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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

Sveikinu visus “Lietuvos 
farmacijos žinių” žurnalo 
skaitytojus sulaukus 2011 metų   
dvigubo žurnalo numerio, 
kuris išėjo iš spaudos LFS 
XXVI suvažiavimo proga.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos istorijoje 
profes i jų  a ts tovams i r 
ateinančiais metais ypač 
jautriai ir atsakingai aptarnauti pacientus ir tuo 
būdu prisidėti prie mūsų profesijos prestižo kėlimo. 
Šiame žurnalo numeryje Jūs rasite straipsnius apie 
farmacijos sektoriaus aktualijas, susipažinsite su 
Farmacijos departamento ir SAM naujausiais teisės 
aktais bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie SAM priimtais teisės aktais. Skaitytojams 
pateikiama LFS XXVI suvažiavimo programa. Šiame 
žurnalo numeryje skaitytojai gaus informacijos apie 
BaltPharm Foruma - 2011 Latvijoje. Farmacijos 
istorijos mėgėjai galės susipažinti su „Farmacijos 
žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 80 metų. 
Skaitytojai šiltai sutiko mūsų žurnalo ankstesniuose 
numeriuose patalpintos medžiagos - žymaus Vilniaus 
universiteto, o vėliau Kauno medicinos instituto 
Farmacijos fakulteto dėstytojo ir mokslininko docento 
Eduardo Kanopkos memuarų “Gyvenimo kelionė” 
spausdinimą. Skaitytojai susipažins su LMSU MA 
Farmacijos fakulteto dekano prof. Vitalio Briedžio 
interviu bei buvusio KMI profesoriaus habil dr. 
Antano Gendrolio interviu. Skaitytojai taip pat galės 
susipažinti su birželio mėnesį įvykusiu „Farmacijos 
dienų - 2011“ fotoreportažu. Žurnale patalpinome  
kolegų  prisiminimus apie Anapilin išėjusius buvusius 
bendradarbius. Laukiame naujų mūsų žurnalo 
skaitytojų, kurie perskaitę mūsų žurnalą sulauks  
naujų   žinių šaltinio ir naujienų iš kolegų profesinės 
veiklos, ir farmacijos mokslo bei praktikos apžvalgos, 
ir naudingų patarimų bei atsakymų į Jus dominančius 
klausimus.

Pagarbiai,
prof. Eduardas Tarasevičius

„Lietuvos farmacijos žinios“ – Lietuvos farmacijos
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Šv. Tėvas priėmė Tarptautinės 
farmacininkų. katalikų Federacijos 
atstovus, kurie buvo susirinkę pažymėti 
šios federacijos 40-metį. Kreipdamasis į 
juos Popiežius nurodė, kad. farmacininko 
profesija – tai krikščioniško pašaukimo 
pavyzdys. „Farmacininko santykis su 
žmogumi, kuriam reikia vaisto, peržengia 
komercinį šio ryšio aspektą“, – pasakė Šv. 
Tėvas.

Ponas pirmininke, ponios ir ponai, 
brangūs bičiuliai,

Su dideliu džiaugsmu sutinku su jumis, 
atvykusiais čia Tarptautinės farmacininku 
katalikų Federacijos 40-mečio sukakties 
proga. Dėkoju ponui pirmininkui 
dr. Edvinui Šerui (Edwin Sheer) už 
nuoširdžius sveikinimo žodžius ir už jo 
poreikių užtikrinimą, kad jūsų Federacija 
siekia įgyvendinti tikslus, kuriuos drąsiai 
iškėlė jos įkūrėjai. Keturiasdešimt merų 
nuolat besiplėtojančios veiklos patvirtina 
jūsų organizacijos reikšmę ir svarbumą.

Bažnyčia, kaip žinote, rūpinimąsi 
ligoniais laiko ypatingai svarbiu savo 
misijos aspektu. Susikoncentruojant ties 
dvasiniais dalykais, negalima aplenkti 
klausimų, susijusių su kūno sveikata. Argi 
nenaudojama terminija, perimta iš jūsų, 
kai kalbama apie „sveikatos malonę“ 
arba, kai dvasinės dorybės ir vertybės 
vadinamos „gydančiomis priemonėmis“.

Spartus medicinos mokslo ir praktikos 
vystymasis, visuomenės sveikatos 

priežiūros ir profilaktinės medicinos 
laimėjimai, susiję ir su ženkliais 
farmakologijos pasiekimais. Dėl to ypač 
išsiplečia farmacininko tarpininkavimo 
vaidmuo, kurį jis visada atliko tarp 
gydytojo ir ligonio. Jums tenkančių 
pareigų supratimas nulemia tai, kad vis 
daugiau dėmesio jūs skiriate kultūriniam, 
etiniam ir dvasiniam jūsų misijos 
įvertinimui. Juk iš tikrųjų farmacininko 
santykis su žmogumi, kuriam reikia 
vaistų, viršija šio bendravimo komercinį 
aspektą ir reikalauja žinių, norint suprasti 
besikreipiančio žmogaus asmenines 
problemas bei farmacinės tarnybos 
pagrindų aspektus, skirtus orumui ir 
gyvenimui.

Esu ne kartą pabrėžęs, kad farmacininko 
veikla kartais gali būti panaudota 
neterapiniams tikslams, kurie prieštarauja 
dėsniams ir įžeidžia žmogaus garbę. 
Suprantama, parduodant vaistus bei juos 
gaminant ir vartojant, būtina tiksliai 
vadovautis mo ralės kodeksu. Pagarba 
šiam kodeksui teikia vilčių, kad nebus 
pažeidžiamos pagrindinės ypatingai 
aktualios nuostatos, turint galvoje jūsų 
krikšto misiją ir krikščioniško liudijimo 
įsipareigojimą.

Visa tai reikalauja iš farmacininkų 
nuolat atnaujinamų apmąstymų. Atsiranda 
vis gausesnės atakų formos į žmogaus 
gyvenimą ir jo garbę, netgi atviHrai ar 
slaptai panaudojant vaistus, nors jie nie-
kada neturi būti nukreipti prieš gyvybę. 

Etinis ir dvasinis farmacininko profesijos 
įvertinimas
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Interviu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto 

dekanu prof. Vitaliu Briedžiu

IntervIu

Gerbiamas Dekane, neseniai Lietuvos farmacijos 
sąjungos valdybos vardu turėjau garbės pasveikinti Jus 
reikšmingo gimtadienio proga. Mūsų žurnalo skaitytojams 
būtų įdomu sužinoti, kokia Jūsų vadovaujamo fakulteto 
dabartinė struktūra, kokios mokymo proceso naujovės 
bei ateities vizija? Juk tai yra vienintelis farmacijos 
magistrų rengimo fakultetas Lietuvoje. 

Pradėti norėčiau nuo LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas) farmacijos fakulteto išskirtinumo, kurį 
lemia ir tai, kad farmacijos fakultetas – vienintelė vieta 
Lietuvoje, kur vykdomos universitetinės farmacijos studijos 
ir galima įgyti farmacijos magistro laipsnį bei profesinę 
vaistininko kvalifikaciją. Kitas esminis LSMU farmacijos 
programos bruožas – medicinos ir visuomenės sveikatos 
studijų programų dalykų integravimas į jos struktūrą. Tai 
suteikia farmacijos programos absolventams būtinų žinių 
apie sveikatos priežiūrą, ligas, šiuolaikinius jų gydymo 
metodus. Tačiau šiandien, kai egzistuoja realios galimybės 
studijuoti farmaciją kituose Europos Sąjungos (ES) šalių 
universitetuose, atsiranda nauji iššūkiai siekiant išlikti 
konkurencingais vieningoje universitetinių studijų rinkoje. 
Tokia verslo terminija gali stebinti, tačiau universitetai 
jau veikia rinkos sąlygomis tiek Lietuvoje, tiek ir kitose 
ES šalyse. Farmacijos universitetinių studijų programos 
patrauklumas ir konkurencingumas gali būti siejamas su 
studentams suteikiamomis žiniomis, kompetencijomis, 
praktiniais gebėjimais. Jei farmacijos programos absolventai 
sėkmingai geba konkuruoti darbo rinkoje, tai gali būti vienu 
iš pagrindinių argumentų leidžiančių teigti, kad studijų 
programa yra konkurencinga. Kita vertus, farmacijos studijų 
programos lygis vertinamas pagal studijų programos sandarą, 
farmacijos mokslinių tyrimų lygį, studijų ir mokslo integraciją 
į farmacijos praktiką. Formaliai vertinant farmacijos studijų 
programą atsižvelgiama į daugelį kitų rodiklių: programos 
poreikį, paskirtį ir tikslus; studijų programos siekinius, 
studijų planą ir turinį, personalo sudėtį ir kompetentingumą, 
materialiąją bazę ir metodinius išteklius, studentų atranką 
studijoms, paramą studentams, jų pasiekimų vertinimą, 
programos administravimą ir vidinį studijų kokybės 
užtikrinimą. Akivaizdu, kad farmacijos studijos turi būti 
nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į paminėtus kriterijus 
ir tik tokiu būdu galima užtikrinti farmacijos programos 
konkurencingumą ir patrauklumą. Pažymėtina, kad pagal 
šiuos kriterijus šiemet LSMU farmacijos programą vertino 
tarptautinė ekspertų grupė ir pateikė siūlymą programą 
pilnai akredituoti. LSMU farmacijos fakulteto taryba 
yra patvirtinusi bendrąsias nuostatas, remiantis kuriomis 
vykdomas farmacijos programos atnaujinimas. Šiemetiniai 
trečiakursiai jau studijuos pagal atnaujintą programą. Tai 
reikalauja dėstytojų kvalifikacijos užtikrinimo ir struktūrinių 
permainų fakultete. Šiemet buvo įkurta klinikinės farmacijos 

katedra, kurios poreikis grindžiamas vis didesniu farmacijos 
specialistų dalyvavimu ir atsakomybe užtikrinant saugų 
ir veiksmingą vaistų naudojimą. Išsamios klinikinės 
farmacijos studijos suteiks galimybių tampresniam gydytojų 
ir farmacininkų bendradarbiavimui siekiant bene svarbiausio 
tikslo – piliečių sveikatos.

Farmacijos programos ateities vizija siejama su esminiu 
studijų ir mokslo infrastruktūros atnaujinimu: naujų studijoms 
ir moksliniams tyrimams skirtų laboratorijų kūrimu Santakos 
slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. 
Tikiu, kad 2012 metais centras pradės veikti. Farmacijos 
fakultetui tai ypatingos svarbos klausimas, nes nuo sekančių 
akademinių metų visi farmacijos programos ketvirto kurso 
studentai pradės ruošti magistro darbus, kuriuos privalės 
ginti studijų pabaigoje. Atnaujinta farmacijos studijų 
bazė – būtina prielaida pritraukiant daugiau užsienio šalių 
piliečių studijuoti farmaciją LSMU, siekiant intensyvesnio 
akademinio ir mokslinio bendradarbiavimo su kitų šalių 
studijų ir mokslo institucijomis.

Kokia dabartinio studentų kolektyvo sudėtis ir kuo 
skiriasi šių dienų studentai palyginus su Jūsų kurso 
buvusiais studentais? Ar tęsiamos išskirtinės Farmacijos 
fakulteto tradicijos?

Jei pasakysiu, kad farmacijos fakulteto studentai yra 
labai skirtingi – manau būsiu pakankamai tikslus. Priimti į 
pirmą kursą studentai ateina su savo vizijomis, lūkesčiais ir 
planais, tačiau metams bėgant jie keičiasi priklausomai nuo 
įgyjamų žinių, patirties ar kitų ne mažiau svarbių aplinkybių. 
Studijų laikotarpiu išryškėja naujos asmeninės studentų 

Štai ko dėl farmacininkas katalikas, 
besiremiantis ne kintančiais žmogaus 
sąžinėje įrašytais etikos pa grindais 
privalo būti įžvalgus vaistus perkančių 
žmonių patarėjas. Be to, jis turi būti 
moraliniu ramsčiu visiems, perkantiems, 
įvairias medicini nės paskirties priemones 
ir kuriems reikia pata rimo, vilties žodžių 
ir nurodymų jų tolesniam gyvenimui.

Parduodamas vaistus farmacininkas 
negali paaukoti savo sąžinės nuostatų 
geležinės rinkos teisės labui arba pa-
taikauti įstatymdavystei. Tikras ir 
galutinis pelnas turi būti gaunamas 
tik vadovaujantis moralės teise ir 
pripažįstant bažnyčios nuosta tas. 
Farmacininkai katalikai visuomenės 
akyse turi užsitarnauti kompetentingų 
ir tikrų patarė jų įvaizdį, nes kitu atveju 
juos vienijančios or ganizacijos prarastų 
jų egzistavimo prasmę. Farmacininkui 
katalikui bažnyčios mokymas apie pagarbą 
žmogaus gyvenimui ir jo asme nybei nuo 
pradėjimo iki mirties turi būti svar biausia 
etikos ir moralės gija. Ji yra nekintama 
ir negali būti pasirinktinai priderinama. 
Žino dama mokslo ir technikos pasiektų 
naujovių sukeltas problemas bažnyčia 
vis dažniau krei piasi su nurodymais j 
sveikatos apsaugos dar buotojus, kuriems 
priklauso ir farmacininkai. Šių nurodymų 
įgyvendinimas - tai gana sunki pareiga 
jūsų kasdienėje veikloje, bet gi susijęs 
su pagrindiniais principais, kurių 
farmacinin kas katalikas negali atmesti.

Atlikdami savo pareigas jūs turite ro-
dyti palankumą tiems, kurie perka vaistus: 

juk tai yra jūsų artimieji ir, sekdami 
Gailestingojo Samariečio pavyzdžiu, 
privalote ne tik matyti jų tiesioginius 
poreikius, bet ir laikyti juos broliais, 
ieškančiais daugiau nei materialinės 
paramos.

Evangelija kalba apie gydomąją galią, 
kuri spinduliavo iš Kristaus asmeny bės; 
ligoniai ir neįgalieji ateidavo prie Jo, nes 
Jis pagydydavo jų kūną ir sielą. Šia dva-
sia turite darbuotis ir jūs, atlikdami savo 
profe sines pareigas, būdami krikščionių 
tikybos išpa žinėjais.

Šiais motyvais vadovavosi ir jūsų Fede-
racijos įkūrėjai, kuriuos šiandien mini me 
su pagarba ir dėkingumu. Draugi ja padeda 
jums geriau suprasti, kuo gi remiasi jūsų 
specifinės pareigos- Bažnyčia, tikisi jūsų 
liudijimo, kurio išraiška galėtų būti ir 
veikla, siekianti įtikinti viešosios valdžios 
atstovus įtei sinti atitinkamais įstatymais 
gyvybės neliečia mumą ir jos šventumą. 
Tai turėtų apimti ir visas pastangas, kurios 
gali pagerinti fizinę ir dvasinę sveikatą.

Iš visos širdies meldžiu Dievą padėti 
ir palaiminti jūsų Federaciją, jus ir jū-
sų šeimas, taip pat kasdienį jūsų dar bą. 
Prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, 
gėrio ir išminties Motiną, kad vestų 
jus tikėjimo ir jū sų tarnybos gyvenimui 
keliais.

Popiežius Jonas Paulius II

Perspausdinta iš „L'Osservatore 
Romano“, 1990, Nr. 10-11, 18p.
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savybės, atsiranda lyderiai, organizatoriai, projektų kūrėjai 
ir kvalifikuoti jų įgyvendintojai. Čia atsiskleidžia studentų 
meniniai gebėjimai ar polinkis į mokslinius tyrimus. Taigi 
vertinant šiais kriterijais ypatingų skirtumų tarp dabartinių 
studentų ir studijavusių anksčiau negaliu išskirti. Manau, 
kad mano kurso kolegos buvo ypatingi ir nepakartojami, 
tačiau turbūt panašiai galvoja apie savo kolegas dauguma 
baigusių farmacijos studijas. Mano farmacijos studijų 
kolegos buvo kūrybingi, entuziastingi ir iniciatyvūs, todėl 
daugelis tapo puikiais farmacijos praktikais, organizatoriais, 
vaistinių ir kitų farmacijos įmonių vadovais, mokslininkais 
ir dėstytojais. Vieni iš jų pasiekė aukštumų valstybinėse 
institucijose, kiti – privataus kapitalo įmonėse. Tikiu, kad 
ir šiandieniniai studentai turi visas būtinas sąlygas tapti 
sėkmingais savo srities profesionalais.

Farmacijos fakulteto tradicijos iš esmės siejamos su 
farmacijos studentų aktyvumu ir čia galima džiaugtis 
studentų farmacininkų draugijos ir jos struktūroje esančios 
studentų mokslinės draugijos veiklumu ir iniciatyvumu. 
Tradicijos farmacijos fakultete yra tęsiamos ir kuriamos 
naujos. Ar jos prigis ir išliks – parodys laikas, tačiau visada 
geriau bandyti, nei nedaryti nieko ir skeptiškai vertinti kitų 
veiklą.

Jūs vykdote ne tik Dekano funkcijas, bet esate vaistų 
technologijos profesorius ir dėstote šį dalyką studentams. 
Kuo skiriasi dabartinės vaistų technologijos kursas nuo 
buvusio prieš 30-40 metų?

Studentams tenka dėstyti pramoninės vaistų technologijos, 
farmacinės biotechnologijos, farmacinių preparatų kūrimo 
studijų dalykus ir tenka susidurti su farmacinių technologijų 
naujovėmis, kurios yra įdiegtos į praktiką kuriant, vystant 
ir gaminant vaistus. Bandant apibūdinti šiuolaikines 
farmacines technologijas, pirmiausiai reikia jas sieti su 
naujomis vaistinėmis ir pagalbinėmis medžiagomis. Naujos 
vaistinės medžiagos – tai ne tik sudėtingos cheminės 
sintezės produktai, bet biotechnologijų pagalba gaminamos 
ypač sudėtingos struktūros „didelės“ molekulės. Struktūros 

ypatumai dažniausiai lemia tokių vaistinių medžiagų ribotą 
stabilumą, prigimtinį jautrumą aplinkos faktorių poveikiui, 
todėl jų naudojimas farmacinių preparatų gamybai tampa 
naujais iššūkiais mokslininkams. Ypatingo dėmesio 
nusipelno produktai, kuriuose veikliuoju komponentu 
yra ląstelės ar net biologiniai audiniai. Tokių produktų 
technologijų kūrimas ir jų kokybės standartizavimas 
reikalauja išskirtinių sprendimų. Naujas galimybes atveria 
žinomų pagalbinių medžiagų, pagamintų pritaikius naujas 
technologijas, teikiamos galimybės. Naujų technologijų 
pritaikymas vaistų gamyboje leidžia garantuoti efektyvų 
vaistinių medžiagų tiekimą į organizmą. Kaip realiai 
egzistuojančius pavyzdžius reikia paminėti transdermines 
vaistų tiekimo sistemas, nanostruktūrines parenteralines 
vaistų tiekimo sistemas, vaistų kryptingo/programuojamo 
tiekimo sistemas ir pan. Tačiau nepaisant akivaizdžios 
pažangos farmacinių technologijų srityje, turiu pabrėžti, kad 
mano vaistų technologijos dėstytojai suteikė esminių žinių 
apie šiuolaikines vaistų tiekimo sistemas ir jų gamybai būtinas 
technologijas. Šiandien daugelis laboratorinių technologijų 
jau sėkmingai naudojamos pramonėje, o eksperimentiniai 
vaistų tiekimo sistemų modeliai buvo praktiškai pritaikyti 
kuriant šiuolaikines vaistų formas. Ši technologijų pažanga 
turi atsispindėti nuolat atnaujinamų studijų dalykų turinyje. 
Naujausi farmacijos mokslo ir praktikos pasiekimai privalo 
būti įtraukiami ir į kitų farmacijos programos atnaujinamų 
dalykų turinį.

Jums tapus Dekanu kasmet tenka dalyvauti Europos 
farmacijos fakultetų asociacijos forumuose. Kaip sekasi 
harmonizuoti farmacijos mokymo procesą ar vis tik 
išlieka kiekvienos šalies universitetų tradicijų specifika?

LSMU farmacijos fakultetas yra Europos farmacijos 
fakultetų asociacijos (EFFA) narys, todėl pastaruosius metus 
dalyvavau šios asociacijos kasmetiniuose kongresuose. EFFA 
kongresai yra bene viena iš puikiausių galimybių susitikti su 
kitų Europos šalių universitetų farmacijos fakultetų vadovais, 
dalyvauti diskusijose farmacijos studijų organizavimo ir 

kokybės užtikrinimo klausimais, apsikeičiant nuomonėmis 
apie farmacininko vaidmenį ateities visuomenėje. 
Paminėtina, kad pastaraisiais metais buvo diskutuojama 
sekančiomis temomis: 2011 metais „Naujos farmacinės 
paslaugos“ ir „Naujoviški vaistai (Biotechnologiniai 
vaistai ir naujoviškos vaistų tiekimo sistemos)“; 2010 
metais – „Daugiadisciplininiai ir tarpdiscipliniai farmacijos 
studijų aspektai“; 2009 metais – „Nauji dalykai farmacijos 
podiplominių studijų programoje“; 2008 metais - „Nauji 
studijų dalykai farmacijos studijų programoje“ ir kitos. 
Šios temos leidžia pilnai suvokti kuo gyvena kiti Europos 
farmacijos fakultetai, kokios problemos yra sprendžiamos 
ir su kokiais lūkesčiais žvelgiama į ateitį. Šiuose forumuose 
aktyviai dalyvauja Europinės organizacijos, atstovaujančios 
vaistininkus, klinikinius farmacininkus, farmacijos pramonę 
(taip pat ir farmacijos pramonėje dirbančius farmacininkus), 
farmacininkų mokslines organizacijas bei Europos 
farmacijos studentų asociacija. EFFA kongresuose ne 
kartą dalyvavo Jungtinių Valstijų, Australijos universitetų 
atstovai. Todėl diskusijoms teikiamos nuomonės kartais 
būna radikaliai skirtingos.

EFFA vykdė PHARMINE (angl. PHARMacy education IN 
Europe) projektą, kurį finansavo Europos Komisija. Projekto 
tikslas buvo įvertinti ir palyginti farmacijos studijų Europos 
šalyse būklę, o rezultatų pagrindu pateikti rekomendacijas 
formuojant farmacijos programos sandarą ES, sutinkamai 
su farmacijos praktikoje kylančiu naujų siekinių ir 
kompetencijų poreikiu. Planuojama pateikti rekomendacijas 
formuojant farmacijos studijų ir specialistų rengimo modelį. 
Taip pat ketinama įvertinti galimybes diegti ES vykdomų 
farmacijos studijų programų kokybės užtikrinimo ir 
akreditavimo schemas. Žinoma tai tėra tik projektas, tačiau 
jis pakankamai tiksliai atspindi esamą poreikį nustatyti ir 
užtikrinti minimalią farmacijos specialistų kvalifikaciją ES. 
Šis klausimas tampa aktualesnis kiekvienais metais, nes ES 
šalys atveria savo darbo rinkas laisvam specialistų, taip pat 
ir farmacininkų, įsidarbinimui. Tai yra tik nedidelis žingsnis 
bandant harmonizuoti farmacijos specialistų rengimą ES 
šalyse. Farmacininkų profesinės kvalifikacijos pripažinimą 
ES šalyse reglamentuoja ES direktyva 2005/36/EC, kurioje 
yra nustatyti ir minimalūs reikalavimai farmacijos studijų 
programai. Pastarieji suteikia galimybę vykdyti farmacijos 
programos studentų mainus tarp universitetų, leidžia 
dėstytojams vykti skaityti paskaitų ar vesti mokslinių 
seminarų į kitų šalių universitetus. Ketinimų pilnai unifikuoti 
farmacijos studijas visuose ES universitetuose nėra ir vargu 
ar tai įmanoma būtų pasiekti. Svarbu yra susitarti dėl studijų 
siekinių, o kaip jie bus pasiekti – kiekvieno universiteto 
apsisprendimo klausimas. Tikiu, kad LSMU farmacijos 
fakultetas ir joje vykdoma farmacijos programa išliks 
unikalūs. Belieka tik bendromis pastangomis siekti studijų 
kokybės ir jų patrauklumo stojantiesiems.

Trumpai priminkite Jūsų kelio į farmacijos fakultetą 
ištakas. Kas Jus paskatino pasirinkti farmacijos 
specialybę?

Studijuoti farmacijos neplanavau, nes baigęs vidurinę 
mokyklą puoselėjau kitus planus. Tačiau taip susiklostė 

aplinkybės, kad pasinaudojau galimybėmis bendrauti su 
žmonėmis, kurie dirbo farmacijos moksle ir Lietuvoje 
veikusiose farmacijos pramonės įmonėse. Tai padėjo suvokti 
farmaciją kaip mokslo ir praktinės veiklos sritį, tiesiogiai 
susijusią su vaistų kūrimu, vystymu ir pramonine jų 
gamyba. Tai pasirodė įdomu ir patrauklu, o farmacija tuomet 
atrodė viena perspektyviausių mokslo krypčių. Šiandien 
džiaugiuosi savo laiku pasirinkęs farmacijos studijas. 

Farmacija visada buvo ir bus aktuali sritis. Žmonėms 
visada reikės pagalbos, vaistų – vis efektyvesnių, saugesnių 
ir patikimesnių. Pasirenkant farmaciją, renkamasi galimybė 
realiai padėti žmonėms. Kita vertus, tai šiuolaikiniu mokslu 
ir technologijomis grindžiama sritis, kadangi ji tampriai 
susijusi su fundamentaliais tyrimais chemijoje, fizikoje, 
biologijoje, o kūrybos ir mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymo galimybės yra akivaizdžios. Dar prieš renkantis 
studijų kryptį, turėjau galimybę pamatyti kaip gaminamos 
tabletės, tepalai, injekciniai tirpalai. Farmacijos pramonės 
produktai buvo gaminami čia pat Lietuvoje. Tai buvo realūs 
dalykai ir aiški žinių pritaikymo perspektyva.

Baigęs farmacijos studijas buvau gavęs pasiūlymą 
ir planavau dirbti vienoje iš tuomet sėkmingai veikusių 
farmacijos pramonės įmonių. Tačiau, kaip dažnai nutinka, 
paskutinę akimirką atsirado galimybė dirbti Kauno medicinos 
instituto farmacijos fakultete. Po poros metų įstojau į 
aspirantūrą Visasąjunginiame farmacijos mokslų tyrimų 
institute Maskvoje, kur vėliau apgyniau mokslų kandidato 
disertaciją. Nuo tada daugiau ar mažiau intensyviai dirbu 
dabartiniame LSMU.

Neseniai įvyko Farmacijos istorijos muziejuje 
steigiamasis ALUMNI draugijos susirinkimas, priimti 
įstatai. Kokios Jūsų viltys siejamos su mūsų fakultetą 
baigusių absolventų visuomeninės organizacijos 
atsiradimu?

Alumnas – tai kiekvienas, sėkmingai baigęs atitinkamas 
universitetines studijas, o aktyvus dalyvavimas Alumnų 
draugijos veikloje yra kiekvieno absolvento asmeninis 
apsisprendimas. Alumnų draugijos yra tradicinės ir 
gyvybingos daugelyje garsių ilgą istoriją turinčių 
universitetų. Farmacijos fakulteto Alumnų draugija įkurta 
siekiant sukurti tampresnius fakulteto ryšius su farmacijos 
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Interviu su buvusiu KMI Farmacijos fakulteto Vaistų 
technologijos ir farmacijos darbo organizavimo katrdros vedėju

prof. habil. dr. A.Gendroliu

universitetinių studijų absolventais. Manau, kad absolventai, 
tapę Alumnų draugijos nariais, gali veiksmingai prisidėti 
didinant farmacijos studijų žinomumą ir populiarumą, 
suteikiant informacijos apie farmaciją besirenkantiems 
studijų programas abiturientams, teikiant siūlymus esamiems 
farmacijos studentams dėl įsidarbinimo galimybių. Alumnų 
draugijų nariai aktyviai dalyvauja tobulinant universitetų 
organizuojamas studijas, nes čia gali būti panaudota jų 
patirtis ir žinios apie farmacijos sistemos poreikius ir 
vystimosi tendencijas. Ne mažiau svarbus galimas Alumnų 
indėlis mezgant partnerystės ryšius su verslu, mokslo 
tyrimus vykdančiais centrais, valstybinėmis institucijomis. 
Senas tradicijas puoselėjančiuose universitetuose žymi yra 
Alumnų finansinė parama. Manau, kad daug idėjų apie 
bendradarbiavimo formas gali kilti patiems Alumnams, 
taigi kiekvienas draugijoje gali rasti bendraminčių įvairių 
projektų įgyvendinimui. Turiu vilčių, kad įkūrus Farmacijos 
fakulteto Alumnų draugiją bus padėtas pagrindas naujoms 
tradicijoms, kurių rezultatas bus sėkmingo absolventų ir 
farmacijos fakulteto bendradarbiavimo plėtojimas įvairiose 
srityse. Todėl kviečiu visus LSMU farmacijos fakulteto 
absolventus prisijungti prie Alumnų draugijos veiklos.

Kokie Jūsų palinkėjimai tiek dabartiniams 
farmacijos fakulteto studentams, tiek šio fakulteto 
absolventams, kurie darbuojasi Lietuvos ir kitų Europos 
šalių farmacijos įstaigose ir įmonėse?

Farmacijos studentams linkiu išlikti smalsiems, 
žingeidiems ir kūrybingiems, garbingai atstovauti savo 
universitetui, kuris jau tapo jūsų gyvenimo kelio etapu. Tiek 
studentams, tiek absolventams linkiu turėti ir kryptingai 
siekti savo gyvenimo tikslų. Nepaisant sunkumų, linkiu 
išlikti tolerantiškiems ir geranoriškiems, visada būti savo 
srities profesionalais, aiškiai suvokiančiais atsakomybę už 
savo profesinę veiklą. Dar linkiu išlikti savo šalies patriotais 
ir retkarčiais sugrįžti į savo Alma Mater. 

“Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo redkolegija 
dėkoja už pareikštas mintis linkėdama Jums, Gerbiamas 
Dekane, sulaukti ir kitų garbingų jubiliejų, o naujoms 
farmacijos specialistų kartoms skiepyti pasididžiavimą 
mūsų profesija.

Gerbiamas Profesoriau, neseniai Lietuvos 
farmacijos sąjungos valdybos vardu turėjau galimybės 
sveikinti Jus garbingo 85 metų jubiliejaus proga. Mūsų 
žurnalo skaitytojams būtų įdomu sužinoti, kokia Jūsų 
nuomonė apie dabartinę Lietuvos vaistininkystės 
būklę?

Neslėpsiu, kad kai kas dabartinėje vaistininkystėje 
man nepriimtina. Tačiau pirmiausia noriu pasidžiaugti, 
kad dabar mūsų vaistinėse galima nusipirkti įvairių vaistų 
nuo daugelio ligų, o ir vaistinių trūkumu skūstis negalima, 
gal jų yra net per daug. Tai turbūt ir visi dabartinės 
Lietuvos vaistininkystės pliusai, o minusų yra kur kas 
daugiau. Man, savo karjerą pradėjusiam nuo žemiausios 
grandies – vaistinės, kuri buvo tarsi šventovė, asistento 
ir daugiau kaip pusę šimtmečio dirbusiam įvairiose 
farmacijos grandyse, dabartinės vaistinės nepatinka, nes 
jos neišsiskiria iš kitų parduotuvių, neturi savo specifikos. 
Jauni kolegos vaistininkai turbūt net nežino, kad, įėjus 
į vaistinę, pirmiausia pajusdavai specifinį, tik vaistinei 
būdingą, žodžiais nenusakomą kvapą, kuris atsirasdavo, 
gaminant vaistus, ypač tepalus. Atėjusiam į vaistinę 
ligoniui tai sukeldavo didesnį pasitikėjimą vaistais, o tai 
labai svarbu.

Kiekviena vaistinė savo interjeru ir aplinka stengėsi 
išsiskirti iš kitų. Vaistinės lentynose išdėstyti balti indai 
su tamsiais lotyniškais užrašais atrodė paslaptingai, 
kad juose slypi kažkas neįprasto. Gal todėl tik įžengęs 
žmogus į vaistinę pirmiausia nusiimdavo kepurę ir 
tik tada pagarbiai kreipdavosi į vaistininką? Ar išliko 
tai šiuolaikinėse vaistinėse? O gaila. Dabar jos juk 
nesiskiria nuo batų ar kitų prekių parduotuvių. Tai žymiai 
sumenkino vaistininko profesijos prestižą. Visa tai labai 
svarbu ligoniui. Juk padeda įveikti ligą ne tik vaisto 
farmakologinės savybės, bet daug priklauso ir nuo to, ar 
ligonis patikės vartojamo vaisto efektyvumu, kai jis pats 
jį išsirenka paskatintas nuolaidų arba paveiktas įkyrios 
reklamos stambaus prekybos centro vaistinėje tarp 
sauskelnių, higieninių įklotų ir kitokių prekybos daiktų, 
nesusijusių tiesiogiai su vaistais. 

Ar vaistininkas šiandien patenkina visuomenės 
lūkesčius? Kai kur įžvelgiu net prieštaravimus. 
Pavyzdžiui, vaistininkas yra pirmas asmuo, turintis 
galimybę paveikti paciento požiūrį į nesaikingą vaistų 
vartojimą. Tačiau ką jam daryti, jei firmos reklama apie 
kažkokį preparatą rodoma per televizija keliolika kartų 
per dieną. Todėl dažniausiai atsižvelgiama ne į paciento 
naudą, bet į ekonominius firmos interesus. Taigi dabar 
vaistinės tampa tarsi nuolaidų parduotuvės. Pritariu 
kažkada pasakytiems dr.T.Meko žodžiams apie akcijas 

vaistinėse: dvi pakuotes perki – trečią veltui. Gal ta 
trečioji gydytojo nepaskirta pakuotė laimingąjį pirkėją 
ir pribaigs. Taigi nemaža Lietuvos patiklių gyventojų 
dalis tampa farmacijos verslo  įkaitais. Suprantu, kad tai 
nulėmė negailestingi rinkos dėsniai, bet pacientams nuo 
to ar geriau, o vaistininko profesijos prestižui taip pat ar 
geriau?

Trumpai priminkite Jūsų kelio į Farmacijos 
fakultetą ištakas. Kas Jus paskatino pasirinkti 
farmacijos specialybę?

Pirmiausia noriu atsakyti į Jūsų pateikto klausimo 
antrą dalį. Kas paskatino pasirinkti farmacijos specialybę, 
atsakyti nėra paprasta. Tai turbūt nulėmė keletas 
aplinkybių. Kai 1947 metais baigiau Viduklės suaugusiųjų 
progimnaziją, laikraštyje perskaičiau skelbimą, kad 
Kaune yra Felčerių, farmacininkų ir laborantų mokykla. 
Iš karto apsisprendžiau, kad būsiu farmacininkas. Šis 
greitas apsisprendimas matomai brendo jau anksčiau. Kai 
man ėjo šešti metai, mirė motina. Po kurio laiko globoti 
mane paėmė krikšto tėvai. Jie turėjo nemažą ūkį netoli 
Nemakščių, pas juos ir gyvenau. Krikšto tėvas Juozas 
Milkintas tuo metu dirbo Kaune, Aukštaičių gatvėje 
esnčioje vaistinėje, kuri išliko iki šių dienų. Iš vaikystės 
pamenu tik tiek, kad savaitgaliais atvažiavusio krikšto 
tėvo rūbai kvepėdavo kažkuo labai malonaus. J.Milkintą 
matydavau retai, o be to jis po kurio laiko mirė, todėl 
įtakos profesijos pasirinkimui gal ir neturėjo. Labiau 
tikėtina, kad profesijos pasirinkimui turėjo Viduklės 
vaistinė. Kai kartą buto šeimininkė, pas kurią gyvenau 
mokydamasis progiminazijoje, paprašė nupirkti vaistų, 
tada pirmą kartą gyvenime peržengiau vaistinės slenkstį. 
Nedrąsiai pradaręs vaistinės duris pajutau lyg jau 

LFS Valdyba nuoširdžiai 
sveikina SFD 85-mečio proga!
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pažystamą kvapą. Aplinka, kurioje atsidūriau, man atrodė 
paslaptinga, kaip niekur kitur. Pagyvenęs vaistininkas su 
ilgais baltais plaukais ir dar baltesniu chalatu kažką dar ir 
dar kartą nuoširdžiai aiškino senai močiutei. Visa tai man 
sudarė nepaprastą įspūdį. Tai tikriausiai ir nulėmė mano 
profesijos pasirinkimą.

Dabar atsakysiu į pirmą klausimo dalį. Kai dirbau 
Kauno endokrininių preparatų gamykloje, keleta metų 
buvau kviečiamas būti Kauno medicinos instituto 
Farmacijos fakulteto Valstybinių egzaminų komisijos 
pirmininku. Dalyvavimas komisijos darbe suteikė 
galimybę susipažinti su mokymo programomis, fakulteto 
dėstytojais bei akademine tvarka. Todėl, kai Fakulteto 
dekanas doc. Eduardas Tarasevičius (dabar profesorius) 
pasiūlė darbą Vaistų technologijos ir farmacinio darbo 
organizavimo katedroje, nors buvo labai sunku palikti 
įmonę, kuriai vadovavau 20 metų, bet pasiūlimą 
priėmiau.

Jūs esate Lietuvos farmacijos pramonės kūrėjas. 
Lietuvos endokrinologijos mokslo ir praktikos 
vystymo studijoje Jūs plačiai aprašėte Kauno 
endokrininių preparatų gamyklos veiklos istoriją. Gal 
galėtumėte paminėti svarbiausius šios įmonės veiklos 
pasiekimus?

Kai 1967 metais buvau paskirtas vyriausiuoju 
inžinieriumi, statomoje gamykloje dirbo tik penki žmonės. 
Tai statybos direktorius V.Barisa, vyr. technologė Vida 
Kivilšienė, mechanikas Giedrius Bernatonis, buhalteris ir 
sandėlininkas. Dauguma gautų įrengimų stovėjo dėžėse 
gamyklos teritorijoje po atviru dangumi, o vėjas švilpė 
pro dar neįstiklintus pastato langus, o jau 1969 metais 
reikėjo ruoštis gamybos pradžiai. 

1968 metų vasario mėn. buvau paskirtas gamyklos 
direktoriumi. Šiame statybinių darbų įkarštyje reikėjo 
pradėti komplektuoti gamyklos administracinį bei 
gamybinių padalinių personalą. Gamyklos vyr. inžiniere 
buvo paskirta V.Kivilšienė, direktoriaus pavaduotoju 
Vytautas Liubinskas.

Kadangi endokrininių preparatų gamybos technologija 
labai sudėtinga, todėl čia gali dirbti tik aukštos 
kvalifikacijos specialistai, kurių nei viena aukštoji 
mokykla nerengė. Inžineriniai ir techniniai darbuotojai 
buvo komplektuojami iš maisto pramonės technologų, 
chemikų, farmacininkų, biologų ir veterinarijos specialistų. 
Komplektuojamam administaciniam personalui buvo 
pastatytas laikinas medinis pastatas. Taigi jau 1969 
metais kartu su administracija ir gamybiniu personalu jau 
ruošėsi gamybai 146 darbuotojai.

Nors gamykloje dar nebuvo sandėlių, mechanikos 
dirbtuvių bei kitų pastatų, 1969 metų balandžio 7 dieną 
Vaistų formų ceche iš importinių žaliavų pradėjo veikti 
pirmosios injekcinių tirpalų fasavimo į ampules ir 
flakonus linijos. Pradėtas gaminti insulinas, adrenalinas 
ir kiti preparatai.

Po metų pradėjo veikti likusieji gamybos pajėgumai 
(cheminis ir plastmasinių gaminių cechai). Iš kasos 
liaukų buvo pagamintos pirmosios insulino, o iš plaučių 
– pirmosios heparino serijos. 1971 m. pradėta gaminti 
preparatai iš hipofizės liaukų ir iš galvijų tulžies bei nauja 
vaistų forma, sukurta gamyklos specialistų,  - lašai akims 
plastmasiniuose lašintuvuose.

Dar nepasibaigus statybų rūpesčiams, gamyklos 
administracija, tik ką pradėjusi gamybinę veiklą, jau 
žvelgė į ateitį. 1971 metais gamykloje buvo įkurta 
Centrinė laboratorija, kuriai vadovauti buvo pakviestas 
Kauno politechnikos instituto doc. Liudvikas Lašas (dabar 
profesorius, ilgą laiką vadovavęs Kauno endokrinologijos 
institutui). Įmonės Centrinė laboratotija tapo pagrindiniu 
tiriamojo darbo centru, kuris koordinavo visą  mokslinę 
įmonės veiklą, taip pat palaikė ryšius su kitomis panašaus 
profilio mokslo įstaigomis. Čia gimė ne vienas naujas 
originalus preparatas, išgarsinęs ne tik gamyklą, bet ir 
Lietuvą.

Per 20 gamybinės veiklos metų, įmonė dirbo gana 
sėkmingai. Ji padidėjo keleta kartų. Gaminama produkcija 
buvo tiekiama ne tik į visas buvusios Tarybų sąjungos 
respublikas, bet ir į Kubą, Korėja, Japoniją, Mongolija, 
Vietnamą ir kt.

Kad įmonė dirbo sėkmingai, įrodo ir tai, kad jai 
vienintelei iš medicinos pramonės ministerijos įmonių, 
gaminančių vaistus, medicinos technika ir kitas priemones, 
Medicinos pramonės ministerijos ir Medicinos darbuotojų 
profsąjungos Centro komiteto Prezidiumo nutarimu buvo 
suteiktas pavyzdinės Medicinos pramonės įmonės vardas. 
Tuo turbūt pasakyta viskas.

Man teko dalyvauti spaudos diskusijose dėl 
nacionalinės farmacijos pramonės būtinumo. Kokia 
Jūsų nuomonė dėl Lietuvos farmacijos pramonės? Ar 
teisinga oponentų nuomonė, kad Lietuva per maža 
šalis, ir čia negalima pagaminti kokybiškų ir efektyvių 
vaistų?

Manau, kad kiekviena valstybė – maža ar didelė – 
turėtų siekti sukurti nacionalinę farmacijos pramonę, 
nes ši pramonės šaka yra pelninga. Lietuva neturtinga 
gamtos ištekliais, todėl kaip tik turėtų siekti  sukurti tokią 
pramonę, kurios gamybai reikalingi aukštos kvalifikacijos 
specialistai. Suprantama, kad maža valstybė negali tikėtis 
apsirūpinti nacionaliniais vaistais, nes to negali padaryti 
ir didžiosios valstybės, o kad maža valstybė gali ne tik 
gaminti, bet ir sukurti kokybiškus ir efektyvius vaistus, 
pavyzdžių esama ir Lietuvoje.

Jūs buvote pirmasis pokario Lietuvos farmacijos 
įmonės vadovas, vykdęs mokslinius tyrimus ir 
apibendrinęs rezultatus savo habilituoto mokslų 
daktaro disertacijoje. Kas skatino Jus suderinti 
gamybinę veiklą su moksliniais tyrimais? Juk tai buvo 
neįprasta buvusioje Sovietų Sąjungoje.

Moksliniais tyrimais susidomėti privertė pats 
gyvenimas. Dirbdamas Respublikinėje Kauno 
psichoneurologinės ligoninės vaistinėje, ieškojau naujų 
gamybos būdų, kaip optimizuoti vaistų gamybą ligoninės 
vaistinės sąlygomis. Kadangi vaistinėje iš pradžių dirbau 
vienas, o ligonių buvo virš 300, tai darbo krūvis buvo 
didelis. Didelė dalis gaminamų vaistų buvo sterilūs 
injekciniai tirpalai, kurių gamyba yra pati sunkiausia ir 
atsakingiausia. Kiekvieną dieną pagal ligoninės skyrių 
užsakymus reikėdavo pagaminti 10, o kai kada ir 
daugiau skirtingų sterilių preparatų. Tai buvo nepatogu.  
Pabandžiau rasti išeitį – sukūriau šių tirpalų mažaserijinės 
gamybos technologiją, kuri suteikė galimybę kasdien 
gaminti po vieną-du tirpalus  ir nuolat turėti visų tirpalų 
atsargų. Akių ir ausų lašams sukonstravau polimerinį 
kamštį-pipetę, kuri ligoninėje buvo ir gaminama, tai, 
dabartinių akių lašų pakuotės prototipą, kas užtikrino jų 
sterilumą ir stabilumą vartojimo metu.

Injekcinių tirpalų gamybai buvo sukurta filtravimo 
ir fasavimo linija, stabilizatorių saugojimo sistema. 
Šių tirpalų pakuotei buvo naudojami indai nuo kraujo 
pakaitalų su guminiais kamšteliais. Todėl naudojant 
preparatą nereikėdavo atidaryti kamščio, kaip tai buvo 
daroma anksčiau, o sterilia adata per kamštį paimama tiek 
tirpalo, kiek reikia. Likusi tirpalo dalis buvo paliekama 
kitam kartui. Tokiu būdu pagal naują technologiją 
pagamintų tirpalų galiojimo laikas pailgėjo ne dienom, 
o mėnesiais (tuo tarpu pagal to meto reikalavimus 
pagamintų sterilių tirpalų tinkamumo laikas buvo tik trys 
dienos; nesunaudojus jie būdavo sunaikinami). Norint 
įrodyti, jog naujoje pakuotėje pagal naują technologija 
pagaminti sterilūs tirpalai išlieka stabilūs ir sterilūs tris 
mėn., reikėjo atlikti šių tirpalų sterilumo ir stabilumo 
tyrimus. Tai ir buvo gamybos ir tyrimų pradmenys. Apie 
šiuos darbus galima paskaityti pirmoje mano publikacijoje 
žurnale “Sveikatos apsauga” (1963, Nr. 8, 44-47 p.), 
kurioje tuometinė Vyriausioji farmacijos valdyba 
padarė tokį prierašą: „Vyriausioji farmacijos valdyba, 
susipažinusi su Respublikinės Kauno psichoneurologinės 
ligoninės vaistinės darbu, nustatė, kad sterilių tirpalų 
gamyba čia organizuota gerai. Įdiegti patobulinimai – 
tirpalų filtravimas vandens srovės siurbliu, hermetiškas 
bonkučių uždarymas, panaudojant aliuminio folgą ir 
guminius kamščius – davė gerus rezultatus. Provizoriaus 
A.Gendrolio darbo patirtį, išdėstytą straipsnyje, reikia 
plačiai įgyvendinti, gaminant tirpalus injekcijoms, 
pirmiausia gydymo įstaigų vaistinėse“.

Pradėjus dirbti Kauno endokrininių preparatų 
gamykloje, atsirado naujos galimybės tiriamiesiems 
darbams. Čia įgyvendinau ligoninės vaistinėje pradėtą 
darbą, tačiau jau visai kitu lygmeniu. Buvo sukurta 
pramoninė akių lašų gamybos technologija polimerinėje 
pakuotėje, kurios dar tuo metu nebuvo buvusiose 
Rytų bloko šalyse. Šie lašai naujoje pakuotėje buvo 
demonstruojami kai kurių užsienio šalių parodose. Už 
šios technologijos sukūrimą ir įdiegimą Maskvos Liaudies 
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ūkio parodose buvau apdovanotas visų spalvų medaliais, 
o už klofelino akių lašų įdiegimą į gamybą tapau buvusios 
SSRS Ministrų Tarybos premijos laureatu.

Būdamas Farmacijos fakulteto dekanu, aš Jus 
pakviečiau ateiti dirbti į Vaistų technologijos katedrą, 
nes tuo metu Farmacijos fakultete nebuvo nė vieno 
farmacijos mokskų daktaro ir profesoriaus. Ačiu, kad 
Jūs priėmėte šį kvietimą. Kaip jums sekėsi „uždegti“ 
katedros darbuotojus intensyviai įsijungti į mokslinį 
darbą?

Mano atėjimas į minėtą katedrą galbūt paspartino 
fakulteto mokslininkus daktaro disertacijas ir 
habilitacinius darbus ginti vietoje. Nes po to, kai 
farmacija neteko profesorių P.Raudonikio, B.Šaulio 
ir K.Grybausko, ilgą laiką šioje srityje nebuvo aukštos 
kvalifikacijos specialistų su mokslo laipsniais ir vardais, 
nebuvo daktarų, dabar vadinamų habilituotais. Kai 
dėstytojas parengdavo disertaciją, tekdavo ją ginti kituose 
universitetuose. Atėjau į katedra 1987 m., jau apgynęs 
habilituoto daktaro disertaciją. Kiek vėliau tai padarė doc. 
V.Brasiūnas (1989), doc. E.Tarasevičius (1990) ir doc. 
P.Vainauskas (1990). Tuomet ir mūsų Kauno medicinos 
akademijoje atsirado galimybė ginti daktaro disertacijas 
ir habilitacinius darbus.

Sudominti katedroje dirbančius jaunus dėstytojus 
imtis mokslinių darbų galbūt paskatino ir tai, jog 
katedroje buvo atliekami su kitomis organizacijomis 
ūkiskaitiniai darbai, o tai buvo galimybė prisidurti ir prie 
atlyginimo. Tai sakytina ir apie  A.Baranauską , kuris 
1995 m.  apgynė daktaro disertaciją tema “Oksitocino 
injekcijoms ir intranazalinių vaisto formų sukūrimas”, ir 
R.J.Gerbutavičienę (tema “Išgryninto vazapresino tirpalo 
injekcijoms ir intranazalinių lašų bei desmopresino 
intranazalinių lašų technologijos sukūrimas“, 2001).

Skaitydamas paskaitas ir bendraudamas su studentais, 
pastebėjau, kad kai kurie studentai domisi ne tik dėstomu 
dalyku, bet ir norėtų gilintis į tiriamąjį darbą. Kilo mintis 
pasiūlyti Farmacijos fakulteto gerai besimokantiems 
studentams sudaryti galimybę studijas bagti ne valstybinių 
egzaminų laikymu, bet diplominių darbų gynimu. 
Pasiūlymui buvo pritarta, ir jau 1992 m. KMA pirmuosius 
diplominius darbus gynė Sonata Trumbeckaitė, Daiva 
Krasauskaitė-Majienė ir kiti. Vėliau Loreta Gestautaitė-
Kubilienė, Kristina Sadeckaitė-Ramanauskienė, Jurga 
Sakalauskaitė-Bernatonienė ir daugelis kitų diplomantų. 
Visos čia paminėtos diplomantės dabar yra mokslų 
daktarės, docentės, dirba Vaistų technokogijos katedroje, 
o Jurga Bernatonienė jau tapo profesorė. Taigi „uždegti“   
susidomėti moksliniais tyrimais galima ne tik katedrų 
darbuotojus, bet, sudarant  sąlygas, ir studentus.

Katedros darbuotojai ne tik sėkmingai atliko 
mokslinius tyrimus, bet aktyviai dalyvavo ir išradybinėje 
veikloje. Apie tai 2001 m. vsario 7 d. KMU savaitraštyje 
AVE VITA rašė patentų skyriaus vedėja D.Lišauskaitė, 
pažymėdama, kad vieni aktyviausių KMU išradėjų per 

pastarąjį dešimtmetį yra Vaistų technologijos katedros 
darbuotojai.

Šalia mokslinės ir pedagoginės veiklos Jūs dirbote 
Europos farmakopėjos straipsnių vertimo į lietuvių 
kalbą ir redagavimo srityje. Ar šis darbas Jums teikė 
malonumo?

Dirbdamas prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakopėjos 
komisijos pirmininku, nuo įkūrimo dienos stengiausi, 
kad komisija, atlikdama ekspertizes ir tvirtindama 
farmakopėjos straipsnius, siektų užtikrinti, kad Lietuvos 
vaistų gamintojų produkcija būtų kokybiška, efektyvi 
ir saugi, kad Lietuvoje gaminamų ir importuojamų 
vaistų pakuočių tekstai ir ženklinimas atitiktų Europos 
farmakopėjos reikalavimus ir Europos sąjungos 
direktyvas.

Kad šiuos tikslus lengviau galima būtų pasiekti, 
Farmakopėjos komisija pirmiausia parengė Lietuvos 
standartą: „Farmakopėjos straipsnis, turinys, parengimo 
ir tvirtinimo tvarka“. Remiantis šiuo duokumentu, visos 
Lietuvos farmacijos pramonės įmonės turėjo ruošti jų 
gaminamų vaistų farmakopėjos straipsnius. Turint šį 
standartą, iš Lietuvos vaistų gamintojų buvo galima  
reikalauti naujų farmakopėjos straipsnių projektų, 
kuriuose būtų tiksliai sunorminta vaistų sudėtis, pateikta 
vaisto analizė ir pakuotė, kad šie projektai būtų priartinti 
prie Europos farmakopėjos reikalavimų, kad būtų taikomi 
šiuolaikiniai vaistų analizės metodai, tinkamai parinkta 
pakuotė.

Siekiant palengvinti Lietuvos vaistų gamintojų 
standartizavimo tarnybų darbą, Farmakopėjos komisija 
visuomeniniais pagrindais į lietuvių kalbą vertė Europos 
farmakopėją ir Europos Sąjungos direktyvų tekstus, 
tikslino lietuvišką farmacinę terminiją. 2001 m. buvo 
parengtas pirmas Farmakopėjos straipsnių rinkinys. 2002 
m. – antras. Šiuose rinkiniuose buvo pateikti bendro 
turinio vaistų formų straipsniai, vaistinės augalinės 
žaliavos analizės metodai, individualūs straipsniai ir 
kita medžiaga, kuri sudarė apie 450 puslapių. Trečias 
Europos farmakopėjos straipsnių rinkinys ”Reagentai“ 
išleistas 2004 m. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
lėšomis. Verčiant Europos farmakopėją į lietuvių kalbą, 
nuoširdžiai dirbo Farmakopėjos komisijos ekspertai: 
prov. J.Grinevičius, dr. S.Rimkienė, dr. A.Puodžiūnas, dr. 
L.Švambaris, dr. A.Pavilonis (dabar profesorius) ir kt.

Tuo metu šis darbas buvo reikalingas tam, kad pagerintų 
Lietuvos vaistų gamintojų rengiamų farmakopėjos 
straipsnių kokybė ir tuo pačiu sumažintų Farmakopėjos 
komisijos ir ekspertų darbą. Tai ne kūrybinis darbas, 
todėl didelio malonumo nejaučiau.

Išėjęs į užtarnautą poilsį, Jūs Dzūkijoje sukūrėte 
nuostabų gamtos kampelį, kuriame ošia Jūsų sodinti 
ąžuolai ir pušys, žydi gėlės ir dūzgia bitės, tvenkiniuose 
nardo žuvys ir iš inkilų čiulba dėkingi paukščiai. Tokį 

vaizdelį aš mačiau atvykęs Jus pasveikinti Jubiliejaus 
proga. Kokį Jūs turite paslaptingą sveikatos receptą, 
kuriuo sėkmingai naudojatės kartu su Jūsų žmona?

Kadangi esu užaugęs kaime, man būti gamtoje 
didelis malonumas. Todėl, gyvendami mieste, visą laiką 
svajojome turėti poilsio kampelį gamtoje.

Kai įsigijome negyvenamą sodybą, joje jau augo 
ne tik piktžolės, bet ir krūmai. Darbo buvo nemažai. 
Pirmiausia pasėjome veją, suremontavome buvusius 
pastatus, įveisėme gėlynus, išvalėme kūdrą ir taip daugiau 
kaip per dvidešimt metų sodyba įgavo dabartinį vaizdą. 
Nors aplinkai tvarkyti  skyrėme daug laiko, tačiau dėl 
to niekada nesigailėjome. Smagu  po darbų pasigrožėti 
įvairiaspalvių gėlių žiedais, dekoratyviniais spygliuočiais 
ir žalia veja. Malonu, kai augalai žydi nuo ankstyvo 
pavasario iki šalnų. Taip mes ir tvarkomės, kuriame, 
sodiname, kad nenutrūktų gėlių žydėjimas, kad obelų, 
vyšnių ir pasodintų medžių lajose čiulbėtų paukščiai, kad 
per veją pūškuotų ežių šeimynėlė. Gyvenant čia, miško 
pašonėje, nuolat girdi medžių ošimą ir kartu išgyveni 
pavasario, vasaros ir rudens metų laikų kaitą. Gali 
mintimis arba garsiai pasikalbėti su augalais, žvėreliais 
ir paukščiais, jautiesi laisvesnis, stipresnis, ramesnis gal 
ir geresnis, o judėjimas ir fizinis darbas pagerina apetitą, 
užtikrina ramesnį ir gilesnį miegą. Visa tai atsiliepia 
žmogaus sveikatai. Tai turbūt ir yra tas paslaptingas 
sveikatos receptas.

Kokie Jūsų palinkėjimai tiek dabartiniams 
Farmacijos fakulteto studentams, tiek ir buvusiems 
šio fakulteto absolventams, kurie darbuojasi Lietuvos 
ir kitų Europos šalių farmacijos įstaigose ir įmonėse?

Mieli jaunieji kolegos, šiandien reikalingi tik aukštos 
kvalifikacijos specialistai, todėl nesitenkinkite tik 
auditorijose gautomis žiniomis, dalyvaukite moksliniuose 
būreliuose, skaitykite naujausią farmacijos literatūrą, 
būkite aktyvūs bendruomeniniame gyvenime.

Buvusiems absolventams noriu patarti, kad 
nepamirštumėte vieni kitų, bendrautumėte su ligotais 
žmonėmis. Būkite kantrūs, mokėkite suprasti 
sergančiuosius. Sergantys žmones kartais būna pikti, 
įkyrūs. Sugebėkite juose įžiebti vilties kibirkštėlę, 
prikelkite gyvenimui savo nuoširdžia šypsena bei šiltu 
žvilgsniu. Būkite visuomeniški, nepamirškite aktyvios 
profesinės veiklos ir svarbiausia – nesutepkite balto 
chalato nesąžiningumu.

“Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo redkolegija 
dėkoja už pareikštas mintis linkėdama Jums, 
Gerbiamas Profesoriau, sulaukti ir kitų garbingų 
jubiliejų, puikios sveikatos, išdėstyti mintis savo 
naujose knygose, kurias skaitys studentai ir Jūsų 
kolegos vaistininkai.
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LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARĘ

LINĄ BUMBLAUSKIENĘ
IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 

MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 
FARMACIJAI

2011 m. sausio 14 d. Lietuvos Sveikatos Mokslų 
Universitete, Medicinos akademijos Farmacijos 
fakultete sėkmingai apgynė disertaciją (Biomedicinos 
mokslai, farmacija, 09B) buvusi doktorantė Lina 
Bumblauskienė. Disertacija buvo rengta Kauno 
medicinos universiteto Farmacijos fakultete 2006-
2010 m. Jos mokslinis  vadovas  prof. habil. dr. 
Valdimaras Janulis, konsultantė dr. (HP) Ona 
Ragažinskienė. 

Disertacija buvo ginama Farmacijos mokslo 
krypties taryboje. Jos pirmininkas prof. V. Briedis, 
nariai - doc. dr. K. Ramanaskienė, doc. S. Trumbeckaitė, 
prof. dr. P. Viškelis, prof. dr. A. Maruška.  Disertantės 
oponentai buvo doc. dr. D. Majienė ir dr. J. Labokas.

Disertacijos tema: Perilės (Perilla L.) rūšių 
ir varietetų auginimo, fitocheminės sudėties ir 
biologinio poveikio tyrimas

Darbo tiks las: Ištirti Lietuvoje auginamų Perilla 
L. genties augalų augimo ir vystymosi dėsningumus, 
biologiškai aktyvių junginių sudėtį ir jų įvairavimą 
vegetacijos metu bei ekstraktų biologinį poveikį.

Perilla L. genties augalų žaliavų fitocheminės 
analizės duomenys gali būti panaudojami 
kuriant preparatus, pasižyminčius specifiniais 
farmakologiniais poveikiais, kuriuos lemia atskiri 
biologiškai aktyvūs junginiai. Cheminės sudėties 
ir antiradikalinio aktyvumo tyrimų rezultatai gali 
būti panaudojami vertinant vaistinės augalinės 
žaliavos kokybę. Žinios apie bendrą augalinės 
žaliavos antioksidantinę talpą, kuri nusako suminį 
radikalų surišamąjį poveikį, yra reikalingos įvertinant 
epidemiologinį ryšį tarp augalinų žaliavų suvartojimo 
ir sergamumo degeneracinėmis ligomis. Apskaičiavus 
antioksidantinę talpą ir, siejant ją su antioksidantų 
vartojimu, galima tiksliai įvertinti antioksidantų 
poveikį oksidacinio streso sukeliamų ligų iniciacijai 
ir vystymuisi. 

Perilla L. genties augalų žaliavos vartojimos 
onkologinių, neurodegeneracinų, kardiovaskulinių ligų 
gydymui, todėl tyrimų rezultatai su mitochondrijomis, 
kurios dalyvauja šių ligų patogenezės procesuose, yra 
neabejotinai aktualūs. 

Atliktų tyrimų duomenys apibendrina Perilla 
L. augalų auginimo perspektyvas Lietuvoje, 
žaliavų kokybinius parametrus. Gauti biologinių 
tyrimų rezultatai ir poveikiu pasižyminčių junginių 
identifikavimas atveria perpektyvas ateities tyrimams, 
kurie reikalingi kuriant preparatus ir maisto papildus 
iš perilių augalinių žaliavų.
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LFS Valdyba sveikina 2011 m. 
laidos farmacijos magistrus (buv. 

farmakotechnikus) kuriems 2011 m. kovo 
mėn. 14 d. buvo iškilmingai įteikti LSMU 

baigimo diplomai

1.  Achramenko Irenai
2.  Balčiūnaitei  Astai
3.  Bl iujūtei  Agnei
4.  Juraškienei  Monikai
5.  Juzikienei  Nijolei
6.  Kaminskienei  Laimai
7.  Kanapickaitei  Editai
8.  Karl ienei  Jūratei
9.  Liekienei  Irenai
10.  Lozait ienei  Rūtai
11.  Markevičiui  Rolandui
12.  Matulaitytei-Labukaitei  Kordel i jai
13.  Paleckiui  Sigitui
14.  Plonienei  Jolantai
15.  Pranskūnaitei  Ingai
16.  Raščiuvienei  Jovitai
17.  Si l ickaitei-Gaidel ionienei  Loretai
18.  Stanevičienei  Krist inai
19.  Stoškevičienei  Aistei
20.  Umbrasaitei  Vaidai
21.  Virginavičiūtei  Šarūnei
22.  Zaleckienei  Vaidai
23.  Ži l ienei  Krist inai

Linkėjimai jauniesiems 
Kolegoms Farmacijos 
studijų baigimo proga:

Gavus farmacijos magistro diplomą ir 
išeinant į savarankišką profesinės veiklos 
kelią norėčiau palinkėti kiekvienam iš Jūsų 
nenusivilti sutikus pirmuosius gyvenimo 
sunkumus, nuosekliai siekti profesinio 
tobulėjimo, teikti farmacines paslaugas 
kiekvienam to prašančiam sušildant šį procesą 
šypsenos ir gero žodžio spinduliais...O tais 
atvejais, kai Jums pritruks dvasinės stiprybės, 
prašau prisiminti reikšmingus Motinos 
Teresės mums visiems paliktus priesakus:

„Žmonės kartais būna neprotingi, nelogiški 
ir egoistiški.

- Ir vis dėlto mylėkite juos!
Jeigu darote gera, žmonės Jums gali 

priskirti egoistinius arba savanaudiškus 
motyvus.

- Ir vis dėlto darykite gera!
Jeigu Jums pasiseks, įsigysite netikrų 

draugų ir tikrų priešų.
- Ir vis dėlto tegu Jums sekasi!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
- Ir vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus 

pažeidžiamą.
- Ir vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!
Tai ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta 

per trumpą laiką.
- Ir vis dėlto kurkite!
Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai 

kurie žmonės gali Jus be perstojo atakuoti, 
jei šiems padedate.

- Ir vis dėlto padėkite!“
Taigi, linkiu Jauniesiems Kolegoms eiti 

šiuo visai paprastu gyvenimo keliu ir Jūs 
paliksite ryškius pėdsakus mūsų Tėvynėje.

Pagarbiai,
Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius
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„Hidrofilinio kremo reologiniu savybių ir stabilumo tyrimas“
Vadovai: doc. dr. Z.Kalvėnienė, prof. dr. J.Bernatonienė
Recenzentas: doc. dr. G.Drakšienė

12. Aistė Skeberdytė
„Viduląstelinio pH įtaka plyšimu jungčių blokatorių 
poveikiui“
Vadovai: prof. habil. dr. V.Janulis, prof. V.A.Skeberdis
Recenzentas: lektor. dr. R.Benetis

13. Rūta Šabonienė
„Antimikrobiniu vaistu vartojimo atitikimo racionalaus 
vaistu vartojimo rekomendacijoms terminaliniu inkstu 
nepakankamumu sergančiu pacientu atvejais analizė“
Vadovas: prof. dr. R.Mačiulaitis
Recenzentas: doc. dr. G.Gumbrevičius

14. Inga Šilanskaitė
«Kaimo vaistinių darbo ypatumai“
Vadovai: doc. dr. R.Radžiūnas; lektor. dr. J.Daukšienė
Recenzentas: doc. dr. A.Baranauskas

15. Inga Šimkutė
«Natūraliųjų vaistingųjų medžiagų, naudotu Plungės rajone 
2009-2010 m. etnofarmacinis tyrimas“
Vadovas: doc. dr. T.Mekas
Recenzentas: doc. dr. Z.Kalvėnienė

16. Aurelija Šlečkutė
„Vaistų nuo epilepsijos suvartojimo tendencijos Lietuvoje: 
racionalumas ir įtaka epilepsija sergančių pacientu gyvenimo 
kokybei“
Vadovas: doc. dr. E.Kaduševičius
Recenzentas: prof. habil. dr. D.Rastenytė

17. Orinta Valodkaitė
„Kvapiojo rozmarino etanoliniu ištraukų technologijos ir 
kokybės vertinimas»
Vadovai: doc. dr. K.Ramanauskienė, doc. dr. 
G.Kasparavičienė
Recenzentas: doc. dr. D.Kazlauskienė

18. Evelina Vėbraitė
„Pažintiniu funkcijų įvertinimas vaistinėje. 
Farmakoepidemiologiniu tyrimu svarba siekiant racionaliau 
panaudoti demencijai ir pažintiniu funkcijų sutrikimu 
gydymui skiriamus vaistus ir maisto papildus»
Vadovas: doc. dr. E.Kaduševičius
Recenzentas: prof. habil. dr. D.Rastenytė

19. Ovidijus Vyšniauskas
„Auginamo ir natūraliai augančio Siauralapio gauramedžio 
(Chamerion angustifolium (L.) Holub) flavanoliu kiekiu 
kitimai vaistinėje augalinėje žaliavoje“
Vadovai: prof. habil. dr. A.Maruška, prof. dr. 
O.Ragažinskienė, prof. dr. L.Ivanauskas
Recenzentas: doc. dr. M.Sapragonienė

20. Rasa Zubrickaitė
„Optimalios gelio su kaštonų sėklų ekstraktu sudėties paieška, 
technologija ir vertinimas“
Vadovai: doc. dr. G.Drakšienė, prof. dr. J.Bernatonienė
Recenzentas: prof. habil. dr. A.Savickas

2011 m. birželio mėn. 14 d. LSMU 
Medicinos akademijos Farmacijos 

fakultete diplominių darbus sekmingai 
apgynė šie Farmacijos fakulteto 

absolventai:
1. Deimantė Andrulytė
„Propolio tirpalų technologija ir kokybės tyrimas“
Vadovai: doc. dr. A. Inkėnienė, doc. dr. K. Ramanauskienė
Recenzentas: lektor. dr. D.Burdulis

2. Renata Bercevič
„Antilipideminėmis savybėmis pasižyminčiu vaistinių 
augalu veikliųjų medžiagų palyginamoji apžvalga ir 
raudonųjų dobilu (Trifolium pratense L.) žolės pritaikymo 
mažinti cholesterolio kiekį kraujyje pagrindimas“
Vadovai: doc. dr. A. Dagilytė, lektor. dr. V. Petrikaitė
Recenzentas: doc. dr. R.Bernatonienė

3. Justė Dambrauskaitė
„α-GalCer analogų paieška ir molekulinis modeliavimas“
Vadovai: prof. P. Chavatte, prof. dr. V. Briedis
Recenzentas: lektor. dr. V. Petrikaitė

4. Donatas Grina
„Puskiečių tolnaftato preparatų technologija ir analizė“
Vadovai: prof. habil. dr. M. Sznitowska, prof. dr. V. Briedis
Recenzentas: doc. dr. K.Ramanauskienė

5. Evaldas Elijošius
„Kramtomųjų paracetamolio tablečių vaikams technologija“
Vadovas: doc. dr. S.Velžienė, doc. dr. R.Klimas
Recenzentai: prof. dr. H.Rodovičius, G.Sirmonaitienė

6. Josif Jermalionok
„Jonažolių sirupo modeliavimas ir kokybės vertinimas“
Vadovas: prof. dr. V.Briedis, doc. dr. K.Ramanauskienė
Recenzentas: prof. habil. dr. V.Janulis

7. Robertas Jucius
„Poliakrilo rūgšties polimeru vandeniniu geliniu pagrindu 
fizikiniu-technologinių savybių tyrimas ir įvertinimas“
Vadovai: prof. dr. J.Bernatonienė, doc. dr. G.Drakšienė
Recenzentas: prof. habil. dr. A.Savickas

8. Loreta Leilionaitė
„Mikroemulsijų formuluočių su tolnaftatu gamyba ir 
vertinimas“
Vadovai: prof. dr. V.Briedis
Recenzentas: doc. dr. R.Klimas

9. Mindaugas Liaudanskas
„Vaccinium uligifigsum L vaisių antocianinų kiekybinės 
sudėties ir antioksidacinio aktyvumo tyrimas“
Vadovai: prof. habil. dr. V.Janulis, asist. R.Raudonis
Recenzentas: lektor. dr. D.Burdulis

10. Mindaugas Marksą
„Ibogaino ir noribogaino pasiskirstymas pelių organuose“
Vadovas: prof. dr. L.Ivanauskas
Recenzentas: doc. dr. A.Ževžikovas

11. Giedrius Stankevičius
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1. Deimantei Andrulytei
2. Evelinai Avietynaitei
3. Renatai Baltrašiūnaitei
4. Aušrai Baranauskaitei
5. Dovilei Baranauskaitei
6. Renatai Bercevič
7. Andželai Berenytei
8. Valdui Binderiui
9. Laurai Čeporytei
10. Indrei Čipkutei
11. Justei Dambrauskaitei
12. Giedriui Dapkui
13. Renatai Dilinskytei
14. Renatai Druskytei
15. Evaldui Elijošiui
16. Mantui Erencui
17. Ingai Frolovai
18. Kristinai Gabriūnaitei
19. Rūtai Galijotaitei
20. Rasai Griciūtei
21. Donatui Grinai
22. Sigitai Griškaitytei
23. Ritai Grygėlytei
24. Rūtai Gudaitytei
25. Laurai Hiijame
26. Laurai Ivanauskaitei
27. Indrei Jakučionytei
28. Giedrei Jakutytei

29. Ievai Jasinskaitei
30. Josifui Jermalionok
31. Robertui Juciui
32. Ingridai Juozaitytei
33. Viktorijai Jurėnaitei
34. Indrei Jurgaitienei
35. Inai Kačkauskaitei
36. Otilijai Kalinkevičiūtei
37. Sandrai Kasparavičiūtei
38. Laimai Kašėtaitei
39. Marijai Kirpičionok
40. Vidai Klimauskaitei
41. Šarūnui Kompauskui
42. Egidijai Kriščiūnienei
43. Godai Labutytei
44. Vilūnei Laukaitytei
45. Loretai Leilionaitei
46. Laurai Lendraitytei
47. Dovilei Lesiūnaitei
48. Ilonai Levanaitei
49. Mindaugui Liaudanskui
50. Ewelinai Makowskai
51. Astai Malaškevičiūtei
52. Mindaugui Marksai
53. Rūtai Masiliūnaitei
54. Jovitai Matickaitei
55. Ievai Mikutytei
56. Aistei Milašauskaitei

57. Simonai Mineikaitei
58. Augustei Mockutei
59. Anai Neverovič
60. Vaidai Norkutei
61. Lijanai Orlovai
62. Vidai Pagoreckaitei
63. Beatai Pajedienei
64. Birutei Paulauskytei
65. Aivarui Pažereckui
66. Nadeždai Petruchinai
67. Dominykai Petruškaitei
68. Rasai Pilkauskaitei
69. Eglei Plataunaitei
70. Vaidai Pocevičiūtei
71. Deimantei Pupiūtei
72. Mildai Rickevičiūtei
73. Justei Senulytei
74. Gediminui Sidabrui
75. Aistei Skeberdytei
76. Jolitai Stabrauskienei
77. Simui Stankevičiui
78. Giedriui Stankevičiui
79. Remigijui Stipinui
80. Astai Striaupienei
81. Laurai Stundžaitei
82. Rūtai Šabonienei
83. Olgai Šatavičienei
84. Ievai Šeškutei
85. Ingai Šilanskaitei
86. Aušrai Šimaitytei
87. Ingai Šimkutei
88. Donatai Šimkutei
89. Aurelijai Šlečkutei
90. Agnei Šumeliauskaitei
91. Adui Titovui
92. Linai Ulinskaitei
93. Tadui Urbonavičiui
94. Indrei Valaitytei
95. Orintai Valodkaitei
96. Deimantei Vanagaitei
97. Rimai Vasiliauskaitei
98. Evelinai Vėbraitei
99. Justinai Vengalytei
100. Ovidijui Vyšniauskui
101. Vaidui Zymonui
102. Rasai Zubrickaitei
103. Živilei Zuikytei
104. Indrė Žukauskaitei
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Keistokas buvo prof. Benediktas Šiaulis. Apie jo jaunystę 
mažai težinojau. Iš trumpų pasipasakojimų tesužinoju, 
kad jis augo prie prūsų sienos, vaiku būdamas su tėvu 
važiuodavo į Tilžės turgų. Paminėjo, kad jų kaimynas buvo 
kalvis Vendelis, kurio giminės palikuonė buvo vaistininkė 
Darata Vendelytė Noreikienė po sunkios ligos anksti mirusi 
Elektrėnuose.

Vėliau sužinojau, kad jis mokėsi Maskvos universitete, 
pradžioje politechnikos fakultete, o vėliau farmacijos 
fakultete 1913 m. gavo provizoriaus diplomą. Šią profesiją 
įgyti jam padėjo dėdė Šiaulis, kuris buvo dvasiškis, 
vėliau tapęs prelatu, gyvenęs Šveicarijoje.Po 1917 m. 
Rusijos revoliucijos žemės ūkio ministerijos Kaune 
darbuotojo Vanago prikalbintas nusprendė grįžti į Lietuvą. 
Raudonarmiečiai, patikrinę jo bagažą nustebo, pamatę 
kirvį ir pjūklą. Kiti keleiviai vežėsi brangenybes, ikonas ir 
kitus vertingus daiktus. Nustebusiems tikrintojams Šiaulis 
paaiškino, kad turint sveikatos ir gerų norų su pjūklu ir 
kirviu galima padaryti daug naudingų darbų. Apsigyvenęs 
Kaune pasistatė namą, kurio pirmajame aukšte įsirengė 
dirbtuvę. Vėliau šį namą pardavė prof. Dalinkevičiui, o 
Linksmadvaryje šalia civilinės aviacijos aerouosto pasistatė 
didelį dviejų aukštų namą. Raudonajai armijai okupavus 
Lietuvą šis namas buvo nacionalizuotas. 

Šiaulis mėgo pasakoti apie gyvenimą Amerikoje. Į šią 
šalį Vytauto Didžiojo universitetas jį komandiravo gilinti 
žinias farmakologijos srityje. Amerikoje stebėjo gyvenimą 
ir tvirtino, kad ten visi dirba sąžiningai ir rūpestingai. Jį 
nustebino tai, kad vienas turtingiausių Amerikos žmonių 
senas Morganas pats karpė krūmų gyvatvores ir pjaudavo 
gazono žolę. Toį vaizdą jis matė kasdien praeidamas pro 
Morganų gyvenvietę. Grįžęs iš Amerikos apsigyveno 
medicinos fakulteto pastato pusrūsyje esančiame kambaryje. 
Susidraugavęs su Bertašių šeima nuo Bertašienės susilaukė 
sūnaus Miko, kurį jis labai mylėjo, juo rūpinosi, visada 
padėdavo. Mikas studijavo mediciną ir studijų metu 
įsižiūrėjo į mokslo draugę, bet 1948 m. ji su šeima buvo 
išvežta į Sibirą. Baigus medicinos mokslus Mikas buvo 
paimtas į kariuomenę 2 metams ir atsižvelgus į jo prašymą 
buvo pasiųstas į Sibirą.  Ten būdamas jis susirado buvusią 
studijų draugę, ją vedė ir po karo tarnybos su šeima grįžo į 
Lietuvą. Karo tarnybos metu jis taupė pinigus ir juos siuntė 
į Lietuvą remti prof. Šiaulio ir jo motinos vykdomą namo 
statybą.

Per Miko studijų ir karo tarnybos laikotarpį prof. B. Šiaulis 
rūpinosi įgyvendinti svajotą mintį – pasistatyti gyvenamąjį 
namą. Kai į Lietuvą prigužėjo visokių veikėjų iš Rusijos 
–„mokytojų“, „specialistų“ – skleisti sovietinę ideologiją 
ir sočiai pavalgyti, pasijuto butų trūkumas. Miesto valdžia 
leido individualią statybą. Prof. Šiaulis padavė pareiškimą 
sklypui gauti. Jis pasirinko sklypą Linksmadvaryje ant 
Nemuno kairiojo kranto. Iš ten atsiveria nepaprastai gražūs 
vaizdai: Nemuno ir Neries santaka, Kačerginės ir Lekėčių 
miškai. Didelė namo statybos entuziastė buvo ir Bertašienė. 

Ji rūpinosi visais statybos reikalais, o profesorius finansavo 
ir kartais įsijungdavo į statybą tik esant svarbiems reikalams. 
Finansavimą palengvino ta aplinkybė, kad tuo metu prie 
profesoriaus algos buvo mokamas ir 1800 rublių priedas. 
Naujame name apsigyveno ir iš karo tarnybos grįžęs 
Mikas su šeima. Kartą paklausiau profesoriaus ar šį namą  
testamentu aprašė Mikui. Atsakė, kad šiam sprendimui 
prieštarauja Bertašienė, nes nežinanti kokio būdo esanti 
marti. Profesorius neįsūnijo Miko, jis liko Bertašiumi. 
Ištikusi staigi profesoriaus mirtis (1957 m. ) pakeitė šeimos 
buvusį gyvenimą. Mikas neteko teisės nei į sklypą, nei į 
namą. Susirinkę į laidotuves profesoriaus giminės išsidalino 
turtą, o Mikui paliko galimybę gyventi jo pinigais statytame 
name. Nors prof. Šiaulis buvo daugelio mokslų žinovas, 
tačiau savo gyvenime nemokėjo jų pritaikyti.

Tragiškai susiklostė tolimesnis Miko gyvenimas. 
Vieną rudens vakarą, kai pas jį viešėjo iš Leningrado 
atvykęs aspirantas Dubikaitis, Mikas išgirdo, kad kažkas 
skina jo sode obuolius. Išbėgęs į sodą jis norėjo sulaikyti 
vagišių, o šis atsukęs šautuvą Miką nušovė. Kilo didelis 
Kauno visuomenės pasipiktinimas. Bijodama visuomenės 
reakcijos miesto valdžia nurodė išvežti velionį iš Kauno 
klinikų į amžino poilsio vietą pro atsarginius vartus. 

Tęsiant prisiminimus apie prof. Šiaulį norėčiau pažymėti 
jo išskirtinį elgesį vertinant sovietinės santvarkos idėjas 
ir principus. Nors formaliai atrodė, kad jis yra įsijungęs į 
„socialistinį gyvenimą“, tačiau kai kurie jo pasisakymai 
arba klausimai vertė naujuosius ideologus suabejoti jo 
lojalumu naujajai santvarkai. Pavyzdžiui, per marksizmo 
seminarus, kuriuos vedė ekonomikos dėstytojas A. Šalna, 
prof. Šiaulis paklausė ar sulaukus komunizmo bus galima 
laisvai nusipirkti sagų. Mat, tuo metu prekyboje nebuvo 
sagų. Pasipiktinę tokiu klausimu partijos nariai svarstė 
ar toks profesorius gali auklėti tarybinį jaunimą. Partijos 
nariai , komunizmo teorijos vykdytojai dažnai vengė 
visuomeninio darbo. Tam darbui atlikti jie parinkdavo 
darbščius dėstytojus. Prof. Šiaulis buvo išrinktas 
profsąjungos komiteto pirmininku. Šias visuomenines 
pareigas profesorius vykdė rūpestingai, tačiau svarstant 
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profsąjungos darbo atskaitas jis buvo kritikuojamas. Vieno 
svarstymo metu profesorius išrėžė: “Aš taip stengiuosi , o 
jūs lyg tą arklį, nepajėgiantį vežimą vilkti, raižote botagu, 
įpynę į jį dar vielos gabalą“.

Mėgo jis pajuokauti, vertinant partijos ir vyriausybės 
veiksmus. Iš istorijos yra žinoma, kad daugelis Rusijos carų 
buvo nunuodyti. Gal būt, dėlto Rusijoje buvo įvesta tvarka 
prieš didžiąsias valstybines šventes įstaigose antspauduoti 
patalpas, kuriose laikomos nuodingos medžiagos ir tuo būdu 
apsisaugant nuo jų patekimo ant valdovų stalo. Valdovai 
visada turėjo priešų, kurie visokiais būdais stengėsi pakenkti.  
Caro laikų paprotys išliko ir bolševizmo laikais. Prieš 
spalio revoliucijos ir gegužės pirmosios šventes medicinos 
instituto katedrose buvo antspauduojamos patalpos, kuriose 
buvo laikomos nuodingos medžiagos. Farmacinės chemijos 
katedroje, kurios vedėju buvo prof. Šiaulis, visada buvo 
vaistų, kurie priskiriami nuodingų medžiagų kategorijai. 
Šie vaistai buvo naudojami studentų laboratoriniams 
darbams. Švenčių išvakarėse į prof. Šiaulio vadovaujamą 
katedrą atėjo komisija sudaryta iš karinės katedros vedėjo 
raudonosios armijos pulkininko Michališoko, kadrų 
skyriaus viršininko ir paprašė katedros vedėją parodyti 
patalpas kuriose yra laikomi nuodai. Profesorius daugelį 
metų dirbęs ir vaistinėse, ir laboratorijose tokių reikalavimų 
niekada neturėjo. Profesoriaus ambicija buvo užgauta ir jis 
minėtus asmenis nuvedė prie vienos patalpos ir nurodė, 
kad joje laikomi nuodai. Komisijos nariai užantspaudavo 
patalpą, nepatikrinę, kas joje yra. Pirmą dieną po švenčių 
aš skaičiau paskaitą studentams ir grįžęs iš paskaitos 
turėjau užeiti į tualeto patalpą, bet ji buvo užantspauduota. 
Paklausiau profesorių, kas užantspaudavo tualetą, jis atsakė, 
kad tai padarė Michališokas. Paskambinau Michališokui ir 
paklausiau kuriam laikui ir kokiu tikslu užantspauduota 
tualeto patalpa. Nustebęs jis pareiškė, kad tai „menkapročio“ 
profesoriaus pokštas ir antspaudas bus tuoj pat nuplėštas. 

Aš jau minėjau, kad profesorius pasistatė namą ant 
Nemuno šlaito. Norint greitai nusileisti nuo šlaito į Marvelę 
profesorius pasinaudodavo studentišku metodu – atsisėdus 
ant portfelio apledėjusiu šlaitu greitai nuskriedavo apačion. 
Vieną kartą įvyko nelaimė – išslydo portfelis ir „ant 
užpakalio“ nučiuožė nuo kalno ir suplėšė ne tik viršutines, 
bet ir apatines kelnes.

Po šio įvykio profesorius nutarė pagaminti laiptus. 
Nupirko medienos, pasamdė darbininkus, kurie įrengė 
patogius pėsčiųjų kelią trumpinančius laiptus. Atėjo žiema 
ir teko valyti laiptus nuo sniego. Apsirengęs kailinukais 
profesorius valė laiptus, kuriais iš viršaus leidosi aviacijos 
kariškis. Pastebėjęs tokį geradarį , valantį nuo sniego ir 
ledo laiptus kariškis paplojo per petį darbininką ir pagyrė, 
kad gerai dirba. Už gerą darbą jis davė profesoriui riestainį. 
Profesorius padėkojo kariškiui pavadindamas jį „draugu 
generolu“. Už tokią pagarbą kariškis išsitraukė iš kišenės 
vieną rublį ir įteikė sniego valytojui. Atėjęs į darbą sutikau 
linksmai nusiteikusį profesorių, kuris švilpavo savo 
mėgiamą melodiją. Kai paklausiau kokia proga profesorius 
nuo pat ryto taip gerai nusiteikęs, jis atsakė, kad joks darbas 
nenueina veltui – „už laiptų valymą uždirbau riestainį ir 
vieną rublį“.

Norėčiau prisiminti dar vieną „pokštą“, kurį iškrėtė 
profesorius. Sovietų sąjungoje dažnai švenčių proga buvo 
naudojamas taikos simbolis – baltas balandis. Prieš gegužės 
pirmosios šventę pulkininkas Michališokas atėjo pas prof. 
Šiaulį ir paklausė ar jis moka iš juodo padaryti baltą. 
Profesorius rimtai nusiteikęs paprašė patikslinti klausimą. 
Pulkininkas paaiškino, kad partinio komiteto sprendimu 
rytoj einant pro valdžios ir partijos atstovų tribūną Kaune 
studentai turi paleisti baltus balandžius, medicinos instituto 
palėpėje yra tik piki ir juodi balandžiai. Jis įsakė pavesti 
laborantams prigaudyti balandžių. Laborantai rankas 
ir Bytautas visą naktį gaudė balandžius ir juos atnešę 
profesoriui stebėjo kaip jis karvelius“dažo“ cinko oksido 
milteliais. Kiekvienas studentas gavo po“baltą“ balandį 
ir turėjo laikyti užantyje, kad jie nespurdėtų ir juos 
reikės paleisti einant pro tribūną. Taip ir buvo padaryta. 
Balandžiams suplasnojus sparnais prieš tribūną pakilo 
dulkių debesys. Tribūnoje esantys valdžios ir partijos 
vadovai labai išsigando, nes spaudoje buvo rašoma, 
kad amerikonai kenkia tarybinei santvarkai ir skleidžia 
nuodingas medžiagas dujų ir miltelių pavidalu, o taip pat 
išmeta iš oro kolorado vabalus , darančius žalą tarybiniam 
ūkiui. Už šį „baltą-juodą“darbą profesorius susilaukė daug 
nemalonumų. Tačiau mokėjo išlaviruoti tame praeities 
purvyne. 

Profesorius Šiaulis į darbą atvykdavo anksti, kad spėtų 
prieš užsiėmimus kartais paskaldyti kelmus, kurių malkų 
pjovėjai nepajėgdavo suskaldyti. Malkos buvo naudojamos 
patalpų apšildymui. Profesorius pusryčiaudavo katedroje. 
Man dažnai teko su juo atvirai pasikalbėti opiais gyvenimo 
klausimais. Mano atmintyje įstrigo pranašingi profesoriaus 
žodžiai: „Kolega Kanopka, kai ateis kiti laikai, tai galėsime 
pasijuokti iš dabartinio mūsų gyvenimo laikotarpio“

*****.
1988 m. nuo vasario pradžios vis dažniau išgirstame 

apie Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės šventę. 

memuaraI
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Įstaigose paskiriami budėjimai nors neaiškus jų tikslas. 
Organizuojami draugovininkų būriai, kurie turi stebėti 
ar istorinėse vietose nesirenka žmonės, ar prie žymių 
paminklų nededamos gėlės, ar negiedama Tautiška giesmė 
ir kitos lietuviškos dainos, ar neiškeliama Lietuvos 
trispalvė vėliava. Draugovininkams talkininkauja milicija, 
saugumo darbuotojai, į talką pakviesti iš „broliškų 
respublikų“ minėtų sričių darbuotojai. Dauguma jų 
turėjo ryšio priemones. Laisvės alėjoje kas keli žingsniai 
stovėjo tokie sargybiniai, jų buvo autobusų-troleibusų 
sustojimo aikštelėse. Įstaigų vadovai gąsdino darbuotojus, 
kad Vasario 16-ją nepaklusniems bus „laužomi kaulai“.
Besimokančiam jaunimui paskelbta, kad jeigu jie dalyvaus 
Vasario 16-osios minėjime ar mitinge, tai jie bus išmesti 
iš mokyklos ir pakenks tėvams bei giminėms.Vertinant 
visus tuos potvarkius ir gąsdinimus pasidariau išvadą, 
kad stalinizmo metodai išliko, jie veikia ir dabartiniame 
„demokratizacijos“ laikotarpyje. Norėjau nuvykti į Vilnių 
Rasų kapines padėti gėlių ant Jono Basanavičiaus kapo, 
bet sveikata neleido. Sekmadienį mane aplankė draugai  ir 
jie patarė man Vasario 16-ąją niekur neiti. Nors pažadėjau 
paklausyti draugų patarimo, tačiau atėjus šventei man rūpėjo 
pažiūrėti, kaip visuomenė reagavo į visus gąsdinimus. 
Prieš 19 val. troleibusu nuvažiavau iki Vilniaus gatvės, 
kuria jau plaukė žmonių minia katedros link. Prie katedros 
esančio Maironio paminklo negalima buvo prieiti, nes jis 
buvo apsuptas dviem draugovininkų eilėm. Kai stovinčių 
paklausiau, kodėl neleidžiama prieiti prie paminklo ir 
padėti gėlių, jie lyg nebyliai nieko neatsakė. Po to nuėjau 
į katedrą, kuri buvo pilna žmonių. Paklausiau neįdomaus 
pamokslo ir nutariau išeiti iš katedros. Praėjau pro gražiai 
apšviestą rotušę, „baltąją gulbę“ ir tuo pačiu keliu norėjau 
grįžti į namus.  Einant pastebėjau kaip du „pareigūnai“ 
parbloškė jaunikaitį (20-24metų), besikeliantį stumdė, o 
prisistatę dar trys jų draugai užlaužė rankas ir nusivedė. Ilgai 
stebėjau, kaip „pareigūnai“ varėsi „pakliuvusią auką“.Ėjau 
namo aplinkinėmis gatvelėmis ir negalėjau suprasti, kodėl 
neleidžiama tautai švęsti švenčių, turėti tikrą valstybingumą, 
gerbti savo istoriją laisvai reikšti mintis. Prisiminęs pasaulio 
istorijos faktus supratau, kad melą visada remia brutali jėga. 
Liūdna pasidarė pagalvojus, kad XX amžiuje gyvendami 
Europos kontinente, kur kultūra buvo pasiekusi tokį aukštą 
išsivystymo lygį, žmonės savame krašte negali tvarkytis 
pagal savo įstatymus , o turi paklusti Azijos papročiams ar 
fašizmo tvarkai. Parėjęs namo per radiją išgirdau pranešimą 
apie palestiniečių persekiojimą okupuotoje  Jordano 
vietovėje. Okupantas, kur jis bebūtų, elgiasi su vietiniais 
gyventojais nežmoniškai. 1988 m. vasario 18 dieną radijas 
pranešė, kad už „chuliganizmą“Lietuvoje sulaikyta virš 35 
„chuliganų“, kurie , matomai, norėjo laisvo Vasario 16-
osios minėjimo... . 

(Memuarų pabaiga)

Red. pastaba. Farmacijos fakulteto studentai ir dėstytojai aplanko 
Vėlinių proga doc. Eduardo Kanopkos, prof. Benedikto Šiaulio, 
prof. Kazimiero Grybausko amžino poilsio vietas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse, o prof. Petro Raudonikio – Panemunės kapinėse.
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 
XXVI   SUVAŽIAVIMO

PROGRAMA
2011 m. spalio 23 d., sekmadienis

11:00–12:00 Suvažiavimo dalyvių registracija
12:00–12:15 Suvažiavimo atidarymas. Sveikinimai
12:15–12:30 Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento veikla 
  įgyvendinant vaistų prieinamumo gyventojams politiką.   
  Miglė Domeikienė
12:30–13:00 Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) Farmacijos ateities 2020 m vizija ir  
  Lietuvos farmacijos sąjungos veikla siekiant ją įgyvendinti   
  Eduardas Tarasevičius
13:00–13:20 Farmacijos studijų dabartis ir  ateitis įgyvendinant ES direktyvas Vitalis
  Briedis
13:20–13:45 Farmacijos universitetinis mokslas ir farmacijos praktika studentų akimis
  Tomas Petryla

13:45—14:00   A t g a i v o s    p e r t r a u k ė l ė

14:00–14:20 Ar vaistinės laikosi geros vaistinių praktikos reikalavimų
  Diana Leleckaitė
14:20–14:40 Vaistų farmakologinio budrumo monitoringas Lietuvoje ir kitose ES šalyse
  Gintautas Barcys
14:40–15:00 LFS Garbės narių rinkimai

15:00–16:00    P i e t ų   p e r t r a u k a

16:00–16:15 Plaučių vėžio terapijos pasiekimai Europos Sąjungos šalyse 
  Jerzy Lazowski
16:15–16:30 Vaistų ir maisto papildų kokybės vertinimo problemos Lietuvoje
  Liudas Ivanauskas
16:30–17:30 Vaistininko tribūna – problemos, pasiūlymai,  diskusijos

17:30–17:50  LFS valdymo organų rinkimai
17:50–18:00 Suvažiavimo dokumento priėmimas, LFS XXVII suvažiavimo pirmininko 
  rinkimai, pažymėjimų įteikimas suvažiavimo dalyviams, suvažiavimo 
  uždarymas
18:00–21:00 Suvažiavimo dalyvių vakaronė 

Iš lFs veIklos
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INFORMACIJA SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

• Suvažiavimo dalyvio registracijos mokestis: 50 Lt – LFS nariui; sumokėjusiam metinį nario 
mokestį  (50 Lt), o nesumokėjusiam - 100 Lt; Jaunajam vaistininkui (iki 5 m. po diplomo gavimo) 
- 40 Lt. Ne LFS nariui - 150 – Lt., studentams - 10 Lt.
Šis mokestis skirtas apmokėti suvažiavimo organizacines išlaidas (informacinę       medžiagą, LFS 
ženklelį, gaiviuosius gėrimus, susitikimo vakaronę). Šį mokestį, o  taip pat metinį (2011 m.) LFS 
nario mokestį (50 Lt) galima pervesti į LFS (kodas  290667020) a. s. : LT037044060000269219  
AB SEB banke, kodas 70440. Šiuo  atveju registracijos metu prašome pateikti pavedimo kopiją.

• Dalyviams bus įteikti pažymėjimai apie kvalifikacijos kėlimą. Suvažiavimo Maloniai prašome 
vaistinių ir kitų įmonių vadovus pagal Paramos sutartį paremti suvažiavimą, kuriame dalyvaus 
Jūsų darbuotojai, pervedant lėšas į aukščiau nurodytą sąskaitą. Jei minimali parama viršija 250 Lt, 
tai vienas įmonės atstovas rėmėjo teisėmis gali nemokamai dalyvauti suvažiavimo darbe.

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

• Suvažiavimo metu veiks paroda „FIP 71-ojo kongreso akimirkos“, o vaistų gamintojai 
eksponuos naujausius farmacinius preparatus. Šiuo atveju parodos dalyvis suderina su 
orgkomitetu eksponavimo ploto ir kitus klausimus.

• Teirautis: LFS raštinė tel. 8 687 14474, el. paštas taredas@gmail.com

Iš lFs veIklos

Intrigų kaltūnai vaistų rinkoje

„Lietuvos žiniose“
2011-09-08

Šiuo metu teisėsauga atlieka net du ikiteisminius 
tyrimus, susijusius su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba 
(VVKT). Vieną - dėl galbūt neteisėtų eksperimentų su 
žmonėmis medicinos įstaigoje, kuriai vadovauja sveikatos 
apsaugos ministro patarėjas Martynas Marcinkevičius. 
Antrąjį - dėl dingusios vaistų gamybos bylos. 

Kur šiame širšyne, kuris vadinasi VVKT, yra asmeninis, 
komercinis, politinis, o kur - viešasis interesas? O gal jis 
ištraukiamas kaip koziris iš sukčiaus rankovės tada, kai 
užkulisiuose prasideda dar vienas pasistumdymas dėl galios 
ir pinigų. Šiaip ar taip, LŽ išklausė abi besigrumiančias 
šalis - VVKT viršininką ir VVKT profsąjungos vadovus, 
taip pat užimančius svarbius VVKT postus, kurių jie 
nenori prarasti. 

Reorganizacija ar susidorojimas? 
"Pirmiausia reikia atsikratyti tų. Keli niekšeliai - tai dar 

ne mes visi. Kad ir kaip jie daugelį metų stengiasi užvaldyti 
tą įstaigą ir įvesti savo tvarką, bet to greičiausiai nebus. 
Nes anksčiau ar vėliau už tokius dalykus atpildas ateis. 
Neateis šiandien - ateis rytoj. Niekas neužmirštama." 

Šis perlas - ne iš liūdnos šlovės Baltarusijos diktatoriaus 
Aleksandro Lukašenkos, bet iš VVKT viršininko Gintauto 
Barcio prakalbos, pasakytos pavaldiniams gamybiniame 
posėdyje šių metų vasario 10 dieną. 

VVKT darbuotojų profesinė sąjunga spėja, kad tie 
"keli niekšeliai", turintys laukti viršininko atpildo - jos 
nariai. Pirmiausia - profsąjungos pirmininkas, Ikiklinikinių 
ir klinikinių tyrimų skyriaus (IKTS) vedėjas Donatas 
Stakišaitis ir tarybos narys, VVKT viršininko G.Barcio 
pavaduotojas Rimas Jonas Jankūnas. 

Atpildu, jų manymu, grasinama už tai, kad skundė 
A.Lukašenkos metodais priimtus viršininko sprendimus. 
Pavyzdžiui - priverstinį konfidencialumo sutarčių 
sudarymą, kurio neteisėtumą šių metų kovą pripažino Seimo 
kontrolierius. Taip pat - konkursą į VVKT vadovo postą, 
kurio sąlygos, profsąjungos nuomone, neva buvo idealiai 
pritaikytos G.Barciui. Du kartus pripažinus konkursą 
neskaidriu, šį pavasarį G.Barcys užėmė šį postą, į kurį, tiesa, 
pretendavo ir pats viršininko pavaduotojas R.J.Jankūnas. 

Bet svarbiausia "nuodėmė" - tai, kad IKTS drįso nustatyti 
pažeidimus atliekant vaistų tyrimus su ligoniais Vilniaus 
miesto psichikos sveikatos centre, kuriam vadovauja 
sveikatos apsaugos ministro patarėjas M.Marcinkevičius. 
Kaip skelbta, vienas tyrime dalyvavęs žmogus nusižudė. 

Būtent už šiuos žygius, profsąjungos įsitikinimu, 
G.Barcys su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) 
palaiminimu dabar naikina vieną savo pavaduotojo etatą 
ir IKTS. Viršininkas šį veiksmą vadina reorganizacija, 
profsąjunga - valymu. 

Savo ruožtu G.Barcys baksnoja pirštu į antrą reikalo 
pusę. Tarnyboje neseniai dingo itin slapta byla su vaistų 
gamybos paslaptimis. Įtarimai krinta ant to paties 
R.J.Jankūno, kurio ilgą laiką kuruojama vaistų registracija 
buvo virtusi beviltišku biurokratiniu vilkinimu. Kaip 
spėlioja lietuvių vaistų gamintojai - naudingu jų 
konkurentams. Primenama, kad R.J.Jankūno rankomis 
buvo smaugiama žymiausia Lietuvos vaistų kūrėja 
"Sicor Biotech" ir šis veiksmas stebėtinai sutapo su JAV 
farmacijos milžinės "Amgen" interesais. 

Veikėjai, prisidėję prie šio smaugimo, vienaip ar kitaip 
yra susiję su Darbo partija. Jos globotiniu vadinamas ir 
R.J.Jankūnas, kurį į aukštą postą VVKT pasodino buvusio 
sveikatos apsaugos ministro "darbiečio" Žilvino Padaigos 
protežė Mindaugas Plieskis.  

Išgaravo be pėdsakų 
Ši detektyvinė istorija, anot farmacininkų, gali virsti 

net tarptautiniu skandalu. 
2010 metų lapkričio 25 dieną Lietuvos vaistų ir 

maisto papildų gamybos įmonė "Aconitum" pateikė 
VVKT dokumentus dėl vaistinio preparato "Flavaxan" 
100 mg kietosios kapsulės registravimo. Tai natūralios 
kilmės preparatas, skirtas palengvinti moterų menopauzės 
reiškiniams, sukurtas kaip alternatyva ne visų moterų 
toleruojamai pakaitinei hormonų terapijai. Žaliavą šiam 
vaistui gamina "Aconitum" partnerė Izraelio bendrovė 
"Solbar". 

2011 metų kovo 14 dieną Izraelio įmonė pateikė VVKT 
uždarąją veikliosios medžiagos gamybos bylą. Ją sudaro 
itin konfidenciali informacija, susijusi su žaliavos gamybos 
technologija. Tokias bylas kiekviena įmonė saugo kaip savo 
akies vyzdį, kad konkurentai nesužinotų gamybos paslapčių 
ir nenukopijuotų technologinių sprendimų. Galimybės su 
ja susipažinti neturėjo net Izraelio bendrovės partneriai 
Lietuvoje - tokia teisė suteikta tik VVKT darbuotojams, 
įsipareigojusiems saugoti komercines paslaptis. 

Tačiau netrukus paaiškėjo, kad ši ypač slapta byla 
tarnyboje dingo. Nesulaukdama žinių apie preparato 
registraciją, Izraelio bendrovė pasiteiravo lietuvių partnerių, 
kodėl procedūra vyksta taip vangiai, mat registracijai 
skirtas terminas buvo jau pasibaigęs. Atsakymas, kurio 
"Aconitum" sulaukė iš VVKT, šokiravo. 

"Gavome paraginimą, kad žaliavų gamintojas atsiųstų 
bylą iš naujo. Mūsų praktikoje toks atvejis yra pirmas. 
Mes tiesiog neturime kaip paaiškinti partneriams, kodėl 
prireikė antrą kartą siųsti tą medžiagą. Jie stebisi, kaip 
Lietuvoje ji galėjo dingti", - pasakoja UAB "Aconitum" 
akcininkas ir projektų vadovas Laimis Akramas. 

Gresia tarptautinis skandalas? 
L.Akramo manymu, šis incidentas gali turėti liūdnų 

pasekmių Lietuvai. "Pats blogiausias scenarijus būtų, jeigu 
mūsų valstybę apkaltintų, kad nesaugome konfidencialios 
informacijos. Aišku, gali būti keliami ir ieškiniai. Nežinau, 
ar Izraelio bendrovė kels tarptautines pretenzijas. Mes 
esame tarsi nuošalėje, nes uždarąją bylos dalį žaliavų 
gamintojas siunčia tiesiogiai į VVKT, net ne per mus", 

Ką rašo spauda apie farmaciją
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- aiškina verslininkas, kurio bendrovė yra tik galutinio 
produkto savininkė. 

Anot G.Barcio, ši istorija nemaloni ne tik dėl potencialių 
ieškinių, bet ir dėl to, kad gamintojai gali prarasti pasitikėjimą 
jo vadovaujama tarnyba. "Ypač jeigu paaiškėtų, kad ta 
informacija kas nors pasinaudojo", - sako jis. 

Paslaptys - "į rankas" 
Dėl dingusios bylos "Aconitum" liepos mėnesį dukart 

kreipėsi į VVKT, nurodydama, kad tarnyba pažeidė ir 
įstatymo nustatytą preparato registracijos terminą. Dėl 
to Lietuvos bendrovė informavo patyrusi 460 tūkst. litų 
nuostolį. Tuo tarpu Izraelio įmonė, kaip teigiama rašte, 
apie incidentą ketina pranešti Europos vaistų agentūrai. 

Po šių raštų VVKT viršininkas G.Barcys pradėjo 
tarnybinį patikrinimą. Nustatyta, kad 2011 metų kovo 
17 dieną įstaiga tikrai gavo iš Izraelio persiųstą uždarąją 
bylą ir Vaistų registracijos skyriaus vyriausioji specialistė 
Dovilė Zacharkienė įregistravo ją kompiuterinėje 
dokumentų apskaitos sistemoje. Vėliau moteris teigia 
perdavusi bylos lydraštį su elektronine laikmena tiesiog 
"į rankas" viršininko pavaduotojui R.J.Jankūnui, kuris 
kuruoja Vaistų registracijos skyrių. 

Įdomu, kad šis veiksmas - perdavimas "į rankas" - 
nėra niekaip fiksuotas. Ypač slapta byla, jeigu tikėsime 
D.Zacharkienės liudijimu, buvo atiduota kolegiškai, be 
jokių formalumų, it kokia priešpiečių bandelė. Nėra jokio 
tai liudijančio įrašo kompiuterinėje sistemoje, kaip būtų 
galima tikėtis, kai perduodami tokie svarbūs dokumentai. 

Pats R.J.Jankūnas ginasi jokios bylos iš D.Zacharkienės 
negavęs. "Aš fiksuoju viską, ką man perduoda, ką perduodu 
pats. Visada pasilieku lydraščio kopiją, kad nepasimestų. 
Be to, yra kompiuterinė sistema, kuri fiksuoja. Patikrinau 
viską - ne, šitos bylos man tikrai niekas nepersiuntė. O kad 
žmogus taip idealiai atsimena, kas buvo prieš pusę metų, 
yra keista", - stebisi vaistų registraciją kuruojantis VVKT 
pareigūnas. 

Kas iš dviejų meluoja arba kenčia nuo atminties 
sutrikimų, nustatyti gali nebent melo detektorius. Šią 
misiją VVKT viršininkas G.Barcys patikėjo prokuratūrai, 
į kurią rugpjūčio 5 dieną kreipėsi prašydamas išsiaiškinti, 
kur išgaravo slapti dokumentai. 

Juodoji paslapčių rinka 
Paklaustas, ar byla galėjo būti pavogta, L.Akramas 

neatmeta tokios galimybės ir prisipažįsta pats 
gavęs pasiūlymų nelegaliai parduoti panašias bylas. 
"Skandinavijos šalyse ji neturėtų jokios paklausos, 
bet Graikijoje gal ir būtų norinčiųjų įsigyti", - mano 
verslininkas. 

Anot jo, Graikija ir kai kurios kitos Pietvakarių Europos 
valstybės išsiskiria liberaliu požiūriu į vaistų registracijos 
reikalavimus ir ten mažai kam rūpi, ar gamybos byla, 
kurią pateikia gamintojas, atitinka jo technologinius 
sprendimus. 

"Jeigu tą bylą panaudotų, tarkime, Graikijos gamintojas, 
pro pirštus į registraciją žiūrinčios tos valstybės tarnybos 
į tai nekreiptų dėmesio. Tačiau kiekvienas gamintojas 

turi ne tik savo technologinius sprendimus, bet ir 
specifinę įrangą, todėl toks bylų kopijavimas turėtų būti 
draudžiamas. Jeigu visoje Europos Sąjungoje (ES) galiotų 
vienodos registracijos taisyklės, apie jokias vagystes net 
nekalbėtume - tiesiog nebūtų kam pardavinėti ar vogti", - 
aiškina L.Akramas. 

Kad juodoji vaistų bylų rinka egzistuoja, jį įtikino 
keisti pasiūlymai, kuriuos ne kartą girdėjo iš kitų 
kompanijų atstovų tarptautinėse parodose. "Sako: "Mes 
norime pirkti iš jūsų bylą." Bet kai pradedame kalbėti apie 
sutartį, staiga pareiškia, kad jokių sutarčių jiems nereikia. 
"Mes nuperkame bylą, ir viskas." Aš jiems aiškinu, kad 
taip neįmanoma, nes be mūsų gamybos technologijų 
ji tampa bevertė. Nebetinka nei stabilumo tyrimai, nei 
laboratorinio kokybės nustatymo metodikos. Bet jie 
įsitikinę, kad jų tarnybos preparatą ir taip užregistruos 
- užteks šį tą pataisinėti ir įrašyti kitus skaičiukus", - 
piktinasi verslininkas, atsisakantis tokių pasiūlymų. 

Bylos, parduodamos legaliai, kainuoja nuo 20 tūkst. 
iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Bet juodojoje rinkoje, 
L.Akramo spėjimu, kainos yra gerokai mažesnės, nes 
neoficialūs pirkėjai gamybos paslaptis pageidauja įsigyti 
kuo pigiau. 

Nacionaliniai vaistų registracijos ypatumai 
Dingusios bylos istoriją verslininkas linkęs sieti su 

chaosu, kuris buvo apėmęs R.J.Jankūno kuruojamą vaistų 
registraciją. Anot L.Akramo, jam vadovaujant ši procedūra 
buvo paversta nesibaigiančia biurokratine kankyne. 

"Bylos tarnyboje gulėdavo iki 4 metų, pažeidžiant 
visus įstatymo nustatytus terminus. Kai kreipdavomės, 
arba ignoruodavo, arba gaudavome atsakymą ne į tą 
klausimą, kurį pateikėme. Visi tą situaciją žinojo, įskaitant 
Seimo Sveikatos reikalų komitetą, bet niekam nerūpėjo. 
Taip pat ir R.J.Jankūnui, kuris ne tik nepadarė tvarkos, bet 
ir piktnaudžiavo tuo vilkinimu", - pasakoja jis. 

"Pingpongas vykdavo, susirašinėjimas. Ateina 
paraiška, tarnyba po kelių mėnesių atiduoda ekspertizei. 
Pareiškia pastabas, tie atsako. Vėl pareiškia pastabas - 
tie vėl atsako. Taip trečią, ketvirtą kartą - galima tęsti iki 
begalybės. Tada taryboje koks nors ekspertas pareiškia, 
kad kas nors ne taip surašyta, ir grąžina bylą atgal. Taip 
tas procesas ir linguodavo", - aiškina G.Barcys ir sako, 
kad jam pertvarkius vaistų registraciją galimybių žaisti 
begalinį pingpongą sumažėjo. 

Toks vilkinimas, jo manymu, gali būti naudingas 
konkuruojančioms bendrovėms. "Jeigu registracijai 
pateiktas produktas kam nors trukdo, yra interesas paveikti, 
kad jis neateitų į rinką", - sako buvęs farmacijos įmonių 
atstovas, dabar vadovaujantis VVKT. 

Anot L.Akramo, tarp Lietuvos farmacininkų seniai 
sklando kalbos, kad VVKT kaip įrankiu naudojosi kai 
kurios užsienio kompanijos, siekdamos išstumti iš rinkos 
Lietuvos gamintojus. 

Pasirašė nuosprendį lietuviškiems vaistams 
Prastos reputacijos R.J.Jankūnas nusipelnė po 

dviprasmiškos istorijos, kurią spauda praminė lietuviškų 
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vaistų medžiokle. Tada įtarinėta, kad jis ir jo kolegos, 
dėl teisinio kazuso sustabdę Lietuvos biotechnologijų 
įmonės "Sicor Biotech" vaistų registraciją, atstovavo JAV 
farmacijos bendrovės "Amgen" interesams. 

Mūšis, galėjęs sužlugdyti žymiausią Lietuvos vaistų 
kūrėjų įmonę, užvirė dėl lietuviškų vaistų "Grasalva", 
skirtų vėžiu sergantiems žmonėms, gydomiems 
chemoterapija. Šie generiniai vaistai, biologiškai panašūs 
į "Amgen" gaminamus "Neupogen", buvo maždaug 40 
proc. pigesni už originalų amerikiečių preparatą. 2005-
aisiais, kai "Grasalva" buvo įtraukti į kompensuojamųjų 
vaistų sąrašą, jų pakuotė kainavo apie 220, o analogiška 
"Neupogen" - apie 390 litų. 

Kai 2004-aisiais "Sicor Biotech" įsiliejo į Izraelio 
farmacijos bendrovę "TEVA Pharmaceutical Industries 
Ltd", lietuviškiems vaistams atsivėrė pasaulinė rinka, 
imtasi žygių juos įregistruoti ES. Tai tapo rimta grėsme 
JAV kompanijai, siekusiai žūtbūt išsaugoti šių vaistų 
monopolį, kuris per metus duodavo apie 8 mlrd. dolerių 
pajamų. Lietuviškoji "Grasalva", jeigu ją būtų leista 
pardavinėti ES, o vėliau ir kitose šalyse, pretendavo 
atsiriekti iki penktadalio šios rinkos. 

Iki 2005 metų pabaigos VVKT nereiškė jokių pretenzijų 
lietuviškiems vaistams, kuriuos įregistravo 2003-iaisiais. 
Bet padėtis pasikeitė, kai tarnybai ėmė vadovauti Darbo 
partijos deleguoto sveikatos apsaugos ministro Ž.Padaigos 
patikėtinis M.Plieskis. 

Netrukus "Sicor Biotech" sulaukė ultimatumo. 2005 
metų lapkritį tarnyba pareikalavo, kad įmonė per 6 dienas 
pateiktų preparato "Grasalva" klinikinių tyrimų duomenis 
ir būsimų tyrimų planą, konkrečiai net nenurodydama, 
kokių duomenų prašoma. 

Anksčiau neturėjusi jokių priekaištų, VVKT staiga 
ėmė skelbti, esą "Grasalva" gali kelti pavojų žmonių 
sveikatai. Šie pareiškimai rėmėsi ne duomenimis apie žalą 
vaistus vartojusiems žmonėms, bet teisiniu kazusu. Mat 
preparatas buvo įregistruotas dar prieš Lietuvai įstojant į 
ES, o vėliau pasikeitė registracijos reikalavimai. 

Tačiau netrukus spauda išviešino šleikštokas 
aplinkybes, kurios suteikia šiai istorijai itin nemalonų 
prieskonį. Paaiškėjo, kad 2005 metų gruodžio 15 dieną 
Lietuvos ambasadorius Vašingtone Vygaudas Ušackas 
priėmė "Amgen" viešosios politikos direktorę K.Greco 
ir šios korporacijos interesams atstovaujančios teisinės 
kompanijos "Stonebridge International" vadovus. 
Neįtikėtina, bet faktas: Lietuvos ambasadorius ėmė ginti 
ne nacionalinį gamintoją, o amerikiečius. 

Ž.Padaigai adresuotame rašte V.Ušackas dėstė, kad 
"Amgen" atstovai pareiškė susirūpinimą dėl lietuviškų 
vaistų platinimo, nes jie esą ne tokie saugūs, kaip 
"Neupogen", be to, neatitinka ES reikalavimų, nes buvo 
įregistruoti prieš Lietuvai įstojant į ES. Itin paslaugiai 
išklausiusi amerikiečių farmacininkus, Lietuvos ambasada 
pasiūlė SAM... "pateikti "Amgen" kompanijai informaciją 
apie preparatą "Grasalva". Šį raštą ministerija su nuoroda 
"vykdyti" persiuntė VVKT. Šioje tarnyboje, kaip rašė 
spauda, pasiuntiniai iš "Amgen" buvo lankęsi jau 

anksčiau. 
JAV farmacijos milžinė, kurios apyvarta siekia apie 

12 mlrd. dolerių, raštais dėl lietuviškų vaistų atakavo ir 
Europos Komisijos (EK) pirmininką Guenterį Verheugeną 
bei atitinkamas EK tarnybas. Šios rėmė prie sienos 
Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovą ambasadorių 
Oskarą Jusį ir siuntė laiškus į Lietuvą, reikalaudamos 
panaikinti preparato "Grasalva" registraciją. 

Lietuvių vaistų kūrėjams, vadovaujamiems akademiko 
Vlado Algirdo Bumelio, šis puolimas grėsė įmonės 
sužlugdymu. Bandydama gelbėtis, "Sicor Biotech" ėmėsi 
desperatiškų lobistinių veiksmų - įskaitant vizitą pas 
tuometį ministrą pirmininką Algirdą Mykolą Brazauską - 
prašydama Lietuvos Vyriausybės užtarimo. Ši apsisprendė 
ginti nacionalinį gamintoją. 

2007 metų liepą VVKT gavo dar vieną EK laišką, 
kuriame Lietuvai buvo grasinama byla Europos Teisingumo 
Teisme (ETT) ir milijoninėmis baudomis. Lyg tyčia jis 
atėjo kaip tik tada, kai tuometė tarnybos viršininkė Aurelija 
Kulčickienė-Gutienė buvo išvykusi į komandiruotę ir ją 
trumpam laikui pavadavo R.J.Jankūnas. 

2007 metų liepos 12 dieną jis nedelsdamas įvykdė 
EK reikalavimą ir išbraukė preparatą "Grasalva" iš 
vaistų registro. Neoficialiais duomenimis, R.J.Jankūnas 
dėl šio sprendimo konsultavosi su M.Plieskiu, kuris tuo 
metu "darbiečių" pastangomis jau buvo įtaisytas į SAM 
sekretoriaus postą. 

Grįžusi iš komandiruotės, A.Kulčickienė-Gutienė 
atšaukė vaistų "Grasalva" draudimą ir atleido R.Jankūną iš 
pareigų. "Buvo pasamdyta advokatų kontora, kuri, tiesiai 
šviesiai šnekant, sunaikintų mūsų lietuvių gamintojų 
"Sicor Biotech" gaminamą vaistinį preparatą", - sakė 
tuometė VVKT viršininkė. R.J.Jankūnas šiuos įtarimus 
neigė ir aiškino vadovavęsis savo sąžine. 

Lietuvai, nusprendusiai ginti lietuvišką vaistą, buvo 
iškelta byla ETT. Prie jos iškėlimo nemenkai prisidėjo 
tuometė Seimo narė "darbietė" Ramunė Visockytė, rašiusi 
raštus EK. Tuo pat metu į ES institucijas plūdo skundai 
iš Lietuvos, trukdantys įregistruoti ir mūsų mokslininkų 
sukurtą vaistų "Grasalva" analogą pavadinimu 
"Tevagrastim". 

Nepaisant šių skundų, lietuviškas biotechnologinis 
preparatas buvo pripažintas Europos vaistų agentūros 
ir šiuo metu yra platinamas ne tik ES valstybėse. Nors 
bylą ETT dėl "Grasalvos" Lietuva pralaimėjo, joje nėra 
jokių įrodymų, kad lietuviški vaistai buvo kenksmingi. 
Sprendimą lėmė formalūs teisiniai argumentai. Intensyviai 
skleisti gandai apie vaistų nesaugumą subliūško. 

R.J.Jankūnas teismus dėl atleidimo iš tarnybos laimėjo, 
o grįžęs į VVKT parūpino šiltą vietą ir "Grasalvos" byloje 
nusipelniusiai savo globėjai R.Visockytei. 2009 metų 
sausio 27 dieną, pavaduodamas į komandiruotę išvykusį 
laikinąjį VVKT viršininką Mindaugą Būtą, jis pasirašė 
įsakymą, kuriuo įsteigė naują atstovo spaudai pareigybę 
ir tą pačią dieną į šias pareigas priėmė Seimo nario kėdės 
netekusią "darbietę". Be to, paskyrė jai didžiausią, koks 
įmanomas pagal įstatymą, priedą. 

Ką rašo spauda apie farmaciją
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Formalia biurokratine prasme veikėjai, rūpinęsi 
preparato "Grasalva" išregistravimu, buvo teisūs, bet liko 
nepaneigtas faktas, kad jų biurokratinio uolumo priepuolis 
stebėtinai sutapo su JAV farmacijos milžinės interesais. 
Daugybė kitų preparatų, kurių klinikiniai tyrimai buvo 
atlikti iki narystės ES, tokio VVKT dėmesio nenusipelnė. 

Tuo tarpu R.J.Jankūnas, kuriam dabar metamas 
ir šešėlis dėl dingusios vaistų bylos, bei jo kolegos iš 
profsąjungos primena kitą ikiteisminį tyrimą. Anot jų, 
būtent tai tapo paskutiniu lašu, po kurio G.Barcys ėmėsi 
nuožmios reorganizacijos, naikindamas savo pavaduotojo 
etatą ir IKTS. 

Eksperimentai su psichikos ligoniais po patarėjo 
sparnu 

2010 metų kovą IKTS vedėjo D.Stakišaičio 
vadovaujama inspekcija nustatė šiurkščių pažeidimų 
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre atliekant 
klinikinius vaistų tyrimus. Įtariama, kad buvo klastojami 
dokumentai, o pacientai neteisėtai įtraukiami į tyrimus. 
Ligoninei, kurioje vyko šis veiksmas, vadovauja sveikatos 
apsaugos ministro patarėjas M.Marcinkevičius. 

Psichikos ligonius, su kuriais buvo vykdomas 
eksperimentas, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas 
priskiria pažeidžiamų asmenų kategorijai ir jiems privalo 
būti taikomos papildomos interesų apsaugos priemonės. 
T. y. - jų sutikimą dalyvauti tyrime turi patvirtinti du 
liudytojai ir įstaigos, kurioje atliekamas tyrimas, vadovas. 
Šiuo atveju - M.Marcinkevičius. Be to, turi būti šios 
įstaigos Medicinos etikos komisijos pritarimas. Tačiau 
tokia komisija įtakingo SAM pareigūno vadovaujamoje 
ligoninėje apskritai neveikė. 

Įtraukti į tyrimą kuo daugiau pacientų galėjo būti 
suinteresuoti ne tik tyrėjai, bet ir pati gydymo įstaiga, kurios 
administracija pasirašo su užsakovu klinikinio tyrimo 
finansavimo sutartį. Joje būna numatytas ir atlyginimas, 
priklausantis nuo tyrime dalyvaujančių pacientų skaičiaus. 
Sumos konfidencialios, bet, LŽ šaltinių teigimu, už vieno 
paciento dalyvavimą tokiais atvejais mokama apie 2-3 
tūkst. eurų. Didžiąją dalį sumos gauna tyrimą atliekantis 
gydytojas, įstaiga į savo biudžetą pasiima kartais net 
iki 25 procentų. Tie pinigai gali būti paskata "nematyti" 
pažeidžiamų pacientų teisių. 

Su eksperimentu, vykusiu M.Marcinkevičiaus 
vadovaujamoje įstaigoje, gali būti susijusi ir vieno ligonio 
savižudybė. 

Komercinės paslaptys svarbiau už žmones? 
2010 metų balandį D.Stakišaitis kelis kartus žodžiu ir 

raštu reikalavo už šiurkščius pažeidimus skirti sankcijas 
tyrimus atlikusiai gydytojai, kaip įpareigoja Farmacijos 
ir Biomedicininių tyrimų etikos įstatymai bei sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas. D.Stakišaičio rašto projektą 
vizavo R.J.Jankūnas. 

Tačiau G.Barcys kategoriškai atsisakė tai daryti, 
aiškindamas, kad nuobaudų skyrimą reglamentuojantis 

sveikatos apsaugos ministro įsakymas esąs neaiškus 
ir netinkamai surašytas. Užuot įvertinęs skandalingus 
eksperimentus su psichikos ligoniais, VVKT vadovas 
ėmėsi... tobulinti minėtą ministro įsakymą. Šias jo 
pastangas garsiai kritikuoti išdrįso tik D.Stakišaitis ir 
R.J.Jankūnas, bet nuomonę, priešingą negu naujo įsakymo 
rengėjų, pasirašė visi IKTS specialistai. 

2010 metų rugsėjį, G.Barciui nesiimant jokių veiksmų 
dėl nusižengimų M.Marcinkevičiaus vadovaujamoje 
ligoninėje, D.Stakišaitis pareikalavo kreiptis į prokuratūrą. 
Tačiau VVKT vadovas atsisakė pasirašyti parengtą 
kreipimąsi. Ant jo G.Barcys užrašė rezoliuciją - raštas 
nebus siunčiamas. 

"Aš pasakiau, kad neturiu dėl ko kreiptis į prokuratūrą, 
jokios žalos nematau", - sako G.Barcys, pripažindamas 
tik tai, kad tyrimas yra "sugadintas" ir jo rezultatais nebus 
galima remtis registruojant vaistus. 

Bet gal VVKT vadovas nežino apie pažeidimų esmę? 
"Buvo padaryti pažeidimai atrenkant pacientus, nėra 
kai kurių patvirtinimų, kad pacientas atitinka tyrimo 
sąlygas, trūksta kai kurių sutikimų. Mano supratimu, tai 
ne baudžiamoji atsakomybė, bet nekokybiškai atliktas 
tyrimas", - aiškina jis. 

Paklaustas apie žmones, kurie galėjo nukentėti, nukerta: 
"Čia yra interpretacijos, kad kažkas nukentėjo." 

Bet kodėl G.Barcys, principingai pranešęs prokurorams 
apie dingusį dokumentą, toks atlaidus, kai kalbama apie 
žmones ir galbūt net vieno iš jų gyvybę? Prieš ateidamas 
į VVKT, jis vadovavo Etinių farmacijos kompanijų 
asociacijai. Gal iš ten atsinešti įpročiai farmacininkų 
paslaptis liepia ginti labiau už psichinius ligonius, 
paverstus eksperimentiniais triušiais? O gal G.Barcys 
labiausiai saugo ministro patarėją M.Marcinkevičių, 
kuris - koks sutapimas - kuruoja būtent farmacijos sritį ir 
neabejotinai patarinėja ministrui, sprendžiant klausimus, 
susijusius su VVKT? 

Reikia antikorupcinių šukų? 
Matydami, kaip viršininkas plauna dėmę nuo 

viceministro ligoninės, inspekciją atlikę IKTS darbuotojai 
patys, prieš savo vadovo valią, kreipėsi į prokuratūrą. 
2011 metų balandį Specialiųjų tyrimų tarnyba, vykdydama 
ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje dėl neteisėtų 
eksperimentų su žmogumi, atliko poėmius ligoninėje ir 
VVKT. Jau liepos mėnesį G.Barcys kreipėsi į sveikatos 
apsaugos ministrą, siūlydamas panaikinti IKTS ir savo 
pavaduotojo pareigybę. 

Žvelgiant į visas šias intrigas, atrodo, kad dabartinė 
VVKT yra žvaira abiem akim. Ir ta, kuri privalo saugoti 
žmonių sveikatą, ir ta, kuri turi stebėti, kad vaistų registracija 
vyktų skaidriai ir netaptų įrankiu konkurencinėse kovose. 
Kokios antikorupcinės šukos gali iššukuoti šį įsisenėjusį 
interesų kaltūną? 

Rasa KALINAUSKAITĖ

Ką rašo spauda apie farmaciją oFIcIalI kronIka

KVIEČIAME LFS NARIUS PAREIKŠTI PASTABAS 
DĖL SAM FARMACIJOS DEPARTAMENTO 

PATEIKTO FARMACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO 
PROJEKTO

Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 5, 7, 35 IR 39 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 76 STRAIPSNIO 5 

DALIES PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS
ĮSTATYMAS

2011 m.    d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2006, Nr. 78-3056, 2010, Nr. 1-32)

1 straipsnis. 2 straipsnio 13 dalies pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,13. Farmacinė paslauga – vaistinėje farmacijos 

specialistų teikiama paslauga, apimanti gydytojo išrašytų 
receptų kontrolę, vertinimą, nereceptinių vaistinių preparatų 
parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus 
teikimą gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistams, taip pat jų konsultavimą.“ 

2 straipsnis. 5 straipsnio 8 dalies papildymas 7 punktu
Papildyti 5 straipsnio 8 dalį 7 punktu:
„7) jei vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) 

padarė farmacinės veiklos pažeidimų, sukėlusių sunkių 
pasekmių, kurias nustatė farmacinę veiklą kontroliuojančios 
institucijos.“ 

3 straipsnis. 7 straipsnio papildymas ir pakeitimas
1. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 8 ir 9 punktais:
„8) prižiūrėti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 

farmacinės paslaugos teikimą ir vaistinių preparatų 
pardavimą (išdavimą);

9) vykdyti kitas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme  nustatytas 
veiklas.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti 
taip:

„2) parduoti vaistinių prekes, teikti informaciją apie 
jų vartojimą ir laikymo sąlygas, prižiūrint vaistininkui 
teikti farmacinę paslaugą ir parduoti (išduoti) vaistinius 
preparatus;“.

3. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti 
taip:

„3) prižiūrint vaistininkui gaminti ekstemporalius 
vaistinius preparatus;“.

4 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas ir papildymas 
1. Papildyti 35 straipsnį naujomis 11 ir 12 dalimis:
„11. Vaistinės darbo laiku vaistinėje turi dirbti ne mažiau 

kaip vienas vaistininkas.
12. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) veiklos 

priežiūra vaistinėje suprantama kaip receptų, pagal 
kuriuos vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) pardavė 
(išdavė) vaistinius preparatus, patikrinimas, jei reikia, 
vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) konsultavimas jam 
parenkant gyventojui reikalingus vaistinius preparatus, 
teikiant farmacinę informaciją, vaistininko padėjėjo 

(farmakotechniko) pagamintų ekstemporalių vaistinių 
preparatų patikrinimas.“

2. Buvusias 35 straipsnio 11, 12, 13, 14 ir 15 dalis 
atitinkamai laikyti 13, 14, 15, 16 ir 17 dalimis.

5 straipsnis. 39 straipsnio papildymas 9 ir 10 punktais 
1. Papildyti 39 straipsnį 9 punktu:
„9) užtikrinti tinkamą vaistininko padėjėjo 

(farmakotechniko) teikiamos farmacinės paslaugos, 
vaistinių preparatų pardavimo (išdavimo) ir ekstemporalių 
vaistinių preparatų, kuriuos gamina vaistininko padėjėjas 
(farmakotechnikas), gamybos priežiūrą;“.

2. Papildyti 39 straipsnį 10 punktu:
10) užtikrinti, kad vaistinės darbo laiku vaistinėje 

dirbtų ne mažiau kaip vienas vaistininkas, kuris užtikrintų 
tinkamą vaistininko padėjėjo (farmakotechnikų) farmacinės 
paslaugos teikimo, vaistinių preparatų pardavimo 
(išdavimo) ir ekstemporalių vaistinių preparatų, kuriuos 
gamina vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), gamybos 
priežiūrą.“ 

6 straipsnis. 76 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia 
galios

76 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.
7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 

2 dalį įsigalioja po trijų mėnesių nuo Įstatymo paskelbimo 
„Valstybės žiniose“.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 2 dalis 
įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

3. Sveikatos apsaugos ministras iki Įstatymo įsigaliojimo 
parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus 
teisės aktus. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
____________________

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOČIŲ 
IŠPARDAVIMO 

2011 m. kovo 24 d. Nr. 1A-233
Vilnius

 
Atsižvelgdamas į Farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 

78-3056) 9 straipsnio 2 dalį, vadovau¬damasis Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 
sausio 13 d. įsakymu Nr. V-27 (Žin., 2011, Nr. 9-401), 11.6 
punktu bei siekdamas užtikrinti nenutrū¬ks¬tamą vaistinių 
preparatų tiekimą rinkai:

1. Nustatau, kad vaistiniu preparatu ankstesne pakuote 
galima prekiauti:

1.1. iki jos tinkamumo laiko pabaigos, kai išorinės ar 
vidinės pakuotės ženklinimas, dizainas arba pakuotės lapelio 
tekstas pasikeičia:
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tikrinamą įmonę informuoja raštu arba elektroniniu būdu 
prieš 30 dienų. Pranešime nurodomas atliekamo patikrinimo 
pagrindas, terminas, tikslas, apimtis ir preliminarus 
dokumentų, kuriuos įmonė privalo pateikti Tarnybai, sąrašas 
bei šių dokumentų pateikimo terminas. Dokumentų pateikimo 
terminas negali būti ilgesnis nei 10 dienų nuo informavimo 
apie patikrinimą išsiuntimo datos.

9. Apie neplaninį tikrinimą įmonei iš anksto nepranešama, 
jeigu yra pagrindas manyti, kad toks pranešimas gali pakenkti 
tikrinimo rezultatams.

IV. PATIKRINIMO TVARKA
10. Įmonė turi sudaryti reikiamas sąlygas patikrinimui 

atlikti.
11. Patikrinimą atlieka Tarnybos valstybės tarnautojas, 

kuriam patikrinti įmonę raštu pavesta Tarnybos viršininko 
arba, jo nesant, jį pavaduojančio valstybės tarnautojo (toliau 
– inspektorius).

12. Inspektorius, atlikdamas patikrinimą, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 61 straipsnio 
3 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo 
skirsnio nuostatomis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-956 
(Žin., 2007, Nr. 126-5134), (toliau – Tarnybos nuostatai), bei 
šiomis Patikrinimų taisyklėmis.

13. Inspektorius, atliekantis patikrinimą, turi Farmacijos 
įstatymo 63 straipsnyje numatytas teises.

14. Atvykęs į įmonę, inspektorius pateikia savo pažymėjimą 
ir raštišką Tarnybos viršininko arba jį pavaduojančio valstybės 
tarnautojo pavedimą atlikti patikrinimą ar teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintą šio pavedimo kopiją, neplaninio 
patikrinimo atveju – ir sprendimą atlikti šį patikrinimą ar 
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Patikrinimas 
pradedamas įžanginiu pasitarimu su įmonės vadovu ar 
jo įgaliotu asmeniu bei atsakingais darbuotojais. Šiame 
pasitarime inspektorius paaiškina tikrinimo tikslą bei apimtį, 
aptaria tolesnius tikrinimo veiksmus.

15. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, inspektoriui 
paprašius, įžanginio pasitarimo metu turi trumpai pristatyti 
įmonės farmakologinio budrumo sistemą, paaiškinti 
reikšmingus pakeitimus, padarytus įmonės farmakologinio 
budrumo veikloje po ankstesnio patikrinimo, informuoti, kaip 
buvo pašalinti trūkumai, jei tai nepadaryta anksčiau, paskirti 
įmonės darbuotojus, kurie dalyvaus patikrinime, pateikti 
visus reikalingus dokumentus. Aptariama darbotvarkė 
(tikrinimo trukmė, reikalingi dokumentai ir (arba) duomenų 
bazės).

16. Inspektorius po įžanginio pasitarimo, tikrindamas 
įmonės farmakologinio budrumo sistemą, priklausomai 
nuo tikrinimo tikslo ir apimties išanalizuoja ir vertina 
farmakologinio budrumo veiklos vykdymą ir farmakologinio 
budrumo sistemos elementus, nurodytus Farmakologinio 
budrumo reikalavimų apraše vaistinio preparato rinkodaros 
teisės turėtojui, patvirtintame Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 
151 „Dėl farmakologinio budrumo reikalavimų vaistinio 

2. Patikrinimai atliekami siekiant įvertinti, ar įmonės 
farmakologinio budrumo sistema atitinka jai nustatytus teisės 
aktų reikalavimus ir ar tinkamai užtikrina farmakologinio 
budrumo veiklos vykdymą.

 
II. PATIKRINIMŲ ATLIKIMO PAGRINDAI, TRUKMĖS 

NUSTATYMO BEI PLANUOJAMŲ TIKRINTI 
ĮMONIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJAI
3. Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.
4. Be šių Patikrinimų taisyklių 2 punkte numatytų tikslų, 

planinių patikrinimų tikslas taip pat yra informacijos apie 
įmonę vertinimas ir metodinės pagalbos įmonei teikimas.

4.1. Planiniai patikrinimai, atliekami pagal Tarnybos 
viršininko ar jį pavaduojančio valstybės tarnautojo patvirtintą 
metinį įmonių, kuriose planuojama patikrinti farmakologinįo 
budrumo sistemą, sąrašą (toliau – Patikrinimų planas), kuris 
gali būti keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 
2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) (toliau – Viešojo 
administravimo įstatymas) 364 straipsnio 3 dalies numatyta 
tvarka.

4.2. Patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami 
Tarnybos interneto svetainėje arba į šį planą įtrauktos įmonės 
informuojamos individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas po Patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo.

4.3. Kriterijai, kuriais vadovaujantis įmonė įtraukiama į 
Patikrinimų planą:

4.3.1. įmonės farmakologinio budrumo sistemos 
patikrinimas anksčiau nebuvo atliktas;

4.3.2. anksčiau atlikto įmonės farmakologinio budrumo 
sistemos patikrinimo metu buvo rasta kritinių farmakologinio 
budrumo sistemos trūkumų;

4.3.3. po paskutinio patikrinimo pasikeitė įmonės 
kvalifikuotas asmuo, atsakingas už farmakologinį budrumą;

4.3.4. įmonė turi vaistinio preparato, kuriam yra 
numatytos specialios rizikos valdymo / rizikos mažinimo 
priemonės, rinkodaros teisę;

4.3.5. įmonė per paskutinius kalendorinius metus buvo 
reorganizuota;

4.3.6. įmonės farmakologinio budrumo sistema per 
paskutinius kalendorinius metus reikšmingai keitėsi 
(pavyzdžiui, sudaryta nauja sutartis dėl farmakologinio 
budrumo veiklos vykdymo, pasikeitė duomenų bazė ir 
pan.);

4.3.7. atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo 
364 straipsnio 9 dalies nuostatą.

5. Neplaninis patikrinimas atliekamas Tarnybos iniciatyva, 
kai Tarnybos viršininkas arba, jo nesant, jo pavaduojantis 
valstybės tarnautojas priima motyvuotą sprendimą atlikti šį 
patikrinimą.

6. Neplaniniai patikrinimai atliekami Viešojo 
administravimo įstatymo 364 straipsnio 12 dalyje numatytais 
pagrindais, taip pat vadovaujantis Viešojo administravimo 
įstatymo 364 straipsnio 13 dalimi.

7. Patikrinimų trukmė ir atlikimo eiga planuojama 
atsižvelgiant į patikrinimo apimtį, priežastį ir tikslą.

 
III. PASIRUOŠIMAS PATIKRINIMUI
 8. Apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą Tarnyba 

oFIcIalI kronIkaoFIcIalI kronIka

1.1.1. įsigaliojus vaistinio preparato rinkodaros 
(registracijos) pažymėjimo sąlygų, įskai¬tant pavadinimą, 
keitimui;

1.1.2. suteikus rinkodaros teisę taikant savitarpio 
pripažinimo procedūrą vietoje suteiktos taikant nacionalinę 
procedūrą;

1.1.3. atnaujinus vaistinio preparato rinkodaros teisę;
1.2. Tarnybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka, kai 

vaistinio preparato klasifikacijos keitimas atliekamas 
Tarnybos ir (arba) Europos Komisijos sprendimu.

2. Šio įsakymo 1.1 punkte nurodyto išpardavimo 
laikotarpio metu rinkoje gali būti tik pakuotės su nauju ir 
paskutiniu prieš tai buvusiu tekstu ir (arba) dizainu.

3. Šio įsakymo 1.1 punkte nustatytas išsipardavimo 
terminas nėra taikomas:

3.1. vaistinio preparato klasifikacijos keitimams;
3.2. vaistinio preparato tinkamumo laiko ir (arba) laikymo 

sąlygų keitimams, kurie turi būti taikomi ir ankstesnėms 
vaistinio preparato pakuotėms;

3.3. vaistinio preparato terapinių indikacijų, dozavimo, 
vartojimo metodo, saugumo infor¬ma¬cijos ir kitiems 
keitimams, padarytiems dėl to, kad jo vartojimas laikantis 
ankstesniojo pakuotės ženklinimo ir (ar) lapelio nurodymų 
kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai.

4. Šis įsakymas taikomas ir tiems vaistiniams preparatams, 
kurie šio įsakymo 1 punkte nurodytas sąlygas atitiko iki šio 
įsakymo įsigaliojimo dienos.

5. Pavedu:
5.1. Vaistų registracijos tarybos pirmininkui užtikrinti, 

kad:
5.1.1. II tipo variacijos, kurioms taikomas šio įsakymo 

3.2 arba 3.3 punktas, būtų nurodytos siūlomų Tarnybos 
viršininkui tvirtinti II tipo variacijų sąraše;

5.1.2. vaistiniai preparatai, kurių rinkodaros teisė 
atnaujinama ir kuriems taikomas šio įsakymo 3.2 arba 3.3 
punktas, būtų nurodyti vaistinių preparatų, kuriems Tarnybos 
viršininkui siūloma atnaujinti rinkodaros teisę, sąraše;

5.2. Farmacijos įmonių inspekcijai užtikrinti vaistinių 
preparatų pakuočių kontrolę.

6. Laikau netekusiais galios:
6.1. Tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymą 

Nr. 1A-1311 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo 
po rinkodaros (registracijos) pažymėjimo sąlygų keitimo 
arba rinkodaros teisės atnaujinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-
7006).

6.2. Tarnybos viršininko 2010 m. kovo 10 d. įsakymą 
Nr. 1A-225 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1A-1311 
„Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo po rinkodaros 
(registracijos) pažymėjimo sąlygų keitimo arba rinkodaros 
teisės atnaujinimo“ papildymo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1481).

 
Viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis

viršininko funkcijas Žydrūnas Martinėnas
____________________

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

 
DĖL FARMAKOLOGINIO BUDRUMO PATIKRINIMŲ 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 

2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1A-1323
Vilnius

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 
77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 364 straipsnio 2 dalies 1 bei 
2 punktais, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 
2006, Nr. 78-3056) 52 straipsnio 3 dalimi, 62 straipsnio 3 
dalies 5 punktu bei atsižvelgdamas į Europos Komisijos 
Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos 
Sąjungoje 9A tome paskelbtas Žmonėms skirtų vaistinių 
preparatų farmakologinio budrumo gaires:

1. T v i r t i n u Farmakologinio budrumo patikrinimų 
taisykles (pridedama);

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 
m. spalio 27 d. įsakymą Nr. 1A-631 „Dėl Farmakologinio 
budrumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, 
Nr. 118-4533);

2.2. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 
2007 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1A-758 „Dėl Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. spalio 
27 d. įsakymo Nr. 1A-631 „Dėl Farmakologinio budrumo 
tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 
2007, Nr. 71-2826).

 
Viršininkas                                                                                                      

Gintautas Barcys
___________________
PATVIRTINTA 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 1A-1323
 

FARMAKOLOGINIO BUDRUMO PATIKRINIMŲ 
TAISYKLĖS

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Farmakologinio budrumo patikrinimų taisyklės (toliau 

– Patikrinimų taisyklės) nustato Farmakologinio budrumo 
sistemų patikrinimų tvarką įmonėse, kurios yra Lietuvos 
Respublikoje registruoto vaistinio preparato rinkodaros 
teisės turėtojai ar kiti asmenys, su kuriais rinkodaros 
teisės turėtojas sudarė sutartį dėl farmakologinio budrumo 
įgyvendinimo, ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 
(Žin., 2006, Nr. 78-3056) nustatyta tvarka privalo vykdyti 
farmakologinį budrumą (toliau – įmonės).
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preparato rinkodaros teisės turėtojui“ (Žin., 2002, Nr. 116-
5232; 2006, Nr. 118-4533).

17. Įmonė su farmakologinio budrumo veikla susijusius 
dokumentus ir informaciją inspektoriui pateikia pagal 
Viešojo administravimo įstatymo 366 straipsnio nuostatas.

18. Inspektorius, baigęs patikrinimą, baigiamojo 
pasitarimo su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu metu 
apibendrina patikrinimo rezultatus, įvardija nustatytų 
trūkumų svarbumą.

 
V. PATIKRINIMŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS 

IR PATIKRINIMO METU NUSTATYTŲ TRŪKUMŲ 
KLASIFIKAVIMAS

 19. Atlikęs patikrinimą, inspektorius ne vėliau kaip per 
15 darbo dienų nuo patikrinimo atlikimo dienos surašo ir 
išsiunčia įmonei pirminę patikrinimo pažymą.

20. Pirminėje patikrinimo pažymoje turi būti nurodyta 
informacija apie tikrinamą įmonę (pavadinimas, teisinė 
forma, buveinės adresas), patikrinimo vietos adresas, 
nurodytas patikrinimo tikslas, apimtis, tikrinimo metu 
nustatyti trūkumai (jei yra).

21. Trūkumai klasifikuojami:
21.1. Kritinis trūkumas – esminis galiojančių teisės aktų 

nustatytų reikalavimų pažeidimas, sąlygojantis nesugebėjimą 
užtikrinti tinkamo farmakologinio budrumo sistemos ar 
jos dalies funkcionavimo ir keliantis riziką visuomenės 
sveikatai.

21.2. Reikšmingas trūkumas – farmakologinio budrumo 
sistemos, veiklos ar proceso trūkumas, kuris nėra laikomas 
kritiniu, tačiau:

21.2.1. parodo, kad įmonės farmakologinio budrumo 
sistema gali nesugebėti užtikrinti tinkamo farmakologinio 
budrumo veiklos vykdymo arba

21.2.2. gali kelti riziką visuomenės sveikatai, arba
21.2.3. yra kelių nereikšmingų trūkumų derinys, kuris 

gali būti laikomas reikšmingu trūkumu.
21.3. Nereikšmingas trūkumas – farmakologinio 

budrumo sistemos, veiklos ar proceso trūkumas, kuris 
nelaikomas kritiniu ar reikšmingu, tačiau parodo įmonės 
farmakologinio budrumo sistemos neatitikimą galiojančių 
teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

22. Tikrinta įmonė per 15 dienų nuo pirminės patikrinimo 
pažymos gavimo turi teisę Tarnybai raštu pateikti savo 
komentarus ar paaiškinimus.

23. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo komentarų ir (ar) 
paaiškinimų iš patikrintos įmonės gavimo patikrinimą atlikęs 
inspektorius dviem egzemplioriais surašo galutinę patikrinimo 
pažymą (toliau – patikrinimo pažyma), kurioje turi būti 
nurodyta informacija apie patikrintą įmonę (pavadinimas, 
teisinė forma, buveinės adresas, patikrinimo vietos adresas, 
patikrinimo tikslas, apimtis, tikrinimo metu nustatyti 
trūkumai (jei yra) su nuorodomis į teisės aktų straipsnius, 
dalis. Vienas egzempliorius turi būti išsiunčiamas patikrintai 
įmonei (buveinės ir (arba) veiklos vietos adresu) registruotu 
laišku, kitas egzempliorius paliekamas Tarnyboje.

24. Išimtiniais atvejais Tarnybos viršininkas ar jo įgaliotas 
asmuo, atsižvelgdamas į patikrinimo apimtį, sudėtingumą bei 
kitas reikšmingas faktines aplinkybes, turi teisę Patikrinimų 
taisyklių 23 punkte nurodytą terminą pratęsti iki 60 dienų. 

Apie patikrinimo pažymos surašymo termino pratęsimą 
patikrinta įmonė informuojama elektroniniu paštu.

25. Prie patikrinimo pažymos pridedamos su 
farmakologinio budrumo sistema susijusių dokumentų 
kopijos, jei jų reikia pažymos turiniui pagrįsti.

26. Jei patikrinimo metu nustatoma farmakologinio 
budrumo sistemos trūkumų, patikrinimą atlikęs inspektorius 
patikrinimo pažymoje nurodo terminą, per kurį patikrinta 
įmonė turi juos pašalinti. Terminas, skirtas trūkumams 
pašalinti, nustatomas atsižvelgiant į trūkumų pobūdį, tačiau 
negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai. Pasibaigus nustatytam 
terminui, įmonė turi pateikti Tarnybai dokumentus ir kitus 
duomenis, įrodančius, kad trūkumai buvo pašalinti. Tarnyba 
turi teisę šių Patikrinimų taisyklių nustatyta tvarka atlikti 
neplaninį patikrinimą, siekdama užtikrinti, kad ankstesnio 
patikrinimo metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti.

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 27. Jei patikrinimo metu buvo nustatyta farmakologinio 

budrumo sistemos trūkumų ir jie per nustatytą terminą 
nebuvo pašalinti, įmonei yra taikomos teisės aktuose 
numatytos sankcijos.

28. Informacija apie patikrinimą visuomenės informavimo 
priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims 
teikiama vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 
364 straipsnio 14 dalies reikalavimais.

29. Patikrinimo pažyma ir su patikrinimu susiję įmonės 
pateikti dokumentai ir kiti duomenys yra konfidenciali 
informacija, kuri saugoma, tvarkoma ir naudojama teisės 
aktų nustatyta tvarka.

30. Įmonė įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti Tarnybos 
viršininko arba, jo nesant, jį pavaduojančio valstybės 
tarnautojo priimtą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. 
Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas 
nesustabdo patikrinimo atlikimo.

____________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO

IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS 
TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S 
DĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS 7.0 leidimo 7.1 

PRIEDO ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMO
2011 m. kovo 23 d. Nr. V-284/B1-123

Vilnius
 

Siekdami įgyvendinti Konvencijos dėl Europos 
farmakopėjos rengimo (Žin., 2004, Nr. 120-4439), ratifikuotos 
Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl Europos 
farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal Konvencijos dėl 
Europos farmakopėjos rengimo protokolą, ratifikavimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 120-4427), 1 straipsnio reikalavimus ir 
Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto 2010 m. 
kovo 29 d. sprendimą AP-CPH (10) 2:

1. Pavedame pradinių medžiagų, veikliųjų medžiagų 
ir pagalbinių medžiagų, naudojamų vaistinių preparatų ir 
veterinarinių vaistų gamybai, vaistinių preparatų, tarp jų 
ekstemporalių vaistinių preparatų, ir veterinarinių vaistų 
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VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S 

dėl valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie lietuvos 
respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 
2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „DĖL vaistinių 
MEDŽIAGŲ IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, esančių 
EUROPOS farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių 
kalba SĄRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo 

2011 m. sausio 6 d. Nr. 1A-7
Vilnius 

Atsižvelgdamas į Europos farmakopėjos 7.0 leidimo 
reikalavimus,

pakeičiu Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, 
esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų 
lietuvių kalba sąrašą, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-
551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių 
Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių 
kalba sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2828):

1. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ampicillin 
trihydrate  Ampicilinas trihidratas  Ampicillinum trihydricum  
168“ išdėstau taip:

„Amylmetacresol  Amilmetakrezolis  Amylmetacresolum  
2405“

2. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Aspartic acid  
Asparto rūgštis  Acidum asparticum  797“ išdėstau taip:

„Astragalus mongholicus root  Mongolinių kulkšnių 
šaknys  Astragali mongholici radix  2435“

3. Įrašau eilutėje „Bisoprolol fumarate  Bisoprololio 
fumaratas  Bisoprololi fumaras  1710“ vietoj žodžio 
„Bisoprololio“ žodį „Bizoprololio“

4. Išdėstau eilutę  „Calcium acetate  Kalcio acetatas  
Calcii acetas  2128“ taip:

gamintojams, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų 
sveikatingumo ir gerovės skyriui bei Nacionaliniam maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimo institutui savo veikloje laikytis 
kokybės reikalavimų, nurodytų Europos farmakopėjos 7.0 
leidimo 7.1 priede.

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

3. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. 
balandžio 1 d.
 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                 
RAIMONDAS ŠUKYS 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS 
TARNYBOS DIREKTORIUS JONAS MILIUS

____________________

„Calcium acetate, anhydrous  Kalcio acetatas, bevandenis  
Calcii acetas anhydricus  2128“

5. Įrašau eilutėje „Carbachol  Karbacholis  Carbacholum  
1971“ vietoj žodžio „Karbacholis“ žodį „Karbacholas“

6. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės  „Carbon dioxide  
Anglies dioksidas  Carbonei dioxidum  375“ išdėstau taip:

„Carbon monoxide  Anglies monoksidas  Carbonei 
monoxidum  2408“

7. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Cefoxitin 
sodium  Cefoksitino natrio druska  Cefoxitinum natricum  
990“ išdėstau taip:

„Cefpodoxime proxetil  Cefpodoksimas proksetilas  
Cefpodoximum proxetili  2341“

8. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Enoxolone  
Enoksolonas  Enoxolonum  1511“ išdėstau taip:

„Entacapone  Entakaponas  Entacaponum  2574“
9. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fluorescein 

sodium  Fluoresceino natrio druska  Fluoresceinum natricum  
1213“ išdėstau taip:

„Fluoride (18F) solution for radiolabelling  Fluorido 
(18F) tirpalas radiožymėjimui  Fluoridi (18F) solutio ad 
radio-signandum  2390“

10. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fosinopril 
sodium  Fosinoprilio natrio druska  Fosinoprilum natricum  
1751“ išdėstau taip:

„Fourstamen stephania root  Paprastųjų stefanijų šaknys  
Stephaniae tetrandrae radix  2478“

11. Išbraukiu eilutę „Gallamine triethiodide  Galamino 
trietjodidas  Gallamini triethiodidum  181“;

12. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Levamisole 
hydrochloride  Levamizolio hidrochloridas  Levamisoli 
hydrochloridum  726“ išdėstau taip:

„Levetiracetam  Levetiracetamas  Levetiracetamum  
2535“

13. Išdėstau eilutę „Meclozine hydrochloride  Meklozino 
hidrochloridas  Meclozini hydrochloridum  622“ taip:

„Meclozine dihydrochloride  Meklozino dihidrochloridas  
Meclozini dihydrochloridum  0622“

14.  Įrašau eilutėje „Meglumine  Megluminas  
Megluminum  2055“ vietoj žodžio „Megluminas“ žodį 
„Megliuminas“

15. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Mercuric 
chloride  Gyvsidabrio dichloridas  Hydrargyri dichloridum  
120“ išdėstau taip:

„Meropenem trihydrate  Meropenemas trihidratas  
Meropenemum trihydricum  2234“

16. Įrašau eilutėje „Naftidrofuryl hydrogen oxalate  
Naftidrofurilio-vandenilio oksalatas  Naftidrofuryli 
hydrogenooxalas  1954“  vietoj žodžio „Naftidrofurilio“ 
žodį „Naftidrofurilo“

17. Išdėstau eilutę „Norcholesterol injection, iodinated 
(131I)  Joduoto (131I) norcholesterolio injekcinis tirpalas  
Norcholesteroli iodinati (131I) solutio iniectabilis  939“ 
taip:

„Iodomethylnorcholesterol (131I) injection  
Jodometilnorcholesterolio (131I) injekcinis tirpalas  
Iodomethylnorcholesteroli (131I) solutio iniectabilis  0939“

18. Papildau naujomis eilutėmis, kurias po eilutės „Star 
anise oil  Žvaigždanyžių eterinis aliejus  Anisi stellati 
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heptahydricus  83“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.
1.20. Įrašau eilutėje „Framycetin sulphate  Framicetino 

sulfatas  Framycetini sulfas  180“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.21. Įrašau eilutėje „Gentamicin sulphate  Gentamicino 
sulfatas  Gentamicini sulfas  331“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.22. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Glycine  
Glicinas  Glycinum  614“ išdėstau taip:

„Glycopyrronium bromide  Glikopironio bromidas  
Glycopyrronii bromidum  1783“.

1.23. Įrašau eilutėje „Guanethidine monosulphate  
Guanetidino monosulfatas  Guanethidini monosulfas  27“ 
vietoj žodžio „monosulphate“ žodį „monosulfate“.

1.24. Įrašau eilutėje „Hydroxocobalamin sulphate  
Hidroksokobalamino sulfatas  Hydroxocobalamini sulfas  
915“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.25. Įrašau eilutėje „Hyoscyamine sulphate  Hiosciamino 
sulfatas  Hyoscyamini sulfas  501“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.26. Įrašau eilutėje „Indinavir sulphate  Indinaviro 
sulfatas  Indinaviri sulfas  2214“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.27. Įrašau eilutėje „Iobenguane sulphate for 
radiopharmaceutical preparations  Jobenguano sulfatas 
radiofarmaciniams preparatams  Iobenguani sulfas ad 
radiopharmaceutica  2351“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.28. Įrašau eilutėje „Isoprenaline sulphate  Izoprenalino 
sulfatas  Isoprenalini sulfas  502“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.29. Įrašau eilutėje „Kanamycin acid sulphate  Kanamicino 
rūgštusis sulfatas  Kanamycini sulfas acidus  33“ vietoj žodžio 
„sulphate“ žodį „sulfate“.

1.30. Įrašau eilutėje „Kanamycin monosulphate  
Kanamicino monosulfatas  Kanamycini monosulfas  32“ 
vietoj žodžio „monosulphate“ žodį „monosulfate“.

1.31. Įrašau eilutėje „Magnesium sulphate heptahydrate  
Magnio sulfatas heptahidratas  Magnesii sulfas heptahydricus  
44“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.32. Įrašau eilutėje „Manganese sulphate monohydrate  
Mangano sulfatas monohidratas  Mangani sulfas monohydricus  
1543“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.33. Įrašau eilutėje „Morphine sulphate  Morfino 
sulfatas  Morphini sulfas  1244“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.34. Įrašau eilutėje „Neomycin sulphate  Neomicino 
sulfatas  Neomycini sulfas  197“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.35. Įrašau eilutėje „Netilmicin sulphate  Netilmicino 
sulfatas  Netilmicini sulfas  1351“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.36. Įrašau eilutėje „Orciprenaline sulphate  Orciprenalino 
sulfatas  Orciprenalini sulfas  1033“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.37. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Orphenadrine 
hydrochloride  Orfenadrino hidrochloridas  Orphenadrini 
hydrochloridum  1760“ išdėstau taip:

„Oseltamivir phosphate  Oseltamiviro fosfatas  Oseltamiviri 

phosphas  2422“.
1.38. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Oxygen  

Deguonis  Oxygenium  417“ išdėstau taip:
„Oxygen (93 per cent)  Deguonis (93%)  Oxygenium 93 

per centum  2455“.
1.39. Įrašau eilutėje „Penbutolol sulphate  Penbutololio 

sulfatas  Penbutololi sulfas  1461“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.40. Įrašau eilutėje „Physostigmine sulphate  Fizostigmino 
sulfatas   Ezerino sulfatas  Physostigmini sulfas   Eserini sulfas  
684“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.41. Įrašau eilutėje „Polymyxin B sulphate  Polimiksino 
B sulfatas  Polymyxini B sulfas  203“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.42. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Potassium 
clavulanate, diluted  Kalio klavulanatas, praskiestas  Kalii 
clavulanas dilutes  1653“ išdėstau taip:

„Potassium dichromate for homeopathic preparations  
Kalio dichromatas homeopatiniams preparatams  Kalii 
bichromas ad praeparationes homoeopathicas  2501“.

1.43. Įrašau eilutėje „Potassium metabisulphite  Kalio 
metabisulfitas  Kalii metabisulfis  2075“ vietoj žodžio 
„metabisulphite“ žodį „metabisulfite“.

1.44. Įrašau eilutėje „Potassium sulphate  Kalio sulfatas  
Kalii sulfas  1622“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.45. Įrašau eilutėje „Protamine sulphate  Protamino 
sulfatas  Protamini sulfas  569“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.46. Įrašau eilutėje „Quinidine sulphate  Chinidino 
sulfatas  Chinidini sulfas  17“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.47. Įrašau eilutėje „Quinine sulphate  Chinino sulfatas  
Chinini sulfas  19“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.48. Įrašau eilutėje „Salbutamol sulphate  Salbutamolio 
sulfatas  Salbutamoli sulfas  687“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.49. Įrašau eilutėje „Selenium disulphide  Seleno disulfidas  
Selenii disulfidum  1147“ vietoj žodžio „disulphide“ žodį 
„disulfide“.

1.50. Įrašau eilutėje „Sodium cetostearyl sulphate  Natrio 
cetostearilo sulfatas  Natrii cetylo- et stearylosulfas  847“ 
vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.51. Įrašau eilutėje „Sodium metabisulphite  Natrio 
metabisulfitas  Natrii metabisulfis  849“ vietoj žodžio 
„metabisulphite“ žodį „metabisulfite“.

1.52. Įrašau eilutėje „Sodium polystyrene sulphonate  
Natrio polistirensulfonatas  Natrii polystyrenesulfonas  1909“ 
vietoj žodžio „sulphonate“ žodį „sulfonate“.

1.53. Įrašau eilutėje „Sodium sulphate, anhydrous  Natrio 
sulfatas, bevandenis  Natrii sulfas anhydricus  99“ vietoj 
žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.54. Įrašau eilutėje „Sodium sulphate decahydrate  Natrio 
sulfatas dekahidratas  Natrii sulfas decahydricus  100“ vietoj 
žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.55. Įrašau eilutėje „Sodium sulphite, anhydrous  Natrio 
sulfitas, bevandenis  Natrii sulfis anhydricus  775“ vietoj 
žodžio „sulphite“ žodį „sulfite“.

1.56. Įrašau eilutėje „Sodium sulphite heptahydrate  Natrio 
sulfitas heptahidratas  Natrii sulfis heptahydricus  776“ vietoj 
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aetheroleum  2108“ išdėstau taip:
„Starches, hydroxyethyl  Hidroksietilo krakmolai  Amyla 

hydroxyethyla  1785
 Starch, hydroxypropyl  Hidroksipropilo krakmolas 

Amylum hydroxypropylum  2165“
19. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės 

„Succinylsulfathiazole  Sukcinilsulfatiazolas  
Succinylsulfathiazolum  357“ išdėstau taip:

„Sucralfate  Sukralfatas  Sucralfatum  1796“
20. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Trihexyphenidyl 

hydrochloride  Triheksifenidilio hidrochloridas  
Trihexyphenidyli hydrochloridum  1626“ išdėstau taip:

„Trimebutine maleate  Trimebutino maleatas  Trimebutini 
maleas  2182“

21. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ursodeoxycholic 
acid  Ursodeoksicholio rūgštis  Acidum ursodeoxycholicum  
1275“ išdėstau taip:

„Valaciclovir hydrochloride, anhydrous  Valacikloviro 
hidrochloridas, bevandenis  Valacicloviri hydrochloridum 
anhydricum  1768“

22. Įrašau eilutėje „Valproic acid  Valproino rūgštis  
Acidum valproicum  1378“ vietoj žodžio „Valproino“ žodį 
„Valpro“

23. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Zinc 
undecylenate  Cinko undecilenatas  Zinci undecylenas  539“ 
išdėstau taip:

„Ziprasidone hydrochloride monohydrate  Ziprazidono 
hidrochloridas monohidratas  Ziprasidoni hydrochloridum 
monohydricum  2421“.

                
Viršininkas Gintautas Barcys

____________________

VALSTYBINĖS VAISTŲ  KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS  MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S 

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 
TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 
2009 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. 1A-551 „DĖL 
VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, 
ESANČIŲ EUROPOS FARMAKOPĖJOJE, PAVADINIMŲ 
ATITIKMENŲ LIETUVIŲ KALBA SĄRAŠO 
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2011 m. kovo 21 d. Nr. 1A-220
Vilnius 

Atsižvelgdamas į Europos farmakopėjos 7.0 leidimo ir 
7.1 priedo reikalavimus:

1. P a k e i č i u  Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, 
esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų 
lietuvių kalba sąrašą, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-
551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių 
Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių 
kalba sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2828):

1.1. Įrašau eilutėje „Aluminium sulphate  Aliuminio 

sulfatas  Aluminii sulfas  165“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.2. Įrašau eilutėje „Amfetamine sulphate  Amfetamino 
sulfatas  Amfetamini sulfas  368“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.3. Įrašau eilutėje „Amikacin sulphate  Amikacino 
sulfatas  Amikacini sulfas  1290“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.4. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Atenolol  
Atenololis  Atenololum  703“ išdėstau taip:

„Atorvastatin calcium trihydrate  Atorvastatino kalcio 
druska trihidratas  Atorvastatinum calcicum trihydricum  
2191“.

1.5. Įrašau eilutėje „Atropine sulphate  Atropino sulfatas  
Atropini sulfas  68“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.6. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Baclofen  
Baklofenas  Baclofenum  653“ išdėstau taip:

„Baical skullcap root  Baikalinių kalpokių šaknys  
Scutellariae baicalensis radix  2438“.

1.7. Įrašau eilutėje „Barium sulphate  Bario sulfatas  Barii 
sulfas  10“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.8. Įrašau eilutėje „Bleomycin sulphate  Bleomicino 
sulfatas  Bleomycini sulfas  976“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.9. Įrašau eilutėje „Cadmium sulphate hydrate for 
homoeopathic preparations  Kadmio sulfatas hidratas 
homeopatiniams preparatams  Cadmii sulfas hydricus 
ad praeparationes homoeopathicas  2143“ vietoj žodžio 
„sulphate“ žodį „sulfate“.

1.10. Įrašau eilutėje „Calcium sulphate dihydrate  Kalcio 
sulfatas dihidratas  Calcii sulfas dihydricus  982“ vietoj 
žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.11. Įrašau eilutėje „Chloroquine sulphate  Chlorokvino 
sulfatas  Chloroquini sulfas  545“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.12. Įrašau eilutėje „Chondroitin sulphate sodium  
Chondroitino natrio sulfatas  Chondroitini natrii sulfas  
2064“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.13. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Clopamide  
Klopamidas  Clopamidum  1747“ išdėstau taip:

„Clopidogrel hydrogen sulfate  Klopidogrelio-vandenilio 
sulfatas  Clopidogreli hydrogenosulfas  2531“.

1.14. Įrašau eilutėje „Colistin sulphate  Kolistino 
sulfatas  Colistini sulfas  320“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.15. Įrašau eilutėje „Copper sulphate, anhydrous  Vario 
sulfatas, bevandenis  Cupri sulfas anhydricus  893“ vietoj 
žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.16. Įrašau eilutėje „Copper sulphate pentahydrate  
Vario sulfatas pentahidratas  Cupri sulfas pentahydricus  
894“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.17. Įrašau eilutėje „Dihydralazine sulphate, hydrated  
Dihidralazino sulfatas, hidratuotas  Dihydralazini sulfas 
hydricus  1310“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.18. Įrašau eilutėje „Ferrous sulphate, dried  Geležies 
(II) sulfatas, džiovintas  Ferrosi sulfas desiccatus  2340“ 
vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.19.  Įrašau eilutėje „Ferrous sulphate heptahydrate  
Geležies (II) sulfatas heptahidratas  Ferrosi sulfas 
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poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) Vakcina nuo 
difterijos, stabligės, kokliušo ir poliomielito (inaktyvuota), 
(adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis et 
poliomyelitidis inactivatum adsorbatum 2061“ taip:

„Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and 
poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) Vakcina nuo 
difterijos, stabligės, kokliušo (visa ląstelė) ir poliomielito 
(inaktyvuota), (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani, 
pertussis ex cellulis integris et poliomyelitidis inactivatum 
adsorbatum 2061“.

1.7. Išdėstau eilutę „Diphtheria, tetanus, pertussis, 
poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate 
vaccine (adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo, 
poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b padermės Haemophilus, 
konjuguota, (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani, 
pertussis, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b 
coniugatum adsorbatum 2066“ taip:

„Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis 
(inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine 
(adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo 
(visa ląstelė), poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b 
padermės Haemophilus, konjuguota, (adsorbuota) 
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, 
poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum 
adsorbatum 2066“.

1.8. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fusidic acid 
Fuzido rūgštis Acidum fusidicum 798“ išdėstau taip:

„Gabapentin Gabapentinas Gabapentinum 2173“.
1.9. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Macrogol 

cetostearyl ether Makrogolio cetostearilo eteris Macrogoli 
aether cetostearylicus 1123“ išdėstau taip:

„Macrogol 30 dipolyhydroxystearate Makrogolio 30 
dipolihidroksistearatas Macrogoli 30 dipolyhydroxystearas 
2584“.

1.10. Išdėstau eilutę „Somatropin for injection 
Somatropinas, injekcinis Somatropinum ad iniectabilium 
952“ taip:

„Somatropin for injection Somatropinas, injekcinis 
Somatropinum iniectabilium 0952“.

1.11. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Somatropin 
for injection Somatropinas, injekcinis Somatropinum 
iniectabilium 0952“ išdėstau taip:

„Sophora flower-bud Japoninių soforų žiedpumpuriai 
Sophorae japonicae flos immaturus 2427“.

1.12. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Sucralfate 
Sukralfatas Sucralfatum 1796“ išdėstau taip:

„Sucralose Sukralozė Sucralosum 2368“.
1.13. Įrašau eilutėje „Sultamicillin tosilate dihydrate 

Sultamicilino tosilatas dihidratas Sultamicillini tosilas 
dihydricus 2212“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį „tozilatas“.

1.14. Išdėstau eilutę „Water for injections Injekcinis 
vanduo Aqua ad iniectabilia 169“ taip:

„Water for injections Injekcinis vanduo Aqua ad 
iniectabile 0169“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. 
liepos 1 dieną.

 
Viršininkas  Gintautas Barcys
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VVKT informacija vaistininkams 
ir vaistininkų padėjėjams 

(farmakotechnikams)

Kviečiame vaistininkus ir vaistininkų padėjėjus 
(farmakotechnikus) pasitikrinti ar Valstybinei vaistų 
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) pranešėte apie 
profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vaistininko praktiką. 
Jeigu sunku prisiminti, Jums padės Tarnybos Farmacinės 
veiklos licencijavimo skyriaus specialistai. Rašykite 
arba skambinkite (el. paštas: auksedambrauskaite@
vvkt.lt; tel. 8 (5) 2124460 ), klauskite ir priminkite savo 
kolegoms.

Primename, jog pagal Lietuvos Respublikos 
farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr.78-3056) 4 str. 1 d. 
vaistininkas gali eiti vaistininko pareigas visuomenės 
vaistinėje, gamybinėje visuomenės vaistinėje, ligoninės 
vaistinėje, gamybinėje ligoninės vaistinėje, universiteto 
vaistinėje ir labdaros vaistinėje tik turėdamas vaistininko 
praktikos licenciją, o pagal 5 str. 1 d. vaistininko padėjėjas 
(farmakotechnikas) turi teisę verstis vaistininko padėjėjo 
(farmakotechniko) praktika vaistinėje nuo vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) įrašymo į Vaistininko 
padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą dienos.

Farmacijos įstatymas vaistininkus (7 str. 3 d. 1 
p.) ir vaistininko padėjėjus (farmakotechnikus) (7 
str. 5 d. 1 d.) įpareigoja sveikatos apsaugos ministro 
nustatyta tvarka kelti savo profesinę kvalifikaciją. 
Pagal Farmacijos įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. vaistininkas 
privalo vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių 
nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai apie profesinės 
kvalifikacijos kėlimą ir vaistininko praktiką, jeigu 
vaistininkas vykdo farmacijos praktiką vaistinėje. 
Vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) privalo (5 str. 
6 d.) Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai kas 5 metus 
pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) profesinė kvalifikacija 
buvo keliama sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
nustatyta tvarka. Neįvykdžius šių pareigų, vaistininkui 
panaikinamas licencijos galiojimas (4 str. 9 d. 6 p.), o 
vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) išbraukiamas 
iš Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo (5str. 8 
d. 5 p.). Nauja vaistininko praktikos licencija pareiškėjo 
prašymu ir pateikus vaistininko praktikos licencijavimo 
taisyklėse nurodytus dokumentus gali būti išduodama 
tik praėjus 6 mėnesiams nuo licencijos galiojimo 
panaikinimo dienos (4 str. 11 d.).

žodžio „sulphite“ žodį „sulfite“.
1.57. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Sodium 

sulphite heptahydrate  Natrio sulfitas heptahidratas  Natrii 
sulfis heptahydricus  776“ išdėstau taip:

„Sodium tetrachloroaurate dihydrate for homoeopathic 
preparations  Natrio tetrachloroauratas dihidratas 
homeopatiniams preparatams  Natrii tetrachloroauras 
dihydricus ad praeparationes homoeopathicas  2141“.

1.58. Įrašau eilutėje „Sodium thiosulphate  Natrio 
tiosulfatas  Natrii thiosulfas  414“ vietoj žodžio „thiosulphate“ 
žodį „thiosulfate“.

1.59. Įrašau eilutėje „Streptomycin sulphate  Streptomicino 
sulfatas  Streptomycini sulfas  53“ vietoj žodžio „sulphate“ 
žodį „sulfate“.

1.60. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Sulfisomidine  
Sulfizomidinas  Sulfisomidinum  639“ išdėstau taip:

„Sulfur for homoeopathic preparations  Siera 
homeopatiniams preparatams  Sulfur ad praeparationes 
homoeopathicas  2515“.

1.61. Įrašau eilutėje „Sulphur for external use  Siera, 
išorinio vartojimo  Sulfur ad usum externum  953“ vietoj 
žodžio „sulphur“ žodį „sulfur“.

1.62. Įrašau eilutėje „Sulphuric acid  Sulfato rūgštis  
Acidum sulfuricum  1572“ vietoj žodžio „Sulphuric“ žodį 
„Sulfuric“.

1.63. Įrašau eilutėje „Technetium (99 mTc) colloidal 
rhenium sulphide injection  Technecio (99 mTc) renio sulfido 
koloidinis injekcinis tirpalas  Rhenii sulfidi colloidalis et 
technetii (99mTc) solution iniectabilis  126“ vietoj žodžio 
„sulphide“ žodį „sulfide“.

1.64. Įrašau eilutėje „Technetium (99 mTc) colloidal sulphur 
injection  Technecio (99 mTc) sieros koloidinis injekcinis 
tirpalas  Sulfuris colloidalis et technetii (99 mTc) solutio 
iniectabilis  131“ vietoj žodžio „sulphur“ žodį „sulfur“.

1.65. Įrašau eilutėje „Terbutaline sulphate  Terbutalino 
sulfatas  Terbutalini sulfas  690“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.66. Įrašau eilutėje „Vinblastine sulphate  Vinblastino 
sulfatas  Vinblastini sulfas  748“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.67. Įrašau eilutėje „Vincristine sulphate  Vinkristino 
sulfatas  Vincristini sulfas  749“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.68. Įrašau eilutėje „Vindesine sulphate  Vindezino 
sulfatas  Vindesini sulfas  1276“ vietoj žodžio „sulphate“ žodį 
„sulfate“.

1.69. Įrašau eilutėje „Zinc sulphate heptahydrate  Cinko 
sulfatas heptahidratas  Zinci sulfas heptahydricus  111“ vietoj 
žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.70. Įrašau eilutėje „Zinc sulphate hexahydrate  Cinko 
sulfatas heksahidratas  Zinci sulfas hexahydricus  683“ vietoj 
žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

1.71. Įrašau eilutėje „Zinc sulphate monohydrate  Cinko 
sulfatas monohidratas  Zinci sulfas monohydricus  2159“ 
vietoj žodžio „sulphate“ žodį „sulfate“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. 
balandžio 1 dieną.

 
Viršininkas Gintautas Barcys

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S 

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 
TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 
2009 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. 1A-551 
„DĖL VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR VAISTINIŲ 

PREPARATŲ, ESANČIŲ EUROPOS FARMAKOPĖJOJE, 
PAVADINIMŲ ATITIKMENŲ LIETUVIŲ KALBA 

SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

2011 m. birželio 20 d. Nr. 1A-585
Vilnius

 
Atsižvelgdamas į Europos farmakopėjos 7.0 leidimo ir 

7.2 priedo reikalavimus:
1.  P a k e i č i u  Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, 

esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų 
lietuvių kalba sąrašą, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-
551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių 
Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių 
kalba sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2828; 2011, 
Nr. 3-112):

1.1. Išdėstau eilutę „Botulinum toxin type A for injection 
Botulino toksinas A tipo, injekcinis Toxinum botulinicum 
typum A ad iniectabile 2113“ taip:

„Botulinum toxin type A for injection Botulino toksinas 
A tipo, injekcinis Toxinum botulinicum A ad iniectabile 
2113“.

1.2. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Botulinum 
toxin type A for injection Botulino toksinas A tipo, injekcinis 
Toxinum botulinicum A ad iniectabile 2113“ išdėstau taip:

„Botulinum toxin type B for injection Botulino toksinas 
B tipo, injekcinis Toxinum botulinicum B ad iniectabile 
2581“.

1.3. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Cefpodoxime 
proxetil Cefpodoksimas proksetilas Cefpodoximum proxetili 
2341“ išdėstau taip:

„Cefprozil monohydrate Cefprozilis monohidratas 
Cefprozilum monohydricum 2342“.

1.4. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Dequalinium 
chloride Dekvalinio chloridas Dequalinii chloridum 1413“ 
išdėstau taip:

„3-O-Desacyl-4′-monophosphoryl lipid A 3-O-
dezacil-4′-monofosforillipidai A Adeps A 3-O-desacyl-4′-
monophosphorylatus 2537“.

1.5. Išdėstau eilutę „Diphtheria, tetanus and pertussis 
vaccine (adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės ir 
kokliušo (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani et 
pertussis adsorbatum 445“ taip:

„Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine 
(adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės ir kokliušo 
(visa ląstelė), (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani et 
pertussis ex cellulis integris adsorbatum 0445“.

1.6. Išdėstau eilutę „Diphtheria, tetanus, pertussis and 
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Kobamamidas  Cobamamidum“ išdėstau taip:
„Cobicistat  Kobicistatas  Cobicistatum“
11. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Crisnatol  

Krisnatolis  Crisnatolum“ išdėstau taip:
„Crizotinib  Krizotinibas  Crizotinibum“
12. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Daclizumab  

Daklizumabas  Daclizumabum“ išdėstau taip:
„Dacomitinib  Dakomitinibas  Dacomitinibum“
13. Įrašau eilutėje „Dalanated insulin  Insulinas dalanatas  

Insulinum dalanatum“ vietoj žodžių „Insulinas dalanatas  
Insulinum dalanatum“ žodžius „Dalanuotas insulinas  
Dalanatum insulinum“;

14. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Dexpemedolac  
Dekspemedolakas  Dexpemedolacum“ išdėstau taip:

„Dexpramipexole  Dekspramipeksolis  
Dexpramipexolum“

15. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Droxypropine  
Droksipropinas  Droxypropinum“ išdėstau taip:

„Drozitumab  Drozitumabas  Drozitumabum“
16. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Duazomycin  

Duazomicinas  Duazomycinum“ išdėstau taip:
„Dulaglutide  Dulagliutidas  Dulaglutidum“
17. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Elgodipine  

Elgodipinas  Elgodipinum“ išdėstau taip:
„Eliglustat  Eliglustatas  Eliglustatum“
18. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Elotuzumab  

Elotuzumabas  Elotuzumabum“ išdėstau taip:
„Elpamotide  Elpamotidas  Elpamotidum“
19.   Įrašau eilutėje „Emilium tosilate  Emilio tosilatas  

Emilii tosilas“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį „tozilatas“.
20. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ensaculin  

Ensakulinas  Ensaculinum“ išdėstau taip:
„Ensituximab  Ensituksimabas  Ensituximabum“
21. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Etebenecid  

Etebenecidas  Etebenecidum“ išdėstau taip:
„Eteplirsen  Eteplirsenas  Eteplirsenum“
22. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fasiplon  

Faziplonas  Fasiplonum“ išdėstau taip:
„Fasitibant chloride  Fazitibanto chloridas  Fasitibanti 

chloridum“
23. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fedotozine  

Fedotozinas  Fedotozinum“ išdėstau taip:
„Fedovapagon  Fedovapagonas  Fedovapagonum“
24. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Florbetaben 

(18F)  Florbetabenas (18F)  Florbetabenum (18F)“ išdėstau 
taip:

„Florbetapir (18F)  Florbetapiras (18F)  Florbetapirum 
(18F)“

25. Papildau naujomis eilutėmis, kurias po eilutės 
„Flucetorex  Flucetoreksas  Flucetorexum“ išdėstau taip:

„Fluciclatide (18F)  Fluciklatidas (18F)  Fluciclatidum 
(18F)

Fluciclovine (18F)  Fluciklovinas (18F)  Fluciclovinum 
(18F)“

26. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fluroxene  
Fluroksenas  Fluroxenum“ išdėstau taip:

„Flurpiridaz (18F)  Flurpiridazas (18F)  Flurpiridazum 
(18F)“

27. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fopirtoline  

oFIcIalI kronIka

VALSTYBINĖS VAISTŲ  KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

 
DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 

TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 
2006 M. LAPKRIČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1A-658 „DĖL 
TARPTAUTINIŲ PREKĖS ŽENKLU NEREGISTRUOTŲ 
VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ PAVADINIMŲ ATITIKMENŲ 

LIETUVIŲ KALBA SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 
PAKEITIMO

 
2011 m. gegužės 5 d. Nr. 1A-416

Vilnius
 

Atsižvelgdamas į Pasaulinės sveikatos organizacijos 
2011 m. paskelbtą 65-ąjį Rekomenduojamų tarptautinių 
prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų 
(INN) sąrašą,

p a k e i č i u  Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų 
vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba 
sąrašą, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1A-658 „Dėl 
Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų 
pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 119-4557; 2007, Nr. 13-519, Nr. 43-1672; 
2008, Nr. 9-330, Nr. 24-896; 2010, Nr. 152-7773):

1. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Amtolmetin 
guacil  Amtolmetinas guacilas  Amtolmetinum guacilum“ 
išdėstau taip:

„Amuvatinib  Amuvatinibas  Amuvatinibum“
2. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Anagestone  

Anagestonas  Anagestonum“ išdėstau taip:
„Anagliptin  Anagliptinas  Anagliptinum“
3. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Atazanavir  

Atazanaviras  Atazanavirum“ išdėstau taip:
„Atecegatran  Atecegatranas  Atecegatranum“
4. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Avasimibe  

Avazimibas  Avasimibum“ išdėstau taip:
„Avibactam  Avibaktamas  Avibactamum“
5. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Batroxobin  

Batroksobinas  Batroxobinum“ išdėstau taip:
„Bavisant  Bavizantas  Bavisantum“
6. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Bectumomab  

Bektumomabas  Bectumomabum“ išdėstau taip:
„Bedaquiline  Bedakvilinas  Bedaquilinum“
7. Įrašau eilutėje „Bisantrene  Bisantrenas  Bisantrenum“ 

vietoj žodžio „Bisantrenas“ žodį „Bizantrenas“.
8. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Bremelanotide  

Bremelanotidas  Bremelanotidum“ išdėstau taip:
„Brentuximab vedotin  Brentuksimabas vedotinas  

Brentuximabum vedotinum“
9. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Cenersen  

Cenersenas  Cenersenum“ išdėstau taip:
„Cenicriviroc  Cenikrivirokas  Cenicrivirocum“
10. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Cobamamide  

1.6. Išdėstau eilutę „Diphtheria, tetanus, pertussis and 
poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) Vakcina nuo 
difterijos, stabligės, kokliušo ir poliomielito (inaktyvuota), 
(adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis et 
poliomyelitidis inactivatum adsorbatum 2061“ taip:

„Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and 
poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) Vakcina nuo 
difterijos, stabligės, kokliušo (visa ląstelė) ir poliomielito 
(inaktyvuota), (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani, 
pertussis ex cellulis integris et poliomyelitidis inactivatum 
adsorbatum 2061“.

1.7. Išdėstau eilutę „Diphtheria, tetanus, pertussis, 
poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate 
vaccine (adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo, 
poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b padermės Haemophilus, 
konjuguota, (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani, 
pertussis, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b 
coniugatum adsorbatum 2066“ taip:

„Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis 
(inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine 
(adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo 
(visa ląstelė), poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b 
padermės Haemophilus, konjuguota, (adsorbuota) 
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, 
poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum 
adsorbatum 2066“.

1.8. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Fusidic acid 
Fuzido rūgštis Acidum fusidicum 798“ išdėstau taip:

„Gabapentin Gabapentinas Gabapentinum 2173“.
1.9. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Macrogol 

cetostearyl ether Makrogolio cetostearilo eteris Macrogoli 
aether cetostearylicus 1123“ išdėstau taip:

„Macrogol 30 dipolyhydroxystearate Makrogolio 30 
dipolihidroksistearatas Macrogoli 30 dipolyhydroxystearas 
2584“.

1.10. Išdėstau eilutę „Somatropin for injection 
Somatropinas, injekcinis Somatropinum ad iniectabilium 
952“ taip:

„Somatropin for injection Somatropinas, injekcinis 
Somatropinum iniectabilium 0952“.

1.11. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Somatropin 
for injection Somatropinas, injekcinis Somatropinum 
iniectabilium 0952“ išdėstau taip:

„Sophora flower-bud Japoninių soforų žiedpumpuriai 
Sophorae japonicae flos immaturus 2427“.

1.12. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Sucralfate 
Sukralfatas Sucralfatum 1796“ išdėstau taip:

„Sucralose Sukralozė Sucralosum 2368“.
1.13. Įrašau eilutėje „Sultamicillin tosilate dihydrate 

Sultamicilino tosilatas dihidratas Sultamicillini tosilas 
dihydricus 2212“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį „tozilatas“.

1.14. Išdėstau eilutę „Water for injections Injekcinis 
vanduo Aqua ad iniectabilia 169“ taip:

„Water for injections Injekcinis vanduo Aqua ad 
iniectabile 0169“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. 
liepos 1 dieną.

 
Viršininkas Gintautas Barcys

oFIcIalI kronIka

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

 
DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 

TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 

2009 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. 1A-551 
„DĖL VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR VAISTINIŲ 

PREPARATŲ, ESANČIŲ EUROPOS FARMAKOPĖJOJE, 
PAVADINIMŲ ATITIKMENŲ LIETUVIŲ KALBA 

SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

2011 m. birželio 20 d. Nr. 1A-585
Vilnius

Atsižvelgdamas į Europos farmakopėjos 7.0 leidimo ir 
7.2 priedo reikalavimus:

1.  P a k e i č i u  Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, 
esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų 
lietuvių kalba sąrašą, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-
551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių 
Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių 
kalba sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2828; 2011, 
Nr. 3-112):

1.1. Išdėstau eilutę „Botulinum toxin type A for injection 
Botulino toksinas A tipo, injekcinis Toxinum botulinicum 
typum A ad iniectabile 2113“ taip:

„Botulinum toxin type A for injection Botulino toksinas 
A tipo, injekcinis Toxinum botulinicum A ad iniectabile 
2113“.

1.2. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Botulinum 
toxin type A for injection Botulino toksinas A tipo, injekcinis 
Toxinum botulinicum A ad iniectabile 2113“ išdėstau taip:

„Botulinum toxin type B for injection Botulino toksinas 
B tipo, injekcinis Toxinum botulinicum B ad iniectabile 
2581“.

1.3. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Cefpodoxime 
proxetil Cefpodoksimas proksetilas Cefpodoximum proxetili 
2341“ išdėstau taip:

„Cefprozil monohydrate Cefprozilis monohidratas 
Cefprozilum monohydricum 2342“.

1.4. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Dequalinium 
chloride Dekvalinio chloridas Dequalinii chloridum 1413“ 
išdėstau taip:

„3-O-Desacyl-4′-monophosphoryl lipid A 3-O-
dezacil-4′-monofosforillipidai A Adeps A 3-O-desacyl-4′-
monophosphorylatus 2537“.

1.5. Išdėstau eilutę „Diphtheria, tetanus and pertussis 
vaccine (adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės ir 
kokliušo (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani et 
pertussis adsorbatum 445“ taip:

„Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine 
(adsorbed) Vakcina nuo difterijos, stabligės ir kokliušo 
(visa ląstelė), (adsorbuota) Vaccinum diphtheriae, tetani et 
pertussis ex cellulis integris adsorbatum 0445“.
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84. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Urethane  
Uretanas  Urethanum“ išdėstau taip:

„Uridine triacetate  Uridino triacetatas  Uridini 
triacetas“

85. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Vangatalcite  
Vangatalcitas  Vangatalcitum“ išdėstau taip:

„Vaniprevir  Vanipreviras  Vaniprevirum“
86. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Velusetrag  

Veluzetragas  Velusetragum“ išdėstau taip:
„Vemurafenib  Vemurafenibas  Vemurafenibum“
87. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Verteporfin  

Verteporfinas  Verteporfinum“ išdėstau taip:
„Verubulin  Verubulinas  Verubulinum“
88. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Vidarabine  

Vidarabinas  Vidarabinum“ išdėstau taip:
„Vidofludimus  Vidofludimusas  Vidofludimusum“
89. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Vigabatrin  

Vigabatrinas  Vigabatrinum“ išdėstau taip:
„Vilanterol  Vilanterolas  Vilanterolum“
90. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Viomycin  

Viomicinas  Viomycinum“ išdėstau taip:
„Vipadenant  Vipadenantas  Vipadenantum“
91. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Visilizumab  

Vizilizumabas  Visilizumabum“ išdėstau taip:
„Vismodegib  Vismodegibas  Vismodegibum“
92. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Vonicog alfa  

Vonikogas alfa  Vonicogum Alfa“ išdėstau taip:
„Vorapaxar  Vorapaksaras  Vorapaxarum“
93. Įrašau eilutėje „Xylamidine tosilate  Ksilamidino 

tosilatas  Xylamidini tosilas“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį 
„tozilatas“.

 VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,
LAIKINAI VYKDANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS                                 

ŽYDRŪNAS MARTINĖNAS
____________________

VALSTYBINĖS VAISTŲ  KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS  MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

 
DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS 

TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 
2011 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1A-159 „DĖL 
FARMACINIŲ FORMŲ, TALPYKLIŲ, UŽDORIŲ IR 
VARTOJIMO ĮTAISŲ, SUDĖTINIŲ FARMACINIŲ 

FORMŲ BEI VARTOJIMO BŪDŲ IR METODŲ 
STANDARTINIŲ TERMINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO
 

2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1A-819
Vilnius

 
Atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos farmakopėjos 

komisijos Standartinių terminų darbo grupės pakeistus 
standartinių terminų sąrašus:

1. P a k e i č i u Farmacinių formų ir Sudėtinių farmacinių 
formų standartinių terminų sąrašus, patvirtintus Valstybinės 

oFIcIalI kronIka

Somatropinas  Somatropinum“ išdėstau taip:
„Somatropin pegol  Somatropinas pegolas  Somatropinum 

pegolum“
66. Įrašau eilutėje „Suplatast tosilate  Suplatastas tosilatas  

Suplatastum tosilas“ vietoj žodžių „Suplatastas tosilatas  
Suplatastum tosilas“ žodžius „Suplatasto tozilatas  Suplatasti 
tosilas“

67. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Taplitumomab 
paptox  Taplitumomabas paptoksas  Taplitumomabum 
paptoxum“ išdėstau taip:

„Taprenepag  Taprenepagas  Taprenepagum“
68. Įrašau eilutėje „Taspoglutide  Taspoglutidas  

Taspoglutidum“ vietoj žodžio „Taspoglutidas“ žodį 
„Taspogliutidas“

69. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Tecovirimat  
Tekovirimatas  Tecovirimatum“ išdėstau taip:

„Tedalinab  Tedalinabas  Tedalinabum“
70. Įrašau eilutėje „Teduglutide  Teduglutidas  

Teduglutidum“ vietoj žodžio „Teduglutidas“ žodį 
„Tedugliutidas“

71. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Teglicar  
Teglikaras  Teglicarum“ išdėstau taip:

„Tegobuvir  Tegobuviras  Tegobuvirum“
72. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Telaprevir  

Telapreviras  Telaprevirum“ išdėstau taip:
„Telapristone  Telapristonas  Telapristonum“
73. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Temafloxacin  

Temafloksacinas  Temafloxacinum“ išdėstau taip:
„Temanogrel  Temanogrelis  Temanogrelum“
74. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Tipredane  

Tipredanas  Tipredanum“ išdėstau taip:
„Tiprelestat  Tiprelestatas  Tiprelestatum“
75. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Tivanidazole  

Tivanidazolas  Tivanidazolum“ išdėstau taip:
„Tivantinib  Tivantinibas  Tivantinibum“
76. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Tofisopam  

Tofizopamas  Tofisopamum“ išdėstau taip:
„Tofogliflozin  Tofogliflozinas  Tofogliflozinum“
77. Įrašau eilutėje „Tosilate  Tosilatas  Tosilas“ vietoj 

žodžio „Tosilatas“ žodį „Tozilatas“
78. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Trastuzumab  

Trastuzumabas  Trastuzumabum“ išdėstau taip:
„Trastuzumab emtansine  Trastuzumabas emtansinas  

Trastuzumabum emtansinum“
79. Įrašau eilutėje „Trethinium tosilate  Tretinio tosilatas  

Trethinii tosilas“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį „tozilatas“
80. Įrašau eilutėje „Troxypyrrolium tosilate  Troksipirolio 

tosilatas  Troxypyrrolii tosilas“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį 
„tozilatas“

81. Įrašau eilutėje „Troxonium tosilate  Troksonio 
tosilatas  Troxonii tosilas“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį 
„tozilatas“

82. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ulifloxacin  
Ulifloksacinas  Ulifloxacinum“ išdėstau taip:

„Ulimorelin  Ulimorelinas  Ulimorelinum“
83. Papildau naujomis eilutėmis, kurias po eilutės 

„Umespirone  Umespironas  Umespironum“ išdėstau taip:
„Umifenovir  Umifenoviras  Umifenovirum
Umirolimus  Umirolimusas  Umirolimusum“

Fopirtolinas  Fopirtolinum“ išdėstau taip:
„Foralumab  Foralumabas  Foralumabum“
28. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Foscolic acid  

Foskolo rūgštis  Acidum foscolicum“ išdėstau taip:
„Fosdevirine  Fosdevirinas  Fosdevirinum“
29. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ganirelix  

Ganireliksas  Ganirelixum“ išdėstau taip:
„Ganitumab  Ganitumabas  Ganitumabum“
30. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Garnocestim  

Garnocestimas  Garnocestimum“ išdėstau taip:
„Gataparsen  Gataparsenas  Gataparsenum“
31. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Gemifloxacin  

Gemifloksacinas  Gemifloxacinum“ išdėstau taip:
„Gemigliptin  Gemigliptinas  Gemigliptinum“
32. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Inicarone  

Inikaronas  Inicaronum“ išdėstau taip:
„Iniparib  Iniparibas  Iniparibum“
33. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Insulin lispro  

Insulinas lispro  Insulinum lisprum“ išdėstau taip:
„Insulin tregopil  Insulinas tregopilas  Insulinum 

tregopilum“
34. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Iofetamine 

(123I)  Jofetaminas (123I)  Iofetaminum (123I)“ išdėstau 
taip:

„Ioflubenzamide (131I)  Joflubenzamidas (131I)  
Ioflubenzamidum (131I)“

35. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ioflupane 
(123I)  Joflupanas (123I)  Ioflupanum (123I)“ išdėstau taip:

„Ioforminol  Joforminolis  Ioforminolum“
36. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ipilimumab  

Ipilimumabas  Ipilimumabum“ išdėstau taip:
„Ipragliflozin  Ipragliflozinas  Ipragliflozinum“
37. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Itanoxone  

Itanoksonas  Itanoxonum“ išdėstau taip:
„Itarnafloxin  Itarnafloksinas  Itarnafloxinum“
38. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Itazigrel  

Itazigrelis  Itazigrelum“ išdėstau taip:
„Itolizumab  Itolizumabas  Itolizumabum“
39. Įrašau eilutėje „Itramin tosilate  Itramino tosilatas  

Itramini tosilas“ vietoj žodžio „tosilatas“ žodį „tozilatas“;
40.   Įrašau eilutėje „Liraglutide  Liraglutidas  Liraglutidum“ 

vietoj žodžio „Liraglutidas“ žodį „Liragliutidas“;
41. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Lortalamine  

Lortalaminas  Lortalaminum“ išdėstau taip:
„Lorvotuzumab mertansine  Lorvotuzumabas mertansinas  

Lorvotuzumabum mertansinum“
42. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Maprotiline  

Maprotilinas  Maprotilinum“ išdėstau taip:
„Maraciclatide  Maraciklatidas  Maraciclatidum“
43. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Metformin  

Metforminas  Metforminum“ išdėstau taip:
„Metformin glycinate  Metformino glicinatas  Metformini 

glycinas“
44. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Mianserin  

Mianserinas  Mianserinum“ išdėstau taip:
„Mibampator  Mibampatoras  Mibampatorum“
45. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Naveglitazar  

Naveglitazaras  Naveglitazarum“ išdėstau taip:
„Navitoclax  Navitoklaksas  Navitoclaxum“

46. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Nonacog alfa  
Nonakogas alfa  Nonacogum alfa“ išdėstau taip:

„Nonacog beta pegol  Nonakogas beta pegolas  
Nonacogum beta pegolum“

47. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Obinepitide  
Obinepitidas  Obinepitidum“ išdėstau taip:

„Obinutuzumab  Obinutuzumabas  Obinutuzumabum“
48. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Olaquindox  

Olakvindoksas  Olaquindoxum“ išdėstau taip:
„Olaratumab  Olaratumabas  Olaratumabum“
49. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Olodaterol  

Olodaterolis  Olodaterolum“ išdėstau taip:
„Olokizumab  Olokizumabas  Olokizumabum“
50. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Opebacan  

Opebakanas  Opebacanum“ išdėstau taip:
„Opicapone  Opikaponas  Opicaponum“
51. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Oprelvekin  

Oprelvekinas  Oprelvekinum“ išdėstau taip:
„Orantinib  Orantinibas  Orantinibum“
52. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Oxeladin  

Okseladinas  Oxeladinum“ išdėstau taip:
„Oxelumab  Okselumabas  Oxelumabum“
53. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Pegaspargase  

Pegaspargazė  Pegaspargasum“ išdėstau taip:
„Pegdinetanib  Pegdinetanibas  Pegdinetanibum“
54. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Pegfilgrastim  

Pegfilgrastimas  Pegfilgrastimum“ išdėstau taip:
„Peginesatide  Peginezatidas  Peginesatidum“
55. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ponazuril  

Ponazurilis  Ponazurilum“ išdėstau taip:
„Ponesimod  Ponezimodas  Ponesimodum“
56. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Prinoxodan  

Prinoksodanas  Prinoxodanum“ išdėstau taip:
„Priralfinamide  Priralfinamidas  Priralfinamidum“
57. Panaikinu eilutę „Ralfinamide  Ralfinamidas  

Ralfinamidum“
58. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Revospirone  

Revospironas  Revospironum“ išdėstau taip:
„Rezatomidine  Rezatomidinas  Rezatomidinum“
59. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Rolapitant  

Rolapitantas  Rolapitantum“ išdėstau taip:
„Roledumab  Roledumabas  Roledumabum“
60. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Ruvazone  

Ruvazonas  Ruvazonum“ išdėstau taip:
„Ruxolitinib  Ruksolitinibas  Ruxolitinibum“
61. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Salverine  

Salverinas  Salverinum“ išdėstau taip:
„Samalizumab  Samalizumabas  Samalizumabum“
62. Įrašau eilutėje „Semaglutide  Semaglutidas  

Semaglutidum“ vietoj žodžio „Semaglutidas“ žodį 
„Semagliutidas“

63. Įrašau eilutėje „Sergliflozin etabonate  Sergliflozinas 
etabonatas  Sergliflozinum etabonas“ vietoj žodžių 
„Sergliflozinas etabonatas  Sergliflozinum etabonas“ žodžius 
„Sergliflozino etabonatas  Sergliflozini etabonas“

64. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Simendan  
Simendanas  Simendanum“ išdėstau taip:

„Simenepag  Simenepagas  Simenepagum“
65. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Somatropin  
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Lietuvos farmacijos sąjungos 
Valdyba nuoširdžiai sveikina 

50-mečio proga ir linki 
asmeninės laimės ir sėkmės 

profesinėje veikloje

Astridai Tamošiūnienei
Konradui Vitkevičiui

Taurui Antanui Mekui

Elena Marija Puzinaitė 1921m. vasario 8 
dieną Panevėžyje, tarnautojų šeimoje. Šeimoje 
augo trys seserys. 1940 m. baigusi Panevėžio 
mergaičių gimnaziją, įstojo į Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto farmacijos skyrių. 1947 
m. sėkmingai baigusi farmacijos studijas gavo 
provizorės diplomą. Dar besimokydama ji pradėjo 
dirbti Vilniaus universiteto farmakognozijos 
katedroje vyresniosios laborantės pareigose 
ir šį darbą tęsė iki 1950 m. rugsėjo mėnesio.
uždarius Vilniaus universiteto farmacijos skyrių 
ji pradėjo dirbti analitike Vyriausios farmacijos 
valdybos Respublikinėje kontrolinėje analitinėje 
laboratorijoje. Nuo 1951 m. lapkričio 15 d. E. 
M. Puzinaitė pradėjo dirbti analitike Panevėžyje 
įkurtoje analitinėje laboratorijoje. Šiose pareigose 
ji dirbo iki 2000 m. spalio 31 d. t.y. iki išėjimo 
į pensiją. Per beveik 50 metų, kuriuos provizorė 
Puzinaitė paskyrė provizorės analitikės profesijai, 
ji stengėsi, kad gyventojai gautų tik kokybiškus 
vaistus. Kolegė Puzinaitė buvo aukštos 

kvalifikacijos specialistė – jai buvo suteikta pirmoji 
provizorės analitikės kvalifikacinė kategorija, ji 
nuolat konsultuodavo vaistinių darbuotojus vaistų 
technologijos ir jų kokybės gerinimo klausimais. 

Nuo 1952 m. ji aktyviai dalyvavo Respublikinės 
farmacininkų mokslinės draugijos (RFMD) 
veikloje. Ji buvo renkama šios draugijos valdybos 
prezidiumo nare, o 1965-1982 metais buvo 
RFMD Panevėžio skyriaus pirmininke. Ji nuolat 
organizavo mokslines praktines konferencijas, 
farmacijos ir medicinos darbuotojų susirinkimus, 
skaitydavo pranešimus. 

Už nuoširdžią ilgametę farmacinę veiklą E. M. 
Puzinaitė apdovanota Garbės raštais, padėkomis, 
premijomis. Ji nuolat domėjosi farmacijos 
naujovėmis ir šiuo metu seka farmacijos gyvenimą, 
skaito literatūrą.

Nuoširdžiai sveikiname Kolegę Eleną Mariją 
Puzinaitę gražaus ir garbingo 90-ojo gimtadienio 
proga ir linkime geriausios sveikatos, ilgiausių 
metų, sėkmės ir laimės asmeniniame gyvenime.

Provizorius Liudvikas Rulinskas (Šiauliai)
Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba (Vilnius)

SVEIKINAME PROVIZORĘ
 ELENĄ MARIJĄ PUZINAITĘ

 GARBINGO 90-mečio PROGA

vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 
23 d. įsakymu Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, 
uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų 
bei Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašų 
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 25-1244):

1.1. Farmacinių formų standartinių terminų sąraše:
1.1.1. Išdėstau eilutę „Cutaneous spray, powder  Odos 

purškalas, milteliai  Cutaneous spray  Odos purškalas“ taip:
„Cutaneous spray, powder  Odos purškalas (milteliai)  

Cutaneous spray  Odos purškalas“.
1.1.2. Išdėstau eilutę „Cutaneous spray, solution  Odos 

purškalas, tirpalas  Cutaneous spray  Odos purškalas“ taip:
„Cutaneous spray, solution  Odos purškalas (tirpalas)  

Cutaneous spray  Odos purškalas“.
1.1.3. Išdėstau eilutę „Cutaneous spray, suspension  Odos 

purškalas, suspensija Cutaneous spray  Odos purškalas“ 
taip:

„Cutaneous spray, suspension  Odos purškalas (suspensija)  
Cutaneous spray  Odos purškalas“.

1.1.4. Išdėstau eilutę „Eye drops, solution  Akių lašai, 
tirpalas  Eye drops  Akių lašai“ taip:

„Eye drops, solution  Akių lašai (tirpalas)  Eye drops  
Akių lašai“.

1.1.5. Išdėstau eilutę „Nasal drops, solution  Nosies lašai, 
tirpalas  Nasal drops  Nosies lašai“ taip:

„Nasal drops, solution  Nosies lašai (tirpalas)  Nasal 
drops  Nosies lašai“.

1.1.6. Išdėstau eilutę „Nasal spray, solution  Nosies 
purškalas, tirpalas  Nasal spray  Nosies purškalas“ taip:

„Nasal spray, solution  Nosies purškalas (tirpalas)  Nasal 
spray  Nosies purškalas“.

1.1.7. Išdėstau eilutę „Oral drops, emulsion  Geriamieji 
lašai, emulsija  Oral drops  Geriamieji lašai“ taip:

„Oral drops, emulsion  Geriamieji lašai (emulsija)  Oral 
drops  Geriamieji lašai“.

1.1.8. Išdėstau eilutę „Oral drops, solution  Geriamieji 
lašai, tirpalas  Oral drops  Geriamieji lašai“ taip:

„Oral drops, solution  Geriamieji lašai (tirpalas)  Oral 
drops  Geriamieji lašai“.

1.1.9. Išdėstau eilutę „Oral drops, suspension  Geriamieji 
lašai, suspensija  Oral drops  Geriamieji lašai“ taip:

„Oral drops, suspension  Geriamieji lašai (suspensija)  
Oral drops  Geriamieji lašai“.

1.1.10. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Transdermal 
patch  Transderminis pleistras“ išdėstau taip:

„Transdermal spray, solution  Transderminis purškalas 
(tirpalas)“.

1.2. Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų 
sąraše:

1.2.1. Išdėstau eilutę „Ear / eye / nose drops, solution  
Ausų / akių / nosies lašai, tirpalas“ taip:

„Ear / eye / nasal drops, solution  Ausų, akių ir nosies 
lašai (tirpalas)“.

1.2.2. Išdėstau eilutę „Eye drops, solution in single – dose 
container  Akių lašai, tirpalas vienadozėje talpyklėje“ taip:

„Eye drops, solution in single – dose container  Akių 
lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje)“.

VALSTYBINĖS VAISTŲ  KONTROLĖS TARNYBOS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

      SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL PARAIŠKOS ĮRAŠYTI INTERNETO SVETAINĘ 

Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO TVIRTINAMĄ INTERNETO 

SVETAINIŲ, KURIOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI 
RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI, SĄRAŠĄ 

FORMOS PATVIRTINIMO

2011 m. gegužės 6 d. Nr. 1A-429
Vilnius

Vadovaudamasis Interneto svetainių įrašymo į Interneto 
svetainių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai 
vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 (Žin., 
2007, Nr. 2-98; 2011, Nr. 51-2484), 2 punktu,

t v i r t i n u pridedamą Paraiškos įrašyti interneto 
svetainę į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
tvirtinamą Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami 
receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą formą.

Viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis 
viršininko funkcijas Žydrūnas Martinėnas 

____________________

1.2.3. Papildau naujomis eilutėmis, kurias po eilutės 
„Nasal / oromucosal solution  Nosies ir burnos gleivinės 
tirpalas“ išdėstau taip:

„Nasal / oromucosal spray, solution  Nosies ir burnos 
gleivinės purškalas (tirpalas)

Nasal spray, solution in single – dose container  Nosies 
purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)“. 

1.2.4. Išdėstau eilutę „Nasal spray and oromucosal 
solution  Nosies purškalas ir burnos gleivinės tirpalas“ taip:

„Nasal spray, solution / oromucosal solution  Nosies 
purškalas (tirpalas) ar burnos gleivinės tirpalas“.

1.2.5. Papildau nauja eilute, kurią po eilutės „Nasal spray, 
solution / oromucosal solution  Nosies purškalas (tirpalas) ar 
burnos gleivinės tirpalas“ išdėstau taip:

„Oral drops, liquid  Geriamieji lašai (skystis)“.
1.2.6. Išdėstau eilutę „Oromucosal / laryngopharyngeal 

solution / spray  Burnos gleivinės / gerklų ir ryklės tirpalas / 
purškalas“ taip:

„Oromucosal / laryngopharyngeal solution / spray, 
solution  Burnos gleivinės, gerklų ir ryklės tirpalas ar 
purškalas (tirpalas)“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. 
lapkričio 1 dieną.

VIRŠININKAS GINTAUTAS BARCYS
____________________
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išėjo anapilin

Docentas dr. Liudvikas K. Švambaris buvo su mumis...

... ir visada liks mūsų atmintyje

išėjo anapilin

Šių metų sausio 12d. vakare staiga sustojo plakusi 
žymaus mūsų žemiečio, vaistinių augalų specialisto, 
docento Liudviko Kazimiero Švambario širdis.

Liudvikas Švambaris gimė 1936 m. kovo 10 d. 
Šiauliuose. Jo tėvas provizorius Augustinas Švambaris 
tuo metu buvo Šiaulių apskrities savivaldybės 
vaistinės vedėjas. Švambarių šeima nuo seno gyveno 
netoli Šiaulių Sutkūnų kaime.

Vėliau Švambario šeima išsikėlė į Kaišiadorius, 
kur išsinuomojo vaistinę. 1940 m. sovietinei valdžiai 
nacionalizavus vaistinę, sugrįžo į Sutkūnus, kur turėjo 
28,5 ha ūkį.

Vokiečių okupacijos metais Augustinas Švambaris 
dirbo Šiaulių vaistų sandėlio vedėju, žmona tvarkėsi 
ūkyje. Po karo provizorius Augustinas Švambaris 
buvo Šiaulių vaistų sandėlio priėmimo skyriaus 
vedėjas. KGB labai domėjosi Švambarių šeima, ar 
ji nepadeda partizanams maistu ir vaistais, kas dirba 
ūkyje, ar neturi samdinių. 1948 m. gegužės 14 d. buvo 
nutarta Švambarių šeimą, kaip „buožės“ ir „banditų“ 
pagalbininko šeimą ištremti (taip užrašyta jų tremties 
byloje). 1948 m. gegužės 22 d. Augustinas Švambaris 
ir jo žmona Elena ešelonu Nr. 97911 buvo išvežti 
į Rytų Sibirą. Sūnaus Liudviko tuo metu nebuvo 
namuose. Jis liko Lietuvoje, nors buvo įtrauktas į 
tremiamųjų sąrašą. Liudvikas buvo išvažiavęs pas 
motinos seserį į Vilkiją.

Tetos padedamas, jis 1954 m. baigė Vilkijos 
vidurinę mokyklą. Matydamas, kad jam, kaip 
tremtinių sūnui, Lietuvoje į mokslą kelias uždarytas, 
išvažiavo į Sibirą pas tėvus, tikėdamasis, gal ten jam 
pavyks įstoti į aukštąją mokyklą. Tačiau vos nuvykus į 
Krasnojarsko krašto Taišeto rajono gyvenvietę Kvitok, 
kur gyveno ištremti iš Lietuvos tėvai, pasirodė, kad 
ir jis bus priskirtas prie tremtinių ir turės čia likti 
amžinai, kaip buvo pasakyta visiems tremtiniams. 
Nieko nelaukęs, Liudvikas išvažiavo į Irkutską, esantį 

už 800 kilometrų. Čia jis gavo krovėjo darbą santechnikos įrengimų 
sandėlyje. Apsigyveno bendrabutyje, kur viename kambaryje gyveno 
30 vyrų, tarp jų ir kriminaliniai nusikaltėliai bei įvairaus plauko 
perėjūnai. Tokia draugija jaunam vaikinui buvo netinkama, bet kitos 
išeities nebuvo. Teko drauge vargti.

Dirbdamas kroviku, Liudvikas greitai įgijo vadovybės pasitikėjimą 
ir buvo paskirtas sandėlininko padėjėju. Po metų įstojo į Irkutsko 
medicinos instituto farmacijos fakultetą ir 1960 m. gavo provizoriaus 
diplomą. Gabus, darbštus jaunuolis buvo paliktas dirbti institute. Tuo 
pačiu jis dėstė ir Irkutsko farmacijos mokykloje. 1963 m. vedė savo 
buvusią studentę tremtinę Ievą Mekytę ir vasarą abu sugrįžo į Lietuvą. 
Švambario tėvai jau buvo grįžę 1960 m. ir apsigyvenę žmonos tėviškėje 
Vilkijoje.

Lietuvos vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas Jonas 
Eišvydis be kliūčių į darbą priimdavo visus tremtinius. Liudviką 
Švambarį jis paskyrė į Švenčionių farmacijos fabriką Eksperimentinės 
laboratorijos vedėju, jo žmoną Eleną – Švenčionių vaistinės provizore-
analitike.

Vėliau Liudvikas dirbo fabriko kokybės kontrolės laboratorijos 
vedėju, o nuo 1971 m. fabriko vyriausiuoju inžinieriumi. Tačiau Liudviką 
trauke mokslinis darbas. Dar būdamas Sibire, domėjosi vaistiniais 
augalais, o Švenčionyse buvo dar didesnės galimybės juos tyrinėti. 
Dirbdamas fabrike, jis parengė ir apgynė disertaciją „Smiltyninio 
šlamučio ekologija, biologija bei žaliavos resursai Lietuvos TSR“. 
1973 m. jam buvo suteiktas biologijos mokslų kandidato mokslinis 
laipsnis, o atgavus nepriklausomybę – Lietuvos Mokslo taryba jam 
suteikė po nostrifikacijos gamtos mokslų daktaro laipsnį.

1974 m. L. K. Švambaris pradeda dirbti Kauno medicinos instituto 
Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo 
katedros vyr. dėstytoju, vėliau jam buvo suteiktas docento mokslinis 
vardas. Institute pradėjus veikti farmacijos specialistų tobulinimosi 
katedrai, Liudvikas Kazimieras Švambaris buvo paskirtas šios katedros 
vedėju.

Dirbdamas institute, šalia pedagoginio darbo, L.K. Švambaris tęsė 
savo mokslinius tyrinėjimus. Jis ypač domėjosi vaistiniais augalais, kurie 
vartojami kaip prieskoniai. Jis tyrė ir stengėsi patobulinti iš vaistinių 
augalų gaminamų preparatų technologiją, domėjosi homeopatija. 
Vienas ir su bendraautoriais yra paskelbęs daugiau kaip 30 mokslinių 
darbų ir daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Yra vadovėlio „Vaistų 
technologija“ I ir II dalies bendraautorius, parengė daug mokslinių 
metodinių priemonių studentams ir kvalifikacijos kursų klausytojams.

2005 m. liepos 5 d. Lietuvos karaliaus Mindaugo dienos proga 
Lietuvos respublikos Seime Sveikatos apsaugos ministras Žilvinas 
Padaiga suteikė Nusipelnusio Lietuvos gydytojo vardą ir apdovanojo 
garbės ženklu Liudviką Kazimierą Švambarį – Kauno medicinos 
universiteto Farmacijos fakulteto docentą.

Iki pat staigios mirties, nors sveikata ir buvo sušlubavusi, doc. L. K. 
Švambaris skaitė paskaitas Kauno medicinos universiteto vaistininkų 
kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams.

L. K. Švambario žmona Ieva nuo 1975 m. buvo Jiezno vaistinės 
vedėja. Jų dukra Elane Švambarytė-Mickevičienė taip pat pasirinko 
senelio ir tėvų profesiją, tapo provizore ir dirba vaistinės direktore.

Docentas Liudvikas Kazimieras Švambaris 2011 m. sausio 15 d. 
buvo palaidotas Vilkijoje.

Regina ŽUKIENĖ

Netekome žymaus vaistažolių ir homeopatijos specialisto 
LIUDVIKO KAZIMIERO ŠVAMBARIO
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pro memoria

PROVIZORIŲ JUOZĄ ALEKSANDRAVIČIŲ 
PRISIMENANT

2011 m. spalio 10 dieną būtų sukakę 115 metų nuo provizoriaus Juozo 
Aleksandravičiaus gimimo. Jis gimė 1896 m. spalio 10 d. provizoriaus 
šeimoje, Viekšnių miestelyje Mažeikių rajone. Juozo tėvas Vincentas 
Aleksandravičius 1881 m. baigė Maskvos universitetą ir 
gavo provizoriaus diplomą. Vincentą užaugino ir globojo 
dėdė Kazimieras Aleksandravičius, kuris buvo Žagarės 
klebonas. Jis nupirko Viekšnių vaistinę ir padovanojo brolėnui 
Vincentui su sąlyga, kad ši vaistinė nebus parduodama, o 
perduodama įpėdiniui – farmacininkui. Per 42 darbo metus 
Vincentas Aleksandravičius  apleistą Viekšnių vaistinę pavertė 
pavyzdinga įstaiga, kurioje būsimieji farmacininkai atlikdavo 
praktikos darbus. Trečias pagal amžių Vincento sūnus 
Juozas pasirinko tėvo profesiją. Dar būdamas moksleiviu 
Juozas dirbo mokiniu savo tėvo vaistinėje, o 1916 m. išlaikė 
egzaminus kariškoje medicinos akademijoje Sankt Peterburge 
ir gavo vaistininko padėjėjo diplomą. Dvejus metus Juozas 
dirbo įvairiuose Rusijos miestuose, o 1918 m. liepos mėn. 
Grįžo į Lietuvą ir dirbo asistentu tėvo vaistinėje Viekšniuose. 
Atsiradus galimybei studijuoti farmaciją Lietuvoje Juozas 
įstojo į Kauno universiteto medicinos fakulteto farmacijos 
skyrių, kuriame 1925 m. jis gavo chemiko-vaistininko 
diplomą. 1926 m. Juozas pradėjo dirbti Viekšnių vaistinės 
vedėju, nes tais pačiais metais mirė jo tėvas Vincentas. Šie 
metai buvo reikšmingi ir Juozo asmeniniame gyvenime. Jis 
vedė mirusio gydytojo E. Kontrimo našlę Sofiją Ujejskytę 
Kontrimienę. Juozas Aleksandravičius tvarkė vaistinę pagal 

tėvo paliktus nurodymus: šelpė vargdienius, leido į mokslus 
neturtingus giminaičius. Domėdamasis tarptautine padėtimi 
Juozas Aleksandravičius numatė, kad artėja antrasis pasaulinis 
karas ir norėdamas išvengti būsimo vaistų trūkumo jau nuo 
1940 metų pradėjo kaupti vaistų atsargas. Tais pačiais metais 
nacionalizavus vaistinę joje buvo rasta prekių už 50000 litų. 
Tada vaistinei buvo suteiktas 201 numeris ir J. Aleksandravičius 
liko jos valdytoju. 1944 m. frontas sustojo Viekšniuose, visi 
medicinos darbuotojai jau buvo pasitraukę iš miestelio, o 
pagalbą ligoniams teko teikti vaistinėje. Vaistinę aplenkė 
krentantys sviediniai ir gaisras nepalietė šio istorinio pastato. 
Pasitraukus vokiečiams 1944 m. gruodžio 4 d. Viekšnių 
vaistinė vėl pradėjo veikti. Tvarkyti karo nuniokotą vaistinę J. 
Aleksandravičiui padėjo E. Virkutytė ir S. Žukauskaitė, kurios 
buvo vaistinės darbuotojos. Provizorius Aleksandravičius 
dirbo vaistinėje iki 1972 m. lapkričio 1 d., paskyręs farmacijai 
60 savo gyvenimo metų, iš kurių 46 metus praleido Viekšnių 
vaistinėje. Už labdaringą veiklą J. Aleksandravičius buvo 
gerbiamas vietos gyventojų, o jauniems farmacininkams jis 
negailėjo patarimų.Jis buvo Viekšnių vaistinės-muziejaus 
steigimo iniciatorius, rinko farmacinius eksponatus, 
dokumentus ir 1960 m. parengė pirmąją ekspoziciją, skirtą 
vaistinės įsteigimo 100 metų jubiliejui pažymėti. Už aktyvią 
veiklą provizorius Juozas Aleksandravičius apdovanotas 
medaliais, Garbės raštais, padėkomis. Juozas Aleksandravičius 
ir jo žmona Sofija buvo plačios erudicijos asmenybės. 
Viekšnių vaistinėje lankėsi profesoriai Biržiškos, Maironis, 
Vienožinskis, Nagevičius, Sruogienė ir kiti žymūs žmonės su 
kuriais prie ilgo stalo bendravo vaistinės šeimininkai. Sofija 
ir Juozas užaugino sūnų ir dukrą. Provizoriaus dukra Zofija 
Aleksandravičiūtė Navickienė kruopščiai nagrinėja ir saugo 
savo tėvo palikimą. Jos iniciatyva 2006 m. išleista knyga „Jų 
testamentai vykdomi“, skirta XIX-XX amžių Aleksandravičių 
trijų kartų veiklai įamžinti. Provizorius Juozas Aleksandravičius 
mirė 1977 m. balandžio 2 d., o žmona Sofija mirė 1975 m. 
Amžino poilsio vietą jie surado Viekšnių kapinaitėse.

Zofija Aleksandravičiūtė-Navickeinė (Vilnius)
Provizorius Liudvikas Rulinskas (Šiauliai)

Prof. Leonardo Scapozza iš Ženevos universiteto Lietuvoje aplankė LSMU Farmacijos 
fakultetą, skaitė paskaitą studentams, susitiko su universiteto ir fakulteto vadovais

Kas, Kur, Kada
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P R O G R A M A

Birželio 18 d., šeštadienis

18.00 – 19.00  --  Atvykimas į buvusio Totoriškių dvaro 
  „Kempingą slėnyje“, kur vyks dalyvių 
  registracija, po to apsižvalgymas, 
  palapinių statymas arba įkurtuvės 
  kambariuose

19.00 – 20.00  -   Vėliavos pakėlimas, sveikinimai ir 
  pasisveikinimai, farmacijos poetų                  
  posmai...

20.00 – 20.30  -  Trakų rajono vaistininkystės praeitis, 
  dabartis ir ateitis... – pasakoja  vaistininkė 
  Regina Medzikauskienė

20.30 – 21.00  -  Etnografinio ansamblio koncertas

21.00 ––  iki vidurnakčio  -  Atvežtinė-Sudėtinė 
  Vakarienė ir Vakaronė ant Galvės ežero 
  kranto. Dainų kūrėjų ir atlikėjų programa, 
  dalyvaujant profesionalams ir mėgėjams; 
  apmąstymai  prie liepsnojančio laužo 
  apie mūsų profesijos dabartį ir ateitį; 
  talentingų solistų ir studentų naujausių 
  kūrinių perklausa 

Birželio 19 d., sekmadienis

09.00 – 10.00  - Rytinė mankšta, SPA (SANITAS PER 

  AQUA) procedūros Galvės ežere

10.00 – 11.00  - Pusryčiai ragaujant tikrus karaimiškus 

  kibinus ant garlaivio denio

11.00  - 13.00  - Kultūrinė programa: ekskursija į Varnikų 

  botaninį-zoologinį parką

13.00 – 14.00  - Ekskursija į Užtrakio dvarą ir parką 

14.00  - 15.00  – Tradicinė žuvienė  ir dar kai kas…

15.00  - 16.00  - Rėmėjų ir studentų programa – konkursai, 

  viktorinos, sportinės varžybos 

16.00 – 16.30  -  Gražiausios palapinės konkursas ir jos 

  gyventojų apdovanojimas

16.30 – 17.00  -  Vėliavos nuleidimas.

Kas, Kur, Kada

Šis tas iš “Farmacijos dienų” istorijos…

1997m. Tauragnuose vyko LFS organizuotos pirmosios 
“Farmacijos dienos-97”. Čia susipažinome su dr. Eugenijos 
Šimkūnaitės tėviške, išgirdome įdomių pasakojimų apie šio 
krašto farmacijos praeitį, diskutavome apie mūsų profesijos 
dabartį ir ateitį… 
 “Farmacijos dienos-98” vyko gražiose Kupiškio apylinkėse 
prie Puožo ežero. 
 “Farmacijos dienos-99” vyko Pamario krašte, Nemuno 
deltoje esančioje Rusnėje. 
 “Farmacijos dienos-2000” vyko Palūšėje- Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 
 “Farmacijos dienos-2001” vyko Plateliuose, Žemaitijos 
nacionaliniame parke. 
 “Farmacijos dienos-2002” vyko Marcinkonyse, Dzūkijos 
nacionaliniame parke. 
 “Farmacijos dienos-2003” vyko Karklėje šalia Girulių 
“Pasakos”stovyklavietėje. 
 “Farmacijos dienos-2004” vyko Anykščiuose “Šilelio” 
poilsio namų stovyklavietėje. 
"Farmacijos dienos-2005" vyko Birštone, ant Nemuno 
kranto.
“Farmacijos dienos-2006” vyko Palūšėje- Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 
“Farmacijos dienos-2007” vyko Latežerio stovyklavietėje 
netoli Druskininkų
“Farmacijos dienos-2008” vyko Dauguose irklavimo bazėje 
ant Daugų ežero kranto
“Farmacijos dienos-2009” vyko Molėtų raj. „Želvynės“ 
kaimo sodyboje prie Želvų ežero
“Farmacijos dienos-2010” vyko Šilalės raj. Pagramančio 
regioniniame parke 

Šiais metais LFS kviečia visus – Koleges ir Kolegas 
su gausiomis Šeimynomis, Draugais ir Draugėmis, 
Darbdaviais ir Bendradarbiais, Bičiuliais ir Studentais 
atvykti  po savaitės darbų šeštadienį, birželio 18 dieną 
į Trakų istorinio-nacionalinio  parko „KEMPINGĄ 
SLĖNYJE“, kur galėsime pasistatyti savo atsivežtą 
spalvingą palapinę arba apsigyventi dviviečiuose-
keturviečiuose kambariuose (nakvynės kaina 30 - 50 litų 
vienam asmeniui) ir dalyvauti turiningoje savaitgalio 
programoje. 

Išsamesnę informaciją galite gauti tel.: 8-68771559 
arba 8-68714474. 

Apie jūsų apsisprendimą dalyvauti šiame renginyje 
maloniai prašome pranešti el.paštu: LFSpharm@takas.
lt   iki 06.10d.

Tad iki malonaus susitikimo “Farmacijos dienose-
2011”  GALVĖS ežero pusiasalyje !

FARMACIJOS DIENOS 2011
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BaltPharm Forum 2011
2011 gegužės 28 d. Ventspilyje (Latvija) vyko tradicinis trijų Baltijos šalių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaistininkų tarptautinė konferencija. Jos metu 
buvo išklausiti pranešimai apie farmacijos studijas XXI amžiuje, apie 
spcialistų kvalifikacijos kelimą per visą profesinės veiklos laikotarį, apie 
etikos ir farmacijos biznio suderinamumo problemas, apie šių šalių naujausius 
teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą. Iš Lietuvos buvo nuvykusi 
gausi vaistininkų ir Farmacijos fakulteto studentų deligacija. Dėkojame latvių 
kolegoms už turiningą forumo organizavimą ir svetingumą!
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2011 m. rugpjūčio 28 dieną eidama 73-sius metus po 
sunkios ligos mus paliko ilgametė Vyriausios farmacijos 
valdybos (VFV) Klaipėdos tarprajoninės kontoros valdytojo 
pavaduotoja, UAB „Levandos“ vaistinės vedėja Irena 
Barauskaitė Kursevičienė. Netekome Kolegės, nuoširdžios 
draugės, geros specialistės, farmacinio darbo organizavimo 
aukščiausios kvalifikacinės kategorijos provizorės, aktyvios 
Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos ir Lietuvos 
farmacijos sąjungos narės.

Irena Barauskaitė gimė 1938 m. rugsėjo 1 dieną Šilalės 
rajone Nasvytalių kaime miškų ūkio darbininko šeimoje. 
Mokėsi Stemplių kaimo septynmetėje, o vėliau Švėkšnos 
vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1957 m. ir įstojo į 
Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą. 1962 m. 

išėjo anapilin

NETEKOME PROVIZORĖS
IRENOS BARAUSKAITĖS KURSEVIČIENĖS

(1938 09 01 - 2011 08 28)
įgijusi provizorės specialybę pagal paskyrimą ji atvyko 
dirbti į Kretingos rajono centrinę vaistinę, kuriai vadovavo 
provizoriaus padėjėjas R.Riauba. Po penkerių metų ji 
buvo paskirta dirbti į VFV Klaipėdos tarprajoninę kontorą 
inspektore, o nuo 1971 m. rugsėjo 1 d. skiriama  valdytojo 
pavaduotoja. Šiose pareigose Irena Kursevičienė dirbo iki 
1986 metų skirdama daug laiko ir energijos pamėgtam darbui 
ir visuomeninei veiklai. Ji daug metų buvo Respublikinės 
farmacininkų mokslinės draugijos Klaipėdos krašto 
pirmininke, Aukščiausiojo Teismo tarėja, aktyviai dalyvavo ir 
talkino organizuojant seminarus, konferencijas, suvažiavimus. 
1980 m. jai buvo suteikta farmacinio darbo organizatorės 
aukščiausia kvalifikacinė kategorija. Laisvalaikiu mėgo 
keliones ir ilgus metus nesiskyrė su chorine daina. 1986 
m. spalio 27 d. jai pačiai prašant buvo paskirta vadovauti 
vienai didžiausių Klaipėdos miesto vaistinių (Nr. 145). 
Farmacijos sistemos reorganizacijos metu jos vadovaujama 
vaistinė 1992 m. liepos 1 d. atsiskyrė iš buvusios Teritorinės 
gamybinės įmonės ir tapo savarankiška valstybine vaistine, 
kuri 1994 m. liepos 1d. reorganizuota į UAB „Levanda“. 
Jos vadovaujama vaistinė 1998 m. iškilmingai paminėjo 75-
ių metų gyvavimo jubiliejų. Už ilgametį aktyvų kūrybingą 
darbą Irenai Kursevičienei buvo pareikštos padėkos, ji 
apdovanota Garbės raštais ir premijomis. Man teko su Irena 
kartu studijuoti farmaciją. Jos studijų metu susiformavusios 
savybės – kruopštumas, kuklumas, draugiškumas lydėjo ją 
visą gyvenimą. Visi, kam teko su ja bendrauti konferencijų, 
suvažiavimų  metu, prisimins Ireną, kaip nuoširdžią Kolegę, 
aukštos kvalifikacijos specialistę, mokėjusia bendrauti tiek 
džiaugsmo, tiek liūdesio valandomis. Jos šviesus atminimas 
visada liks mūsų širdyse.Provizorė Irena Barauskaitė 
Kursevičienė atgulė Amžinojo poilsio šalia savo Tėvelių 
Šilalės rajone. Tegul būna lengva Tau Tėviškės žemelė.

Buvęs kurso draugas provizorius Liudvikas Rulinskas 
(Šiauliai)

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba 

Ji buvo 
su 

mumis...

... ir 
visada 
liks mūsų 
atmintyje

B
al

tP
ha

rm
Fo

ru
m

 - 
20

11

fotoreportažas



64 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (214-215) · 2011 65Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (214-215) · 2011

•   2011 m. liepos 1 dieną Vilniaus miesto Rotušėje įvyko 
JAV savanorių organizacijos „LITHUANIAN MERCY 
LIFT“ 20-ties darbo metų sukakties iškilmingas 
paminėjimas.

Ši organizacija  per 20 metų suteikė Lietuvai paramos už:
-  26 690 425 JAV dolerius,
-  atsiuntė 612 konteinerių su vaistais, gydymo 
priemonėmis, knygomis ir kasdieniais reikmenimis. Į šį 
minėjimą iš JAV atvyko 13 asmenų delegacija. Jų tarpe 
buvo Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Garbės narė 
vaistininkė Angelė Dirkienė. LFS ryšiai su šia vaistininke 
ir kitais Čikagos vaistininkais užsimezgė atgavus Lietuvos 
Nepriklausomybę 
Jos vizitinė kortelė yra tokia:
Gimė: Lietuvoje, į JAV su šeima emigravo 1949 m.
Profesija: vaistininkė, vaistinės savininkė
Mokslai: farmacijos bakalauras ir daktaro laipsnis, 
Ilinojaus universitetas (Čikaga)
Šeima: dukterys Audra ir Dana taip pat baigė farmaciją ir 
padovanojo Angelei penkis anūkus
Visuomeninė veikla: įkūrė LAPAS (Lithuanian 
American Pharmacist Association, t.y. Amerikos lietuvių 
farmacininkų asociacija) ir šešerius metus buvo šios 
organizacijos prezidentė

Įsijungė į „Lithuanian Mercy Lift“ (LML) veiklą 
1996 m. Šioje organizacijoje atliko šias pareigas: 1) 
Rinko ir paruošė vaistų informacijos knygas, vadovėlius 
farmacininkams ir išsiuntė į Lietuvą, 2) Buvo viena iš 
Mamogramų programos Lietuvoje iniciatorių, susitiko 
su Jaunimo psichinės paramos centro valdyba, aplankė 
įvairias ligonines, 3) Koordinavo Kretingos ligoninės 
Akušerijos skyriaus remontą, 4) Koordinavo SPA dienos 
renginius, skirtus šelpti mamogramų programą. 

Minėjime dalyvavo kadenciją baigęs Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene. 

Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir kiti garbingi 
svečiai. Dėkodamas šios organizacijos savanoriams už 
paramą Lietuvai Prezidentas Valdas Adamkus pasakė: 
“Jūsų parama atsikūrusiai Lietuvos valstybei – tai gražus 
humanizmo aktas, tikrojo rūpesčio pavyzdys daugeliui 
žmonių bei organizacijų. Jūsų kilniu rūpesčiu ne vienos 
Lietuvos gydymo įstaigos profesinis gyvenimas ir veikla 
pakilo į naują kokybę, ne vieną ligonį aplankė viltis“. JAV 
tautiečiams padėkos žodžius tarė ir Lietuvos valstybės 
valdžios atstovai, ir ligoninių vadovai, ir visuomeninių 
organizacijų nariai. LFS vardu nuoširdžius padėkos žodžius 
LML aktyviai narei vaistininkei Angelei Dirkienei tarė 
LFS prezidentas prof. Eduardas Tarasevičius ir ją apjuosė 
tradicine padėkos juosta. Kartu su Kolege A.Dirkiene į 
šias iškilmes buvo atvykęs LAPAS viceprezidentas Juozas 
Kalvaitis.  Po iškilmingo posėdžio A.Dirkienė susitiko 
su vaistininkais ir gydytojais (Paulių šeimos nariais iš 
Kretingos) ir apsilankė šalia Vilniaus kaimo sodyboje.

LML paminėjusi šios organizacijos veiklos 20-metį 
baigė savo aktyvią veiklą, tačiau nuoširdūs ryšiai su 
tautiečiais JAV dar ilgai gyvuos.

Iš lFs veIklos

2011 m. kovo 30 dieną eidamas 72-sius metus staiga ir 
netikėtai mirė buvęs ilgametis Biržų rajono vaistinės vedėjas 
provizorius Jonas Rimantas Andzevičius. 

J. R. Andzevičius gimė 1939 m. birželio 23 dieną Saločiuose 
Pasvalio rajone. Šeima, priklausomai nuo tėvo finansininko 
darbo vietos, gyveno įvairiose Lietuvos vietovėse. Vidurinę 
mokyklą Jonas baigė Vilkaviškyje. 1957 m. jis įstojo į Kauno 
medicinos instituto farmacijos fakultetą ir studijas jame baigė 
1962 metais, įgijęs provizoriaus specialybę.Darbą jis pradėjo 
Vilniaus vaistinėje Nr. 9. Iš ten dažnai buvo komandiruojamas 
į kitas vaistines (Paberžės, Elektrėnų). 1963 m. vedė Nijolę 
Navickaitę, o nuo 1964 m. rugpjūčio 1 d. pradeda dirbti 

vedėju Biržų centrinėje vaistinėje.. Vaistinės patalpos buvo 
ankštos kukliame namelyje Žemojoje gatvėje. Tuo metu 
Vytauto gatvėje jau buvo pastatytas daugiabutis namas, kurio 
pirmas aukštas buvo paskirtas vaistinei. Jauną vedėja užgulė 
ne tik naujos vaistinės įrangos, bet ir persikėlimo rūpesčiai.
Pagal tuo metu buvusią tvarką centrinės rajono vaistinė 
buvo atsakinga ir už jai priskirtas kaimo vaistines (Pabiržės, 
Vabalninko, Nemunėlio, Kuprališkio, Papilio) ir vaistinių 
punktus, esančius prie felčerinių punktų. Pats vedėjas 
arba jo pavaldiniai į darbą vykdavo visuomeniniu arba  
atsitiktiniu transportu, nes savo transporto neturėjo. Daug 
rūpesčių kėlė ir vaistų gamyba bei jų kokybės užtikrinimas. 
Reikėjo sudaryti tinkamas sąlygas ir sterilių vaistų gamybai, 
kuriais buvo aprūpinama ligoninė ir individualūs pacientai. 
Buvusi planinė sistema negarantavo pakankamo vaistų 
tiekimo. Vedėjas rūpinosi ne tik savo, bet ir kitų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimu. Esminis lūžis vaistininkystėje įvyko 
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę. Jonas Andzevičius visą 
prasmingą gyvenimą išdirbęs farmacijos sistemoje, kai 
vaistai buvo sveikatinimo priemonė, sunkiai persiorientavo 
į sistemą, kurioje vaistai paverčiami paprasta preke, 
kartais įkyriai ją siūlant pacientams. Todėl net nesulaukęs 
pensinio amžiaus, 1999 m. išėjo į užtarnautą poilsį. Jonas 
Andzevičius Biržų vaistinei vadovavo 35 metus. Su žmona 
Nijole užaugino du sūnus Dainių ir Sigutį. Atsisveikinti ir 
palydėti į amžino poilsio vietą susirinko artimieji ir giminės, 
buvę bendradarbiai, studijų draugai, kolegos, buvę pacientai. 
Velionis palaidotas Panevėžio kapinėse (Ramygalos gatvėje). 
Tegul būna jam lengva Lietuvos žemelė Amžino poilsio 
vietoje. 

Kurso draugų vardu
 provizorius Liudvikas Rulinskas (Šiauliai) 

NETEKOME PROVIZORIAUS
JONO RIMANTO ANDZEVIČIAUS

(1939 06 23  –  2011 03 30)

Šv.Vincento Pauliečio koplyčia Saulės kapinėse Vilniuje

išėjo anapilin

Mielos Koleges ir 
mieli Kolegos!

Artėja Vėlinės - 
mirusiųjų pagerbimo 
diena. Prisiminkime 
buvusius kolegas 
bendradarbius 
išėjusius Anapilin, 
aplankykime jų 
amžino poilsio 
vietas ir uždekime 
žvakutes - atminimo 
ir pagarbos simbolį

LFS Valdyba
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Šis muziejus įkurtas 2003 metais minint ten dar esančios 
vaistinės įkūrimo 150-ąsias metines. Vaistinė buvo įkurta 
1853 m. gruodžio 27 d. Muziejui skirtose patalpose yra 
senoji vaistažolių patalpa, Galeno laboratorija, muziejaus 
biblioteka, receptūros patalpa ir koridoriaus ekspozicija.

Dauguma muziejaus eksponatų pateko iš „Gulbės“ 
vaistinės saugyklos, o butent muziejus padovanojo iš 
savo kolekcijos, o kitus – muziejus įkūrėjas Bartalomėjus 
Vodinskis (Bartlomiej Wodynski). Eksponatų kilmė gali būti 
siejama su Lietuvos vakarinių žemių teritorija, o taip pat su 
Galicija ir Rusija.

Galeno laboratorijoje yra augalinės, gyvulinės ir 
mineralinės kilmės žaliavų ekspozicija, bei senųjų vaistinės 
indų („štanglazų“) rinkinys. Čia galime susipažinti su 
senovėje vaistų gamybai naudojama aparatųra, jų tarpe 1905 
m. gamybos Fritz Kilian firmos tabletavimo mašina.

Vaistažolių patalpoje ne tik jaučiama specifinis eterinių 
aliejų kvapas, bet galima pamatyti retus vaistažolių 
apdorojimo indus ir prietaisus.

Muziejaus bibliotekoje yra virš 3000 tomų farmacinės 
literatūros. Įdomų tai, kad yra išlikę apie 30 senųjų spaudinių, 
iš kurių seniausia yra 1566 m. Frankfurte išleista knyga, o 
taip pat vertingi 1681–1713 m. rankraščiai.

Taigi, mieli kolegos, jei vyksite savo transportu į Vakarų 
Europos šhalis, sustokite valandai kitai Bydgoščio mieste 
ir aplankykite šį įdomu farmacijos muziejų, išsaugojusį ir 
senąjį „Gulbės“ pavadinimą.

Muziejus atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio 
nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro. Šeštadieni - nuo 8 val. ryto 
iki 15 val.

Iš lenkų kalbos vertė E. Tarasevičius

FarmacIjos muzIejaI

Knygos tematika yra labai aktuali, turinys platus, 
išsamiai aprašyta medaus atsiradimo istorija, gavimo ir 
taikymo galimybės.

Šioje knygoje apibendrintas visas mokslinių paieškų 
bei atradimų kelias, nueitas bendradarbiaujant su KMU ir 
kitais šalies mokslininkais.

Knygoje „Medus - žmogaus sveikatai“ atskleidžiama, 
kad medaus gydomąjį efektą sąlygoja daugybė biologiškai 
veiklių junginių, įeinančių į jo sudėtį. Aprašomos medaus 
fizinės bei cheminės savybės, monoflorinio ir poliflorinio 
medaus sudėtis, medaus standartizavimo metodikos. 
Aktualios medaus maistinės ir dietinės savybės.

Jau nuo senų laikų nustatytas medaus bakteriostatinis, 
baktericidinis, priešvirusinis, priešgrybelinis, 
nuskausminantis, uždegimą mažinantis poveikis. Medus 
dalyvauja antikūnių gamybos reguliavime, kraujodaros 
procesuose. Didelė knygos dalis skirta parodyti medaus, 
kaip natūralios profilaktikos ir gydymo priemonės, 
vartojimo galimybėms.

Ypač gerų rezultatų pasiekta gydant ausų, nosies ligas, 
faringitą, laringitą, viršutinių kvėpavimo takų, skrandžio 
ir stemplės ligas, žaizdas, chirurginius susirgimus. 
Ginekologai antimikrobines ir uždegimą mažinančias 
medaus savybes pritaiko (kartu su propoliu) gydydami 
gimdos kaklelio erozijas ir trichomonozinį vaginitą.

Medus naudojamas virškinamojo trakto, kepenų 
ligų gydymui ir aterosklerozės, nervų sistemos ir 
neurodegeneracinės ligų, hipertenzijos, senatvinių ligų 
profilaktikai, ilgaamžiškumo didinimui.

Medui būdingos labai stiprios antioksidantinės savybės, 
todėl jis gali efektyviai padėti organizmui kovoti su 
oksidacinio streso sukeliamais pažeidimais, padidinančiais 
riziką susirgti onkologiniais susirgimais, cukriniu diabetu, 
širdies ir kraujagyslių ligomis. 

Bičių medus taikomas ir akių ligų gydymui: vokų 
žaizdoms, uždegimams, mikrobiniams, virusiniams 
keratitams, junginių uždegimams, nudegimams, opoms 
gydyti. KMU buvo sukurtas naujas preparatas oftalmelis 
(20 ir 30 % medaus lašai), jis taikytas sausos akies sindromo, 
amiodaroninės keratopatijos, Greivso keratopatijų 
gydymui, nes medaus lašuose esantys mikroelementai, 
invertuoti cukrūs, vitaminai gerina ragenos epitelizaciją, 
jautrumą, drumsčių rezorbciją. Taip pat medaus lašai 
taikomi ir kataraktos profilaktikai ir gydymui. Teigiamą 
poveikį ragenai turi propolio ir medaus lašų kompleksas. 

Aprašomosios medaus savybės svarbios ir 
kosmetikoje.

Knyga „Medus - žmonių sveikatai“ labai naudinga 
gydytojams, farmacininkams, rezidentams, studentams, o 
taip pat ir plačiajai visuomenei.

LSMU AKIŲ KLINIKOS
Prof. Jūratė Jankauskienė

naujos knygos

KNYGOS „MEDUS ŽMOGAUS SVEIKATAI“
Recenzija
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2012 metų spalio 3-8 dienomis 
Amsterdame vyks FIP 72-asis 
kongresas skirtas 100 metų 
jubiliejui  nuo Tarptautinės 
farmacijos federacijos įkūrimo. 
LFS organizuos vaistininkų ir 
studentų išvyką į šį kongresą.
Kviečiame kolegas iš anksto 
planuoti atostogas arba 
komandiruotes vykimui į šį 
renginį.
Dėl išsamesnės informacijos 
prašome kreiptis į LFS raštinę.
El. paštas: LFSpharm@takas.lt


