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Lietuvai

Aš – tavo kaip tas ant lauko akmuo,
Kaip saulėgrąžos saulė, apsunkus nuo vaisių…
Mane iš visur tu prišauktum namo,-
Tik aš niekur iš tavo namų neišeisiu.

Tu – viena man kaip žemuogei žemė gera,
Su palaiminta duona manęs neaplenksi.
Ir žinau – mano kapui nei smėlio, nei rūtų nėra
Už tavo durų ir slenksčio.

Kaip ir lūpoms nėra šaltinių…
Jei sulos neturėtum nė lašo daugiau,-
Duok gurkšnį lietaus, Tėvyne.

Su tavim savo saule dalysiuos perpus,
O debesys trankūs te mano padangėmis bėga…
Tavo lapkričio liepai atnešiu lapus,
O iš kovo – atimsiu sniegą.

Silvestras Drabavičius

Tikėjimas

Dega žvaigždės,
Sudegusios krenta į žemę,
tik kažkur pasilieka šalta jų šviesa.
Likimai
kaip žvaigždės žėruoja, plevena
ir kiekvienas nuskrieja savąja trasa.

Naktim
nepaklysta tamsoj paukščių vilkstinės:
joms rudenio žvaigždės kryptį parodo.
Gal todėl taip baisu
ramiai ir patogiai susmilkti:
be ugnies, be šviesos, be klaidų ir be žodžių.

Gal ir mudu, drauguži,
turim savo planetą?
Gal priklauso ir mums lopinėlis dangaus?
Todėl vieno prašau – senamadiškai leiskit tikėti
gerąja šviesa ir žvaigždžių, ir žmogaus.

Kęstutis Orinas, Alytus

Per Vėlynes FF 
studentai ir LFS 
nariai aplankė 
buvusių profe-
sorių amžino 

poilsio vietas ir 
uždegė atmin-
imo žvakutes 
Petrašiūnų, 

Panemunės ir 
Rasų kapinėse

Vaistininkas skaitantis rezeptą. Spalvota litografija, kuria nupiešė prancūzų 
dailininkas C. Pujol 1901 metais
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Kasmet organizuojamoje parodoje buvo ir FIP stendas, ir 
stambiausių farmacinės literatūros leidyklų stendai, ir keleto 
farmacijos firmų gaminamų produktų ekspozicija, ir vaistinėse 

62-ojo Pasaulinio farmacijos mokslų 
ir praktikos kongreso naujienos

Kasmetiniai Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) kon-
gresai vyksta įvairiose šalyse, kurios pareiškia norą organizuoti 
Pasaulinį farmacijos specialistų forumą.

2001 metais kongresas vyko Azijos kontinente, Singapūro 
mieste, o šiais metais rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 6 d. analogiškas 
forumas vyko Prancūzijos mieste Nicoje, Akropolio kongresų 
rūmuose. Virš 3500 kongreso dalyvių 110 šalių susirinko į 
modernių rūmų didžiąją salę dalyvauti iškilmingame renginio 
atidaryme. Susirinkusius pasveikino Žanas Paro (Jean Parrot), 
atstovavęs Prancūzijos farmacininkus. Kongreso dalyvius 
prancūzų kalba pasveikino prezidentas dr. Peteris Kilgastas 
(Peter Kielgast). Sinchroninis vertimas į anglų, vokiečių ir is-
panų kalbas buvo organizuotas visuose plenariniuose posėdži-
uose, simpoziumuose ir asamblėjoje. Dalyvius pasveikino 
Prancūzijos sveikatos ir neįgaliųjų ministras p. Žanas Fransua 
Matejus (Jean – Francois Mattei). Su ypatingu dėmesiu kongre-
so dalyviai išklausė FIP prezidento P. Kilgasto pranešimą bei 
Nobelio Taikos premijos laureato dr. Oskaro Arias Sančenko 
(Oscar Arias Sancher) jausmingą kalbą. Po muzikinės inter-
liudijos Andre Bedat medaliu buvo apdovanotas buvęs FIP 
prezidentas, švedų vaistininkas dr. Nilsas Olofas Strankvistas 
(Nils – Oloft Stranquist), o japonų mokslininkas dr. H. Terada 
ir prancūzas P. Potje (Potier) gavo premijas už nuopelnus 
farmacijos mokslui. Kongreso atidarymo ceremonija baigėsi 
nuotaikingu koncertu bei parodos atidarymu.

(Tęsinys 11 psl.)

įdiegtų informacinių sistemų bei įrangos demonstravimas, ir 
būsimo FIP kongreso 2003 m. organizatoriaus – Australijos 
stendas.

FIP prezidentas Žanas Paro praveda pirmąją spaudos konferenciją

J. Kalvaitis (Čikaga) ir Lietuvos atstovai kongreso atidarymo metu

Baltijos šalių atstovai su JAV  kolegomis priėmimo metu

H.  Menasi (centre) JAV ligoninių vaistinių prezidentas su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos delegatais

Naujai išrinktam FIP prezidentui Ž. Paro buvo įteikta lietuviška tautinė juosta 
ir albumas apie Lietuvą

Šiaurės šalių farmacininkų draugijų surengtame pobūvyje kalbą pasakė buvęs 
FIP prezidentas P. Kilgastas

Iš LFS veIkLoS
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FarmacIjoS FakuLtete

2002 metų laidos farmacijos magistrai įsiamžino prie aktų salės su FF dekanu prof. P. Vainausku (centre)

KMU rektorius prof. R. Žaliūnas įteikia farmacijos magistro diplomą Į iškilmingo posėdžio salę įnešamos KMU ir FF vėliavos

Jaunuosius absolventus susirinko pasveikinti ir giminės, ir draugai, 
ir dėstytojai

Farmacijos fakulteto Tarybos iškilmingo diplomų įteikimo posėdžio 
prezidiumas

(Tęsinys žiūr. 9 psl.)

FARMACIJOS MAGISTRO PASIŽADĖJIMAS
IV laida 2002 m.

Šią reikšmingą dieną priimdamas(-a) Kauno Medicinos 
Universiteto diplomą, suteikiantį man FARMACIJOS MAGIS-
TRO vardą, savo dėstytojų, kolegų, tėvų ir draugų  akivaizdoje 
iškilmingai pasižadu:

Gerbti savo profesiją ir saugoti jos tradicijas.
Gerbti savo mokytojus ir kolegas už perteiktas žinias ir 

profesinės veiklos įgūdžius.
Būti jautriu, atidžiu darbe, su bendradarbiais elgtis etiškai 

ir su pagarba, ko nors nežinant kreiptis į daugiau žinančius 
kolegas, o mažiau už mane žinantiems – nuoširdžiai padėti.

Visur ir visada atsakyti už savo veiksmus.
Per visą savo profesinės veiklos laikotarpį nuolat papildyti 

ir gilinti  turimas žinias.
Vykdyti savo pareigą nepriklausomai nuo paciento nacion-

alinės, rasinės, politinės ir socialinės padėties.
Visada suteikti pirmąją pagalbą pagal turimas profesines 

žinias.
Niekada neužmiršti didžios atsakomybės žmogui, visur ir 

visada puoselėti humanistines sveikatos apsaugos darbuotojų 
tradicijas.

Šį pasižadėjimą duodu garbingai, savo noru ir ištikimai jo 
laikysiuos  visą gyvenimą.

2002 06 18  FARMACIJOS MAGISTRAS

FarmacIjoS FakuLtete

Po tradicinės paskutinės paskaitos FF 5-to kurso studentai įsiamžino prie KMU centrinių rūmų

Į paskutinę paskaitą susirinko ir studentai, ir dėstytojai

Dėstytojų vietas užėmę studentai „griežtai“ egzaminavo jau bū-
vusius dėstytojus

Tokio turinio tradicinį „Testamentą“ penktakursiai perskaitė pasku-
tinės paskaitos klausytojams
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1. Ambrutytė Dalia
2. Aukštikalnis Martynas
3. Avdiukovas Antanas
4. Bareišytė Rita
5. Benetis Raimondas
6. Bočkienė Aurelija
7. Bulanovienė Vilma
8. Butkevičienė Jovita
9. Daukantas Andrius
10. Gelžinis Martynas
11. Gyvienė Jurgita
12. Janulytė Asta
13. Janušaitytė Neringa
14. Jakaitė Jolanta
15. Jasiulionienė Šarūnė
16. Jonauskaitė Lina
17. Karčiauskaitė Akvilė
18. KarvelytėAsta
19. Karvelis Audrius
20. Kmitaitė Vilma
21. Kniukšaitė Lina
22. Kumpytė Rūta
23. Kundrotienė Lineta
24. Kupčinskaitė Irma
25. Kurlavičienė Jurgita
26. Kupetytė Vaida
27. Kraniauskienė Aistė
28. Liatukaitė Vaiva
29. Liškauskienė Lina
30. Liupševičius Artūras
31. Liutloitė Jurgita
32. Malinskas Marius
33. Maniukaitė Ieva
34. Martinaitytė Ieva
35. Masiulytė Kristina
36. Mažeika Mindaugas
37. Michalkovas Vitalijus
38. Mikailionis Egidijus

39. Mišeikytė Jurgita
40. Nenėnienė Raminta
41. Pamarauskaitė Inga
42. Pamarauskaitė Kristina
43. Paulauskas Rokas
44. Petrauskaitė Alma
45. Petrikaitė Inga
46. Petrikaitė Vilma
47. Petrusevičiūtė Giedrė
48. Plančiūnaitė Gintarė
49. Pranckūnaitė Rūta
50. Puplauskas Amas
51. Ramanauskaitė Giedrė
52. Ramanauskaitė Lina
53. Rapolavičiūtė Vaidė
54. Raslavičiūtė Ieva
55. Sakalauskas Valdas
56. Sudniūtė Jurgita
57. Stančikaitė Asta
58. Stanaitienė Jurgita
59. Šablavinskaitė Lina
60. Šarvaitė Asta
61. Šaškovaitė Jurgita
62. Šiaučiūnaitė Ieva
63. Šidlauskaitė Vaidota
64. Tamulienė Irena
65. Tamauskienė Eglė
66. Tarulytė Liucija
67. Uskovas Vytautas
68. Uzdzilo Dalicja
69. Vaitkūnaitė Justina
70. Vasiliauskaitė Laura
71. Vilkelytė Laura
72. Vilutytė Rūta
73. Viršilaitė Eglė
74. Zapustaitė Daiva
75. Zizaitė Teresė
76. Žuk Jelena

FarmacIjoS FakuLtete

V. Petrikaitė gindama savo diplominį darbą diskutavo su prof. V. Brasiūnu

Prof. A. Savickas teigiamai įvertino L. Vilkelytės diplominį darbą

A. Karvelis gina savo diplominį darbą

Kelionės įspūdžiai į 62-ąjį Pasau-
lio farmacininkų kongresą

Šiais, 2002 metais, 62-asis Pasaulio farmacijos mokslų ir 
praktikos kongresas vyko rugpjūčio 31 – rugsėjo 5 dienomis Pietų 
Prancūzijos kurortiniame mieste Nicoje. Mes, Lietuvos farmac-
ininkų delegacija, išsiruošėme į kongresą autobusu. Važiavome 
per Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Slovėniją ir Italiją. Norėjome 
pasisemti naujų žinių ir užsienio šalių patyrimo, aplankyti far-
macijos muziejus, pamatyti vaistines ir vaistų gamybos įmones.

Ankstų rugpjūčio 23 dienos rytą iš 
Vilniaus išvykome „Kauno Piligrimo“ 
moderniu autobusu. Vidurdienį privaž-
iavome Lietuvos-Lenkijos sienos 
Lazdijų postą. Muitinės ir sienos 
perėjimo kontrolės formalumai užt-
ruko neilgai. Lenkijos pasieniečiai 
taip pat greitai mus praleido, čia 
pat vietoje, autobuse, įspausdami 
į pasus Ogrodnikų pasienio 
posto antspaudą. Dar patikrino 
autobuso dokumentus, kad 

įsitikintų, kad autobusas nėra vogtas. Ir štai jau riedame Lenkijos 
keliais.

Kraštovaizdis primena Lietuvą. Tokios pat kalvos, miškai ir 
miškeliai, kur ne kur melsvi ežerėliai. Dar jaučiamas ir tėviškės 
kvapas… Nuo seno šiame krašte gyveno mūsų protėviai ir dabar 
čia dar daug lietuvių.

Tik čia niekada nebuvo kolūkių, nebuvo nugriauti namai ir 
žmonės nebuvo sukelti į kolūkių centrus, todėl kiek akys užma-
to – vienkiemiai, tvarkingos sodybos, prie jų – sodai ir darželiai, 
dirbami laukai, ganosi galvijai. Kaip ir Lietuvoje, lietaus čia seniai 
nebūta. Žemė išdžiūvusi, žolė nugeltusi. Javai jau nuimti, žmonės 
kasa bulves. Sodai pilni obuolių, net šakos linksta.

Važiuojame pro judrius Lenkijos miestus ir miestelius. Visur 
daug krautuvių, kavinių, restoranų, įvairios reklamos. Miestuose 
stiebiasi bažnyčių bokštai. Kai kur neseniai pastatytos modern-
iškos, neįprastos išvaizdos šventovės.

Lenkijos keliai siauri, daug jų restauruojama. Mūsų autobusas 
didžiulis, 14 metrų ilgio. Priekyje lėčiau važiuojančias mašinas 
aplenkti sunku, vairuotojai turi būti labai atidūs. Lenkijos keliuose 
daug Lietuvos mašinų patyrė eismo nelaimių, buvo ir skaudžių 
žmonių aukų. Todėl mūsų autobusas važiuoja nedideliu greičiu.

Artėja Varšuva. Apie Varšuvą jau kitoks vietovaizdis. Nebėra 
kalvų, visur lygumos, kurios tęsiasi iki pat Krokuvos. Tai Lenkijos 
aruodas. Privažiuo-jame Vyslą. Jos vanduo gerokai pakilęs. Tai 
pati didžiausia Lenkijos upė, kurios ilgis net 1047  km. Vakarų 
Europoje už ją ilgesni tik Reinas ir Elbė. Vysla gavusi pradžią 
Lenkijos-Slovakijos pasienyje, vingiuoja per visą Lenkiją, pro 

Krokuvą, Varšuvą, Torunę ir įteka netoli Gdansko į Baltijos jūrą.
Pravažiuojame Varšuvos pakraščiu, centras lieka nuošalyje. 

Tačiau dar ir čia stiklu ir šviesomis tviska nauji prekybos ir pramogų 
centrai. Moderni automagistralė, kelių aukštų sankryžos, tad eismas 
daug saugesnis. Kadangi šeštadienio vakaras, todėl varšuviečiai 
skuba iš miesto. Susidaro transporto kamščiai, todėl turime vis po 
keletą minučių pastovėti, kol išvažiuojame iš Varšuvos.

Vidurnaktį pasiekiame Čenstachovą. Tai Lenkijos šventovė, 
kurią kasmet aplanko šimtai tūkstančių maldininkų, norinčių 
pasimelsti prie Stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo.

Mūsų viešbutis „Polonia Hotel“ miesto centre, prie geležin-
kelio stoties. Čenstachova primena Šiaulius. Joje gyvena apie 200 
tūkstančių gyventojų. Čenstachovoje daug metalurgijos ir tekstilės 
pramonės įmonių. Pro miestą teka upė Varta, antroji pagal ilgį 
Lenkijos upė. Tačiau Čenstachovoje ji dar neplati, jos ištakos vos 

už kelių dešimčių kilometrų.
Miesto centre yra aikštė, kurioje stovi graži gotikos stiliaus 

raudonų plytų didinga katedra ir kelių šimtmečių senumo šv. 
Zigmanto bažnyčia. Iš miesto centro Nekaltosios Mergelės 
Marijos gatvė veda į Jasna gora (Šviesaus kalno) šventovę, 

kurioje yra stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas.
Jasna gora kalne 1382 metais šv. Pauliaus vienuoli-

jai namus ir koplyčią pastatė Piastų karalių dinastijos 
kunigaikštis Vladislovas Opolčikas. Vėliau buvo 

pastatyta ir bažnyčia. Į vienu-
olyną stebuklingasis Dievo Mo-
tinos paveikslas buvo atvežtas 
iš Rusijos. Paveikslas 121,8 cm 
aukščio, 81,3 cm pločio, nupieš-
tas ant gruntuota drobe padengtų 
trijų liepos medžio lentų. Dievo 
Motina su kūdikiu ant kairės 
rankos nupiešta tamperos dažais.

1430 metais, kai Jasna gora 
puolė Čekijos husitai, paveikslas 
buvo išvežtas į Krokuvą. Ketve-
rius metus jis buvo saugomas 

karaliaus Jogailos dvare. Ten jis buvo papuoštas sidabriniais 
rūbais ir karūna, pažymint, kad Dievo Motina yra Lenkijos 
karalienė.

Vienuolyno papėdėje yra parkas ir Nežinomojo kareivio 
kapas. Vienuolynas pasitinka lankytojus aukštomis sienomis 
ir vartais, virš kurių herbas ir mozaikinė Švč. Dievo Motinos 
paveikslo kopija. Aukštas baltas Jasna Goros bažnyčios bokštas 
lyg sargas žvelgia į lankytojus ir į visą po jo kojomis plytintį 
Čenstachovos miestą.

Vienuolyno kompleksas keletą kartų buvo persta-tytas ir 
išplėstas. 17-ame amžiuje, vykstant karams su švedais, vienuo-
ly-nas buvo pavers-tas tvirtove, pasta-tytos aukštos gy-nybinės 
sienos ir bastionai. 18-ame amžiuje vienuolynas buvo puolamas 
rusų armijos, vėliau – austrų. Laimei, karų metu vienuolynas nebu-
vo sunaikintas.

Dabar vienu-
olyno viduje graži 
vėlyvojo baroko 
bažnyčia, kurios 
vienoje koplyčioje, 
centriniame alto-
riuje, stebuklingasis 
D ievo  Mot inos 
paveikslas. Kitose 
vienuolyno patal-
pose – muziejus. 
Vienuolyne gražūs 

Iš LFS veIkLoS

(Tęsinys žiūr. 11 psl.)
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kiemeliai, daug statulų.
Pasimeldę prie Švč. Dievo Motinos  

paveikslo ir apžiūrėję bažnyčią bei vienu-
olyną, važiuojame į Krokuvą, senąją Len-
kijos sostinę. Norime pabuvoti Krokuvos 
farmacijos muziejuje ir aplankyti  Vavelį 
– karališkąją pilį.

Išlipę iš autobuso, per miesto centrą 
skubame į muziejų. Tenka eiti keliolika 
minučių. Tačiau kelionė retai kada apsieina 
be nuotykių. Štai mūsų kolegei Teresei 
staiga atplyšo naujų basučių padas. Seniau, 
kai batų padai buvo prikalami ar prisiuvami, 
tokių dalykų neatsitikdavo. O dabar padai 
klijuojami. Bandome padą pririšti virvele, 
tačiau iš to jokios naudos. Kolegė atsisėdo ant 
suolelio ir sode ryžosi laukti, kol mes grįšime 
iš muziejaus ir eisime prie autobuso, kur ji 
turėjo kitą porą batų. Tačiau mūsų profesorius 
(kalbama apie profesorių Eduardą Tarasevičių 
– red.), pamatęs, kad nėra Teresės, pats nuėjo 
jos ieškoti. Pakeliui surandame batų krautuvę 
ir nutarėme nupirkti jai naujus batus. Vargais 
negalais surandame jai tinkamus ir, iš kišenių 
sukrapštę zlotus (didžiausią dalį prideda 
profesorius, nes krautuvė nepriima kolegės 
turimų dolerių), sumokame. Nupirkę batus, 
visi traukiame į muziejų.

Krokuvos farmacijos muziejus labai 
turtingas, turi kelis tūkstančius seniausių ir 
rečiausių eksponatų. Tai dar romėnų laikų 
indai „balzamaria“, kuriuose buvo laikomi 
aliejai ir balzamai, keraminiai indai „ung-
ventaria“ tepalams laikyti. Muziejuje yra 
ir viduramžių laikų mediniai bei metaliniai 
indai. Gausi įvairaus spalvoto stiklo štanglazų 
kolekcija. Įdomūs vaistinių medžiagų laiky-
mui indai iš majolikos. Jie pagaminti Len-
kijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje 
Britanijoje. Juos Krokuvos muziejui pado-
vanojo Londono farmacininkas Mataušas 
Grobovskis. Vaistinėms skirtą lenkų keramiką 
atstovauja porceliano indai iš Korco (19 
amž.), indai su žmonių figūromis iš Barano-
vkos, fajanso ir kiti indai.

Muziejuje eksponuojamas ir senovėje 
gydymui vartotas terijakas, kurio sudėtyje 
yra apie 80 įvairių komponentų ir kuris gy-
dymui buvo taikomas dvidešimt amžių. Be 
to, eksponuojami mumijo, žmogaus riebalai, 
mandragora, šimtakojai, gyvatės, purpuras, 
daug įvairių amuletų, kurie buvo nešiojami, 
kad apsisaugoti nuo ligų.

Atskiroje salėje vaistažolės, mineral-
inės ir organinės kilmės vaistams gaminti 
naudotos medžiagos: įvairių žvėrių kaulai, 
ragai, brangieji akmenys ir kt. Čia pat 
demonstruojami ir įrankiai vaistams gaminti, 
vaistažolėms džiovinti, smulkinti, aliejams 
ir sultims spausti, laboratoriniai vaistinės 
reikmenys. Daug įvairios literatūros, senų 
farmakopėjų, žinynų. Pasižymėjusiųjų Len-
kijos farmacininkų mokslininkų portretai 
puošia muziejaus sienas. Muziejaus grindys 
gražaus parketo. Jos labai saugomos ir 
lankytojams leidžiama vaikščioti tik kilimu 

padengtomis vietomis.
Ir čia mus ištinka nemalonumas. Ant 

aukšto pjedestalo stovėjo varinė grūstuvė. 
Vienas mūsiškių neatsargiai ją palietė ir ji su 
trenksmu nukrito ant parketo grindų. Laimei, 
grūstuvė nesuskilo, bet saugomo parketo 
grindys nukentėjo…

Muziejaus administracija mus labai ma-
loniai priėmė, viską aprodė ir atminimui su 
visais nusifotografavo. Mūsų vadovas prof. 
Eduardas Tarasevičius lenkiškai nuoširdžiai 
padėkojo ir padovanojo dekoratyvinę lėkštę 
su Lietuvos didžiųjų miestų herbais.

Atsisveikinę leidomės į Vavelio pilį, 
kuri stovi ant aukšto Vyslos kranto. Truputį 
nusivylėme, kadangi į karališkuosius rūmus 
nepatekome, nes būtų tekę kelias valandas 
stovėti eilėje. Gidė mums tiktai pilies kieme 
parodė, kur vykdavo turnyrai, kurioje rūmų 
pusėje buvo karaliaus, kur karalienės kambar-
iai, kur vykdavo užsienio svečių priėmimai. 
Karalių rūmus, vietoj buvusios pilies, pastatė 
16 amžiuje Žygimantas Senasis, kuris buvo 
vedęs Boną, italų kunigaikštytę. Kai Krokuvą 
valdė austrai, rūmuose buvo kareivinės, rūmų 
baldai ir kitas turtas buvo išgrobstyti. Antrojo 
pasaulinio karo metais Vavelyje gyveno vok-
iečių generalgubernatorius H. Frankas, kurį 
Niurnbergo teismas nuteisė mirties bausme.

Vavelio pilyje gyveno Jogailaičių giminės 
karaliai. Paskui, Vazų valdymo laikotarpiu 
Lenkijos sostinė buvo perkelta į Varšuvą. 
Šalia karaliaus rūmų esančioje Vavelio kat-
edroje buvo karūnuojami Lenkijos karaliai. 
Čia jie ir dabar miega amžinuoju miegu. 
Pirmasis buvo karūnuotas Vladislovas Lok-
ietka, kurio sūnus, vadinamas Kazimieru 
Didžiuoju, vedė Lietuvos Didžiojo kunigai-
kščio Gedimino dukterį Aldoną. Katedroje 
prie centrinių durų labai įspūdingas kankinio, 
Krokuvos arkivyskupo, Lenkijos globėjo, 
šventojo Stanislovo sidabrinis sarkofagas. 
Netoli jo karaliaus Jogailos antkapis. Jo 
žmonos karalienės Jadvygos palaikai, ją 
paskelbus šventąja, perkelti į altorių, tačiau 
jos balto marmuro antkapis su iškalta Jadvy-
gos figūra, taip pat yra katedroje. Katedros 
rūsyje ilsisi ir Adomo Mickevičiaus kūnas, 
parvežtas iš Paryžiaus, nors poetas Lenkijoje 
niekada negyveno. Katedroje ilsisi ir maršalo 
Pilsudskio palaikai, jo širdis kartu su motina 
– Vilniaus Rasų kapinėse.

Katedra labai puošni, joje daug altorių, 
skulptūrų, senų paveikslų, brangių 17 amžiaus 
gobelenų. Krokuvoje arkivyskupu ir kardino-
lu buvo Karolis Voityla, kuris dabar Šventasis 
Tėvas Jonas Paulius II.

Jaunesnieji mūsų grupės kolegos užlipa į 
katedros varpinės bokštą, kad galėtų prisiliesti 
prie Didžiojo Žygimanto varpo, sveriančio 
12 tonų, šerdies. Sakoma, kad to, kuris kaire 
ranka palietė varpo šerdį, norai išsipildys.

Krokuvoje aplankome dar pora vaistinių. 
Vienoje – didelis homeopatijos skyrius. Kro-
kuvos vaistinėse dar gaminama nemažai ir 
vaistų pagal receptus. Oficinose senoviniai 
baldai, kurie iš mūsų vaistinių sovietiniais 

laikais buvo išmesti.
Paklaidžioję senovinėmis Krokuvos gat-

velėmis, vėl sėdame į autobusą ir skubame per 
Slovakiją į Vengriją, kur mūsų laukia nakvynė. 
Važiuojame kalnų keliais per Rytinius Karpa-
tus, vadinamus Tatrais. Pagal kelią visą laiką 
mus lydi šniokšdama kalnų upelė.

17-tą valandą kertame Slovakijos sieną. Į 
mūsų pasus Trstenos pasienio poste įspaudžia-
mas antspaudas. Pro šalį lekia nedideli Slova-
kijos kaimeliai. Kaimuose sodybos, prisiglau-
dusios viena prie kitos. Namai dažniausiai 
galu į kelią, nedidelis kiemelis, šalia – ūkiniai 
pastatai. Čia pat už jų sienos, kaimyno gyve-
namasis namas. Už namų – medžiais apaugę 
kalnai. Kur ne kur didesnės sodybos, prie 
jų – darželis ir sodas. Žmonėms čia gyventi 
nelengva, nes mažai žemės. Važiuojame 
pro didesnį Slovakijos miestą Ruženberoką, 
stovintį ant Vagupės krantų. Tai viena didesnių 
Slovakijos upių, įtekančių į Dunojų.

Mieste nemažai pramonės įmonių, graži 
balta bažnyčia. Tačiau sustoti ir apsidairyti 
negalime, Budapeštas dar toli. Slovakijos 
laukuose visur kukurūzai, o jų stiebai aplipę 
burbuolėmis, kiti javai jau nuvalyti. Kai kur, 
kalnų atšlaitėse, auginamos ir vynuogės, 
nors šiuose kraštuose labiau mėgiama slyvų 
degtinė „slivovica“. Vakaras. Pro šalį lekia 
miestelių ir kaimų žiburiai.

Į Budapeštą atvažiuojame po vidurnakčio. 
Mūsų viešbutis šiaurinėje miesto dalyje – 
Budoje, prie stadiono ir šokių salės. Žemai 
plyti Pešto žiburiai. Nors vėlyvas vakaras, 
diskotekoje dar šokama. Šokiai tęsiasi iki ryto. 
Tranki muzika neleidžia mums užmigti, nors 
kelionėje gerokai pavargome.

Rytą po pusryčių leidžiamės žemyn per 
Dunojaus tiltą į Peštą.

Budapeštas didelis miestas, jame virš 2 
milijonų gyventojų. Dunojus miestą dalija 
į dvi dalis. Žemesnioji, esanti pietiniame 
Dunojaus krante, Peštas. Čia gražūs didingi 
gotikos stiliaus Parlamento rūmai, muziejai, 
teatrai, valdžios įstaigos ir verslo centrai. 
Antroji miesto dalis – Buda, šiauriniame 
Dunojaus krante išaugusi ant aukštų kalvų. 
Budoje – karalių rūmai, garsioji šv. Matijaus 
katedra, tvirtovė ir vandens saugykla. Daug 
gražių statulų, paminklų, prabangių viešbučių.

Šv. Matijaus katedroje buvo karūnuojami 
Vengrijos karaliai. Katedra labai puošni, 
gotikos stiliaus, nors senoji dalis – romanų 
stiliaus. Joje daug altorių, puošnūs vargonai, 
vitražai. Aukštas katedros bokštas vainikuoja 
visą miestą. Pamaldų metu turistai į šventovę 
neįleidžiami, tad tenka pusvalandį palaukti. 
Dairomės po Budą, nuo baliustrados žvel-
giame į žemai plaukiantį Dunojų. Potvynis 
jau pasibaigęs, bet vanduo dar gerokai pakilęs. 
Jis buvo apsėmęs ir didelę Margeritos salą, 
kurioje garsios terminės maudynės. Dunojumi 
plaukia laivai. Jis yra pagrindinė Vengrijos 
magistralė, per kurią Vengrija susisiekia su 
kitomis pasaulio valstybėmis. Tai antroji pa-
gal ilgį Europos upė. Prasidėjęs Vokietijoje, 

Iš LFS veIkLoS

TARPTAUTINIAME IPSF KONGRESE 
PLEVĖSAVO IR LIETUVOS VĖLIAVA

SFD taip pat yra IPSF narė
Manau plačiai pristatinėti kas tai yra IPSF jau nebereikia, tačiau 

kas dar nežino – IPSF – tai Tarptautinė Farmacijos Studentų Fed-
eracija, vienijanti studentus farmacininkus iš daugiau nei 60 šalių. 
Tai organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra studijuoti, pakelti 
studentų farmacininkų susidomėjimą ir skatinti tarp jų tarptautinį 
bendradarbiavimą. Šis tikslas yra siekiamas per publikacijas, įvairius 
projektus, tarptautines konferencijas ir studentų pasikeitimo progra-
mas. Svarbiausia vieta IPSF kalendoriuje – kasmetinis kongresas, 
vykstantis kiekvienas metais vis kitoje šalyje.

Kongresas
Šiais metais jau 48-asis IPSF kongresas vyko Budapešte. Mieste, 

kur gyventojų yra daugiau nei pusėje Lietuvos! Taigi, dvylika dienų 
šis miestas dar pasipildė 210 studentų iš visų pasaulio šalių.

Kongresas – tai neeilinė galimybė susitikti su studentais iš viso 
pasaulio, išgirsti apie jų organizacijų veiklą, pasiekimus ir ateities 
planus. Viena diena kongrese visada skiriama IPSF vykdomiems 
projektams, jų analizei ir diskusijoms apie tai, ką galima drauge nu-
veikti kitais metais. Atskiras dėmesys skiriamas vykdomai Studentų 
Pasikeitimo Programai (SEP), kuri yra viena populiariausių programų, 
pritraukianti daugiausiai studentų. Kaip ir kiekvienais metais buvo ir 
simpoziumo diena, tačiau šiemet tai buvo oficialus mokslinis renginys 
Vengrijoje, kurio tema „Žmogaus genomo projektas“. Apie naujau-
sius atradimus genetinėj srity ir ateities genetinę terapiją pasakojo 
prof. Czeizel Endre iš Vengrijos ir dr. Janet Karlix, atvykusi iš JAV. 
IPSF didelį dėmesį skiria farmacijos studentų studijų kokybei ger-
inti. Vykusiame mokomajame forume, kur dalyvavo nemaža grupė 
profesorių, virė diskusijos, ką gali šiuo klausimu padaryti patys 
farmacijos studentai. 

O vakare…
Su dar didesne energija visi susirinkdavo į vakarėlius. Dvylika 

naktų, pilnų šokių, dainų, pokalbių, siautulio, kuris užsitęsdavo iki 
pat aušros, prabėgo kaip viena. Viską sunku net išvardinti: tarptautinis 
vakaras, kurio metu kiekvienai delegacijai reikėjo pristatyti savo šalį. 
Mūsų tautiniai kostiumai ir polkos temperamentas visiems paliko 
didžiulį įspūdį! Tradicinis vakaras su vengrų šokiais, „barbecue par-
ty“, naktinis paklaidžiojimas po baisius ir tamsius labirintus, vakarėlis 
turkiškose termose, karaoke, šokiai... Visko tiesiog neįmanoma sum-
inėti! Deja, viskas, kas turi pradžią, galiausiai sulaukia ir pabaigos. 
Šis kongresas taip pat ne išimtis – tad su skaudančia širdimi teko 
išsiskirti su naujai surastais draugais, su viltimi , kad gal kada nors 
vėl pavyks susitikti…

Dėkojame

Tarptautinio kongreso mokestis tikrai neprieinamas lietuvio 
studento kišenei, o dalyvavimas jame suteikia daug energijos, naujų 
minčių ir planų tolesnei draugijos veiklai. Norėtumėm labai padėkoti 
parėmusiems studentus ir „GEDEON RICHTER“

ASTA Klimašauskaitė ir BIRUTĖ Kaušilaitė

FarmacIjoS FakuLtete - Studentų gyvenimas

NICA 2002
Rugpjūčio 23 pajudėjome į ilgą kelionę. Kelionės tikslas – pa-

saulinis farmacininkų kongresas „FIP“, kuris kiekvienais metais 
pakviečia farmacininkus iš viso pasaulio į vieną miestą. Šiais metais 
kongrese dalyvavo 3500 farmacininkų. Lietuvai atstovavo 45 žmonės, 
tai tikrai nemažai, tokio dydžio valstybei. Autobusu nukeliavome virš 
6000 km. Kelionė tikrai neprailgo, nes pastoviai buvo organizuojami 
įvairus renginiai. Kadangi buvome toli  nuo Lietuvos tai negalėjome 
skaityti periodinės spaudos. Mus „šviesdavo“ Laimis Akramas ir 
Rima Balanaškienė. Naujienas jie spėdavo rasti interneto kavinėse. 
Po naujausių žinių darbą perimdavo „kultūros ministrė“ Nijolė 
Kleinienė. Tada prasidėdavo dainos, kurios gražindavo šypsenas 
veiduose ir pakeldavo nuotaiką. Taip pat buvo ir „fizinio aktyvumo“ 
ministerija, už kurią atsakingi buvau aš ir Mantas. Todėl, tik auto-
busui sustojus, būdavo organizuojamos tinklinio varžybos, kurios 
išjudindavo sustingusius sąnarius.

Taip mes keliavome pro daugelį miestų, apžiūrėdami įvairias 
žymias vietas, nuo kurių gausybės net galva susisuko kelionės 
pabaigoje. Taigi, iki Nicos keliavome per įvairias Europos šalis. 
Lenkijoje viešėjome Čestakovos vienuolyne, Krokuvoje aplankėme 
farmacijos muziejų. Vengrija nustebino savo sostine Budapeštu bei 
nepakartojamomis terminėmis pirtimis. Slovėnija žavėjo savo nepa-
prastu jaukumu, švara kalnų kraštovaizdžiu. Čia maloniai pasitiko 
mums, lietuviams, taip gerai žinoma vaistų gamintoja „KRKA“. 
Italijoje viešėjome romantiškoje Venecijoje, Florencijoje, Milane, 
Monake, Monte Karlo ir pagaliau po savaitės važiavimo mes atvy-
kome į Nicą. Penkios dienos Nicoje greit prabėgo. Rytais eidavome 
klausyti įvairių pranešimų, o vakare keliaudavome į kitus miestelius, 
kildavom į kalnus. Net nepajutome, kaip atėjo ketvirtadienio rytas 
ir turėjome išvažiuoti iš Nicos.Tačiau tai buvo dar ne pabaiga, nes 
pakeliui į Lietuva mes aplankėme Strasbūrą, Ženevą ir po  kelių dienų 
pasiekėme Kylį. Po poros valandų pravaikštos jau buvome kelte. Visi 
po truputi pradėjo ruoštis vakarui. Jo metu buvo įteikti apdovanoji-
mai už „nuopelnus“ kelionės metu, o kartu tai buvo atsisveikinimo 
vakaras. Po apdovanojimų prasidėjo ilgai laukti šokiai. Šokiai truko 
iki pat paryčių. Todėl kelionėje laiką išnaudojome beveik 100%. 
Visos kelionės metu nepralenkiamas buvo profesorius Tarasevičius, 
kuris savo sąmoju, energija, išmintim  sužavėjo visus. Sekmadienio 
vakarą pasiekėme Klaipėdą. Viskas malonu arba gera turi pabaigą. 
Baigėsi ir mūsų „žygis“ per Europą...

Mums, studentams, ši kelionė buvo labai naudinga. Susipažinome 
su daugeliu Europos miestų bei įžymių vietovių, įgavome naujų žinių 
ir patirties bendraudami su užsienio specialistais farmacininkais. 
Daug aktualių Lietuvos farmacijos problemų sužinojome ben-
draudami su vyresniais kolegomis. Norėtumėm nuoširdžiai padėkoti 
Farmacijos fakultetui, Lietuvos farmacijos sąjungai ir Litfarmai, už 
tai, kad jie surado mums lėšų šiai kelionei.

Evaldas

Mes nusifotografavome su P. Kilgastu - FIP prezidentu Pakeliui į Nicą aplankėme eksponatais turtingą Krokuvos farmacijos 
muziejų
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62-ojo Pasaulinio farmacijos mok-
slų ir praktikos kongreso nau-
jienos

Atkelta iš 4 psl.

Beje, šio kongreso metu buvo pažymėta, kad FIP 
tarptautinei organizacijai šiais metais sukanka 90 m. nuo jos 
įkūrimo Hagoje 1912 m. Pagrindinė kongreso tema buvo: 
„Saugios sistemos – saugus gydymas – saugūs pacientai“. 
Per 5 dienas įvyko 13 simpoziumų, 2 forumai, 2 farmac-
ininkų asamblėjos, buvo skaitomi moksliniai – praktiniai 
pranešimai 10-je sekcijų. Kaip ir kiekvienais metais dalis 
pranešimų buvo pateikta stendinių pranešimų forma, o visų 
pranešimų tezės atspausdintos atskiroje knygoje. Kasdien 
vyko spaudos konferencijos.

Toliau norėčiau pateikti įdomiausių pranešimų trumpą 
apžvalgą. Norintiems plačiau susipažinti su kongresu, 
siūlome pasinaudoti interneto puslapiu: www.fip.org (FIP 
Nice 2002 Media PROGRAMME.doc.). Be to, pateiksime 
ir Prancūzijos farmacijos trumpą FIP Tarybos svarbiausių 
sprendimų charakteristiką bei santrauką. Vertos dėmesio 
ir Pasaulio farmacijos lyderių konferencijos, skirtos far-
macijos profesijos ateities elementų apžvalgai, pranešėjų 
pateikta medžiaga.

Kaip gi atrodo iš arti Prancūzijos farmacijos sektorius?
Prancūzai farmacininkus apibūdina politechnikais, kurie 

aprūpina vaistais gyventojus per ligoninių ir visuomenės 
vaistines, dirba vaistų didmeninėje prekyboje, vadovauja 
klinikų laboratorijoms, dirba farmacijos mokslo tiriamu-
osius darbus ir dalyvauja vaistų gamybos procesuose. Po 
6 metų studijų farmacininkai gauna vieningą visoje šalyje 
farmacininko diplomą, kuris suteikia teisę įstoti į vienintelę 
profesinę organizaciją „l’Ordre des pharmaciens“ („Farmac-
ininkų ordinas“).

Nuo 1941 m. įstatymas įteisino visuomenės vaistinių li-
cencijavimą, atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir tuo siekiant 
racionaliai išdėstyti vaistines po visą šalį. 1945 m. vyriausybė 
pavedė vaistininkų organizacijai (l’Ordre des pharmaciens) 
vykdyti visų vaistininkų registraciją ir tai užtikrina lig šiol 
profesinius įsipareigojimus bei profesijos nepriklausomybę.

1978 m. vaistų registravimo teisės aktai buvo suderinti su 
Europos Sąjungos direktyva, o 1989 m. Prancūzijos įstatymai, 
susiję su imunologinių, radioaktyvių, homeopatinių ir kraujo 
produktų registracija, buvo pakoreguoti, atsižvelgiant į Euro-
pos Sąjungos reikalavimus. Nuo 1992 m. įsigaliojo tarpusavio 
inspekcijos išvadų pripažinimas, siekiant įdiegti visose ES 
šalyse Geros gamybos praktikos taisykles.

Dar norėčiau pateikti duomenų apie vienintelę Prancūzijoje 
profesinę farmacininkų organizaciją „l’Ordre de pharma-
ciens“. Prancūzijoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, 
farmacininkai, kaip ir teisininkai, gydytojai, stomatologai, 
architektai, advokatai, veterinarijos gydytojai, priklauso 
laisvųjų profesijų kategorijai. Šios profesijos atstovai turi tris 
bendras savybes:
 Jiems būtina profesinė ekspertizė, nustatant atitikimą 

pripažintai kvalifikacijai;
 Jų veikla remiasi asmeniniais kontaktais ir kliento pasitikė-

jimu;
 Jų veikla atidžiai kontroliuojama ir reguliuojama.

Dabar galiojantį “Farmacininkų ordino” statusą dar 
1945 m. patvirtino generolo Degolio pirmoji vyriausybė. 
Statute pabrėžta, kad šis ordinas užtikrina farmacininkų 
profesinių įsipareigojimų vykdymą, o taip pat garantuoja 
šios profesijos nepriklausomybę. Farmacininkų ordine nar-
ystė yra privaloma. 2002 m. sausio 1 d. šioje organizacijoje 
buvo 50889 farmacininkai, dirbantys atvirose vaistinėse, 
3166 – vaistų gamyklose, 784 – vaistų tiekimo įmonėse, 
4302 – ligoninių vaistinėse, 8067 – klinikinės biologijos 
laboratorijose. Farmacininkai, tapdami ordino nariais, turi 
pasirinkti vieną iš 6 sekcijų pagal savo veiklos specifiką. 
1998 m., vykdant sveikatos sistemos reformą, buvo įkur-
ta Prancūzijos sveikatinimo produktų higieninės saugos 
agentūra, kuri tęsia Prancūzijos vaistų agentūros veiklą. 
Šioje agentūroje dirba 600 specialistų ir apie 1000 ekspertų. 
Naujo vaisto registracija užtrunka iki 3 mėn. Prancūzijos 
rinkoje yra 7650 registruotų vaistų.

Farmacijos mokslų pažangai skatinti Prancūzijoje yra 
Nacionalinė farmacijos akademija, įkurta 1803 m. Joje yra 
apie 300 narių, kurie pasiskirstę į 5 sekcijas.

Pagal Prancūzijos įstatymus visose vaistingųjų produktų 
stadijose – gamyboje, tiekime ir vaistų išdavime pacientams 
- turi būti farmacijos specialistai. Reikia pažymėti, kad 
šioje šalyje vaistinės savininku gali būti tik kvalifikuotas 
farmacininkas, draudžiamas vaistinių “grandinių” kūrimas.

Kalbant apie specialistų rengimą, reikia pažymėti, kad 
Prancūzijoje yra 24 farmacijos fakultetai ir kasmet juose 
studijuoja 2250 studentų, o nuo 2002 m. šis skaičius pa-
didintas iki 3000 studentų. Nuo 1996 m. įvestas privalomas 
kvalifikacijos kėlimas ligoninių vaistininkams, o nuo 2002 
m. jis privalomas visiems farmacininkams. Tobulinimo pro-
gramos, kurių yra virš 300, vykdomos ir farmacijos fakultet-
uose ir profesinės organizacijos rengiamuose kursuose.

Prancūzijoje yra 23308 visuomenės vaistinės, vienai 
vaistinei tenka vidutiniškai 2575 gyventojai. Licencijas 
naujų vaistinių steigimui išduoda vietinės valdžios atstovai, 
atsižvelgdami į geografines ir demografines sąlygas.

Įdomu pažymėti, kad sveikatos apsaugai Prancūzijoje 
skiriama 9,5 % vidinio šalies produkto, o Europos Sąjungos 
šalių vidurkis – 8,7 %. Pagal naujų vaistų sukūrimą per 20 
metų Prancūzija užima trečią vietą (po JAV ir Japonijos), 
pateikusi 108 naujus medikamentus. Šalyje yra 505 vaistų 
gamybos kompanijos bei 19 vaistų tiekimo įmonių. Didmen-
inis vaistų prekybos antkainis yra pastovus ir sudaro 10,74% 
nuo gamintojo kainos. Mažmeninis kompensuojamų vaistų 
prekybos antkainis sudaro 26,1% ir dar 0,53 Euro už 
kiekvieną pakuotę. Kompensuojamieji vaistai sudaro 82 % 
visų vaistingųjų produktų, o nekompensuojamieji vaistai, 
parafarmaciniai ir kosmetikos produktai sudaro 18 %. Vien-
as prancūzas vidutiniškai vaistų sunaudoja už 412 Euro.

Vertinant kongreso simpoziumuose pateiktą informaci-
ją, reikia pažymėti, kad simpoziumai buvo suskirstyti į 
farmacijos mokslų grupes ir farmacijos praktikos grupes, 
o 2 simpoziumai buvo jungtiniai.

Kalbant apie farmacijos mokslų simpoziumų tematiką, 
reikia atkreipti dėmesį, kad šiais metais didelis dėmesys 
buvo skirtas naujų vakcinų ir vakcinacijos būdų pristaty-
mui. Keletas pranešimų buvo skirta mukozinėms vakcin-
oms ir mukozinei vakcinacijai nuo tuberkuliozės. Trans-
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Dunojus savo vandenis plukdo per septynias 
valstybes, kol įteka į Juodąją jūrą. Jo ilgis 
2850 km, už Dunojų ilgesnė tik Volga. Gal 
ir lietuviai kadaise gyveno prie Dunojaus, 
nes mūsų liaudies dainose jo vardas dažnai 
minimas.

Netoli Katedros iškilus paminklas šv. 
Trejybei – aukšta kolona su figūromis. Pa-
minklas skirtas viduramžiais buvusio maro 
aukoms atminti.

Buda ir Peštas į vieną miestą buvo sujungti 
1873 metais, abi miesto dalis dabar jungia net 
devyni tiltai. Įspūdingiausias Baltasis grand-
inių tiltas, tikra Dunojaus ir miesto puošmena.

Vengrija turi seną istoriją. 1000-aisiais 
metais Vengriją apkrikštijo ir Vengrijos 
kunigaikštystė tapo karalyste. XV amžiuje 
Vengriją puolė turkai ir užkariavo didelę dalį 
jos teritorijos, kuri net 150 metų kentė turkų 
jungą. 1600-aisiais metais austrai padėjo ven-
grams išvyti turkus, bet, kaip tai dažnai būna, 
patys pamiršo iš Vengrijos išeiti. Austrijos 
imperatoriai Habsburgai ilgai valdė Vengriją, 
tik Austrijai nusilpus dėl karų su Italija ir 
Prūsija, buvo sudaryta bendra Austrijos – Ven-
grijos imperija, kuri išsilaikė iki 1918 metų. 
Nepriklausomybę Vengrija atgavo tik 1918 
m. lapkričio 16 dieną, kai Vokietija ir Austro 
– Vengrija pralaimėjo pirmąjį pasaulinį karą, 
kuriame jos buvo sąjungininkės.

Vengrijos istorija siekiasi ir su Lietuva. 
Kai Lenkijos karalius Kazimieras Didysis 
nepaliko įpėdinio, Lenkijos karaliene buvo 
paskelbta Kazimiero sesers sūnaus Liudviko, 
Vengrijos karaliaus, duktė Jadvyga. Jadvyga 
ištekėjo už Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Jogailos. Jogailos ir ketvirtosios jo žmonos, 
Alšėnų kunigaikštytės Sofijos, sūnus Vladis-
lovas buvo išrinktas Vengrijos karaliumi. 
Jam žuvus karuose su turkais, Vengrijos 
sostas atiteko jo pusbroliui, Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero 
sūnui, Vladislovui, šv. Kazimiero broliui. 
Jogailaičiai Vengriją valdė nuo 1496 m. iki 
1526 metų. Lietuva savo didžiuoju kunigai-
kščiu 1576 m. pripažino Vengrijos kunigai-
kštį Steponą Batorą, jau lenkų išrinktą savo 
karaliumi. Steponas Batoras 1579 m. Vilniuje 
įsteigė Vilniaus aukštąją mokyklą – Akademi-
ją ir labai sėkmingai 10 metų valdė Lietuvą ir 
Lenkiją, kol susirgo ir mirė Gardine.

Vengrija graži ir įdomi šalis. Jos plotas 
93 tūkst. kvadratinių kilometrų, gyvena apie 
11 milijonų žmonių. Vengrija lygumų kraštas, 
nors šiaurėje ją liečia Karpatų, o vakaruose 
Alpių kalnų pakraščiai. Vengrijoje išvystyta 
pramonė ir žemės ūkis. Lietuvos miestuose 
jau daug metų važinėja jų gamybos autobusai 
„Ikarus“. Garsios Chinoino, Egis, Gedeono 
Richterio vaistų pramonės įmonės.

Pešte apžiūrėjome miesto centrą, didingą 
Didvyrių aikštę, jos kolonadą su Vengrijos 
karalių statulomis, paminklą Vengrijos tūk-
stantmečiui. Pabuvojome netoli esančiose 
Sečenio terminėse pirtyse – mineralinio 
vandens šiltuose baseinuose.

Vengrija labai turtinga terminiais miner-
alinio vandens šaltiniais, jų šalyje virš 500. 
Todėl kiekvienas miestas turi savo baseiną, 
kurį lanko dideli ir maži miesto gyventojai. 
Pačiame Budapešte tokių šaltinių 80 ir 50 
baseinų.

Išsimaudę, pasigėrėję Budapeštu, 
skubame tolyn į pietus. Važiuojame per 
Vengrijos laukus. Visur auginami kukurūzai 
ir vynuogės. Vengrija garsėja vynuogin-
inkyste, ypač Tokajaus vynais. Vynui laikyti 
po žeme įrengtos kilometrus besitęsiančios 
vyno saugyklos. Norint išlaikyti gerą vyną, 
reikalinga atitinkama temperatūra ir drėgmė. 
Tam geriausiai ir tinka požeminės saugyklos.

Privažiuojame Balatono ežerą. Jo ilgis 
72 km, plotis 13 km. Tai didžiausias Ven-
grijos vandens plotas, bet ežeras nėra gilus. 
Balatonas – Vengrijos poilsiavietė. Pagal jo 
krantus įsikūrę jaukūs kurortiniai miesteliai, 
moteliai, viešbučiai, vilos. Daug žalumos ir 
gėlių. Sustojame nedideliame Sandov mi-
estelyje. Pietų metas ir mes gerokai išalkę. 
Užeiname į vieną jaukią užeigą. Šeimininkai 
mums pasiūlo tik vengriškos sriubos, kitų 
valgių visam autobusui jie neturi paruošę, 
todėl mums tektų ilgokai laukti. Sutinkame su 
jų pasiūlymu ir, susėdę prie paprastų kaimiškų 
stalų, laukiame sriubos. Du tautiniais rūbais 
padavėjai ant medinių neštuvų atneša puodus 
garuojančios, gardžiai kvepiančios sriubos 
ir baltos kvietinės duonos. Sriuboje daug 
mėsos, tad čia mums kartu ir antras patiekalas. 
Užsigeriame baltu ar raudonu vengrišku vynu, 
kurio mums atneša pilnus ąsočius. Už skanius 
ir sočius pietus sumokame po 15 litų ir einame 
pasidairyti prie Balatono. Prieplaukoje stovi 
laivas. Pakrantė akmenuota, vanduo skaidrus. 
Braidome po vandenį, jis šiltas ir negilus. Gali 
bristi toli, o vanduo nesiekia juosmens. Ežere 
pilna laivelių. Baltos burės nuostabiai atrodo 
vakarėjančio dangaus fone.

Vėl mūsų autobusas rieda tolyn. Dar ilgai 
važiuojame Balatono pakrante. Už ežero dar 
10 km – ir Slovėnijos siena. Pasienyje ilgokai 
laukiame, kol ateis surinkti mūsų pasų. Paga-
liau pasirodo pasienietė mergina, ji nusineša 
mūsų pasus į postą, kuriuos netrukus grąžina. 
Ir taip atsisveikiname su Vengrija. Slovėnijos 
pasienietis mūsų pasus antspauduoja čia pat, 
autobuse.

Važiuojame į vieną didesnių Slovėnijos 
miestų Mariborą, kuris išsidėstęs abipus 
Dravos upės.

Slovėnija nepriklausoma valstybe tapo 
visai neseniai, suirus Jugoslavijos federacijai. 
Laimei, Slovėnijoje vidaus karo nebuvo.

Slovėnija – šiaurinė buvusios Jugoslavi-
jos dalis. Ji ribojasi su Austrija, Vengrija, 
Kroatija ir Italija. Dauguma slovėnų katalikai, 
jų miestus ir miestelius puošia aukšti bažnyčių 
bokštai.

Šalyje išvystyta vynininkystė, auginama 
daug vynuogių. Krašte plačiai kultyvuojamas 
kalnų sportas, nes Slovėnijoje dunkso pietų 
Alpių kalnų grandinė. Mariboro miestas garsė-

ja kaip žiemos sporto miestas, čia įrengtas ir 
kabančių vagonėlių keltas į kalnus. Apie miestą 
visur vynuogynai ir kukurūzų laukai.

Tačiau apžiūrėti Mariborą neturėjome laiko. 
Papusryčiavę skubame į Slovėnijos pietus, į 
Novo-Miasto, kur įsikūrusi KRKA firmos vaistų 
gamykla. Ji Lietuvoje gerai žinoma, nes tiekia 
daug gerų, veiksmingų preparatų.

Gamykla įkurta 1954 metais. Pavadinta 
ji KRKA upės, tekančios pro Novo-Miasto, 
vardu. KRKA firma gamina antibiotikus, 
cheminius preparatus – generines medžiagas, 
įvairių gatavų formų vaistus, medikamentus 
veterinarijai, insekticidus ir antiparazitin-
ius preparatus, parfumeriją ir kosmetiką, 
maistą žuvims ir smulkiesiems gyvūnams. 
Produkciją eksportuoja į Europos šalis, JAV, 
Japoniją, NVS šalis ir Pietų Afriką. Nemažai 
nereceptinių preparatų gamina iš augalinės 
žaliavos. Įmonėje atliekamas platus mokslinis 
tiriamasis darbas. Joje dirba farmacininkai, 
chemikai, biologai, gydytojai, veterinarai, 
ekonomistai. Nuo 1970 m. KRKA firma 
paskyrė jau 1000 stipendijų studentams. 
Firmoje dirba apie 3000 žmonių.

Mus priėmė administraciniame pastate. 
Visur nepaprasta švara, labai gražios šlifuoto 
marmuro grindys. Kadangi visos įmonės 
apeiti per dieną neįmanoma, gamyklos salėje 
mums parodė filmą apie gamyklą. Paskui 
lankėmės produkcijos kokybę tikrinančioje 
laboratorijoje. Daug naujos kompiuteriais val-
domos aparatūros. Laboratorijoje daugiausia 
dirba farmakotechnikai. Kiekvienas atlieka tik 
po vieną operaciją, tai yra aptarnauja tik po 
vieną prietaisą. Laboratorijos vadovė baigusi 
aukštąjį farmacijos mokslą.

1998 m. rudenį buvo pradėtas statyti ir 
šiemet baigtas labai modernus tablečių ce-
chas, kuris beveik visiškai automatizuotas: 
operatorius tiktai seka kompiuteriais valdomą 
gamybos procesą. Gamybos linija eina per ke-
lis aukštus. Viskas vyksta už stiklinės sienos: 
ingredientai sumaišomi, masė sijojama, 
granuliuojama, tabletuojama, tabletės dražuo-
jamos ir fasuojamos. Darbininkės sufasuoja 
tik tablečių dėžutes į pakus išsiuntimui. Po 
kiekvienos operacijos visi įrengimai plaunami 
ir džiovinami. Tai XXI amžiaus gamyba.

Firma kalnų restoranėlyje mus pavaišina 
skaniais pietumis. Ir mes vėl kelyje…

Socialinių mokslų daktarė,
provizorė Regina Žukienė

(tęsinį skaitykite sekančiame žurnalo numeryje)
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(pvz. dalis vaistų kontrolės laboratorijų darbuotojų galėtų 
persikvalifikuoti į farmacijos inspektorato veiklą);

4. Būtų panaikintas vaistų registracijos centras kaip komisijų 
veiklą dubliuojantis padalinys sustiprinant vaistų moni-
toringo komisijos veiklą kaupiant operatyvią informaciją 
apie Lietuvos rinkoje esančius kompensuojamuosius ir 
kitus vaistus;

5. Jungtiniame FVKD visų padalinių vadovams užėmusiems 
pareigas konkurso tvarka būtų suteikta galimybė diegti 
Europos Sąjungos daugumos šalių farmacijos sektoriaus 
veiklos Lietuvai priimtiną patirtį.

Jei aukščiau nurodytų sąlygų nebūtų galima įgyvendinti, tai FD 
ir VVKT sujungimas neturi prasmės. Tokiu atveju FD galėtų 
būti SAM struktūriniu padaliniu, o VVKT kaip farmacijos 
veiklą kontroliuojanti institucija periodiškai turėtų teikti 
ataskaitą Farmacijos departamentui apie viso farmacijos sek-
toriaus kasdieninę būklę bei siūlyti Farmacijos departamentui 
teisės aktų pataisas farmacinės veiklos tobulinimo klausimais.

Pagarbiai, 
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas

Prof. Eduardas Tarasevičius

Sveikatos apsaugos ministrui
p. Konstantinui Romualdui Dobrovolskiui          2002 09 
10d.
Į 2002 08 23 Nr. 01 27 2281

Dėl Farmacijos departamento ir 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie SAM restruktūrizavimo 

Gerbiamas Ministre!

Atsižvelgiant į Jūsų prašymą pateikti samprotavimus, 
vizijas, rekomendacijas ir pasiūlymus kaip restruktūrizuoti 
Farmacijos departamentą  (FD) ir Valstybinę vaistų kontrolės 
tarnybą (VVKT) siunčiame Jūsų žiniai žemiau išdėstytus 
samprotavimus ir pasiūlymus.

Vertinant lig šiol buvusį dviejų institucijų (FD ir VVKT) 
prie SAM bendradarbiavimą tenka konstatuoti, kad jis buvo 
formalus ir nenukreiptas vieningos vaistų politikos įgyvend-
inimui mūsų šalyje. Pasitaikė ir funkcijų dubliavimo, ir 
neapibrėžtos atsakomybės dėl kompensuojamų-jų vaistų 
išnykimo iš Lietuvos rinkos, ir “nesusikalbėjimo” dėl laikinų 
leidimų išdavimo neregistruotiems vaistams, ir nesusipratimo 
rekomenduojant ministrui farmacinės veiklos licencijavimo 
komisijos pirmininką, ir t.t.

Pagal PHARE 1995m projekto “Farmacijos sektoriaus 
restruktūrizacija Lietuvoje” reko-

mendacijas turėjo būti įkurtos 2 institucijos, kurių funkcijos 
turėjo būti griežtai reglamentuotos.

Netgi šių institucijų vadovus turėjo tvirtinti Premjeras 
Sveikatos apsaugos ministro teikimu.

Tačiau atsitiko taip, kad dažna FD vadovų kaita nesudarė 
sąlygų iš esmės kurti farmacijos ir vaistų sektoriaus politikos 
projektų, kuriuos, savaime suprantama, turėjo tvirtinti min-
istras, o VVKT didžiausią dėmesį skyrė vaistų registracijos 
procedūrai nekreipdama dėmesio į nuolatinį Lietuvos farmaci-
jos sąjungos raginimą padidinti užsienio vaistų gamintojams 
registracijos mokestį (mūsų valstybė prarado dideles lėšas, 
kurias galima buvo investuoti į modernios VVKT institucijos 
sukūrimą). Ir šiuo metu kai kurių SAM pareigūnų neigiama nu-
ostata FD atžvilgiu neleidžia tinkamai panaudoti FD specialistų 
profesinį potencialą farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų projektų kūrimui, o tai prieštarauja PHARE ekspertų 
principinei nuostatai apie FD funkcijas.

Mūsų nuomone, Sveikatos apsaugos ministro žiniasklaido-
je ne vieną kartą pareikštas ketinimas sujungti FD ir VVKT į 
vieną struktūrą turėtų prasmę tik tuo atveju, jei:
1. Jungtiniam “Farmacijos ir vaistų kontrolės departamentui” 

(FVKD) vadovautų konkursą laimėjęs kompetentingas 
farmacijos srities specialistas, kuris ministro pavedimu 
vykdytų integracinę į Europos Sąjungą orientuotą vaistų 
politiką;

2. Jungtiniame “Farmacijos ir vaistų kontrolės departamente” 
(FVKD) būtų aiškiai apibrėžtos padalinių funkcijos ir  
vadovų atsakomybė;

3. Jungtiniame FVKD būtų racionaliai perskirstytos parei-
gybės pagal dabartinius farmacijos sektoriaus poreikius 
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SVARBUS SKELBIMAS

Tam, kas tiksliai nustatys platinamo 
kreipimosi „Gerbiamieji“ autorių, LFS skirs 
vertingą prizą.

LFS valdyba

kutaninei ir intranazalinei imunizacijai buvo pateikti Švei-
carijos ir JAV mokslininkų darbai. Kita grupė pranešimų 
buvo skirta oligonukleidų ir genų terapijos pasiekimams 
pristatyti. Bendri simpoziumai farmacijos mokslininkų su 
praktikais buvo skirti vakcinų mišinių bei vakcinų saugu-
mo problemoms aptarti. Didelio dėmesio susilaukė bendra 
simpoziumo tema „Vaistažolinių vaistų kokybės standartų 
tarptautinis harmonizavimas“. JAV ir Vokietijos atstovų 
pranešimai buvo skirti vaistažolinių vaistų biofarmaciniam 
įvertinimui, vaistų formų suirimo koncepcijos apibūdinimui 
bei kokybės standartų tarptautiniam pripažinimui.

Farmacijos praktikos simpoziume „Kompetencija ir 
savireguliavimas„ JAV ir Anglijos pranešėjai kalbėjo apie 
esamą padėtį ir perspektyvą, kaip ir kas turi nustatyti far-
macijos specialisto kompetenciją, koks turi būti vyriausybės 
vaidmuo, reguliuojant sveikatinimo veiklos profesijas. 

Kiti trys simpoziumai buvo skirti pacientų ir farmac-
ininkų santykiams aptarti, saugiam vaistų vartojimui 
užtikrinti bei saugių vaistų problemoms aptarti. Anglijos 
pranešėjai pateikė net du išsamius pranešimus apie pacientui 
suprantamos informacijos pateikimo jam skirtame lapelyje 
būtinumą.

Ypač vertingas buvo simpoziumas, skirtas saugaus 
vaistų vartojimo užtikrinimui. Jo metu pranešėjai iš PSO, 
Nyderlandų, Prancūzijos ir Šveicarijos pateikė pasiūlymus, 
kaip turėtų padėti pacientui saugiai vartoti vaistus sveikatos 
apsaugos sistemos bendrosios priemonės ir farmacininkai, 
ir medikai, ir slaugos darbuotojai, ir pacientų organizacijos.

Jaunųjų farmacininkų grupės organizuotame forume 
buvo diskutuojama, kaip tapti „Septynių žvaigždučių“ 
programos mokiniu per visą profesinės veiklos laikotarpį. 
Viename FIP dokumentų „Gera farmacijos studijų prak-
tika“ kalbama apie „septynias žvaigždutes“, kurios (kaip 
kariškis turi ant savo antpečių) turi atspindėti vaistininko, 
kaip farmacinės rūpybos vykdytojo, sprendimų priėmėjo, 
bendravimo meistro, lyderio, vadovo, mokytojo ir visą 
gyvenimą besimokančio specialisto savybes.

Farmacijos istorijos darbo grupėje buvo kalbama apie 
būtinumą integruoti ES farmacijos istorikų strategiją, 
pažymėtos Amerikos farmacijos 150 metų ir Tarptautinės 
farmacijos istorijos akademijos 50 metų sukaktys, supažind-
inta su Prancūzijos farmacijos istorijos etapais, kalbėta apie 
farmacininkų organizacijų istoriją Lietuvoje.

Daugiau nei šimtas pranešimų buvo perskaityta 10-je 
FIP sekcijų. Jungtiniame trijų sekcijų simpoziume buvo 
diskutuojami farmakologiniai skirtumai, vartojant vaistus 
vyrams ir moterims. Akademinė sekcija kartu su Tarptau-
tinės studentų farmacininkų federacijos atstovais nagrinėjo 
farmacijos studijų ateities viziją.

Administracinės farmacijos sekcijoje buvo diskutuo-
jama apie farmacininko indėlį į ligų gydymo programas. 
Ypač buvo akcentuojama medikamentinės savigydos, kaip 
sudėtinės dalies sveikatos politikoje, svarba. Pasaulinės 
sveikatos politikos ir tame tarpe vaistų politikos apžvalgą 
pateikė PSO atstovai.

Klinikinės biologijos sekcijos pranešimai buvo skirti 
klinikinės biologijos farmacininkų rengimo Prancūzijoje 
aptarimui, jų vaidmens ligų diagnostikoje vertinimui.

Daugiausia pranešimų buvo skaityta visuomenės vais-
tinių sekcijoje. Pranešimuose, skaitytuose visų kontinentų 
atstovų, atsispindėjo „Geros vaistinių praktikos“ taisyklių 
diegimo problemos ir pasiekimai. Atskirai buvo pateiktas 
Europos farmacinės rūpybos modelis, kuris vykdomas per 
EuroPharm Forumo projektus hipertenzijos, astmos, diabeto 
programose.

Ligoninių vaistinių sekcijos pranešimuose buvo akcen-
tuojamas farmacininkų vaidmuo, išvengiant medikamenti-
nio gydymo klaidų, aptariamos biotechnologinių produktų 
bei jų vartojimo biofarminiai aspektai. Japonų pranešime 
buvo akcentuojama kompiuterių svarba farmacijos praktin-
iame darbe, apsisaugant nuo žmogiškojo faktoriaus klaidų.

Laboratorijų ir vaistų kontrolės sekcija kartu su Vaist-
ingųjų ir aromatinių augalų sekcija diskutavo apie vaistingų-
jų augalų ekstraktų ir fitopreparatų standartizavimo būklę, 
maisto papildų ir augalinių žaliavų kokybės užtikrinimą.

Pramoninės farmacijos sekcijoje buvo kalbama apie 
naujų modernių technologijų diegimo svarbą bei naujų 
vaistų kūrimo perspektyvas.

Karo ir skubios pagalbos farmacijos sekcijoje buvo 
kalbama apie kariuomenei skirtų farmacijos specialistų 
rengimą, apie vaistų tiekimo problemas į nelaimės zonas, 
apie vandens ir maisto ekspres analizę cheminio užterštumo 
atvejais, apie interneto panaudojimo galimybes karinėje 
farmacijoje.

Farmacinės informacijos sekcijoje buvo skaitomi 
pranešimai apie vaikų ir pagyvenusių žmonių informavimo 
apie vaistus programas, apie būtinųjų vaistų sąrašo rengimo 
koncepciją, apie vaistų labdarą bei vaistinėje teikiamą far-
macinę ir sveikatos rūpybą. Australijos ir Indijos atstovai 
kalbėjo apie savigydos ir vaistų šalutinio veikimo moni-
toringo programų diegimą vaistų informacijos centruose.

Farmacijos lyderių konferencijoje buvo perskaityti 
pranešimai apie internetinę vaistų prekybą JAV, apie 
biotechnologijos vystymo perspektyvas bei informacinių 
technologijų taikymo perspektyvas sveikatinimo sistemoje.

FIP Tarybos posėdyje buvo išrinktas naujas šios organ-
izacijos prezidentas. Juo tapo Prancūzijos farmacininkų 
ordino prezidentas Žanas Paro (Jean Parrot). Savo kal-
boje jis kvietė gausinti FIP gretas ir linkėjo sėkmės vystant 
farmacijos sektorių kiekvienoje šalyje. Prezidentas pakvietė 
kolegas atvykti į Sidnėjų, kuriame 2003 metais vyks 63-sis 
FIP kongresas.

Iš LFS veIkLoS
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Prof., hab. dr. Eduardas Tarasevičius
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Iš LFS veIkLoS

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba malo-
niai kviečia Jus dalyvauti

L I E T U V O S  F A R M A C I J O S  S Ą J U N G O S
X V I I  S U V A Ž I A V I M E

Suvažiavimas vyks 2002 m. gruodžio 14 d., šešta-
dienį, Pedagoginio universiteto Aktų salėje
(Studentų g. 39, Vilniuje, Žvėryno rajone, Neries 
upės krantinėje)

Išsamesnę informaciją dėl LFS XVII suvažiavimo 
galima gauti pas šio renginio pirmininkę 
Marytę Ūzienę tel. 8-5-262 48 52;   8-5-271 70 67

PROGRAMA

2002 m. gruodžio 14 d.

09.00-10.00 Suvažiavimo dalyvių registracija
10.00-10.30 Suvažiavimo atidarymas. Sveikini-
mai
10.30-11.00 Farmakoekonomika: jos vaidmuo  
 gyventojų sveikatinimo veikloje
11.00-11.45 Lietuvos farmacijos sąjungos veiklos  
 apžvalga per ataskaitinį laikotarpį
11.45-12.00 Revizijos komisijos pranešimas
12.00-12.15 LFS įsteigto E. Šimkūnaitės labdaros  
 ir paramos fondo veiklos ataskaita
12.15-12.35 Pertraukėlė
12.35-12.55 E u r o i n t e -
g r a c i n i ų  f a r m a c i j o s  t e i s ė s  a k t ų  
 priėmimas Lietuvos Respublikos 
Seime
12.55-13.15 Valstybinės ligonių kasos ir vaistinių  
 bendradarbiavimas
13.15-14.00 Diskusijos
14.00-15.00 Pietų pertrauka
15.00-15.20 Lietuvos farmacijos pramonės veikla  
 diegiant Geros gamybos praktikos  
 standartus
15.20-15.40 Farmacinė rūpyba – Vaistinių geros  
 gamybos praktikos svarbiausioji  
 grandis
15.40-16.00 Nauji vaistiniai augalai farmacijos  
 praktikoje

SKELBIMAS
16.00-16.15 LFS Garbės narių rinkimai
16.15-16.30 LFS valdybos organų rinkimai
16.30-17.00 Diskusijos ir LFS dokumentų 
 priėmimas  
17.00-17.10 LFS XVIII suvažiavimo pirmin-
inko  
 rinkimai, suvažiavimo dalyvių  
 sertifikatų įteikimas, suvažiavimo 
 uždarymas
17.20-18.00 Gyvos muzikos koncertas
18.30-20.30 Vakaronė “Farmacijos Rūmuose”  
 (Rygos g. 15, Justiniškės) 

INFORMACIJA SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

Suvažiavimo dalyvio registracijos mokestis:
100 Lt - LFS nariui;
150 Lt - ne LFS nariui;
  10 Lt - studentams.

Šis mokestis skirtas apmokėti suvažiavimo or-
ganizacines išlaidas, informacinę medžiagą, gaivi-
uosius gėrimus, susitikimo vakaronę. Šį mokestį, 
o taip pat metinį (2002 m.) LFS nario mokestį (50 
Lt) galima pervesti į LFS (kodas 9066702) AS 
2700018 Vilniaus banko Naujamiesčio filiale, 
kodas 260101730. Šiuo atveju registracijos metu 
prašome pateikti pavedimo kopiją.

Maloniai prašome įmonių vadovus pagal Para-
mos sutartį paremti suvažiavimą, kuriame dalyvaus 
Jūsų darbuotojai, pervedant lėšas į aukščiau nuro-
dytą sąskaitą. Jei minimali parama siekia 200 Lt, tai 
įmonės Vadovas rėmėjo teisėmis gali nemokamai 
dalyvauti suvažiavimo darbe.

Suvažiavimo metu veiks paroda „FIP 62-ojo 
kongreso akimirkos“, o vaistų gamintojai ekspon-
uos naujausius farmacinius preparatus.

Gruodžio 15 d.  (sekmadienį) 10.00 val. Arkikat-
edroje bus aukojamos Šv. Mišios, skirtos Lietuvos 
farmacininkų, išėjusių Anapilin, atminimui.

Teirautis galima:
 LFS raštinė  tel./faks. 8-5-262 87 58,
 el. paštas LFSpharm@takas.lt

Iš LFS veIkLoS
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vartojamos žmonių ar gyvūnų gydymui, 
ligų profilaktikai, diagnostikai in vivo ar 
fiziologinėms funkcijoms grąžinti, koreguoti 
arba modifikuoti.

Vaistininkas – asmuo, įgijęs vaistininko 
profesinę kvalifikaciją ir farmacijos magistro 
kvalifikacinį laipsnį.

Vaisto kokybės kontrolė – vaisto 
farmacinių (fizinių-cheminių, biologinių, 
mikrobiologinių) savybių, įskaitant vaisto 
tapatybę, grynumą, sudėtį, analizė ir tyrimas 
bei vaisto gamybos technologijos kontrolė.

Vaistų didmeninis platinimas – farmac-
inė veikla, kurią sudaro vaistų ir vaistinių 
medžiagų įsigijimas ir (ar) importas, laiky-
mas (sandėliavimas), pardavimas juridiniams 
asmenims, turintiems teisź verstis farmacine 
veikla, ir(ar) eksportas.

Vaistųgamyba – visos operacijos, atlieka-
mos vaistui pagaminti (medžiagų priėmimas, 
jų apdorojimas, pakavimas). Farmacijos pra-
monės įmonėse vaistų gamyba apima ir visas 
medžiagų bei produktų įsigijimo operacijas, 
jų kokybės kontrolę, sandėliavimą, platinimą 
ir reikiamus patikrinimus.

Valstybinis vaistų registras – vaistų ir 
vaistinių medžiagų, specialios medicininės 
paskirties gaminių, kuriuos leidžiama var-
toti sveikatos priežiūros reikmėms Lietuvos 
Respublikoje, sąrašas. 

Valstybinis veterinarinių vaistų reg-
istras – veterinarinių vaistų ir vaistinių 
medžiagų, specialios veterinarinės paskirties 
gaminių, kuriuos leidžiama naudoti veter-
inarijos reikmėms Lietuvos Respublikoje, 
sąrašas.

Veterinarijosvaistinė – juridinis asmuo, 
turintis teisę verstis veterinarinių vaistų ir 
vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu, par-
davimu (išdavimu), jų gamyba bei kokybės 
kontrole.

Veterinariniai vaistai – medžiaga ar 
medžiagų derinys, kuris pateikiamas gyvūnų 
gydymui ar ligų profilaktikai. Veterinariniu 
vaistu taip pat laikomos visos medžiagos ar jų 
deriniai, kurie gali būti naudojami gyvūnams, 
siekiant nustatyti diagnozę ar grąžinti, ko-
reguoti ar modifikuoti gyvūnų fiziologines 
funkcijas.“

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„4 straipsnis.
Vaistai, vartojami sveikatos priežiūros 

reikmėms Lietuvos Respublikoje, privalo 
būti įregistruoti valstybiniame vaistų registre, 
veterinariniai vaistai, vartojami veterinarijos 
reikmėms Lietuvos Respublikoje – valsty-
biniame veterinarinių vaistų registre. Šiuos 
registrus steigia Vyriausybė ir tvarko jos 
įgaliotos institucijos.

Naikintini vaistai ir naikintini veterinar-
iniai vaistai negali būti naudojami sveikatos 
priežiūros ir veterinarijos reikmėms.“

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
5 straipsnyje vietoj žodžių „Valstybinės 

vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos 

panaudotos, netinkamos kokybės cheminės 
medžiagos ar medžiagos, kurių vartojimo 
laikas yra pasibaigęs.

Farmakopėja – rinkinys galiojančių val-
stybinių standartų, nustatančių vaistų ir vais-
tinių medžiagų analizės metodus, reagentus, 
vaistų formų bendruosius straipsnius, vais-
tinių medžiagų tapatybę, grynumą, kokybės 
kontrolę, laikymo sąlygas bei pavadinimus.

Farmakotechnikas –asmuo, įgijęs far-
makotechniko profesinę kvalifikaciją.

Informacija apie vaistus – bet kokia 
forma ir bet kokiomis priemonėmis skel-
biama informacija apie vaistų sudėtį, jų 
farmakochemines, farmakoterapines, farma-
kologines savybes, vartojimo būdą, sąveiką 
su kitais vaistais, šalutinį poveikį, atsargumo 
priemones, laikymo sąlygas, tinkamumo 
vartoti laiką, farmacinių atliekų tvarkymo 
galimybes, taip pat vaistų kainas ir asor-
timentą farmacijos įmonėse, veterinarinių 
vaistų karencijos periodą.

Kompensuojamieji vaistai – vaistai, kurių 
įsigijimo išlaidos ar jų dalis privalomuoju 
sveikatos draudimu apdraustiems asmenims 
yra kompensuojamos iš Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo biudžeto lėšų ir kurie 
įrašyti į Kompensuojamųjų vaistų bazinių 
kainų kainyną.

Medicininės paskirties gaminiai – gam-
inių grupė, kurią sudaro specialios medicin-
inės paskirties gaminiai, specialios paskirties 
maisto produktai ir medicinos prietaisai bei 
priemonės. 

Naikintinivaistai – vaistai, kurių tinka-
mumo vartoti laikas yra pasibaigęs, kurie 
yra netinkamos kokybės, konfiskuoti arba 
surinkti iš gyventojų.

Neparduodamas vaisto pavyzdys – 
nemokamas vaisto pavyzdys, skirtas atiduoti 
gydytojui, turinčiam teisę išrašyti vaistus, kad 
jis susipažintų su vaistu; neskirtinas vartoti.

Receptinis vaistas – vaistas, kuris išdu-
odamas tik pagal gydytojo receptą.

Vaistas (vaistinis preparatas) - vaistinė 
medžiaga arba jų derinys, paruošti žmonių 
gydymui ar ligų profilaktikai. Vaistams taip 
pat priskiriamos vaistinės medžiagos arba 
jų deriniai, kurie gali būti vartojami ligų 
diagnostikai in vivo arba fiziologinėms funk-
cijoms grąžinti, koreguoti arba modifikuoti.

Vaistinė – juridinis asmuo ar šio įstatymo 
nustatytų juridinių asmenų padalinys, turintis 
teisę verstis vaistų ir vaistinių medžiagų įsigi-
jimu, laikymu, vaistų ir vaistinių medžiagų 
gamyba, vaistų bei vaistinių medžiagų 
kokybės kontrole, pardavimu (išdavimu) 
galutiniam vartotojui. Šiame įstatyme sąvoka 
„vaistinė“ neapima veterinarijos vaistinių.

Vaistinės asortimento prekės – prekės, 
kuriomis Vyriausybės įgaliotų institucijų nus-
tatyta tvarka leidžiama prekiauti vaistinėse. Į 
šią sąvoką vaistai neįeina.

Vaistinės medžiagos – medžiagos, ku-
rios veikia žmogaus ar gyvūnų organizme 
vykstančius procesus ir įvairia vaisto forma 

apsaugos ministerijos“ įrašyti žodžius „Vy-
riausybės ar jos įgaliotų institucijų“ ir šį 
straipsnį išdėstyti taip:

„5 straipsnis.
Vaistai ir vaistinės medžiagos Lietuvos 

Respublikoje registruojami Vyriausybės ar 
jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka.“

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„10 straipsnis.
Vaistininko profesinė kvalifikacija ir 

farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis 
suteikiamas asmenims, aukštojoje mokyk-
loje baigusiems universitetines farmacijos 
studijų krypties ne trumpesnes kaip 5 metų 
– 200 kreditų) vientisąsias studijas, kurių 
didžiąją dalį (ne mažiau kaip 4 metus (160 
kreditų) sudaro teorinės ir praktinės studijos 
aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje 
ir ne trumpesnė kaip 6 mėnesių farmacinės 
veiklos praktika vaistinėje, išskyrus labdaros 
vaistinę.

Farmakotechniko profesinė kvalifikacija 
suteikiama asmenims, aukštojoje mokykloje 
baigusiems neuniversitetines studijas pagal 
farmakotechniko studijų programą. Far-
makotechniko mokymosi trukmė, įskaitant 
mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje 
ir aukštojo mokslo įstaigoje, rengiančioje 
farmacijos specialistus, turi būti ne mažesnė 
kaip 13 metų.

Lietuvos Respublikoje galioja Lietu-
vos Respublikos aukštesniųjų ir aukštųjų 
mokyklų išduoti farmacijos studijų diplo-
mai bei Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka pripažinti kitose valstybėse 
išduoti farmacijos studijų diplomai, serti-
fikatai ir oficialūs kvalifikacijos pažymėji-
mai apie įgytą farmacinį išsilavinimą, jeigu 
jie atitinka Europos Sąjungoje galiojančius 
minimalius farmacijos studijų programų 
vaistininkams reikalavimus.

Užsienio valstybėse įgytą farmacijos spe-
cialisto profesinę kvalifikaciją (pasirengimą 
bei patirtį) Vyriausybės nustatyta tvarka 
vertina ir pripažįsta Sveikatos apsaugos 
ministerija.

Vaistininkai ir farmakotechnikai turi teisź 
verstis savarankiška farmacine praktika tik 
turėdami Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka išduotą licenciją fiziniams 
asmenims verstis farmacine praktika. Far-
macijos specialistas, neturintis licencijos, 
turi teisę verstis farmacine praktika tik kito 
farmacijos specialisto, turinčio licenciją, 
priežiūroje.

Farmacijos specialistams išduodamų li-
cencijų fiziniams asmenims verstis farmacine 
praktika rūšis nustato Vyriausybės įgaliota 
institucija.“

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 10(1) 
straipsniu

Papildyti Įstatymą 10(1) straipsniu:
„10(1) straipsnis. 
Juridiniai asmenys šio straipsnio 2 daly-

je nurodyta farmacine veikla gali verstis 

oFIcIaLI kronIka

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINIS-
TRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO 2002 M.  

KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR.112 „DĖL VAISTŲ RECEPTŲ 
RAŠYMO IR VAISTŲ  

IŠDAVIMO (PARDAVIMO)“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 441
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2002 m. kovo 8 d. įsakymą Nr.112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų 
išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013; 2002, Nr.51-1959):

1. Įsakymo 1 punktą p a p i l d a u 1.9 papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„1.9. Gydytojo tapatybę patvirtinančio lipduko formą.“
2. P a k e i č i u įsakymu patvirtintas Vaistų receptų rašymo ir 

vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisykles:
2.1. 4 punktą papildau 4.13 punktu ir jį išdėstau taip:
„4.13. gydytojo tapatybę patvirtinantis lipdukas – tai unikalų, 

skaitmeniniu bei brūkšniniu pavidalu atspausdintą numerį turintis 
lipnus lapelis, kuriame nurodyta gydytojo vardo pirmoji raidė, pa-
vardė, Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktas gydytojo numeris, 
gydytojo specialybės kodas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 
kurioje dirba gydytojas, sutrumpintas pavadinimas, jos rejestro 
numeris, kodas pagal gydymo įstaigų identifikatorių Valstybinės 
ligonių kasos informacinėje sistemoje (ID) bei telefono numeris, 
kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu gydytoju.“

2.2. 8 punkte po žodžio „blankai“ įrašau žodžius „gydytojo tap-
atybę patvirtinantys lipdukai“ ir visą punktą išdėstau taip:

„8. Recepto 2 ir 3 formos blankai, gydytojo tapatybę patvir-
tinantys lipdukai bei kompensuojamųjų vaistų pasas yra griežtos 
apskaitos dokumentai.“

2.3. 15 punkte po žodžio „spaudais“ įrašau žodžius „ir gydytojo 
tapatybę patvirtinančiais lipdukais“ ir visą punktą išdėstau taip:

„15. Draudžiama gydytojams pasirašyti bei tvirtinti asmeniniais 
spaudais ir gydytojo tapatybę patvirtinančiais lipdukais neužpildytus 
receptų blankus“.

2.4. 25 punkte po žodžio „spaudu“ įrašau žodžius „ar gydytojo 
tapatybę patvirtinančiu lipduku“ ir visą punktą išdėstau taip:

„25. Gydytojai asmeniškai atsako už išrašytus ir parašu bei 
asmeniniu spaudu ar gydytojo tapatybę patvirtinančiu lipduku pat-
virtintus receptus.“

2.5. 49 punktą išdėstau taip:
„49. Kompensuojamieji vaistai ir MPP išrašomi 3 formos re-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FARMACINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO 1, 4, 5, 10, 11, 
15, 17, 19, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATY-

MO PAPILDYMO 10(1), 17(1) STRAIPSNIAIS
ĮSTATYMAS

2002 m. birželio4 d. Nr. IX-922 
Vilnius

(Žin., 1991, Nr. 6-161; 1993, Nr. 29-666; 1996, Nr. 69-1667; 
1997, Nr. 58-1332; 2000, Nr. 61-1813)

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„1 straipsnis.
Būtinieji vaistai – vaistai, reikalingi būtinajai medicinos pagalbai 

užtikrinti ir įrašyti į Būtinųjų vaistų sąrašą.

cepto blankuose. Gydytojai privalo patys tiksliai užpildyti 3 formos 
receptus: 1 punkte nurodyti kompensavimo kodą, 2 punkte – gydytojo 
specialybės kodą, 3 punkte – ligos kodą pagal TLK-10, 4 punkte – 
asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (AAGA) numerį 
ar išvykusio iš stacionaro asmens statistinės kortelės (ISAS) numerį, 
5 punkte – recepto galiojimo pradžią bei pabaigą (atsižvelgiant į 24 
punkte nurodytus reikalavimus), 6 punkte – ASPĮ pavadinimą ir kodą 
arba spaudą (ASPĮ spaudu turi būti patvirtinti abu tuo pačiu nume-
riu pažymėti receptų blankai), 7 punkte – recepto išrašymo datą, 8 
punkte – Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą gydytojo numerį, 
ties 9 punktu gydytojas pasirašo abiejuose tuo pačiu eilės numeriu 
pažymėtuose recepto blankuose ir pirmame recepto egzemplioriuje 
įklijuoja gydytojo tapatybę patvirtinantį lipduką, o antrame – deda 
asmeninį spaudą. Įklijavus gydytojo tapatybę patvirtinantį lipduką, 
leidžiama nepildyti recepto blanko 2, 6, 8 punktų. Įrašai abiejuose 
recepto blanko egzemplioriuose turi būti aiškiai įskaitomi.“

2.6. 64 punkto pirmame sakinyje po žodžio „receptą“ įrašau 
žodžius „gydytojo tapatybę patvirtinančiu lipduku ir“ ir visą punktą 
išdėstau taip:

„64. Gydytojas 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke 
turi pildyti 1–10 punktus bei tvirtinti receptą gydytojo tapatybę pat-
virtinančiu lipduku ir ASPĮ antspaudu. Įklijavus gydytojo tapatybę 
patvirtinantį lipduką, leidžiama nepildyti recepto blanko 7 punkto. 
Per 3 darbo dienas gydytojas turi pateikti TLK apdraustojo (ar jį 
globojančio asmens) paaiškinimą bei savo paaiškinimą, kodėl buvo 
išrašytas 3 formos (išimties atvejams) receptas. Apdraustojo (ar jį 
globojančio asmens) paaiškinime turi būti nurodyta apdraustojo 
vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas bei priežastis, dėl 
kurios buvo išrašytas 3 formos (išimties atvejams) receptas. Gydytojo 
paaiškinime turi būti nurodytas apdraustojo vardas, pavardė, asmens 
kodas, adresas, vaisto pavadinimas, stiprumas, dozuotė, kiekis, var-
tojimo dažnumas, gydymo kurso trukmė, 3 formos recepto blanko 
serija ir numeris, receptą išrašiusio gydytojo specialybės kodas, as-
mens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės numeris ar išvykusio 
iš stacionaro asmens statistinės kortelės numeris, gydytojo vardas, 
pavardė, ASPĮ pavadinimas ir priežastis, dėl kurios buvo išrašytas 3 
formos (išimties atvejams) receptas.“

3. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras
Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

Farmacijos specialistai – vaistininkai, farmakotechnikai ir kiti 
farmacijos studijas baigę asmenys, kurių įgyta profesinė kvalifikacija 
Vyriausybės nustatyta tvarka prilyginama vaistininko ar farmakotech-
niko profesinei kvalifikacijai.

Farmacinė praktika - farmacijos specialisto atliekama farmac-
inė veikla.

Farmacinė veikla – juridinių ir fizinių asmenų sveikatinimo ir ki-
tos veiklos sritis, apimanti ir veterinarijos reikmes, kuriai priskiriama:

1) vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba;
2) vaistų ir vaistinių medžiagų kokybės kontrolė, išskyrus mok-

slinius tyrimus;
3) vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninis platinimas;
4) vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimas gaminti ar parduoti;
5) vaistų ir vaistinių medžiagų laikymas (sandėliavimas) turint 

tikslą parduoti ir pardavimas (išdavimas) galutiniam vartotojui;
6) farmacinių atliekų tvarkymas, išskyrus jų šalinimą;
7) informacijos apie vaistus ir vaistines medžiagas teikimas.
Farmacinės atliekos – naikintini vaistai ir vaistų analizei 
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vieno tūkstančio iki penkiolikos tūkstančių 
litų.

Paslėpta reklama, taip pat receptinių 
vaistų reklama elektroninėmis perdavimo 
priemonėmis, vaistų reklama, skirta vai-
kams, reklama pasinaudojant žinomais 
visuomenei žmonėmis, visuomeninėmis 
organizacijomis reklaminės veiklos subjek-
tams užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio 
iki dešimties tūkstančių litų.

Narkotinių ir psichotropinių vaistų 
reklama pažeidžiant šio įstatymo reika-
lavimus reklaminės veiklos subjektams 
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki 
dvidešimties tūkstančių litų.“

10 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 
„19 straipsnis.
Farmacinę veiklą Lietuvos Respublikoje 

kontroliuoja Vyriausybės įgaliota institucija 
ir (ar) sveikatos apsaugos ministro įgalioti 
asmenys.“ 

11 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„20 straipsnis. 
Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninis 

platinimas vykdomas Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka ir pagal vaistų geros 
platinimo praktikos taisykles, o pramoninė 
vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba vykdo-
ma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka ir pagal vaistų geros gamybos prak-
tikos taisykles. Šias taisykles tvirtina ir jų 
įsigaliojimo terminus nustato Vyriausybės 
įgaliota institucija. 

Vaistų kokybė turi atitikti Lietuvos 
Respublikoje galiojančių farmakopėjų ar 
farmakopėjos straipsnių, įrašytų į Lietuvos 
Respublikoje galiojančių farmakopėjų ir 
farmakopėjos straipsnių sąrašą, reikalavimus. 

Lietuvos Respublikoje galiojančių 
farmakopėjų ir farmakopėjos straipsnių 
sąrašą sudaro ir tvirtina Vyriausybės įgaliota 
institucija.“

12 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei
Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos instituci-

jos iki 2002 m. spalio 31 d. patvirtina ar pa-
keičia šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus 
teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtą įstatymą. 

Respublikos Prezidentas
Valdas Adamkus

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEK-
CIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 

VAISTŲ IR MEDICINOS PREKIŲ 
APMOKESTINIMO PVM

2002 06 28

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FI-
NANSŲ MINISTERIJOS
Farmacijos departamentui prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 2002-06-28 Nr. 08-
1-03-5475

DĖL VAISTŲ IR MEDICINOS PREKIŲ 
APMOKESTINIMO PVM

Pagal žodinius vaistinių ir kitų asmenų, 
vykdančių prekybą vaistais ir medicinos 
prekėmis, paklausimus, pateikiame paaiškin-
imą dėl šių prekių apmokestinimo PVM nuo 
2002 m. liepos 1 d.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstaty-
mo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 126 str. 3 
punkto nuostatas nuo 2002 m. liepos 1 d. 
iki 2003 m. gruodžio 31 d. kai kurie vaistai, 
nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. birželio 26d. nutarimu Nr. 994 (to-
liau – Nutarimas, Žin., 2002, Nr. 65-2675) 
patvirtintame Vaistų, įskaitant veterinarinius, 
apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų 
PVM tarifą, sąraše, apmokestinami PVM. 
Nurodytuoju Nutarimu, kuris įsigalioja nuo 
2002 m. liepos 1 d., taip pat patvirtintas 
Medicinos prekių, įskaitant veterinarines, 
apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų 
PVM tarifą, sąrašas.

Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, už tiek-
iamas prekes PVM apskaičiuojamas taikant 
toms prekėms nustatytą PVM tarifą, galio-
jantį prievolės apskaičiuoti PVM už tiekia-
mas prekes atsiradimo momentu, todėl visi 
asmenys - PVM mokėtojai 2002 m. liepos 
1 d. ir vėliau pardavę Nutarimu patvirtin-
tuose sąrašuose nurodytas 5 procentų tarifu 
apmokestinamas prekes (vaistus ir medicinos 
prekes), neatsižvelgiant, kad jos buvo įsigy-
tos be PVM, turi skaičiuoti PVM ir nustatyta 
tvarka sumokėti jį į biudžetą.

Vaistinės ir kiti asmenys, vykdantys 
mažmeninę prekybą nurodytomis prekėmis, 
pardavę jas su PVM, 5 procentų PVM tarifą 
ir PVM sumą nurodo kasos aparato kvituose. 
Šie asmenys apskaičiuoja PVM nuo iš pirkė-
jo – fizinio asmens paimto atlygio ir nuo už 
nurodytas prekes gautinos kompensacijos 
sumos pagal formulę:

Mokėtina PVM suma = atlygis x T / 
(100% + T).

Kur:
Atlygis – gautas iš pirkėjo atlygis 

ir gautina kompensacijos suma;
x- daugybos ženklas;
T – šioms prekėms nustatytas PVM 

tarifas (5 procentai);
/ - dalybos ženklas.

Jeigu PVM apmokestinamas prekes par-
duoda asmenys- ne PVM mokėtojai, jie neturi 
teisės atskaityti pirkimo PVM, kurį sumokėjo 
tiekėjui, taip pat - imti pagal nustatytą PVM 
tarifą apskaičiuotos PVM sumos iš pirkėjo. 
Šie asmenys gali imti PVM tik pagal PVM 
įstatymo 71 straipsnio nuostatas tapę privalo-
mais PVM mokėtojais.

Viršininko pavaduotoja
Birutė Černiuvienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAU-
SYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL MEDICINOS PREKIŲ, NE-

APMOKESTINAMŲ PRIDĖTINĖS 
VERTĖS MOKESČIU, IR VAISTŲ 
BEI MEDICINOS PREKIŲ, KURIE 

APMOKESTINAMI TAIKANT LENG-
VATINĮ 5 PROCENTŲ PRIDĖTINĖS 

VERTĖS MOKESČIO TARIFĄ, SĄRAŠŲ 
PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 
2002, Nr.35-1271) 19 straipsnio 3 dalies 3 
punktu ir 126 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Medicinos prekių, įskaitant veter-

inarines, (specialiosios paskirties maisto 
produktų vaikams, specialiosios medicininės 
paskirties maisto produktų bei specialio-
sios medicininės paskirties kūno ir dantų 
priežiūros priemonių, sveikatos sistemoje 
naudojamų vaistinių prekių, medicinos pri-
etaisų, kompensacinės technikos specialiosi-
oms reikmėms, medicininės paskirties pagal-
bos priemonių ir asmens higienos prekių) (to-
liau - medicinos prekės), neapmokestinamų 
pridėtinės vertės mokesčiu, sąrašą;

1.2. Vaistų, įskaitant veterinarinius, kurie 
apmokestinami taikant lengvatinį 5 procentų 
pridėtinės vertės mokesčio tarifą, sąrašą;

1.3. Medicinos prekių, įskaitant veteri-
narines, kurios apmokestinamos taikant leng-
vatinį 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio 
tarifą, sąrašą.

2. Neapmokestinti iki 2003 m. gruodžio 
31 d. pridėtinės vertės mokesčiu importuo-
jamų ir tiekiamų šalies teritorijoje:

2.1. vaistų, įskaitant veterinarinius, (kodai 
pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 
(KPN) 2002 m. versiją ex0810.30.10.0(RL), ex-
0810.40.30.0(RL), ex08.13(RL), ex09. 09(RL), 
ex09.10(RL), ex1210.10.00.0(RL), ex12.11(RL), 
ex13.02(RL), ex15.04(RL), ex15.12(RL), ex-
15.15(RL), ex15.17(RL), 1704.90.55.1(RL), 
2 1 0 6 . 1 0 . 2 0 . 1 ( R L ) ,  2 1 0 6 . 1 0 . 8 0 . 1 ( R L ) , 
2106.90.92.1(RL), 2106.90.98.1(RL), ex-
2208.90.69.3(RL), ex 28 skirsnis(RL), ex29 
skirsnis(RL), 30 (skirsnis), išskyrus vaistus, įrašy-
tus į 1.2. punkte nurodytą sąrašą;

2.2. medicinos prekių:
2.2.1. medicinos prietaisų, kompensa-

ci-nės technikos specialiosioms reikmėms, 

oFIcIaLI kronIka

tik gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos 
išduotą licenciją juridiniams asmenims ver-
stis farmacine veikla. Farmacinės veiklos 
licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė. 

Licencijuojamos farmacinės veiklos 
rūšys (farmacinės veiklos licencijų rūšys):

1) vaistų gamyba vaistinėse, kokybės 
kontrolė, vaistų ir vaistinių medžiagų įsigiji-
mas, laikymas (sandėliavimas) ir pardavimas 
(išdavimas) fiziniams asmenims bei juridin-
iams asmenims, neturintiems teisės verstis 
farmacine veikla;

2) pramoninė vaistų ir vaistinių medžiagų 
gamyba, įsigijimas, laikymas (sandėliavi-
mas), kokybės kontrolė, pagamintų preparatų 
pardavimas juridiniams asmenims, turintiems 
teisę verstis farmacine veikla;

3) vaistų ir vaistinių medžiagų kokybės 
kontrolė;

4) vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimas, 
laikymas (sandėliavimas), kokybės kontrolė 
ir pardavimas (išdavimas) fiziniams asmen-
ims bei juridiniams asmenims, neturintiems 
teisės verstis farmacine veikla;

5) farmacinių atliekų tvarkymas, išskyrus 
jų šalinimą;

6) vaistų ir vaistinių medžiagų didmen-
inis platinimas, kokybės kontrolė.“

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 
„11 straipsnis. 
Verstis farmacine praktika ir eiti farmaci-

jos specialistų pareigas gali tik farmacijos 
specialistai.

Įmonės, kuri verčiasi vaistinės veikla, 
ir jos filialų, kurie verčiasi vaistinės veikla, 
administracijos vadovai turi būti licencijuoti 
vaistininkai. Jeigu įmonėje, kuri verčiasi 
vaistinės veikla, sudaroma valdyba, trys 
ketvirtadaliai valdybos narių turi būti vais-
tininkai.“

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„15 straipsnis.
Vaistų ir vaistinės asortimento prekių 

kainų reguliavimo pagrindus ir tvarką nustato 
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Kompensuojamųjų vaistų pardavimo 
vaistinėse didžiausias kainas ir kompensuo-
jamųjų vaistinės asortimento prekių pardavimo 
vaistinėse didžiausias kainas nustato ir tvirtina 
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Šios ka-
inos tikslinamos ir skelbiamos ne rečiau kaip 
vieną kartą per metus.“

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„17 straipsnis. 
Lietuvos Respublikoje gali būti rekl-

amuojami tik į valstybinį vaistų registrą 
įrašyti vaistai.

Vaistų reklama turi būti neklaidinanti 
ir objektyvi, informacija ir joje vartojami 
terminai turi atitikti valstybinį vaistų reg-
istravimą vykdančių institucijų patvirtintą 
vaisto charakteristikų santrauką, objektyviai 
apibūdinti vaisto savybes ir skatinti jo racion-

alų vartojimą. 
Valstybės valdymo ir kontrolės bei saviv-

aldybių institucijoms draudžiama reklamuoti 
vaistus. 

Draudžiama receptinius vaistus reklamu-
oti ir pateikti apie juos informaciją per radiją 
ir televiziją. Šiuos vaistus taip pat draudžia-
ma reklamuoti elektroninėmis informacijos 
priemonėmis.

Sveikatos priežiūros, farmacijos ir vet-
erinarijos specialistams skirtoje reklamoje 
leidžiama reklamuoti receptinius ir nere-
ceptinius vaistus. Receptinius vaistus leidžia-
ma reklamuoti spaudiniuose, kurie skirti tik 
specialistams. Tokių spaudinių sąrašą tvirtina 
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Reklamuojant vaistus, neparduodami 
vaistų pavyzdžiai gali būti pateikiami tik 
gydytojams, turintiems teisę išrašyti vaistus. 
Ant tokio vaisto pakuotės turi būti užrašas 
„Neparduodamas pavyzdys“. Tam pačiam 
gydytojui galima pateikti tik vieną to paties 
prekinio pavadinimo, formos ir stipru-
mo vaisto mažiausią registruotą pakuotę. 
Draudžiama platinti neparduodamus pavy-
zdžius vaistų, kurie turi medžiagų, įrašytų 
į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus 
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
sąrašus. Neparduodamus vaistų pavyzdžius 
parduoti draudžiama.

Gyventojams skirtoje reklamoje leidžia-
ma reklamuoti tik nereceptinius vaistus 
pateikiant būtinas nuorodas. Tokių nuorodų 
turinį nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Gyventojams skir toje reklamoje 
draudžiama reklamuoti:

1) receptinius vaistus, išskyrus atvejus, 
kai vaistų gamintojai, gavę Sveikatos ap-
saugos ministerijos leidimą, vykdo gyventojų 
skiepijimo programą;

2) vaistus, kurių sudėtyje yra medžiagų, 
įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų sąrašą;

3) vaistus (nepaisant jų stiprumo ar kiek-
io pakuotėje), kurių prekiniai pavadinimai 
įrašyti į Sveikatos apsaugos ministerijos 
patvirtintą Kompensuojamųjų vaistų bazinių 
kainų kainyną. 

Reklamuojant vaistus gyventojams, 
draudžiama:

1) įvardyti šias terapines indikacijas: 
tuberkuliozę, lytiškai plintančias, sunkias 
infekcines, vėžines ir kitas navikines ligas, 
lėtinę nemigą, diabetą bei medžiagų apy-
kaitos ligas;

2) teigti, kad vaistą vartoti pataria mok-
slininkai, specialistai ar kiti įžymūs žmonės; 

3) pateikti konkrečią ligos istoriją, taip 
skatinant gyventojus pačius klaidingai di-
agnozuoti ligą;

4) klaidinančiu būdu tvirtinti, kad ligonis, 
vartodamas vaistą, pasveiks; 

5) vartoti klaidinančius terminus bei 
grafinę medžiagą, vaizduojančią žmogaus ar 
gyvūno organizmo pakitimus, kuriuos sukelia 

liga, sužalojimas ar reklamuojamas vaistas; 
6) pateikti medžiagą, skirtą specialiai 

vaikams;
7) nurodyti, kad vaistas registruotas 

Lietuvos Respublikoje; 
8) platinti neparduodamus vaistų pavy-

zdžius gyventojams; 
9) nurodyti, kad nebūtina gydytojo kon-

sultacija, jo skiriamas gydymas ar operacija, 
ypač tais atvejais, kai nurodoma konkreti 
diagnozė arba siūloma vaistų įsigyti paštu; 

10) nurodyti, kad vartojant vaistą už-
tikrinamas gydomasis jo poveikis ir nėra 
pašalinio veikimo; 

11) nurodyti, kad reklamuojamas vaistas 
veikia geriau ar taip pat kaip kitas vaistas ar 
gydymo būdas; 

12) nurodyti, kad vartojant reklamuojamą 
vaistą pagerės sveikata; 

13) nurodyti, kad jei reklamuojamas vais-
tas nebus vartojamas, tai gali turėti neigiamos 
įtakos sveikatai; ši nuostata netaikoma vyk-
dant skiepijimo programas; 

14) nurodyti, kad vaistas yra maisto pro-
duktas, kosmetikos ar kita plačiai vartojama 
priemonė; 

15) nurodyti, kad vaistas yra saugus ar 
efektyvus todėl, kad natūralus. 

Kitus reikalavimus vaistų reklamai, jos 
teikimui ir neparduodamų vaistų pavyzdžių 
platinimui, prekybos vaistiniais preparatais 
atstovams, jų kvalifikacijai ir veiklai nustato 
sveikatos apsaugos ministras.

Vaistų reklamos priežiūrą ir šiame 
straipsnyje nustatytų vaistų reklamos reika-
lavimų kontrolę vykdo Sveikatos apsaugos 
ministerija ar jos įgaliota institucija.“

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 17(1) 
straipsniu

Papildyti Įstatymą 17(1) straipsniu: 
„17(1) straipsnis.
Klaidinanti vaistų reklama reklaminės 

veiklos subjektams užtraukia baudą nuo 
penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių 
litų. 

Įgaliotų valstybės institucijų laikino 
draudimo skleisti vaistų reklamą nevykdy-
mas arba įpareigojimo paneigti klaidinančią 
vaistų reklamą nevykdymas ar netinkamas 
vykdymas reklaminės veiklos subjektams 
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki 
dvidešimties tūkstančių litų.

Įgaliotų valstybės institucijų reikalavimo 
pateikti informaciją ir dokumentus, o prirei-
kus – ir reklamuojamų vaistų pavyzdžius, 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas 
reklaminės veiklos subjektams užtraukia 
baudą nuo vieno tūkstančio iki dešimties 
tūkstančių litų.

Neregistruotų vaistų reklama reklaminės 
veiklos subjektams užtraukia baudą nuo 
penkių tūkstančių iki dvidešimties tūk-
stančių litų.

Lyginamoji vaistų reklama reklaminės 
veiklos subjektams užtraukia baudą nuo 
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medicininės paskirties pagalbos priemonių, 
aprobuotų Valstybinės akreditavimo sveika-
tos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos arba Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos, išskyrus 
šios paskirties medicinos prekes, įrašytas 
į 1.3 punkte nurodytą sąrašą. Importuo-
jant šias prekes muitinės įstaigai muitinio 
įforminimo metu pateikiama Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybos prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos arba Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos išduota medicinos prekės 
aprobavimo (sprendimo) pažymėjimo 
kopija arba vienkartinė pažyma. Vienkartinė 
pažyma galioja 30 kalendorinių dienų nuo 
jos išdavimo;

2.2.2. specialiosios paskirties maisto 
produktų kūdikiams ir vaikams, įregistruotų 
Respublikinio mitybos centro specialiosios 
paskirties maisto produktų ir maisto priedų 
registre, išskyrus šios paskirties prekes, 
įrašytas į 1.3. punkte nurodytą sąrašą. 
Importuojant šias prekes muitinės įstaigai 
muitinio įforminimo metu pateikiama Res-
publikinio mitybos centro išduota medicinos 
prekės registracijos pažymėjimo kopija. 
Minėtą registracijos pažymėjimo kopiją 
privalo turėti ir pardavėjas - apmokestinama-
sis asmuo, parduodamas šios paskirties 
prekes šalies viduje;

2.2.3. medicinos prekių, įrašytų į 1.1. 
punkte nurodytą sąrašą, išskyrus šios 
paskirties medicinos prekes, įrašytas į 1.3 
punkte nurodytą sąrašą.

3. Nustatyti, kad:
3.1. vaistai, nurodyti 2.1. punkte ir 

medicinos prekės įrašytos į 1.1. punkte 
nurodytą sąrašą, prie kurių KPN kodo yra 
raidės ,,RL”, turi būti įregistruoti Lietuvos 
Respublikos valstybiniame vaistų registre 
arba Lietuvos Respublikos valstybiniame 
veterinarinių vaistų registre. Importuojant 
šias prekes, muitinės įstaigai muitinio 
įforminimo metu, pateikiama Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos arba Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos išduoto atitinkamo 
registravimo liudijimo kopija arba raštas, 
patvirtinantis prekės registraciją, arba prekės 
registracija nustatoma, vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos valstybinio vaistų registro 
arba Lietuvos Respublikos valstybinio veter-
inarinių vaistų registro duomenimis;

3.2. medicinos prekėms, įrašytoms į 1.1 
punkte nurodytą sąrašą:

3.2.1. prie kurių KPN kodo yra raidė ,,P”, 
importuotojas ar pirkėjas - apmokestinamasis 
asmuo pateikia muitinės įstaigai ar pardavėjui 
Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgal-
iotos institucijos arba Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos išduotą vienkartinę 
pažymą, suteikiančią teisę neapmokestinti 
prekės pridėtinės vertės mokesčiu. Vien-
kartinė pažyma galioja 30 kalendorinių dienų 
nuo jos išdavimo;

3.2.2. prie kurių KPN kodo yra raidės 
,,MP”, importuotojant šias prekes, muitinės 
įstaigai muitinio įforminimo metu, pateikia-
ma Respublikinio mitybos centro išduota 
specialiosios paskirties maisto produkto ar 
maisto priedo registracijos pažymėjimo kopi-
ja. Minėtą registracijos pažymėjimo kopiją 
privalo turėti ir pardavėjas - apmokestinama-
sis asmuo parduodamas šios paskirties prekes 
šalies viduje.

3.3. medicinos prekėms, įrašytoms į 1.1. 
ir 1.3. punktuose nurodytus sąrašus, prie 
kurių KPN kodo ar registracijos liudijimo 
numerio yra raidės ,,VP”, importuotojas 
muitinės įstaigai muitinio įforminimo metu 
pateikia Valstybinio visuomenės sveikatos 
centro iki 2002 m. sausio 1 d. išduotą ne 
maisto prekės higienos pažymėjimo kopiją. 
Pirkėjas - apmokestinamasis asmuo pateikia 
pardavėjui Valstybinio visuomenės sveikatos 
centro išduotą vienkartinę pažymą, suteiki-
ančią teisę neapmokestinti prekės pridėtinės 
vertės mokesčiu arba apmokestinti ją, tai-
kant lengvatinį 5 procentų pridėtinės vertės 
mokesčio tarifą. Vienkartinė pažyma galioja 
30 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo;

3.4. sveikatos sistemos subjektai, turintys 
teisės aktų nustatyta tvarka išduotas licenci-
jas, suteikiančias teisę užsiimti farmacine ar 
sveikatos priežiūros veikla, pirkdami val-
stybės viduje be pridėtinės vertės mokesčio 
arba taikant lengvatinį 5 procentų pridėtinės 
vertės mokesčio tarifą, prekes, nurodytas 
2.2.1. punkte ar įrašytas į 1.1. ir 1.3. punk-
tuose nurodytus sąrašus, prie kurių KPN 
kodo ar registracijos liudijimo numerio yra 
raidės ,,P” ar ,,VP”, prekės pardavėjui vietoje 
vienkartinės pažymos pateikia nustatytąja 
tvarka išduotų licencijų, suteikiančių teisę 
užsiimti farmacine ar sveikatos priežiūros 
veikla, kopijas.

3.5. veterinarijos sistemos subjektai, 
turintys teisės aktų nustatyta tvarka išdu-
otas licencijas, suteikiančias teisę užsiimti 
veterinarine praktika ar farmacine veikla 
veterinarijoje, pirkdami valstybės viduje be 
pridėtinės vertės mokesčio prekes, įrašytas į 
1.1. punkte nurodytą sąrašą, prie kurių KPN 
kodo yra raidė ,,P”, prekės pardavėjui vietoje 
vienkartinės pažymos pateikia nustatytąja 
tvarka išduotų licencijų, suteikinčių teise 
užsiimti veterinarine praktika ar farmacine 
veikla veterinarijoje, kopijas.

4. Pavesti Sveikatos apsaugos minis-
terijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos 
tarnybai:

4.1. patvirtinti vienkartinės pažymos, 
patvirtinančios prekės paskirtį ir suteiki-
ančios importuotojui ar prekės pirkėjui teisę 
į prekės neapmokestinimą pridėtinės vertės 
mokesčiu arba jos apmokestinimą, taikant 
lengvatinį 5 procentų pridėtinės vertės 
mokesčio tarifą, formą;

4.2. pateikti Muitinės departamen-
tui prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos dokumentų, suteikiančių 

teisę importuotojui importuoti prekes, 
neapmokestinant jų pridėtinės vertės 
mokesčiu arba taikyti pridėtinės vertės 
mokesčio lengvatą, formų pavyzdžius.

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. 
liepos 1 dienos.

6. Įsigaliojus šiam nutarimui netenka 
galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1996 m. spalio 15 d. nutarimas Nr.1202 
,,Dėl prekių, už kurias nemokamas pridėtinės 
vertės mokestis, ir prekių, kurių gamybos 
ciklas ilgesnis kaip pusė metų, sąrašų patvir-
tinimo” (Žin., 1996, Nr.102-2328);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1997 m. vasario 24 d. nutarimas Nr.155 ,,Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. 
spalio 15 d. nutarimo Nr.1202 ,,Dėl prekių, už 
kurias nemokamas pridėtinės vertės mokes-
tis, ir prekių, kurių gamybos ciklas ilgesnis 
kaip pusė metų, sąrašų patvirtinimo” dalinio 
pakeitimo” (Žin., 1997, Nr.18-403);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1997 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr.1312 
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 
m. spalio 15 d. nutarimo Nr.1202 ,,Dėl pre-
kių, už kurias nemokamas pridėtinės vertės 
mokestis, ir prekių, kurių gamybos ciklas 
ilgesnis kaip pusė metų, sąrašų patvirtinimo” 
dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr.111-2802);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000 m. vasario 11 d. nutarimas Nr.160 ,,Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. 
spalio 15 d. nutarimo Nr.1202 ,,Dėl prekių, už 
kurias nemokamas pridėtinės vertės mokes-
tis, ir prekių, kurių gamybos ciklas ilgesnis 
kaip pusė metų, sąrašų patvirtinimo” dalinio 
pakeitimo” (Žin., 2000, Nr.14-368, Nr.17 
(atitaisymas)).

Priedai:
Medicinos prekių, įskaitant veter-

inarines, neapmokestinamų pridėtinės 
vertės mokesčiu, sąrašas 

Vaistų, įskaitant veterinarinius, 
kurie apmokestinami taikant lengvatinį 
5 procentų pridėtinės vertės mokesčio 
tarifą, sąrašas

Medicinos prekių, įskaitant veteri-
narines, kurios apmokestinamos taikant 
lengvatinį 5 procentų pridėtinės vertės 
mokesčio tarifą, sąrašas

Valstybinės mokesčių inspekcijos 
aiškinamasis raštas dėl vaistų ir medici-
nos prekių apmokestinimo PVM.
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Farmacijos laboratorija „Galen“ nesu-
laukė 80-ųjų gyvavimo metinių

Tikriausiai Lietuvoje sutiksime daug žmonių, kurie vartojo 
brilijantinę žalumą, jodo tirpalą ir kitus vaistus, kurių etiketėse 
parašyta: pagaminta Akcinės bendrovės “Šiaulių vaistų sandė-
lis” „Galeno“ farmacijos laboratorijoje.

Laboratorija pavadinta romėnų mokslininko Klaudijaus Ga-
leno vardu, kuris jau antrame amžiuje tyrinėjo augalų vaistingą-
sias savybes. Didžiojoje Britanijoje yra įsteigta šio mokslininko 
vardo premija už žymiausius pasiekimus farmacijos srityje.

Farmacijos laboratorijos „Galen“ 80-mečio proga norisi 
prisiminti šios, nors ir nedidelės, bet atlikusios žmonėms labai 
reikalingą veiklą, darbuotojus.

Labai gaila, kad 2002 metų balandžio mėn. „Galeno“ labo-
ratorijos veikla buvo nutraukta, bet apie tą skaudžią „operaciją“ 
straipsnio pabaigoje.

Šiauliuose, Vilniaus gatvėje Nr. 146, „Galeno“ farmacijos 
laboratoriją 1922 metais įkūrė Kazys Kazlauskas. Tada labora-
torija buvo pavadinta Elektro-garinė chemijos farmacijos labo-
ratorija „Galen“. Laboratorijos „Galen“ samdomu vedėju dirbo 
žymaus šokėjo, gydytojo Česlovo Norvaišos tėvas Boleslovas 
Norvaiša. Vienas pirmųjų darbininkų buvo šiaulietis Vaclovas 
Misiūnas, kuris laboratorijoje dirbo 62 metus – nuo 1922 m. iki 
1984 m. (mirė 1988 m.).

Turėjau laimės bendrauti su Vaclovu Misiūnu ir spėjau 
pažinti šį garbingą žmogų, nors ir neturėjusį farmacinio išsila-
vinimo, tačiau savo praktinėmis žiniomis ir atsakingu požiūriu į 
atliekamą darbą buvo vadinamas „vaikščiojančia enciklopedija“.

1922 metais įkurtoje laboratorijoje buvo gaminama apie 130 
pavadinimų produkcija: įvairios tinktūros, ekstraktai, spiritai, 
tepalai, tabletės, milteliai, tirpalai, sirupai, linimentai, vaistažolių 
mišiniai. Farmacijos laboratorija „Galen“ turėjo savo patentiką: 
gamino „Kapillin“, „Rheumatin“, „Stiprol“, „Tanicum“, „Tus-
solin“, „Rambyno žoles“.

„Galeno“ produkcija prekiavo Šiaulių, Panevėžio, Kau-
no miestų ir provincijos miestelių vaistinės. Šią produkciją 
gerai vertino tų laikų gydytojai: panevėžiečiai – Feinbergas, 
Marcinkevičius, Vileišis, Didžiulis, šiauliečiai – Jasaitis, 
Janušauskas, Kontoravičius, Izbenskis.

1936 metais Briuselyje Laboratorija „Galen“ dalyvavo 5-oje 
tarptautinėje vaistinių augalų parodoje, kurioje buvo eksponuoti 
26 pavadinimų gaminiai. Laboratorijos „Rambyno žolės“ buvo 
apdovanotos medaliu, gerai buvo įvertinta ir kita produkcija.

1940 metais laboratorija buvo nacionalizuota, o karo metu 
visiškai sunaikinta. Neliko ne tik jokių įrengimų, bet ir jos pasta-
to. Galima sakyti, kad išliko tik jos pavadinimas. 1944 m. yra 
jos atkūrimo metai. Atkurti laboratoriją pavedama Boleslovui 

Norvaišai, kuris, negailėdamas jėgų ir laiko, su dideliu entuziaz-
mu pradėjo atstatomąjį darbą. Jam nuoširdžiai talkino Vaclovas 
Misiūnas, Benediktas Raudys, Teklė Dunkevičienė, Eleonora 
Markevičienė. 

Karo išvargintiems šiauliečiams vaistai buvo labai reikalingi, 
todėl, laboratorijai gavus vieną kambarį, nedelsiant buvo pradėta 
vaistų gamyba ir fasavimas. Tuomet dirbo tik trys darbininkai. 
Gaminių nomenklatūra buvo įvairi, kiekiai maži. Pavyzdžiui, 
1944 m. gruodžio mėn. Pagaminta 147 kg įvairių tinktūrų.

1945 m. Laboratorija „Galen“ gavo patalpas Muziejaus g. 
119 (dabar Aušros alėja 31a), kuriose ji buvo iki 1976 metų.

1948–1956 metai gamyba nuolat augo. Didėjant gamybos 
apimčiai, didėjo ir darbuotojų skaičius: jeigu 1944 m. dirbo tik 
3 darbininkai, tai 1950 m. – jau 8 darbininkai.

1951 metais, siekiant užtikrinti aukštą produkcijos kokybę, 
analitike paskiriama sumani, gabi provizorė Joana Gibronaitė.

Nuo 1951 m. pradedama gaminti ir fasuoti Ferratol, Apodel-
doc, Guttae gastrici.

1956 metais mirė laboratorijos atkūrėjas ir ilgametis jos va-
dovas Boleslovas Norvaiša. Laboratorijos vedėja skiriama gabi 
ir labai sumani provizorė Joana Gibronaitė-Brajienė. Provizorės 
analitikės pareigas vykdė Hilda Milišiūnaitė-Arlenskienė.

1960 m.laboratorijoje dirbo 16 darbuotojų. Per 10 metų 
gamybos apimtis išaugo du kartus.

Laboratorijos vedėja provizorė Joana Brajienė savo širdyje 
brandino daug naujų planų ir sumanymų laboratorijos ateičiai. 
Jos laukė įdomus, turiningas asmeninis gyvenimas, tačiau jos, 
pasauliui davusios naują gyvybę, 1961 m. pavasarį gyvybės 
siūlas nutrūko. Joanos Brajienės dukra Daiva, 1984 m. baigusi 
Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą, su provizorės 
diplomu grįžo į gimtąjį miestą ir pradėjo dirbti miesto centrinėje 
vaistinėje.

1961 m. laboratorijos vedėja paskiriama provizorė Hilda 
Arlauskienė, kuri dirbo iki 1984 metų pavasario ir nuveikė 
daug gražių darbų.

Po daugelio nelengvų darbo metų tik 1976 metais Farmacijos 
laboratorija „Galen“ buvo perkelta į naujas patalpas prie Šiaulių 
vaistų sandėlio. Naujose patalpose vaistų gamyba buvo labai 
padidinta. 1977–1978 metais „Galenui“ teko perimti iš chemijos 
farmacijos fabriko „Sanitas“ Kaune kai kurių spiritinių tirpalų, 
o taip pat ir iš tuometinio Vilniaus farmacijos fabriko „Gegužės 
pirmoji“ (dabar Akcinė bendrovė „Vilniaus farmacijos fabri-
kas“) brilijantinės žalumos gamybą. Visus Lietuvos gyventojus 
aprūpindavo jodo tirpalu.

Vaclovas Misiūnas farm. laboratorijoje „Galen“ 
išdirbo 62 metus.

Iš kairės: laboratorijos vedėjas B. Norvaiša, buhalterė 
T. Dunkevičienė, analitikės J. Brajienė, H. Arlauskienė. 
1954 m.

jubILIejaI

Akcinė bendrovė „Sanitas“ 2002 m. birželio 12 dieną Kauno 
muzikiniame teatre paminėjo savo veiklos aštuoniasdešimties 
metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo gamyklos darbuotojai, veteranai, 
akcininkai, vaistinių ir vaistų didmeninių firmų vadovai, užsienio 
farmacinių firmų atstovai ir kiti svečiai.

1922 m. sausio 25 d. Lietuvos piliečiai M. Judasinas, A. Rozen-
bergas ir E. Taubmanis pas notarą sudarė sutartį, kad „tikslu įsteigti 
ir eksploatuoti Kauno cheminę laboratoriją ir verstis cheminių ir kitų 
prekių prekyba, įsteigia prekybinę bendrovę pavadinimu „Bendrovė 
„Sanitas“ cheminė laboratorija“. Laboratorija buvo įkurta Kaune, D. 
totorių 6. Jos vedėju buvo pakviestas provizorius K. Butkevičius.

1922 m. balandžio 27 d. Sveikatos apsaugos departamento 
Farmacijos skyriaus inspektorius, provizorius Donatas Šukevičius 
apžiūrėjo patalpas ar jos tinka gamybai, ir po kelių dienų – gegužės 
5 dieną Sveikatos departamentas davė leidimą Nr. 1614 „Sanito“ 
laboratorijoje gaminti 6 medicininius spiritus, 68 pavadinimų tink-
tūras, du linimentus, anyžių lašus ir Povlerio tirpalą. Taip prasidėjo 
AB „Sanitas“ gamybinė veikla.

1924 m. gegužės 13 d. savininkai chemijos farmacijos laboratoriją 
„Sanitas“ už 70 tūkstančių litų pardavė vaistų sandėlio savininkams 
A. Mogilevskiui ir J. Finui.

1930 metais naujieji savininkai Kaune, Bravoro gatvėje, pastatė 
laboratorijai naujas patalpas ir išplėtė gamybą, gamino ampules, 
tabletes, tepalus, Galeno preparatus ir kt.

Lietuvą okupavus sovietams, 1940 m. spalio mėn. LSSR Liau-
dies Komisarų Tarybos nutarimu Nr. 263 įmonės, vaistinės, vaistų 
sandėliai buvo nacionalizuoti. Po nacionalizacijos laboratorija „Sa-
nitas“ pateko Vietinės pramonės liaudies komisariato žinion. Vėliau, 
1940 m. gruodžio 2 d. „Sanitas“ buvo perduotas Sveikatos apsaugos 
liaudies komisariatui. Įsteigus Vyriausiąją farmacijos valdybą, jai 
buvo perduotas vadovavimas Lietuvos farmacijos įmonėms. 1946 m. 
vasario 26 d. Vyr. farmacijos valdybos viršininko įsakymu Nr. 15 lab-
oratorija „Sanitas“, „Germapo“ ir Centrinio valdžios vaistų sandėlio 
laboratorijos buvo sujungtos į bendrą vienetą – Chemijos farmacijos 
fabriką Nr. 1. Jo direktore buvo paskirta Petronėlė Milančiūtė, Vievio 
vaistininko Jurgio Milančiaus duktė, atliekanti vaistinės mokinės 
praktiką Kaune, Bernardinų vaistinėje. Petronėlė Milančiūtė 1940 m. 
liepos mėnesį nuo Alytaus apskrities buvo išrinkta į Liaudies Seimą. 
1944 m. ji žuvo Kauno IX forte.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, laboratorija „Germapo“ buvo 
denacionalizuota. Likusios fabriko dalies direktoriumi buvo paskir-
tas provizorius Jonas Kuprevičius, o 1941 metų pabaigoje juo tapo 
chemikas vaistininkas Adomas Sketeris.

Vos pro Kauną praūžė frontas, 1944 m. rugpjūčio mėnesį „Sa-
nitas“ vėl pradėjo dirbti. Kitos Kauno chemijos farmacijos įmonės 
karo metu buvo sunaikintos, o kraštui reikėjo vaistų. Fabrikas buvo 
pavadintas: Chemijos farmacijos fabrikas „Sanitas“. Jo direktoriumi 
buvo paskirtas karo pabėgėlis iš Lenkijos, vokiečių okupacijos me-
tais dirbęs „Sanito“ laboratorijoje, Steponas Kuntoras. Dirbdamas 
direktoriaus pareigose, S. Kuntoras neakivaizdiniu būdu baigė Kauno 
medicinos mokyklą ir gavo provizoriaus padėjėjo diplomą. Po karo 
„Sanite“ dirbo tik 72 darbuotojai, iš jų 54 darbininkai. Reikėjo ne tik 
gaminti produkciją, bet ir patiems miške prisikirsti gamybai malkų, 
trūko žaliavų, elektros energijos.

Steponas Kuntoras „Sanitui“ vadovavo iki 1967 metų. Įmonė 
augo, plėtėsi, modernėjo, mažėjo rankų darbo. 1967 m. buvo pasta-
tytas modernus, galintis per metus pagaminti 150 milijonų ampulių, 
cechas. Didžioji fabriko produkcijos dalis buvo siunčiama į Sovietų 
Sąjungą. Fabrike dirbo gabūs specialistai: vyr. inžinierius chemi-
kas-vaistininkas Tadas Kovaliauskas, Galeno cecho viršininkė K. Pra-

piestytė, Ampulių ceche – provizoriai A. Kesminas, E. Stankevičienė, 
vyr. mechanikas Vl. Dambrauskas. Daugelis fabriko įrengimų buvo 
pačių sukurti ir pagaminti.

1967 m. „Sanitui“ pradėjo vadovauti jaunas, energingas provizo-
rius Henrikas Dūdėnas. Gamyklos vadovu jis dirbo 20 metų. Fabriko 
kolektyvas išaugo iki 1000 žmonių, per metus buvo pagaminama virš 
400 milijonų ampulių, virš 1000 tonų Galeno preparatų, virš 220 tonų 
tepalų. Chemijos farmacijos fabrikas „Sanitas“ tapo mechanizuota, 
aukštos darbo kultūros gamykla. Fabrike buvo įsteigta eksperimentinė 
laboratorija, darbuotojai dirbo mokslinį tiriamąjį darbą, ruošė disert-
acijas. Fabrikas buvo Kauno medicinos instituto (dabar universitetas) 
Farmacijos fakulteto mokomąja gamybine baze. Daug dėmesio buvo 
skiriama ir darbuotojų poilsiui bei laisvalaikiui. Buvo įsigyti vasaros 
poilsio namai Palangoje, stovykla vaikams Birštone, fabrike įrengta 
sporto salė, veikė meno saviveiklos ir sporto kolektyvai.

1980 metais SSSR Ministrų Taryba, nederinusi su Respublikos 
vadovybe, chemijos farmacijos fabriką perdavė SSSR Medicinos 
pramonės ministerijai, kuriai reikėjo aukštos darbo kultūros įmonės 
eksperimentinei gamybai organizuoti. Tada „Sanitas“ buvo pavadintas 
Eksperimentine chemijos farmacijos gamykla „Sanitas“.

1987 m. provizorius Henrikas Dūdėnas buvo paskirtas Mokslin-
io-praktinio susivienijimo, į kurį įėjo ir „Sanitas“, generaliniu direk-
toriumi. Eksperimentinei chemijos farmacijos gamyklai „Sanitas“ 
vadovauti ėmėsi provizorius Jonas Makauskas, tačiau jis dirbo neilgai. 
1989 m. generaliniu įmonės direktoriumi buvo paskirtas provizorius 
Albertas Bertulis. Gamyklai jis vadovavo 12 metų.

Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę , „Sanitas“ tapo Lietuvos 
valstybine įmone. 1994 metais įmonė buvo privatizuota ir sukurta 
akcinė bendrovė „Sanitas“. Dabartinis jos generalinis direktorius – 
gydytojas Audrius Šošas.

Akcinei bendrovei „Sanitas“ teko prisitaikyti prie naujų darbo 
ir rinkos sąlygų. Netekus daugelio NVS šalių rinkos, teko mažinti 
gamybos apimtį, dirbančiųjų skaičių, diegti naujas produkcijos 
rūšis, naują technologiją, pirkti naują techniką. Dabar AB „Sanitas“ 
gamina apie 80 įvairių preparatų: ampulių, tablečių, kapsulių, Galeno 
preparatų, tepalų, plėvelių.

Gamyba perorganizuojama, diegiama geros gamybos praktikos 
(GMP) sistema. Dideli reikalavimai yra vaistų registracijai. AB 
„Sanitas“ gaminama produkcija yra daug pigesnė už užsienio šalyse 
gaminamą, todėl mūsų gamyba turėtų būti skatinama ir jai teikiama 
pirmenybė. Tačiau dar nemokama tinkamai savo produkciją rekla-
muoti ir ją pateikti vartotojui.

Iškilmingą vakarą – minėjimą pradėjo AB „Sanitas“ generalinis 
direktorius A. Šošas, trumpai supažindindamas susirinkusius su fab-
riko istorija ir dabartine gamyba. Paskui kalbėjo medicinos mokslų 
daktaras, docentas, ilgametis chemijos farmacijos gamyklos „San-
itas“ direktorius Henrikas Dūdėnas. Jis papasakojo apie gamyklos 
vystymąsi, apie atliktus darbus, geru žodžiu paminėdamas gamyklos 
veteranus: savo buvusią pavaduotoją, provizorę E. Stankevičienę, 
ilgametį fabriko vyriausiąjį inžinierių V. Dambrauską, buvusį direk-
torių ir vyriausiąjį inžinierių J. Makauską, inžinierių M. Tamašauską 
ir kitus, savo darbu prisidėjusius, kad „Sanitas“ augtų ir klestėtų. 
Fabriko dabartinei vadovybei palinkėjo sėkmingai ir sąžiningai 
darbuotis, kad AB „Sanitas“ būtų pirmaujanti Lietuvos chemijos 
farmacijos įmonė.

AB „Sanitas“ sveikino farmacinių firmų, Kauno savivaldybės 
atstovai, Lietuvos gydytojų sąjunga ir kiti.

Buvo parodytas filmas, nušviečiantis AB „Sanitas“ nueitą veiklos 
kelią. Po to Kauno muzikinio teatro kolektyvas surengė koncertą: 
teatro ir kino meno sintezės projektą. Po koncerto svečiai buvo pa-
kviesti teatro foje pasivaišinti, pabendrauti, pasidalinti prisiminimais 
ir įspūdžiais.

Socialinių mokslų daktarė Regina Žukienė

„SANITUI“ – aštuoniasdešimt!
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Onuškio vaistinė įsikūrusi pačiame Onuškio miestelio centre.
Apie Onuškio gyvenvietės atsiradimo laiką iki šiol 

pareikšta įvairių nuomonių. Kai kurių tyrinėtojų teigimu, 
Onuškis išaugęs iš kryžiuočių aprašymuose 1387 m. paminėto 
kaimo „Iwanendorf“, tuo metu priklausiusio didikams 
Montgirdaičiams. Yra nuomonių ir dėl vėlesnio Onuškio 
įsikūrimo. Istorikas R. Šalūga teigė, kad feodalas J. Koncevičius 
XVI a. pradžioje valstiečio Onuškio ūkyje įsteigė dvarą, prie 
kurio netrukus ir susikūręs miestelis. Tikra tai, kad 1505 m. 
pagal kunigaikščio Aleksandro privilegiją (pakartotą 1511 m.) 
Onuškyje buvo pastatyta medinė bažnyčia. 1924 m. Žygimantas 
Senasis davė Onuškio dvaro savininkui privilegiją kurti miestelį, 
kartą per savaitę rengti turgų ir laikyti karčemas.

Onuškio miestelį puošia gražus architektūros paminklas 
– bažnyčia, tarsi Vilniaus Arkikatedros kopija, su kolonomis, 
evangelistų skulptūromis. Šioje bažnyčioje 14 m. klebonavo 
taurus patriotas, didis humanistas, poetas, rašytojas Nikodemas 
Švogžlys-Milžinas.

Onuškio centre yra labai savita, akmenimis grįsta aikštė, 
pavadinta K. Petrausko vardu.

Žinių apie vaistinės įsikūrimą Onuškyje mažai. Lietuvos 
statybos ir architektūros mokslinio tyrimo instituto leidinyje 
„Lietuvos TSR urbanistikos paminklai“, Nr. 7 (1984) rašoma, 
kad Onuškyje vaistinė buvo įsteigta 1917 m. Tie patys metai 
buvo paminėti ir A. Miškinio straipsniuose apie Onuškio 
miestelio istoriją laikraštyje „Galvė“:

„…per pirmąjį pasaulinį karą Onuškyje buvo sudeginta dvaro 
sodyba; rūmai taip ir liko neatstatyti. 1915 m. Onuškyje įsteigta 
pieninė, o 1917 m. vaistinė…“.

Gi „Acta musei historiae medicinae et pharmaciae Lituaniae“, 
volumen II,–- Kaunas, 1995, psl. 41, Onuškio vaistinės įsteigimo 
data nurodyta 1922 m. (beje, šalia metų pažymėtas ?).

„Medicinos“ žurnalo priede „Lietuvos Farmacijos įstaigų ir 
farmacininkų sąrašas“(1923 m.) minima, kad Onuškio miestelyje 
vaistinės savininkas buvo provizoriaus padėjėjas Judelis 
Hoffenbergas. Tame pačiame leidinyje 1924–1925 m. rašoma, 
kad Onuškyje vaistinės J. Hoffenbergo įpėdinis, vedėjas buvo 
provizoriaus padėjėjas Chaimas Goldontas. 1926 m. „Lietuvos 

ONUŠKIO (Trakų raj.)
vaistinei – 85-eri

Medicinos, Veterinarijos ir Farmacijos personalo įstaigų 
sąraše“ įrašyta, kad Onuškyje vaistinės savininkas, vedėjas, 
provizoriaus padėjėjas Antanas Vilnius. Jis buvo didelis 
lietuvybės skleidėjas ir karštas Lietuvos patriotas, todėl 
1935 m., jam staiga mirus, Onuškio visuomenė nutarė 
provizoriaus padėjėją Antaną Vilnių palaidoti prie paminklo 
„Žuvusiems broliams už Lietuvos laisvę“, pastatyto 1928 m. 
už Onuškio visuomenės lėšas.

1937 m. „Lietuvos Medicinos, Veterinarijos ir Farmacijos 
personalo įstaigų sąraše“ rašoma, kad Onuškyje vaistinės sa-
vininko A. Vilniaus įpėdine tapo provizoriaus padėjėja Sofija 
Gulbinaitė. Ji ištekėjo už A. Vilniaus sūnėno Antano Truikio.

Sofija Gulbinaitė-Truikienė Onuškyje dirbo iki pat vais-
tinės nacionalizavimo sovietų okupacijos metais. Po vaistinės 
nacionalizavimo Sofija Gulbinaitė-Truikienė buvo atleista iš 
darbo; kad galėtų pragyventi, visus metus pilstė alų Onuškio 
miestelio valgykloje. Vėliau buvo leista dirbti farmacininke 
be teisės dirbti Onuškyje.

Onuškio vaistinė buvo įkurta Vyskupų namuose (dabar ten 
įsikūrusi Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė). 
Vėliau A. Vilnius nusipirko namą miestelio centre ir perkėlė 
vaistinę į savo namus. Po nacionalizavimo vaistinė buvo kil-
nojama iš vieno namo į kitą, kol, dirbant provizorei Vandai 
Jasūdienei, 1962 m. buvo pastatytas atskiras namas su butu 
vaistinės vedėjai.

1971 m. vedėjai provizorei V. Anusevičienei išvykus iš 
Onuškio, kelis mėnesius vaistinė buvo be vedėjo.Tuo metu 
laikinai vedėjos pareigas ėjo farmacininkė A. Tauterienė. 
1971 m. rugsėjo 1 d. provizorė Marijana Beigienė buvo 
perkelta iš Kupiškio rajono centrinės vaistinės į Onuškį. Jau 
31 metai ji vadovauja Onuškio vaistinei.

1971 m. vaistinėje dirbo 4 žmonės: vedėja M. Beigienė, far-
makotechnikė A. Tauterienė, fasuotoja Z. Dabkutė ir sanitarė 
B. Leškevičienė. Onuškio vaistinė priklausė Trakų centrinei 

Sėdi provizorė-vedėja M. Beigienė ir farmakotechnikė 
A. Tauterienė, stovi farmakotechnikė J. Prakapaitė.
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Laboratorijos vedėja provizorė Hilda Arlauskienė ir vy-
resnysis inžinierius provizorius Leonardas Jurgutis paskyrė 
daug entuziazmo, sumanumo ir energijos, tobulindami ir 
mechanizuodami gamybos procesus, lengvindami darbo są-
lygas, įdiegdami naujus prietaisus ir įrengimus. Visa tai lėmė 
aukštą darbo našumą ir gamybos augimą. „Auksinių rankų“ 
buvo šaltkalvis – remontininkas Mykolas Astrauskas, kuris 
visą laiką ne tik tobulino gamybos įrengimus, bet ir pagam-
ino labai reikalingų gamybai įvairių prietaisų. 1984 metais 
Farmacijos laboratorijos „Galen“ vadove paskirta provizorė 
Valerija Meiliulytė. Rūpestingai ir atsidavusiai ji tęsė pradė-
tus darbus,ieškojo būdų gamybos apimčiai didinti, įvairioms 
problemoms spręsti.

Geriausi darbo rezultatai buvo pasiekti 1988 metais, kai 
buvo pagaminta 5,5 mln. vienetų fasuotų vaistų ir vėliau 
kasmet buvo pagaminama apie 4 mln. vienetų fasuotų vaistų.

Vadovaujant provizorei V. Meiliulytei buvo paruošta reika-
linga dokumentacija gaminamų vaistų perregistravimui, taip 
pat paruošti ir patvirtinti vaistų farmakopėjiniai straipsniai. 
2001 metais visi gaminami vaistai buvo perregistruoti, visa 
gaminama produkcija gavo prekinį ženklą.

Farmacijos laboratorija „Galen“ viena seniausių vaistų 
gamybos įmonių Lietuvoje. Darbštus vieningas 23 darbuotojų 
kolektyvas, deja, nesulaukė įmonės 80-ties metų jubiliejaus. 
Galime tik pasidžiaugti, kad toks nedidelis darbuotojų kolek-
tyvas galėjo pasiūlyti savo produkciją ne tik šiauliečiams, bet 
ir visos Lietuvos žmonėms.

Vienos seniausių Lietuvos farmacijos įmonių AB „Sanitas“ 
Kaune ir Farmacijos laboratorija „Galen“ Šiauliuose skyrėsi 
gamybos apimtimi, problemomis ir ateities planais, tačiau abi 
jos svarbios Lietuvos farmacijos istorijoje.

1997 metais lapkričio mėn. Lietuvos medicinos ir farmaci-
jos istorijos muziejuje Kaune vyko seminaras „Lietuvos far-
macijos įmonės „Sanitas“ ir „Galen“ 1922–1997 m.“ Renginys 
buvo skirtas šių įmonių 75-osioms veiklos metinėms pažymėti. 
Jame dalyvavo įvairių farmacijos sričių specialistai, mokslin-
inkai, pramonininkai, vaistininkai. Farmacijos laboratorijos 
„Galen“ direktorė provizorė V. Meiliulytė seminare apžvelgė 
„Galeno“ veiklos istoriją.

Laboratorijos „Galen“ 75-metis buvo gražiai paminėtas ir 
Akcinės bendrovės „Šiaulių vaistų sandėlis“ salėje. Jubiliejaus 
proga darbuotojams buvo įteiktos asmeninės dovanėlės, 
buvo prisiminti darbuotojai, išėję Anapilin, šv. Petro ir Pov-
ilo katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius ir 
dirbančiuosius, aplankytos mirusiųjų amžino poilsio vietos, 
padėta gėlių, uždegtos žvakutės.

2002 metais AB „Sanitas“ darbuotojų kolektyvas iškilmin-
gai paminėjo 80-ties metų jubiliejų. Deja, „Galeno“ darbuo-
tojams šios laimės patirti neteko.

Kaip minėjau, 2002 m. balandžio mėn. Farmacijos labora-

torijos „Galen“ gamybinė veikla nutraukta. Visa tai įvyko per 
labai trumpą laiką: 2001 m. rugsėjo mėn. iš Akcinės bendrovės 
„Šiaulių vaistų sandėlis“ ir Farmacijos laboratorijos „Galen“ 
darbuotojų buvo supirktos akcijos. 55% visų akcijų supirko 
fizinis asmuo Vaidotas Deveikis, dirbantis AB „Bakteriniai 
preparatai“ Kaune. Farmacijos laboratorija „Galen“ greitai 
tapo AB „Bakteriniai preparatai“ filialu. AB „Šiaulių vaistų 
sandėlis“ ir Farmacijos laboratorijos „Galen“ turto perėmimas 
vyko žaibiškai. Darbuotojų susirinkime buvo tikinama, kad 
farmacijos laboratorijoje bus dirbama dviemis pamainomis, 
kad bus didinamas gaminamų vaistų asortimentas, bus priima-
ma daugiau darbuotojų. Tačiau tai buvo netiesa. Tuoj pat buvo 
atleidžiami darbuotojai, taip pat ir specialistai. Likusiems dar-
buotojams 2002 metų pradžioje buvo pasiūlyta važiuoti dirbti 
į Kauną. Gamybiniai įrengimai: vaistų fasavimo konvejeriai, 
vandens distiliacijos įrengimai, šildymo katilai ir kiti įrengimai 
buvo išardyti ir išvežti į metalo laužą arba į Kauną. Toks pat 
likimas ištiko ir visus AB „Šiaulių vaistų sandėlis“ darbuotojus 
– buvo iš darbo atleisti visi darbuotojai.

Su didele nuoskauda tenka prisiminti, kad dalis darbuotojų 
tiek laboratorijos, tiek vaistų sandėlio buvo išvaryti be jokių 
išeitinių kompensacijų. Daugelis darbuotojų buvo išdirbę po 
30 ir daugiau metų.

Taip Farmacijos laboratorija „Galen“ nesulaukė savo 80-
ties metų jubiliejaus. Tenka tiktai apgailestauti, kad taip greitai 
viskas buvo sunaikinta. Liūdna darosi pažvelgus į ištuštėjusį ir 
nykų senojo vaistų sandėlio ir Laboratorijos „Galen“ kiemą, 
kuriame dešimtmečius buvo atliekamas kruopštus ir įtemptas 
darbas žmogaus sveikatos labui.

Liudvikas Rulinskas,
buvęs AB „Šiaulių vaistų sandėlis“ direktorius.

„Auksinių rankų“ darbuotojas 
Mykolas Astrauskas.

Farmacijos laboratorijos „Galen“ darbuotojai prieš du dešimtmečius. Pirmoje eilėje 
(centre) direktorė Hilda Arlauskienė.

Produkcija 1936 metais
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kančias. Man atrodė, kad vaistininkas gali tiesiogiai padėti 
ligoniui, įteikdamas jam vaistinėje pagamintą arba pramoninės 
gamybos vaistą, tuo tarpu gydytojas jam išrašo tik popieriaus 
lapelį – receptą. Taigi, studijos Farmacijos fakultete truko 
nuo1959 iki 1964 m. ir, gavęs diplomą su pagyrimu, keletą 
mėnesių dirbau Turgelių vaistinės vedėju, panaudodamas ne 
tik institute gautas farmacijos žinias, bet ir prisimindamas 
vietinę lenkų kalbą, bendraujant su Vilnijos krašto gyventojais.

Kada prasidėjo Jūsų mokslinis darbas? Kokie atlikti 
darbai ir kokie ateities planai?

Tikslinę aspirantūrą pasirinkau Lvovo medicinos insti-
tuto Farmacinės chemijos katedroje, kuriai vadovavo prof. 
N. Turkevičius. Tai buvo plačios erudicijos mokslininkas, 
poliglotas, šventiko sūnus. Iš jo mokiausi ne tik organinių 
junginių sintezės paslapčių, bet ir bendravimo kultūros, 
žmogiškumo, pagarbos savo profesijai ir tautinei savimonei. 
To meto produktyviausio Ukrainos farmacijos mokslininko ir 
pedagogo autoritetas įkvėpė mane išmokti gražią ukrainiečių 
kalbą ir ja apginti kandidatinę disertaciją. Į Kauno medicinos 
instituto Farmacinės chemijos katedrą grįžau 1967 m. Čia 
pradėjau dirbti asistentu, vėliau vyr. dėstytoju, docentu. 10 
metų dirbau katedros vedėju, 13 metų – Farmacijos fakulteto 
dekanu. Organizavau pirmųjų farmacijos mokslų kandidatų 
rengimą Kaune. Jais tapo jaunieji kolegos: R. Pečiūra, F. Ma-
linauskas, R. Radžiūnas. Mokslinis darbas, skirtas naujų jun-
ginių, pasižyminčių priešbakterinėmis savybėmis, sintezei ir 
tyrimui, buvo apibendrintas habilituoto daktaro disertacijoje, 
kurią apgyniau 1990 m. Maskvos medicinos akademijoje. 
Mokslinio darbo aktualumą patvirtino 20 autorinių liudijimų.

Ateities planai – vadovauti diplomantų ir doktorantų 
darbams, užpatentuoti aktyviausius junginius, ieškoti part-
nerių naujų vaistų įdiegimui į praktiką, parašyti farmchemijos 
mokymo knygą, skirtą studentams…

Kur Jums teko stažuotis?
Stažavausi trijose užsienio aukštosiose mokyklose: Graifs-

valdo universitete (Vokietija), Ciuricho aukštojoje federalinėje 
mokykloje (Šveicarija), Maskvos medicinos akademijoje 

Įdomu būtų sužinoti apie Jūsų vaikystę, paauglystę.
Gimiau 1942 m. rugpjūčio 25 d. Baltakiškės kaime, bu-

vau pakrikštytas Adutiškio bažnyčioje (Švenčionių raj.), tris 
pradinės mokyklos klases baigiau Mičionyse (Anykščių raj.). 
Į mokyklą eidamas Šventosios pakrantėmis, ne tik žavėjausi 
šios upės grožiu, bet ir visam gyvenimui atmintyje išliko 
sodybų, uždarytų langinių, vaizdai – šeimos buvo ištremtos 
į Sibirą…Ketvirtą klasę baigiau Pievų mokykloje, tėviškėje. 
Nuo penktos klasės semtis mokslų atvykau į Vilnių ir 1959 
metais sidabro medaliu baigiau VII vidurinę mokyklą. Mokyk-
loje ypač patiko chemija, matematika, literatūra. Nebuvau 
nei pionierius, nei komjaunuolis, nors buvau raginamas stoti 
į šias organizacijas. Visada atsakydavau „Ne“, nes nemačiau 
pavyzdžio, kuriuo galėčiau sekti.

Ar galėtumėte pasakyti, kodėl Jūs pasirinkote farmaciją?
Pasirinkti farmaciją paskatino meilė chemijai ir noras 

sukurti bent vieną vaistą, palengvinantį sergančių žmonių 

LFŽ leidėjai jubiliejinio gimtadienio proga paprašė gerbiamą 

profesorių Eduardą Tarasevičių papasakoti apie 
save, apie darbą, apie ateities lūkesčius. Spausdiname atsaky-
mus:

Su kurso draugais prie KMI centrinių rūmų
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Vedėja – provizorė M. Beigienė

Iš kairės į dešinę farmakotechnikė A. Tauterienė, sanitarė-
plovėja O. Mikalopienė ir vedėja – provizorė M. Beigienė.

vaistinei. Vaistinė aprūpindavo vaistais Onuškio apylinkės 
ligoninę (60 lovų), Onuškio ambulatoriją, tris medicinos 
punktus. Vaistinėje buvo gaminama daug mikstūrų, miltelių, 
žvakučių, piliulių, netgi sterilūs tirpalai. Vaistinė pagal apy-
vartą buvo didžiausia tarp kaimyninių vaistinių: Rūdiškių, 
Aukštadvario, Semeliškių. Dirbo geri ir nuoširdūs žmonės, 
todėl atvažiuodavo į vaistinę žmonių net iš gretimų rajonų – 
Alytaus ir Varėnos. Gauta daug padėkų už nuoširdų darbą ir 
rūpinimąsi žmonėmis.

Dabartiniu metu, kaip ir visos kaimo vaistinės, Onuškio 
vaistinė išgyvena sunkius laikus. Dėl Valstybinės ligonių kasos 
nepatenkinamo atsiskaitymo už išduotus kompensuojamuosius 
vaistus, dėl nedarbo ir sunkios kaimo žmonių materialinės 
padėties vaistinės apyvarta labai sumažėjo. Onuškio vaistinė 
liko mažiausia iš kaimyninių vaistinių ir neaišku, ar sulauks 
savo 90-ties metų jubiliejaus?

Provizorė Marijana Beigienė

Farmakotechnikė A. Tauterienė

Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės narys, provizorius 
(chemikas vaistininkas) Vladas Januškevičius šių metų liepos 
2 d. šventė gražų savo 85-erių gyvenimo metų jubiliejų.

47 gyvenimo metus jis paskyrė farmacijai. 1936 m. baigė 
Panevėžio gimnaziją ir įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą studijuoti biologijos, tačiau vėliau pasirinko 
farmaciją. Išklausęs farmacijos kursą, 1941 m. pradėjo dirbti 
Suvalkų Kalvarijos vaistinėje. 1943 m. apgynė diplominį darbą 
ir gavo chemiko vaistininko diplomą. Po Antrojo pasaulinio 
karo sovietinė valdžia nepripažino vokiečių okupacijos metais 
išduotų diplomų, todėl jam reikėjo dar išlaikyti politinių 
mokslų egzaminą ir po to jam buvo išduotas naujas diplomas, 
kuriame įrašyta provizoriaus (chemiko vaistininko) specialybė.

Vos praūžus frontui, 1944 m. Vladas Januškevičius 
atvyko į Vilnių ir ėmėsi vadovauti vaistinei Nr. 2 (dabar 
„Gedimino“). Vėliau buvo paskirtas Vilniaus vaistinės Nr. 14 
(dabar „Žvėryno“) vedėju. Kai Vilniaus Kalvarijų rajone buvo 
pradėti statyti nauji gyvenamieji namai, Vladui Januškevičiui 
buvo pavesta Kalvarijų gatvėje įrengti naują modernią vaistinę. 
Provizorius Vladas Januškevičius šiai vaistinei vadovavo iki 
1987 m., iki išėjimo į pensiją.

Provizorius Vladas Januškevičius daug dirbo ir Vilniaus m. 
profsąjungos komitete, dalyvavo Respublikinės farmacininkų 
mokslinės draugijos veikloje. Jam buvo suteiktas Nusipelniusio 
provizoriaus garbės vardas.

Garbingo jubiliejaus proga širdingai sveikiname gerbiamą 
provizorių Vladą Januškevičių ir linkime jam stiprios 
sveikatos, energijos, ilgų, laimingų gyvenimo metų.

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba

Provizoriui Vladui 
JANUŠKEVIČIUI – 85-eri !

Ir žinai,
Ir jauti –
Metai bėga ir bėga…
Negali sustabdyt,
Nei sustot pakely…

E. Matuzevičius
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los kryptis – tai Baltijos šalių farmacininkų bendradarbiavimas, 
keičiantis veiklos patirtimi BaltPharm Forumų bei nacionalinių 
suvažiavimų ir kongresų metu.

Jūsų indėlis į Lietuvos farmacijos istorijos puoselėjimą.
Farmacijos istorija pradėjau domėtis po ilgamečio ben-

dravimo su doc. A. Kaikariu. Su juo ilgais vakarais Kauno 
medicinos instituto palėpėje kūrėme Farmacijos istorijos 
muziejaus viziją, teko aktyviai dalyvauti gaunant iš tuometinės 
Kauno miesto valdžios būsimam muziejui tinkamas patalpas. 
Stengiuosi paremti vaistinių ir kitų farmacijos įmonių pastan-
gas pažymėti jubiliejines sukaktis bei darbuotojų jubiliejus. 
LFS remia leidinių, skirtų farmacijos istorijai, rengimą. Juk 
nežinodami savo profesijos praeities, negalėtume sėkmin-

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) prezidentas, „Li-
etuvos farmacijos žinių“ (LFŽ) redaktorius, provizorius, 
habilituotas medicinos mokslų daktaras, profesorius 
Eduardas Tarasevičius 2002 m. rugpjūčio 25 dieną 
šventė garbingą amžiaus šešiasdešimtmetį.

Gerbiamą profesorių galima apibūdinti Bernardo Šo 
žodžiais: „Man gyvenimas ne tirpstanti žvakė. Tai tarytum 
stebuklingas deglas, į mano rankas patekęs akimirkai, ir 
aš stengiuos, kad jis įsiliepsnotų kuo ryškiau, pirma nei 
perduosiu ateinančioms kartoms“.

Širdingai sveikiname Gerbiamą Jubiliatą ir linkime 
neišsenkančios energijos, naujų atsiekimų, ištvermės ir 
asmeninės laimės.

LFS valdyba,
LFŽ leidėjai

Nelinkėki man tik šimto metų, –
Man ir tūkstančio… ir tūkstančio mažai…
Prinešė liepsnos saulėtos metų gretos, –
Neužgesti atėjau ašai…
Šimtas metų – tik akimirka trumputė,
Vien tik kelio pėdos amžių drobėj,
Šimtas metų – kaip viena minutė
Nuo lopšinės ligi rekviem pas duobę.
Šimtas metų!..
(Galima suspėt tiktai į vieną pasimatymą,
Tik į vieną pokylį suskubt laiku.)
Šimtas metų!..
(Galima nespėt surast atsakymo,
Ieškomo širdim šimtuos laiškų.)
Nelinkėk todėl tik šimto metų,-
Man ir tūkstančio… ir tūkstančio mažai…

Silvestras Drabavičius

gai kurti farmacijos ateities rūmų. Visada džiaugiuosi, kai, 
aplankius turtingus Europos šalių farmacijos muziejus, mano 
kolegos didžiuojasi, kad dabartinės farmacijos pagrindus kūrė 
ir mokslininkai, ir praktikai nuo Skandinavijos iki Portugalijos.

Išvardinkite šalis, su kurių farmacijos darbu Jums teko 
susipažinti.

Žmogui būdinga savybė domėtis ta sritimi, kuri yra pati 
mylimiausia. Suprantama, kad būdamas užsienyje, visada 
stengiuosi aplankyti farmacijos fakultetus, vaistines, vaistų 
gamyklas, farmacijos muziejus. Esu dėkingas likimui, kad 
per keletą dešimtmečių susipažinau su Lenkijos, Vokieti-
jos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Italijos, 
Turkijos, Slovėnijos, Kroatijos, Vengrijos, Čekijos, Slovaki-
jos, Austrijos, Šveicarijos, Liuksemburgo, Latvijos, Estijos, 
Rusijos, Ukrainos, Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, 
Baltarusijos, Moldovos, Kaukazo bei Vidurinės Azijos respub-
likų, Singapūro, Australijos, JAV, Kanados farmacija.

Jūsų gyvenimo credo?
Mano gyvenimo credo – daryk gerus darbus, nelaukdamas 

atlygio, padėk kiekvienam, kam reikia pagalbos – ir būsi 
laimingiausias žmogus šioje žemėje.

Jūsų pomėgiai?

Latvijos farmacininkų kongrese

Turizmas, kelionės, kalbų mokymasis (moku dar tik devy-
nias), kalnų slidinėjimas, įdomių patiekalų gamyba.

Dėkojame gerb. Profesoriui už įdomias mintis, atsakymus 
ir linkime didelės sėkmės.

Ad multos annos!

Su Ekselencija Lietuvos Prezidentu V. Adamkumi ir 
 A. Adamkiene 2002 m. minint Mindaugo karūnavimo dieną

Su svečiais Kauno
farmacijos muziejuje
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(Rusija). Be to, stažavausi Vilniaus universiteto Vaistų sintezės 
ir tyrimo laboratorijoje.

Šiais metais sukanka 35 metai, kai Jūs dirbate pedagoginį 
darbą Kauno medicinos universitete (anksčiau vadinosi insti-
tutas, vėliau – akademija). Įdomu būtų sužinoti, ar pasikeitė 
studentas farmacininkas per 35 metus? Kurie kolegos Jums 
buvo pavyzdžiu?

35 metus dirbdamas Farmacijos fakultete, sutikau daug 
iškilių asmenybių, kurios žavėjo ir savo erudicija, ir elgesiu 
su kolegomis bei studentais, ir principingumu, įgyvendinant 
teisingumo principus. Tai profesoriai: Z. Januškevičius, 
A. Praškevičius, V. Lašas, T. Ivanauskas, J. Šopauskas, 
R. Stropus, V. Vaičiuvėnas, J. Sapagovas. Bendraminčiai, 
doc. E. Kanopka ir doc. A. Kaikaris, supažindino su buvusiais 
Farmacijos fakulteto šviesuoliais: profesoriais P. Raudonikiu, 
K. Grybausku ir B. Šiauliu, kurių gyvų neteko matyti, tačiau 
jie buvo man farmacijos profesijos garbingo atstovavimo 
pavyzdžiu.

O kalbant apie studentus, galiu pasakyti, kad jie visada 
jauni, energingi, su svajonėmis. Tik reikia su jais daugiau 
bendrauti ne tik paskaitų ar darbų metu…Didelis mano noras, 
kad kiekvienas studentas geriau mokėtų bent dvi užsienio 
kalbas. Juk greit atsivers Europos Sąjungos šalių sienos ir jie 
galės ten vykti stažuotis kaip jauni mokslininkai ar praktikai.

Apie Lietuvos farmacijos mokslo 200 metų sukaktį buvo padarytas 
pranešimas FIP 51-ajame kongrese Vašingtone 1991 m.

Beveik 20 metų Jūs buvote Respublikinės farmacininkų 
mokslinės draugijos pirmininkas, o nuo 1990 metų – Lietuvos 
farmacijos sąjungos (LFS) prezidentas. Papasakokite apie 
svarbiausius ir pagrindinius LFS veiklos prioritetus.

Respublikinė farmacininkų mokslinė draugija (RFMD) – 
tai buvo profesinė provizorių organizacija, kuri tęsė senąsias 
mūsų kolegų tradicijas, pradedant nuo pirmosios oficialios 
organizacijos įkūrimo 1819 m. RFMD rengė suvažiavimus, 
konferencijas, minėjimus, kurie buvo skirti farmacijos mokslo 
ir praktikos pasiekimų bei problemų įvertinimui. Bendravimas 
su Vakarų šalių kolegomis buvo praktiškai apribotas. Būdamas 
RFMD pirmininku ne kartą kritikavau Visasąjunginės FMD 
vadovus už jų nenorą dalyvauti Tarptautinės farmacijos fed-
eracijos (FIP) veikloje, tampant tikraisiais nariais.

Naujos galimybės atsivėrė, atkūrus mūsų šalies Nepriklau-
somybę ir Lietuvos farmacijos sąjungą, kuri tęsia tarpukario 
Lietuvos farmaceutų sąjungos tradicijas. Svarbiausi LFS veiklos 
prioritetai sąlyginai gali būti suskirstyti į vidaus ir užsienio. 
LFS vidaus veiklos prioritetai apima aktyvų dalyvavimą, kuri-
ant teisinę farmacinės veiklos sistemą, atitinkančią tarpukario 
Lietuvos bei Europos šalių patirtį. Ši veikla glaudžiai susijusi 
su provizorių, farmacijos magistrų, vaistininkų, LFS narių 
interesų atstovavimu bei gynimu. Užsienio veiklos prioritetai 
nukreipti LFS narių skatinimui įsijungti į Tarptautinės farmaci-
jos federacijos individualių narių gretas, kelti savo profesinę 
kvalifikaciją, dalyvaujant FIP pasauliniuose kongresuose bei 
konferencijose. Jau keletą metų LFS pastangomis dešimtys ko-
legų vyksta į minėtus kongresus ir grįžta iš jų pasisėmę patirties 

Pranešimas skaitomas ES farmacijos grupės konferencijoje Liubli-
janoje 2002 m.

iš Vakarų šalių farmacijos mokslo ir praktikos pasiekimų. 
Panašių tikslų siekiama ir LFS įstojus į Europos šalių PSO glo-
bojamą organizaciją EuroPharm Forumą bei Europos Sąjungos 
Farmacijos grupę. Šios abi organizacijos mus supažindina, kaip 
galima spręsti farmacijos praktikos problemas, pasinaudojant 
Europos šalių farmacinės veiklos patirtimi, nors mūsų šalies 
politikai ne visada nori įsiklausyti į mūsų siūlomus farmacijos 
sektoriaus veiklos tinkamiausius sprendimus. Svarbi LFS veik-Su studentų farmacininkų draugijos nariais LFS suvažiavimo metu 

Palangoje 2001 m.
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Jau 30 metų kasdien šias duris atveria vaistinės direktorė 
Jadvyga Sakalauskienė

todėl vaistinės skolingos vaistų tiekėjams daugiau nei už 
penkis mėnesius. Tokia padėtis tragiška…

Papasakokite apie savo gyvenimo vingius, apie džiaug-
smus ir rūpesčius.

Šių metų pabaigoje sukanka trisdešimt darbo metų „Kat-
edros“ vaistinėje. Džiaugiuosi puikiu vaistinės kolektyvu. 
Daug vaistininkų ir farmakotechnikų vaistinėje dirba nuo 
mokymo įstaigos baigimo. Tai kvalifikuotos, kompetentingos 
darbuotojos, žinančios ir mylinčios savo darbą.

Darbe ir gyvenime buvo visko – atradimų, praradimų, 
netekčių, bet optimizmo niekada nepraradau.

Žmogui gyvenime reikia darbo kasdieninio, namų šilumos, 
gero žodžio, kuris paguostų vingiuotame gyvenimo kelyje. 
Esu laiminga, nes mano šeimos nariai šiuo metu sveiki. Turiu 
keturis anūkus, du jau studentai, trečioji anūkė – dvyliktokė, 
mažiausias – šeštokas.

Jūsų pomėgiai, laisvalaikis?
Laisvalaikį mėgstu praleisti šeimos rate, kai susirenkame 

visi: dukra ir sūnus su vaikais. Žinoma, labai mėgstu keliauti, 
susipažinti su kitomis šalimis, jų kultūromis, žmonėmis. Poil-
siauti mėgstu prie jūros ar kaime prie ežerų.

Rudenys be galo svarūs savo brandumu ir atžalų kerais…
Nuostabūs prisiminimų puokštėm,
Pagarbos verti savo darbais.

Dėkojame gerbiamai provizorei už išsakytas mintis. 
Širdingai linkime, kad Jūsų rankos nepailstų dar ilgai 
ilgai…

Gimiau 1932 m. birželio 24 dieną Dzūkijoje – Alytaus ap-
skrityje, Daugų kaime, ūkininkų Marytės ir Felikso Vasiliauskų 
šeimoje. Augome keturi vaikai. Aš, Juozas, buvau jauniausias. 
Pokario metais mūsų šeima buvo „subuožinta“. Visas turtas 
buvo atimtas.Tik dėka atsitiktinumo mūsų šeima išvengė 
tremties į Sibirą. Nuo to laiko prasidėjo mūsų, Vasiliauskų, 
šeimos nelegalus gyvenimas. Man nuo paauglytės reikėjo patirti 
savarankiško gyvenimo skonį, gyventi nelegaliai, pačiam už-
sidirbti duoną. Žuvus tėveliui, nepakeliami gyvenimo sunkumai 
vertė ieškoti išeities svetur. Artimiesiems patarus, aš išvykau į 
Sibirą. Apsigyvenau Kokčetavo srities Airtavsko rajone. Ten 
dirbau įvairų darbą: žemės ūkyje, statybose ir kt. Tėvynės ilgesys 
manęs nepaliko. Po 4,5 metų grįžau į Tėvynę, legalizavausi 
ir įsidarbinau Daugų statybos – remonto kontoroje pradžioje 
staliumi – mokiniu, o paskui staliumi. Čia dirbau virš 5 metų. 
Kadangi stengiausi būti pavyzdingu ir geru darbuotoju, todėl 
administracija davė rekomendaciją, kad galėčiau studijuoti. 1957 
metais įstojau į Kauno medicinos institutą (dabar universitetas) 
studijuoti farmacijos. 1962 metais institutą baigiau ir gavau 
provizoriaus diplomą.

Studijuodamas dirbau Respublikinėje Kauno psichoneu-
rologinėje ligoninėje slaugytoju, vėliau – Kauno medicinos 
instituto Biochemijos katedroje vyr. laborantu, Kauno 63-oje 
vaistinėje asistentu. Baigęs institutą, dirbau Vilniaus m. 7-oje 
vaistinėje analitiku, bereceptinio skyriaus vedėju, vėliau – Res-
publikiniame vaistų sandėlyje Antibiotikų ir Galeno preparatų 
skyriaus vedėjo pavaduotoju.

1964 m. pradėjau dirbti Vilniaus 1-osios klinikinės ligoninės 
vaistinės vedėju. Dirbdamas domėjausi moksliniu darbu. 1968 
metais įstojau į Lietuvos Mokslų Akademijos Botanikos instituto 
neakivaizdinę aspirantūrą. 1972 metais Baltarusijos Mokslų 
Akademijos Eksperimentiniame botanikos institute apgyniau 
disertaciją ir įgijau biologijos mokslų kandidato laipsnį (po 
nostrifikacijos – gamtos mokslų daktaro). Apgynęs disertaciją, 
dirbau vaistinėje ir Mokslų Akademijos Botanikos 

Šia proga „Lietuvos farmacijos žinių“ leidėjai paprašė 
gerbiamą Jubiliatą papasakoti apie gyvenimą, darbą, mokslą. 
Dėkojame p. J. Vasiliauskui už išsakytas mintis ir linkime 
stiprios sveikatos, darbo džiaugsmo, sėkmingos mokslinės 
veiklos, asmeninės laimės.

2002 metų birželio 24 dieną gamtos mokslų daktaras, do-

centas, provizorius Juozas Vasiliauskas
šventė savo septyniasdešimtąjį gimtadienį.
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Jūsų nuomone, ar darbas vaistinėje sunkus, garbingas 
ir ar dėkingas?

Baigusi studijas, 45 metus dirbau Kauno ir Vilniaus 
vaistinėse. Džiaugiuosi, kad savo darbinę veiklą pradėjau 
vaistinės asistente, vėliau dirbau receptare – kontroliere, 
analitike. Gyvenimas parodė, kaip svarbu vadovui žinoti 
vaistinės “virtuvę”, būti dirbusiam eilinėse pareigose. Visose 
vaistinėse, kuriose teko dirbti, buvo gaminami vaistai – visos 
vaistų formos ir net injekciniai tirpalai, todėl ir dabar negaliu 
įsivaizduoti tikros vaistinės be vaistų gamybos.

Ant vaistinės direktoriaus pečių gula ne tik vaistinės darbo 
organizavimas, bet ir patalpų remontas, specialių vaistinės 
įrengimų priežiūra, bendravimas su kolektyvu, vaistinės 
lankytojais. Mano gyvenimo credo – padėti žmogui, o didžiau-
sias džiaugsmas – sulaukti žmonių supratimo, dėkingumo ir 
nuoširdumo.

Be jokios abejonės darbas vaistinėje yra garbingas ir dėkin-
gas. Kai gali ligoniui padėti, patarti, jauti žmonių pagarbą ir 
dėkingumą. Tai malonios akimirkos, tačiau būna ir nemalonių 
valandėlių.

Darbas vaistinėje nėra sunkus, bet labai atsakingas. Viena 
būtiniausių vaistininko savybių – sąžiningumas ir atsakomybė.

Ką reikėtų keisti šiandieninėje Lietuvos farmacijoje?
Švenčiausia vaistininko pareiga – tarnauti ligoniui, jam 

padėti, patarti. Dažnai geras, nuoširdus žodis, šypsena, kom-
petentingas patarimas padeda ligoniui greičiau išgyti.

Ar šiandien reikia ką nors keisti Lietuvos farmacijoje? Be 
abejo, gyvenimas juda į priekį, daug kas keičiasi ir nebūtinai 
į gerąją pusę. Manau, kad reikia stiprinti Farmacijos departa-
mento vaidmenį. Vaistinėms turi vadovauti farmacininkai, o 
ne gydytojai. Gydytojai turėtų dirbti savo darbą, o farmaciją 
palikti vaistininkams. Vaistus turėtų registruoti tarnyba, kuri 
nesusijusi su vaistų kontrole.

Tokio sunkaus periodo farmacijos sistemos gyvenime dar 
nėra buvę. Vaistinių prekybiniai antkainiai tokie, kad nei viena 
didelė gamybinė vaistinė gautomis pajamomis negali padengti 
išlaidų. Neigiama ir tai, kad gydytojams įvestos kompensuo-
jamųjų vaistų išrašymo kvotos. Vaistinės parduodamos ne 
farmacijos specialistams. Ligonių kasos nesugeba atsiskaityti 
su vaistinėmis už parduotus kompensuojamuosius vaistus, 

Gerbiama p. Jadvyga Sakalauskienė atsakė į LFŽ klausi-
mus.

Jums artimų žmonių tarpe populiari farmacininko 
specialybė. Kas, Jūsų nuomone, tai nulėmė?

Man artimų žmonių tarpe farmacininko specialybė tapo 
išskirtine – vyras, sesuo, dukterėčia yra provizoriai, anūkė 
studijuoja Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto 
ketvirtame kurse, neabejoju, kad ir ji taps vaistininke.

Ar Jūsų svajonėse visą laiką buvo mintys tik apie provi-
zoriaus specialybę ir ar iki šiol save įsivaizduojate tik kaip 
vaistininkę?

1957 metais baigiau Kauno medicinos instituto (dabar 
universitetas) Farmacijos fakultetą ir man buvo suteikta 
provizorės kvalifikacija. Kas nulėmė specialybės pasirinkimą? 
Matyt, sunkūs pokario metai, artimųjų negalavimai. Dažnai 
tekdavo lankytis vaistinėje, man patiko vaistinės aplinka, 
žmonių pagarba vaistinei ir jos darbuotojams. Aš myliu ir 
gerbiu savo specialybę ir niekada nesigailiu ją pasirinkusi. Be 
to, besimokydama Medicinos institute sutikau savo gyvenimo 
meilę, draugą ir patarėją, su kuriuo darniai žengiame gyvenimo 
keliu jau 46 metus. 

Provizorė Jadvyga Sakalauskienė (antra iš dešinės) su ko-
legėmis

2002 m. spalio 22 dieną provizorė

Jadvyga
Milerytė-Sakalauskienė
šventė garbingą amžiaus septyniasdešimtmetį

Keturiasdešimt penkerius metus kiekvieną darbo dieną ji 
atveria vaistinės duris. Čia jai žinomas kiekvienas vaistas, kaip 
ir kada jis gali padėti žmogui. Trisdešimt metų ji vadovauja Vil-
niaus „Katedros“ (anksčiau vadinosi Vilniaus 3-oji) vaistinei. 
1980 m. jai suteikta aukščiausioji provizoriaus – farmacinio 
darbo organizatoriaus kvalifikacinė kategorija. Už gerą darbą 
apdovanota „Sveikatos apsaugos žymūno“ ženkleliu. 1997 m. 
provizorė Jadvyga Sakalauskienė tapo farmacinės visuomenės 
organizuoto Nusipelniusio farmacijos specialisto konkurso 
laureate. Aktyvi Lietuvos farmacijos sąjungos (anksčiau Res-
publikinės farmacininkų mokslinės draugijos) narė.

Vaistinėje darbo kabinete
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važiavime už nuopelnus homeopatijai esu išrinktas Lietuvos 
homeopatų asociacijos garbės nariu. 1996 m. rugpjūčio mėn. 
Fitoterapijos centro iniciatyva išleistas specialus žurnalo 
„Sveikata“ numeris (Nr. 8) fitoterapijos klausimais ir kt. 

Kartu su rašytoju E. Girčiu mes su žmona gydytoja Dan-
guole Vasiliauskiene Vilniuje įkūrėme Sveikos gyvensenos 
propagavimo klubą, kuriame skaitėme paskaitas apie tai, kaip 
sveikai gyventi, kaip saugoti sveikatą ir darbingumą. Buvau 
ilgametis šio klubo narys.

Esu įkūręs Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos 
įmonę-vaistinę „Jaunumas“.

1966 m. susituokiau su Danguole Malciūte. Danguolė Vasi-
liauskienė yra žinoma Lietuvoje netradicinių gydymo metodų 
puoselėtoja – gydytoja akupunktūristė, šia specialybe pradė-
jusi domėtis viena pirmųjų. Išauginome tris sūnus: Audrių, 
Vytautą ir Laimoną. Audrius – gydytojas, apdovanotas Sausio 
13-osios medaliu. Dabar jis dirba Lietuvos eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos institute. Vytautas – provizorius, dirba 
farmacijos sistemoje, Laimonas – teisininkas, dirba Vidaus 
reikalų ministerijos sistemoje.

Dabartinė Lietuvos farmacija yra įsukta į „vėjo gūsį“, kuri 
blaškoma į įvairias puses. Ją palyginčiau su verdama uogiene. 
Verdant putos vis kyla, kyla, jos šalinamos ir gaunama kokybiš-
ka uogienė. Reikia tikėtis, kad netoli tas laikas, kai farmacija 
sulauks deramo įvertinimo sveikatos apsaugos sistemoje.

Juozas Vasiliauskas,
gamtos mokslų daktaras, docentas, provizorius 

instituto Vaistinių augalų sektoriuje neetatiniu moksliniu 
bendradarbiu.

1973 metais Sveikatos apsaugos ministerijos kvalifikacinė 
komisija man suteikė aukščiausiąją provizoriaus – farmacinio 
darbo organizatoriaus kvalifikacinę kategoriją.

1976 metais pradėjau dirbti Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) Medicinos skyriaus vaistinės vedėju, koordinavau 
VRM priklausančių farmacijos įstaigų darbą. Kartu dirbau 
mokslinį pedagoginį darbą. Iš pradžių dėsčiau farmakologijos 
kursą Vilniaus medicinos mokykloje, vėliau – Vilniaus peda-
goginiame institute (dabar universitetas), Policijos akademijoje 
(sveikos gyvensenos kursą). 1985 m. man suteiktas docento 
vardas.

1982 m. man buvo suteiktas Respublikos nusipelniusio 
provizoriaus garbės vardas.

Visą laiką domiuosi vaistiniais augalais ir liaudies me-
dicina. Šia tematika rašau straipsnius spaudai, dalyvauju 
radijo ir televizijos laidose, skaitau pranešimus mokslinėse 
konferencijose. Daug paskaitų skaičiau Lietuvos žmonėms 
sveikatinimo tematika: alkoholio ir rūkymo žala sveikatai, 
mitybos reikšmė žmogaus sveikatai, gydymas vaistiniais au-
galais ir t.t. Spaudoje paskelbiau virš 400 straipsnių mokslo 
– populiarinimo klausimais (fitoterapijos, mitybos, sveikos 
gyvensenos ir liaudies medicinos klausimais). Paruošiau ir 
išleidau 10 leidinių: „Augalai ir sveikata“ (Vilnius, 1991), 
„Vaistažolių galia“(Vilnius, 1991), „Padėk sau ir būsi sveikas“ 
(Vilnius, 1993), „Šeimos daktaras“, Fitoterapijos skyrius (Vil-
nius, 1994), „Stiklinė sveikatos“ (Vilnius, 1994) ir kt.

Didelį dėmesį skiriu kvalifikacijos kėlimui. Taškento fito-
terapijos institute studijavau Rytų liaudies mediciną, vaistinius 
augalus, mitybą ir sveiką gyvenseną. Kijevo visasąjunginio 
gydytojų tobulinimosi instituto kursuose mokiausi klinikinės 
farmakologijos, fitoterapijos (vidaus ir nervų ligų gydyme), 
mitybos. Stažavausi Maskvos, Leningrado (dabar Sankt Peter-
burgas) farmacijos įstaigose, Charkovo universitete. 1996 m. 
stažavausi Austrijoje fitoterapijos klausimais ir t.t.

Patobulinau chromatografijos (papier) metodą alkaloidams 
identifikuoti. Kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulte-
to Hospitalinės terapijos katedros vedėju, prof. L. Lauce-
vičiumi ir kitais bendradarbiais pasiūliau parastenokardinį 
skausmą, sergant išemine širdies liga, gydyti nitroglicerino 
tepalu (Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) racional-
izacijos pažymėjimas Nr. 238, 1981 10 12), vertebrogenines 
miopatozes gydyti dimeksidu ir chloretiliu (pažymėjimas 
Nr. 340/231, 1981 10 12), mažinti parastenokardinius skau-
smus dimeksidu ir nitroglicerinu (pažymėjimas Nr. 342/233, 
1981 10 12). Sukūriau ir kliniškai išbandžiau aerozolį vasiną 
raumenų ir sąnarių skausmams gydyti. Šiuo metu domiuosi, 
gydant susirgimus, sintetinių preparatų derinimu su vaistini-
ais augalais. Ruošiu leidinį apie virškinimo trakto susirgimų 
gydymą vaistiniais augalais.

1994–1996 metais buvau neetatinis SAM vyr. fitoterapeu-
tas. Prie SAM įkūriau Fitoterapijos centrą ir jam vadovauju, 
surengiau 3 konferencijas fitoterapijos klausimais. 1995 m. 
pirmą kartą Lietuvoje organizavau fitoterapijos kursus gydy-
tojams. Fitoterapijos centras kartu su Homeopatų asociacijos 
prezidentu docentu A. Bagdonavičiumi dalyvauja keliant 
gydytojų-homeopatų kvalifikaciją.

1996 m. spalio 24 d. Lietuvos homeopatų asociacijos su- J. Vasiliauskas su šeima

J. Vasiliauskas su sūnumi gydytojų Audriumi Austrijoje tobu-
linimosi fitoterapijos klausimais metu
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Provizorė 

Birutė Karnickienė
LFŽ pokalbis su Gerb. B. Karnickiene

Kolegos Jus pažįsta kaip LFS Teisės ir etikos kolegi-
jos pirmininkę, ne vienerius metus buvusią LFS vice-
prezidentę, vedusią ne vieną LFS suvažiavimą. Tik, be 
abejo, ne visi žino, kas paskatino Jus rinktis farmacininko 
profesiją.

Už tai esu dėkinga Tėveliams ir Dūkšto (Ignalinos raj.) 
vaistinės kolegoms. Jie buvo mano „proforientatoriai“. Iš-
mintingi buvo Tėvelio žodžiai: „Vaistininko reikia prie visų 
valdžių“.

Žinome, kad turite didelę organizacinio darbo patirtį. 
Įdomu, kada buvo „pradžių pradžia“?

Ištakų reikėtų ieškoti dar Tetervinių (Zarasų raj.) aštuon-
metėje mokykloje. Jau tada buvau pionierių draugovės pirmin-
inkė, vėliau – Kauno medicinos institute (dabar universitetas) 
– „gruporgė“ ir taip nuolat tenka vis kažką organizuoti. Sako, 
kad ir neblogai pasiseka. Įdomiausia tai, kad dažnai ta „laimė“ 
tenka tada, kai „nėra kam, visi neturi laiko“. Traukiami burtai 
ir, kaip taisyklė, „padėti ir prisidėti“ tenka man. Taip ir išsi-
treniravau.

Daug metų bendravote su žymia mūsų visuomenės 
veikėja, provizore, habilituota daktare Eugenija Šim-
kūnaite; dabar esate Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir 
paramos fondo pirmininkė. Gal iš jos sužinojote, kaip 
suburti žmones?

Eugeniją Šimkūnaitę visada supo gausus žmonių būrys: 
jos neeilinis pasakotojos talentas pritraukdavo pilnas sales 
klausytojų. O žmones ji mokėjo perprasti ir pažinti, vertino 
nuoširdumą ir paprastumą, nusiteikimą padėti. Šitos jos 
nuostatos artimos ir man. Man patinka dirbti komandoje, 
dirbti kartu, darniai. Man atrodo, kad harmoningi santykiai 
kolektyve – sėkmės garantija. Juk kaip kare, laiminčių nėra, 
nes abi pusės patiria skaudžių nuostolių, taip ir kivirčai suardo 
darną ir supratimą.

Kiekvieno gimtadienio maloniausia dalis – dovanos. Gal 
galėtumėte prisiminti, kokia gauta dovana Jums buvo pati 
maloniausia ir įsimintina?

Visos dovanos yra brangios, nes jos nuoširdumo ir dėmesio 
išraiška. Tačiau vieną dovaną norėčiau paminėti. Besimokyda-

ma Tetervinių aštuonmetėje mokykloje, buvau aktyvi gamtininkė, 
įvairių viktorinų, gamtosauginių vakaronių, konkursų dalyvė. Kai 
tapau vienos viktorinos nugalėtoja, mokytojai man kaip prizą 
padovanojo obelaitę. Su Tėveliu pasodinome ją savo sodyboje. 
Kasmet, pavasarį, kai ši obelaitė apsipila žiedais, o rudenį nokina 
vaisius – vis prisimenu savo mokyklą ir ypatingą prizą…

Ko norėtumėte palinkėti savo kolegoms?
Jaunesniesiems – darbo ir dirbti, dirbti, dirbti.
Vyresniesiems – darbo ir dirbti pailsint.
Vyriausiesiems – sveiko poilsio po doro darbo.

Dėkojame gerbiamai Birutei už įdomias mintis ir linkime 
„darbo ir dirbti, dirbti, dirbti“.

2002 m.
rugpjūčio 19 d.

šventė jubiliejinį
gimtadienį

BaltPharm Forumo metu Vilniuje 1998 m. su Latvijos ir Estijos 
kolegomis

Su habil. dr. E. Šimkūnaite, J. Lazovskiu ir M. Ūziene LFS 
suvažiavimo metu Vilniuje

jubILIejaI



2002/3-4 392002/3-438

LFS valdyba linki gerbiamai Kolegei gražių saulėtų dienų, 
sėkmės ir laimės!

Spausdiname provizorės Danutės Varvolytės atsakymus į 
LFŽ klausimus.

Ar suradote farmacijoje savo pašaukimą?
Galbūt, nors farmacija nebuvo mano svajonių profesija. Apie 

ją mažai težinojau. Nuo vaikystės svajojau būti gydytoja, vėliau 
– žurnaliste. Už tai, kuo esu šiandien, dėkinga Mamai ir likimui. 
Mama man patarė tapti vaistininke, aš jos paklausiau ir nesigailiu.

Myliu žmones. Dirbdama vaistinėje, galiu jiems padėti, jei 
ne vaistais, tai nors dėmesiu, geru žodžiu, patarimu. Kai padarau 
viską, ką galiu, jaučiuosi laiminga.

Jūs dirbote įvairų farmacinį darbą, koks darbas labiausiai 
įsiminė ar buvo prie „dūšios“?

Mano darbo biografijoje – trys darbavietės, tik pareigybių 
būta įvairių. Visur dirbti man buvo gerai, gal todėl, kad atmestinai 
dirbti negaliu – arba gerai, arba niekaip.

Įdomiausias ir arčiausiai širdies dabartinis mano darbas 
vaistinėje. Čia aš ir specialistė, ir organizatorė. Negalėčiau sėdėti 
užsidariusi tarp keturių sienų.

Kuo šiandien farmacija Jus džiugina ir kuo liūdina?
Farmacija džiugina savo pasiekimais, galimybėmis pateikti 

žmogui pačius naujausius, efektyviausius vaistus, naudotis mod-
ernia, šiuolaikine informacine sistema.

Atsirado galimybė pasidairyti po pasaulį, pamatyti, kaip dirba 
ir kokias problemas sprendžia kolegos užsienyje.

Liūdina tai, kad farmaciją bandoma paversti eiline biznio 
šaka, leidžiant steigti vaistines bet kam ir bet kur. Neramina 
vaistinių tinklų pastangos sužlugdyti mažas privačias vaistinėles.

Grėsmingai auga Ligonių kasų įsiskolinimai, visiškai su-
mažintas antkainis kompensuojamiesiems vaistams. Kur mes 
einame? Kodėl nebesugebame apginti savo interesų? O gal jau 
tai nuo mūsų visai nebepriklauso?

Su kokiomis mintimis eina į darbą Klaipėdos krašto vais-
tininkai?

Su viltimi išlikti negailestingoje konkurencinėje kovoje. 
Tikėdamiesi, pagaliau sulaukti normalių ir stabilių įstatymų, 
leidžiančių palankiai vystyti verslą, dirbti, uždirbti, profesionaliai 
teikti medikamentinę pagalbą.

Gal galėtumėte pasakyti, kokios Jūsų svajonės išsipildė ir 
kokie jūsų lūkesčiai?

Visos svajonės niekada neišsipildo. Kai kurios būna nerealios, 
kitas - pakoreguoja laikas.

Džiaugiuosi, kad turiu mėgiamą profesiją, geras gyvenimo są-
lygas, mylimus ir mylinčius artimuosius, galiu keliauti ir pamatyti 
pasaulį.

O lūkesčiai? Jų, žinoma, yra. Ar jie taps tikrove, priklausys 
nuo manęs ir nuo aplinkybių.

Sakoma: „Žmogus jaunas, kol svajoja“. Taigi, dar pasvajokim…
Papasakokite apie laisvalaikį
Grįžus po darbo ir apsitvarkius buitinius reikalus, laisvalaikio 

lieka nedaug. Jo užtenka  nebent pasižiūrėti įdomesnę laidą per 
televiziją, šį tą paskaityti. Mėgstu psichologinę literatūrą.

Na, o savaitgaliais, jei niekur neišvažiuoju, tiesiog mėgaujuosi 
tuo, kad nereikia niekur skubėti.

Mėgstu pasivaikščioti prie jūros, po šalia namų esantį mišką, 
pabendrauti su draugais. Prasidėjus teatro sezonui, nelieku abejinga 
geriems spektakliams bei kitiems kultūriniams renginiams.

Jūs esate sakiusi: „Šypsokis ir tau nusišypsos“, ar dažnai 
šypsotės?

Nepatinka paniurę, viskuo nepatenkinti, pikti žmonės. Šalia 
jų blogai jaučiuosi.

Esu įsitikinusi, kad optimistui ir gyvenimas šypsosi.
Stengiuosi nepasiduoti pesimistinėms nuotaikoms, matyti 

gyvenime gerąsias jo puses, džiaugtis smulkmenomis.
Aš šypsausi, nes mane supa mieli žmonės, kurie, savo buvimu, 

padeda man gyventi.

Dėkojame mielai Danutei už su žurnalo skaitytojais pasidalintas 
mintis. Linkime, kad likimas Jums visada leistų šypsotis.

2002 metų gruodžio 2 dieną jubiliejinį gimtadienį 
švenčia LFS Klaipėdos krašto pirmininkė, provizorė

Danutė  Varvolytė

Provizorė Danutė (kairėje) su provizorė Almyra Girdenienė Rygos 
farmacijos muziejuje

Provizorė Danutė (dešinėje) su provizorė Birute Karnickienė Madride
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Šilalės gyventojai pagarbiai prisimena Šilalės patriarchu vadintą 
tragiško likimo vaistininką Simoną Gaudešį.

Šių metų balandžio 20 dieną – 135-osios Simono Gaudešio 
gimimo metinės. Šilalėje jo vardu pavadinta gatvė, 1993 m. liepos 
1 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Šilalės vidurinei 
mokyklai suteiktas Simono Gaudešiaus vardas.

Lietuvos centriniame valstybės archyve tarpukario Lietuvos 
vaistininkų bylose, jų pildytose anketose bei gyvenimo aprašymuose 
radau žinių apie Simoną Gaudešį (fondas 1733, apyrašas I, bylos: 680 
ir 2267). Šilalėje dabar jis – Simonas Gaudešius, tačiau senuosiuose 
dokumentuose jo pavardė – Gaudešis. Tokia pavarde vadinosi ir jo 
sūnus Vaclovas.

Simonas Gaudešis-Žemaitis. Gimė 1867 m. balandžio 20 dieną 
Mažeikių apskrityje, Viekšnių valsčiuje, Lėlaičių kaime, ūkininko 
Simono Gaudešio šeimoje. Tėvai turėjo 20 ha žemės.

Baigęs rusišką Viekšnių pradžios mokyklą, S. Gaudešis įstojo 
į Liepojos gimnaziją. Baigė tik šešias klases, nes toliau mokytis 
nebeturėjo lėšų.

Sunkiais carinės priespaudos ir spaudos draudimo metais 
Lietuvos ūkininkų vaikams siekti mokslo, įsigyti profesiją buvo 
labai sunku. Lietuvoje gimnazijos ir universitetas buvo uždaryti. 
Studijuoti tekdavo važiuoti toli nuo Lietuvos į Maskvą, Peterburgą, 
Dorpatą ar Varšuvą. Tam reikėjo pinigų, kurių  ūkininkai neturėjo. 
Lengviau buvo pasiekiama vaistininko profesija. Baigus keturias 
gimnazijos klases ir išlaikius papildomą lotynų kalbos egzaminą, 
jei gimnazijoje lotynų kalba nebuvo dėstoma, galima buvo pradėti 
dirbti vaistinės mokiniu provizoriaus vadovaujamoje vaistinėje. 

Šilalės patriarchas – vaistininkas

Simonas Gaudešis

Pro memorIa

Pramoninės vaistų gamybos tuomet beveik nebuvo. Visi vaistai buvo 
gaminami vaistinėse, todėl tam reikėjo specialistų. Vaistinės mokinys 
gaudavo maistą, butą, pramokęs darbo, ir šiokią tokią algą. Po trijų 
darbo metų vaistinės mokinys lankydavo Rusijos universitetuose 
organizuojamus vaistininkų padėjėjų kursus ir, išlaikęs egzaminus, 
gaudavo vaistininko padėjėjo laipsnį – tapdavo farmacininku. Vėliau 
po trejų, dvejų darbo metų galėdavo studijuoti farmaciją universitete 
ir gauti provizoriaus diplomą.

Tokiu keliu ėjo ir Simonas Gaudešis. Baigęs šešias Liepojos 
gimnazijos klases, jis pradėjo dirbti mokiniu Viekšnių vaistinėje. 
Po trejų metų Maskvos universitete išlaikė vaistininko padėjėjo 
egzaminus ir įgijo farmacininko specialybę. Simonas Gaudešis 
po egzaminų sugrįžo į Viekšnius ir čia, kaip vaistininko padėjėjas, 
dirbo dar trejus metus. Paskui išvažiavo į Maskvą. Dirbo Maskvos 
vaistinėse ir universitete studijavo farmaciją. 1987 m. baigė Maskvos 
universitetą ir gavo provizoriaus diplomą. Tada parvažiavo į Lietuvą 
ir, pasiskolinęs pinigų, Šilalėje nusipirko vaistinę.

Simonas Gaudešis greitai pelnė Šilalės žmonių pasitikėjimą ir 
pagarbą. Buvo su visais draugiškas, šnekus ir neišdidus. Jam rūpėjo 
Šilalės reikalai ir jis stengėsi, kad Šilalės valsčiaus gyventojams būtų 
lengviau gyventi.

Matydamas, kad Šilalėje prekyba yra kitataučių rankose, o jie 
iš gyventojų labai pelnosi, padėjo Šilalėje įsteigti Šilalės vartotojų 
bendrovę – kooperatyvą, kuris atidarė savo parduotuvę. S. Gaudešis 
buvo bendrovės valdybos nariu. Pirmojo pasaulinio karo metu ben-
drovė sunyko, tačiau po karo vėl pradėjo savo veiklą.

1918 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, valsčiuose buvo 
steigiami parapijų komitetai, kurie buvo performuoti į valsčių tarybas. 
Simonas Gaudešis buvo vienas Tarybos organizatorių, buvo išrinktas 
į valsčiaus tarybą ir į valsčiaus revizijos komisiją, vėliau buvo Šilalės 
atstovu Tauragės apskrities taryboje. 1936 m. S. Gaudešis buvo kan-
didatas į Seimą.

Apie S. Gaudešio visuomeninę veiklą plačiai rašo šilališkis 
Stanislovas Biržiška knygoje „Šilalės kraštas“ (T. II. – V., 1995). 
S. Biržiška asmeniškai gerai pažinojo S. Gaudešį ir jo šeimą.

Kaimo žmonėms apsaugoti nuo lupikavimų ir padėti jiems gauti 
kreditų ūkiui vystyti Šilalėje buvo įsteigtas kooperatinis smulkaus 
kredito bankas. S. Gaudešis buvo išrinktas šio bankelio valdy-
bos pirmininku ir šias pareigas ėjo iki pat sovietinės okupacijos. 
S. Gaudešis siekė, kad nebūtų pažeidimų skiriant paskolas, kad 
mažėtų palūkanų procentai.

S. Gaudešis Šilalėje įkūrė Šaulių sąjungos skyrių, suorganiza-
vo ugniagesių draugiją ir ją visokeriopai rėmė. Draugijai nupirko 
muzikos instrumentų, kad būtų organizuotas orkestras, savo ir iš 
gyventojų surinktomis lėšomis pastatė ugniagesiams pastatą, kuriame 
buvo garažas mašinoms ir salė susirinkimams. Sovietinės okupacijos 
metais šiame pastate buvo milicijos ir prokuroro būstinė.

S. Gaudešis rūpinosi šilališkių išprusimu, mokslu. 1921 m., 
būdamas Šilalės valsčiaus tarybos nariu, buvo vienu Šilalės vidurinės 
mokyklos steigėjų, jos rėmėju.

S. Gaudešis buvo vedęs vokiečių kilmės Eugeniją Gross, labai in-
teligentišką ir muzikalią moterį. Jie turėjo dukrą Melaniją ir sūnų Va-
clovą. Duktė peršalo, susirgo tuberkulioze ir, sulaukusi vos 19 metų, 
besimokydama Rietavo gimnazijoje, mirė. Sūnus Vaclovas, baigęs 
gimnaziją, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete farmaciją.

1927 m. S. Gaudešis įstojo į Tautininkų sąjungą. 1929 m. jis buvo 
išrinktas Šilalės šaulių būrio garbės pirmininku. Už visuomeninę 
veiklą provizorius S. Gaudešis buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklau-
somybės medaliu, Vytauto Didžiojo antrojo laipsnio ordinu, Šaulių 
žvaigžde, ugniagesių Garbės ženklu.

S. Gaudešis šelpdavo neturtingus vaikus, užmokėdavo už jų 
mokslą ir net priglausdavo savo namuose.

Provizorius mėgo bendrauti su žmonėmis, padėdavo jiems, kar-
tais nepiktai pasišaipydavo, bet galėdavo ir išbarti, jei reikėdavo, jei 
matydavo, kad žmogus suktas ir nesąžiningas.

S. Gaudešis buvo nedidelio ūgio (taip jį aprašo S. Biržiškis), 
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MICHAILAS MAŠKOVSKIS
(1908–2002)

Birželio 5 dieną, eidamas 95-uosius metus mirė 
žinomas Rusijos farmakologas, akademikas Michailas 
Maškovskis. Jis 1934 metais buvo baigęs Maskvos 
antrąjį medicinos institutą. Nuo 1938 metų dirbo 
Visasąjunginiame moksliniame chemijos farmacijos 
institute, kuris dabar vadinamas Vaistinių preparatų 
chemijos centru. Šio centro Farmakologijos laboratori-
jai M. Maškovskis vadovavo iki pat mirties.

Paskelbė per 300 mokslinių darbų, padarė per 
50 autorinių atradimų, ypač kuriant naujus vaistus. 
M. Maškovskis ilgą laiką buvo Visasąjunginio Far-
makopėjos komiteto pirmininku ir Farmakologijos 
komiteto pirmininko pavaduotoju, todėl sovietmečiu 
Lietuvos farmacininkai, registruodami vaistus, neretai 
su juo susidurdavo. Lietuvos gydytojams ir farmacin-
inkams žinomiausias jo darbas – 1954 metais išleistas 
vaistų žinynas „Lekarstvennyje preparaty“ (rusų kal-
ba), kuris nuolat buvo papildomas naujais vaistais ir 
išleidžiamas naujais tiražais (14-asis papildytas leidi-
mas išleistas 2002 m.). M. Maškovskio darbai įkūnijo 
sovietinio farmakologijos ir farmakopėjos mokslo 
pasiekimus. Tai buvo nepaprasto darbštumo žmogus.

„Mokslas – tai mano gyvenimas, mano hobi – sakė 
M. Maškovskis, švęsdamas savo 90-ties metų jubiliejų.

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba skaudžią 
netekties  ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia 
provizorę Janiną Urbienę dėl sesers Zinos 
mirties.

Mirus LFS Garbės narei, provizorei Sofijai 
Zajančiauskaitei-Plikusienei, nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą ir artimuosius.

LFS valdyba

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba skaudžią 
netekties  ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia 
provizorę Leonidą Briedienę dėl vyro mirties.

nešiojo didelę barzdą. Dėl jo būdo, noro visiems padėti, visuomeninės 
veiklos, barzdos jis buvo vadinamas Šilalės patriarchu.

Apie 1930 metus džiova mirė S. Gaudešio žmona Eugenija 
Gaudešienė. Palaidota Šilalės kapinėse, šalia motinos. Dėl motinos 
ligos susitrukdė Vaclovo Gaudešio mokslas ir, universitete neišlaikęs 
baigiamųjų valstybinių egzaminų, kaip farmacijos kandidatas gavo 
tik vaistininko padėjėjo teises. Jis grįžo namo ir dirbo tėvo vaistinėje.

1940 m. spalyje vaistinė buvo nacionalizuota, o provizorius 
S. Gaudešis liko dirbti vaistinės vedėju.

1941 metais S. Gaudešis, sužinojęs apie numatomus trėmimus, 
kartu su sūnumi kurį laiką slapstėsi pas kaimynus, tačiau nusprendė, 
kad sovietinei valdžiai niekuo nenusikalto, todėl sugrįžo į namus. 
1941 m. birželio 14 d. Simonas Gaudešis buvo ištremtas iš Lietuvos į 
Komiją, Kortkeroso rajono Terebėjaus gyvenvietę. Jis buvo įskųstas, 
kad savo namuose rengia kontrevoliucinės pogrindinės organizacijos 
narių susirinkimus, kad turi ginklą. 1942 m. vasario 23 d. tremtyje 
S. Gaudešis mirė. Senas, vienišas žmogus nepakėlė sunkių gyvenimo 
sąlygų, bado ir šalčio…

Sūnus Vaclovas trėmimo metu slėpėsi, todėl liko Lietuvoje. Vok-
iečių okupacijos metais dirbo Šilalės vaistinėje, vedė vaistinės vedėja 
dirbusią vaistininko padėjėją Mariją Norkutę. 1944 metais Vaclovas 
Gaudešis su žmona ir naujagime dukrele, artėjant frontui, pasitraukė 
į Vakarus. Pateko į Lenkiją. Dirbo darbininku pas lenkų ūkininkus. 
1946 m. paprašė lenkų pilietybės. 1948 m. sovietų kontržvalgybos 
buvo suimtas ir „už tėvynės išdavimą“ (pasitraukimas iš Lietuvos, 
nenoras po karo į ją sugrįžti, prašymas Lenkijos pilietybės) buvo 
nuteistas 25 metus kalėti lageryje. Buvo išvežtas į Tolimųjų Rytų la-
gerius. Režimui sušvelnėjus, po 7 metų bausmė jam buvo sutrumpinta 
ir jis grįžo į Lietuvą. Dirbo Lazdijų rajono Seirijų vaistinėje asistentu. 
1976 metais V. Gaudešis mirė.

1996 m. Simono Gaudešio anūkės Viktorija Marija ir Lidija Eu-
genija buvo atvykusios iš Lenkijos aplankyti tėvo ir senelio gimtinę. 
Jos džiaugėsi, kad Šilalėje gerbiamas senelio atminimas, kad jo vardu 
pavadinta gatvė ir vidurinė mokykla.

Dr. Regina Žukienė

Eugenija Labutytė-Inokaitienė
1923–2002

Šiais metais iškeliavusi Anapilin Eugenija gimė 
Jurbarko rajone Kiduliuose. Tėvai turėjo žemės, bet 
ūkininkauti nesisekė, todėl šeima vargo. Tėvai apie 
Eugenijos mokslus nenorėjo net girdėti. Nežiūrint to, 
baigusi pradžios mokyklą Eugenija didelės meilės knygai 
ir žinioms įkvėpta 1945 m. baigė Jurbarko gimnaziją. 
Neramiais pokario metais ji turėjo išvykti iš gimtinės 
į Žemaitiją, o po metų pradėjo dirbti Lazdijų vaistinėje 
mokine. 1950 m. baigė Kauno felčerių-akušerių mokyklos 
farmacijos skyrių. Įgijusi specialybę ji dirbo Židikų ir 
Sedos vaistinėse, o nuo 1957 m. su vyru Vytautu atvyko 
į Šėtos vaistinę. Eugenija šioje vaitinėje dirbo iki 1999 m. 
eilinėse ir vedėjos pareigose.

Šėtos vaistinė kaimo vaitinių tarpe daugeliu atžvilgių 
buvo pavyzdžiu. Joje buvo diegiamos naujoves, todėl 
gyventojų ir ligonių buvo dažnai lankoma. Mokėdama 
esperanto kalbą Eugenija dalyvavo esperantininkų suvaž-
iavimuose, susirašinėjo su kitų šalių esperantininkais. Ir 
kūrybingas darbas, ir Eugenijos pomėgiai teišlieka mums 
pavyzdžiu ateičiai.

Bendradarbiai

Pro memorIa

Žmogus ne amžina būtybė. Pasirodęs visuomenėje, suspindėjęs 
savo darbais ir laimėjimais, palikęs ryškų pėdsaką, išeina iš jos su 
viltimi, kad jo keliu žengs buvę mokiniai ir bendradarbiai.

Prisimindami profesorių Benediktą Šiaulį, mes mintimis sug-
rįžtame į tuos metus, kai gyvu žodžiu, aktyvia veikla profesorius 
darbavosi ruošiant instituto medicinos ir farmacijos specialistus.

Benediktas Šiaulis gimė 1987 m. liepos 21 d. buv. Kretingos 
apskrities, Veiviržėnų valsčiaus, Juodupio kaime, gausioje 12 asmenų 
valstiečio šeimoje. Savo “Curriculum vitae” B. Šiaulis rašė: “… 
baigęs vietinę pradinę mokyklą, laimingai susidėjusių aplinkybių 
dėka, buvau nuvežtas į Petrapilį, kur baigiau progimnaziją prie šv. 
Kotrynos bažnyčios”. Progimnaziją B. Šiaulis baigė 1904 metais, po 
to dirbo vaistinės mokiniu Rietavo ir Švėkšnos vaistinėse.

Farmacijos mokslus B. Šiaulis studijavo Maskvos universitete, 
kurį baigė 1913 m., gaudamas diplomą su pagyrimu. Gyvendamas 
Maskvoje, B. Šiaulis 1909-1919 m. dirbo garsioje Fereino vais-
tinėje, kurioje įvairiu laiku dirbo lietuvių, jų tarpe P. Raudonikis, 
K. Grybauskas. A. Žukauskas – Vienuolis ir kt. Dirbdamas vaistinė-
je, B. Šiaulis dvejus metus studijavo chemiją aukštojoje technikos 
mokykloje.

1921 m. pabaigoje sugrįžo į Lietuvą ir po metų pradėjo dirbti 
Lietuvos universitete prof. P. Raudonikio vadovaujamoje Farmacijos 
ir farmakognozijos katedroje asistento pareigose, tuo pradėdamas 
pedagoginės ir mokslinės veiklos kelią. Prof. P. Raudonikio ir 
Medicinos fakulteto pastangomis 1925 m. B. Šiaulis, kaip Rokfelerio 
fundacijos stipendijatas, buvo pasiųstas mokslinei stažuotei į JAV, kur 
2 metus studijavo Harvardo (Bostone) ir Vesten Niziv (Klivlende) 
universitetuose biologiją bei farmakologiją. Iš laiškų, kuriuos B. 
Šiaulis atsiuntė prof. P. Mažyliui į Lietuvą, sužinome apie Harvardo 

universiteto dėstymo būdą. “Žinojimas praeinamo kurso kontroliuo-
jamas gana griežtai ir gana savotišku būdu. Kiekvieną rytmetį, atėjęs 
į paskaitą, randi ant savo vietos lapelį su klausimu iš praeitos dienos 
paskaitos, į kurį ir reikia atsakyti. Blogai atsakius, esi kviečiamas prie 
instuktorio t.y. jaunesniojo asistento…” B. Šiaulio moksliniu vadovu 
buvo žymus to meto JAV farmakologas prof. T. Solmanas. Stažuotės 
užsienyje metu gauti moksliniai duomenys apie žarnyno raumenų 
savybes cheminių, fizinių ir mechaninių veiksnių poveikyje paskelbti 
trijuose amerikiečių  moksliniuose žurnaluose. Grįždamas į Lietuvą, 
1927 m. B. Šiaulis susipažino su Vienos ir Insbruko universitetų 
Farmakologijos institutų moksline ir pedagogine veikla bei tyrimams 
naudojama aparatūra. Tų pačių metų birželio 15 d. jis paskiriamas 
Kauno universiteto Farmakologijos katedros vyresniuoju asistentu ir 
jam buvo pavesta dėstyti šios katedros privalomąjį kursą. Beje, šios 
katedros vedėju “antraeilėse pareigose” tuo metu buvo prof. P. Rau-
donikis. Dirbdamas Farmakologijos katedroje pedagoginį darbą, B. 
Šiaulis tęsė mokslinę – tiriamąją veiklą. Šios veiklos rezultatas buvo 
disertacijos tema: “Farmakologiškieji žarnyno raumenų ypatumai”, 
kurią mokslininkas apgynė 1936 m. birželio 12 d. ir tuo būdu pirmasis 
Kauno universitete gavo farmacijos daktaro mokslinį laipsnį. Oficialūs 
oponentai: prof. V. Lašas, prof. P. Raudonikis, doc. B. Sidaravičius 
gerai įvertino atlikto tiek mokslinio darbo aktualumą, tiek disertanto 
mokslinę kompetenciją. Praėjus metams, Medicinos fakulteto taryba 
išrinko B. Šiaulį docentu ir pavedė eiti katedros vedėjo pareigas. Šioje 
katedroje B. Šiaulis rūpinosi materialinės bazės stiprinimu, jo pastangų 
dėka buvo įsigyta įvairios farmakologiniams tyrimams reikalingos 
aparatūros bei įrenginių. Doc. B. Šiaulis didelį dėmesį skyrė mokymo 
– metodiniam darbui: buvo paruoštos ir 1939 m. išleistos studentams 
farmakologijos kurso dvi dalys; tais pačiais metais buvo išleistos vaistų 
veikimo schemos.

Taigi, Farmakologijos katedroje B. Šiaulis dėstė 13 metų.
1939/1940 m. m. pradžioje prof. P. Raudonikiui išėjus į pensiją, 

doc. B. Šiaulis skiriamas Farmacijos ir farmakologijos katedros do-
centu. 1941 m. birželio 1 d. Švietimo liaudies komisariatas paskyrė 
B. Šiaulį profesoriumi, katedros vedėju. Aukštoji atestacinė komisija 
1945 m. patvirtino B. Šiauliui mokslinį profesoriaus vardą.

1942 m. prof. B. Šiaulis pakviečiamas skaityti farmakologijos 
kursą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete ir ten laikinai vado-
vauja Farmacijos katedrai.

Hitlerinės okupacijos metais B. Šiaulis visokeriopai padėjo 
persekiojamiems studentams. Uždarius universitetą, B. Šiaulis rūpi-
nosi išsaugoti katedros ir viso Medicinos fakulteto turtą. B. Šiaulio 
ir kelių kitų fakulteto darbuotojų rūpesčiu ir pastangomis pavyko 
išsaugoti Dariaus ir Girėno palaikus bei nuo sugriovimo Medicinos 
fakulteto rūmus.

1947 m. Kauno universiteto Rektorius paveda prof. B. Šiauliui 
perorganizuoti Farmacijos skyrių į fakultetą, o nuo 1948 m. sausio 
1 d. jis skiriamas šio fakulteto dekanu. 1951 m. sausio 1 d. reorgan-
izavus Kauno universitetą į du savistovius institutus (Politechnikos ir 
Medicinos), įsteigiamas Farmacijos – stomatologijos fakultetas, kurio 
dekanu skiriamas prof. B. Šiaulis. Dekanatui B. Šiaulis vadovavo iki 
1956 metų, kartu būdamas Farmacinės chemijos katedros vedėju.

Būdamas dekanu, prof. B. Šiaulis labai atidžiai nagrinėjo katedrų 
pateiktas ataskaitas ir sugebėdavo pastebėti ne tik metodinio darbo 
trūkumus, bet, būdamas plačios erudicijos mokslininku, pareikšdavo 
dalykines pastabas apie dėstomos disciplinos turinį. Antai, 1955 m. 
Mokslinės tarybos posėdyje darytame pranešime skaitome: “Mikro-
biologijos katedros dėstytojai, norėdami pasakyti, kad studentai 
gerai orientuojasi tarybinių mokslininkų darbuose, parodė egzaminų 
ataskaitose, kad studentai sugebėjo surišti mikrobiologijos mokslą 
su Lepešinskajos darbais. Aš nevisai tikras, kad Lepešinskaja būtų 
tiek daug nuveikusi biologijos moksle, kad jos darbus reikėtų rišti 
su mikrobiologijos mokslu…”

 Dirbdamas Farmacinės chemijos katedros vedėju, prof. B. Šiaulis 
1949 m. paruošė pirmąjį lietuvių kalba vadovėlį studentams ”Far-
maceutinės chemijos pradmenys”. Prof. B. Šiaulis pateikė pataisas 

Pro memorIa

Profesoriaus Benedikto Šiaulio 
gyvenimo pamokos
(Minint 115-ąsias gimimo ir 45-ąsias mirties metines)
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ir pasiūlymus IX laidos Valstybinei farmakopėjai 
ir Valstybiniam farmaceutiniam manualui. Be to, 
prof. B. Šiaulis rašė recenzijas kandidatiniams dar-
bams, dalyvavo kaip oponentas ginant kandidatines 
disertacijas Mokslų Akademijoje.

Be mokslinio ir pedagoginio darbo prof. B. 
Šiaulis pasižymėjo kaip aktyvus lektorius. Įdo-
miausia ir populiariausia profesoriaus paskaita 
pokariniu laikotarpiu  buvo “Nuo burtų iki mod-
erniškųjų vaistų”. Šią paskaitą jis skaitė ir Kauno 
visuomenei, ir farmacininkų konferencijose, 
adaptuodamas ją auditorijai. Šioje paskaitoje prof. 
B. Šiaulis aiškino, kaip žmonijos vystymosi eigoje 
kaupėsi žinios apie vaistingąsias medžiagas, kokių 
neigiamų įtakų turėjo prietarai, burtai.

Prof. B. Šiaulis buvo aktyvus propaguotojas 
sveiko gyvenimo būdo. Apie alkoholio ir “sama-
gono” kenksmingumą jis skaitė paskaitas Kauno 
gyventojams, o dėstydamas studentams atitinkamą 
farmakologijos ar farmacinės chemijos skyrių, 
moksliškai išaiškindavo alkoholio žalą žmogaus 
organizmui.

Prof. B. Šiaulis, kaip asmenybė, visus žavėjo 
kuklumu ir paprastumu, draugiškumu ir darbštumu 
bei gilia erudicija.

Už našų mokslinį – pedagoginį darbą bei 
aktyvią visuomeninę veiklą prof. B. Šiaulis 1948 
m. buvo apdovanotas Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštu.

Staigi mirtis 1957 m. sausio 19 d. nutraukė 
prof. B. Šiaulio kūrybingą gyvenimą.

Lietuvos farmacininkų mokslinė draugija kartu 
su Kauno medicinos instituto (KMI) Farmacijos 
fakultetu organizavo prof. B. Šiaulio gimimo 
metinių sukakčių minėjimus. Ypač iškilmingai 
buvo paminėtos prof. B. Šiaulio 100-osios gimimo 
metinės. KMI Centrinių rūmų Didžiojoje auditori-
joje šiltais prisiminimais apie buvusį mokytoją ir 
bendradarbį pasidalijo prof. R. Stropus, prof. J. 
Nainys, prof. R. Baltrušis, doc. A. Kaikaris, biol. 
m. dr. E. Šimkūnaitė, doc. V. Brasiūnas, ekon. m. 
k. R. Žukienė, giminaitė E. Birbalienė. Minėjimo 
dalyviai susidomėję apžiūrėjo organizuotą foto 
parodą iš prof. B. Šiaulio gyvenimo ir veiklos. 
Gyvų gėlių vainikas papuošė prof. B. Šiaulio 
amžino poilsio vietą Petrašiūnų kapinėse, kur 
jubiliejaus proga velionio brolio Justino dukters ir 
KMI Farmacijos fakulteto dekanato pastangų dėka 
pastatytas paminklas – Lietuvos granito akmuo su 
prof. B. Šiaulio atvaizdu. Apmaudu, kad po 2000 
m. žiemos varinis bareljefas nuo paminklo buvo 
nuplėštas. LFS valdyba nutarė atkurti ir pritvirtinti 
bareljefą, panaudojant nemetalines medžiagas.

KMI vadovybės rūpesčiu Centriniuose rūmu-
ose Farmacijos fakulteto patalpose atidengta 
paminklinė lenta su prof. B. Šiaulio bareljefu, tuo 
pagerbiant buvusio Farmakologijos ir farmacinės 
chemijos katedrų vedėjo, Farmacijos – stoma-
tologijos fakulteto dekano atminimą.

Ilgai tą dieną dalijosi mintimis apie nuoširdų 
mokytoją ir patarėją buvę prof. B. Šiaulio studentai 
farmacininkai ir medikai, buvę jo bendradarbiai, 
nes profesorius su didele meile ir atsidavimu mokė 
ir auklėjo gydytojų ir provizorių kartas. Doc. A. 
Kaikaris labai vaizdžiai papasakojo, kaip prof. B. 
Šiaulis stengėsi studentams įsimintinai papasakoti 
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Prof. B. Šiaulis (pirmas is dešinės) su farmacinės chemijos būrio nariais 1955 m.

Prof. B. Šiaulio 100-sioms metinėms skirta paroda KMI centriniuose  rūmuose

Prof. B. Šiaulis (antras iš dešinės) su studentais ir dėstytojais po valstybinių egzaminų

Gražina Laukaitytė-Pužienė gimė Leipalingio miestelyje, 
Seinų apskrityje (dabar Lazdijų rajonas), vaistininko Antano 
Laukaičio, kovotojo už lietuvybę, šeimoje.1938 metais bai-
gusi Alytaus gimnaziją, studijavo farmaciją Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete. 1944 metais universitetą baigė ir gavo 
chemikės – vaistininkės diplomą.

Vos praūžus pro Kauną frontui, profesorius Kazys Gry-
bauskas pakvietė Gražiną Laukaitytę dirbti asistente Univer-
siteto Farmakognozijos ir botanikos katedroje.

Daugiau kaip 45 gyvenimo metus docentė pašventė 
pedagoginiam darbui ir vaistinių augalų tyrinėjimui, dosniai 
dalydama žinias ir savo širdies šilumą.

Garbingo Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ger-
biamą mokslininkę ir linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo, 
artimųjų meilės, žmonių pagarbos ir ilgų laimingų gyvenimo 
metų!

Buvę studentai ir bendradarbiai

Šių  metų balandžio 9 d. gamtos mokslų daktarė, docentė 

Gražina Laukaitytė-Pužienė
šventė gražų savo jubiliejų – aštuoniasdešimties metų sukaktį.

Visoks gyvenimas gražus:
Ir kai jis brenda per laukus
Jaunystės kojomis basom,
Ir vasaros šviesiom naktim,
Ir rudenio tamsiom dienom…
Visoks gyvenimas gražus!

Provizorė Janina Urbienė

jubILIejaI

apie vaistų chemines formules, kaip profesorius iškrėtė išdaigą, 
pataręs KMI partorgui išpudruoti pilkus balandžius, paverčiant juos 
baltais taikos balandžiais per gegužės 1-osios demonstraciją, kaip pro-
fesorius KMI specialiajai saugumo komisijai pasiūlė užantspauduoti 
didžiausią nuodingų medžiagų saugyklą – tualetą…

Prabėgo jau 45-eri metai, kai profesorius išėjo Anapilin. Nebuvo 
šeimos narių, kurie aplankytų jo amžino poilsio vietą. Tačiau kasmet 
LFS nariai ir Farmacijos fakulteto studentai aplanko profesoriaus 
kapą, palaisto šliaužiančiosios žiemės visada žaliuojantį kilimą, o per 
Vėlines uždega atminimo žvakutes. Norėčiau tikėti, kad dar daugelį 
dešimtmečių neužžels takas prie profesoriaus Benedikto Šiaulio 
amžino poilsio vietos, nes mūsų mintyse ilgam išliks šio kuklaus 
žmogaus, pedagogo ir mokslininko paveikslas.

Šaltiniai ir literatūra
1. Tarasevičius E., Kaikaris A. Profesoriaus Benedikto Šiaulio 
     100-sios gimimo metinės. Medicina, 1989, 29, 3-7.
2. Vainauskas P. Farmacinės chemijos ir farmakognozijos kat-
edros      pedagoginė ir mokslinė veikla. Medicina, 1989, 29, 8-11.
3.  Šiaulis B. Farmaceutinės chemijos pradmenys. 1949.
4.  Šiaulio B. rankraščiai. Asmeninis archyvas.

Prof. Eduardas Tarasevičius

E. Birbalienė, E. Tarasevičius, V. Sakalauskas, R. Stropus prie ką 
tik atidengto prof. B. Šiaulio bareljefo KMI centriniuose rūmuose

Prof. B. Šiaulio 1949 m. parašytas pirmasis vadovėlis su autografu



2002/3-4 452002/3-444

Ką rašo Lietuvos spauda

„Lietuvos sveikata“
2002 m. gegužės 23–29 d., Nr. 21 (443)

Liberaliu botagu - per kvotas ir antkainius
Interviu su Seimo sveikatos rei kalų komiteto nariu, liberalu 
AUDRIUMI KLIŠONIU

–  Esate daugiau kūrėjas ar kritikas?
– Pažiūrėjus į mano biografi ją, ko gero, esu daugiau kūrėjas: daugiau 
dirbau privačiose, savo paties sukurtose struktūrose. Bu vau pats sau 
viršininkas, dažniau kūriau, nei kritikavau. Man kritikuoti kartais yra 
pakankamai sudėtinga.
– Tačiau pastaruoju metu ne mažai kritikuojate ir farmaci jos 
sistemą, ir apskritai sveika tos sistemą? Galbūt taip tarnau jate 
opozicijai?
– Niekada nedarau jokių veiks mų vien iš principo. Juk, kad ir kokia 
politinė jėga valdžioje būtų, ir sveikatos apsaugos, ir krašto ap-
saugos bei kitos sistemos turi dirbti ir tenkinti gyventojų poreikius. 
Nuo blogos sistemos kenčia gyventojai ir joje dirbantys žmonės. Tai 
kritikuoju, jeigu matau, kad da romi ne visai tinkami dalykai. Kaip 
Seimo narys, aš turiu ne tik teisę, bet ir pareigą apie tai pasakyti. Ga lų 
gale, Seimo sveikatos reikalų komitete esu vienas iš trijų farma ciją 
kuruojančių asmenų.
–  Koks Jūsų požiūris į kom pensuojamųjų vaistų kvotavimą?
– Su naująja Sveikatos reikalų komiteto pirmininke Dangute Miku-
tiene neseniai lankėmės Latvi joje. Turiu pastebėti, kad latviai, netgi 
taikydami pakankamai dras tiškas kvotas medikamentams, ne taiko 
tokių nuoskaitų, kokias gy dymo įstaigoms ir gydytojams, vir šijusiems 
kompensuojamųjų vais tų išrašymą, yra nustačiusi Valsty binė ligonių 
kasa. Jei prisirašiu siems žmonėms gydytojas skiria medikamentus ir 
dėlto yra bau džiamas, tai iš principo yra nega tyvus reiškinys.

Kiti neigiami dalykai yra tie, kad žmonėms įvaromi stresai, o 
nuo to nei jų sveikata, nei santy kiai su gydytojais nepagerėja. Ma žėja 
išrašomos vaistų dozės. Nors medikamentą leidžiama išrašyti trijų 
mėnesių laikotarpiui, jis išra šomas savaitei. Prieinama absur diškų 
pasiūlymų, pavyzdžiui, in sulinus grupuoti neatsižvelgiant į jų varto-
jimo būdą ir kitas specifi kacijas.
–  Ar pagrįstai vaistinės bijo naujų kompensuojamųjų vaistų 
antkainių?
– Ta baimė pagrįsta labai prag matiškais skaičiais. Viena, tai pir mas 
atvejis per visą nepriklauso mos Lietuvos istoriją, kai penkta dienį 
paskelbus kainyną nuo pir madienio jis jau galioja. Vaistinės, kurios 
turi visą kompiuterinę ap skaitą, o jų Lietuvoje nėra daug, gali gana 
greitai pakeisti apskaitą. Tačiau jos neturint reikia maždaug dviejų 
dienų. Nepatogu ir gydytojams, nes naujasis kainynas kiek skiriasi nuo 
Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje skelbtojo projekto. Dėl to 
pirmadienį gydytojai negalėjo tiks liai pasakyti, koks medikamentas 
kiek kompensuojamas.

Antra, dėl perkainavimo vaisti ninkai patirs apie du milijonus litų, 
o gal ir didesnį nuostolį. Jeigu iki įsigaliojimo būtų praėję, kaip buvo 
susitarta, trisdešimt dienų, vaistinės nuostolius galėjo sumažinti iki 
ko kių 700 tūkstančių litų.
– Kaip naujoji antkainių politi ka paveiks vaistinių tinklą?
– Medikamentų antkainių politi ka tiesiog stebina. Brangesnių nei 50 
litų kompensuojamųjų vaistų vaistinei parduoti beveik neapsimo ka, 
nes dėl vėluojančių Valstybinės ligonių kasos atsiskaitymų tokių 
medikamentų pardavimas nebepadengia prekybos kaštų. Beje, ir 
sveikatos apsaugos viceministras Gedi minas Černiauskas pripažino, 
kad įvedus šiuos antkainius smulkių, ypač kaimo, vaistinių padėtis 
tam pa tragiška. Pažadai per keletą sa vaičių sukurti programą toms 
vais tinėms gelbėti tik įrodo, kad Svei katos apsaugos ministerija 
sprendi mą priėmė ekspromtu. Beje, vice ministras pripažino, kad 
ekonomi nių skaičiavimų prieš priimant sprendimą neatlikta. Kita 
vertus, pats principas dotuoti mažas vaisti nes yra ydingas. Manau, 
kad atsi skleidė socialdemokratinė logika -geriau dotuoti, negu leisti 

pačiai užsidirbti. Kriterijai, pagal kuriuos bus dotuojamos vaistinės, 
bus pa kankamai neobjektyvūs. Taigi logi ka be galo prasta. Žingsnis 
net 30 procentų sumažinti vaistinės antkai nį neišlaiko jokios kri-
tikos: kokia sritis pajėgtų išgyventi taip sumaži nus finansavimą? 
Manau, kad Vil niuje, Klaipėdoje, Kaune nekils pro blemų, net jei 
liks trečdalis ar ma žiau vaistinių. Tačiau kaime - prie šingai: žmo-
gus galės medikamentą nusipirkti litu pigiau, bet jam dėl to reikės 
važiuoti 20 kilometrų į mies tą. Prisimename, kaip eidama į rin kimus 
socialdemokratinė koalicija žadėjo atsigręžti veidu į kaimo žmo gų. 
Dabar kaimo žmogus netgi nu sisukusio politiko nebepamatys - jis 
gali paprasčiausiai neišgyventi.
– Ar dėl tokių vaistinių interesų gynimo nebijote būti apkaltintas 
interesų konfliktu?
– Tai, kad kokiu nors būdu būsiu puolamas, - visiškai akivaizdu. Šią 
sistemą gerai pažįstu, be to, man pri klausančios vaistinės nėra ekono-
miškai silpnos. Vieną nuostolingą išlaikysime. Taigi dėl savęs nesibai-
minu. Tik noriu paklausti kas lau kia Platelių, Žemaičių Kalvarijos, 
Sedos, Dusetų ir kitų mažų mieste lių vaistinių, neįeinančių į jokią 
struktūrą ir neturinčių iš ko tikėtis pagalbos? Manau, kad Sveikatos 
ap saugos ministerijos spaudimas tik paskatins jas jungtis į struktūrin-
ius ekonominius vienetus. Dideli vais tinių tinklai irgi suaktyvins savo 
veiklą. Kai susidarys keletas tinklų, Sveikatos apsaugos ministerijai 
de rėtis su jais bus daug sunkiau.
– Gal padėtį kompensuojamųjų vaistų srityje galėtų stabilizuoti 
principinis pačios kompensavimo sistemos keitimas?
– Iš tikrųjų, norint išeiti iš šios situacijos reikia kelių principinių 
sprendimų. Abejoju, ar dabar iš vi so einama tuo keliu. Juk sergamu-
mas yra gana aiškus. Kodėl neiš skyrus ligų, kurias iš tikrųjų reikia 
kompensuoti, pagal tai nesudarius gydymo algoritmų ir galiausiai 
pa gal galimybes - kompensuojamųjų medikamentų sąrašų. Dabar 
– at virkščiai: apibrėžiama pinigų suma ir pareikalaujama išsitekti. 
Manau, kad tai iš principo blogai. Man ne suprantama, kodėl netgi 
nenagrinė jamas pasiūlymas įvesti 90 procen tų kompensavimo lyg-
menį, nors Sveikatos reikalų komitetas tam pritarė.

Vietoje to Valstybinėje ligonių kasoje sukurtas pasitikėjimo 
tele fonas. Pacientas, supykęs, kad jam neišrašė norimo vaisto, gali 
gydy toją įskųsti. Tada gydytojas spau džiamas išrašyti vaistą. Gydyto-
jai pasakoja, jog paklausus, ką da ryti su kitais pacientais, pataria ma 
recepto nerašyti, nes kiti dar nesiskundžia. Kritikos neišlaiko ir 
sprendimas dėl 10 procentų re zervo kompensuojamiesiems vaistams. 
Sveikatos reikalų komi tete klausėme, kokie bus jo pa skirstymo prin-
cipai. Sulaukėme vienintelio atsakymo – kam labiau reikės. Bet kam 
labiau reikės? Taigi sistema neveikia. Priimti tokius kapitalius bendrą 
sistemą keičian čius sprendimus – visiškai nenor malu. Be to, netgi 
nebuvo laiko masi premjero Algirdo Brazaus ko įpareigojimo tartis su 
visuome ninėmis organizacijomis. Viskas buvo padaryta šoko terapijos 
prin cipu. Manau, kad kai kas nuo to kios terapijos gali mirti – ne tik 
pacientai, bet ir vaistinės.
– Galbūt Jums priimtinų poky čių tikitės iš naujosios Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininkės?
– Ji yra minėjusi, kad kompen suojamųjų vaistų kvotų galbūt rei kėtų 
atsisakyti. Tam tikri ženklai rodo, kad jų gali būti atsisakyta, nes protas 
turi paimti viršų. Dėl antkainių irgi, manau, teks pakan kamai daug 
dirbti. Kitas dalykas, kad su Sveikatos reikalų komitetu Sveikatos 
apsaugos ministerijos vadovybė iki šiol faktiškai nesi skaitė. Visa 
informacija apie pri imtus svarbiausius sprendimus buvo suteikiama 
juos priėmus. Esame kaip slidininkai: kai viena slidė nežino, ką 
daro kita, negali ma važiuoti. Todėl manau, kad bet kokiu atveju 
reikia kalbėtis, nes tik taip galima rasti kompromisą. Grįždamas 
prie ankstesnio klau simo noriu pasakyti, kad aš tikrai nenoriu vien 
kritikuoti. Daug ge riau dirbti ir tobulinti esamą sis temą - kurti aiškią ir 
skaidrią, ku rioje ir gydytojas, ir pacientas, ir vaistininkas, ir Sveikatos 
apsaugos ministerija galėtų normaliai dirb ti. Sistema turi gerėti. Deja, 
pas kutiniai žingsniai sistemą veda j blogąją pusę.

Kalbėjosi Algirdas Valentas
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Nauji grasinimai neparduoti vaistų
Kompensuojamuosius vaistus vartojantiems žmonėms vėl tam-
pomi nervai. Neseniai išsisklaidė nerimas, visuomenėje kilęs 
po to, kai kovo pradžioje Vaistų didmeninės prekybos įmonių 
asociacija, negalėdama atgauti pinigų už kompensuojamuosius 
vaistus, pagrasino jų nebetiekti į vaistines. Dabar vėl grasinama 
šių vaistų nepardavinėti.

Rengia įspėjamąjį streiką
Nuo pirma dienio   kom pensuojamieji vaistai pardavinė jami 

naujomis - ma žesnėmis - kaino mis. Atsižvelgdama j reikalavimą 
par davinėti kompen suojamuosius vais tus pigiau ir norė dama atkreipti 
dė mesį į vaistinių pro blemas, Lietuvos vais tininkų sąjunga pirma-
dienį surengs įspėja mąją akciją - vieną die ną Sąjungai priklau sančios 
vaistinės ne pardavinės kompen suojamųjų vaistų.

Kaip sakė Lietuvos vaistininkų asociaci jos valdybos pirmininkas 
profesorius Arūnas Sa vickas, taip bus bandoma gel bėti kaimų ir mi-
estelių vaisti nes. Jeigu į vaistinių reikalavi mus nebus atsižvelgta, bus 
svarstoma galimybė visiškai nutraukti prekybą kompensuo jamaisiais 
vaistais. Anot A. Savicko, tokia galimybė reali - tik atsisakydamos 
parduoti šiuos medikamentus mažos vaistinės galės išgyventi.

Palaiko ne visi
Pasak A. Savicko, streikui pritaria ir kai kurios vaistinių į asoci-

acijos, “Eurofarmacijos vaistinės”, kiti vaistų mažme ninės prekybos 
tinklai. Antai Provincijos vaistinių asociaci jos prezidentas Saulius 
Jasiulevičius sako, jog jų asociacija rems “bet kurią akciją, kuri pa dės 
vaistinėms išgyventi”. Anot jo, asociacijos ekonomistai naujuosius 
antkainius vertina kaip “laužtus iš piršto”.

Tačiau Lietuvos farmacijos sąjunga streiko nepalaiko. Pa sak 
Sąjungos prezidento prof. Eduardo Tarasevičiaus, pacien tai neturi 
kentėti dėl netinka mų valdininkų veiksmų. Lietu vos farmacijos 
sąjunga labiau vertina teisinį kelią, taip pat svarsto apie piketą prie 
Sveika tos apsaugos ministerijos.

Baiminasi bankrotų
Lietuvos vaistininkų sąjun gos valdybos posėdyje atlikus ana-

lizę konstatuota, kad įsigaliojus naujiems kompensuoja mųjų vaistų 
mažmeninės preky bos antkainiams vaistininkai ne sugebės dirbti. 
Apie 300 vaisti nių turėtų tuoj pat užsidaryti. At likti skaičiavimai 
liudija, kad 2-3 tūkstančius gyventojų turintis miestelis nepajėgs 
išlaikyti vais tinės.

“Lietuvoje atsiras ištisos teri torijos, kuriose nebus vaistinių. 
Užsidarys visos kaimų ir mažų miestelių vaistinės”, - tvirtina 
A.Savickas.

Profesorius siūlo rimtai pa svarstyti, ar verta griauti esamą pa-
kankamai patikimą aprūpini mo vaistais sistemą, o paskui bandyti ją 
vėl atkurti. “Galbūt norima vaistus paleisti per tur gų”, - ironizuoja 
A.Savickas.

Iš karto - nuostoliai
Tik paskelbus naujas vaistų kainas, vaistininkai ėmė skai čiuoti 

nuostolius. Vaistinės tvir tina neturinčios laiko pasirengti prekybai 
naujomis kainomis. Anot A.Savicko, dauguma vais tinių dar net 
nematė naujo kai nyno, nes jis paskelbtas tik in ternete ir “Valstybės 
žiniose”.

Jau nuo pirmadienio į Lietu vos vaistininkų sąjungą pradėjo 
plaukti duomenys apie vaistinių patiriamus nuostolius. Medika-
mentus vaistinės pirko, tikėda mosi parduoti senomis kaino mis. Dabar 
jos priverstos parda vinėti pigiau. Vaistų prekybos didmenininkai 
nesutinka atgal priimti medikamentų. Prelimi nariais duomenimis, 
vaistinė, turinti apie 100 tūkstančių litų mėnesio apyvartą, patirs apie 
10 tūkstančių litų nuostolį - praras visą mėnesio uždarbį. A.Savickas 
mano, kad mažoms vaisti nėms reikės pusės metų, kol jos užsidirbs 
dėl vaistų kainų pakei timo prarandamus pinigus.

Ragina stabdyti įsakymus
Praėjusį penktadienį paskel bus naują Kompensuojamųjų vaistų 

bazinių kainų kainyną, Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos 
posėdis, dalyvaujant vaistų didmeninės prekybos įmonių bei užsie-
nio vaistų ga mintojų atstovams, kreipėsi į Lietuvos žmones, į šalies 
Prezi dentą Valdą Adamkų, Ministrą Pirmininką Algirdą Mykolą 
Brazauską, Seimo pirmininką Artūrą Paulauską ir sveikatos apsaugos 
ministrą Konstantiną Romualdą Dobrovolskį. Kreipi mesi “farmacijos 
specialistų ak tyvas” reikalauja nedelsiant su stabdyti sveikatos ap-
saugos mi nistro įsakymus dėl kompensuo jamųjų vaistų antkainių bei 
dėl receptų rašymo ir išdavimo tai syklių. Lietuvos vaistininkų są junga 
tvirtina, kad šie įsakymai rengti neatsižvelgus į farmacijos praktikos 
specialistams atsto vaujančių visuomeninių organi zacijų nuomonę ir 
vertina juos kaip “neatsakingai paruoštus ir turinčius avantiūrizmo 
požy mių.” Kreipimesi atsiprašoma Lietuvos gyventojų dėl veiksmų, 
galinčių sukelti jiems laikinų ne patogumų.

Siūlo derėtis su gamintojais
Vaistininkai reikalauja pateik ti duomenis, kuriais remiantis 

skaičiuoti antkainiai, pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir bendrai 
nutarti, iki kokios ribos galima mažinti vaistinių pelną. Jie mano, kad 
naujieji antkainiai yra “paimti iš lubų”.

“Niekaip negaliu suprasti, kuo nusikalto vaistinės. Juk daugiau 
kaip 75 procentai vaisto kainos yra gamintojo kaina. Dabar atima iš 
vaistinių pinigus ir džiaugiasi, jog padarė gera liaudžiai”, - pik tinasi 
A.Savickas. Jis siūlo pir miausia išsiaiškinti, kodėl vais tų kainos Li-
etuvoje yra didesnės negu kitose šalyse, po to pradėti vesti skaidrias 
derybas su vaistų prekybos didmenininkais ir ga mintojais.

Ministerija apgailestauja
Sveikatos apsaugos ministerija apgailestauja, kad “vaistų atpigi-

mo džiaugs mą Lietuvos žmonėms apkartino kai kurių vais tininkų ir 
vaistinių savi ninkų keliamas sąmyšis ir grasinimai nutraukti vaistų 
išdavimą gyvento jams”. Pranešime spau dai tvirtinama, kad vaistinės 
turėjo pakankamai laiko persitvarkyti, nes minėto įsakymo projektas 
inter nete buvo paskelbtas balandžio pradžioje, o “Valstybės žini-
ose” - balandžio pabaigoje. Vaisti ninkų tvirtinimai, esą jų verslas 
patirs nuostolių “atspindi arba jų nemokėjimą dirbti arba są moningą 
gyvenimo realijų iš kreipimą”.

Sveikatos apsaugos vicemi nistras Gediminas Černiauskas kal-
bėdamas per valstybinę tele viziją pareiškė netikįs, kad vais tinės 
gali bankrutuoti, nes dau guma jų - didelės. Vaistinėms pelnas išliks, 
o pensininkams vaistų kainų sumažinimas - di delė parama. Tam 
nedaugeliui provincijos vaistinių, kurios ga li nukentėti, rengiama 
pagalbos programa.
Tačiau vaistininkams siūlo mas kaimo gyventojų aprūpini mo vaistais 
pagerinimo priemo nių planas kelia abejonių. Dau guma priemonių - 
dotacijos iš biudžeto. Vaistininkai mano, jog protingiau, užuot atėmus 
iš vaistinės pelną vėliau dotuoti, leisti jai pačiai užsidirbti.

Algirdas Valentas

„Lietuvos sveikata“
2002 m. gegužės 23–29 d., Nr. 21 (443)

Vaistinės pralaimėjo nervų karą
Vaistinės atidėjo Lietuvos vaistininkų sąjungos pa siūlytą 

streiką - neišdavinėti kompensuojamųjų vais tų. Lietuvos vais-
tininkų sąjungos valdybos išplatinta me pareiškime tvirtinama, 
kad vaistinių, pasiryžusių paremti akciją, buvo tikrai gausu ir 
žadama, jei reikės, jas vėl pakviesti “kitiems ryžtingiems veiks-
mams”. Ar tų “kitų” veiksmų prireiks, priklausys nuo to, kaip 
ša lies Vyriausybė reaguos į Seimo ekonomikos komite to ir vais-
tinių raginimus peržiūrėti kompensuojamųjų vaistų antkainius.

Svarstė Ekonomikos komitetas
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Ką rašo Lietuvos spauda

Praėjusią savaitę įsigaliojusių antkainių kompensuojamie siems 
vaistams pagrįstumą ir jų įtaką vaistinėms svarstė Seimo ekonomikos 
komiteto sudaryta darbo grupė.

Posėdyje dalyvavo Seimo eko nomikos komiteto pirmininkas Vik-
toras Uspaskich, komiteto nariai, Valstiečių ir Naujosios de mokratijos 
partijų sąjungos pir mininkė Kazimiera Prunskienė, socialdemokratės 
Sigita Burbie nė ir Birutė Vėsaitė, Sveikatos reikalų komiteto nariai 
liberalas Audrius Klišonis ir socialde mokratas Visvaldas Nekrašas. 
Sveikatos apsaugos ministerijai atstovavo viceministras Gedimi nas 
Černiauskas.

Vaistininkų interesus gynė Lietuvos vaistininkų sąjunga, Vais-
tų didmeninės prekybos įmonių asociacija ir Lietuvos farmacijos 
sąjunga.

Posėdžiui pirmininkavęs V. Uspaskich teigė, kad naujai nustatyti 
vaistų antkainiai - farmacijos ver slo žlugdymas. Tačiau viceminist ras 
G.Černiauskas, gindamas Svei katos apsaugos ministerijos nuo statas, 
aiškino, kad sumažėjus vais tų kainoms gyventojai pirks dau giau 
vaistų ir pelnas ne mažės, bet netgi didės. Viceministro ekono minė 
logika nustebino profesorę K.Prunskienę, kuri pareiškė, jog jai gėda, 
kad ponas Černiauskas buvęs jos studentu.

Siūlo atšaukti antkainius
K.Prunskienė siūlė nedelsiant sustabdyti įstatymo, reglamentuo-

jančio, pasak jos, nerealius vaistų antkainius, veikimą.
V.Uspaskich rekomendavo sudaryti sąlygas vaistininkams rea-

lizuoti vaistų likučius ir tartis su gamintojais dėl vaistų kainų mažin-
imo. Tik paskui, ištyrus rinką, galima keisti antkainius. Komiteto 
pirmininkas siūlė į derybas su gamintojais įtraukti ir visuomeninių 
organizacijų atstovus. Mažmenines vaistų kainas, jo manymu, reikėtų 
li beralizuoti.

V.Uspaskich pabrėžė, kad valstybė turi vykdyti sutarties są lygas 
atsiskaitydama su vaistinė mis už kompensuojamuosius vaistus, o už 
nesavalaikį atsiskai tymą privalo mokėti delspini gius. V.Uspaskich 
manymu, vais tinių tinklą reikia kurti remian tis geografiniu principu, 
atsižvel giant į gyventojų tankumą.

Kreipimesi į šalies Vyriausy bę Ekonomikos komiteto darbo grupė 
siūlo sustabdyti sveikatos apsaugos ministro įstatymą dėl antkainių ir 
sudaryti sąlygas rea lizuoti senomis kainomis pirktų vaistų likučius. 
Taip pat ragina ma spręsti problemas, iškilusias dėl padidėjusios 
lietuviškų vais tų registracijos kainos.

Išsigando ligonių kasų
Sulaukę Ekonomikos komite to paramos, vaistininkų asociaci jos 

atidėjo streiką. Oficialiai aiš kinama, esą streikas atidedamas dėl to, 
kad Vyriausybė galėtų sėk mingai įgyvendinti Seimo ekono mikos 
komiteto rekomendacijas.

Tačiau užkulisiuose kalbama apie kitas streiko nutraukimo 
priežastis - vaistinės išsigando Valstybinės ligonių kasos spau dimo.

“Lietuvos sveikata” jau rašė, kad sužinojęs apie rengiamą 
maištą Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Janonis pa vedė 
teritorinių ligonių kasų di rektoriams išsiaiškinti, kiek vais tinių žada 
neišdavinėti kompen suojamųjų vaistų. Atsisakymas pardavinėti šiuos 
medikamentus, pasak S.Janonio, reikštų, kad vaistinės nutraukia 
sutartį su li gonių kasa. Be sutarties vaistinė negali dirbti.

Vos tik pirmąsias vaistines pa siekė klausimas, ar vaistinė nu-
sprendė nutraukti sutartį su ligo nių kasa, į kurį reikalauta be užuo-
lankų atsakyti, teritorinėse ligonių kasose netilo telefonų skambučiai 
- vaistinių vadovai vienas per kitą dievagojosi, esą jie nė nemanę 
pažeidinėti sutar ties sąlygų.
Nors Lietuvos vaistininkų są jungos valdybos pirmininkas prof. 
Arūnas Savickas S. Janonio ultimatumą pavadino nesiskaity mu su 
vaistinių asociacijomis, pirmininko žodžiai, kaip sako ma, įtakos 
orui nebeturėjo: vais tinės nusprendė dirbti ir gauti mažesnį pelną, 
o ne užsidaryti.

Tadas Žuvėdra

„Lietuvos žinios“
2002 m. gegužės 25 d., Nr. 119

Kompensuojamųjų vaistų limitai taikomi 
daugelyje valstybių

Dėl sugriežtintos kompensuojamųjų vaistų išrašy mo tvarkos 
ir kontrolės nepatenkintos įvairios pa cientų, medikų organizaci-
jos bei farmacijos įmo nių atstovai. Girdėti nuomonių, esą tokia 
Sveika tos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių ka sos įvesta 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų subal-
ansavimo tvarka - išradi mas, kuriuo Lietuva, švelniai tariant, ne 
gerąja prasme stebina pasaulį.

Kaip žinome, išlaidos kompen suojamiesiems vaistams kasmet 
di dėja, 2001 metais pasiekė net 430 milijonų litų (buvo skirta 309 
milijonai litų). Šiemet Seimas kompensuojamųjų vaistų išlai doms 
padengti skyrė 326 milijo nus litų, tai yra 17 milijonų litų daugiau 
nei pernai.

Apie vaistų politiką ir kitų ša lių patirtį kalbamės su sveikatos 
apsaugos ministru Konstantinu Romualdu Dobrovolskiu.

Kitų šalių patirtis
-  Sakykite, ar tikrai tik mūsų valstybėje įvesti kom-

pensuojamųjų vaistų limi tai?
- Užsienio šalių patirtis by loja ką kita: kompensuojamų jų vaistų 

limitai, kvotos, nor mos egzistuoja visose Rytų, Centrinės bei Vakarų 
Euro pos šalyse. Net ir Jungtinė se Valstijose.

Kaimynė Latvija kompensuojamųjų vaistų limitus gydytojams 
įvedė 1999 metais!

Pagal  kompensuojamųjų vaistų išlaidas vienam gyven tojui  
Lietuva pirmauja: štai 2001 metais kompensuojamųjų vaistų suma, 
tenkanti vienam gyventojui Lat vijoje buvo 25 litai, Estijoje 85 li tai, 
o Lietuvoje - net 115 litų.

- Kokia buvo Latvijos žmonių ir specialistų reakcija? Ar 
limi tai pasitvirtino?

- Kaimynai latviai lėšų vaistams kompensuoti išleidžia triskart 
ma žiau, tam įtakos turi ir galiojantys vaistų limitai. Prieš juos įvedant 
Latvijoje buvo krizinė vaistų situa cija, tačiau dabar padėtis stabiliza-
vosi ir visiškai nevėluojama atsis kaityti su vaistinėmis.

Limitai, kiek kompensuoja mųjų vaistų gali išrašyti gydytojas, 
šioje šalyje nustatomi pagal tris gy ventojų amžiaus grupes ir pagal 
tai, kiek jos suvartoja vaistų. Be to, jei pas bendrosios praktikos 
gydy toją yra daugiau užsirašiusių „brangiomis” lėtinėmis ligomis 
(cukraligė, bronchų astma, epilep sija ir panašiai) sergančių ligonių, 
atitinkamai nustatomas didesnis limitas. Svarstoma, ar panašiai ne-
pasielgus ir Lietuvoje.

Norėčiau pažymėti, jog Čeki jos sveikatos apsaugos ministras 
Bohumilas Fisheris akcentavo, esą kompensuojamųjų vaistų kvo-
tos - viena efektyviausių priemonių, siekiant subalansuoti sveikatos 
biudžetą.

Vaistų limitai šioje šalyje galio ja apie trejetą metų, juos ketina ma 
taikyti ir toliau. Tiesa, iš pra džių medicinos visuomenė buvo labai 
nepatenkinta, nors skirstant kvotas atsiž velgta į gydytojo specialybę.

- Kokiose dar šalyse, jūsų žiniomis, yra kompensuojamųjų 
vaistų limitai?

- Iš Centrinės Eu ropos šalių panašiai ribojama Rumuni joje - per 
vieną pa ciento apsilankymą gydytojui leidžiama išrašyti ne daugiau 
kaip tris kompensuojamųjų vaistų recep tus. Limitai yra ir Vakarų 
Europos šalyse - Anglijoje, Airijoje, Vokietijoje. Jie egzistuoja ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurios iš visų išsivysčiu sių valstybių 
sveikatos apsaugai skiria didžiausią bendrojo nacio nalinio produkto 
dalį. Vieno šios šalies gyventojo sveikatos priežiū rai 2000 metais teko 
apie 4 tūks tančiai JAV dolerių (apie 16 tūks tančių litų).

Jeigu nustatyta suma viršijama, lygiai taip pat kaip ir pas mus, 
pu sę jos dengia draudikas, kitą dalį - patys gydytojai. Jeigu kompen-
suojamųjų vaistų išrašoma mažiau negu nustatytas limitas, sutaupy ta 

Ką rašo Lietuvos spauda

suma tenka gydytojams. Tam, kad neatsirastų galimybių piktnau džiauti, 
vaistų išrašymas labai griežtai kontroliuojamas.

Apie vaistus kalbėta ir PSO 55-ojoje asamblėjoje Ženevoje
-  Ką tik mūsų šalies delega cija, kuriai vadovavote, grįžo iš Pa-

saulio sveikatos organizacijos (PSO) asamblėjos Ženevoje. Gal būt 
ten irgi kalbėta apie aktua liausias vaistų problemas?

- Taip, asamblėjoje kalbėta ir apie vaistų kainų politiką.
Kaip pažymėjo PSO vadovė daktarė Gro Harlem Brundtland, visas 

šalis vienija vienas tikslas - sukurti geresnę, tinkamai ir pa kankamai 
finansuojamą žmonių poreikius ir lūkesčius atitinkan čią sveikatos 
apsaugos sistemą. Daktarė Bruhdtland paskelbė dvi naujas PSO ini-
ciatyvas: viena jų skirta sveikatos apsaugos finansavimo problemoms 
spręsti, ki ta - ieškoti būdų, kaip padidinti medicinos personalo išteklius 
menkai finansuojamose na cionalinėse sveikatos ap saugos sistemose.

Sprendžiant farmacijos problemas, daug PSO dėmesio skiria ma 
veiksniams,  lemiantiems būtiniau sių vaistų prieinamu mą gyventojams. 
Tai racionalus medika mentų  pasirinki mas ir naudojimas, prieinamos 
jų kai nos, adekvatus ir stabilus sveikatos apsaugos siste mos finansavi-
mas. Šios orga nizacijos eks pertų nuomone, prieinamas vaistų kainas 
lemia sėkmingos derybos su vaistų ga mintojais ir konkurencija. Vaistų 
pirkimas tarptautiniu, regioniniu arba nacionaliniu mastu gali ge rokai 
sumažinti valstybės vaistų iš laidas ir pagerinti jų kokybės kontrolę.

PSO parengė tris leidinius apie vaistų kainas: „Tarptautinį vaistų 
kainų žinyną”, leidinį „Vaistų sergantiesiems AIDS šal tiniai ir kainos” 
bei „Ataskaitą apie pirmines farmacines medžia gas bei pagrindinius 
medika mentus”. Be to, šiuo metu kuria ma elektroninė PSO biblioteka, 
kurioje bus galima rasti visą rei kiamą informaciją apie svarbiau sius 
vaistus. Taip pat rengiami rei kalavimai, kaip rinkti duomenis apie 
medikamentų kainas ir kai nų struktūrą menko ar vidutinio pragyvenimo 
lygio šalyse. Šie rei kalavimai, kurie bus parengti 2002-aisiais, padės 
kurti šalių na cionalinę vaistų politiką.

Aistros dėl atpigusių vaistų
- Nuo gegužės 20 dienos ša lies gyventojams reikia mažiau 

mokėti už kompensuojamuosius vaistus,   nes  įsigaliojo  naujos 
kompensuojamųjų vaistų kai nos. Atrodo, šia tvarka nepaten kinti 
vaistininkai ir farmacijos firmų atstovai?

- Atpinga beveik 1800 vaistų, tai yra trečdalis  Lietuvoje re-
gistruotų. Vaistų kainų sumažėji mas bus įvairus: nuo dviejų iki šimto 
ir daugiau litų.

Beje, kompensuojamieji vais tai pigti pradėjo jau sausį, kai ma no 
įsakymu buvo leista vaistinėms pardavinėti kompensuojamuosius 
vaistus pigiau, negu patvirtinta jų bazinė kaina.

Nedetalizuodamas dokumen tų, galiu pasakyti, jog vaistinin kams ir 
vaistų platintojams buvo suteikta daugiau kaip mėnuo lai ko pasirengti 
kainų mažinimui.

Nuo kovo mėnesio sudarytai derybų dėl kompensuojamųjų vaistų 
kainų komisijai pavyko su siderėti su septyniomis vaistų kompanijomis 
dėl 46 vaistų kai nų sumažinimo vidutiniškai 18,5 procento. Tai sudaro 
apie 14 mi lijonų litų.

Vaistų atpigimo džiaugsmą Lietuvos žmonėms apkartino kai kurių 
vaistininkų ir vaistinių sa vininkų keliamas sąmyšis ir gra sinimai, kad jie 
nutrauks vaistų pardavimą gyventojams, kadangi nespėjo persitvarkyti 
ir jų verslas patirs nuostolių. Tai atspindi ar ba jų nemokėjimą dirbti, 
arba są moningą gyvenimo realijų iš kreipimą.

Žaisti Lietuvos žmonių emo cijomis ir kelti paniką yra neat sakinga.
- Patikslinkite, kiek taip bus sutaupyta lėšų?
- Derybomis vaistų gaminto jo kainos buvo sumažintos nuo kelių 

procentų iki 20-35-57 pro centų (vidutiniškai kainos buvo sumažintos 
18,5 procento). To dėl siekiant subalansuoti kom pensuojamųjų  vaistų  
išlaidas valstybė sutaupys apie 14 milijonų litų per metus. Pagal naują-
sias kainas buvo apskaičiuotos kompensuojamųjų vaistų maž meninės 
kainos. Jos patvirtintos ir įrašytos į 2002 metų Kompen suojamųjų 
vaistų bazinių kainų kainyną.

Derybos su farmacijos firmų atstovais dėl kainų vyksta gan sėk-

mingai. Beje, Farmacijos departa mentas atlieka vaistų kainų ana lizę 
kitose Europos šalyse. Tikimės, kad ir toliau galėsime mažinti vais tų 
kainas.

Akvilė Šalnaitė

„Lietuvos žinios“
2002 m. birželio 5 d., Nr. 128

Užkirstas kelias informacijai apie vaistus
Vakar Seimas atmetė Prezidento Valdo Adamkaus veto 

Farma cijos Įstatymo patai soms, kuriomis drau džiama žiniasklai-
dos priemonėse teikti infor maciją apie vaistus. Kai kurie politikai 
kritikuoja Seimo spren dimą, mat tokiu būdu buvo užkirstas 
kelias gauti ir būtiną informaciją apie kenks mingus vaistus.

Seimas atmetė Prezidento veto ir pakartotinai priėmė Farmacijos 
įstatymo pataisas, kuriomis drau džiama radijuje, televizijoje ir ki-
tose elektroninėse žiniasklaidos priemonėse teikti informaciją apie 
receptinius vaistus.

Naujoji įstatymo redakcija re ceptinius vaistus leidžia rekla muoti 
tik spaudiniuose, kurie skir ti specialistams, o gyventojams skirtoje 
reklamoje leidžiama rekla muoti tik nereceptinius vaistus.

Prezidento veto atmesti siūlė valdančiųjų Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų), Socialdemok ratinės koalicijos bei mažumai 
priklausančios Nepriklausomos frakcijų atstovai taip pat Sveikatos 
reikalų komitetas.

„Prezidento dekrete pateiktose pataisose nėra pasiūlyti vaistų 
rek lamos ir informacijos apie vaistus atskyrimo kriterijai ir siūlomas 
pa taisas bus labai sunku įgyvendinti”, - teigė komiteto pirmininkė 
social liberalė Dangutė Mikutienė. Ji bu vo viena iš Prezidento vetuotų 
Far macijos įstatymo pataisų autorių.

Įstatymo pataisų rengėjai ma no, jog jos atitinka ir Europos Są-
jungos direktyvas. Seimui atmetus valstybės vadovo veto, Prezidentas 
privalės pasirašyti pataisas.

Veto
Valdas Adamkus vetavo Farma cinės veiklos įstatymo pataisas, nes 

jam kilo abejonių, ar kai kurios šio įstatymo nuostatos neprieštarauja 
konstitucinei piliečių teisei „ieško ti, gauti ir skleisti informaciją”. 
Pre zidentas pasiūlė išbraukti iš įstaty mo draudimą teikti informaciją 
apie receptinius vaistus per radiją ir te leviziją. Dekrete taip pat buvo 
siū loma, kad Vyriausybė iki liepos l dienos nustatytų tvarką, kaip 
infor macija apie receptinius ir kompen suojamus vaistus turi būti 
teikiama per radiją, televiziją bei elektroninę žiniasklaidą ir paskirtų 
už šios tvar kos laikymosi priežiūrą atsakingą instituciją.

Adamkaus nuomone, įstatymo pataisos užkerta kelią net Sveika-
tos apsaugos ministerijai infor muoti visuomenę apie neigiamą vaistų 
poveikį. Valstybės vadovas konstatavo, kad įstatymas visą informaciją 
apie vaistus sutapati na su vaistų reklama.

Šią Prezidento nuomonę palai kė ir opozicinių Liberalų bei 
Tėvy nės sąjungos - konservatorių frak cijų atstovai. „Šitais Seimo 
veiks mais yra peržengta demokratijos riba, - teigė Liberalų frakcijos 
seniū nas Eligijus Masiulis. - Tai gali at verti kelią pigiems, bet dažnai 
pras tos kokybės vaistams iš Rusijos”, - nuogąstavo liberalas.

Konservatorius Jurgis Razma įs pėjo, jog opozicija gali kreiptis 
dėl pataisų į Konstitucinį Teismą, jei gu Seimas atmes Prezidento veto. 
Prezidento veto taip pat pritarė Valstiečių ir Naujosios demokrati jos 
partijų frakcijos seniūnė ekspremjerė Kazimiera Prunskienė.

Ambicijos
Prezidento patarėjo - atstovo Seime Audriaus Penkausko nuo-

mone, atmesdamas Prezidento veto Seimas vadovavosi politinė mis 
ambicijomis ir tokiu būdu už kirto kelią žmonėms gauti reikia mą 
informaciją apie vaistus. Penkauskas LŽ pasakojo, jog pasauli nėje 
praktikoje pasitaikė ne vie nas atvejąs, kai pradėjus gaminti nau-
jus vaistus buvo pastebėta, kad jie kenkia žmonių sveikatai ir yra 
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netinkami vartoti. Būtent ta da ir būtina paskelbti informaci ją apie 
šiuos vaistus. „Tačiau pas mus net neigiama informacija apie vaistus 
gyventojams nebus teikiama”, - apgailestavo Penkauskas. Jo teigimu, 
Seimas vado vavosi ES direktyva, tačiau neat sižvelgė, kad ten taip 
pat yra nu rodyta nemažai išimčių, kada in formaciją apie receptinius 
vaistus būtina skelbti.

„Seimo nariai spekuliuoja ES vardu. Valdančioji dauguma dėl 
politinių ambicijų atmeta jau ke lintą Prezidento veto”, - LŽ sakė 
Prezidento patarėjas - atstovas Seime.

Vitalija Jankauskaitė

„Lietuvos sveikata“
2002 m. birželio 13–19 d., Nr. 24 (446)

Norų ir galimybių žirklėse
Antrasis Seime vykusių klausymų etapas bu vo skirtas kompen-
suojamųjų vaistų kvotų įvedimo pasekmėms aptarti. Klausymu-
ose dalyvavo Seimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valsty binės 
ligonių kasos, gy dytojų ir pacientų organizacijų atstovai.

Kaip ir pirmuosiuose, taip ir šiuose klausymuose neapsieita be 
emocijų. Klostėsi įspūdis, kad organizatoriams ir vadinamie siems 
liudytojams rūpi ne objek tyviai ištirti susiklosčiusią padė tį, o įrodyti, 
kad vaistų kvotos tautą veda stačiai į pražūtį...

Atrodė, kad komisijos nariai ieško kam suversti kaltę už tai, jog 
patys sveikatos apsaugai sky rė per mažai lėšų. Nors pinigų, kaip 
sakoma, „yra tiek, kiek yra“, reikalauta, kad Sveikatos apsau gos 
ministerija ir Valstybinė li gonių kasa suktųsi kaip nori ir užtikrintų, 
kad ir kiekvienas gydytojas būtų patenkintas, ir kiekvienas pacientas 
būtų gydomas moderniausiais medikamentais.

Ypač laukiami buvo pacientų organizacijų balsai. Štai Lie tuvos 
diabeto asociacijos pirmi ninkės Vidos Augustinienės kal ba lyg ant 
peilio ašmenų balan savo ties etikos normų praradi mu. Faktiškai val-
stybės buvo rei kalaujama ne gydyti tokiais vais tais, kokius ji pajėgi 
kompensuo ti, bet tokiais, kokiais būti gydo mas pageidauja pacientas. 
Bet koks patogios vartoti medika mento formos keitimas į mažiau pa-
togią ar brangesnio vaisto į pi gesnį traktuotas kaip pacientų žmogaus 
teisių pažeidimas. Pa sak V. Augustinienės, valdžia ir Sveikatos ap-
saugos ministerija vykdo „antisocialinę politiką – sergančių žmonių 
genocidą“. Anot prelegentės, dabartinei vais tų politikai prieštarauja 
Prezi dentas ir 85 proc. (iš kur tokie duomenys?) Lietuvos piliečių, o 
pritaria tik Ministras pirminin kas, Sveikatos apsaugos ministe rija ir 
Valstybinė ligonių kasa. Pa cientų atstovų nuomone, gydy mas linksta 
link monoterapijos, arba išrašomi „ne tokie efektyvūs vaistai, prie 
kurių pacientai buvo pripratę“.

Sveikatos apsaugos ministrą Konstantiną Romualdą Dobrovolskį 
spaudė patys Laikinosios tyrimų komisijos vadovai. Štai pir mininkė 
Rasa Juknevičienė pri mygtinai vertė pripažinti, kad įsa kymas dėl 
vaistų kvotų pažeidė pa cientų teises. Liberalas Juozas Ma tulevičius 
priekaištavo ministrui, kodėl šis nereikalauja, kad Vy riausybė didintų 
sveikatos siste mos finansavimą. Opozicijos spaudimui pasidavė net 
socialde mokratas Visvaldas Nekrašas. „Ar žmogus, sulaukęs pensijos, 
nusi pelnė, kad jį gydytų gerais vais tais?“ – klausė parlamentaras. Į 
„už darą“ klausimą ministrui teliko at sakyti – nusipelnė.

Kita vertus, vaistų kvotavimas, pasak K.R. Dobrovolskio, 
vieninte lė galimybė pasiekti, kad kompen suojamųjų vaistų gautų 
visi, kam jų reikia. Pasak ministro, kompen suojamiesiems vaistams 
kvotos tai komos 17 valstybių, o penkiose valstybėse – Austrijoje, 
Prancūzijo je, Vengrijoje, JAV ir Liuksembur ge – vaistų limitai itin 
griežti. Mi nistras skeptiškai vertino ragini mus trumpinti Kompen-
suojamųjų vaistų sąrašą. Jį sutrumpinus arba pakeitus vaistų kainų 
skaičiavimo mechanizmą nukentėtų pacientai – kai kurių vaistų 

negautų, o priemokos padidėtų. Nors ministrui pacientų organizacijos 
prieštaravo, neva jis „nesiklauso“ visuomeninių organizacijų, min-
istras pareiškė, kad nesulaukęs nė vieno dėmesio verto pasiūlymo.

Valstybinės ligonių kasos direk toriaus pavaduotojas medicinai 
Haroldas Baubinas dar kartą pa demonstravo proto ir liežuvio san-
tarvę. Jis vienintelis kalbėjo ne apie kvotavimo pasekmes, bet apie 
priežastis. Logiškame, finansavi mo galimybių ir poreikių antino-
mijomis pagrįstame pranešime H.Baubinas įtikinamai įrodė, kad 
vaistų kvotos – galimybė apsaugo ti kompensuojamųjų vaistų rinką 
nuo žlugimo. Jeigu išlaidos kom pensuojamiesiems vaistams ir to liau 
augtų tokiais žlugdančiais tempais kaip praėjusių metų pa baigoje ar 
šių metų pradžioje, rug sėjo mėnesį iškiltų grėsmė kom pensuojamųjų 
vaistų tiekimui.

Pasak H. Baubino, Švedijoje vaistams kompensuoti kaip ir Lie-
tuvoje skiriama 0,8 proc. bendro jo vidaus produkto. Tačiau reali fi-
nansinė išraiška skiriasi kaip die na nuo nakties – 1068 litai 1 žmo gui 
Švedijoje ir tik 108 litai Lietu voje.

Lietuvos gyventojų poreikiai nebenusileidžia Vakarų Europos 
gyventojų poreikiams, o modernių medikamentų kainos Lietuvoje 
kai kuriais atvejais dargi didesnės nei Vakarų Europoje. Nepaisant 
to, pa cientų poreikių tenkinimo finan sinės galimybės yra 6–10 kartų 
ma žesnės nei Vakarų Europoje. Porei kių ir jų tenkinimo galimybių 
„žir kles“ galima suskliausti dviem bū dais – arba sumažinti vaistų 
kainas 6–10 kartų, arba skirti vaistams tiek, kiek skiriama Vakarų 
Euro poje. Nesunku suprasti, kad nė vie na išeitis neįgyvendinama – 
vaistų firmos 10 kartų kainų nesumažins. Tiek lėšų, kiek skiriama 
Vakarų Eu ropoje, irgi nerealu tikėtis, nes vien  kompensuojamiesiems 
vaistams reikėtų atiduoti 8 proc. bendrojo vidaus produkto.

Esant poreikių ir galimybių dis proporcijai tenka griebtis nepopu-
liarių reguliavimo būdų. Pavyz džiui, plaučių vėžio gydymas įprasta 
schema kainuoja 4500 li tų, gydant moderniais vaistais – 25 000 litų. 
Moderni gydymo sche ma vos keliais mėnesiais pailgina gyvenimą...

Panaši šizofrenijos gydymo situa cija. Gydymas taikant prastą 
schemą kainuoja apie 100 litų, modernią schemą – 6500 litų per me-
tus. Jeigu įprastinis gydymas, kaip teigiama, sukelia nemažai šalutinių 
reiškinių, jiems pašalinti pakanka papildomų 120 litų per metus.

Tokia yra H. Baubino pateikta bešališka skaičių kalba. Tačiau čia 
jo argumentai baigiasi, nes diskusija dėl pinigų iš formalios logi nės 
virsta etine ir įgyja logikos pseudoformą – aktualios begaly bės sąvoką 
etikoje. Logiškai ši di lema neišsprendžiama, nes argu mentacijoje 
įsivyrauja emocijos ir visuomenės socialumo laipsnį nu sakantys gana 
neapibrėžti kriteri jai – ar verta beatodairiškai (pa vyzdžiui, gydant 
vėžį) leisti pini gus, net jei tai (logiškai vertinant) neturi prasmės?

Po H. Baubino pranešimo rei kalauti atšaukti vaistų limitus ga lėjo 
tik tie, kuriems nieko nereiš kia skaičių argumentacija ir ku rių vien-
intelis argumentas – duo kite mums (nesvarbu kieno są skaita). Todėl 
tolesnis kvotų po reikio svarstymas galėjo būti arba beprasmis, arba 
turėjo tapti atvi rai demagoginis. Klausimas, ar reikia kvotas taikyti, 
virto klausi mu, kaip jas taikyti. Patys kvotų rengėjai prisipažino, kad 
ruošda miesi įvesti kvotas laukė negaty vios visuomenės reakcijos 
bei nu matė kitus neigiamus padarinius, kaip padidėjęs gydytojų ir 
pacien tų supriešinimas, išaugęs medikų darbo krūvis, didėjantis hos-
pitalizavimas. Tačiau tai mažesnės blogybės už situaciją, kuri kiltų, 
jeigu nieko nedarant kompensuojamųjų vaistų tiekimas nenutrūktų.

Iki birželio 15 dienos Seimo laikinoji tyrimų komisija turi pa rengti 
išvadas ir rekomendacijas Vyriausybei.

Antradienį Seime vykusioje spaudos konferencijoje K.R. Do-
brovolskis tvirtino, kad neatšauks įsakymo dėl vaistų kvotų, o tik 
kiek pakoreguos jo taikymą. Jis mano, kad, atpiginus vaistų kai nas 
ir receptų knygelių pagalba sugriežtinus vaistų skyrimo kon trolę, 
pacientas medikamentų gaus daugiau nei pernai, ir aprū pinimas 
kompensuojamaisiais vaistais pagerės.

Kvotoms pritaria ir Seimo svei katos reikalų komiteto pirminin kė 
Dangutė Mikutienė. Pasak jos, sveikatos apsaugos ministro įsa kymo 
tikslas –pasiekti, kad esant mažesniam biudžetui pacientas gautų jam 
priklausančius vaistus. „Sistema sukurta pacientui ir ji bus taikoma, 
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nesvarbu, kiek besi priešintų farmacininkai, medikai ar valdininkai“ 
– pareiškė D. Mikutienė. Nesuradus kompromiso, pasak jos, iškiltų 
grėsmė sveika tos reformai.

Algirdas Valentas

„Lietuvos žinios“
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Vaistus mums norėtų parinkti politikai
Nuslopo ir užsimiršo Seimo nario, buvusio Sveikatos komiteto 

pirmininko, Naujosios są jungos (socialliberalų) nario Kęstučio 
Kuzmic ko planuota kelionė į Maskvą pigių rusiškų vaistų parvež-
ti. Ji, kilus skandalui, neįvyko, bet Seimo nariui kainavo komiteto 
pirmininko postą. Tačiau socialliberalų noras dalyvauti de rybose 
su Rusijos vaistų kompanijomis nepra nyko. Tokia užduotis buvo 
nuleista tiesiogiai dėl vaistų besiderančiai tarnybai.

Patyrinėti, kas šiandien vyksta vaistų rinkoje, paskatino keletas 
laiškų redakcijai. Juose žmonės tei ravosi, ar saugūs vaistai Lietuvoje. 
Mūsų skaitytojai nurodė konkre čius vaistus, sukėlusius jiems prieš-
taringų minčių. Pagrįstai keliamas klausimas, kuo tikėti: ar gydytoju, 
rekomendavusiu vaistą, ar farma cininku, jį įpiršusiu, ar it diena nuo 
nakties besiskiriančiais informaci niais lapeliais, gaunamais su vais-
tais. Kitaip tariant, ar galima pa sitikėti ta informacija, kuri patei kiama 
vaisto apraše? Kas kontro liuoja vaistų informaciją ir kas at sako 
už jos netikslumus bei klai das, kurios gali būti lemtingos žmonių 
sveikatai ir gyvybei?

Dezinformacija
Vaisto aprašas - labai svarbus in formacijos šaltinis, galintis 

apsau goti vartotojo sveikatą ar net gyvy bę. Palyginus to paties vaisto, 
pa gaminto skirtingose farmacinėse firmose, aprašymus, galima aptik ti 
daugybę netikslumų ir net pavo jingos klaidinančios informacijos.

Pakankamai populiarus vaistas, parduodamas be receptų, yra 
pa-racetamolis. Daugybė firmų jį įre gistravo ir parduoda Lietuvoje. 
Ta čiau informaciniai lapeliai, kuriuo se nurodoma, kada vaisto vartoti 
negalima, skirtingi. Vienur rašoma, kad vaisto negalima vartoti, „jei pa-
didėjęs jautrumas vaisto veikliajai medžiagai“. Kita firma pateikia kitas 
kontraindikacijas: alkoholiz mą ir kepenų ligas. Indiško paracetamolio 
apraše pažymėta, kad jo kių kontraindikacijų nėra, nereko menduojama 
vartoti tik kūdikiams iki mėnesio. Slovakijoje pa gaminto paracetamolio 
negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Visa me šiame chaose privalo 
susigau dyti pats vartotojas. Tuo tarpu Vais tų registracijos centras nu-
siplauna bet kokią atsakomybę, nors jų prie dermė patikrinti informaciją 
ir įsi tikinti, ar ji pagrįsta ir teisinga.

Atsakomybė
Doksiciklinas – ganėtinai stiprus antibiotikas. Jį gamina daugelis 

pa saulio šalių. Pagaminto Vokietijoje vaisto apraše įspėjama, kad 
vaisto negalima vartoti esant kepenų ne pakankamumui. To paties 
antibio tiko, pagaminto Bulgarijoje, nega lima vartoti esant inkstų 
pažeidi mams. Dar kitame to paties vaisto apraše teigiama, kad 
„ligoniams, ser gantiems inkstų funkcijos sutrikimu, imtis ypatingų 
atsargumo priemo nių nereikia“. Tačiau visais atvejais kalbama apie 
tą patį vaistą. Tad kas atsakys už ligonio sveikatai padary tą žalą, jei 
vaistas bus paskirtas re miantis klaidinančiu aprašu? Kodėl Vaistų 
registracijos centro ekspertai įteisino vaistus su klaidinančia infor-
macija? Kodėl tokius vaistus lei do pardavinėti Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba? Ši tarnyba ne kar tą yra pareiškusi, kad Lietuvoje 
re gistruojami tik saugūs, kokybiški ir efektyvūs vaistai. Ar gali jie 
būti sau gūs, jei ligoniui skirtame informaciniame lapelyje pateikiamos 
klai dinančios nuorodos?

Dar daugiau. Vaistų informaci jos centras, teikiantis peržiūrėtą ir 

patikrintą informaciją, pabrėžia: „Vaistų aprašai pateikti firmų – ats-
tovų. Todėl Vaistų informacijos centras neatsako už netikslumus tek-
ste!“ Taip ir tęsiasi grandinėlė: farmacijos firmos pateikia informaciją 
apie vaistus, vertėjai ją išverčia, Valstybės vaistų kontrolės tarnybos 
ekspertai ją patikrina, vaistą įregistruoja, Vaistų informacijos centras 
paskelbia šią informaciją, tačiau niekas neatsako už jos objektyvumą.

Interesai?
„Švenčionių vaistažolės“ krau jospūdį mažinantį vaistažolių mi-

šinį gamino nuo 1994 metų. Pa grindinė mišinio medžiaga – ama lų 
ūgliai ir lapai, pagalbinė auga linė medžiaga – gudobelių vaisiai ir 
dirvinio asiūklio žolė. Vaistažo lės turėjo didelę paklausą. Pernai Val-
stybės vaistų kontrolės tarnyba nutarė neperregistruoti šio preparato. 
Žinoma, remtasi autoritetais. Vaistų registracijos komisija patei kė 
išvadą (kalba netaisyta): „Krau jospūdį mažinančio vaistažolių mišinio 
neperregistravimas yra pilnai pagrįstas. Tokio mišinio siūlymas krau-
jospūdžio mažini mui yra neadekvatinis šiuolaikinei farmakoterapijai. 
Būtina spręsti klausimą apie amalų turinčių pre paratų išbraukimą iš 
valstybinio vaistų registro ir iš vaistažolių su tradicinėmis indikaci-
jomis sąrašo“. Pasirašė profesorius A. Mickis ir do centas V. Volbekas.

Neigiamo sprendimo neperre gistruoti mišinio priežastis „Šven-
čionių vaistažolėms“ nurodė Vais tų registravimo centro vyriausioji 
specialistė E. Vagorienė. Ji parašė: „Vaistažolių mišinio sudėtis 
nepag rįsta. Nepateikti užterštumo mik robais, sunkiaisiais metalais 
bei pesticidais tyrimai“.

Sakykim, parūpo specialistams žmonių sveikata ir jie uždraudė 
ga minti mišinį. Tačiau kažkodėl amalo pavojingų savybių neįžvelg-
ta kituose preparatuose, plačiai propaguojamuose vienos itin 
pa slaptingos firmos leidžiamuose žurnaluose „Bionalija“. Juose 
„Bional“ produktas reklamuojamas iš sijuosus. Skaitome: „Česnakas 
+ paprastasis amalas + gudobelė + vitaminas E“. Fitoterapinis 
preparatas nuo padidėjusio kraujospūdžio ir kitų širdies ligų. Šiose 
reklamuo jamose kapsulėse irgi vartojamas amalas. Kodėl gi šie 
preparatai ne uždraudžiami? Argi jų Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba nemato? O gal nenori matyti? O gal mato ir žino? Uždraus-
dama Švenčionims gaminti nebrangų ir populiarų mi šinį, ji atvėrė 
„žalią gatvę“ abejo tinos kokybės preparatams, tei kiantiems dar ir 
klaidinančią infor maciją. Ką reiškia preparato pava dinimai: „Ide-
alus svoris“, „Ramus miegas“, „Švari oda“? Gal tik tiek, kad vaistų 
kontrolieriai turi savų interesų, leisdami vaistinių vitrinas pripildyti 
„Elonai“ siūlomų prepa ratų. Tuo tarpu įstatymas draudžia naudoti 
klaidinančią, lyginamąją, paslėptą reklamą.

Katalogas
Įdomų laiškelį gerbiamoms po nioms ir ponams iš farmacinių 

fir mų ir atstovybių parašė Valstybi nės vaistų kontrolės tarnybos 
vir šininkas Vytautas Budnikas. Tarny ba pasirašė partnerystės sutartį 
su viešąja įstaiga „Medinfarmus“. Spaudai bus rengiamas Lietuvos 
vaistų katalogo antrasis papildymų tomas ir Didysis Lietuvos vaistų 
katalogas. Tarnyba rekomendavo pa sitikėti šiais susitarimais ir 
prisiė mė atsakomybę už naujus projek tus. Didžiajame kataloge bus 
pa teiktos visų originalių vaistų charakteristikos ir spalvotos pakuočių 
nuotraukos. Pasak Budniko, tai pa dės kovoti su vaistų kontrabanda 
ir paraleliu importu.

Ar suderinami privatūs ir viešie ji interesai, kai Valstybinės vaistų 
kontrolės tarybos viršininkas ragi na farmacines kompanijas finansiš-
kai remti projektą? Juk pono Bud niko vadovaujama tarnyba priva lo 
jų veiklą kontroliuoti. Nebuvo skelbiamas ir konkursas dėl Didžio jo 
vaistų katalogo leidimo. Kodėl išskirtinės galimybės suteiktos „Med-
infarmus“? Ar spalvotų pakuočių pristatymas nereikš, kad vaistai 
reklamuojami elektroninėje žiniasklaidoje, o tai įstatymo draudžiama?

A. Bryncalovas
Buvęs Seimo Sveikatos komite to pirmininkas Kuzmickas gražių 

paskatų vedamas ketino vykti į Maskvą tartis su Rusijos farmaci-
jos verslininku A. Bryncalovu dėl pigių rusiškų vaistų importo. 
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Pa stangos buvo nuvainikuotos, tačiau nesustabdytos. Patikimi LŽ 
šaltiniai mus informavo, kad, ne įėjus pro duris, bus mėginama lip ti 
pro langą. Taip ir nutiko. Dery bos su Bryncalovo atstovais vyks ta. 
Ne per seniausiai su trimis šios firmos darbuotojais buvo susitikęs 
ir Budnikas. Kita vertus, Seimo skandalo gal ir nereikėjo žiebti, mat 
Lietuvos vaistinėse – gausybė Bryncalovo vaistų. Ypač populiarus ir 
kiekvienoje vaistinėje par duodamas Bryncalovo tetraciklino tepalas. 
Kaip jis pateko į mūsų rin ką? Į šį ir daugybę kitų straipsny je iškeltų 
klausimų paprašėme at sakyti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
viršininką Budniką.

Registras
– Ar saugūs vaistai Lietuvoje?
– Tvirtai galiu pareikšti, kad Lie tuvoje registruojami saugūs, 

efek tyvūs ir kokybiški vaistai. Jau re gistruojant iš pateiktų dokumentų 
matyti, kad vaistai gaminami įmo nėje, kuri yra įdiegusi geros gamy-
bos praktikos standartą. Iš pateik to kokybės sertifikato matyti, kad 
vaistas yra kokybiškas ir atitinka Eu ropos farmakopėjos reikalavimus. 
Iš cheminės farmacijos duomenų matyti, kad vaistui identifikuoti ir jo 
kokybei nustatyti parenkami šiuolaikiniai tyrimo metodai, tad mūsų 
laboratorijos vaisto kokybę galės kontroliuoti. Tikrinamas ir vaisto 
toksiškumas, pateikiami vaisto klinikiniai duomenys. Tai įvertinę 
ekspertai sprendžia, ar vaistas efektyvus, saugus ir koky biškas. Tik 
tada jis registruojamas.

– Kas turi įtakos registruojant vieną ar kitą vaistą?
– Vaisto registravimas daugiapa kopis. Daryti įtakos neįmanoma, 

nes procese dalyvauja apie dvidešimt žmonių. Pirmiausia atliekama 
techninė ekspertizė.Ją atlieka Vaistų registracijos centro mokslinė 
sekretorė su savo pagalbininkais. Po to vaistas perduodamas ek-
spertams. Vaistų registracijos komisija spren džia, registruoti ar ne. 
Galutinę iš vadą pateikia centro darbuotojai ir įvairių komisijų nariai.

Paklaidos?
– Kas tvirtina vaistų anotaci jas, informacinius lapelius?
–  Kol buvo Farmakologijos ir farmakopėjos komitetas, tol vais-

tų vartojimo instrukcijų ir vaisto charakteristikų anotacijų vertimas 
buvo chaotiškas procesas. Abu komitetai buvo sujungti j vieną. Savo 
įsakymu nurodžiau, kad už vaistų anotacijų vertimus ir tikslu mą 
pasirašo vertėjas ir kalbos re daktorius. Registracijos proceso metu 
ekspertai patikrina, ar verti mas identiškas, ar atitinka indika cijos. Tik 
pasirašius ekspertui jį pat virtinu savo parašu ir antspaudu.

– Kodėl to paties vaisto infor maciniai lapeliai skirtingi? Kaip 
vartotojui atspėti, kokį paracetamolį, analginą ar doksicikliną 
vartoti?

– Šiuo metu net Europos Sąjun gos šalyse nėra bendros infor-
macinių lapelių sistemos. Viena firma gali išsamiau aprašyti šalutinį 
po veikį, kita firma glaustai pamini kontraindikacijas. Tai priklauso 
nuo firmos. Kuo rimtesnė firma, tuo daugiau informacijos pateikia 
vaisto aprašuose.

(Ponui Budnikui parodžiau vaisto „Lespenephryl“ informaci nį 
lapelį, {spėjama, kad įprastoje pa ros dozėje yra 2,9–11,6 gramų gry-
no alkoholio. Tačiau rašoma: „Kaip ir visi alkoholio turintys vaistai 
ga li sąveikauti su antialkoholinio po veikio preparatais (antabusu) bei 
psichotropiniais vaistais“. Gerai, kad šalia buvo įdėta informacija ir 
rusų kalba. Ten parašyta, kad kate goriškai draudžiama skuti vaistą 
li goniams, kurie gydomi preparatais, slopinančiais centrinę nervų 
siste mą, insulinu, cukrų mažinančiais vaistais ir antialkoholiniais 
prepa ratais. Dėl vaisto veikimo įspėja mi vairuotojai, nėščiosios ir 
mai tinančios kūdikius motinos. Lie tuviškai pateikta informacija 
klai dinanti, neišsami, gali pakenkti žmogaus sveikatai.)

– Ar tokie siūlomi vaistai pa tikimi?
– Jus paėmėte vaistą, kuris vei kiausiai atvežtas gavus laikiną 

lei dimą arba kontrabanda.
–  Kas išduoda tuos laikinus leidimus?
– Jūs dar rasite Lietuvoje vais tų, kurie atvežti pagal tokius lei-

dimus. Juos įteisino buvęs mi nistras Juozas Galdikas nelemtu įsakymu 

Nr. 444. Pagal tą įsaky mą pateiktas leidžiamų  įvežti vaistų sąrašas, 
net ir gaminamų Lietuvoje. Sąrašas jau gerokai su trumpėjęs, tačiau 
tų vaistų dar ga lima aptikti.

Kontrolė
– Aigi ne jūsų tarnyba priva lo  kontroliuoti nežinia  kaip 

plūstančių vaistų srautą?
– Mes vaistus tikriname nuolat. Keturios laboratorijos per me-

tus patikrina apie 12 tūkstančių vais tų. Yra vaistų, kurių tikrinama 
kiekviena nauja serija: tai vaistai vaikams, akių lašai, injekcijų 
tir palai. Apie 4 tūkstančius vaistų tik rinimui paėmė iš vaistinių ar 
sandelių. Prieš keletą metų rasdavome 1,6 procento broko, dabar – tik 
0,5 procento. Falsifikatų ne aptinkame. Vaistų kokybę kontro liuoja 
Farmacijos įmonių inspek cija, kurioje dirba septynios aukš čiausios 
kategorijos provizorės. Inspekcija tikrina vaistines.

– Tačiau ar to pakanka, kad į Lietuvą nebūtų įvežami kont-
rabandiniai vaistai? Ar tai jau ne jūsų kompetencija?

– Tai mūsų rūpestis ir mūsų gal vos skausmas. Patikėkit, nors 
per metus patikriname 40 procentų vaistinių, į mūsų akiratį negali 
pa kliūti visi kontrabandos ar parale linio importo atvejai. Mes gal-
ime panaikinti licencijas, tik labai drą sūs vaistininkai gali priimti 
kont rabandinius vaistus. Dėl paralelinio importo mus informuoja 
užsienio farmacijos įmonių atstovybės, jos suinteresuotos apsaugoti 
savo siū lomus ir atvežamus vaistus.

Konkurentai
– Kodėl neperregistravote ak cinės bendrovės „Švenčionių 

vais tažolės’’ gaminamo žolelių miši nio, mažinančio kraujospūdį?
–   Šitas vaistažolių mišinys, kaip nustatyta, kraujospūdžio ne mažina. 

Amalas, kaip nurodoma ekspertų, neturi hipotenzinio vei kimo.
– Tada kodėl „Bional“ firmai leidžiama ir reklamuoti, ir pro-

paguoti, ir pardavinėti visose vaistinėse preparatą „Česnakas + 
paprastasis amalas + gudobelė + vitaminas E“, ant kurio pa kuotės 
rašoma, kad šis „prepa ratas nuo padidėjusio kraujos pūdžio ir 
kitų širdies ligų“?

– Ateis laikas perregistruoti ir, galimas dalykas, neperregistruosi-
me. Viskas priklauso nuo kiekio ar ba kokia dalis amalo yra kapsulė je. 
Teks tuos preparatus išbraukti.

– Kodėl toleruojama klaidi nanti „Bional“ firmos reklama 
jų leidžiamuose ir veltui plati namuose leidiniuose? Vartoto jams 
peršami preparatai „Idea lus svoris“, „Ramus miegas“. Ar tai 
ne pažeidimas?

–  Dabar reklamos pažeidimų sumažėjo. Skiriamos nuo tūkstan čio 
iki 20 tūkstančių litų baudos. Tačiau „Bional“ atveju reikėtų skirti 
tradicinės medicinos pro duktus nuo tikrųjų vaistų. Būčiau linkęs 
skirti tikro vaisto reklamą nuo biologinių preparatų, mais to papildų. 
Tai nėra receptinių vaistų reklama.

Interesai
–  Kodėl nebuvo skelbiamas konkursas leisti Didįjį vaistų 

ka talogą?
–  Pirmųjų katalogų iniciatorė Droblytė perleido leidybos teises 

firmai „Medinfarmus”, kuriai va dovauja Vincas Kunca. Mūsų įsi-
pareigojimai liko, dabar rengiamas trečiasis katalogas. Lietuvos 
vaistų katalogas buvo ponios Droblytės nuosavybė, kurios leidimą 
parėmė me. Ji perdavė savo teises mūsų neklausdama.  Liko tik 
sutartiniai įsipareigojimai. Finansais neprisi-dėjome, mūsų pareiga 
buvo garan tuoti informacijos objektyvumą.

– Ar tiesa, kad kartu su Far macijos departamento direkto-
riumi Nerimantu Steikūnu tęsia te Kuzmicko misiją derėtis su 
Rusijos   farmacijos korifėjumi Bryncalovu dėl pigesnių vaistų 
importo?

– Maskvoje mes nesilankėme. Trys Bryncalovo firmos atstovai 
buvo užsukę į mano kabinetą, čia sėdėjome ir šnekėjome. Tai buvo 
firmos generalinio direktoriaus pavaduotojas ir dar du žmonės, jie 
domėjosi vaistų registracijos rei kalais. Jiems paaiškinau, kokių 
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do kumentų reikia. Jie parodė geros gamybos praktikos sertifikatą. 
Pa sakiau, kad reikėtų tarptautinio. Po savaitės apsilankė firmos 
įga liotas atstovas ir pasakė, kad Bryncalovo gamyklas inspektavo 
užsienio ekspertai ir pagal jų išva das buvo išduotas sertifikatas. Jei gu 
taip, tai labai šaunu.

–  Kol vyksta derybos, pono Bryncalovo vaistai sėkmingai 
parduodami visose vaistinėse. Pasirodo, įmanoma apeiti ir re-
gistracijos barjerus?

– Gali būti, kad jie įvežti gavus laikiną leidimą. Arba pasakykite, 
kur parduodami, patikrinsime ir uždrausime.

– Dar kartą paklausiu, kas gi turi teisę išduoti laikinus leidi-
mus?

– Farmacijos departamentas.
– Ar jums ant stalo patenka informacija, kam jie išduodami?
– Per jėgą išreikalautume.
– Kaip  manote,  ar pono Bryncalovo rusiški vaistai pa teks 

į Lietuvos rinką?
– Nėra rusiškų, Kipro ar Japo nijos vaistų. Visiems taikomi vie no 

standarto reikalavimai. Jei vais tas pagamintas pagal geros gamy bos 
praktikos standartą bei Euro pos Sąjungos farmakopėjos reika lavimus, 
ir sertifikate tai parašyta, visai nesvarbu, kokioje šalyje pa gamintas 
vaistas. Svarbu, kad jis kokybiškas ir saugus. Man Brynca lovo 
vardas nieko nesako, nesu iš anksto prieš jį nusistatęs. Man rū pi jo 
produkcija. Jei ji efektyvi, ko kybiška, saugi, tokius vaistus gali me 
registruoti. Pasakiau šios firmos atstovui, kad prieš registruodami 
siųsime savo ekspertus į gamyklas inspektuoti. Jų laboratorija yra 
ak redituota, vadinasi, gali atlikti ko kybiškus klinikinius tyrimus. 
Ma čiau jų siūlomų preparatų sąrašą. Kai kurie būtų naudingi. Ir dar 
jų produkcija pigesnė. Tikėtis, kad bus labai pigu, neverta, bet bus 
40 pro centų pigesni negu kiti užsienietiš ki vaistai.

Aldona Svirbutavičiūtė

„Lietuvos sveikata“
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Skuboti sprendimai gula ant vaistininkų 
pečių

Šiemet, jau nedirbdamas vals tybės tarnyboje, turiu galimybę iš 
šalies stebėti farmacijos srityje esančią situaciją, nuotaikas bei tas 
problemas, su kuriomis susidu ria eilinis vaistininkas kasdienia me 
darbe.

Per prabėgusius pusę metų bu vo priimta daug naujovių, priimti 
įstatymų pakeitimai ir papildymai, daug naujų sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymų reglamentuojančių farmacijos sritį. Buvo panaikintas 
reikalavimas vaistinės savininku būti tik vaistininkui (ar bent vaisti-
ninkui turėti nemažiau kaip pusę vaistinės akcijų), apribotas infor-
macijos apie vaistus tiekimas, pa tvirtintos naujos vaistų išrašymo bei 
išdavimo vaistinėse taisyklės, įves tos kvotos ir sumažinti antkainiai 
kompensuojamiesiems vaistams, „paleistos“ nekompensuoja-mųjų 
vaistų kainos, įvestas PVM mokes tis kai kuriems vaistams bei medi-
cinos prekėms ir daugybė kitų naujovių.

Visas šias naujoves galima pa vadinti reforma ar kuriuo nors kitu 
gražiu žodžiu, pasidžiaugti laimė jimais ir sutaupytomis lėšomis. Ta-
čiau daugiausia džiaugiasi galbūt tie, kurie, įgyvendinant šias naujo-
ves, nemato eilinio ligonio, gydy tojo bei vaistininko kasdienybės. 
Nieko jau nestebina, kad kažkuria me Lietuvos miestelyje minios buvo 
sutrypta moteris, ryte besiveržusi per tik ką atidarytas poliklinikos 
duris, norėdama greičiau patekti pas gydytoją, nestebina ir tai, kad 
nusivylus tokiomis reformomis kažkas bando žudytis. Tuo labiau ne-
stebina ir nejaudina gydytojų bei vaistininką „paverkšlenimai“, kad 
nerealius reikalavimus bent jau per nerealiai nustatytą laiką sunku 

įgy vendinti, kad juos įgyvendinant la biausia nukenčia ligonis. Visa 
tai nieko neverti epizodai prieš pasi teisinimą politikams ir pasigyrimą 
visuomenei, kad pagaliau farmaci joje artėjama „prie tvarkos“.

Galbūt nevisai korektiška kriti kuoti buvusių kolegų darbą ir 
pri imamus sprendimus, tačiau matant iš šalies, negali nepastebėti 
per pas tarąjį pusmetį priimtą klaidą ir ne kompetentingą sprendimą 
farmaci jos srityje. Suprantama, kiekvieno je srityje pasitaiko tam 
tikrų klai dų, tačiau pastaruosius sprendimus farmacijos srityje atsi-
tiktinėmis klai domis nepavadinsi.

Pastaruosius keletą metų farmacijos srityje buvo puoselėjamos 
de mokratinės tradicijos – įkurta Far macijos taryba, vienijanti visų 
vals tybinių farmacijos srities instituci jų, visuomeninių organizaci-
jų, įvai rių farmacijos įstaigų vadovus bei aktyviausius atstovus, 
turinčius idėjų, kaip gerinti farmacijos sekto riaus darbą. Rengiant ir 
priimant kiekvieną teisės aktą, reglamentuo jantį farmacijos sektoriaus 
veiklą, buvo aktyviai tariamasi su visuome ne, Farmacijos taryba, 
diskutuoja ma su visuomeninėmis organizacijo mis. Tik po to teisės 
aktas išvysdavo dienos šviesą. Kiekvienam pakeiti mui, susijusiam 
su naujovėmis farma cijos srityje, įgyvendinti buvo numa tomas 
tam tikras pereinamasis lai kotarpis (pvz., vieno mėnesio), per kurį 
vaistininkai, gydytojai gali įsigilinti į naujų teisės aktų reikalavi mus, 
išsamiai išsiaiškinti galimas pa sekmes ir rezultatus, išmokyti perso-
nalą, realizuoti likučių dalį ir pan.

Dabar įsivyravo „naujos tenden cijos“: nauji teisės aktai „Val-
stybės žiniose“ pasirodo penktadieniais, o įsigalioja jau pirmadienį. 
Taip atsi tiko su šių metų Kompensuojamų jų vaistų kainyno patvirti-
nimu. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 209 „Dėl 2002 m. 
kom pensuojamųjų vaistų kainyno patvir tinimo „buvo pasirašytas 
2002 m. gegužės 13 d., pasirodė „Valstybės žiniose“ gegužės 17 d. 
(penktadie nį), o įsigaliojo pirmadienį – gegu žės 20 d. Ar per dvi 
savaitgalio die nas visi Lietuvos vaistininkai gali su sipažinti su naujais 
reikalavimais, atlikti visą kompensuojamųjų vaistą perkainavimą, 
realizuoti bent dalį likučių? Tai galima pavadinti labai aiškiai - są-
moningu privataus ver slo žlugdymu.

Kai sovietiniais metais per naktį buvo pakeičiama rublio vertė – 
nu braukiamas vienas nulis, visas gy ventojų santaupas sumažinant 10 
kartų – tuo metu tai nedaug ką ste bindavo. Tiesiog buvo įprasta, kad 
tai, ką daro valdžia - visada teisin ga ir nekritikuotina. Tačiau dabar 
gyvename demokratijos laikais ir to kį sprendimą taupyti valdiškus 
pini gus privačių vaistinių sąskaita, kai kiekviena Lietuvos vaistinė 
patiria nuo keleto iki keliasdešimt tūkstan čių litų nuostolį - tegalima 
pavadin ti valstybiniu reketu. Jei būtų Lietu voje bent viena tvirtesnė 
visuomeni nė vaistininką organizacija, neabe joju, kad šiuos patirtus 
nuostolius ga lėtą teismo keliu išreikalauti iš tokį sprendimą priėmu-
sios institucijos.

Tiesa, vėliau buvo mėginta šiek tiek švelninti padėtį – per 
televiziją vaistininkams žadėta leisti realizuoti vaistą likučius, 
įsigytus iki naujo Kompensuojamųjų vaistų kainyno įsigaliojimo, 
netgi pasirašytas svei katos apsaugos ministro įsakymas Nr. 273 „Dėl 
kompensuojamųjų vaistų likučių išpardavimo“, leidžiantis senomis 
kainomis realizuoti šiuos li kučius iki liepos l d. Atrodytų, gerai – su-
prasta, kad įvyko klaida, įsiklausyta į vaistininkų problemas, rastas 
kompromisas. Bėda tik ta, kad mi nėtas įsakymas pasirašytas birželio 
12 d., paskelbtas „Valstybės žinio se“ birželio 21 d. (vėl – penktadie-
nis), o įsigaliojo – birželio 22 d. (šeš tadienį). Realiai vaistinėms šių 
liku čių išpardavimui buvo suteikta vie na savaitė. Tačiau kiekvienam 
prak tikui, dirbančiam vaistinėje aišku, kad to praktiškai padaryti 
neįma noma. Norint pasinaudoti tokia ne tikėta malone tektų vėl vieną 
savait galį visus, ką tik prieš mėnesį naujomis kainomis perkainuotus 
kompen suojamuosius vaistus, įsigytus iki ge gužes 20 d., perkainuoti 
senomis kai nomis... vienai savaitei, o po to ki tą savaitgalį vėl atbuline 
tvarka at likti visų kompensuojamųjų vaistų perkainavimą naujomis 
kainomis. Tokio chaoso sąlygomis vaistinės iki šiol dar nedirba. 
Vaistininkas, kaip specialistas, nuo seno įpratęs dirbti ramiai, nesi-
blaškydamas, daug kar tų netikrindamas savo ir kolegų darbą, kad 
neįvyktų klaidų – juk su vais tais juokauti nedera.
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Vienas labiausiai papiktinusių vaistininkus sprendimų – kompen-
suojamųjų vaistų antkainių klausi mas. Visa bėda ta, kad Sveikatos 
ap saugos ministerijoje niekas neskai to prieš tai galiojusių teisės aktų. 
Netgi Lietuvos Vyriausiame Administraciniame teisme, nagrinėjant 
mano skundą, oponentai net nerau donuodami tikino teisėjus, kad 
G. Viskaičio darbo SAM laikotarpiu esą kompensuojamųjų vaistų 
antkai niai buvo padidinti net iki 45 pro centų ir tai lėmė dideles li-
gonių ka sų skolas. Netgi buvo tikinama, esą pats G. Viskaitis iš to 
turėjo naudos – Vyriausiosios tarnybinės etikos ko misijos pirmininkas 
V. Andriulis raš te šiam Teismui nurodė, kad tai, jog buvo padidinti 
antkainiai kompen suojamiesiems vaistams 2000 m. (net iki 45 pro-
centą), esą „akivaizdžiai patvirtina, kaip G. Viskaitis šiuo Lie tuvos 
gyventojams itin svarbiu klau simu prioritetą teikė ne viešiems, o 
privatiems interesams“.

Net neįsigilinus, ar tai tiesa, apie tai buvo pasakojama ir kitose 
audi torijose, televizijoje. Visuomenė ir politikai buvo įtikinėjami, kad 
„ne pagrįstai padidintus“ kompensuo jamųjų vaistų antkainius reikia 
kuo skubiau sumažinti, kas netrukus ir buvo padaryta. Niekas neatliko 
jo kių finansinių skaičiavimų net ne sigilino į prieš tai PHARE ekspertų 
atliktas Lietuvos vaistų kainodaros studijas ir rekomendacijas. Pagaliau 
niekas nesigilino ir į tai, kad kom pensuojamųjų vaistų antkainiai iš 
tikrųjų nesikeitė jau nuo 1995 m., t.y. jie nebuvo nei padidinti, nei su-
mažinti net ir 2000 m., kuomet buvo priimtas naujas ministro įsakymas 
dėl vaistų kainodaros.

Visuomenę ir politikus suklaidi nus apie „nepagrįstai didelius“ ant-
kainius kompensuojamiesiems vais tams jie netikėtai buvo sumažinti, 
neatsižvelgiant nei į galimas pasek mes, nei į užsienio ekspertų rekomen-
dacijas, nei į tą faktą, kad šie ant kainiai nekito jau 7 metus, kai tuo 
tarpu vaistinių išlaidos patalpų iš laikymui, atlyginimams, organizaci nės 
technikos ir programų įsigijimui bei išlaikymui, didėjantiems reika-
lavimams vaistinių veiklai įgyven dinti augo. Kaip jau minėjau, prak tinis 
šių antkainių sumažinimas įvy ko patvirtinus naują šių metų Kompen-
suojamųjų vaistų kainyną, pri verčiant visas šalies vaistines atlikti visų 
kompensuojamųjų vaistų perkainavimus per savaitgalį ir netgi neduodant 
laiko bent dalies anks tesnėmis kainomis pirktų vaistų re alizacijai, dėl 
ko visos vaistines pa tyrė didelių nuostolių.

Tokių atvejų, kai teisės aktai pri imami vardan vienadienių populis-
tinių sprendimų, sudarant vaizdą, kad kažkas daroma, visai neatsižvel-
giant į pasekmes bei į tai, kaip rei kės pasikeitusius reikalavimus prak-
tiškai įgyvendinti (ir dar per 1–2 die nas, kaip jau įprasta – savaitgaliais, 
vasaros laikotarpiu, kada daugelis atostogauja) – yra ir daugiau. 
Pas kutinis panašus atvejis – su PVM įve dimu lietuviškiems vaistams.

Pati PVM vaistams idėja yra svei kintina: ji buvo ruošiama, brandi-
nama ilgą laiką. Tai būtų naudinga ne tik Lietuvos vaistų gamintojams, 
bet ir visoms kitoms farmacijos įmo nėms, nes jos iki šiol negalėdavo 
su sigrąžinti sumokėto PVM už paslau gas ir pirkinius. Be to, įvesti 
PVM mokestį vaistams buvo būtina ir de rinant Lietuvos teisės aktus 
su Eu ropos Sąjungos reikalavimais.

Tačiau iš gražaus debesėlio – ma ža lietaus. Belieka vėl paminėti, 
kad teisės aktas, kuriame numatomas PVM įvedimas vaistams ir 
medici nos prekėms, priimtas birželio 26 d., pasirodė „Valstybės žin-
iose“ – birželio 28 d. (vėl – penktadienis), o įsigaliojo jau liepos l d. 
(pirma dienį). Niekas nesigilino, kad vais tinės vėl paskubomis, per 
savaitga lį iki ateinančio pirmadienio turės atlikti vaistų perkainavimus, 
perprogramuoti kasos aparatus, kom piuterines programas, mokyti per-
sonalą, pakeisti apskaitą.

Beje, su kompensuojamaisiais vaistais, kurie buvo apmokestinti 
PVM, – dar įdomiau. Vienas teisės aktas reikalauja juos perkainuoti 
jau nuo liepos l d., pridedant prie vaisto mažmeninės kainos 5 procentų 
PVM mokestį, tačiau pagal kitus tei sės aktus tol, kol „Valstybės žinio-
se“ nepasirodė kompensuojamųjų vaistų kainyno pakeitimas – to dary ti 
negalima. Kaip parduoti ir kokio mis kainomis lietuviškus kompen-
suojamuosius vaistus po liepos l d., niekas nežino. Atrodo tokią teisės 
aktų priėmimo ir jų įgyvendinimo praktiką atsitiktinumu nebepava dinsi 
– tai visiškas chaosas. O ką da ryti eiliniam vaistininkui – gal užsi daryti 
savo „kromelį“ ir eiti atosto gų? Ką pasakyti ligoniui, kuris per visą šią 

sumaištį tikrai lieka pasku tinėje vietoje.
Beje, dar grįžtant prie PVM vais tams klausimo. Nediskutuojant, 

PVM vaistams ir kitoms medicinos prekėms reikėjo įvesti, tačiau ne 
da liai, o visiems. Tada ir vaistinėms ne būtų buvę didelių problemų nei 
iš duodant vaistus, nei juos apskaitant. Gautas PVM mokestis patektų 
į Valstybės biudžetą, o tai reali gali mybė gautomis įplaukomis didinti 
finansavimą sveikatos apsaugai, vaistams.

Dabar gi vieni vaistai ar medi cinos prekės vaistinėje iš vis 
neap mokestinti PVM, kitiems taikomas 5 proc. PVM mokestis, dar 
kitiems – 18 proc. Paėmęs dėžutę iš lentynos ar įkainuodamas vaistus 
vaistinin kas turi tikrinti sąrašus, į kurį sąra šą tas vaistas ar medicinos 
prekė pa tenka, o išduodamas juos - teisin gai visa tai žymėti kasos 
aparate bei apskaitoje. Problemų dėl to kyla vi soms vaistinėms, netgi 
toms, kurio se įdiegta moderniausia kompiute rinė apskaita. O ką kalbėti 
apie ma žesnes vaistines - daliai vaistinių net kitus kasos aparatus teks 
įsigyti, nes nebeužtenka kasos aparate klavišų įvairioms įmantrybėms.

Įvedant PVM mokestį tik daliai vaistų, daugiausia Lietuvoje 
gaminamų, matyt buvo galvojama taip padėti Lietuvos gamintojams. 
Deja, drįsčiau manyti, kad Lietuvos ga mintojams buvo atlikta „meškos 
pa slauga“. Po tokių sprendimų lietu viškų vaistų pardavimas nepadidės, 
o tikrai sumažės. Dalis vaistinių jų atsisakys dėl procedūrinių proble mų 
apie kurias jau kalbėjau – šiuos vaistus išduodant ir apskaitant at sirado 
didelių nepatogumų ir pro blemų. Be to, lietuviški vaistai pa brango, 
lyginant su jų konkuren tais. Kam gi pirkti neseniai 5 proc. pabran-
gusį lietuvišką vaistą, kai yra pigesnių, neapmokestintų PVM, pvz., 
bulgariškų vaistų? Kokia gi ta da ir kieno nauda, kam naudingas toks 
PVM vaistams įvedimas? Jei kam ir naudingas, tai tik ne lietuviškų 
vaistų gamintojams.

Dirbantis vaistininkas dabar vi sai nebeturi aiškios farmacijos 
po litikos vizijos – neaišku, kaip dirbti šiandien, ko dar galima tikėtis 
ry toj? Su nerimu kiekvieną penktadie ni vaistinių vadovai perverčia 
„Valstybės žinias“ – ką gali žinoti, kokį siurprizą vėl rasi šiame leidi-
nyje, ar nereiks vėl savaitgalį mobi lizuoti darbuotojų pajėgų iškviesti 
darbuotojų iš atostogų, kad įgyvendintumei skubotus sprendimus.

Daugelis šių sprendimų skau džiausiai palietė ne didžiąsias vais-
tines. Turinčioms didesnę apyvartą vaistinėms lengviau į nuostolį nu-
rašyti dėl perkainavimą susidariu sius nuostolius, pertvarkyti apskai tą, 
dėl palankesnių tiekėjų sąlygų išgyventi su mažesniais antkainiais. 
Didžiausia problema mažoms, kai mo, nedidelių gyvenviečių vaisti-
nėms. Jų ateitis pakibo „ant plau ko“. Bet ar kam nors iš tiesų rūpi 
tokių vaistinių ateitis?

Gintautas Viskaitis
provizorius, buvęs Farmacijos departamento vadovas

„Ekstra“
2002 m. liepos 7 d., Nr. 25

Anarchija vaistų rinkoje
Kol verda aistros dėl kompensuojamųjų vaistų limitų ar vaistų 
antkainių, recepti nių vaistų, už kuriuos ligoniai moka iš savo 
kišenės, rinkoje klesti chaosas. Vais tinės, varžydamosi dėl išliki-
mo, neprašydamos receptų prekiauja ne tik antibioti kais, bet ir 
psichotropiniais preparatais.

„1 kapsulę vakare“, – niekas nepatikėtų, kad toks nurody mas, kaip 
vartoti vaistus, yra gydytojo ranka užrašytas. Ta čiau vaistų „Cinnar-
izin forte-ratiopharm“ ir „Nimesil“ reklami niai lapeliai, skelbiantys 
„racio nalaus gydymo galią” ir veiks mingumą „tiksliai į taikinį“, 
„Ekstrai“ pakliuvo iš juos polik linikoje gavusio ligonio rankų.

Nuostabą kelia tai, kad gydy tojai, anksčiau rašydavę net vaistų 
nuo slogos receptus, da bar apsiriboja lapeliais, ant ku rių – nei gydy-
tojo parašo, nei datos, nei gydymo įstaigos pa vadinimo.

Taupo
„Ekstros“ klausimas, ar daž nai vietoj receptų gydytojai įtei kia 

reklaminius lapukus su pre parato pavadinimu, nenustebi no ligonės, 
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lūkuriavusios prie sostinėje esančios Sapiegos po liklinikos nervų ligų 
kabineto durų. Esą žiemą, kai ji sunkiai sirgo, tokių lapukų gavusi dau-
gybę. „Čia juk nekompensuojamieji vaistai. Visi gydytojai da bar tokius 
lapukus dalija“, – sa kė moteriškė, nepanūdusi leis tis į ilgesnes kalbas.

„Koks čia kriminalas? Jokio. Mes taupome, – pyktelėjo mi nėtos 
poliklinikos nervų ligų gydytoja Virginija Mastauskienė, kai jai 
parodėme šiuodu la pelius (juos ligoniui „išrašė“ būtent neurologas). 
– Žinau, kad valdžia pyksta, net jei į fir mų rengiamus seminarus 
eina me, bet ką mums daryti? Kur ki tur gauti informaciją? Juk vis kas 
kainuoja. O iš firmų nors ra šiklių ar šių popierėlių gauna me. Juk tai 
nereceptiniai vais tai: jei ir ant paprasto lapuko vaistų pavadinimą 
užrašytume, vaistinėje juos parduotų. Tai paprasčiausias priminimas“.

Anot V. Mastauskienės, anks čiau receptų blankų medikai netaup-
ydavo, kažkada jie net tualetinį popierių atstodavo.

„Dabar, – sako gydytoja, – ki ti laikai: saugome kiekvieną po-
pieriaus lapą. Senas ambulato rines korteles tenka plėšyti, kad tuščius 
lapus galėtume į naujas suklijuoti“.

Kriminalas?
„Ekstra“, sostinės Šilo gatvėje esančioje Eurovaistinėje pasitei-

ravusi, ar dažnai žmonės ateina vaistų pirkti nešini tokiais lape liais, 
nenustebino ir provizorės. Pasirodo jų – daugybė. Anot provizorės, 
jei vaistas nerecepti nis, ar pats žmogus to vaisto paprašys, ar popierėlį 
įteiks – jokio skirtumo.

Jokio skirtumo? „Ekstrai“ sunkoka buvo patikėti tuo, kad 
nei minėta nervų ligų gydytoja, nei provizorė nežinojo, kad to kie 
užrašams skirti lapeliai rek lamuoja ir receptinius vaistus. Juoba kad 
minėtasis „Berlin Chemie“ gaminamas „Nimesil“ vis dėlto – re-
ceptinis prepara tas. Jis turi gana stiprų šalutinį poveikį. „Gali žnybti 
sau kiek nori – jokio skausmo. Keistai jaučiausi: vos įstengiau nus-
tumti mieguistumą, be to, aps tulbau, kai negalėjau prisiminti kolegų 
vardų“, – apie „Nimesil“ poveikį sakė juos vartojusi ligo nė. Preparato 
informaciniame lapelyje, skirtame pacientui, nurodyta, kad vaistas 
gali sukelti pykinimą, mieguistumą, kraujavimą iš skrandžio ir kt.

Vaistų registre „Ekstra” rado įdomių duomenų. Pavyzdžiui, tarp 
cinarizino grupės vaistų, kurių dozavimas ir poveikis – toks pat, tik 
dviejų farmacijos bendrovių vaistai įregistruoti kaip nereceptiniai. 
Taip, „Cinna rizin forte-ratiopharm“ – nere ceptinis preparatas. Kitas 
klausi mas, kaip farmacijos bendrovė jį sugebėjo taip įregistruoti?

„Cinarizino grupės vaistai specifiškai veikia kraujagysles. Jų, 
nors ir gaminamų skirtingų firmų, cheminė sudėtis ta pati, tad logiška, 
kad jie visi recepti niai. Bent jau vaistų žinyne taip nurodyta. Tačiau 
absoliučiai vi sus juos vaistinėse galima įsigy ti be recepto”, - paliudijo 
priva čiame kabinete dirbanti bendro sios praktikos gydytoja Jūratė 
Ivanauskienė. Jos nuomone, „Cinnarizin forte-“ išsiskiria ne bent tuo, 
kad jis veikia ilgiau nei kiti šios grupės vaistai.

Nuostata
„Žinau, kad receptinius vais tus vaistinės parduoda ir be receptų. 

Bet visada juos rašau, net ir vitaminus ligoniui skirdama. Suprantama, 
tai kiekvieno gydy tojo nuostata, – sakė J. Iva nauskienė. – Farmacijos 
bend rovės, norėdamos padidinti sa vo gaminamų vaistų apyvartą, 
paruošia ne tik užrašams skir tus lapelius, bet ir receptus su vaisto 
pavadinimu, kur gydy tojui lieka tik įrašyti paciento pavardę“.

Kitose šalyse prekybos re ceptiniais vaistais tvarka daug 
griežtesnė. „Jokioje kitoje Va karų Europos šalyje tokių vais tų kaip 
antibiotikai ar vadina mieji nesteroidiniai preparatai nuo uždegimo, 
be receptų ne nusipirksi, – sakė gydytoja. – Be receptų svetur galima 
nusi pirkti tik vitaminų ir maisto papildų. Net ir Latvijoje be re cepto 
antibiotikų negausi“.

Lapeliai
„Ant lapelių? Jokiu būdu ne galima“, – Gražina Bobelienė, 

Farmacijos departamento Far macinės veiklos skyriaus virši ninkė, 
kategoriškai vertina medikų pomėgį dalyti ligo niams lapelius su 

vaistų pava dinimais.
Europos Sąjungos direktyva, kuriai paklūsta ir mūsų institu cijos, 

aiškiai nubrėžia ribas tarp receptinių ir nereceptinių vaistų. Vaistų 
klasifikavimas – VVKT kompetencija: recepti nis tai bus vaistas ar 
ne, spren džiama juos registruojant. Ta koskyra, atrodytų, elementari: 
receptinis vaistas gali būti ski riamas ir vartojamas tik su gy dytojo 
priežiūra. Nereceptinis – pats žmogus gali jį pasirink ti ir vartoti taip, 
kaip nurodyta informaciniame lapelyje.

„Kad pacientas nepamirštų vaistų pavadinimo, nerecepti niai 
vaistai gali būti išrašomi vadinamajame pirmos formos recepto 
blanke. Šiuos receptus daugina pačios gydymo įstai gos. Tačiau 
rašyti vaistų pava dinimus neva priminimui ant lapukų - kategoriškai 
nepriim tina“, – akcentavo G. Bobelienė.

Laukia, kol galės bausti
„Žinom tuos lapukus, – nė nemanė išsiginti Valstybinės vaistų 

kontrolės tarnybos (VVKT) viršininkas Vytautas Budnikas. – Kai tik 
pakliūva mums į rankas tie lapeliai, ra šom farmacijos firmai įspėji-
mą, nes tai – reklamos rūšis. Bausti dabar nieko negalime. Tačiau kai 
įsigalios pakeistas Farmacinės veiklos įstatymas, įteisinantis baudas 
nuo 1000 iki 20 000 litų, už kiekvieną tokį prasižengimą apdalysime 
baudomis ir liausis šie rašinė jimai“.

Pasak VVKT viršininko, vi sos poliklinikos turi receptų blankus. 
Jeigu ligonis tikrai neatsimena vaistų pavadini mo, tuomet terašo 
gydytojai receptus visiems vaistams, ga lų gale - brūkšteli vitaminų 
pavadinimą ant paprasto lapu ko, tačiau farmacijos firmų štampuojami 
lapeliai su vaistų pavadinimais - reklama ir VVKT su ja kovojanti.

Anarchija
Sekdama tokios keistos rek lamos pėdsakais „Ekstra“ įsiti kino, 

kad receptinių vaistų rin koje dar daug chaoso.
Pagal vaistų klasifikavimo taisykles, receptiniai vaistai – tai 

preparatai, kurie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai pavo jingi sveikatai, 
todėl juos var tojant būtina gydytojo priežiū ra. Tarp jų – ne tik vaistai, 
ku rių sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, bet ir an-
tibiotikai. Tačiau faktai ro do, kad net ir psichotropinių preparatų kai 
kuriose vaistinė se žmonės sugebėdavo įsigyti be receptų. Rezultatas? 
Sustab dytos licencijos.

Kas kita – antibiotikai. Argi paslaptis, kad vaistinės juos parduoda 
nereikalaudamos re ceptų?

Ypač tuomet, kai klientas prašo konkretaus preparato.
„Vaistinės neturi teisės re ceptinių vaistų parduoti be re cepto. Bet 

prieš kelerius me tus, kai šalia tradicinių valsty binių vaistinių ėmė 
steigtis pri vačios, būta daug nesąžinin gos konkurencijos.

Manau, kad dabar vaistinės sąžiningiau laikosi prekybos re-
ceptiniais vaistais reikalavi mų, ypač prekiaudamos nar kotiniais ar 
psichotropiniais vaistais“, – aiškino G. Bobelie nė. Jos nuomone, 
nusižengimai prekiaujant narkotiniais bei psichotropiniais vaistais 
liovėsi, kai keletui vaistinių buvo sustabdytos licencijos. Vadinasi, 
kai sustiprės preky bos antibiotikais kontrolė, tvarka neišvengiamai 
atsiras ir šioje vietoje.

Kita vertus, pagal rengiamą sveikatos ministro įsakymą dėl vaistų 
išrašymo ir pardavimo vaistinėse taisyklių, receptai, pagal kuriuos 
parduodami an tibiotikai, turės būti vaistinėse saugomi keletą mėnesių. 
„Ma noma, kad tai sudrausmins farmacininkus, nes tuomet bus galima 
patikrinti, kaip buvo parduoti antibioti kai“, – pažymėjo G. Bobelienė.

Pražanga
„Po psichiką vei kiančių ar ramina mųjų vaistų parda vinėjimo be 

recep tų, aš, kaip farmakologas, manau, kad vienas didžiausių vais-
tininkų prasi žengimų – antibioti kų pardavimas re cepto neturintiems 
žmonėms“, – sako V. Budnikas.

O ką jo vadovau jama tarnyba nu veikė, kad tokių prasižengimų 
nebū tų? „Farmacijos įmonių inspekcijos vienas uždavi nių – kon-
troliuoti, ar be receptų neparduodami psichotropiniai ir kiti receptin-
iai vaistai. Pavyz džiui, dėl tokių prasižengimų kelioms vaistinėms 
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sustabdytos licencijos, – aiškina V. Budnikas. – Darbas čia didelis: 
reikia pa žiūrėti, kokius antibiotikus vais tinė gavo, kiek jų realizavo, 
kiek yra receptų. Jeigu skaičiai nesutaps, elgsimės griežtai: šiurkštus 
pažeidimas - ir vaisti nė svarstoma. Kai už tokius pa žeidimus sust-
abdysime vienos ar kitos vaistinės farmacinę veiklą, likusios pradės 
dirbti rimčiau“.

Toks griežtas VVKT viršinin ko tonas „Ekstrą“ nuteikė iro niškai: 
juk nieko nė skaičiuoti nereikia. Galima užsukti į vais tinę ir nusipirkti 
tų antibiotikų, kurių tik pageidauji. „Žinau, – atkirto V. Budnikas. – Tai 
lemia juoda konkurencija: jei ir toliau vaistinių daugės, tuo išsi laikyti 
joms bus sunkiau, tuo bus   juodesnė   konkurencija, tuo daugiau 
bus tokių pražan gų. Vienintelis būdas kovoti su nusižengimais – kai 
kurias tikrinti. Nes į visas 1298 vaistines ir jų filialus  septynios  
mūsų, inspektorės neprivaikščios. Reikia veiksmingo tikrinimo ir 2 
veiksmingų bausmių“.

Audrė SRĖBALIENĖ

„Lietuvos rytas“
2002 m. liepos 9 d., Nr. 156

Nuo pigių vaistų gali tekti brangiai gydytis
Ar tie, kurie planuoja iš Rusi jos į Lietuvą įvežti pigius vaistus, 

pagalvoja apie jų tinkamumą?
Laikraščiuose neseniai rašyta, kad ir į JAV nelegaliai įvežama 

pigių vaistų, pagamintų Kinijoje ir Indijoje. Juos galima pirkti per 
internetą Nevados ir Kolorado valstijose, nes prekyba internetu dar 
mažai kontroliuojama.

Tiktai nuo kovo mėnesio vais tų kontrolieriai (Food and Drug 
Administration) ėmė tikrinti to kių vaistų veiksmingumą. Nusta tyta, 
kad dažniausiai jie netinka mi gydymui, nes kai kuriuose vei kliųjų 
medžiagų kiekis net 20 kar tų mažesnis negu užrašyta, o ki tuose vietoj 
tikrų vaistų pridėta vien tik aspirino.

Valstybiniai kontrolieriai taip pat nustatė, kad tokių vaistų pla-
tinimas pasaulyje jau patekęs į tarptautinės mafijos rankas, to dėl taip 
sunku su tuo kovoti.

Lietuvos ligoniai turėtų su prasti, kad pigiai pirkti vaistai ga li būti 
ne tik neefektyvūs, bet net gi kenksmingi sveikatai.

Vytautas ŠLIŪPAS, P.E.
Berlingeimas, JAV

*  * *
Viskas būtų lyg ir labai pa prasta – leisti žmogui pasirinkti, kokį 

vaistą – brangų ar pigų – jis nori pirkti.
Tačiau po metų kitų ar net de šimties piliečiai vėl rengs piketus 

prie Sveikatos apsaugos ministe rijos reikalaudami ministro atsi-
statydinimo ar kompensacijos už sugadintą sveikatą, nes kažkada 
pirko įtartinus (bet pigius) vais tus ir susigadino sveikatą.

Ir atsiras veikėjų, kurie kal tins valdžią, kam ši leido tokius vaistus 
pardavinėti Lietuvoje.

* * *
Mums tik naudinga, kad į Lie tuvą ateitų daugiau vaistais pre-

kiaujančių įmonių. Šiuo metu far macijos bendrovės pardavinėja 
importinius vaistus su nepadoriai dideliais antkainiais.

* * *
Aš esu prieš nekokybiškų vais tų pardavimą Lietuvos rinkoje. Jau 

užtenka kad pardavinėjami Indijoje gaminti vaistai.
Reikia stengtis, kad vaistai at pigtų, o ne įsivežti niekam tikusį 

šlamštą.
* * *

Visiems rūpi pinigai – ir V. Bryncalovui, ir „GlaxoSmithKline“. 
Bet ši vakarietiška vaistų platini mo bendrovė bijo prarasti pres tižą, 
o Bryncalovas jums nors ir heroino parduotų (nevalyto), kad tik 
uždirbtų.

* * *
Viena bendrovė investuoja mi lijonus į vaistų technologiją bei jų 

kūrimą, o kiti sau paprasčiau siai nuplagijuoja.

Už tokius dalykus reikėtų skir ti milijonines baudas.
* * *

Labai keista, kad garsios vais tų kompanijos nieko su rusų fal-
sifikatais negali padaryti, nors ir brangius advokatus išlaiko. Jei kokią 
kompiuterio programą ar net dainą nuplagijuosi, tai mokė si baudas ar 
net į kalėjimą įkiš. O čia – nieko. Jei mes – prieš pirati nę produkciją, 
tai turėtų liesti ir vaistus.

* * *
Jeigu rusiški vaistai yra tikrai kokybiški, tai kodėl Vakarų šalys 

jų neįsileidžia?
Tiems, kurie bandys aiškinti, kad vakariečiai turi daug pinigų ir 

netaupo, galiu pasakyti, kad taupo ir dar labiau negu mes.
Mano giminaitis Australijoje sakė, kad daugelis vaistų pas juos 

gerokai pigesni negu pas mus, kai kurie net dvigubai.
O čia straipsnyje rašoma, kad V. Bryncalovo vaistai bus pigesni 

40 procentų. Ką tai reiškia? Tai ar ne geriau susitarti su rimto mis 
Vakarų kompanijomis dėl kainų sumažinimo ir turėsime pi gių ir 
kokybiškų vaistų?

* * *
Visi registruojantys vaistus žino, kad už registravimą reikia su-

mokėti oficialų ir neoficialų (ky šį) mokestį. Vakarų kompanijos jau 
spėjo įregistruoti savus vais tus, ir aukso gysla išdžiūvo, o val dininkų 
apetitas liko tas pats. Tai gi bandoma apetitą pasotinti ati darant Rytų 
klondaiką.

O jūs, Vakarų kompanijų ats tovai, galėtumėt susiprasti ir pa-
finansuoti socialliberalus arba A. Mickio vadovaujamą Vaistų re-
gistravimo komisiją, tuomet ne reikėtų su baime laukti invazijos iš 
Rytų.

* * *
Kaip galima siūlyti pigų, neaiš kios kokybės vaistą ligoniui, kai 

šiuolaikinė pasaulinė farmacijos pramonė yra pažengusi labai to li 
ir sukūrusi gausybę saugių pre paratų, moksliniais tyrimais, įvai-
riausiomis studijomis įrodžiusi jų veiksmingumą bei saugumą.

Šykštus moka du kartus, sako liaudis. Jei šiandien kažką sutau-
pysime žmonių sveikatos kaina, tai ateityje sumokėsime dvigubai, 
gydydami nekokybiškų vaistų su keltas komplikacijas, išlaikydami 
pagausėjusias invalidų gretas.

* * *
Visos Vakarų Europos firmos žino, kad V. Bryncalovas yra pi-

ratas, bet nieko negali jam pa daryti Rusijoje. Tad nereikia su daryti 
jam galimybių įsiveržti į Europą. Jis privalo pateikti visus įrodymus, 
kokių reikalaujama iš Vakarų kompanijų.

Reikia mokytis iš Estijos, ten įregistruoti V. Bryncalovo vaistus 
nėra jokių galimybių, nes Estijo je yra kieta tvarka.

* * *
Įdomu, kodėl V. Bryncalovo ga minami vaistai straipsnyje vadi-

nami senais. Juk tai patento jau nesaugomas vaistas – juos gami na 
kas netingi. Vakariečiai tokių gamina taip pat absoliučią dau gumą.

Čia esmė ta, kad į Lietuvą ne norima įsileisti vaistų, kurie ne-
pagaminti pagal GMP (geros ga mybos praktika). Tačiau, kiek ži nau, 
V. Bryncalovas tą GMP turi, o tai Rusijoje – retas dalykas.

Net Lietuvoje GMP turi tik vienas „Sanito“ cechas, bendrovė 
„Liuks“. Dėl to Lietuvos farmaci jos kyšininkai ir sukruto, kad at siras 
pigūs konkurentai ir atims antpelnius.

Gyventojams tai būtų tikrai geriau. Beje, kas nori, gali pirkti ir 
brangesnius vakarietiškus. Ta da būtų tikra konkurencija.

* * *
Esmė – kada sukurtas vaistas. Jei vaistas, gydantis tą pačią ligą, 

sukurtas prieš 20 metų, ir vaistas, sukurtas prieš 5 metus, yra skir-
tingi, tuomet ir vaikas supras, kas geriau. Juk 5 metų mašina ski riasi 
nuo 20 metų senumo.

Žinoma, skiriasi ir kaina, kai kada – gana stipriai.
Vartojantieji vaistus, ypač ne patentuotus, paprastai nesusi mąsto 

apie jų šalutinį poveikį, ku ris dažniausiai būna nenaudin gas. Tad 
galvokit, ar gydant vie ną ligą pigiais vaistais, pigiau po to gydyti ir 
kitą ligą, ar rinktis mo dernų, jau išbandytą vaistą.

Ką rašo Lietuvos spauda

Sveikas protas verčia elgtis būtent taip – pirkti brangiau, už uot 
gydžius pigių vaistų šalutinį poveikį.

* * *
Medikai stengiasi kuo daugiau antibiotikų sukišti pacientui. Tai 

susiję ir su tuo, kad geriau išra šyti antibiotikų, negu atlikti tyri mus, 
kurių išlaidos mažina gydy mo įstaigų mokos fondą.

* * *
Nesu farmacininkė, bet gyve nu JAV ir puikiai žinau, kad čia gal-

ima nusipirkti brangių „firmi nių“ vaistų analogų kitais pava dinimais 
bemaž perpus pigiau.

Tai nepatentuoti vaistai ir jų cheminė sudėtis yra ta pati. Es mė 
ta, kad kai vaisto patentas baigiasi, jį gali gaminti bet kuri firma, tik 
kitu pavadinimu.

Patentui baigus galioti, vaisto cheminė formulė nėra paslaptis ir 
jį legaliai (!) kopijuojanti firma neturi įdėti milžiniškų lėšų ir dar bo 
formulei sukurti.
Be to, tokie vaistai nėra rek lamuojami. Tai „kopijuojančiai“ firmai 
sutaupo daugybę lėšų ir ji rinkai gali tiekti kur kas pigesnius vaistus. 
Štai ir visas biznis.

„Lietuvos žinios“
2002 m. liepos 12 d., Nr. 159

IŠVENGTI NĖŠTUMO GALIMA TIK TURINT... 
RECEPTĄ

Vienintelė priemonė, saugan ti nuo nėštumo, vartojant ją po lytinio 
akto, yra hormoninės tabletės „Postinor“. Nusprendėme pasiaiškinti, 
kodėl (ir ar iš tikrų jų) šiam skubios pagalbos kont raceptikui reikia 
recepto. Sužino jome tokių dalykų, kokių nežino net vaistininkės, 
ginekologai, valstybinių farmacijos įstaigų specialistai.

Parduoda
Pabandėme pasiaiškinti: gal vis dėlto šį vaistą galima įsigyti ir 

be recepto? Užėjome į „Katedros“ vaistinę. Vaistininkė Virginija, 
pa prašyta „Postinor“, netrukus jį at neša ir sako kainą – 15 litų. Pa-
klausta, ar žino, kad jis parduoda mas tik su receptu, atsako žinan ti. 
Virginija visad parduoda šį vais tą jo prašantiesiems, tačiau pers pėja, 
koks jis kenksmingas. Iš tik rųjų „Postinor“ anotacijoje įspėja ma, kad 
vaistą pavojinga vartoti sergančiosioms bronchine astma, migrena, 
epilepsija, širdies funk cijos nepakankamumu, cukriniu diabetu, 
depresija. Net sveika mo teris, išgėrusi „Postinor“, po kelių dienų gali 
pradėti gausiai kraujuo ti, ją gali pradėti pykinti ir apim ti depresija.

„Senamiesčio“ vaistinėje nusi pirkti „Postinor“ buvo dar papras-
čiau. Vaistininkei Regitai apskritai buvo keista, kodėl šis vaistas 
par duodamas pagal receptą.

Visai kitokia buvo budinčios Gedimino vaistinės darbuotojos Ol-
gos reakciją: „Ateikite su receptu. Mane iš darbo išmes, – nepasidavė 
įkalbinėjama moteris. Pa klausta, kur savaitgalį galiu rasti gydytoją, 
ji atkirto: „Jūsų proble mos. Kvieskit greitąją“.

Paklausėme vaistininkės pata rimo. Greitosios pagalbos dispeče rė, 
išgirdusi, ko mums reikia, iškart panoro mūsų atsikratyti: „Reikė jo 
tuo pasirūpinti iš anksto. Nie kuo negalime padėti“. Po bandy mų 
aiškintis, kur galėtume kreip tis, dispečerės tonas tampa dar pik tesnis: 
„Negi pas jus patys turime atvažiuoti?“ Ramiai aiškiname, kad patys 
nuvažiuosime ten, kur pasakys, mums reikia tik gydyto jos, kuri 
skubiai išrašytų receptą. „Pas mus ginekologų nedirba. Va žiuokit 
į gimdymo namus arba li goninę“, – pasigirsta atsakymas. Neliko 
dvejonių – greitoji pagalba nepagelbės.

Kaip „Postinor“ parduodamas kitose vaistinėse, pasidomėjome 
telefonu.,, Antakalnio, „Gulbės“, Užupio, Žirmūnų vaistinėse pa-
klaustos, ar reikia recepto, vaisti ninkės perspėjo, kad reikia, bet 
pa siūlė ateiti ir tyliai susitarti. Be re cepto parduoti vaistą atsisakė 
tik Pašilaičių vaistinėje. Ten dirbanti vaistininkė teigė, kad tabletę 
rei kia išgerti prieš pasimylėjimą, o ne po akto. „Neries“, „Operos“, 
„Se nosios“ vaistinių darbuotojos ap skritai nežinojo, kad „Postinor“ 
parduodamas pagal receptą.

Receptas
Vaistų informacijos centre mus patikino, kad „Postinor“, kaip 

ir kitos kontraceptinės tab letės, priklauso receptinių vaistų grupei. 
Pasak Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos viršininko Vytauto Budniko, ar vaistas re-
ceptinis, sprendžia jį gaminanti firma ir Vaistų re gistracijos komisija. 
Daugelis fir mų yra apsisprendusios geriau tu rėti mažiau pelno nei 
kenkti žmonių sveikatai. Kaip pavyzdį jis paminėjo, kad viagra taip 
pat parduodama tik pagal receptą.

Paskambinę į „Postinor“ gami nančios vengrų firmos „Gede-
on-Richter“ atstovybę Lietuvoje suži nojome, jog firma šiuo metu kaip 
tik rengiasi vaistą perre gistruoti, kad jį galima būtų įsigy ti be recepto. 
Pasak atstovybės va dovo Vytauto Podolskio, tai, kad šis vaistas 
parduodamas tik pagal receptą, – žmogaus teisių pažeidi mas. Pasak 
jo, tabletės nėra kenks mingos, tik rizikinga jas netinka mai vartoti.

VVKT viršininkas pardavimo tvarkos žmogaus teisių pažeidimu 
nevadintų. Jei firma kreipsis dėl perregistravimo, galbūt komisija, nus-
prendusi, kad tai saugu, leis jį pardavinėti be recepto. Tačiau kol kas 
reikia laikytis įstatymų. Klausimas, ką daryti, jei šeštadie nio vakarą 
plyšta sargis ir neįma noma susirasti gydytojo, kuris iš rašytų receptą, 
Budnikui atrodė pernelyg intymus. Jo nuomone, vaistininkė, kuri šį 
vaistą parduo da be recepto, turėtų būti atleista, o iš pačios vaistinės 
atimta licen cija. Budnikas teigia, kad recepti niai vaistai be recepto 
dažniausiai parduodami todėl, kad vaistinės (o jų Lietuvoje – per 
tūkstantį) aršiai konkuruoja. „Normalioje šalyje jokie maldavimai 
vaistininkės ne sugraudintų“, – guodėsi Budnikas, kuris artimiausiu 
metu žada kreiptis į ministrą dėl receptinių vais tų pardavimo tvarkos 
sugriežtini mo. Jam keista, kad kai kurios vais tininkės ir net gine-
kologės nežino apie recepto būtinumą. „Negi dar yra tokios menkos 
kvalifikacijos darbuotojų? Man gėda apie tokius gydytojus net kalbėt. 
Vaistininkui dar galima atleisti – jis dirba su daugeliu preparatų, o 
ginekologas gal viso labo su trisdešimčia. Jų pardavimo tvarką at-
mintinai ga lima žinoti“, – stebėjosi VVKT vir šininkas.

Nežinojo
Kad „Postinor“ – receptinis vaistas, buvo naujiena ir dviem ži-

nomoms ginekologėms, kurių nusprendėme pasiteirauti, ką jos mano 
apie ekstrinės kontracepci jos pardavimo pagal receptus tvarką.

„Man teko išrašinėti receptus, tačiau tai dariau tik todėl, kad mo-
terys neužmirštų vaisto pavadini mo. Kad receptas būtinas, girdžiu 
pirmą kartą. Gal tai nauja tvarka?“ – teigė Šv. Jokūbo ligoninės gydy-
toja Vaiva Eringytė. Ši ginekologė savo pacientėms visada pataria 
rankinėje turėti ekstrinės kontra cepcijos tabletę. Jos nuomone, re-
ceptas joms nebūtinas - juk ši kontracepcija dėl to vadinama ekstrine, 
kad jos prireikia tik išim tiniais atvejais. Pasak Eringytės, vaistininkė 
būtinai turėtų parduo ti vaistą prašančiam žmogui. Nors tabletės 
ir kenkia organizmui, jos - kur kas mažesnė bėda nei nepla nuotas 
nėštumas ar abortas. Gine kologė teigia, kad ekstrinė kontra cepcija 
kiekvieną organizmą vei kia skirtingai. Kai kurioms mote rims tabletės 
gali labai pakenkti, kai kurioms net ir perdozavus nie ko neatsitinka.

Šeimos planavimo ir seksuali nės sveikatos asociacijos direkto-
rė gydytoja Esmeralda Kuliešytė taip pat nustebo sužinojusi, kad 
„Postinor“ neparduodamas be re cepto. Ji piktinosi, kad nei mote rys, 
nei ginekologės apie tai nėra informuotos. Jos manymu, reika lauti 
recepto apskritai nelogiška: „Tai skubi kontracepcija, nėra ka da 
kreiptis į gydytoją. Juk kasdien tokios tabletės nevartojamos. Jei 
moteris nenori pastoti - jos asme ninis reikalas“. Šeimos planavimo ir 
seksualinės sveikatos asociacijos direktorė priminė, kad asociacijos 
parengtame Reprodukcinės sveika tos įstatymo projekte numatyta, 
kad ekstrinės kontracepcijos pre paratai turėtų būti parduodami be 
recepto. Žinoma, pasak jos, moters pareiga – prieš vartojant vaistą 
pasikonsultuoti su gydytoju ir žino ti, kad ji neserga ligomis, kurias 
hormoniniai vaistai paaštrintų.

Pasak Kuliešytės, svarbiausia vaistus vartoti tinkamai, kaip pa-
rašyta anotacijoje. „Juk actas par duodamas be recepto, bet išgerkit 
visą butelį ir pamatysit, kas atsi tiks“, – vaizdingai palygino gydy-
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toja. Pasak jos, „Postinor“, naudo jamas pagal instrukciją, nėra 
kenksmingas.

Tačiau LŽ eksperimentas paro dė, kad pasikliauti vien „Postinor“ 
vaistų instrukcija negalima.

Anotacijos
Vilniaus vaistinėse „Postinor“ parduodamas su dviejų rūšių 

ano tacijomis. Vienoje vartotojas infor muojamas, kad tabletė turi 
būti iš geriama per valandą po lytinio ak to, kitą tabletę reikia gerti 
po 8 va landų tik tada, jei mylėtasi buvo ne kartą. Taip informuojami 
per kantieji kontraceptiką Antakal nio, „Neries“, Žirmūnų vaistinėse. 
Gedimino, „Katedros“, „Gulbės“, Užupio, „Senojoje“ vaistinėje 
su žinojome, kad skubėti nebūtina – tabletę galima išgerti po lytinio 
ak to praėjus ir 72 valandoms.

Kaip vis dėlto vartoti šį vaistą, atrodo, geriausiai turėtų žinoti gi-
nekologai. Eringytė sakė girdėju si, kad naujesnė yra antroji ano tacija. 
Jos nuomone, kuo greičiau šį vaistą išgeri, tuo geriau. Kuliešytė teigė, 
kad būtina griežtai laikytis anotacijos nurodymų. „Juk tai skirtingi 
preparatai. Tas, kurį būtina išgerti per valandą, yra silp nesnis, o gerti 
naujesnį galima ne skubėti“.

Pažeidimas
Mūsų tyrimas parodė, kad gy dytoja ne visai teisi. Ar iš tiesų ga-

lima įsigyti dviejų „Postinor“ rū šių, nusprendėme išsiaiškinti iš pirmų 
lūpų. „Gedeon-Richter“ atstovybės Lietuvoje vadovas Podolskis 
tvirtino, kad su skirtingo mis anotacijomis parduodamas preparatas 
yra vienas ir tas pats. „Toji, kurioje parašyta, kad reikia išgerti per 
valandą, – senesnė. Ty rimai parodė, kad vaistą galima vartoti ir per 
72 valandas. Anota cija pakeista prieš metus“. Jis tei gė nežinojęs, kad 
vaistinėse tebepardavinėjami vaistai su senomis anotacijomis. „Tai 
mūsų klaida. Turbūt per mažai kontroliuojame didmenininkus“, – 
prisipažino Podolskis.

Kad atkreipėme dėmesį į var totojus klaidinančią informaciją 
dėmesį, padėkojo ir ponas Budni kas. Jei firma anotacijoje keičia bent 
žodį, ji privalo informuoti VVKT ir pasirūpinti, kad tų vais tų, kurie 
pardavinėjami, anotaci jos būtų pakeistos naujomis. „Jei atstovybė 
nemato skirtumo tarp vaisto vartojimo per vieną ir per 72 valandas, 
labai keista“, – teigė VVKT viršininkas. Jo teigimu, už tokį elgesį 
VVKT gali sustabdyti „Postinor“ pardavimą. Budnikas pažadėjo, kad 
šią situaciją ištirs ekspertai, ir pasiūlė paskambinti po kelių dienų.

Tačiau po kelių dienų sužino jome, kad Budnikas išvyko atosto gų. 
Jo mobilusis telefonas buvo iš jungtas. Taip ir liko neaišku, ar prieš 
atostogas jis pasirūpino „Pos tinor“ anotacijų patikslinimu. Dar kartą 
paskambinę į vaistines suži nojome, kad niekas nepasikeitė: vaistas 
tebepardavinėjamas su se nomis anotacijomis.

Ginta Gaivenytė

„Lietuvos rytas“
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Skandalai ministrą stumia į kampą
Ragino prisiimti atsakomybź
Po kilusio skandalo dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 

(VVKT) darbuotojų galimos korupcijos bei viešųjų ir privačių in-
teresų pažeidinėjimo vakar Prezidentas Valdas Adamkus pokalbio 
buvo pasikvietęs sveikatos apsaugos ministrą Romualdą Dobrovolskį.

Šalies vadovas paragino ministrą nedelsiant imtis ryžtingų 
veiksmų ir prisiimti asmeninę atsakomybę dėl susidariusios padėties 
sveikatos apsaugos sistemoje.

Prezidentas išsakė savo nepasitikėjimą VVKT veikla bei šios 
tarnybos vadovais ir teiravosi mi nistro, ar jis nemato šioje sveika tos 
apsaugos srityje interesų konf iktų ir kiek ilgai jis tokius daly kus 
toleruos.

Žinios – apie tris darbuotojus
R. Dobrovolskis tvirtino, kad pagal „Sodros“ pateiktą informa ciją 

tik trijų VVKT darbuotojų veikloje galima įžvelgti viešųjų ir privačių 
interesų konfiktą.

Ministras neigė kalbas, kad daugiau kaip ketvirtadalio VVKT 
darbuotojų veikloje galima būtų įžvelgti korupciją. Tačiau jis tiki no, 
kad jau kreipėsi pagalbos į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

R. Dobrovolskio teigimu, VVKT farmakopėjos komisijos 
pirminin ko pavaduotojas Voldemaras Janulis „dirbantis bendrovėje 
„Asotra“ ir bendrovės „Polfa“ atstovy bėje, jau pateikė prašymą atleisti 
jį iš komisijoje užimamų pareigų.

Farmakopėjos komisijoje dir banti Zenona Kalvėnienė, dirban ti 
ir bendrovėje „Nemuno“ vaisti nėje, bei Vaistų registravimo cent ro 
sekretorė Zita Barsteigienė, dirbanti Kauno bendrovėje „Vekšis“, 
turės išeiti iš darbo komisi joje arba bus atleistos.

Padėjo likviduoti atstovybę
Tačiau pro R. Dobrovolskio akis prasprūdo faktas, kad Vaistų re-

gistracijos komisijos pirmininko pavaduotojas Romaldas Mačiulaitis 
gaudavo algą net iš kelių bend rovių.

1995 metais leidinyje „Kas yra kas“ R.Mačiulaitis minimas kaip 
Šveicarijos kompanijos „Cilag In ternational“ atstovybės Lietuvoje 
vadovas. Europoje susijungus „Cilag“ su Belgijos vaistų gamintoju 
„Janssen“, R. Marčiulaitis buvo paskirtas likviduoti šveicariškąjį 
padalinį Lietuvoje.

Iki šių metų birželio mėnesio R.Mačiulaitis ėjo likviduojamos 
įmonės „Cilag International“ ad ministratoriaus pareigas ir gau davo 
atlyginimą.

R. Mačiulaičiui atlyginimą mo kėdavo ir bendrovė Dializės 
cent ras. Praėjusių metų šios įmonės ataskaitoje, kuri buvo pateikta 
Vil niaus savivaldybės Teisės depar tamento rejestro tarnybai, R. Ma-
čiulaitis minimas kaip Dializės ce ntro steigėjas. Šis centras yra įsi gijęs 
farmacinės veiklos licenciją.

Sūnus dirba vaistinėje
VVKT farmacijos įmonių ins pekcijos vedėja Elena Latvienė 

teigė, kad savo deklaracijoje yra nurodžiusi galimą viešųjų ir pri-
vačių interesų konfiktą.

Valdininkės sūnus provizorius Vytautas Latvys vadovauja Kau ne 
esančiai „Nemuno“ vaistinei.

E. Latvienė tikino, kad ji netik rina vaistinių: „Dažniausiai ins-
pektuoju farmacijos fabrikus ir vaistų didmeninės prekybos įmo nes. 
Interesų konfiktas galėtų kil ti, jeigu aš neturėčiau galvos“.

Pavadino užslėpta korupcija
Per metus VVKT gauna 6 mi lijonus litų už paslaugų teikimą. 

R.Dobrovolskis pripažino, kad ministerija nekontroliuoja, kaip šiuos 
pinigus skirsto VVKT.

„Jeigu kontroliuojanti institu cija teikia informaciją už pinigus 
tiems, kuriuos ji pati kontroliuo ja, tai galima įvardyti kaip užslėp tą 
korupciją“, – teigė Prezidento patarėjas Darius Kuolys.

Kur ilsisi VVKT vadovas?
Vakar Prezidentūroje paklaus tas, kodėl kilus skandalui iš atos togų 

neiškviečiamas VVKT vado vas Vytautas Budnikas, R.Dobro volskis 
atsakė negalįs jo telefonu pasiekti ir lauksiąs dar savaitę, kol baigsis 
jo atostogos.

„Galbūt žmogus vasaroja La banoro girioje ir jo telefonas yra ne 
ryšio zonoje“, – svarstė sveika tos apsaugos ministras.

„Lietuvos rytui“ pavyko gauti V. Budniko mobiliojo telefono 
nu merį, bet, sprendžiant iš to, kad operatorė apie ryšio nebuvimą 
praneša rusiškai, VVKT vadovas poilsiauja ne Lietuvoje.

Reformų žadėjo imtis rudenį
Vakar R. Dobrovolskiui šalies vadovas priekaištavo ir dėl Val-

stybinės ligonių kasos (VLK) darbuotojų veikloje esančių viešųjų ir 
privačių interesų konfiktų.

Ministras pripažino, kad jam žinoma, jog VLK pareigūnui 
Gin tautui Kanapickui buvo iškelta baudžiamoji byla. Tačiau, anot 
R.Dobrovolskio, išeidamas atos togų VLK direktorius Saulius Ja nonis 
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K. R. DOBROVOLSKIS ATSAKĖ Į VALSTY-
BĖS VADOVO KRITIKĄ DĖL VVKT

Atsakydamas į prezidento V. Adamkaus viešai pareikštą nepa-
sitikėjimą Vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), sveikatos apsaugos 
ministras K.R. Dobrovolskis šiandien šalies vadovui pristatė 
Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) duomenis apie 
VVKT darbuotojų veiklą, galinčią turėti įtakos jų viešųjų ir 
privačių interesų suderinamumui. Prezidentas, remdamasis savo 
šaltinių informacija, visuomenei praėjusią savaitę teigė, jog net 
ketvirtadalis šios farmacinę veiklą kontroliuojančios tarnybos 
darbuotojų dirba dar keliose darbovietėse, dažnai – farmacijos 
kompanijose.

Ministro K.R. Dobrovolskio nurodymu, Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos (VVKT) l.e. p. direktorius L. Mažeika praėjusią 
savaitę kreipėsi į SODRA prašydamas informuoti, kokia veikla be 
pagrindinio darbo užsiima VVKT darbuotojai. Iš gautų duomenų 
paaiškėjo, kad nusižengdami Valstybės tarnybos įstatymui dirbo 
ir algą iš kitų darboviečių gavo 3 valstybės tarnautojai. Spaudoje 
minėtas V. Janulis, būdamas VVKT farmakopėjos komisijos, tvirti-
nančios Lietuvos gamintojų farmakopėjinius straipsnius, narys, dirba 
ir didmeninėje vaistų platinimo įmonėje „Asotra“ bei atstovybėje 
„Polfa“. Šio darbuotojo vykdomos funkcijos su vaistų registracija 
ar kainų nustatymu (juolab, kad tai atlieka kita tarnyba - Farmacijos 
departamentas prie SAM) yra nesusijusios. Nepaisant to, V. Janulis 

praėjusią savaitę padavė prašymą atsistatydinti. Z. Kalvėnienė 
be darbo farmakopėjos komisijoje dar dirba vaistinėje, tačiau su 
vaistų registracija jos veikla taip pat nesusijusi. Ministro teigimu, Z. 
Kalvėnienė turės pasirinkti vieną darboviečių. M. Karpavičienė -trečia 
įstatymą pažeidusi valstybės tarnautoja - savo atostogų metu (2002 
07 15) įsidarbino vaistinėje. Dėl savo veiklos ji turės pasiaiškinti.

VVKT darbuotojai, J.Grinevičius, J. Gendvilis bei Z. Barsteigienė 
(dirbanti ir vaistinėje), pagal Valstybės tarnybos įstatymą gali turėti ir 
kitą darbą, nes jie nėra valstybės karjeros tarnautojai. Valstybės kar-
jeros tarnautojui P. Mačiulaičiui verstis medicinos praktika leidžiama 
iki 2003 01 01. Laikantis įstatymo (LR Valstybės tarnybos įstatymo 
pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas) valstybės karjeros tar-
nautojai šiuo metu be darbo savo pagrindinėje darbovietėje dar gali 
dirbti mokslinį-pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose bei verstis medicinos 
praktika. VVKT yra 111 etatų, iš jų užimti - 109. Valstybės karjeros 
tarnautojų yra 58,5 etatai.

Atsakydama į valstybės vadovo kritiką, VVKT teigia, jog vaistų 
registravimas Lietuvoje yra pilnai sutvarkytas. SAM įsakymas 
„Dėl bendrųjų vaistinių preparatų reikalavimo taisyklių patvirtini-
mo“ (2001 12 23) nurodo pagrindinius registravimo reikalavimus 
pereinamuoju laikotarpiu nuo 2004 iki 2007 metų. Mūsų šalies 
derybininkams pavyko išsiderėti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu 
bus peržiūrėtos bei pagal ES reikalavimus parengtos visos vaistų 
registracijos bylos.

Pagrindinė Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Vaistų kontrolės 
laboratorijų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje užduotis – 
kontroliuoti užsienyje ir Lietuvoje pagamintų bei Lietuvos vaistinėse 
gaminamų vaistų kokybę. Kokybės kontrolė atliekama pramoniniu 
būdu gaminamiems vaistams ir vaistinėms medžiagoms, vaistinėse 
gaminamiems bei vaistažoliniams vaistams. Taip pat tiriami vaistai, 
dėl kurių kokybės buvo gauti nusiskundimai. Visos keturios labora-
torijos per metus atlieka vidutiniškai apie 12 tūkst. vaistų ir vaistinių 
medžiagų analizių. Defektyvių vaistų per metus surandama apie 60. 
Tokiais atvejais pranešimas ir analizės rezultatai teikiami Vaistų 
kontrolės tarnybos viršininkui, kurio įsakymu tos serijos vaistai 
privalo būti išimti iš vaistinių. Iki šiol nelegaliai platinamų vaistų 
Lietuvoje nebuvo nustatyta. Taigi, nuogąstavimų dėl farmacinės 
veiklos kontrolės neturėtų būti. Farmacijos įmonių inspekcija sudar-
yta siekiant vykdyti farmacinės veiklos priežiūrą įmonėse turinčiose 
licenciją farmacinei veiklai. Inspekcijoje dirba 7 inspektoriai, turintys 
aukščiausias provizoriaus kvalifikacines kategorijas. Jie tikrina far-
macijos įmones, kad būtų laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų 
ir pacientai gautų saugias, kokybiškas paslaugas.

Ministras K.R. Dobrovolskis pritarė prezidento V. Adamkaus 
nuomonei, jog VVKT funkcijas būtina peržiūrėti ir ypač sustiprinti 
jos inspekciją, atsakingą už vaistinių veiklos priežiūrą. Ateinančią 
savaitę ministras dėl VVKT veiklos kalbėsis su jos direktoriumi 
V. Budniku, kuris šiuo metu atostogauja.

SAM, Ryšių su visuomene skyrius
Vyriausioji specialistė Gabrielė Apanavičiutė

jį patikinęs, kad kol kas teismas neatsiuntęs jokių dokumentų ir todėl 
G. Kanapicko ne galima atleisti iš darbo.

R.Dobrovolskis pažadėjo, kad dar ateinantį rudenį bus iš esmės 
keičiama VVKT ir VLK struktūra – tada jų darbuotojams esą būsią 
mažiau galimybių pažeidinėti viešuosius ir privačius interesus.

Paklaustas, kodėl anksčiau ne siėmė ryžtingų žingsnių, pertvar kant 
šių tarnybų veiklą, R.Dob rovolskis tvirtino, kad jau seniai apie tai 
galvojęs: „Dabar, kai įsi kišo ir Prezidentas, tikrai imsimės darbų“.

Lauks grįžtančio iš atostogų
Ar po reformos bus keičiamas ir VVKT vadovas, R.Dobrovolskis 

negalėjo atsakyti, tik tvirtino, kad nesulaukęs iš atostogų sugrįžu sio 
V.Budniko nieko nespręs.

„Neturiu moralinės teisės pri imti nuosprendį žmogui už akių. 
Be to, tarnybos vadovas nebūtinai gali būti atleistas iš darbo. V.Bud-
nikui gali būti skiriamos ir įvai raus laipsnio nuobaudos“, – aiš kino 
ministras.

Ką geriau kompensuoti?
Šalies vadovas vakar ministro taip pat klausė, kas daroma, kad 

būtų pereita prie ligų, kurių gy dymas kompensuojamas, sąrašo ir 
atsisakyta kompensuojamųjų vaistų sąrašo.

Anot R.Dobrovolskio, kol kas daugiau ekspertų pasisako už 
vai stų kompensavimą. Jo paties nuo mone, geriau būtų kompensuoti 
gydymą, tačiau tai yra didelis dar bas, kurį galima atlikti tik per tre jus 
ketverius metus.

Atsistatydinti neketina
Atsakydamas į šalies vadovo pareikštus priekaištus dėl nepa-

kankamo ryžtingumo, R.Dobro volskis bandė šmaikštauti: „Per nai 
daug kam atrodė, kad esu per mažai ryžtingas, o šiemet – jau PER 
DAUG. Tai nežinau, kaip reaguoti į tuos priekaištus“.

Išeidamas iš Prezidentūros ministras tvirtino atsistatydinti neket-
inąs, tokių raginimų neišgirdęs ir iš V. Adamkaus.

Birutė Vyšniauskaitė

SAM, Informacinis pranešimas
2002 m. rugsėjo 10 d.

LATVIJOS IR ESTIJOS FARMACIJOS SEK-
TORIUJE PROBLEMOS – TOS PAČIOS

Rugsėjo 6 d. Rygoje įvykusiame trijų Baltijos šalių ministrų, 
kuruojančių sveikatos apsaugą, susitikime buvo pristatytos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vaistų kompensavimo sistemos. Ministrai bei kartu 
su jais susitikime dalyvavę vaistų politiką vykdančių institucijų vado-
vai galėjo išsamiai susipažinti, kaip farmacijos sektoriuje tvarkomasi 
kaimyninėse valstybėse. Pasidalinti patirtimi buvo naudinga visų trijų 
šalių atstovams: ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje vienodai aktualūs 

Ką rašo Lietuvos spauda
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kompensuojamųjų vaistų sąrašų sudarymo, vaistų registracijos, derybų su 
vaistų gamintojais klausimai. 

Estijoje vienam pacientui – vienas kompensuojamasis vaistas 
Per pastaruosius ketverius metus farmacijos rinka Estijoje padvigu-

bėjo. Tuo tarpu Sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, iš kurių yra 
kompensuojami vaistai, apmokamos apdraustųjų asmenų stacionarinės ir 
ambulatorinės priežiūros išlaidos, taip pat medikamentai, skirti ambulato-
rinei priežiūrai, kompensacijos nedarbingumo laikotarpiu, per trejus metus 
išaugo tik 10 proc. Kaip pristatymo metu sakė Valstybinės vaistų agentūros 
patarėjas, Tartu universiteto Sveikatos apsaugos instituto vadovas Raul-Al-
lan Kiivet, vaistų politiką įgyvendinančios Estijos valdžios institucijos 
intensyviai ieško būdų, kaip šias išlaidas subalansuoti. Ketinama peržiūrėti 
kompensuojamųjų vaistų ir ligų sąrašus, vietoj 90 proc. kompensavimo 
lygmens įdiegti 75 proc. lygmenį, griežčiau kontroliuoti vaistų kainas.

Dabartinė vaistų kompensavimo sistema šioje šalyje įvesta 1993 
m. Sveikatos draudimo įmokas (13 proc. nuo atlyginimo) už darbuo-
toją moka darbdaviai. Visi sveikatos draudimu apdrausti pacientai turi 
teisę į kompensuojamuosius vaistus.Visi su receptais perkami vaistai 
kompensuojami 50% (iki 200 EEK). Nereceptiniai, pusiau medicininiai 
produktai, vaistažolės, vitaminai ar maisto papildai – nekompensuojami. 
Pacientai, kuriems reikalinga ypatinga pagalba (vaikai iki 3 metų, invalidai, 
asmenys turintys daugiau nei 65 metus) gauna didesnę kompensaciją. 
Pagal Estijoje galiojančią tvarką, vienam pacientui gali būti išrašomas tik 
vienas kompensuojamasis vaistas. Vaistas išrašomas ne ilgesniam kaip 
2 mėnesiai gydymui. 

Latvių vaistų politika - griežta 
Kaip informavo Latvijos Farmacijos departamento direktorius 

Juris Bundulis, šioje šalyje vaistai kompensuojami pagal nustatytą 
kompensuojamųjų ligų sąrašą, o kompensavimo pagal socialines 
grupes – atsisakyta. Priimant sprendimą, kokie vaistai turėtų būti 
kompensuojami, dalyvauja Valstybinė vaistų agentūra, Valstybinė 
privalomojo sveikatos draudimo agentūra, Gerovės ministerija, re-
gioniniai ligų fondai, Sveikatos statistikos ir medicinos technologijų 
agentūra, gydytojų profesinės organizacijos. Savo siūlymus jos pateikia 
už vaistų kompensavimą atsakingai Vaistų kainų ir kompensavimo 
agentūrai, įkurtai 1998 m.

Agentūra gydytojams rekomenduoja, kokiais vaistais kokias ligas 
reikėtų pradėti gydyti. Be to, jos specialistai (ekonomistai, gydytojai, 
farmacininkai) sprendžia, registruoti naują vaistą Latvijoje ar ne. Jei 
registruojamas vaistas su nauja veikliąja medžiaga, už jo registraciją 
gamintojai agentūrai moka 400 latų. Vėliau reikia reguliariai mokėti 
palaikomąjį 250 latų mokestį.

Vaistų kainų ir kompensavimo agentūros direktorė Daiga Behmane 
teigė, jog šios įstaigos pastangomis, šiemet Latvijoje sumažintos kom-
pensuojamųjų vaistų kainos. Įdomu tai, jog pagal Latvijoje galiojančią 
tvarką, tuo atveju, jei farmacijos kompanijos, parduodamos kompen-
suojamųjų sąraše esantį vaistą, jo kainą padidina daugiau nei nustatė 
Vaistų kainų ir kompensavimo agentūra, šis vaistas yra išbraukiamas iš 
kompensuojamųjų vaistų sąrašo. Jeigu kaina vėl sumažinama – vaistas 
į sąrašą grąžinamas.

Be to, kaip sakė D. Behmane, jei prekyboje kurį laiką nėra kompen-
suojamųjų vaistų sąraše esančio vaisto, agentūra farmacijos kompanijos 
prašo pasiaiškinti, o rimtų priežasčių nenustačius - jį iš šio sąrašo taip 
pat išbraukia. Vaistinių veiklos kontrolę vykdo Farmacijos inspekcija.

Latvijos gerovės ministras V. Jaksons, kalbėdamas apie vaistų 
kompensavimą šioje šalyje, pabrėžė, jog šiuo metu vienas svarbiausių 
darbų – derybos su vaistų gamintojais dėl mažesnių kompensuojamųjų 
vaistų kainų. Farmacijos departamento direktorius J. Bundulis Estijos 
ir Lietuvos kolegoms pasakojo, jog dažnas atvejis, kai tam pačiam 
vaistui skirtingos farmacijos firmos nustato 2-3 kartus didesnes kai-
nas. Žinoma, jog firmų atstovai įkalbinėja gydytojus išrašinėti būtent 
jų parduodamus vaistus, apmokamos medikų kelionės, seminarai 
ir panašiai, kad tik bendrosios praktikos gydytojas (BPG) išrašytų 
brangesnius vaistus.

V. Jaksons ne kartą akcentavo farmacijos kompanijų lobizmo 
problemą. Jo teigimu, Latvijoje stengiamasi iš rinkos išstumti buvusios 

SSRS gamybos vaistus, sudaromos kliūtys jų registracijai. Kaip sakė 
ministras, labai svarbu buvo sukurti tokias vaistų registravimo ir kom-
pensavimo taisykles, kad pasibaigtų vaistininkų įtarinėjimai korupcija.

Kvotos – ir Latvijoje
Latvijos farmacijos departamento direktoriaus J. Bundulio teigimu, 

šioje šalyje taip pat egzistuoja kvotos kompensuojamiesiems vaistams. 
Kompensuojamuosius vaistus išrašo tik bendrosios praktikos gydytojai 
(BPG). Kvota nustatoma gydytojui, priklausomai nuo to, kiek ir kokių 
pacientų jis turi. Jei gydytojas viršija nustatytą finansavimą, jis turi grąžinti 
pinigus, tačiau, esant pateisinamoms priežastims, numatytas ir extra 
biudžetas. Jei gydytojai specialistai siūlo pacientui išrašyti brangesnius 
vaistus, negu mano BPG, jie tarpusavyje turi susitarti, ar tikrai brangesnis 
kompensuoja-masis vaistas yra būtinas.

Patirtimi nustatant limitus kompensuojamiesiems vaistams su ko-
legomis dalinosi Latvijos gerovės ministras Viktors Jaksons. Jis teigė, 
kad įvedus tokius limitus, Latvijos gydytojai buvo labai nepatenkinti, 
protestavo pacientai, įvairios visuomeninės organizacijos. Tačiau, kaip 
sakė ministras, praėjus laikui ši priemonė pradėjo duoti teigiamų rezultatų.

Ryšių su visuomene skyrius
Vyriausioji specialistė  Gabrielė Apanavičienė
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Šalies farmacininkai jaučiasi apgauti
Lietuvos farmacininkai jau čiasi apgauti, nes negauna ža dėtosios 

valstybės paramos iki 2004 m. gamybai pertvarkyti pagal Europos 
Sąjungoje ga liojančius geros gamybos prak tikos (GMP) reikalavimus.

„Atsižvelgdami į tai, jog da lis pagrindinių šalies farmaci jos bendrovių 
statytos dar sovietmečiu, prašėme euroderybininkų ilgesnio pereinamojo 
laikotarpio, tačiau tada visi sa kė: „Jūs per daug netriukšmaukit, mes 
jums padėsim“. Dabar, kai derybos jau baig tos, pagalbos taip ir nesulau-
kiame. Įmonės paliktos ne apibrėžtoje padėtyje“, – kon statavo Albertas 
Bertulis, Lie tuvos farmacijos pramonės įmonių asociacijos preziden tas 
ir bendrovės „Liuks“ far macijos direktorius.

Anot jo, kaip pagalba Lietu vos farmacijos pramonei dėl nepalankių 
derybinės pozicijos terminų, dėl kurių įmonės pateko į keblią padėtį, 
buvo priimtas Vyriausybės nutari mas, kuris turėtų palengvinti vietinės 
farmacijos pramonės integraciją į tarptautines rin kas, o kartu padėtų 
diegiant GMP standartus, tačiau dėl neskirto finansavimo nutari mas 
nevykdomas.

„Ten viskas gražiai surašy ta, tačiau iki šiol dar nė cento negavome, 
jaučiamės apvilti“, – neslepia p. Bertulis.

Pasak asociacijos vadovo, Vyriausybei nevykdant savo įsipareigo-
jimų, vietinės farmacijos įmonės gali prarasti savo pozicijas rinkoje, 
kadangi di džioji dauguma užsienio ga mintojų, importuojančių į Lie tuvą 
vaistus, jau seniai paden gė GMP sąnaudas, todėl gali taikyti lankstesnę 
kainų poli tiką.

Numatyta, kad pertvarkyti gamybą pagal GMP šalies įmo nėms reikės 
iki 2004 m. sausio, tačiau jau ir dabar, norint gauti naują licenciją vaistų 
ga mybai, reikia turėti GMP ati tinkančias technologijas.

Dideli pinigai
„Diegiant GMP reikalavi mus, įmonėms prireiks didžiu lių inves-

ticijų. Kita vertus, mažai tikėtina, jog visos bendrovės išsilaikys rinko-
je, – abejoja p.Bertulis. – Mes patys jau tu rime verslo planą, esame 
nu matę finansavimo šaltinius bei apimtis“. Tačiau tikslius skaičius p. 
Bertulis dar vengia įvar dyti, tik pabrėžia, kad tai di džiuliai pinigai.

„Kiekvienai įmonei, norin čiai įdiegti GMP, reikia de šimčių mili-
jonų EUR“ skaičiuoja asociacijos vadovas.

Pasak Lauros Sušinskaitės, „Vilniaus farmacijos fabriko“ general-
inės direktorės, šiuo metu vyksta derybos su kon sultantais, bendrovė 
svarsto keletą variantų. „Reikia viską, išnagrinėti, nes investicijos turi 
aprėpti nuo patalpų iki įran gos. Aišku, trūksta valstybės paramos, kol 
kas ji – tik paža dai. Juk Lietuvoje nėra net tinkamų specialistų įmonei 
pa ruošti pagal GMP“, – teigia p. Sušinskaitė.

Ką rašo Lietuvos spauda

Janina Černeckienė, „En dokrininių preparatų“ gamy bos direktorė, 
VŽ taip pat pažymėjo, jog procesas juda, vyksta projektavimo darbai, 
personalo mokymai, ateinan čiais metais yra numatyta ga mybinių 
patalpų rekonstruk cija.

„Šio projekto suma nema ža. Ieškome įvairių fondų, pro gramų, kad 
galėtume pasinaudoti parama“, – kalbėjo p. Čer neckienė.

Vaistai brangs
„Įvedus GMP standartus, vaistai Lietuvoje brangs – rin koje neliks 

pigių vaistų segmento, lietuviškų medikamen tų kainos ūgtels 2-3 
kartus“, – teigia p. Bertulis.

Šiuo metu Sveikatos apsau gos ministerija yra išdavusi 33 licenci-
jas vaistų gamybai, ta čiau realiai veiklą vykdo 13 įmonių, tiek pat jų 
priklauso asociacijai. Pernai asociacijos įmonių apyvarta buvo 102,2 
mln. Lt, tai 32% daugiau nei 2000 m.

Penkios farmacijos bendro vės („Biotechna“, „Ilsanta“, „Norfache-
ma“, „Liuks“, „Sanitas“) – ne visai gamybai turi lietuviškus GMP ser-
tifikatus, išduotus Lietuvoje, tačiau šie sertifikatai ES nepripažįstami.

Rūta Anužytė
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„Ilsanta“ iškelia vaistų gamybą iš Lietuvos
Farmacijos bendrovė „Ilsanta“, pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį 

su viena iš stambiau sių bendrovių Vokietijoje „Fresenius Kabi“, atsisako 
gamybos Lietuvoje ir ją perkelia į Lenkiją bei Vokietiją. Sprendimą 
padik tavo dėi konkurencijos mažėjan čios vaistų kainos.

Pasak Gunaro Bjorno Hinco (Gunnar Bjorn Hinz), bendro vės gen-
eralinio direktoriaus, įmo nės valdyba priėmė sprendimą nuo šių metų 
gruodžio pabaigos Lietuvoje nutraukti medikamen tų gamybą.

„Lietuvoje mes konkuruoda vome su importuojamais produk tais iš 
Vokietijos, Bulgarijos, įmo nės tose šalyse per pastaruosius metus labiau 
susikoncentravo ir išplėtė savo pajėgumus, o kartu sumažino kainas“, – 
anot p.Hinco, konkurencinė kova reikalau tų didelių investicijų.

Uždarę fabriką - augs
„Tokiu atveju produkcija brangtų, tačiau mes šiandien Lie tuvoje 

negalime kainų kelti, nes konkurencija labai smarki. Be to, kad investici-
jos atsipirktų, reikia didesnės rinkos“, – aiškino pasi traukimo motyvus 
bendrovės va dovas.

„Ilsanta“ Lietuvoje veikia nuo 1995 m., per tuos metus visos ben-
drovės investicijos sudaro 12 mln. USD.

Bendrovės apyvarta per pra ėjusius metus siekė beveik 13 mln. Lt ir 
buvo 6,4% didesnė nei 2000 m. Tačiau pastaruosius trejus me tus dirbta 
nuostolingai.

Iš 114 darbuotojų įmonė atlei džia 94,pasilikdama tik rinkodaros 
skyrių, kuris rūpinsis užsienio partnerių įmonėse Lenkijoje bei Voki-
etijoje gaminamų vaistų par davimais Baltijos šalyse. Pirmieji užsienyje 
pagaminti vaistai čia jau užregistruoti.

„Lietuvos farmacijos pramo nei „Ilsantos“ uždarymas reikš maždaug 
20% gamybos apimčių sumažėjimą. Tačiau mums tai žingsnis į priekį, 
nes, atsisakę ga mybos Lietuvoje ir išplėtę gami nių asortimentą, tikimės 
padidinti pardavimus 15–20% kasmet per artimiausius penkerius me-
tus“, – planuoja p.Hincas.

„Ilsanta“ gamina intraveninius tirpalus, importuoja vaistus, me dicinos 
prekes. Pagrindinis ben drovės produkcijos pirkėjas – li goninės.

Fabriką parduoda
Įmonė artimiausiu metu keti na parduoti savo fabriką. Paklaus tas, 

kokia jo vertė, „Ilsantos“ va dovas nevardijo skaičių, sakyda mas, jog 
apie tai dar anksti kalbė ti.

Ponas Hincas teigiamai verti na Lietuvos farmacijos pramo nę, 
tačiau pažymėjo, jog nei Sei mas, nei Vyriausybė iki šiol netu ri ben-
dros politikos, strategijos, kuri palaikytų šalies farmacijos pramonę, 
skatintų naujų įmonių kūrimąsi.

Rūta Anužytė

naujoS knygoS

Leidinys „Vaistų žinynas 2002“
UAB „Vaistų žinios“ išleido „Vaistų žinyną 

2002“. „Vaistų žinynas“ – tai serijinis leidinys apie 
vaistus, skirtas sveikatos priežiūros specialistams ir 
vaistininkams. Kiekvienas žinyno leidimas autorių 
ir redaktorių peržiūrimas bei atnaujinamas, at-
sižvelgiant į naujausius farmakologijos laimėjimus. 
Žinynas papildomas naujais Lietuvoje registruotais 
bei perregistruotais vaistais, nebeįrašomi vaistai, 
kurių registracija nutraukta ar pasibaigusi.

Pirmasis „Vaistų žinynas“ išleistas 1999 m., 
antrasis – 2000/2001 m., trečiasis – 2002 m. Leidi-
nio sudarytojas ir leidėjas – UAB „Vaistų žinios“. 
Žinyne galima greitai rasti glaustą reikiamą infor-
maciją apie vaistą. Leidinys reikalingas ir naudingas 
tiek vaistininkams, tiek gydytojams.

Provizorius Liudvikas Rulinskas

Vadovas apie naujausius vaistin-
guosius preparatus

2002 m. pasirodė išverstas į rusų kalbą V. Gri-
fito (W. Griffith) išsamus vadovas apie naujausius 
vaistinguosius preparatus kurie vartojami Europos 
šalyse. Duomenys apie vaistų paskyrimą, vartojimo 
būdą , dozavimą, pašalinius reiškinius ir atsargumo 
priemones pateikti lentelėse. Tai palengvina knygos 
skaitytojui geriau orientuotis faktų gausoje. Šis leidi-
nys pasirodo kiekvienais metais, o pirmą kartą jis pa-
sirodė 1983 metais ir iki šiol turi didelį populiarumą.

LFŽ inform.

Populiariausiu gamtinių 
produktų vadovas

Garsi JAV firma „Facts and Comparisons“ 2001 
metų pabaigoje išleido antrąją populiarių gamtinių 
produktų vadovo laidą. Šiame žinyne pateikiama 
moksliškai pagrįsta informacija pacientams apie 
populiariausius vaistinguosius augalus, nurodant jų 
farmakologinį veikimą bei toksikologijos duomenis. 
Aprašant kiekvieną vaistingąjį augalą, pateikiami 
naujausi mokslinės literatūros šaltiniai. Šis leidinys 
naudingas medicinos ir farmacijos specialistams, o 
taip pat suprantamai pateikiama speciali informacija 
pacientams.

LFŽ inform.
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MIELAI FARMACININKEI

žodžiai prov.Petro Maco

Leisk šiandieną Tau laimės linkėti
Gelsvų rožių nuskintais žiedais.
Tavo spindinčiu grožiu gėrėtis,
Kol šios rožės pilnai išsiskleis.

Priedainis:
Juk lopšinė vaikystės varpeliais
Nebegrįš mėnesienos takais, -
Laikas srūva kaip sraunūs upeliai,
Net sekundei sustoti neleis.

Glausk prie žiedo rausvas savo lūpas,
Tenedingsta nuo jų šypsena.
Tegu laimė ant žiedlapių supas,
Neaplenkia Tavęs niekada.

Priedainis:

Kaip alyvos – nuvysta jaunystė,
Rožėm skleidžiasi meilės kerai,
Kol dyglių jos dar nieks nepažįsta...
Linkiu Tau aš išlikti jaunai.

Priedainis:
Šiauliai 

2002 02 15

mano SvyLa

Visų sunkiausia – pažinti save.
Talis

Netikėkite žodžiais, nei savais, nei svetimais, tikėkite tik 
darbais, savais ir svetimais.

L. Tolstojus

Žmogus sutvertas veiklai. Neveikti ir negyventi žmogui 
– tas pats.

Volteras

Ne darbas sukurtas minčiai, o mintis sukurta darbui.
Volteras

Ką žmogus daro, toks jis ir yra.
G. Hegelis

Žmogaus siela – jo darbai.
H. Ibsenas

Apie kiekvieną žmogų dera spręsti iš jo darbų.
M. Servantesas

Statulą puošia išvaizda, o žmogų – jo darbai.
Pitagoras

Turime sustoti tik nakties poilsiui, kad atgautume jėgas. 
Sustojęs gyvenimas – tai mirtis.

R. Rolanas

Rytą pabudęs klausk savęs: „Ką aš turiu padaryti?“ 
Vakare, pirma nei užmigsi: „Ką aš padariau?“

Pitagoras

Beveik visų darbų sunkiausia pradžia.
Ž. Ž. Ruso

Kadangi negalite daryti visko, ko norite, tai norėkite tik 
to, ką galite padaryti.

Terencijus

Kasdien arba kas antrą dieną prisiversk padaryti tai, 
ko nemėgsti, kad išmušusi skaudžios būtinybės valanda 
neužkluptų tavęs netikėtai.

V. Džeimsas

Jūsų darbų rezultatus įvertins kiti; rūpinkitės tik savo 
širdies tyrumu ir teisingumu.

Dž. Raskinas

Tegu tavo darbai būna tokie, kokius norėtum prisiminti 
gyvenimo saulėlydyje.

M. Aurelijus

Nėra nieko, ko negalima būtų įveikti darbu.
Dž. Brunas

Uolumu ir sumanumu mažai kas neįvykdoma.
S. Džonsonas

Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio viršūnės galų gale 
nepasieks atkaklumas.

Č. Dikensas

Nebūtina visiems žmonėms garsėti didžiais darbais. 
Didžiausios galybės įsikūnijimas dažnai esti pa-
prasčiausia kantrybė.

H. Bušnelis

Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti.
H. Balzakas

Net pilką kasdienybę darbas gali paversti šventadieniu.
J. Rainis

Darbas gyvenime svarbiausia. Nuo visų nemalonumų, 
nuo visų nelaimių yra tik vienas išsigelbėjimas – darbas.

E. Hemingvėjus

Dirbk, kai liūdna, - tik darbas išblaško liūdesį. Dirbk, 
kad neįpultum į neviltį: niekas taip neapsaugo nuo 
slegiamos nykumos kaip darbas. Dirbk, kai lydi sėkmė: 
nėra geresnio vaisto nuo „laimėjimų svaigulio“ kaip 
darbas.

J. R. Becheris

Visų gražiausia ir brangiausia žmogui – tai pats jo 
gyvenimas. O gyvenimas palaikomas įvairiapusišku 
nepailstamu darbu. Vos tik apmirs žmogaus darbas, ims 
merdėti ir jo gyvenimas.

G. Kržižanovskis

Darbas alkio tėvas, virškinimo senelis, sveikatos 
prosenelis.

M. G. Safiras

Žiūrėki, kaip irsta tingus išsidykinėjęs kūnas,
Kaip pelkėja stovintys ežero vandenys.

Ovidijus

Malonus darbas išgydo sielvartą.
V. Šekspyras

Kas negali padaryti mažo dalyko, tas nepajėgs ir dide-
lio.

M. Lomonosovas

Niekuomet nepatiriu didesnės laimės, kaip tomis valand-
omis, kai darbas nepalieka man nė akimirkos laisvos.

Ž. A. Fabras

Minčių aruodas
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Provizorės analitikės darbą ji pradėjo 1965 metais 
Šilutės rajono centrinėje vaistinėje, o nuo 1969 m. dirba 
Respublikinėje kontrolinėje – analitinėje laboratorijoje. 
1974 m. pradėjo vadovauti šios laboratorijos analitiniam 
skyriui, 1981 m. skiriama laboratorijos vedėjo pavaduo-
toja, o 1990 m. – laboratorijos vedėja. Dabartiniu metu 
provizorė Stasė Štakėnaitė vadovauja Vilniaus vaistų 
kontrolės laboratorijai.

Tai farmacijos specialistė, turinti aukščiausiąją kval-
ifikacinę kategoriją ir didelę darbo patirtį, savo žinias, 
energiją ir sugebėjimus skirianti tam, kad šalies žmonės 
galėtų vartoti tik kokybiškus vaistus.

Provizorė S. Štakėnaitė aktyviai dalyvauja ir vi-
suomeninėje veikloje. Ji yra Lietuvos farmacijos 
sąjungos Vaistų analizės komisijos pirmininkė, LFS 
Vilniaus krašto  valdybos narė, skaitė pranešimus LFS 
suvažiavimuose, kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudama 
FIP kongresuose, teikė pasiūlymus kuriant farmacijos 
veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Linkime gerbiamai Stasei Štakėnaitei neblėstančios 
energijos, nemažėjančio profesinio principingumo, as-
meninės sėkmės.

LFS valdyba

Šviesiausio Ryto
Jums linkiu,
Minčių lengviausių,
Tarsi šerkšno pūkas,
Ir džiaugtis, kad
Mes esame, kviečiu, 
Kol žemė dar
Nuo mūs nenusisuko.

Provizorė 
Janina Urbienė

S. Štakėnaitė (antroji iš dešinės) LFS suvažiavimo metu

S. Štakėnaitė sveikina Kolegą 
V. Sedelskį  jubiliejaus proga

Nuoširdžiai sveikiname Kolegę garbingos 
sukakties proga!

2002 m. rugsėjo 6 dieną šventusią garb-
ingą gimtadienį šventė provizorė

STASĖ ŠTAKĖNAITĖ

S. Štakėnaitė su kolegomis prie vaistinės Raseiniuose 

jubILIejaI

Spalio 16 d. 15 val. į vaistinę rinkosi svečiai. Visiems susir-
inkus renginį pradėjo aktorė. Ji perskaitė buvusios darbuotojos O. 
Aliukonienės įrašą vaistinės metraštyje ir E. Selelionio eilėraštį 
„Gyvenimas“. Po to buvo pristatyta pirmoji šiose patalpose buvu-
si vaistinės vedėja Lionė Remeikienė, UAB įkūrėja Kristina Užu-
meckienė ir dabartinė direktorė Margarita Sinicienė. Provizorė 
M. Sinicienė trumpai supažindino svečius su vaistinės įkūrimo 
istorija. Tylos minute pagerbiami išėję Anapilin. L. Remeikienė 
ir K. Užumeckienė pasidalijo prisiminimais apie darbą šioje vais-
tinėje. Sveikinimo žodžius tarė Lentvario seniūnas Leonardas 
Karnila, LR Seimo narė Dangutė Mikutienė, LFS prezidentas 
prof. Eduardas Tarasevičius, Farmacijos muziejaus direktorius 
Tauras Mekas. Po sveikinimo kalbų vedančioji skaitė eiles ir 
kvietė pasiklausyti ansamblio atliekamų kūrinių.

Po to svečiai buvo supažindinti su šio renginio rėmėjais ir 
direktorės vardu jiems buvo padėkota už paramą „Rifarmai“, 
Litfarmai ir partneriams“, „Limedikai“, Entafarmai“, „Maudai“, 
„KRKA“ atstovybei, „Armilai“, žurnalui „Šeima ir pasaulis“.

Daug šiltų sveikinimo žodžių pasakė gausūs minėjimo dal-
yviai: UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ atstovas Darius 
Jaremčiukas, UAB „Litfarma ir partneriai“ atstovė Inesa Dau-
jotienė, buvusi darbuotoja Jolanta Lenkšienė, VĮ „Lentvario 
ambulatorija“ direktorė Lina Žvirgždauskienė, socialinių mokslų 
daktarė Regina Žukienė, Aukštadvario ir Onuškių vaistinių 
vedėjos ir kt.

Susirinkusieji su malonumu klausėsi ansamblio „Atrium“ 
atliekamų kūrinių, pabendravo, pasklaidė vaistinės metraštį.

Po koncerto 17.30 val. svečiai apsilankė Lentvario bažnyčio-
je, kur buvo laikomos mišios už mirusius.

Provizorė Margarita Sinicienė

Iš Lentvario vaitinės istorijos

1889 m. Izidorui Landau buvo išduotas leidimas steigti 
vaistinę Lentvaryje. Carinės Rusijos valdžios išduoti leidimai 
galiodavo vienerius metus. Kadangi gavęs oficialų dokumentą 
provizorius nesugebėjo atidaryti kaimo vaistinės Lentvaryje 
per metus, jam buvo atimta teisė ją steigti. 1890 m. Gydimo 
valdyba dar kartą išdavė leidimą steigti vaistinę, tik šį kartą 
pirkliui Isakui Segaliui. 1892 m. vaistinė jau veikė, jos savin-
inku buvo pirklio įpėdiniai, o vaistinei vadovavo žydų kilmės 
provizoriaus padėjėjas M. A. Rut. Dažnai keitėsi Lentvario 
vaitinės vedėjai: 1893 m. – A. Mlezingeris, nuo 1895 m. – lietu-
vis katalikas I. Kliukovskis, 1898 m. žydas prov. M. Mankovič. 
Labai įdomu, jog vienas šaltinis nurodo, kad vaistinė veikė 
nepertraukiamai, tačiau kitas – archyvinis šaltinis – nurodo, 
kad 1905 m. T. Muškatas norėjo steigti vaistinę Lentvaryje, 
bet vėliaus šios minties atsisakė. 1907 m. gegužės 17 d. prov. 
K. Podberskis įsteigė vaistinę. Tai verčia manyti, kad nuo 
1905 m. iki 1907 m. gegužės mėn. Lentvaryje vaistinės nebu-
vo. 1902 m. K. Podberskis savo vaistinę išnuomavo farmacinei 
Segalio bendrijai.

1912 m. vaistinės nuosavybės teise perėjo žydų tautybės 
vaistininkui A. Lapinui. Jis buvo ir vaistinės vedėjas. Šis vais-
tininkas vadovavo vaistinei ir lenkmečiu iki 1936 m.

Lentvario vaistinė buvo nuo 1918 m. Geležinkelio gat-
vėje nedideliame name, jos savininkas – A. Lapinas. Karo 
metu pastatas sudegė, vedėją Lapiną suėmė vokiečiai. Gaisro 
likučius gelbėjo vaistininkas T. Voicechovskis ir darbuotoja 
Žultkevič. Po šio gaisro vaistinė įsikūrė buvusiame valsčiaus 
pastate.

1966 m. vaistinė persikėlė į naujas patalpas.

Šventinę nuotaiką svečiams suteikė muzikantų trio „Atrium“

Susirinkusiems į vaistinės jubiliejaus minėjimą direktorė, 
provizorė Margarita Sinicienė „išdėstė“ šios sveikatinimo 
įmonės  įkūrimo ir veiklos istoriją per 11 dešimtmečių...

Vaistinės kolektyvas per minėjimo iškilmes

jubILIejaI
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Marcinkonys –gyvenvietė sausų smėlėtų miškų vidury. Šiuo metu 
joje registruota apie 1500 gyventojų. Žmonių čia gyventa nuo neat-
menamų laikų. Aplinkiniuose kaimuose randama gausūs dar akmens 
amžiuje gyvenusių žmonių buities reliktai. Šie miškai vadinami Gudų 
giria, nes čia šimtmečiais kontaktavo dzūkai su gudais, todėl ir šitų 
girių gyventojų tarmės pinasi. Ir dainose vis minimas gudų kraštas, 
gudų šalis. Vis su liūdesiu, vis su ilgesiu, su liūdna svajone ištekėjus 
mergelei į gudų šalį vėl į čia sugrįžti. Jei ne į savo namelius, tai bent 
po kiek metelių gegula užkukuoti savo motulės vyšnių sodelyj.

Siaurinė Gudų girios riba eina Merkio upe, bet Gudų giria dar 
dažnai vadinami ir miškai už Merkio, einantys paplente nuo Alytaus 
rajono ribos iki Druskininkų ir Gardino.

Tai patys didžiausi Lietuvos miškai. Čia ilgiausia išsilaikė ir 
toji gausi senovės Lietuvos fauna. Paskutinė meška buvo nušauta 
1882 m. prie Musteikos (Čepkelių raisto prieigose, apie 15 km nuo 
Marcinkonių).

Tai lengvų smėlių, ūkininkavimui blogų žemių kraštas, kur tik 
šiaip taip užauga bulvės, rugiai, viena kita daržovė. Žmones čia maitina 
giria. Vyrai, jei gauna darbo, dirba miškuose, o šiaip vasarom visi 
uogauja, grybauja ir taip užsidirba šiokias tokias pajamas išgyventi 
iki kitos vasaros. Anksčiau dar šituos šilų gyventojus maitino žuvimi 
ir upeliai, ežerėliai. O dabar jau ir grybiena sparčiai nyksta. Beieškant 
menkiausio grybelio išknisama miško paklotė, iškapstomos samanos, 
kemsynai, išgaruoja drėgmė ir apie gražuolius šilų baravykus lieka tik 
dainos ir senų žmonių prisiminimai.

Kol Druskininkuose veikė sanatorijos, daugelis krašto moterų dirbo 
ten valytojomis, sanitarėmis. Kabeliuose buvo šiaip taip gyvuojantis 
tarybinio ūkio filialas. Kol buvo valdžios išlaikomas. Kaimai aiškiai 
sensta. Gyventojų, ypač jaunimo vis mažėja. Dauguma mokinių iš 
Kabelių, Musteikos, Margionių vežiojama į Marcinkonių mokyklą. 
Amatų čia jokių. Verslo jokio. Atrodo, kad tai Dievo užmirštas kraštas. 
O iš tikrųjų tai valdžios primirštas ir paliktas likimo valiai, užkraunant 
visas problemas savivaldybėms, kurios čia mažai ką tepajėgios padaryt. 
Taip ir nyksta senoviniai kaimai tarp sausų miškų, prie gražių ežerėlių 
ir švariausių upelių, tekančių iš tyrų miško šaltinių. Tai tokie kaimai, 
kaip Mančiagirė, Ziūrai, Zervynos (prie Ūlos), Mardasavas, Trasninkas, 
Puvočiai (prie Merkio), Kabeliai (prie Grūdo ežero), Lavysas (prie 
Lavyso ežero) ir kiti. Tai kaimai-muziejai po atviru dangumi. Dar vis 
gyvi, ne butaforiniai kaip kokie bedvasiai sunaikintos Lietuvos maketai 
Rumšiškėse. Bet jau nykstantys. Matant, stebint ir viską suprantant 
ne kokiam okupantui, o patiems, tapusiems abejingais viskam iš ko 
neįmanoma išspausti pinigo. Bet ar ne pigiau būtų sustabdyti šio krašto 
eroziją duodant norintiems beprocentines paskolas pastatų remontui ar 
statybai. Ar neatsirastų čia sąlygos kaimo turizmui?

Kabeliuose paklausus sutikto žmogaus, kaip iš čia patenkama į 
Marcinkonių vaistinę, gavome paaiškinimą, kad jie gydosi žolelėm, o 
šiaip į Marcinkonis patenkama dažniausia pėstute. O Marcinkonyse 
vaistinėlė virš šimto metų senumo name. Sienojai supuvę, suvaržyti 
sąramom ir geležiniais varžtais tai dar stovi, bet viduje jau taip supuvę, 
kad vinys nesilaiko, todėl sienos tik šiek tiek aplygintos priklijuotais 
popieriais. Vaistinės mėnesio apyvarta apie 10000 Lt, nes iš kaimų per 
miškus dešimtim kilometrų žmonės vaikšto pėsti ir gydosi žolelėm.

Tai kaip bus toliau? Kai kurie aukštai patekę valdžios vyrai sampro-
tauja, kad kaimuose, jei vaistinės neišsilaiko, tai jos ten ir nereikalingos. 
Vaistus gali pardavinėti ir kaimo felčerės. O jei nori išgelbėti vaistines 
nuo bankroto, kaimo farmacininkai gali laikyti kiaules. Neseniai tokia 
žinutė buvo internete.

Genialu. Šmaikštu.
Juoktis gali tas, kam neliūdna ir nieko neskauda. O liūdėti šitame 

krašte visais laikais buvę dėl ko. Tik žmonės čia užsigrūdinę ir nepasid-
uoda. Kovoja su savo kasdienybe ir patys save linksmindami guodžiasi. 
Todėl čia ir tie garsūs kaimų etnografiniai ansambliai (Žiūrų, Puvočių) 
ir tie kluonų teatrai. Čia žmonės ne tik dainuoja, gieda ir meldžiasi, bet 

vieningai stoja gintis ir prieš savo skriaudėjus.
Apsilankę Kabeliuose pamatysime unikalios išvaizdos kryžius. Labai 

aukštus, su dviem skersiniais. Bet kodėl čia tie kryžiai tokie jau sunkiai 
geba paaiškinti net ir vyresnio amžiaus žmonės. O jie čia stovi kaip kovų 
už lietuvybę paminklai – mat jie priminė Vyčio kryžius (B.Kviklys. Mūsų 
Lietuva I.1). 1919 m. išvijus bolševikus šitas kraštas iki Merkio atiteko 
lenkams ir daug prisikentėjo. Bet žmonių patriotizmas nuo to tik stiprėjo. 
Jis čia buvo stiprus pokario metais, toks yra ir dabar.

1945 m. vasarą į Kabelių girininkiją atvyko inžinierius pulkininkas 
Juozas Vitkus-Kazimieraitis ir ėmė vadovauti Pietų Lietuvos partizanų 
apygardai. Tikriausiai šią vietovę pasirinko ne vien dėl to, kad čia buvo 
dideli miškai. Šis gabus ir doras Lietuvos karininkas (ką pripažino ir 
priešai), baigęs Švedijos karo akademiją, gerai žinojo visą Lietuvą, todėl, 
matyt, ryžosi čia pasikliauti žmonių patriotizmu, sąžiningumu ir pastovu-
mu. Ir neapsiriko. Ne viena. jo slėptuvė čia buvo rasta atsitiktinai, susekta 
ar kitaip išslaptinta, bet jį šitame krašte lydėjo sėkmė (žuvo Žaliamiškyje 
tarp Liškiavos ir Leipalingio).

Už 7 km į pietryčius nuo Marcinkonių prasideda 8453 ha plotą 
užimantis Čepkelių rezervatas. Tai raistai, liūnai, daugybė ežerėlių, 
akivarų su natūralia, civilizacijos dar nepažeista augmenija ir gyvūnija. 
Tai didžiausias Lietuvos raistas su apsauginiais jį gaubiančiais miškais. 
Ir pelkės Lietuvoje čia giliausios. Jose glūdi Lietuvoje storiausias durpių 
sluoksnis. Šis durpynas susidaręs užlinkusio gilaus ežero dugne. Durpių 
sluoksnio pavyzdžiuose randama mokslui įdomių retų augalų liekanų ir 
sėklų. Liūnų paviršiuje rudenimis raudonuoja spanguolės, pavasariais per 
tuoktuves burbuliuoja kurtiniai, vilkų rujos stūgaujančios apie Blovieščius 
kai pradeda tirpti sniegas, ne tiek ką nors gąsdina, kiek praneša, kad vilkai 
jau poruojasi ir čia jie gali ramiai gyventi.

Provizorius Kęstutis Orinas

Kabelių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų 
Bažnyčia. Ši bažnyčia pastatyta prieš 90 metų.

Vienas iš unikalių 
Kabelių apylinkių Vyčio 
kryžių.
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Prieš 100 metų statyta Marcinkonių pirmoji lietuviška 
mokykla. Čia buvo filmuoti kai kurie „Niekas nenorėjo 
mirti“ kadrai (Lokio suėmimas).

Kraštas, kuriame vyko 
farmacininkų dienos

L F S  organizuotos „Farmacijos dienos-2002“ Marcinkonyse

Tradicinis vėliavos 
pakėlimas 

Tradicinės 
žuvienės  norėjo 
paragauti ir FF 
dekanas prof. 
P. Vainauskas

Svečiai iš Latvijos sutinkami su muzika Pakeliui į Grūto parką

Dzukijos krašto etnografinio ansamblio dainų ir šokių atidžiai klausėsi ir jauni, ir 
vyresnieji farmacijos dienų dalyviai

Vėliavos nuleidimasGražiausiai įrengtos palapinės gyventojams buvo 
įteiktas prizas

Kas, Kur, Kada
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Taip buvo pagerbti gausūs renginio rėmėjai

Tervetės parke galima buvo grožėtis ir nuostabiu kraštovaizdžiu ir senosios 
pilies griuvėsiais...

Prisiminus vaikystės 
įgūdžius lengvai 
galima pasiekti 
viršūnę

Renginio dalyvius šildė laužo liepsna ir etnograf-
inio ansamblio dainos ir šokiai

Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos atstovai su farmaci-
jos studentais

Latvijos „Vaistininkų vasaros dienos“
Rugpjūčio 2–4 d. d. Latvijos farmacininkų draugija (LFB) surengė 
„Vaistininkų vasaros dienas“ Bauskės rajone Saulainės technikos 
mokykloje. Penktadienį vakare iš visų Latvijos regionų atvykusios 
vaistininkų šeimos ir svečiai įsikūrė bendrabutyje, o po to stadione 
stebėjo įspūdingą renginio atidarymą – vėliavos pakėlimą, svečių 
sveikinimo kalbas, liepsnojantį laužą. Šeštadienį dalyviai buvo 
pakviesti į rytinės gimnastikos pratybas, po pusryčių klausėmės 
paskaitos apie sveiką mitybą, o po to buvo maudynės Lielupės up-
ėje… Beveik visą dieną stadione vyko įvairios sportinės varžybos 
skirtos ir vaikams, ir senjorams, ir tikrėms sporto aistruoliams. O 
svečiams iš Lietuvos, Estijos ir Lenkijos buvo surengta speciali 
programa. Mes vykome į Tervetės poilsio parką, kuris stebino 
nuostabiu kraštovaizdžiu, pilies griuvėsiais, medžio skulptūromis, 
nykštukų gyvenviete, iš rastų pastatyta gynybine pilimi, įspūdingais 
kabančiais tiltais, etnografinėmis sodybomis. Nepakartojama įspūdį 
paliko Rundalės pilies rūmai, kuriose yra prabangus viešbutis ir ek-
sponatais turtingas muziejus bei iškilmingų priėmimų salės. Jose šiuo 

metu lankosi ne tik jaunavedžiai bet ir Latvijos valstybės vadovai su 
užsienio svečiais. Vakare prieš saulėlydį visi klausėmės etnografinio 
ansamblio dainų, o „Grindeks“ gamykla surengė švediško tipo ban-
ketą. Beje šį renginį parėmė net 20 vaistų gamintojų atstovybių, vaistų 
didmeninių firmų, Bauskės vaistinė, vaistų informacijos centras. 
Mes LFS nariai ir FF studentai pabuvoję Latvijos kolegų renginyje 
sužinojome daugiau apie kaimynų farmacijos problemas iš „pirmų 
lūpų“, apie šios šalies papročius, istoriją ir gamtą. Šiame „Vasaros 
dienų“ renginyje dalyvavo ir Latvijos Farmacijos departamento, ir 
Vaistų agentūros, ir Farmacijos fakulteto, ir vaistinių, atstovybių, 
gamyklų farmacininkai su šeimynomis arba draugais ir draugėmis.

Kas, Kur, Kada

Lietuvos farmacijos sąjunga pagal senas tradicijas ir šiemet 
liepos 26–28 dienomis buvo pakviesta į Estijos farmacijos 
dienas. Renginys vyko Latvijos pasienyje Kurgjarvė (Voru 
rajonas) miestelyje, gražioje sporto bazėje.

Penktadienį po iškilmingo šventės atidarymo visi šventės 
dalyviai: Estijos farmacijos sąjungos nariai, svečiai iš Latvijos, 
Suomijos bei Lietuvos turėjo galimybę pakilti oro balionu ir 
pamatyti gražias apylinkes iš paukščio skrydžio. Ilgai nes-
varstę, pakilome ir mes. Po to, kupini neišdildomų įspūdžių, 
skubėjome į vasaros areną, kurioje koncertavo Estijos moterų 
ansamblis. Koncertas buvo ypatingas tuo, kad jam e dalyva-
vusios moterys buvo persirengusios vyrais.

Jau gerokai po pusiaunakčio, dar besitęsiant smagiai 
diskotekai, šventės dalyviai hole, prie apvalaus stalo, ilgokai 
diskutavo apie panašias ir skirtingas, bet visų šalių vaistin-
inkams labai aktualias problemas.

Ir atrodo, kad pernelyg anksti išaušo šeštadienio rytas. 
Sotūs pusryčiai ir Tartu universiteto profesorių įdomios paskai-
tos apie maisto papildus.

Vėliau buvo dar viena labai įspūdinga atrakcija – upėtakių 
gaudymas. Čia pat, gražaus kalno papėdėje, sugauti upėtakiai 
buvo kepami, rūkomi ar (pageidaujantiems) buvo paruošiami 
„išsinešimui“.

Po pietų lankėmės partizanų buveinėje, išklausėme įdomų 
pasakojimą apie jų sunkią, bet labai išmintingą išgyvenimo is-
toriją, drąsiausi ragavo nacionalinės Estijos naminės degtinės, 
kuri net 70o stiprumo.

Tuo pat metu vyko ir nacionalinė liaudies šventė, tad vėlgi 
turėjome galimybę padainuoti estiškai, stebėti gaisrininkų 
varžybas, purvo aistruolių rungtynes.

Po vakarienės, skambant jau tikro vyriško ansamblio 
atliekamiems garsams, mus linksmino vyrų striptizo grupė 
iš Tartu. Natūralia žvakių šviesa apšviestoje scenoje dar ilgai 
vyko smagi diskoteka...

Sekmadienio rytą visi kopėme į aukščiausią Baltijos šalyse 
kalną, kurio aukštis 318 m., o jo pavadinimas „Suurel Mu-
namael“ išvertus į lietuvių kalbą reiškia „Didžiojo kiaušinio 
kalnas“. Čia įvyko iškilmingas šios gražios šventės uždarymas, 
skambant estiškoms melodijoms.

Mane sužavėjo ir nustebino Estijos vaistininkų vieningu-
mas, dėmesys, svetingumas ir mokėjimas linksmintis. Kitais 
metais estai organizuos „Vasaros dienas“ jau 40-tą kartą.

Provizorė Astrida Tamošiūnienė,
LFS Kauno krašto pirmininkė

E s t i j o s
farmacijos dienos – 2002

Kas, Kur, Kada
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K R O K U V O S
M. Koperniko Medicinos akademijos

FARMACIJOS MUZIEJUS
Kurdami ir vystydami modernią farmaciją, negalime pa-

miršti šios sveikatinimo srities ištakų. Džiaugiamės, kad LFS 
narių pastangomis buvo atkurtas Farmacijos istorijos muziejus 
Kaune, kurio eksponatai įdomūs ir farmacijos studentui, ir 
kiekvienam farmacijos specialistui. Šio muziejaus „vizitinę 
kortelę“ jau spausdino „Lietuvos farmacijos žinios“. LFS žur-
nalo beveik kiekviename numeryje talpinama medžiaga apie 
Europos šalių farmacijos muziejus. Šį kartą norime trumpai 
pristatyti Lenkijos farmacijos muziejų, kuris, kaip ir kauniškis, 
yra Krokuvos Medicinos akademijos sudėtyje ir tarnauja ne 
tik studentų mokymo tikslams, bet ir plačiajai visuomenei.

Gausi farmacijos specialistų delegacija, vykdama į Pa-
saulinį farmacijos kongresą, Nicoje rugsėjo 24 d. aplankė vieną 
turtingiausių savo eksponatais Farmacijos muziejų Krokuvoje. 
Beje, šis muziejus 2001 m. pažymėjo 55 metų įkūrimo sukaktį. 
Įdomu pažymėti, kad pirmieji farmacijos istorikai iškėlė idėją 
įkurti Lenkijos farmacijos muziejų dar 1881 m. Tačiau tik 
1946 m. Krokuvos Farmacijos Rūmų („Izba Aptekarska“) 
priėmė sprendimą įkurti muziejų. Tuo tikslu ji kreipėsi į visus 
Lenkijos vaistininkus, prašydama siųsti senus vaistinės indus, 
knygas, prietaisus, baldus ir t.t. 1951 m. panaikinus Farmacijos 
Rūmus, buvo pakeistas muziejaus pavadinimas, o nuo 1961 m. 
šis muziejus priklauso Krokuvos Medicinos akademijai. Prof. 
V. Rioskė (W. Roeske), būdamas šio muziejaus direktoriumi, 
padėjo daug pastangų, kad būtų gautos iš Krokuvos miesto 
valdžios tinkamos patalpos. Beje, mūrinis namas, kuriame 
įsikūręs muziejus, buvo pradėtas statyti dar XV amžiuje, o 
XVI, XVII ir XVIII a. vyko įvairūs rekonstrukcijos darbai.

Muziejaus eksponatai išdėstyti trijuose aukštuose ir rūsy-
je. Įėjus į muziejų, žvilgsnis krypsta į Farmacijos muziejaus 
įkūrėjo dr. S. Pronio biustą, kurio pastangomis buvo surinkta 
apie 15000 eksponatų ir 5000 tomų biblioteka. Rūsyje ekspon-
uojama XVI–XIX a. įranga vaistų gamybai. Statinėse buvo 
laikomi vynai, o dideliuose keramikos induose buvo laikomos 
žaliavų atsargos. Kitoje rūsio patalpoje eksponuojama seno-
sios laboratorijos įranga. Čia ir destiliacijos variniai aparatai, 
ir perkoliatoriai, ir stiklinės bei grafitininės retortos, skirtos 
vaistingųjų medžiagų išskyrimui arba gryninimui.

Pirmame aukšte įrengta puošni XIX a. oficina, kurioje pa-
talpinti ne tik įspūdingi vaistinės baldai, štanglazai, grūstuvės 
ir vaistų pavyzdžiai, bet ir žymių farmacijos mokslininkų bei 
nusipelniusių farmacininkų portretai, universitetų diplomai ir kt.

Antrojo aukšto trijose salėse eksponuojami puošnūs vais-
tinių indų rinkiniai, pagaminti iš stiklo, keramikos, porceliano, 
medienos. Beje, čia vaistininko T. Torosievičiaus (Torosiew-
icz) biustas už jo mokslinius straipsnius, skirtus tamsaus stiklo 
indų pritaikymo galimybėms vaistų laikymui.

Šiame aukšte galima susipažinti su egzotiškomis vaistų 
gamybai skirtomis žaliavomis iš mineralų, žuvų ir gyvulių 
organų. Ypač gausi eksponatais retųjų spaudinių kolekcija, 
vaistų analizės laboratorijų įranga.

Trečiame aukšte išradingai eksponuojamos augalinės 
žaliavos, kurios patvirtina Paracelso žodžius, kad „visa gamta 
– tai vaistinė“.

Taigi, Krokuvos farmacijos muziejus, turintis virš 22000 
eksponatų, kviečia kiekvieną farmacininką užsukti valandėlei 
ir pajusti mūsų profesijos ištakas. Jei būsite Krokuvoje, būtinai 
užsukite į šiuos farmacijos istorijos rūmus, kurie yra Floriano 
gatvėje 25 numeriu pažymėtame name.

Hab.dr., prof. Eduardas Tarasevičius

Iš FarmacIjoS IStorIjoS
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FARMACIJOS IR FARMACIJOS 
MOKSLŲ PASAULINIS KONGRE-
SAS 2003 METAIS ĮVYKS SINDE-
JUJE
RUGSĖJO 6-11 D.

Dėl informacijos apie kongresą 
prašome kreiptis į LFS.

Tel./faksas: 8-5-2628758
El. paštas: LFSpharm@takas.lt


