas);

8.6. pavardės, vardo keitimo dokumento 
kopiją, jeigu jie neatitinka nurodytų 
pateiktuose dokumentuose;

8.7. leidimo (licencijos) verstis farmacine 
veikla (praktika) arba farmacijos praktikos 
licencijos kopiją (jeigu turėjo);

8.8. leidimą (licenciją) verstis farmacine 
veikla (praktika) arba farmacijos praktikos 
licencijos galiojimo panaikinimo (jeigu buvo 
panaikintas galiojimas) dokumentą;

8.9. asmuo, kuriam licencijos (leidimo) 
galiojimas buvo panaikintas dėl padarytų 
nusižengimų verčiantis farmacijos praktika, 
pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad 
panaikinus licencijos (leidimo) galiojimą 
profesinė kvalifikacija buvo tobulinama 72 
valandas;

8.10. teorinių žinių vertinimo pažymą.
9. Jeigu farmacijos specialisto profesinė 

kompetencija vertinama vadovaujantis šių 
nuostatų 1.3 punktu, papildomai pateikiama 
asmens medicininės knygelės (forma 048/a), 
privalomojo sveikatos patikrinimo pažymos 
(forma 047/a) ar kito asmeniui išduoto 
sveikatos dokumento kopija.

10. Jeigu prašymą vertinti farmacijos 
specialisto profesinę kompetenciją teikia 
Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos 
praktikos licencijų išdavimo komisija, ji 
Farmacijos departamentui pateikia:

10.1. paraišką, kurioje nurodomas 
siūlomo vertinti asmens vardas, pavardė, 
gyvenamosios vietos adresas ir telefonas, 
darbovietė, pareigos, priežastis, dėl kurios 
kreipiamasi į Farmacijos specialistų 
profesinės kompetencijos vertinimo 
komisiją, ir kiti duomenys pagal pateikiamus 
dokumentus;

10.2. siūlomam vertinti farmacijos 
specialistui išduoto leidimo (licencijos) 
verstis farmacine veikla (praktika) arba 
farmacijos praktikos licencijos kopiją (jeigu 
turėjo);

10.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 
Farmacijos praktikos licencijų išdavimo 
komisijos posėdžio protokolo išrašą svarstytu 
klausimu – dėl licencijos turėtojo negalėjimo 
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Farmacijos departamento
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Direktoriaus
Į S A K Y M A S

DĖL FARMACIJOS TARYBOS PRIE 
FARMACIJOS DEPARTAMENTO 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO 
patvirtinimo

2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 1A-27
Vilnius
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savarankiškai verstis farmacijos praktika 
dėl sveikatos būklės ir su tuo susijusių 
dokumentų kopijas;

10.4. Sveikatos apsaugos ministerijos 
Farmacijos praktikos licencijų išdavimo 
komisijos posėdžio protokolo išrašą svarstytu 
klausimu – dėl leidimo (licencijos) verstis 
farmacine veikla (praktika) arba farmacijos 
praktikos licencijos galiojimo panaikinimo 
(jeigu galiojimas buvo panaikintas) ir su tuo 
susijusių dokumentų kopijas;

10.5. atvejo, kurio metu buvo nustatyta 
specialisto profesinės veiklos nusižengimų, 
trūkumų ir/ar veiksmų, galėjusių lemti ar 
lėmusių žalą ar pavojų paciento sveikatai arba 
klaidingas išvadas, aprašymą chronologine 
seka, pasirašytą juridinio asmens vadovo;

10.6. patologoanatominės, ligonio mirties 
priežasčių vertinimo, perinatalinių mirčių, 
klinikinės ar kitos konferencijos, kurios 
metu buvo nagrinėjamas paciento mirties 
ar ligos atvejis, jei paciento sveikatai buvo 
sukeltas pavojus ar padaryta žala, protokolo 
su išvadomis kopiją (jei tokia konferencija 
buvo organizuota);

10.7. paciento, kurio sveikatai buvo 
sukeltas pavojus ar padaryta žala, medicinos 
dokumentų kopijas arba išrašus dėl konkretaus 
atvejo, kitus dokumentus, patvirtinančius 
specialisto veiklos trūkumus ar veiksmus, 
galėjusius lemti ar lėmusius žalą ar pavojų 
pacientų sveikatai arba klaidingas išvadas.

11. Jeigu prašymą vertinti farmacijos 
specialisto profesinę kompetenciją teikia 
juridinio asmens, vykdančio farmacinę 
veiklą, vadovas, remdamasis farmacinę veiklą 
kontroliuojančios institucijos sprendimu, jis 
Farmacijos departamentui pateikia:

11.1. paraišką, kurioje nurodomas 
siūlomo vertinti specialisto vardas, pavardė, 
gyvenamosios vietos adresas ir telefonas, 
darbovietė, pareigos, priežastis, dėl kurios 
kreipiamasi į Farmacijos specialistų 
profesinės kompetencijos vertinimo 
komisiją, ir kiti duomenys pagal pateikiamus 
dokumentus;

11.2. farmacinę veiklą kontroliuojančios 
institucijos sprendimo, kuriuo siūloma 
vertinti specialisto profesinę kompetenciją, 
ir su tuo susijusių dokumentų kopijas;

11.3. siūlomam vertinti specialistui 
išduoto leidimo (licencijos) verstis farmacine 
veikla (praktika) arba farmacijos praktikos 
licencijos kopiją (jeigu turėjo);

11.4. siūlomo vertinti specialisto 
charakteristiką ir nustatytų nusižengimų 
aprašymą chronologine seka, pasirašytus 
juridinio asmens vadovo.

12. Vertinant profesinę kvalifikaciją 
šių nuostatų 10 ir 11 punktuose nurodytais 
atvejais, vertinamas specialistas turi teisę 
raštu pateikti paaiškinimus dėl tiriamo atvejo 
arba atsisakyti juos teikti.

13. Prašymą teikianti institucija ar 
specialistas, kurio profesinė kompetencija 
bus vertinama institucijos prašymu, turi 

teisę pateikti ir kitus su nagrinėjamu 
atveju susijusius dokumentus (gyventojų 
skundus, nepriklausomų ekspertų išvadas, 
žinių vertinimo pažymėjimus, profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo per paskutinius 5 
metus dokumentus ir kt.).

III. TEORINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS
14. Teorinės žinios kompiuterinės 

apklausos būdu vertinamos Kauno medicinos 
universiteto Podiplominių studijų centre, 
ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki 
komisijos posėdžio pagal tobulinimosi kursų 
klausytojų srautų kalendorinius planus, 
dalyvaujant komisijos sekretorei ir bent 
vienam komisijos nariui. Teorinių žinių 
vertinimą apmoka pareiškėjas pagal Kauno 
medicinos universiteto Senato patvirtintus 
įkainius, kurie negali viršyti pusės Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos 
minimalios mėnesinės algos dydžio.

15. Teorinių žinių vertinimo pažyma 
galioja 6 mėnesius. Specialisto, nepateikusio 
komisijai anksčiau išduotos teorinių 
žinių vertinimo pažymos, žinios gali būti 
vertinamos prieš komisijos posėdį, tačiau 
ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki 
posėdžio.

16. Paraišką teorinių žinių įvertinimui 
priima komisijos sekretorius. Komisijos 
sekretorius parengia dokumentus komisijos 
posėdžiui.

17. Vertinant vaistininko teorines žinias, 
pateikiama 100 klausimų iš farmacinio darbo 
organizavimo, vaistinės vaistų technologijos, 
b e n d r o s i o s  v a i s t ų  t e c h n o l o g i j o s , 
farmakognozijos,  farmakologijos ir 
farmacinės chemijos universitetinių studijų 
programų pagal pasirinktą profesiją:

17.1. bendrosios praktikos vaistininko;
17.2. klinikinio vaistininko;
17.3. vaistininko analitiko;
17.4. vaistininko farmakognosto;
17.5. vaistininko homeopato;
17.6. vaistininko organizatoriaus;
17.7. vaistininko technologo.
18 .  Ver t inan t  f a rmako techn iko 

teorines žinias, pateikiama 80 klausimų 
iš  farmacinio darbo organizavimo, 
vaistinės vaistų technologijos, bendrosios 
vaistų technologijos, farmakognozijos, 
farmakologijos, farmacinės chemijos 
neuniversitetinių studijų programų pagal 
farmakotechniko profesiją.

19. Įvertinus teorines žinias teigiamai 
(atsakius į ne mažiau kaip 80 procentų 
pateiktų klausimų), išduodama teorinių 
žinių vertinimo pažyma. Pažymą pasirašo 
komisijos sekretorius, teorinių žinių vertinime 
dalyvavęs komisijos narys ir komisijos 
pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas.

20. Nesurinkus reikiamo teigiamų 
atsakymų skaičiaus, teorinių žinių vertinimas 
gali būti pakartotas su kitu klausytojų srautu, 
bet ne anksčiau kaip po 7 kalendorinių dienų.

IV. KOMISIJOS DARBO 

ORGANIZAVIMAS
21. Komisijos nariai su pateiktais 

dokumentais turi susipažinti iš anksto. 
Kilus neaiškumų, komisijos pirmininkas gali 
reikalauti papildomos medžiagos.

22. Komisijos posėdžiai, atsižvelgiant 
į pateiktų paraiškų skaičių, komisijos 
pirmininko sprendimu gali būti šaukiami 
kelias dienas iš eilės.

23. Komisijos posėdžiai vedami lietuvių 
kalba. Posėdžiams vadovauja komisijos 
pirmininkas, o jo nesant – pirmininko 
pavaduotojas. Posėdis yra teisėtas, jeigu 
jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai 
komisijos narių.

24. Jei prašymą įvertinti specialisto 
profesinę kompetenciją pateikia šių nuostatų 
7.2 ir 7.3 punktuose nurodytos institucijos, 
siūlomas vertinti specialistas apie komisijos 
posėdį turi būti informuotas raštu ne vėliau 
kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki komisijos 
posėdžio, nurodant priežastis, dėl kurių 
siekiama įvertinti jo profesinę kvalifikaciją, 
ir numatomų teorinių žinių vertinimo ir 
posėdžio datas.

25.  Special is to,  kurio profesinė 
kompetencija vertinama, dalyvavimas 
posėdyje būtinas. Specialistui raštu atsisakius 
dalyvauti komisijos posėdyje arba neatvykus 
be pateisinamos priežasties, jo profesinė 
kompetencija nevertinama, o šių nuostatų 
7.2 ir 7.3 punktuose nurodytos institucijos 
informuojamos, kad komisijos sprendimas 
dėl specialisto profesinės kompetencijos 
nebus priimtas ir specialisto profesinė 
kvalifikacija vertinama kaip nepakankama.

26. Su pareiškėjų prašymais, pateiktais 
dokumentais, teorinių žinių vertinimo 
pažymos duomenimis komisijos narius 
supažindina komisijos pirmininkas ar 
jo paskirtas narys. Pareiškėjui gali būti 
pateikiami klausimai apie jo farmacinę 
praktiką, profesinę patirtį, jos trukmę, 
kompetenciją ir motyvaciją.

27. Komisija, susipažinusi su pareiškėjo 
dokumentuose pateikta informacija, teorinių 
žinių vertinimo ir pokalbio rezultatų visuma, 
balsuodama įvertina farmacijos specialisto 
profesinę kompetenciją kaip pakankamą arba 
nepakankamą.

28. Gavus paraišką skubiai įvertinti 
specialisto profesinę kompetenciją dėl 
specialisto praktikos klaidos, komisijos 
sekretorius per 5 darbo dienas išsiunčia gautą 
medžiagą komisijos nariams ir komisijos 
pirmininko sprendimu šaukiamas neeilinis 
posėdis. Komisijos sprendimas turi būti 
priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo paraiškos gavimo. Prireikus 
komisijos pirmininkas turi teisę sudaryti 
ekspertų komisiją. Ekspertų komisijos 
išvados turi būti pateiktos laiku, kad komisija 
galėtų priimti sprendimą per nustatytą 
terminą.

29. Visi komisijos nariai turi lygias balso 
teises. Balsuojama atvirai. Jeigu kokiu nors 

klausimu nuomonės nesutampa, komisijos 
nario nuomonė pažymima komisijos posėdžio 
protokole. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 
lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos 
narys, pavaduojantis komisijos pirmininką, 
turi tik vieną balsą. Sprendimas laikomas 
priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė 
posėdyje dalyvavusių komisijos narių.

30. Komisijos posėdžiai protokoluojami. 
Protokolą surašo komisijos sekretorius, 
neturintis balso teisės. Protokole nurodoma 
posėdžio data, posėdžio eilės numeris, 
posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, 
balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo 
„už“, „prieš“ ar „susilaikė“). Komisijos 
protokolą pasirašo komisijos pirmininkas 
arba jį pavaduojantis komisijos narys ir 
sekretorius.

31. Komisijos sprendimas, kurį parašais 
patvirtina komisijos pirmininkas, sekretorius 
ir visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai, 
įrašomas į specialisto pateiktą paraišką.

32. Farmacijos specialistui, kurio 
profesinę kompetenciją vertina komisija, 
per 10 darbo dienų išduodamas komisijos 
posėdžio protokolo išrašas, pasirašytas 
komisijos pirmininko arba pirmininko 
pavaduotojo ir sekretoriaus, kuris patvirtina, 
kad specialisto profesinė kompetencija yra 
pakankama arba nepakankama.

33. Farmacijos specialistas, kurio 
profesinė kompetencija įvertinta kaip 
nepakankama, gali kreiptis į komisiją 
ne anksčiau kaip po mėnesio, iš naujo 
pateikdamas komisijai visus reikalingus 
dokumentus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Komisijos išvadas specialistas per 15 

kalendorinių dienų po komisijos posėdžio 
protokolo išrašo gavimo dienos gali apskųsti 
sveikatos apsaugos ministrui.

36. Ginčai dėl šių nuostatų laikymosi 
nagr inė jami  Lie tuvos  Respubl ikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka.

37. Komisijos posėdžio protokolas 
ir vertinimo procedūros byla saugomi 
Sveikatos apsaugos ministerijos archyve 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka.

Va d o v a u d a m a s i s  F a r m a c i j o s 
departamento prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos direktoriaus 2001 m. gegužės 10 
d. įsakymu Nr. 19 „Dėl Farmacijos tarybos 
prie Farmacijos departamento prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“,

1.  T v i r t i n u Farmacijos tarybos prie 
Farmacijos departamento prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos darbo reglamentą 
(pridedama).

2.  P a s i l i e k u  įsakymo vykdymo 
kontrolę.

Direktorius Linas Mažeika
______________

PATVIRTINTA
Farmacijos departamento prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. 
lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1A-27

FARMACIJOS TARYBOS PRIE 
FARMACIJOS DEPARTAMENTO 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTERIJOS DARBO 
REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Farmacijos taryba prie Farmacijos 

departamento prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (toliau – Taryba) yra Farmacijos 
departamento prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos direktoriaus patariamoji 
institucija, kurios tikslas – teikti siūlymus 
dėl farmacinės veiklos krypčių bei farmacijos 
sistemos tobulinimo ir plėtojimo, vertinti 
rengiamų teisės aktų projektus, aptarti teisės 
aktų įgyvendinimo klausimus.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Konsti tucija, 
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymais, Farmacijos departamento 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
direktoriaus įsakymais, Farmacijos tarybos 
prie Farmacijos departamento prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos nuostatais, patvirtintais 
Farmacijos departamento prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos direktoriaus 2001 
m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 19, bei šiuo 
reglamentu.

3 .  Tarybos  darbas  gr indž iamas 
kolegialiu klausimų svarstymu posėdžiuose, 
demokratijos,  teisėtumo ir  viešumo 
principais, taip pat asmenine Tarybos narių 
atsakomybe.

II. TARYBOS DARBO 
ORGANIZAVIMAS

4. Tarybos narių skaičių ir personalinę 
sudėtį tvirtina Farmacijos departamento prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius.

5. Tarybos darbą koordinuoja, už jį 
atsako, Tarybos posėdžių datą ir laiką nustato 
Tarybos pirmininkas.

6. Tarybos posėdžius organizuoja, posėdžių 
medžiagą rengia, pareiškėjų prašymus, skundus 

svarstyti teikia, pasiūlymus bei kitus su Tarybos 
darbu susijusius dokumentus rengia Tarybos 
sekretorius.

7. Taryba turi teisę kreiptis dėl papildomos 
informacijos į valstybės ir/ar savivaldybės 
institucijas, kitus fizinius bei juridinius 
asmenis. Tarybos sekretorius turi teisę prašyti 
pareiškėjų papildomos medžiagos.

8. Apie anksčiau priimtų nutarimų 
vykdymą Tarybos narius posėdžiuose 
reguliariai informuoja Tarybos pirmininkas.

9. Už Tarybos dokumentų saugojimą, 
nutarimų, prireikus – ir kitų dokumentų viešą 
paskelbimą atsakingas Tarybos sekretorius.

III. KLAUSIMŲ TEIKIMAS TARYBAI
10. Taryboje svarstomi svarbiausi 

farmacinės veiklos klausimai, aptariamos 
pagrindinės jos kryptys, plėtojant ir tobulinant 
farmacijos sistemą, jos reguliavimą ir 
reglamentavimą, išklausomi narių bei 
pareiškėjų siūlymai, pastabos, nuomonės 
nagrinėjamais klausimais, svarstomi 
rengiamų įstatymų projektai, aptariamas 
praktinis teisės aktų įgyvendinimas bei 
galimos kliūtys ir kiti klausimai.

11. Tarybos posėdžiui teikiama medžiaga, 
susijusi su valstybės (savivaldybės) institucijų 
uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu, turi būti 
suderinta su šių valstybės (savivaldybės) 
institucijų vadovais.

IV. PASIRUOŠIMAS TARYBOS 
POSĖDŽIUI

12. Tarybos posėdžio medžiagą rengia 
Tarybos sekretorius. Tarybos pirmininkas 
gali pavesti parengti medžiagą organizacijai 
ir/ar fiziniam asmeniui, teikiančiam svarstyti 
klausimus. Parengtą medžiagą ją rengęs 
asmuo Tarybos sekretoriui pateikia ne 
vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Tarybos 
posėdžio.

13. Kiekvienu svarstyti teikiamo 
klausimo esmė ir siūlomo sprendimo 
pagrindimas pateikiamas raštu. Prireikus 
pridedama papildoma medžiaga ir kt.

14. Apie posėdžio datą ir laiką narius 
informuoja bei posėdžio medžiagą ne vėliau 
kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio 
elektroniniu paštu arba raštu pateikia Tarybos 
sekretorius.

15. Į Tarybos posėdžius gali būti 
kviečiami pareiškėjai, valstybės ir/ar 
savivaldybės institucijų, nevyriausybinių 
organizacijų atstovai bei kiti asmenys.

16. Klausimų svarstymo eiliškumas, 
pranešėjai nurodomi darbotvarkėje. Šio 
reikalavimo gali būti nesilaikoma ypatingais 
atvejais, kai Taryba sprendimą turi priimti 
nedelsdama ir posėdis sušaukiamas skubiai.

V. TARYBOS POSĖDIS
17. Tarybos posėdžiams vadovauja 

pirmininkas.
18. Jeigu pirmininkas negali dalyvauti 

Tarybos posėdyje, posėdžiui vadovauja jo 
paskirtas tarybos narys.



592003/5-62003/5-658

oFIcIaLI kronIkaoFIcIaLI kronIka

19. Pirmininkas atsakingas už Tarybos 
posėdžių darbotvarkės planavimą, jų 
vedimo tvarką.

20.  Tarybos posėdyje  paprasta i 
svarstomi tik į posėdžio darbotvarkę įtraukti 
klausimai, kuriais pirmininko įgalioti 
asmenys yra parengę nutarimų projektus.

21. Jeigu sprendimą reikia priimti 
nedelsiant ir nutarimų projektai dėl 
objektyvių priežasčių nėra parengti ar 
suderinti, pirmininkas turi teisę pateikti 
klausimą Tarybai posėdžio metu ir siūlyti 
įtraukti jį į posėdžio darbotvarkę.

22. Svarstant atskirus darbotvarkės 
klausimus,  p i rmiausia  išklausomas 
darbotvarkėje nurodytas pranešėjas, kuris 
pristato klausimą, informuoja apie nutarimo 
projekto derinimą, gautas pastabas ir 
pasiūlymus.

23. Pranešimo trukmę nustato Tarybos 
pirmininkas, suderinęs su pranešėju. 
Paprastai tam skiriama 15 minučių, Tarybos 
nario nuomonei pareikšti – iki 5 minučių. 
Prireikus Tarybos pirmininkas gali nustatyti 
kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo 
trukmę.

24. Tarybos posėdyje negali būti 
svarstomi klausimai, kurie prieš tai nustatyta 
tvarka turėjo būti apsvarstyti atitinkamose 
institucijose arba organizacijose.

VI. DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE 
IR BALSAVIMAS

25. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, 
jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du 
trečdaliai jos narių.

26. Tarybos narys, negalintis dalyvauti 
posėdyje, ne vėliau kaip prieš 2 darbo 
dienas iki posėdžio privalo apie tai pranešti 
pirmininkui ir turi teisę raštu pareikšti savo 
nuomonę pateiktais svarstyti klausimais. 
Raštu pateikta nuomonė turi būti paskelbta 
Tarybos posėdyje.

27. Jeigu Tarybos posėdyje negali 
dalyvauti daugiau kaip pusė narių, Tarybos 
pirmininkas posėdį atideda ir apie tai 
informuoja Tarybos narius.

28 .  Tarybos  narys ,  s i s temingai 
n e d a l y v a u j a n t i s  p o s ė d ž i u o s e  i r 
nepranešantis apie nedalyvavimo priežastis, 
Farmacijos departamento prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu 
gali būti pašalintas iš Tarybos.

29. Visi Tarybos nariai turi lygias 
balso teises.

30. Tarybos sprendimai priimami 
posėdyje dalyvaujančių narių bendru 
sutarimu arba atviru balsavimu, paprasta 
posėdyje dalyvaujančių narių balsų 
dauguma, jeigu nuomonės nesutampa.

31. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 
lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos 
narys, laikinai pavaduojantis pirmininką, 
turi tik vieno balso teisę.

V I I .  TA R Y B O S  P O S Ė D Ž I Ų 
PROTOKOLAVIMAS IR NUTARYMŲ 

ĮFORMINIMAS
32. Tarybos posėdžiai protokoluojami. 

Protokolą surašo Tarybos sekretorius. 
Protokole nurodoma svarstyto klausimo 
esmė, narių pastabos ir pasiūlymai bei 
balsavimo rezultatai, klausimas priimtas 
bendru sutarimu ar atviru balsavimu, 
pažymint, kas balsavo „už“, „prieš“ ar 
susilaikė.

33.  Tarybos posėdžių nutarimai 
įforminami protokolais, kuriuos pasirašo 
Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

34. Tarybos nutarimas įsigalioja nuo jo 
priėmimo dienos, jeigu jame nenurodyta 
kitaip.

35. Tarybos sekretorius privalo parengti 
posėdžio protokolą ne vėliau kaip per tris 
darbo dienas, prireikus – per vieną darbo 
dieną.

36. Jeigu protokolui parengti reikalingi 
papildomi dokumentai ar informacija, juos 
kitą dieną po Tarybos posėdžio sekretoriui 
(raštu arba elektroniniu paštu) pateikia 
klausimus pristatę asmenys.

37. Tarybos posėdžio protokolai 
pateikiami Farmacijos departamento prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui, 
o protokolų išrašai – sveikatos apsaugos 
viceministrui, kuruojančiam farmaciją.

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos Ministro
Į S A K Y M A S

DĖL REGISTRUOJAMŲ VAISTINIŲ 
PREPARATŲ GEROS GAMYBOS 

PRAKTIKOS PAŽYMĖJIMŲ 
(SERTIFIKATŲ)

2003 m. gegužės 15 d. Nr. V-282
Vilnius

V a d o v a u d a m a s i s  L i e t u v o s 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2001 m. gruodžio 22 d. 
įsakymo Nr.669 „Dėl Bendrųjų vaistinių 
preparatu registravimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr.8-297; 
2003 Nr.19-836) 16.12 ir 16.13 punktais:

1.N u s t a ta u, kad:
1.1. vaistinio preparato gamybą 

pagal geros gamybos praktikos (GGP) 
reikalavimus pažymi:

1.1.1. GGP pažymėjimas (sertifikatas) 
– dokumentas, patvirtinantis, kad 
gamintojas turi teisę gaminti vaistinius 
preparatus, laikosi nustatytų GGP sąlygų 
ir yra periodiškai tikrinamas GGP 
inspekcijos;

1.1.2. vaistinio preparato sertifikatas 
– dokumentas, pažymintis, kad vaistinis 
preparatas yra registruotas toje šalyje 
ir pagamintas laikantis nustatytų GGP 
sąlygų, išduotas pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos sertifikavimo schemą;

1 .1 .3 .  va l s tybės  a t s ak ingos 
institucijos (Lietuvos Respublikoje – 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos) 
in spekc i jos  pažyma  ap ie  GGP 
patikrinimo rezultatus;

l.2. registruojant ar perregistruojant 
vaistinį preparatą, turi būti pateikti visų 
vaistinio preparato gamybos grandinėje 
dalyvaujančių gamintojų dokumentai, 
nurodyti 1.1.1 ir 1.1.2 punktuose;

1.3. teikiant paraiškas registravimo 
dokumentų pakeitimams patvirtinti, 1.1.1 
ir l.l.2 punktuose nurodyti dokumentai 
pateikiami tuo atveju, jei vaistinio 
preparato gamybos grandinėje pasikeičia 
ar atsiranda naujas gamintojas;

1.4. Lietuvoje pripažįstami 1.1 
punkte išvardyti dokumentai, išduoti:

1.4.l. Europos Sąjungos šalių narių 
kompetentingų institucijų;

1.4.2. kompetentingų institucijų 
šalių, sudariusių sutartis su Europos 
Sąjunga dėl GGP inspekcijų abipusio 
pripažinimo  (MRA), kai sutartis 

galioja arba jai taikomas pereinamasis 
laikotarpis, arba Europos sutartį dėl 
pramonės gaminių atitikties įvertinimo 
ir pripažinimo (PECA);

1 .4 .3 .  Lie tuvos  Respubl ikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (1.1.1 
punkte nurodytu atveju) ir Valstybinės 
vaistu kontrolės tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (1.1.2 ir 1.1.3 
punktuose nurodytais atvejais);

1.5. dokumentai, išduoti kitų, 
nenurodytų 1.4 punkte, šalių, nelaikomi 
pakankamais įrodymais, kad vaistinis 
preparatas pagamintas pagal GGP 
reikalavimus. Registravimo proceso 
metu tai turi būti įvertinta vadovaujantis 
1.4.1 – 1.4.3 punktuose nurodytų 
šalių atsakingų institucijų inspekcijų 
pažymomis apie GGP patikrinimo 
rezultatus, įvardytomis 1.1.3 punkte.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą 
kontroliuoti ministerijos sekretoriui E. 
Bartkevičiui.

Sveikatos apsaugos Ministras 
Juozas  Olekas

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos Ministro
Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 5 D. 
ĮSAKYMO NR. 320 „DĖL GEROS 

VAISTŲ PLATINIMO PRAKTIKOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO

2003 m. birželio 24 d. Nr.V-372
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tinkamą įmonių 
atitikties geros vaistų platinimo praktikos 
reikalavimams įvertinimą,

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 
5 d. įsakymą Nr. 320 „Dėl Geros vaistų 
platinimo praktikos taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2001, Nr.50-1762; 2002, Nr.120-5456; 
2003, Nr.45-2045):

1.1. išdėstau 4.1 punktą taip:
„4.1. Valstybinei vaistų kontrolės 

tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
iki 2003 m. gruodžio 31 d. įvertinti prašymus 
pateikusių vaistų platinimo įmonių atitiktį 
Geros vaistų platinimo praktikos taisyklių 
reikalavimams;“.

Sveikatos apsaugos Ministras 
Juozas  Olekas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo

ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos

apsaugos ministro 2003 m. balandžio 11 
d.

įsakymu Nr. ISAK-480/V-210
 

MINIMALŪS VAISTININKO 
RENGIMO REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.  Š i e  min ima lūs  va i s t i n inko 

rengimo, suteikiant vaistininko profesinę 
kvalifikaciją, reikalavimai parengti, siekiant 
įgyvendinti 1985 m. rugsėjo 16 d. Tarybos 
direktyvą 85/432/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių tam 
tikrą veiklą farmacijos srityje, nuostatų 
derinimo bei 1985 m. rugsėjo 16 d. Tarybos 
direktyvą 85/433/EEB dėl vaistininkų 
diplomų, pažymėjimų ar kitų oficialią 
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 
abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, 
padedančias veiksmingai  naudotis 
įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas 
farmacijos srityje.

 
II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI 

VAISTININKO PROFESINEI 
KVALIFIKACIJAI ĮGYTI

2. Universitetinė vientisųjų farmacijos 

studijų programa (toliau – studijų programa), 
skirta asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip 
vidurinį išsilavinimą.

3.  Farmaci jos  s tudi jų  krypt ies 
universitetinis aukštojo mokslo diplomas 
išduodamas baigus ne trumpesnį kaip 
penkerių metų – 200 kreditų mokymo kursą, 
kurį sudaro:

3.1. ne mažiau kaip ketverių su puse 
metų (180 kreditų) teorinės ir praktinės 
vientisosios studijos universitetinės 
aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, 
ir

3.2. ne trumpesnė kaip šešių mėnesių 
farmacinės veiklos praktika (praktinei 
profesinei patirčiai įgyti) visuomenės ar 
ligoninės vaistinėje.

4. Mokymo proceso metu turi būti 
suteikta pakankamai žinių apie:

4.1. vaistus ir vaistams gaminti 
naudojamas medžiagas ( jų sudėtį , 
tapatybės nustatymą, kokybės kontrolę, 
cheminės analizės metodus);

4.2. vaistų gamybos technologiją;
4.3. fizikinius, cheminius, biologinius 

bei mikrobiologinius vaistų ir farmacijos 
produktų tyrimus;

4.4. medžiagų apykaitą žmogaus ir 
gyvūnų organizmuose;

4.5. vaistų poveikį ir vartojimą, 
toksiškų medžiagų poveikį;

4.6. mokslinį vaistų įvertinimą, kuriuo 
vadovaudamasis asmuo galėtų teikti 
teisingą informaciją apie vaistus;

4.7. farmacinės veiklos organizavimo 
teisinius pagrindus, vaistininko praktikai 
keliamus reikalavimus.

5. Kiekvieno dėstomo dalyko praktinė 
dalis turi būti proporcinga teorinei ir 

atitikti universitetinei studijų programai 
keliamus reikalavimus.

6 .  F a r m a c i j o s  s t u d i j ų  k r y p t i e s 
universitetinis aukštojo mokslo diplomas 
suteikia farmacijos magistro kvalifikacinį 
laipsnį ir vaistininko profesinę kvalifikaciją.

______________
 

Minimalių reikalavimų vaistininkų 
rengimui
priedas

 
MINIMALŪS REIKALAVIMAI 

FARMACIJOS STUDIJŲ 
PROGRAMOMS

 
Į universitetinių farmacijos studijų 

programą turi būti įtraukti šie teoriniai ir 
praktiniai dalykai:

1. Augalų ir gyvūnų biologija.
2. Fizika.
3. Bendroji ir neorganinė chemija.
4. Organinė chemija.
5. Analitinė chemija.
6. Farmacinė chemija, įskaitant vaistų 

analizę.
7. Bendroji ir taikomoji biochemija 

(medicininė).
8. Anatomija ir fiziologija.
9 .  L o t y n ų  k a l b a  i r  m e d i c i n o s 

terminologija.
10. Mikrobiologija.
11. Farmakologija ir farmakoterapija.
12. Vaistų gamybos technologija.
13. Toksikologija.
14. Farmakognozija.
15. Įstatymai, reguliuojantys farmacinę 

veiklą, profesinė etika.

Mus sveikina Kolegos iš Didžiosios Britanijos ...
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Kompensuojamųjų	vaistų	
pasą	būtina	saugoti

Neseniai per visą Lietuvą nuvilnijo žinia 
apie Šiaulių krašto apsukruolius, apsimetusius 
ligonių kasų atstovais, kurie, pasinaudoję 
žmonių patiklumu ir gyventojų pateiktuose 
kompensuojamųjų vaistų pasuose padarę 
pačių sumanytus įrašus, sugebėjo pasipelnyti. 
Gyventojai nukentėjo du kartus: iš jų ne tik 
buvo išvilioti pinigai, bet ir prireikė keisti 
sugadintus kompensuojamųjų vaistų pasus. 
Tai yra - sumokėti 50 litų. Tiek kainuoja 
pakeisti sugadintą kompensuojamųjų vaistų 
pasą nauju.

Neretai ir patys gyventojai pameta arba 
sugadina kompensuojamųjų vaistų pasą. 
Kartais jis pavagiamas, sudega gaisre, dingsta 
nelaimingų atsitikimų metu.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos 
specialistai pataria, kaip elgtis vienu ar kitu 
atveju.

Ką būtina žinoti gyventojui apie 
kompensuojamųjų vaistų pasą?

Kompensuojamųjų vaistų pasas – 
dokumentas, savo svarba prilygstantis 
piliečio pasui, valstybinio socialinio 
draudimo ar pensininko pažymėjimui. Jis 

nustatytos formos prašymą ir tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Gyventojai prašymą 
dėl kompensuojamųjų vaistų paso gali 
užpildyti ir iš anksto.
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vyksta paskolos ėmimo procedūros, kurias 
galutinai tikimasi užbaigti iki šių metų 
sausio mėnesio.

Pasitarime diskutuota apie tai, jog nuo 
2004 m. gegužės 1 d. Lietuvoje vaistams 
bus pradėtas taikyti 5 proc. PVM mokestis. 
Ministras teigė, jog galimo kompensuojamųjų 
vaistų kainų padidėjimo bus siekiama 
išvengti derantis dėl mažesnių jų bazinių 
(t.y. valstybės subsidijuojamų) kainų. 
Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų 
kainyną žadama dar kartą keisti iki 2004 m. 
gegužės 1 d.

Taip pat kalbėta apie Geros platinimo 
praktikos taisykles, kurios visoms vaistų 
prekybos įmonėms bus taikomos nuo 
2004 m. sausio 1 d. Atitikti šias Europos 
Sąjungos reikalavimus atitinkančias taisykles 
turės įmonės, norinčios gauti licencijas 
farmacinei veiklai.

Vaistų didmenininkų įmonių atstovai 
taip pat kalbėjo apie jiems aktualią vaistų 
utilizavimo problemą. Šiuo metu vienintelė 
Lietuvoje įmonė UAB „Korys” turi teisę 
surinkti farmacines medicinos atliekas, 
tačiau Aplinkos ministerija yra sustabdžiusi 
šią veiklą. Situacija tampa pavojinga, nes 
vaistų platinimo įmonės utilizavimui skirtus 
vaistus iki šiol sandėliuoja savo patalpose. 
Tai aktualu ir ligoninėms, neturinčioms kur 
sunaikinti medicinines atliekas. Ministras 
pažadėjo nedelsiant šią problemą spręsti.
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ne tik leidžia vesti kompensuojamųjų vaistų 
išrašymo, išdavimo apskaitą bei kontrolę, bet 
ir padeda subalansuoti, tvarkingai panaudoti 
tas lėšas, kurias valstybė skiria gyventojų 
gydymui.

Kompensuojamųjų vaistų pasus išduoda 
medicinos įstaigos, pasirašiusios su teritorine 
ligonių kasa susitarimą dėl kompensuojamųjų 
vaistų pasų išdavimo ir įrengusios nustatytus 
reikalavimus atitinkančią darbo vietą. 
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 
nuo 2002-ųjų metų birželio iki šiol 
šalies gyventojams išduota apie 1,8 mln. 
kompensuojamųjų vaistų pasų. Vien Šiaulių 
teritorinės ligonių kasos zonoje veikiančios 
įstaigos per mėnesį jų išduoda daugiau nei 
septynis tūkstančius.

Šį griežtos apskaitos dokumentą gauna 
tik privalomuoju sveikatos draudimu 
apdrausti gyventojai, pateikę asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, t. y. suaugusieji 
privalo pateikti pasą, o vaikai, jeigu jo neturi, 
gimimo liudijimą. Kompensuojamųjų vaistų 
blankuose gydytojai ligoniui išrašo jam 
būtinus kompensuojamuosius vaistus.

U ž  p i r m ą  k a r t ą  i š d u o d a m ą 
kompensuojamųjų vaistų pasą pacientui 
m o k ė t i  n e r e i k i a .  K e i č i a n t  s e n ą j į 
dokumentą į naująjį, t. y. panaudojus visus 
kompensuojamųjų vaistų blankus, reikia 
mokėti 3 litus. Sugadinus, pametus šį 
dokumentą taikytinos tam tikros priemonės. 
Tuo atveju, jei apdraustasis negrąžina senojo 
kompensuojamųjų vaistų paso, naujasis vaistų 
pasas gali būti išduodamas tik sumokėjus 
50 litų (praradimo mokestis). Nuslėpti, 
kad dar nesi turėjęs kompensuojamųjų 
vaistų paso, jei esi jį pametęs, neįmanoma. 
Asmuo, išduodantis šį dokumentą, naudojasi 
informacines sistema, kurioje sukaupti 
duomenys apie apdraustąjį.

Tuomet, kai kompensuojamųjų vaistų 
pasą pavagia, ar jis prarandamas dėl gaisro 
ar kito nelaimingo atsitikimo, apdraustasis 
turi pateikti policijos pažymą apie įvykį. 
Jam naujas dokumentas išduodamas taikant 
tam tikrą lengvatą: nukentėjusiam asmeniui 
teks sumokėti tik kompensuojamųjų vaistų 
paso keitimo mokestį – 3 litus. Šiais atvejais 
anksčiau išduotas kompensuojamųjų vaistų 
pasas ir nepanaudoti receptai skelbiami 
negaliojančiais.

N o r i n t i e j i  i š  k a r t o  a t s i i m t i 
kompensuojamųjų vaistų pasą užtrukti 
neturėtų, nes titulinis jo lapas, kuriame 
įrašomi būtinieji duomenys: asmens 
kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta 
ir kt., pildomas kompiuteriu, naudojantis 
kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo 
informacinė sistema.

Taip pat kompensuojamųjų vaistų pasą 
apdraustojo vardu gali atsiimti ir kitas 
asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti tapatybę 
patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam 
reikalingas kompensuojamųjų vaistų pasas, 

Pigesnis	vaistas	nereiškia	
–	blogesnis

Išrašydamas kompensuojamųjų vaistų 
gydytojas privalo, kaip numato sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas, informuoti 
pacientus apie išrašomų vaistų kainas 
ir nustatytas priemokas. Gaudami šią 
informaciją, pacientai neretai klausia, ar verta 
rinktis pigesnį, ar jis ne blogesnis už brangiau 
kainuojantį medikamentą? Tai suprantama, 
nes kainą natūraliai linkstame sieti su 
produkto kokybe, patikimumu, saugumu. Vis 
dėlto kalbant apie vaistų rinką, būtina žinoti, 
kad pigesnis – nebūtinai blogesnis.

Etiniai ir generiniai vaistai
Vaistus galima skirstyti į etinius 

(patentinius) ir generinius. Etinius vaistus 
kuriančios ir gaminančios farmacijos 
kompanijos daug investuoja į mokslinius 
tyrinėjimus. Jos ne tik sukuria naują vaistą, 
bet ir atlieka specialius medikamento kokybės, 
saugumo ir veiksmingumo tyrimus. Vaistui 
sukurti išleidžiama apie 100–500 mln. JAV 
dolerių, o kol jis sukuriamas, testuojamas bei 
įdiegiamas, praeina 5–10 metų.

Kol galioja etinės farmacijos kompanijos 
išrastų vaistų patentas, jokia kita firma negali 
gaminti patentuoto preparato. Didelės naujai 
sukurtų vaistų kainos bei patentas, galiojantis 
tam tikrą laikotarpį (6–10 metų), leidžia 
kompanijai atgauti lėšas, išleistas naujo 
medikamento išradimui ir tyrimams.

Tik pasibaigus etinio vaisto patento 
galiojimo laikui pradedami gaminti generiniai 
medikamentai, kurių veiklioji medžiaga tokia 
pat, kaip etinio vaisto. Generinius vaistus 
gaminančioms farmacijos kompanijoms 
nebereikia atlikti šių medikamentų saugumo 
ir veiksmingumo tyrimų. Tai lemia, kad 
generiniai vaistai gerokai pigesni už etinius, 
bet tokie pat veiksmingi bei saugūs.

Įprasta, kad generinius vaistus, kurių 
veiklioji medžiaga ta pati, gamina ne viena, 
o skirtingos farmacijos kompanijos. Tokie 
vaistai turi vieną bendrinį pavadinimą, bet 
skirtingus firminius pavadinimus. Įvairios ir 
šių vaistų kainos, todėl pacientas, gydytojui 
rekomendavus, visuomet gali pasirinkti 
pigesnį medikamentą. Gydymo kokybė tikrai 
nenukentės, nes, kaip minėta, visų tos pačios 
grupės vaistų veiklioji medžiaga yra ta pati.

Siekiama stabilizuoti išlaidas
Spartus išlaidų vaistams didėjimas – 

bendra tendencija visose šalyse, todėl išlaidų 

Dėl	abipusio	pripažinimo	
procedūros	įgyvendinimo	
Lietuvoje
Galioja vaistiniams preparatams, 
įregistruotiems arba registruojamiems 
ES, kurioje nors į ją stojančioje 
šalyje, Islandijoje

Vis artėja Lietuvos Respublikos stojimo 
į ES diena, kai mūsų šalyje pradės galioti 
ES reglamentai (Regulations), o direktyvas 
(Directives) reikės perkelti į šalies įstatymus.

Direktyvos 2001/83/ES 18 straipsnis 
teigia, kad šalis ES narė, žinodama apie tai, 
kad registravimui joje pateiktas vaistinis 
pre paratas jau yra registruotas kitoje šalyje 
narėje, turi prašyti pastarosios pateikti 
vertinimo ataskaitą (Assessment	 Report). 
Direktyvos 2001/83/ES 17 straipsnis teigia, 
kad šalis ES narė, žinodama apie tai, kad 
registravimui joje pateikto vaistinio preparato 
registravi mo procedūra vyksta kitoje šalyje 
narėje, gali sustabdyti paraiškos nagrinėjimą, 
kol iš pastarosios gaus vertinimo ataskaitą.

Vertinimo ataskaitą gavusi šalis 
(Concerned	Member	 State) per 90 dienų 
turi pripažinti kitos šalies narės (referentinės 
šalies, Reference	Member	State) sprendimą 
ir jos patvirtintą preparato charakteristikų 
santrauką arba nustatyta tvarka pareikšti 
abejones dėl galimybės registruoti.

Nurodytoji tvarka taip galioja kitose 
Europos ekonominės erdvės šalyse 
(Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje) 
įregistruotiems arba registruojamiems 
vaistiniams preparatams.

Remiantis „Bendrųjų vaistinių preparatų 
registravimo taisyklių“ 27 punktu, VVKT 
turi išnagrinėti pateiktą dokumentaciją ir 
pri imti sprendimą dėl vaistinio preparato 
įregistravimo ne vėliau kaip per 180 dienų 
nuo reikiamos dokumentacijos gavimo, 
todėl aukščiau nurodyta tvarka (abipusio 
pripažinimo procedūros būdu) turėtų būti 
registruojami vaistiniai preparatai, kurių 
paraiškos priimtos š. m. lapkričio 3 d. arba 
vėliau (t. y. likus mažiau kaip 180 dienų iki 
2004 m. gegužės l d.).

Lietuvai įstojus į ES, sprendimus 
dėl vaistinių preparatų, registruotų arba 
registruojamų ES, kurioje nors į ją stojančioje 
šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine arba 
Norvegijoje, registravimo VVKT galės 
priimti tik gavusi vertinimo ataskaitas iš 
atitinkamos referentinės šalies institucijos, t. 
y. ne anksčiau kaip 2004 m. rugpjūčio mėnesį 
(padėtis tokia pati tiek paraišką registravimui 
VVKT pateikus 2003 m. gruodžio mėn., tiek 
2004 m. gegužės pradžioje, kadangi į abipusio 
pripažinimo procedūrą Lietuva įsitrauks 
2004 m. gegužės mėn.). Atsižvelgdama į 
susidariusią situaciją ir remdamasi Acquis	
darbo grupės rekomendacijomis, VVKT siūlo 
pareiškėjams registruoti minėtus vaistinius 
prepara tus tokia tvarka:

1. Jei vaistinis preparatas neregistruotas 
nė vienoje ES ar į ją stojančioje šalyje, tai 
reikėtų pateikti paraišką tik vienai ES arba į 
ją stojančiai šaliai (po plėtros nustatyta tvarka 
pradėti abipusio pripažinimo procedūrą).

2. Jei paraiška jau paduota kelioms ES 
šalims, reikėtų pasirinkti referentinę šalį iš 
dabartinių ES šalių ir atsiimti paraišką iš visų 
kitų šalių (įskaitant stojančias) arba paprašyti 
sustabdyti paraiškos nagrinėjimą jose iki 
ES plėtros (po to nustatyta tvarka pradėti 
abipusio pripažinimo procedūrą). Lietuva 
būti referentine šalimi kol kas negali.

3. Jei vaistinis preparatas jau įregistruotas 
bent vienoje ES arba į ją stojančioje šalyje, tai 
paraiškas, nenumatomas baigti nagrinėti į ES 
stojančiose šalyse iki plėtros, reikėtų atsiimti 
arba paprašyti sustabdyti jų nagrinėjimą (po 
plėtros nustatyta tvarka pradėti abipusio 
pripažinimo procedūrą).

Pažymėtina, kad aukščiau nurodyta 
tvarka negalioja pripažinto medicininio 
vartojimo tipo paraiškoms registruoti tų 
preparatų, kurių charakteristikų santraukos 
ES nesuderintos, (pastarieji bus toliau 
registruojami nacionalinės procedūros būdu).

Rimas	Jankūnas
VVKT viršininko pavaduotojas

Vaistų registracijos skyriaus vedėjas

Vyriausybės	narkotikų	
kontrolės	komisijos	
posėdyje

Šiandien Sveikatos apsaugos ministerijoje 
įvyko ministro J. Oleko vadovaujamos 
Vyriausybės narkotikų kontrolės komisijos 
posėdis. Jame svarstyti aktualūs narkomanijos 
prevencijos klausimai.

Valstybinės visuomenės sveikatos 
tarnybos direktoriaus pavaduotoja A. 
Astrauskienė komisijos nariams pristatė 
Nacionalinės narkomanijos prevencijos ir 
narkotikų kontrolės programos 2004-2008 
m. projektą. Jame ypač akcentuojama 
asmenų, sergančių priklausomybės nuo 
psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į 
visuomenę, jų gydymas bei reabilitacija. Tuo 
šiems ligoniams siekiama padėti atsisakyti 
alkoholio, narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų, atstatyti gebėjimus, ryšius su 
šeima ir bendruomene, įsijungti į darbo rinką.

Kol kas mūsų šalyje stacionarinių 
narkomanų reabilitacijos bendruomenių yra 
nedaug. Šiuo metu veikia apie 20 ilgalaikės 
reabilitacijos ir dienos centrų, skirtų 
asmenims, sergantiems priklausomybės 
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis. 
Ilgalaikės reabilitacijos įstaigose paslaugas 
gali gauti apie 200 sveikstančiųjų per metus. 
Šis skaičius toli gražu neatitinka poreikio 
reabilitacijai, todėl šias paslaugas būtina 
plėsti. Ypač aktuali problema - specializuota 
reabilitacija nepilnamečiams ir moterims.

Ministras	susitiko	su	vaistų	
didmeninės	prekybos	
įmonių	atstovais

Vakar sveikatos apsaugos ministras 
Juozas Olekas susitiko su Vaistų didmeninės 
prekybos įmonių asociacijos nariais. Kalbėta 
apie Valstybinės ligonių kasos įsiskolinimus 
už kompensuojamuosius vaistus, PVM 
mokestį vaistams bei kitais klausimais.

Ministras informavo, jog įvedus naująjį 
Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų 
kainyną, ženkliai padidėjo kompensuojamųjų 
vaistų išrašymo apimtys. Valstybinės ligonių 
kasos duomenimis, rugsėjo mėnesį PSDF 
biudžetas kompensuojamiesiems vaistams 
išliko subalansuotas. Ministro manymu, tai 
rodo, kad sprendžiasi kvotų kompensuo-
jamiesiems vaistams problema.

Vaistų didmeninės prekybos įmonių 
atstovai buvo informuoti, kad Sveikatos 
apsaugos minis ter i ja  gavo Finansų 
ministerijos pritarimą skolintis 95 mln. Lt, 
kad būtų padengti vėluojantys atsiskaitymai 
už kompensuojamuosius vaistus. Jau 

ką rašo LietuvoS Spauda

Kaip teigė A. Astrauskienė, narkomanijos 
prevencija ir narkotikų kontrolė gali būti 
sėkminga tik tuomet, jei aktyviai dalyvauja 
visi socialiniai subjektai – sveikatos apsaugos, 
švietimo ir ugdymo, socialinės apsaugos, 
teisėsaugos, kitos viešojo administravimo 
bei savivaldybių institucijos, verslo 
bendruomenė, visuomeninės organizacijos.

Šiai minčiai antrino Švietimo ir 
mokslo ministerijos Socialinės politikos 
departamento Socialinių problemų sektoriaus 
vyriausiasis specialistas A. Šimaitis, komisijai 
pristatęs Narkomanijos pirminės prevencijos 
švietimo įstaigoje strategijos projektą. Tarp 
strategijos uždavinių – stabilizuoti narkotinių 
bei psichotropinių medžiagų vartojimą tarp 
moksleivių ir jaunimo, sukurti ir nuolat 
tobulinti specialistų, dirbančių narkomanijos 
pirminės prevencijos srityje, kvalifikaciją.

Kaip rodo 2003 m. atlikti tyrimai, kurių 
rezultatai buvo pristatyti komisijos nariams, 
tarp moksleivių daugėja vartojančių alkoholį, 
tabaką ir raminamuosius vaistus. Rūkyti 
bando iki 80 proc. 15-16 m. moksleivių, 
alkoholinius gėrimus šio amžiaus grupėje 
išbando net iki 97,9 proc., 7 proc. moksleivių 
alkoholį vartoja kartu su tabletėmis, 13,6 
proc. moksleivių vartoja raminamuosius ir 
migdomuosius vaistus.

Komis i jo s  posėdy je  da lyvavęs 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos III valdybos vyresnysis komisaras 
A. Kvainickas kalbėjo apie PHARE Sintetinių 
narkotikų ir prekursorių projektą.
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to, nesutampa ne tik skirtingų gamintojų to 
paties poveikio vaistų prekiniai pavadinimai, 
bet ir jų kainos. Tad ir tenka skirtingais 
dydžiais primokėti už skirtumą tarp bazinės 
ir visos vaisto kainos.

Siekiant, jog į Lietuvą tiekiamų vaistų 
kainos nebūtų didesnės už jų kainas Europos 
Sąjungos šalyse (tai, deja, buvo itin būdinga 
į Lietuvą tiekiamiems vaistams), mūsų šalies 
Sveikatos draudimo įstatymas buvo papildytas 
nuostata, kad bazinei kompensuojamojo vaisto 
kainai apskaičiuoti imamos gamintojo kainos 
turi būti mažesnės arba ne daugiau kaip 5 
procentais didesnės už mažiausią atitinkamų 
vaistų gamintojo Europos Sąjungos šalyse 
kainą. Tai stengtasi įgyvendinti ruošiant 2003 
m. Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų 
kainyną, apie kurį komentarą pateiksime 
vėliau.

Pacientai turi žinoti ir vadovautis 
praktikoje, kad kiekvienu atveju gydytojas 
privalo supažindinti juos su galimais 
priemokų už vaistus dydžiais. Tai būtina, kad 
pacientai galėtų iš to paties poveikio vaistų 
pasirinkti jiems prieinamiausią variantą.

Žinia, vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo dydis priklauso 
nuo kiekvienos vals tybės skir iamų 
kompensavimui lėšų kiekio.
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vaistai. Šis sąrašas sudaromas atsižvelgiant 
į atskirų socialinių grupių pacientų finansines 
galimybes įsigyti vienus ar kitus vaistus. Prie 
tokių pacientų socialinių grupių priskiriami 
vaikai, pensininkai, invalidai. Pavyzdžiui, 
vaikams iki 18 m. ir I grupės invalidams 
pagal kompensuojamųjų vaistų sąrašus A ir 
B kompensuojama 100 proc. vaistų bazinės 
kainos.

Ligų, kurių ambulatorinis gydymas 
kompensuojamas 100 proc. ,  sąrašo 
sudarymo kriterijus nustatė Privalomojo 
sveikatos draudimo taryba 2001 metais. 
Vadovaujantis Tarybos nutarimu, 100 proc. 
kompensuojami: lėtiniai (nepagydomi) 
nuolat progresuojantys susirgimai ir 
būklės, reikalaujančios specialaus gydymo 
gyvybinėms funkcijoms palaikyti, kurio 
netaikant pacientas neišvengiamai mirtų per 
labai trumpą laiką (kelias dienas); skausmą 
malšinantys narkotiniai analgetikai; ligos ir 
būklės, kurių negydant pacientai kelia grėsmę 
aplinkinių arba savo gyvybei.

Į ligų, kompensuojamų 100 proc., sąrašą 
įtrauktos: tuberkuliozė, navikai, krešėjimo 
defektai, cukrinis diabetas, šizofrenija, 
epilepsija, astma.

Ši vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 
kompensavimo tvarka turi ir šalininkų, ir 
priešininkų. Nemažai pageidaujančių, kad 
būtų kompensuojamos beveik visų susirgimų 
gydymui reikalingų vaistų įsigijimo išlaidos. 
Tokiu atveju turimos lėšos tikriausiai leistų 
kompensuoti vos 30–50 proc. bazinės 
medikamentų kainos.

Tam tikra dalis pacientų bei medikų 
siūlo kompensuoti ne vaistus, bet ligas. 
Jau yra parengta nemaža brangiausiai 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžetui kainuojančių ligų diagnozės ir 
gydymo metodikos, kurioms įsigaliojus 
pastebimai padidėjo vaistų įsigijimo 
išlaidoms kompensuoti lėšų poreikis. Tai 
rodo, kad perėjus prie šios kompensavimo 
sistemos reikėtų kompensavimui skirti kur 
kas daugiau lėšų, o jų paimti, žinia, nėra 
iš kur.

Specialistai teigia, kad kiekviena 
pasirinkta kompensavimo tvarka visada turi 
ir savų pliusų, ir minusų.

3. Kodėl kompensuojama taikant 
bazines kainas?

Pacientai  pastebi ,  kad ats i imant 
kompensuojamuosius vaistus, vaistinėje iš 
jų paprašoma primokėti tam tikrą lėšų sumą. 
Ne vieną tai papiktina.

Todėl pacientų prašoma atkreipti dėmesį, 
kad visose pasaulio šalyse kompensuojama 
ne visa, o tik vadinamoji bazinė vaisto kaina. 
Tad net už vaistą, kompensuojamą 100 
procentų, taip pat reikia primokėti.

Kompensuojamųjų vaistų bazinė kaina yra 
mažmeninės kainos, už kurią medikamentai 
parduodami vaistinėse, dalis. Kiekvienos 
grupės vaistų bazinė kaina nustatoma pagal 
pigiausio tos grupės medikamento kainą. Be 

Kodėl	reikalinga	vaistų	
kompensavimui	skiriamų	
lėšų	kontrolė?

Ligonių kasos, kurioms yra pavesta 
lėšų medikamentams kompensuoti apskaita 
bei kontrolė,  su gydymo įstaigomis 
pasirašomose sutartyse, atsižvelgus į 
objektyvius poreikius bei galimybes, 
nurodo joms leistinas kompensuojamiesiems 
vaistams išrašyti išlaidas.

Ligonių kasos, kurioms yra pavesta lėšų 
medikamentams kompensuoti apskaita bei 
kontrolė, su gydymo įstaigomis pasirašomose 
sutartyse,  atsižvelgus į  objektyvius 
poreikius bei galimybes, nurodo joms 
leistinas kompensuojamiesiems vaistams 
išrašyti išlaidas. Medikai raginami paisyti 
sutartyse numatytų lėšų limitų, pagrįstai 
išrašinėti kompensuojamuosius vaistus, 
dirbtinai nedidinti jų vartojimo apimčių, o 
pacientų prašoma nekaupti ateičiai vaistų 
atsargų, nereikalauti iš gydytojų išrašyti 
pačių brangiausių, neretai jų ligoms gydyti 
netinkamų medikamentų.

Yra gydymo įstaigų, kurios racionaliai 
ir pagrįstai išrašinėja kompensuojamuosius 
vaistus ir medicinos pagalbos priemones 
pacientams, šie nereiškia pretenzijų dėl kokių 
nors nesklandumų gaunant kompensuo-
jamuosius medikamentus. Atsižvelgiant 
į gerus darbo rezultatus, šiemet siūloma 
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stabilizavimu rūpintis priverstos daugelio 
valstybių vyriausybės. Vienas iš išlaidų 
mažinimo kelių – siekti, kad brangių patentinių 
vaistų pigesni generiniai analogai greičiau 
patektų į rinką. Tai numato Jungtinių Amerikos 
Valstijų federalinės taisyklės, paskelbtos 2003 
m. birželio 12 dieną.

„Generiniai vaistai rinką pasieks kur kas 
greičiau, kai kuriais atvejais – net keleriais 
metais greičiau“, – pasakė G.W.Bushas, 
pridurdamas, kad šios permainos per metus leis 
sutaupyti apie 3,5 milijardus dolerių.

Kadangi generinių vaistų kaina gerokai 
mažesnė  nei  pa tent in ių ,  jų  gamybos 
atidėliojimas leidžia farmacinėms kompanijoms, 
gaminančioms etinius vaistus, susikrauti 
didžiulius pelnus. Yra buvę piktnaudžiavimo 
atvejų, kai farmacinės kompanijos papirkdavo 
generinių vaistų gamintojus, kad šie neskubėtų 
pradėti pigesnio analogo gamybos („Medical 
Letter on the CDC & FDA“ July 6, 2003).

Iki šiol patentinių vaistų kompanija galėjo 
kreiptis į teismą su kaltinimais, kad generinių 
vaistų gamintojas pažeidė patento reikalavimus 
net keletą kartų, kiekvieną kartą generinio 
vaisto gamybą teismo sprendimu atidedant 30 
mėnesių. Pagal naujas taisykles, naujų generinių 
vaistų gamyba gali būti atidėta 30 mėnesių tik 
vieną kartą.

Amerikos Maisto ir vaistų administracija 
(FDA) siekia plačiau informuoti vartotojus apie 
tai, kad generiniai vaistai yra lygiai tokie pat 
veiksmingi, kaip ir patentiniai, taip pat teikti 
generinių vaistų gamintojams konsultacijas, 
kaip išventi klaidų kreipiantis į FDA, kad naujas 
generinis vaistas būtų kuo greičiau aprobuotas.

Įprastiniai vaistai saugesni
Pasirodžius naujiems patentiniams 

vaistams, kitokios cheminės sudėties nei 
įprastinių medikamentų, pacientai, neretai 
įkvėpti reklamos, tikisi iš jų stebuklo ir jaučiasi 
nuskriausti, jei gydytojas pasiūlo įprastinių 
pigesnių vaistų. Peteris Shonhoferis, klinikinės 
farmakologijos profesorius, savo interviu 
žurnalui „Spiegel“ (2002 m. Nr. 19) pastebėjo, 
jog dažnai tai klaidingas požiūris.

Nauji vaistai ne visuomet tokie saugūs 
kaip senieji. Prieš medikamentui pasirodant 
rinkoje, naujoji veiklioji medžiaga testuojama: 
ją išbando nuo 300 iki 1500 pacientų. Tai 
pernelyg mažas kiekis tiriamųjų, kad būtų 
galima išsiaiškinti visus vaisto sukeliamus 
šalutinius reiškinius.

P. Shonhoferio teigimu, naujųjų vaistų 
poveikis jiems pasirodžius rinkoje stebimas 
tik formaliai. Remiantis ligoninių duomenis, 
Vokietijoje kasmet gydoma 210 tūkst. pacientų, 
kenčiančių dėl šalutinio vaisto poveikio, 
16 tūkst. iš jų miršta. Tačiau atsakingoms 
tarnyboms pranešama tik apie 4000–5000 tokių 
atvejų (2–3 proc.). Tai per mažas atvejų skaičius, 
kad būtų galima deramai įvertinti naująjį vaistą.

Dažnai šalutinis medikamento poveikis 
tiesiog neatpažįstamas. Todėl pasitaiko, kad 
naujausių vaistų sukeliami šalutiniai reiškiniai 
paaiškėja jau po to, kai juos įrašo į vaistų 

registrą ir jie patenka į rinką. Sakysime, 
pernai iš Lietuvos vaistų registro buvo 
išbrauktas vaistas Astemizolis dėl galimo 
poveikio širdies veiklai bei preparatai, į kurių 
sudėtį įeina medžiagos „kava – kava“ bei 
„kavainas“, dėl nepageidaujamo jų poveikio 
kepenims.

P. Shonhoferio nuomone, beveik 
kiekviena iš 50–70 veikliųjų medžiagų, 
kasmet patenkančių į rinką, yra vadinamosios 
pseudoinovacijos – nauji jau žinomų 
medžiagų variantai, diegiami vien dėl 
ekonominių priežasčių.

Kita vertus, etinės farmacijos kompanijos 
daro didelę įtaką medicinos mokslo raidai: 
atrandami vaistai nuo ligų, kurios anksčiau 
nebuvo gydomos, atsiranda galimybė 
efektyviai gydyti ir sunkias ligų formas. 
Todėl galiausiai svarbu ne tai, kokį vaistą 
gydytojas pasiūlys pacientui – senesnį ir 
pigesnį ar naują ir brangų, svarbiausia, 
ar gydytojas pagrįstai skiria vieną ar kitą 
medikamentą.
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Išsamiau	apie	vaistų	
kompensavimą

Lietuvoje sveikatos biudžeto turimos 
lėšos sudaro galimybę tam tikra dalimi 
kompensuoti vaistų įsigijimo išlaidas 
sunkesnėms, dažnesnėms, labiausiai žmonių 
gyvybei pavojingoms ligoms.

1. Ar tik Lietuvoje nekompensuojami 
visi vaistai?

Neteko išgirsti apie valstybę, kurios 
žmonėms būtų kompensuojami absoliučiai visi 
vaistai, kur pacientams jie nieko nekainuotų. 
Visur,  netgi labiausiai ekonomiškai 
išsivysčiusiose šalyse, susiduriama su 
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms 
skiriamų kompensavimui lėšų trūkumu.

N e a t s i t i k t i n a i  i š l a i d ų 
kompensuojamiesiems vaistams reguliavimo 
mechanizmai taikomi JAV, Europos šalyse, 
kai kurių kitų kontinentų valstybėse, o už 
numatytų limitų nepaisymą daugelyje jų 
numatytos griežtos sankcijos. Azijos ir 
Afrikos valstybėse vaistai praktiškai visai 
nekompensuojami.

Mūsų kaimyninėje šalyje – Latvijoje 
kompensuojamųjų vaistų kvota nustatoma 
kiekvienam gydytojui priklausomai nuo to, 
kiek ir kokių pacientų jis turi. Šioje valstybėje 
netgi atsisakyta vaistų kompensavimo 
pagal socialines grupes, kompensuojama 
tik pagal nustatytą ligų sąrašą. Be to, 
Latvijoje, pavyzdžiui, tokie vaistai išsėtinei 
sklerozei gydyti, kaip „Interferonum-Beta” 
kompensuojami tik pirmus dvejus susirgimo 
gydymo metus. Estijoje vienam pacientui gali 
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būti išrašytas tik vienas kompensuojamasis 
vaistas ne ilgesniam kaip 2 mėnesių gydymui, 
o su receptais perkami vaistai kompensuojami 
tik 50 procentų.

Lietuvoje sveikatos biudžeto turimos 
lėšos sudaro galimybę tam tikra dalimi 
kompensuoti vaistų įsigijimo išlaidas 
sunkesnėms, dažnesnėms, labiausiai žmonių 
gyvybei pavojingoms ligoms. Prie tokių 
paprasčiausio gripo ar slogos nepriskirsi.

Kompensuojamuosius vaistus Lietuvoje 
gauna maždaug milijonas gyventojų. 
Kompensuojamųjų vaistų pasų yra išduota 
beveik 1,8 mln., tačiau kai kurie pacientai 
jau yra gavę antrą ar net trečią pasą.

Išlaidos kompensuojamiesiems vaistams 
didėja visose šalyse. Vis dėlto šios problemos 
mastą pirmiausia lemia tai, kiek lėšų vaistams 
kompensuoti skiria valstybė. Palyginę, kokią 
BVP dalį procentais Lietuva ir kai kurios 
kitos Europos valstybės anksčiau skyrė 
kompensuojamiesiems vaistams, Lietuvos 
padėtį gal ir galėtume vertinti optimistiškai: 
procentais ši dalis didesnė nei Anglijos, 
Suomijos, Estijos ar Danijos, ir tokia pat, kaip 
Švedijos. Deja, santykiniai skaičiai nerodo 
tikrosios vaistų kompensavimo padėties.

Kitokį vaizdą matome palyginę, kiek lėšų 
vaistams kompensuoti ankstesniais metais 
maždaug teko vienam gyventojui: Latvijoje 
– 31 Lt, Estijoje – 86 Lt, Lietuvoje – 108 
Lt, Lenkijoje – 168 Lt, Vengrijoje – 292 
Lt, Slovėnijoje – 382 Lt, Danijoje – 768 Lt, 
Norvegijoje – 856 Lt, Suomijoje – 1000 Lt, 
o Švedijoje (kuri procentais skiria tokią pat 
dalį BVP, kaip ir Lietuva) vienam gyventojui 
tenka net 1068 Lt, t.y. beveik dešimt kartų 
daugiau nei Lietuvoje.

Žinia, pagal valstybių finansines išgales 
numatomi įvairūs vaistų įsigijimo išlaidų 
kompensavimo būdai, nors pastebėta, kad 
absoliučiai idealaus modelio nėra sukurta.

2. Kokia kompensuojamųjų vaistų 
sistema Lietuvoje?

Lietuvoje vaistai kompensuojami 
vadovaujantis Ligų ir kompensuojamųjų 
vaistų joms gydyti sąrašu (sąrašas A) bei 
Kompensuojamųjų vaistų sąrašu (sąrašas 
B). Jie sudaromi vadovaujantis skirtingais 
principais.

Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms 
gydyti sąrašo (sąrašas A) sudarymo esmė 
– visiems apdraustiesiems privalomuoju 
sveikatos draudimu kompensuoti tam tikrų 
ligų gydymą. Gydytojų specialistų komisija 
parengia vieningus kriterijus, leidžiančius 
nuspręsti, kokių ligų atvejais vaistų bazinė 
kaina turi būti kompensuojama 100, 80 arba 
50 procentų. Atsižvelgiant į ligų paplitimą, 
jų įtaką gyventojų sveikatai, sudaromas 
ligų, kurių gydymas kompensuojamas, 
sąrašas. Kiekvienai ligai gydyti numatomi 
kompensuotini vaistai.

Į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
(sąrašą B) įtraukiami dažniau vartojami 
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lankėsi Mendeno miesto mero Rudolpf 
Düppe kvietimu.
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Kodėl	iš	vaistinių	dingo	
validolis ir korvalolis

Pastaruoju metu šalies vaistinės 
nebeprekiauja validoliu ir korvaloliu. Taip 
yra todėl, kad jie nebuvo perregistruoti.

Registravimo tvarka
Lietuvoje vaistai į rinką gali patekti 

tik juos įregistravus Valstybinėje vaistų 
kontrolės tarnyboje (VVKT) prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos. Vaisto registravimas 
– tai kompetentingos institucijos (Lietuvoje 
–VVKT) atliekamas vaisto įrašymas į 
Valstybinį vaisto registrą įvertinus jo 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei apie 
jį paruoštą informaciją.

Tokia tvarka galioja visose Europos 
Sąjungos (ES) ir daugelyje kitų pasaulio 
šalių.

Valstybė prieš įstodama į ES, turi 
įdiegti ES direktyvas į nacionalinius teisės 
aktus (išskyrus tuos atvejus, kai derybomis 
nustatytas pereinamasis laikotarpis). Lietuva 
jau šiemet bus priimta į ES, todėl Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 2001 m. gruodžio 
22 d. buvo priimtos ir 2003 m. balandžio 1 
d. įsigaliojo “Bendrosios vaistinių preparatų 
registravimo taisyklės”, paruoštos remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. 
lapkričio 6 d. direktyva 2001/83/EB ,,Dėl 
žmonėms skirtų vaistinių preparatų Bendrijos 
kodekso”. Jomis ir vadovaujasi Valstybinė 
vaistų kontrolės tarnyba.

Va i s t o  k o k y b ė ,  s a u g u m a s  i r 
veiksmingumas

Norėdamas įrodyti vaisto kokybę, 
gamintojas privalo nurodyti vaisto sudėtį, 
jo gamybos atitikimą ES galiojantiems 
Geros gamybos praktikos reikalavimams, 
gamybos serijų sertifikatus. Šie reikalavimai 
nustatyti tam, kad vaisto sudėtis būtų tokia, 
kaip nurodyta, kad jame nebūtų kenksmingų 
priemaišų ir pavojingų sudėtinių dalių.

Vaisto saugumui įrodyti atliekami 
ikiklinikiniai tyrimai su gyvūnais: tiriama, 
kaip vaistas veikia įvairias organizmo 
sistemas, ar jis netoksiškas (nekenksmingas), 
ar neveikia vaisingumo, ar nesukelia vėžio 
ir apsigimimų. Jei vaistas atitinka nustatytus 
saugumo kriterijus, išduodamas leidimas 
tyrimams su žmonėmis (klinikiniams 
tyrimams).

Vaisto veiksmingumas įrodomas tyrimais 
su žmonėmis. Paskutinėje tyrimų fazėje 
ta pačia liga sergantys žmonės atsitiktinai 
paskirstomi į grupes. Viena grupė vartoja 
tiriamąjį vaistą, kita – vadinamąjį placebą 

(tokio pat kvapo ir išvaizdos, tačiau visiškai 
neveikiantį preparatą, pagamintą, pvz., 
iš krakmolo). Tyrimo metu nei pacientai, 
nei gydytojas nežino, kas ką vartoja (taip 
daroma norint išvengti gydytojo ar paciento 
įsitikinimų įtakos tyrimo rezultatams).

Tyrimą baigus, objektyviais metodais 
nustatoma, koks poveikis pasireiškė 
vartojant placebą, ir koks – vartojant 
tiriamąjį vaistą, palyginama, ar vaisto 
poveikis reikšmingai palankesnis. Be to, 
klinikinių tyrimų metu toliau stebimas 
vaisto saugumas. Tokiu būdu siekiama 
apsaugoti vartotojus nuo nereikalingų ir net 
kenksmingų tikrų ir netikrų vaistų.

Kodėl nėra validolio
1998 m. validolis buvo įregistruotas 

Lietuvoje tuo metu galiojusia tvarka, tačiau 
kas 5 metus vaistai turi būti perregistruojami. 
Atėjus laikui, validolio gamintojas nepateikė 
nei reikiamų kokybės, nei saugumo, nei 
veiksmingumo įrodymų bei siūlė neteisingą 
informaciją apie jį. Todėl Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba negali laikyti šio preparato 
vaistu, atsakyti už jo kokybę, saugumą 
ir veiksmingumą, o pateiktą informaciją 
apie jį laiko nepatenkinama, todėl negalėjo 
jo perregistruoti. Jei šis preparatas būtų 
perregistruotas, ir kas nors dėl to būtų 
padavęs Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą 
į teismą, laimėti ji neturėtų jokių galimybių.

Validolio veiklioji medžiaga yra 
mentolis, kuris sukelia vietinio atvėsimo 
poveikį. Padėtas po liežuviu jis veikia 
kaip stiprus dirgiklis, nustelbiantis kitus, 
panašiai kaip kitos vietiškai dirginančios 
medžiagos (pavyzdžiui, patepus kitais 
mentolio preparatais, skruzdžių ar kamparo 
spiritu, kapsaicinoidu, susilpnėja raumenų ar 
sąnarių skausmo). Nėra jokių įrodymų, kad 
validolis padėtų nuo kokios nors ligos, o kai 
kuriais atvejais jis gali pakenkti. Pavyzdžiui, 
jei krūtinės anginos (krūtinės skausmo) 
priepuolio metu žmogus pasideda po liežuviu 
validolio, jis gali pajusti netikrą pagerėjimą 
ir, negavęs būtino gydymo, patirti miokardo 
infarktą.

Validolis nėra vaistas. Gauta paraiška 
jį registruoti kaip specialios paskirties 
maisto produktą. Šių produktų, taip pat 
kaip ir kūno bei dantų priežiūros priemonių, 
kokybės ir saugumo reikalavimai yra 
gerokai paprastesni. Sprendimas dėl 
validolio registracijos bus priimtas atlikus 
dokumentacijos ekspertizę.

Kodėl prapuolė korvalolis
Atėjus perregistravimo laikui, korvalolio 

gamintojas nepateikė reikiamų kokybės 
įrodymų ir siūlė neteisingą informaciją apie 
jį. Nei širdies, nei kraujagyslių šis preparatas 
tiesiogiai neveikia ir jų ligoms gydyti netinka. 
Nerimauti dėl jo dingimo tikrai nereikia. 
Pagrindinė šio vaisto sudedamoji dalis – 
fenobarbitalis – šiuolaikinėje medicinoje 

vartojama kai kurių rūšių epilepsijai gydyti. 
Vartojant šį vaistą nuo nemigos, miegas pailgėja, 
tačiau pablogėja jo kokybė, pakinta pobūdis, ir 
žmogus nepailsi.

Vartojant fenobarbitalį nuo nerimo, dažnai 
jaučiamas mieguistumas. Be to, šis vaistas 
silpnina daugelio kitų vaistų (pvz., hormoninių 
kontraceptikų) poveikį ir daro jį nepatikimu. 
Dar daugiau: fenobarbitalis yra vienas iš tų 
vaistų, kuriais dažnai mėginama nusinuodyti. 
Ypač pavojingas yra jo derinys su alkoholiu 
(o būtent alkoholis ir yra antrasis korvalolio 
komponentas). Toksikologijos centruose nuolat 
(ir ne visada sėkmingai) gelbėjami šiuo preparatu 
apsinuodiję asmenys. Nemigai ir nerimui šalinti 
fenobarbitalį ir panašiai į jį veikiančius vaistus 
pakeitė taip vadinami benzodiazepinai (pvz., 
diazepamas, oksazepamas, nitrazepamas), iš 
kurių kai kurie yra tikrai nebrangūs.

Farmakologiniu požiūriu korvalolis yra 
moraliai pasenęs vaistas. Jo gamyba neatitinka 
Geros gamybos praktikos reikalavimų. Todėl 
tikimybė, kad jo vėl bus galima nusipirkti 
vaistinėse yra nedidelė.Vaistinėse su receptu 
galima įsigyti valokardino, savo sudėtimi labai 
panašaus į korvalolį. Šis vaistas yra kokybiškas, 
tačiau taip pat moraliai pasenęs ir, šiuolaikinio 
mokslo duomenimis, vartotinas tik pavieniais 
atvejais. Jo registracija Lietuvos Respublikoje 
galioja iki 2004 m. liepos 5 d.
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Brangstant	medicinai	taupo	
ir	vokiečiai

Vizito	leitmotyvu	tapo	viename	vokiškame	
plakate	 atsitiktinai	 perskaityta	 frazė:	
„Reforma	 –	 kaip	 tabletė:	 neskanu,	 bet	
padeda“.

Lietuvos sveikatos apsaugos specialistų 
delegacija, apsilankiusi Vokietijos Sveikatos 
apsaugos ir socialinės saugos ministerijoje, 
įva i r iose  l igon inėse  be i  gydy to jų 
susivienijimuose, įsitikino, kad šioje šalyje 
sveikatos apsaugos problemos panašios kaip 
ir pas mus. Vizito leitmotyvu tapo viename 
vokiškame plakate atsitiktinai perskaityta 
frazė: „Reforma – kaip tabletė: neskanu, bet 
padeda”.

Mažina lovų skaičių
Šioje Europos Sąjungos šalyje, turinčioje 

per 80 mln. gyventojų, yra 2 tūkst. ligoninių. 
Palyginus su Lietuva, gyventojų ir ligoninių 
skaičiaus santykis čia yra dvigubai mažesnis. 
„Medicina Vokietijoje labai išplėtota, tačiau 
tokios jos „nebepaveža“ šalies biudžetas, - 
sakė iš kelionės grįžęs ministro patarėjas P. 
Šerpytis. Todėl ten vyksta tas pats procesas 
kaip ir pas mus – jungiamos ligoninės, 
mažinamas lovų skaičius.“ Tarkime, vien 
Nord-Rein Vestfalijos žemėje, kurios 
ligoninėse lankėsi Lietuvos atstovai, 2004 
m. lovų skaičius sumažės 8 tūkstančiais.

Tokius pertvarkymus skatina tai, jog 
ženkliai sumažėjo Vokietijos ekonomikos 
augimas, atsiranda vis daugiau socialiai 
remtinų, pagyvenusių žmonių, brangsta 
medicinos technologijos. „Štai, pavyzdžiui, 
Hans-Prinzhorn psichiatrijos klinikos 
admin is t rac i j a  ne t  nega lvo ja  ap ie 
kompiuterinio tomografo įsigijimą, nes jį turi 
už dešimties kilometrų esanti kita ligoninė, 
- pasakojo P. Šerpytis. Ši pagal sutartį tokias 
paslaugas suteikia ir kaimyninės ligoninės 
pacientams.“ Ministro patarėjo teigimu, 
mūsų ligoninių administratoriams vertėtų 
pasimokyti, kaip čia organizuojamas darbas, 
kaip išnaudojamos medicinos technologijų 
galimybės ir kiek dėmesio skiriama pacientui.

Svarbiausia – pacientas
Medicinos audito inspekcijos direktorė 

R. Navickienė teigė, jog Vokietijoje 
konkurencija tarp ligoninių ir kitų sveikatos 
priežiūros įstaigų skatina jų vadovus itin 
rūpintis, kad pacientai liktų patenkinti 
gydymu ir priežiūra. „Tam sutelkiamos viso 
gydymo įstaigos personalo jėgos,“ - pasakojo 
R. Navickienė. Tuo atveju, jei pacientas 
išties nukenčia, administracija padaro 
viską, kad šis įvykis neturėtų rezonanso: 
tariasi su pacientu, siūlo jam naudingas 
sąlygas. Pasak direktorės, užtikrinti paciento 
poreikius kokybiškoms sveikatos priežiūros 
paslaugoms – kiekvienos gydymo įstaigos 
prestižo dalykas.

Be to, kokybės vadybos sistema skatina 

gydytojus domėtis savo specialybės naujovėmis, 
mokytis naujų medicinos technologijų, 
nuolat kelti kvalifikaciją. Šį procesą taip pat 
natūraliai skatina konkurencija. „Daugelį 
gydytojų darbo kokybės klausimų Vokietijoje 
sprendžia gydytojų savivaldos organai,“ – 
teigė R. Navickienė. Visi gydytojai šioje 
šalyje priklauso gydytojų susivienijimams, 
kurie be kita ko, tarpininkauja medikams 
bendradarbiaujant su ligonių kasomis.

Ligonių kasos – visuomeninės
Viceministro G. Černiausko teigimu, 

Vokietijos sveikatos draudimo sistema – 
klasikinis pavyzdys Europoje. Į ją orientuotasi 
tarpukario Lietuvoje, buvo atsižvelgta ir 
rengiant dabartinį Sveikatos draudimo 
įstatymą. Tačiau skirtumų tarp Vokietijos ir 
Lietuvos sveikatos draudimo sistemų daugiau 
nei panašumų.

Štai, pavyzdžiui, Vokietijoje sveikatos 
draudimo mokesčius renka ligonių kasos, o 
Lietuvoje – Valstybinė mokesčių inspekcija 
ir Socialinio draudimo fondas, vėliau lėšas 
pervedančios ligonių kasoms. Vokietijoje 
ligonių kasų yra 320, jos skirtingų tipų. Beveik 
visos jos – ne pelno siekiančios visuomeninės 
organizacijos, tarpusavyje konkuruojančios 
dėl klientų. Lietuvoje turime vieną Valstybinę 
ligonių kasą ir jos 5 teritorinius filialus.

Vienas iš panašumų - tai, kad ligonių 
kasos prižiūri ,  kaip gydytojai išrašo 
kompensuojamuosius vaistus, nustato jų 
limitus. Gydytojai kompensuojamųjų vaistų 
limitų turi paisyti, kitaip jiems tenka aiškintis 
su ligonių kasomis.

Bendradarbiavimas bus tęsiamas
2004 m. Vokietijos gyventojų laukia 

naujovė:  pacientai  ( išskyrus vaikus, 
chroninėmis ligomis sergančius ligonius, 
invalidus) turės primokėti už apsilankymą pas 
gydytoją. Šis mokestis sudarys ketvirtį vizito 
kainos, likusią dalį padengs ligonių kasos. 
Tokį sprendimą politikai priėmė atsižvelgę į 
visuomenės nuomonę, jog gyventojui iš dalies 
mokėti už vizitą pas gydytoją yra mažesnė 
blogybė nei padidintos sveikatos draudimo 
įmokos. Beje, už gydymąsi ligoninėje 
Vokietijos gyventojai taip pat prisimoka patys.

Viceministro G. Černiausko teigimu, 
Vokietijos sveikatos apsaugos sistemos patirtis 
taps kito susitikimo su Vokietijos Sveikatos 
apsaugos ir socialinės saugos ministerijos 
atstovais tema. „Su vokiečiais susitarėme, 
jog konsultuojamasi bus nuolat, – sakė G. 
Černiauskas. – Jiems mes esame įdomūs jau 
kaip partneriai Europos Sąjungoje.“

Susitikime Vokietijoje jau ir šį kartą buvo 
kalbama apie tarptautinius atsiskaitymus už 
paslaugas, suteiktas kitų Europos Sąjungos 
šalių piliečiams, elektronines sveikatos 
draudimo korteles.

Sveikatos apsaugos ministerijos bei jai 
pavaldžių įstaigų vadovų delegacija Vokietijoje 

ką rašo LietuvoS Spauda

papildomai mokėti pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms, o pastarosios galės 
finansiškai paskatinti gerai dirbančius savo 
įstaigų gydytojus.

Tačiau praktika rodo, kad kai kurios 
gydymo įstaigos savotiškai ignoruoja 
susitarimus su teritorinėmis ligonių kasomis dėl 
leistinų lėšų apimčių kompensuo-jamiesiems 
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms 
išrašyti. Neatsitiktinai ligi šiol kasmet būdavo 
viršijama bendra šioms išlaidoms numatoma 
metams lėšų suma.

Šiemet medikamentų kompensavimui 
planuotos lėšos sudaro 330 milijonų litų. 
Deja, neigiama tendencija išlieka, per dešimt 
šių metų mėnesių vėl išrašyta vaistų daugiau, 
negu leidžia turimos lėšos.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžetas eilę metų negaudavo tiek 
lėšų, kiek būdavo kasmet užplanuojama, todėl 
įsiskolinta tiek už kompensuojamuosius vaistus, 
tiek ir už gydymo įstaigų suteiktas gydymo 
paslaugas. Pavyzdžiui, 1998 m. negauta planuotų 
44 mln. litų, 1999 m. – net 214,1 mln. Lt, 2000 
m. – 52,7 mln. Lt, 2001 m. – 26,9 mln. litų. Ir 
tik pernai pirmą kartą po daugelio metų PSDF 
biudžetą pasiekė visos planuotos lėšos. Šiemet 
kol kas nerimauti irgi nėra pagrindo, pajamų 
gaunama tiek, kiek planuota.

Kai viršijamos planuotos metams išlaidoms 
už vaistus ir medicinos pagalbos priemones 
kompensuoti lėšos, kai ligonių kasos negauna 
visų metams planuotų Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto pajamų, natūraliai 
kaupiasi skolos vaistininkams. Jas juk reikia 
atidavinėti iš tų pačių metams limituotų lėšų. 
Dėl skolų gali netgi sutrikti vaistų tiekimas, 
nukentėtų pacientai.

Dėl minėtų priežasčių skolos už išduotus 
kompensuojamuosius vaistus 2001 m. sausio 
1 d. sudarė 101 mln. litų, 2002 m. sausio 1 d. 
– 185 mln. Lt, 2003 m. sausio 1 d. – 139 mln. 
litų, šių metų lapkričio 1 d. – 163 mln. litų.

Įsiskolinimai vaistinėms už pacientams 
išduotus kompensuojamuosius vaistus kaupėsi 
ilgą laiką, be pagalbos iš šalies susidoroti 
su įsiskolinimais ligonių kasos nepajėgios. 
Todėl problema dalinai sprendžiama imat 
paskolas. Tokiu būdu 2002 m. kovą buvo 
paimta 72 mln. litų paskola atsiskaityti už 
išduotus kompensuojamuosius vaistus. Šiuo 
metu rengiamos sąlygos bei ruošiamasi 
skelbti konkursą gauti 95 mln. litų paskolą. 
Šios lėšos taip pat bus skirtos padengti 
kreditoriniam įsipareigojimui už išduotus 
kompensuojamuosius vaistus. Jeigu vaistų 
bus išrašinėjama daugiau, negu leidžia 
PSDF biudžeto galimybės, visiškai įveikti 
įsiskolinimus vaistinėms už išduotus 
kompensuojamuosius vaistus nebus lengva 
ir ateityje.
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Alfonsas Budvytis gimė 1949 m. sausio 
1 dieną Klaipėdos rajone, Balsėnuose. 
1971 m. baigė Kauno medicinos instituto 
(dabar – universitetas) Farmacijos 
fakultetą ir įgijo provizoriaus specialybę.

Dirbo Vilniaus  32-oje  (dabar 
– „Vilnelės“) vaistinėje receptaro 
pareigose, Kauno medicinos institute 
(dabar – universitetas) Provizorių 
tobulinimosi kursų vedėju, Darbo 
mokslinio organizavimo ir ekonominių 
tyrimų laboratorijoje „Farmacija“, 
Vyriausiojoje farmacijos valdyboje – 
inspektoriumi.

Dirbdamas farmacinį darbą, Alfonsas 
Budvytis niekada nesiskirdavo su 
fotoaparatu ir įamžino ne vieną akimirką, 
ne vieną to meto farmacininkų gyvenimo 
įvykį. Talkino Lietuvos farmacijos 
muziejui, fotografuodamas įvairius 
eksponatus, Švenčionių vaistažolių 
farmacijos fabrikui padėjo parengti 
vaistažolių parodų stendus. Fotografavo 
vaistinių interjerus, jų aplinką, gražiausiai 
tvarkomas vaist ines,  farmacijos 
special is tų konkursų dalyvius. . . 
Nuotraukos patekdavo į parodų sales, 
katalogus, vaistinių metraščius ir, be 
abejo, į asmeninius albumus.

Alfonsas Budvytis savo prigimtimi 
buvo menininkas .  Jo  netenkino 
reportažinė ir dokumentinė fotografija. 
Fotografuodamas žmones ir daiktus, į 
juos žvelgė savo jautria siela, ir savo 
kūriniais išplėtė ir praturtino Lietuvos 
fotografijos meno skalę.

Alfonsas Budvytis nuo 1979 metų 
buvo Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
narys, nuo 1994 m.- Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos fotografas 
menininkas. Jis sulaukė pripažinimo 
bei apdovanojimų Lietuvos ir užsienio 
parodose. Jo darbai nuolat pristatomi 

fotograf i jų  knygose.  Alfonso 
Budvyčio darbų personalinės parodos 
daugelį kartų surengtos Lietuvoje ir 
užsienyje: Vengrijoje (1986 m.), 
Estijoje (1988 m.), Rusijoje (1988 
m.),

Lenkijoje (1995 m.) ir kitur. 
Budvyč io  va rdas  L ie tuvos 

fotografijos istorijoje siejamas su 
“perversmo karta”, priešinusia save 
septintojo dešimtmečio fotografų 
kartai, ideologizavusiai ano meto 
tikrovę. 2002 metais jam buvo paskirta 
Lietuvos Vyriausybės meno premija 
už reikšmingus darbus Lietuvos 
menui ir kultūrai. Taip pripažinta 
menininko kūryba, ypač ryškiai 
suskambusi A. Budvyčio fotografijų 
serijomis „Palata Nr. 7“ (1984–1986), 
„Vilniaus vaizdai“ (1986), “Lietuvos 
miesteliai” (1988), „Tylioji gamta“ 
(1991–2003).

Keletą pastarųjų metų Alfonsas 
Budvytis buvo užsidaręs vienkiemio 
pasaulyje. Jis ten gyveno ne kaip 
savaitgaliais ramybės ieškantis 
miestietis, o kaip fotografas, bandantis 

ir ūkininkauti.
„Tylioji gamta“ – paskutinis Alfonso 

Budvyčio keliolika metų kurtas ciklas 
gyvenant Goniūnų kaime, Jurbarko 
rajone. Serijoje „Tylioji  gamta“ 
fotomenininkas įsiklauso, kaip ošia 
miškas, čiurlena upelis, šlama nendrės, 
auga žolė, stebi tyvuliuojantį javų 
lauką, žuvį upelio dugne. Budvyčio 
tyla ypatinga, kupina vidinės įtampos, 
susikaupimo, sugebėjimo į kasdieniškus 
objektus pasižiūrėti kaip į kosminius 
vaizdus, liudijančius patirto ir tik 
intuityviai nujaučiamo pasaulio vienovę. 
Kelias į šią filosofinę tylą buvo ir 
paprastas, ir ilgas.

Buvusio Kolegos netektį subtiliai 
išreiškia Alfonso Budvyčio nekrologo 
„Lietuvos žiniose“ citata:

„Kai miršta žmogus, ilgam lieka 
tuštuma artimųjų širdyse, o kai miršta 
asmenybė ir talentas, tą netektį jaučia 
visa Lietuvos kultūra“. 

Alfonsas  Budvyt is  pala idotas 
Veiviržėnuose, Klaipėdos rajone.

Grupė	buvusių	kolegų

Alfonsas
B u d v y t i s

Liko sustabdytos 
akimirkos…

2003 m. spalio 31 dieną 
Anapilin išėjo provizorius, 
fotomenininkas

išėję anapiLin

Iš Alfonso Budvyčio foto 
kūrybos palikimo
1. Kelyje. 1979.
2. Saules sviesa. 1984.
3. Liudesys. 1984.
4. Šaltos bangos skalauja krantus. 

1983.
5. Stovintis. 1980.
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Doc. Jonui Geniui 
būtų devyniasdešimt

Vyresniosios kartos farmacininkai 
gerai prisimena chemiką – vaistininką 
Joną Genį, Vieni jį mena kaip buvusį 
ilgametį Vyriausiosios farmacijos 
valdybos (VFV) Kauno tarprajoninės 
kontoros valdytoją, kiti – kaip buvusį 
Kauno medicinos instituto ir Kauno 
medicinos mokyklos dėstytoją.

Jonas Genys gimė 1913 m. rugpjūčio 
18 d. Panevėžyje, darbininkų šeimoje, 
anksti neteko tėvo. Nuo jaunų dienų 
tapo šeimos maitintoju ir globėju. Dirbo 
ir mokėsi.

J. Genys mokėsi Panevėžio lenkų 
gimnazijoje, nes čia lietuviams nereikėjo 
mokėti už mokslą.

1933 m. baigęs gimnaziją, J. Genys 
įstojo į  Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą studijuoti farmacijos. 
Besimokydamas universitete, dirbo 
įvairiausius darbus, nes reikėjo ne tik 
pačiam išgyventi, bet ir padėti šeimai.

1938 m. buvo pašauktas į Lietuvos 
kariuomenę ir joje tarnavo iki 1940 metų.

1942 m. universitetą baigė. Pradėjo 
dirbti Ukmergės vaistinėje. Tais pačiais 
metais vedė panevėžietę Apoloniją 
Miškinytę. Po karo šeima persikėlė į 
Kauną. Jonas Genys čia buvo paskirtas 
Kauno vaistinės Nr. 50 vedėju,vėliai 
- VFV Kauno tarprajoninės kontoros 
valdytoju ir šiose pareigose dirbo 20 
metų, iki pat ankstyvos mirties.

Gyvendamas Kaune, visą laiką dėstė 
Kauno medicinos mokyklos Farmacijos 
skyriaus studentams organinę chemiją, 
farmakologiją. Organinę chemiją dėstė 
ir Kauno medicinos instituto Farmacijos 
fakulteto studentams. Kartu su kitais 
autoriais parašė Medicinos mokyklos 
studentams skirtą “Farmakologijos” 
vadovėlį ir instituto studentams skirtą 
“Organinės chemijos praktikos darbų ir 
teorijos pagrindų” vadovėlį.

1967 m. buvo išrinktas Kauno 
medicinos instituto Biologinės ir 
organinės chemijos katedros docentu.

Studentai docentą J. Genį labai mėgo. 
Jis gerai žinojo dėstomą dalyką ir mokėjo 
perteikti žinias studentams.

Jonas Genys dirbo ir visuomeninį 
darbą: buvo Respublikinio medicinos 
darbuotojų profsąjungos komiteto narys, 
SSSR ir Respublikinės Farmacininkų 
mokslinės draugijos valdybų narys ir 
Kauno skyriaus pirmininkas, Kauno 
miesto Tarybos deputatas, Sveikatos 

ir socialinio aprūpinimo nuolatinės 
komisijas pirmininkas. Buvo neabejingas 
sportui, mėgo futbolą, todėl buvo 
renkamas Kauno m. Futbolo federacijos 
pirmininku.

Įvertinus docento Jono Genio darbą ir 
visuomeninę veiklą, jam buvo suteiktas 
Nusipelniusio sveikatos apsaugos 
darbuotojo vardas, buvo apdovanotas 
“Sveikatos apsaugos žymūno ženkleliu”.

Jonas Genys buvo neeilinė asmenybė. 
Studijų metais aš atlikau gamybinę 
praktiką jo vadovaujamoje vaistinėje. 
Jis visada siekė, kad farmacininkai būtų 
pareigingi, užjaustų besikreipiančius į 
vaistinę ligonius, stengtųsi jiems padėti, 
nors pokario metais ir nebuvo lengva tai 
padaryti.

Prisimenu, kad jis dažnai ateidavo 
į vaistinės oficiną, atsistodavo atokiau  
ir stebėdavo farmacininkų darbą ir 
ateinančią publiką. Aišku, toks vadovo 
elgesys labai mobilizuodavo darbuotojus, 
be to, ir kiekvienas lankytojas galėdavo 
čia pat pasiklausti, pasikonsultuoti.

Jonas  Genys  mums ,  poka r io 
studentams dėstė medicinos prekių 
mokslą, buvo Farmacijos fakulteto 
Valstybinių egzaminų komisijos nariu. 
Dalyvavo ir mūsų išleistuvėse, paeiliui 
kvietė šokti absolventes.

Buvo išvaizdus, aukštas, elegantiškas, 
visada pasitempęs…Gerbė moteris ir 
vyresnius žmones. Visada troleibuse 
ar autobuse ragindavo jaunimą užleisti 
vietą seneliams, moterims bei mažiems 
vaikams. Pamatę autobuse J. Genį, 
jaunuoliai, net ir neparaginti, kuo 
skubiausiai užleisdavo vietas, na, o vėliau 
ir patys priprasdavo būti mandagiais…

Gerai prisimenu mūsų viešnagę 
Taškente, sąjunginėje farmacininkų 
konferencijoje. Gana gausioje Lietuvos 
delegacijoje buvo trys provizorės: 
Vanda Kavaliauskienė, VFV Šiaulių 
tarprajoninės kontoros valdytoja, Valerija 
Markova, Resp. kontrolinės analitinės 
laboratorijos darbuotoja, ir šių eilučių 
autorė. Organizacinė komisija mūsų 
delegacijai paskyrė seną, rytietišką, 
vienaaukštį,  beveik be patogumų 
viešbutį. Mums, moterims, čia paskyrė 
kambarį, vyrai pareiškė protestą ir gavo 
vietas geresniame, naujame viešbutyje. 
Visi išvažiavo, tik vienintelis Jonas 
Genys pasakė: “Ne, vienų moterų aš 
čia nepaliksiu”. Jis žinojo, kad Rytų 
krašte vienoms moterims ne visada 
saugu. Jį dar palaikė Resp. kontrolinės 
analitinės laboratorijos vedėjas Simeon 

Čausovskij. Taip ir likome penkiese 
tokiame nešvariame viešbutyje, kiti, 
jaunesnieji kolegos, be širdies graužaties 
apsigyveno kur kas patogiau.

Kai baigiau universitetą, doc. J. Genys 
mane kvietė dirbti jo vadovaujamoje 
vaistinėje. Tai buvo didelė malonė, nes 
provizoriams Kaune vietų nebuvo. Tačiau 
aplinkybės man nebuvo palankios, nes 
reikėjo padėti pastogės netekusiai šeimai, 
todėl, padėkojusi už pasitikėjimą ir mano 
žinių įvertinimą, pasiūlymo nepriėmiau ir 
išvažiavau į Anykščius.

Jonas Genys buvo veikli, mėgstanti 
darbą ir mylinti savo profesiją asmenybė. 
Buvo aistringas žvejys mėgėjas. Buvo 
draugiškas, geras vadovas ir mėgstantis 
bendrauti žmogus.

1971 m. birželio 24 d., per Jonines, 
būdamas kartu su tuometiniu VFV 
viršininko pavaduotoju Vladu Sakalausku 
komandiruotėje Ariogaloje, Jonas Genys 
staiga mirė. 1968 m. jis buvo sirgęs 
insultu, jį labai kamavo inkstų akmenligė. 
Nekreipdamas dėmesio į savo sveikatą, 
jis stengdavosi gerai atlikti visas pareigas, 
visur suspėti.

Jonas Genys palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse, Kaune. Buvo pašarvotas Kauno 
medicinos institute. Per laidotuves žmonių 
eisena nusidriekė per keletą gatvių. 
Kauniečiai, ir ne tik, jį gerbė ir mėgo.

Jono Genio sūnus Edmundas Genys 
Kauno medicinos insti tute baigė 
biofizikos mokslus.

Dr.	Regina	Žukienė

pro memoria
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Krokuvos
Jogailos	univer-
siteto	farmacijos	

muziejuje	ek-
sponuojami

vaistinės	indai 
(XVI–XX	a.)
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LFS planuoja organizuoti LFS narių išvyką 
į 64-jį Pasaulinį farmacijos mokslų ir praktikos 
kongresą, kuris įvyks Naujojo Orleano mieste (JAV). 
Tai bus unikali profesinės kvalifikacijos kėlimo 
galimybė. Tad pradėkime taupyti lėšas šiai kelionei 
ir ieškokime rėmėjų!

LFS valdyba


