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Sniegynų pasaka
Naktis kaip pasaka šviesi,
Sidabro žvaigždės žemėn krinta,-
Žmogau, į jas rankas tiesi,
Nors prisiliesti ir užginta.

Ištarti žodžio negali -
Tik spindinti tyla dainuoja!
Sniege šešëliai kaip gyvi
žvaigždėtais blyksniais raibuliuoja.

Žvaigždynais išpuošta skara – 
Kaip sapnas vaikiškas ir keistas…
Sniegynų pasakos skaidra
Pašvaistėm prieš mane nukaista.

Savąja žvilganėta vėsa
Slaptingai gaudžia ir vilioja, 
Paliečia skruostus jos šviesa – 
Mintis apmirusi sustoja…

Prigluski širdžia prie žvaigždės –
štai ta šalis, kurios ieškojai,
Kur visa spinduliuos, žėrės,
Žaibuos vaivorykštėmis toliai.
Ir kaip galinga meilė čia,-

Kokia tyra ištikimybė!
Ramybė, spindinti, šventa
Šarmoto patalo vaiskybėj.

Troškimai, rūpesčiai, skausmai
Spindžiausiais deimantais pavirsta…
Tik – veržlūs ilgesio sparnai
Šiaurinių vėjų gūsiuos miršta.

Tokia žiemos naktis šviesi,
Sidabro žvaigždės žemėn krinta…
Ir vėl į jas rankas tiesi,
Nors ir žinai – paliest užginta.

Juozas Ardzijauskas

Viena seniausių vaistinių, išlaikiusių pirminį interjerą, Aleksandrijos mieste Virdžini-
jos valstijoje (JAV)
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Nuolatinis LFS rėmėjas

Gerbiama LFS XVII suvažiavimo Pirmininke,
Gerbiamos kolegės ir kolegos,
Mieli svečiai,

Prieš pristatydamas Jūsų dėmesiui LFS per trejus metus atliktus darbus, 
norėčiau trumpai priminti mūsų visuomeninės organizacijos tikslus ir uždav-
inius. Jie surašyti mūsų Sąjungos įstatuose.

Norėčiau ypatingai pabrėžti mūsų organizacijos tikslus – tai, pirmiausia, op-
eratyvi ir kompetentinga farmacinė pagalba Lietuvos gyventojams bei LFS narių 
teisių ir interesų gynimas ir atstovavimas. Suprantama, kad šie tikslai pasiekiami 
per LFS narių kasdieninę veiklą, įgyjant gyventojų pasitikėjimą bei paramą, 
iš esmės keičiant mūsų šalies farmacijos sistemą, tobulinant ir integruojant į 
Europos lygmenį specialistų ruošimo ir jų kvalifikacijos kėlimo programas bei, 
kas ypač svarbu, keičiant farmacijos specialistų požiūrį į pacientą.

Norėčiau taip pat priminti pagrindinius LFS uždavinius bei jų įgyvendinimo 
būdus ir priemones. LFS uždaviniai – tai normatyvinių teisės aktų projektų 
rengimas ir dalyvavimas tobulinant aprūpinimo vaistais sistemą, dalyvavimas 
farmacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemoje, LFS narių teisių bei in-
teresų gynimas, gamybinių bei pažintinių ekskursijų organizavimas, LFS narių 
teisių bei interesų gynimas, LFS narių atstovavimas Tarptautinės farmacijos fed-
eracijos (FIP) forumuose bei Europos Sąjungos Farmacijos reikalų komisijoje.

Tai ypač svarbu žinoti jauniesiems farmacijos magistrams, kurie papildė 
LFS gretas. Jų jaunatviška energija ypatingai svarbi spartinant LFS uždavinių 
įgyvendinimą.

	 I.	LFS	organizacinė	struktūra	
1999 m. lapkričio 5-–6 d. Vilniuje įvykęs LFS XIV suvažiavimas išrinko 

LFS valdybą šios sudėties:
1. LFS prezidentas Eduardas Tarasevičius
2. Viceprezidentas Saulius Kmitas
3. Viceprezidentas Saulius Mykoliūnas
4. Viceprezidentė Janina Milda Siaurusaitienė
5. Sekretorius Nerimantas Steikūnas
6. Iždininkė Nijolė Bacenskienė
7. Vilniaus krašto pirmininkė Marytė Ūzienė
8. Kauno krašto pirmininkė Astrida Tamošiūnienė
9. Klaipėdos krašto pirmininkė Danutė Varvolytė
10. Šiaulių krašto pirmininkas Algis Tvarušis
11. Teisės ir etikos kolegijos pirmininkė Birutė Karnickienė
12. Socialinės farmacijos komisijos pirmininkas Raimondas Radžiūnas
13. Klinikinės farmacijos ir ligoninių vaistinių komisijos pirmininkė Vir-

ginija Kantakevičienė 
14. Vaistų analizės komisijos pirmininkė Stasė Štakėnaitė
15. Farmakognozijos komisijos pirmininkė Zita Barsteigienė
16. Vaistų gamybos komisijos pirmininkas Gintautas Storpirštis
17. Teisės aktų sumanymo komisijos pirmininkas Saulius Mykoliūnas
18. Farmacijos studijų ir kvalifikacijos kėlimo komisijos pirmininkas Paulius 

Vainauskas
19. Didmeninės vaistų prekybos komisijos pirmininkas Henrikas Petkevičius
20. Farmacijos istorijos komisijos pirmininkė Daiva Jenciuvienė
21. “Lietuvos farmacijos žinių” žurnalo redaktorius Eduardas Tarasevičius
22. LFS XV suvažiavimo pirmininkas Saulius Kmitas
23. Revizijos komisijos pirmininkė V. Jokimienė

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 
1999–2002 metų veiklos apžvalga
(Sutrumpintas pranešimas, perskaitytas LFS XVII suvažiavime)

Suvažiavimo dalyvius sveikino LR Seimo 
nariai J. Olekas (viršuje) ir R. Juknevičienė 

(apačioje)

Iš LFS veIkLoS
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vaistų kainodaros peržiūrėjimui, ir Ligonių kasų įsiskolinimo 
likvidavimui, ir Farmacijos departamento bei Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) reorganizavimui, ir „Lietu-
vos farmacijos žinių“ redakcijos patalpų klausimo sprendimui.

2000 metais LFS veikla buvo nukreipta ir Farmacijos depar-
tamento prie SAM statuso įteisinimui, ir Būtinojo aprūpinimo 
vaistinės statuso pagrindimui, ir naujo projekto „Berecepčiais 
vaistais šalinamų negalavimų ekspres diagnostika ir farmacinė 
rūpyba“ įgyvendinimui. Seimo Sveikatos reikalų komitete 
dalyvauta svarstant VLK įsiskolinimo vaistinėms problemą, 
o 2002 m. gegužės mėn. kartu su Vaistinių asociacija „PROV-
IFARMA“ ir Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociacija 
parengtas kreipimasis į Premjerą A. Kubilių, SAM ministrą 
R. Alekną ir VLK direktorių S.Janonį dėl būtinumo skubiai 
skirti papildomą finansavimą kreditoriniam VLK įsiskolinimui 
vaistinėms likviduoti bei peržiūrėti kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą. Gautas p. S. Janonio raštas, kuriame nurodoma, kad 
VLK kreipsis į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą dėl 
šios problemos sprendimo. 

Šiais metais LFS darbo grupė kartu su “PROVIFARMOS” 
atstovais parengė “Farmacinės veiklos įstatymo” alternatyvinį 
projektą ir jį paskelbė viešam svarstymui “Lietuvos farmacijos 
žinių” žurnale. Šiame projekte buvo įrašyta vaistinės savin-
inkui būtina sąlyga – aukštasis farmacinis išsilavinimas, o 
vaistinės ir jos filialų steigimas turėtų būti vykdomas atsižvel-
giant į gyventojų skaičių, administracinį teritorinį paskirstymą 
ir atstumą iki esančių vaistinių.

2000 metais LFS atliko farmacijos specialistų nuomonių 
tyrimą anketomis ir dėl vaistinės savininko provizoriaus (98% 
pasisakė už šią nuostatą), ir dėl vaistinių steigimo, atsižvelgiant 
į gyventojų skaičių (80% pritarė), ir dėl atstumo iki esančios 
vaistinės (93% atsakymų teigiami: 53% – už 500 m. atstumą; 
32% – už 300 m.; 3% – už 100 m.; 13% – už 1000 m. atstumą).

2000 metais buvo parengtas „Geros vaistų platinimo 
praktikos“ taisyklių projektas ir paskelbtas viešam svarstymui 
„Lietuvos farmacijos žinių“ žurnale. Ypač aktyviai dalyvavo 
šio projekto rengime ir svarstyme LFS komisijų pirmininkai 
dr. H. Petkevičius ir dr. R. Radžiūnas.

2000 m. lapkričio 10–11 d. Kaune įvyko LFS XV suvažia-
vimas. Jame dalyvavo pirmasis provizorius – Seimo narys 
A. Klišonis, o taip pat Europos šalių farmacijos specialistų 
visuomeninių organizacijų Europharm Forum prezidentė Maja 
Jakševac-Mikša, kuri padarė pranešimą apie vykdomą partn-
erystės su Vokietijos vaistininkais projektą „Paciente, klausk 
apie savo vaistus“. Svečių tarpe buvo ir Lenkijos, Latvijos 

bei Rusijos atstovai. Po išsamių pranešimų, kuriuos skaitė 
LFS nariai: prof. P. Vainauskas, E. Latvienė, R. Balčiūnienė, 
E. Kvedarienė, G. Viskaitis, L. Akramas, bei diskusijų buvo 
priimta rezoliucija.

Šioje rezoliucijoje, kuri buvo įteikta LR Prezidentui V. 
Adamkui, Seimo Pirmininkui A. Paulauskui, Ministrui Pirmin-
inkui R. Paksui, Sveikatos apsaugos ministrui V. Janušoniui, 
atkreipiamas dėmesys į esamas problemas farmacijos sekto-
riuje ir prašoma kuo skubiau jas spręsti. Rezoliucijoje buvo 
siūloma SAM skubos tvarka baigti Nacionalinės vaistų poli-
tikos programos rengimą ir patvirtinti ją Seime; buvo prašoma 
priimti Farmacinės veiklos įstatymo papildymo ir pakeitimo 
įstatymą, įteisinant vaistinių savininko nuosavybės formą – 
100% kapitalo akcijų priklausomybę farmacijos specialistui; 
dėl vaistinių privatizavimo – taikyti lizingo metodą; VLK 
įsiskolinimą vaistinėms – skubos tvarka pripažinti valstybės 
skola ir numatyti jos likvidavimo etapus; dėl naujų vaistinių 
steigimo – atsižvelgti į gyventojų skaičių, o kaimo vaistinėms 
taikyti ypatingą statusą; įteisinti Geros vaistų platinimo prak-
tikos bei Vaistinių geros praktikos nuostatas; dėl vietinės vaistų 
gamybos – patvirtinti šios pramonės vystymo programą; dėl 
Lietuvos kompetentingo atstovo dalyvavimo Europos Far-
makopėjos komisijos darbe - organizuoti konkursą kandidato 
atrinkimui; dėl LFS būstinės ir „Lietuvos farmacijos žinių“ 
žurnalo bei „Vaistažolininkystės muziejaus“ patalpų buvo 
kreiptasi paramos į SAM.

Labai apmaudu konstatuoti tą faktą, kad beveik visi rezoli-
ucijoje pateikti prašymai buvo neišgirsti ir neįgyvendinti.

2001 m. balandžio 21 d. Biržų pilyje įvyko svarbus tarptau-
tinis renginys – „BaltPharm Forumas–2001“. Reikia priminti, 
kad tokie Baltijos šalių forumai, vykę prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, LFS iniciatyva buvo atgaivinti 1998 m. Vilniuje. Čia 
buvo pasidalinta patirtimi apie vaistų kainodarą ir vaistų 
kompensavimo sistemų ypatumus kiekvienoje Baltijos šalyje 
bei pateikta farmacijos teisės aktų apžvalga.

Tais pačiais metais LFS, bendradarbiaudama su „PROVI-
FARMA“, atviru laišku kreipėsi į SAM ministrą p. V. Janušonį 
dėl šalies farmacijos sektoriaus problemų, o ypač dėl kritiškos 
situacijos, apmokant už ligoniams išduotus kompensuojamuo-
sius vaistus. Toliau buvo vykdomas LFS inicijuotas projektas 
– kelti farmacijos specialistų kvalifikaciją, gilinant jų žinias 
apie berecepčius vaistus. 

N. Steikūnas (pirmas iš kairės) padaręs pranešimą 
atidžiai klausė kolegų pasisakymų

Suvažiavimui pirmininkavo 
M. Ūzienė ir S. Valatkevičius Iš LFS veIkLoS

Šis, suvažiavime išrinktas, LFS valdybos kolektyvas 
ėmėsi darbo, vadovaudamasis LFS įstatais, LFS programa 
ir Valdybos sudarytu veiklos planu. Jau 2000 m. sausio mėn. 
LFS sekretoriaus N. Steikūno iniciatyva raštu buvo kreiptasi 
į visų komisijų pirmininkus pateikti vadovaujamos komisijos 
darbo planus ir pasiūlymus.

LFS valdyba, gavusi pakankamai išsamius planus, jiems 
pritarė. Vertinant darbo planus, tenka pažymėti, kad juose nu-
matyta veikla susijusi ir su mūsų vidaus problemų sprendimu 
ir jų derinimu su Europos šalių patirtimi. Manau, kad šiam 
aspektui teigiamos įtakos turėjo istorinis Tarptautinės farmaci-
jos federacijos (FIP) prezidento p. Peterio Kilgasto vizitas į 
Lietuvą ir jo svarbus pranešimas LFS XIV suvažiavime. Reikia 
pažymėti, kad tai buvo pirmas aukščiausio tarptautinio lygio 
farmacijos pareigūno vizitas į Lietuvą. Tik prieškaryje 1937 m. 
buvo atvykęs į Lietuvą FIP generalinis sekretorius p. Potševeid 
(Potjevijd), lankydamas Baltijos šalis: Švediją, Suomiją, Estiją, 
Latviją. O FIP prezidento vizito sulaukėme tik po 62 metų.

II.	 Svarbiausios	 farmacijos	 sektoriaus	 problemos,	
kurias	LFS	bandė	spręsti	per	trejus	metus

Vaizdžiam Lietuvos farmacijos sektoriaus problemų 
apibūdinimui ir jų sprendimo kelių pristatymui norėčiau remtis 
oficialiais dokumentais. Pirmiausia – tai LFS suvažiavimų 
rezoliucijos. Jose atsispindi kasmetinių suvažiavimų metu 
aptariamos svarbiausios problemos. Rezoliucijose buvo kelia-
mas susirūpinimas dėl esamų negerovių, sprendžiant gyventojų 
aprūpinimo vaistais klausimus, dėl vaistinių kaip, sveikatini-
mo įstaigų, racionalaus steigimo ir jų normalių darbo sąlygų 
užtikrinimo, dėl vaistų kainodaros ir santykių su Valstybine 
ligonių kasa (VLK) normalizavimo, dėl farmacijos sektoriaus 
teisės aktų papildymo ir koregavimo.

Siūlau prisiminti 1999 metais LFS XIV suvažiavime 
priimtą rezoliuciją, su kuria buvo supažindinti LR aukščiausi 
pareigūnai, tikintis jų paramos iškeltų problemų sprendimui.

Šioje rezoliucijoje išdėstyti pasiūlymai ir prašymai buvo 
nukreipti ir farmacijos teisės aktų spartesniam priėmimui, ir 

Suvažiavime kalbėjo:

H. Baubinas R. Žukienė A. Rudanov

B. Karnickienė LFS Garbės narys, Latvijos farmacininkų 
draugijos (LFB) prezidentas A. Eninš

Z. Barsteigienė

A. BertulisT. Mekas

Iš LFS veIkLoS
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IV.	LFS	veikla	 organizuojant	 ryšius	 su	kitomis	 vi-
suomeninėmis	organizacijomis	ir	kitų	šalių	vaistininkais. 
LFS	narių	aktyvios	veiklos	įvertinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu LFS bendradarbiavo su Lietuvos 
visuomeninėmis organizacijomis: Lietuvos gydytojų sąjun-
ga, Vaistinių asociacija „PROVIFARMA“, Vaistų gamintojų 
asociacija, Etinių farmacijos kompanijų atstovybių asociacija, 
Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociacija, Lietuvos 
farmacijos pramonės įmonių asociacija, Provincijos vaistinių 
asociacija.

LFS valdybos bei aktyviausi nariai dalyvavo Latvijos, Es-
tijos, Lenkijos farmacininkų organizacijų suvažiavimuose bei 
konferencijose. Be to, LFS, kaip „EuroPharm Forumo“ tikroji 
narė ir Europos Sąjungos Farmacijos grupės narė - stebėtoja, 
kasmet deleguoja atstovus į šių Europos kontinento farmacijos 
visuomeninių organizacijų rengiamus metinius kongresus.

LFS ataskaitiniais metais organizavo „Farmacijos dienas“, 
kurių metu LFS nariai su šeimomis ir vietiniais gyventojais 
galėjo bendrauti neformalioje aplinkoje, diskutuoti ir apie far-
macijos problemas, ir apie sveiką gyvenimo būdą, susipažinti 
su mūsų šalies žymiausiais kultūros ir gamtos paminklais 
bei nacionaliniais parkais. Šiuose renginiuose dalyvavo ne 
tik vietos valdžios atstovai, farmacijos firmų atstovai, bet 
ir Estijos, Latvijos, Lenkijos kolegos. LFS atstovai kasmet 
buvo kviečiami ir dalyvavo Estijos ir Latvijos analogiškuose 
renginiuose. Tokie susitikimai ypač vertingi, nes kolegos iš 
įvairių šalių vykdo “neformalios diplomatijos” misiją, suda-
rančią draugiškos kaimynystės atmosferą.

LFS kasmet „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnale skelbia 
vaistinių jubiliejus, kolegų garbingas gyvenimo ir profesinės 
veiklos sukaktis, primena apie pareigą aplankyti kolegų, išė-
jusiųjų Anapilin, amžino poilsio vietas.

LFS suvažiavimų metu kolegos, labiausiai nusipelnę savo 
aktyvia veikla, sulaukę garbingo amžiaus, renkami LFS Garbės 
nariais, jiems įteikiamas šiai progai skirtas Garbės nario diplo-
mas. 2000-jų metų proga beveik 200 aktyviausių LFS tikrųjų ir 
Garbės narių buvo apdovanoti paauksuotu atminimo medaliu. 

2002 metais LFS išleido Garbės narės socialinių mokslų 
daktarės R. Žukienės parengtą knygą „Lietuvos farmacija“ II 
tomas, kurioje aprašomi Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai. 
Tokiu būdu pagerbti mūsų profesijos kolegos ir kolegės, kurie, 
vykdydami savo pareigas, nukentėjo nuo okupantų, politinių 
partijų ideologinės kovos.

V.	LFS	finansinė-materialinė	bazė,	jos	stiprinimas

LFS pajamos – tai LFS narių įnašai, narių – rėmėjų įnašai, 
labdaros įnašai. Nesant stabilios LFS narių įnašų mokėjimo 
sistemos, nėra galimybės samdyti nuolatinių darbuotojų.

LFS nario mokestis Tarptautinėje farmacijos federacijoje 
(FIP) apie 5000 Lt, „EuroPharm Forume“ nario mokestis nuo 
2000 Lt išaugo iki 3500 Lt. LFS stebėtojo statusas Europos 
Sąjungos Farmacijos grupėje kasmet brangsta (metinis mokes-
tis nuo 3500 Lt išaugo iki 7000 Lt).

LFS yra Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo 
steigėja ir rėmėja.

Siekiant pagerinti LFS finansinę padėtį, būtina:
· Gausinti LFS narių gretas;
· Siekti, kad LFS nariai laiku pervestų kasmetinius įnašus 

į LFS sąskaitą;
· Aktyviai ieškoti LFS veiklos rėmėjų mūsų šalyje ir 

užsienyje;
· Supažindinti farmacijos studentus su LFS veikla, kad 

farmacijos magistrai, gavę diplomus, papildytų LFS 
narių gretas.

VI.	LFS	spręstinos	problemos	

a) ir ateityje aktyviai dalyvauti teisės aktų projektų ren-
gime, vertinime bei tobulinime;

b) siekti normalių bendradarbiavimo santykių įteisinimo 
su SAM, Farmacijos departamentu bei Valstybine 
vaistų kontrolės tarnyba;

c) tęsti kostruktyvų dialogą su VLK ir SAM dėl įsisko-
linimų vaistinėms už išduotus ligoniams kompensuo-
jamuosius vaistus problemos operatyvaus sprendimo;

d) vesti intensyvų dialogą su SAM ir Seimo atitinkamais 
komitetais dėl kompensuojamų vaistų mažmeninės 
prekybos antkainių suderinimo su ES šalių praktika, 
siekiant užtikrinti normalų vaistinių funkcionavimą;

e) dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kuriuos organi-
zuoja Tarptautinė farmacijos federacija (FIP), „Euro-
Pharm Forumas“, ES Farmacijos reikalų grupė, siekiant 
kelti LFS narių profesinę kvalifikaciją;

f) organizuoti LFS nariams ir kitiems farmacijos special-
istams profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus LFS 
kraštuose;

g) ieškoti galimybių rasti LFS būstinei tinkamas patalpas, 
racionaliai panaudojant LFS Vilniaus kraštui priklaus-
ančias patalpas;

h) atnaujinti LFS programą, atsižvelgiant į LFS komisijų 
veiklos patirtį ir farmacijos sektoriaus poreikius;

i) rasti galimybę įdarbinti LFS samdomus darbuotojus: 
sekretorę referentę ir finansistą, sukaupus tam tikslui 
lėšų fondą;

j) toliau leisti „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalą, at-
sižvelgiant į LFS narių pageidavimus, pasiūlymus, 
pastabas.

VII.	Padėka	LFS	nariams	ir	rėmėjams

LFS veiklos sėkmę ataskaitiniu laikotarpiu 
nulėmė aktyviausių LFS narių pastangos, LFS narių 
iniciatyvos, idėjos ir konkretūs veiksmai. LFS veik-
la būtų neįmanoma be LFS narių materialinių įnašų, 
be jų moralinės paramos, be LFS rėmėjų tikslinių 
įnašų. Visiems Jums LFS valdybos vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką ir tikiuosi tolimesnio tarpusav-
io naudingo bendradarbiavimo. Atskirai norėčiau 
padėkoti žiniasklaidos atstovams, kurie stengėsi 
suprasti farmacijos sektoriaus problemas ir jas 
objektyviai nušviesti skaitytojams ar klausytojams. 

Prof. Eduardas Tarasevičius, LFS prezidentas

Iš LFS veIkLoS

Atsistatydinus SAM ministrui p. V. Janušoniui, SAM min-
istro pareigas pradėjęs eiti p. K. R. Dobrovolskis skubos tvarka 
pasirašė ir perdavė Seimui Farmacinės veiklos įstatymo projek-
tą pataisų, kurios nebuvo suderintos su farmacijos specialistais. 
Dėl šios priežasties birželio 26 d. LFS organizavo piketą prie 
Vyriausybės rūmų. Jame dalyvavo ir „PROVIFARMOS“ at-
stovai. Po šio piketo buvo susitarta aptarti Farmacinės veiklos 
įstatymo pataisų projektą Seimo Sveikatos reikalų komitete, 
dalyvaujant LFS ir kitų visuomeninių organizacijų atstovams. 

2001 m. lapkričio 24 d. Palangoje įvyko LFS XVI suvažia-
vimas. Jame dalyvavo ne tik Seimo narys kolega A. Klišonis, 
kolegos iš Latvijos ir Lenkijos, bet ir Europos Sąjungos 
Farmacijos grupės prezidentas Aidanas Ošea (A. O’Shea). 
Beje, LFS yra šios Europos Sąjungos organizacijos narė – 
stebėtoja. Aukštą Europos Sąjungos pareigūną priėmė Seimo 
pirmininko pavaduotojas G. Steponavičius. Svečias susitiko 
su SAM viceministru G. Černiausku. Jis įteikė oficialioms 
valdžios institucijoms Europos Sąjungos ir Europos Tarybos 
dokumentus, susijusius su farmacine veikla bei su vaistininko 
vaidmeniu sveikatinimo sistemoje. Nors šie dokumentai buvo 
išversti į lietuvių kalbą, tačiau mūsų valdžios institucijos į 
juos nereagavo. Visa viltis lieka ateičiai, kai, būdami tikraisi-
ais Europos Sąjungos nariais, privalėsime atsižvelgti į tokio 
pobūdžio dokumentus. Suvažiavime buvo diskutuojama 
aktualiausiais farmacijos sektoriaus klausimais. Vertingų 
pasiūlymų pateikė ir A. Tamošiūnienė, ir D. Varvolytė, ir G. 
Viskaitis, ir A. Klišonis, ir A. Rimkienė, ir V. Gaižauskas, ir 
N. Steikūnas, ir H. Baubinas, ir M. Jachimavičius. O svečias, 
kilęs iš Airijos, A. Ošea palinkėjo greičiau Lietuvai įstoti į 
Europos Sąjungą, nes jo šalis, 1973 m. įstojusi į šią sąjungą, 
pasiekė didelių laimėjimų.

Suvažiavimo rezoliucija buvo įteikta Lietuvos atsakingi-
ems vadovams: Prezidentui p. V. Adamkui, Seimo Pirmininkui 
p. A. Paulauskui, Ministrui Pirmininkui p. A. M. Brazauskui ir 
Sveikatos apsaugos ministrui p. K. R. Dobrovolskiui.

Rezoliucijoje pakartoti praėjusiais metais neįgyvendinti 
prašymai dėl VLK įsiskolinimų vaistinėms (beveik 150 mln. 
litų skola ir atsiskaitymai vėluoja net 150 dienų), dėl Far-
macinės veiklos įstatymo straipsnio, susijusio su vaistinės 
nuosavybės teise, dėl vaistinių steigimo reguliavimo, dėl vaistų 
kainodaros principų, dėl kompetentingo atstovo Europos Far-
makopėjos komisijoje. Nauji rezoliucijos punktai buvo susiję 
su pasiūlymais Sveikatos draudimo įstatymo projektui, buvo 
prašoma perduoti Farmacinės veiklos licencijavimo komisijos 
funkcijas LFS ir kitų farmacijos nevyriausybinių organizaci-
jų jungtinei komisijai, buvo prašoma įteisinti LFS parengto 
vaistininko etikos kodekso principus.

2001 m. gruodžio 22 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą 
Nr. 1595, kuris buvo parengtas skubotai, jame yra prieštar-
ingų priemonių, siekiant subalansuoti Privalomojo Sveikatos 
Draudimo Biudžeto išlaidas už kompensuojamuosius vaistus. 
LFS kartu su Lietuvos gydytojų sąjunga, asociacija „PROV-
IFARMA“ ir kitomis asociacijomis kreipėsi į LR Premjerą p. 
A. M. Brazauską atviru laišku.

2002 m. vasario 7 d. LFS su „PROVIFARMA“ kreipėsi 
į SAM ministrą, prašydama operatyviai spręsti skolų grąžin-
imo problemas, pakeisti Farmacinės veiklos licencijavimo 
komisijos pirmininką V. Basį, vaikų ligų specialistą, farmacijos 

specialistu, taip pat pakeisti viceministrą E. Bartkevičių, kuris 
paskirtas kuruoti farmacijos sektorių, tačiau, neturėdamas 
pakankamai šios srities žinių, ignoruoja farmacijos specialistų 
nuomonę.

LFS atstovaujantis prezidentas E. Tarasevičius ir „PROV-
IFARMOS“ direktorė J. Urbienė 2002 m. kovo 14 d. daly-
vavo LR Konstitucinio Teismo posėdyje, svarstant vaistinių 
nuosavybės klausimą, kurie argumentuotai gynė, kad Lietu-
voje būtų pripažinta daugumos Europos šalių bei tarpukario 
Lietuvos patirtis. Vaistinių savininkų – ne provizorių galimybę 
užsiimti šia veikla gynė SAM viceministras E. Bartkevičius, 
Konkurencijos tarybos atstovė L. Darulienė ir VVKT Vaistų 
registracijos centro vedėjas farmakologas prof. A. Mickis. 
Konstitucinio Teismo sprendimas visiems žinomas. Taigi, 
dabar vaistinės savininku Lietuvoje gali būti bet kas, net ir nar-
kobiznio organizatorius. Manau, kad komentarai nereikalingi. 
Jeigu atsitiktų nelaimė, ko aš, žinoma, nelinkiu, savininkas ne 
specialistas neatsakys už pasekmes, tik tada visuomenė supras 
šio žingsnio nepagrįstumą.

III.	LFS	narių	kvalifikacijos	kėlimo	veikla

Ataskaitiniu laikotarpiu LFS stengėsi kelti savo narių 
kvalifikaciją šiais būdais:

a) LFS organizavo narių gamybines pažintines keliones 
į LFS kongresus, kuriuose dešimtys narių galėjo susi-
pažinti su tų šalių farmacijos sistema, jos pranašumais 
ir trūkumais;

b) vykdomas projektas „Berecepčiais vaistais šalinamų 
negalavimų ekspres diagnostika ir farmacinė rūpyba“ 
(bendradarbiaujant su Farmacijos ir farmacijos rinkos 
institutu”);

c) keliose vaistinėse pradėtas vykdyti projektas “CINDI” 
– kraujospūdžio matavimas ir informacija pacientams;

d) spausdinama profesiniu požiūriu vertinga medžiaga 
“Lietuvos farmacijos žinių” žurnale, kuris skirtas far-
macijos specialistams ir platinamas nemokamai;

e) LFS narių pastangomis parengta knyga “Vaistai Jums” 
(apie berecepčius vaistus), skirta plačiajam skaitytojų 
ratui.

Pertraukos metu daug klausimų kolegės pateikė Seimo narei 
R. Juknevičienei

Iš LFS veIkLoS
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kokybė, dokumentų tvarkymas.
Vaidas Skyrius skaitė pranešimą: „Farmacinė rūpyba – 

vaistinių geros praktikos svarbiausioji grandis“.
Doc. Z. Barsteigienė perskaitė pranešimą: „Nauji vaistiniai 

augalai farmacijos praktikoje“.
Diskusijose kalbėjo: J. Sakalauskienė, D. Varvolytė, 

A. Girdenienė, P. Macas, N. Kleinienė, T. Mekas, R. Žukienė, 
H. Petkevičius, E. Tarasevičius, L. Akramas ir kiti.

Socialinių m. dr. , provizorė Regina Žukienė pristatė knygą 
„Lietuvos farmacija. II tomas. Farmacininkų erškėčių keliai“. 
Šios knygos autorė Regina Žukienė. Ji padėkojo visiems, kas 
prisidėjo prie šios knygos išleidimo.

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus 
direktorius T. Mekas pareiškė padėką tiems, kurie suteikė 
paramą muziejaus stogui uždengti. Šiam tikslui buvo gauta 
102 tūkst. litų, tačiau dar trūksta 28 tūkst. litų skolai padengti.

Diskusijų dalyviai kategoriškai reikalavo įrašyti į 
suvažiavimo rezoliuciją, kad būtų atšauktas Konkurencijos 
tarybos nutarimas dėl Būtinojo aprūpinimo vaistinių statuso 
panaikinimo, taip pat reikalavo kreiptis į Konstitucinį Teismą 
dėl vaistinės nuosavybės atstatymo, kad vaistinės savininkas 
būtų tiktai provizorius.

Prof. E. Tarasevičius teigė, kad Vokietijoje vaistinės 
savininkas yra tiktai provizorius. Tą klausimą Vokietijos 
Konstitucinis Teismas svarstė du kartus, tačiau vis dėlto buvo 

pasiekta farmacininkų pergalė.
Suvažiavimo delegatai išrinko naujus LFS Garbės narius.
Suvažiavime taip pat buvo išrinktas LFS prezidentas. Juo 

tapo prof. Eduardas Tarasevičius, viceprezidentais: Birutė 
Karnickienė ir Kęstutis Ramanauskas, sekretoriumi – Vaidas 
Skyrius. Išrinkti taip pat kiti valdybos nariai, komisijų 
pirmininkai, žurnalo „Lietuvos farmacijos žinios“ redakcinė 
kolegija. Nutarta LFS XVIII suvažiavimą organizuoti Kaune, 
2003 metais, jo pirmininku išrinktas provizorius Saulius Kmitas.

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai įdomiai žiūrėjo dokumentinį 
filmą „Docentas Alfonsas Kaikaris: vaistininkas, muziejininkas, 
humanistas“, skirtą doc. 80-mečiui paminėti.

Suvažiavimo metu veikė paroda: „Tarptautinės farmacijos 
federacijos 62-ojo kongreso akimirkos“ ir Algio Augustaičio 
personalinė tapybos darbų paroda.

Arkikatedroje buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos Lietuvos 
farmacininkų, išėjusių Anapilin, atminimui.

„Farmacijos Rūmuose“ vyko vakaronė.
Suvažiavimas – tai ne tik pranešimų iš tribūnos išklausymas, 

bet ir gera proga susitikti su mokslo draugais, kolegomis, 
pasidalijimas mintimis apie džiaugsmo ir liūdesio akimirkas, 
šeimas, vaikus, ateities lūkesčius ir problemas.

Liudvikas Rulinskas, provizorius
Šiauliai

Laiškai į redakciją

LFS suvažiavimą pasveikino ir sėkmės 2003 metais mums palinkėjo Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Ekscelencija Valdas Adamkus

Mano mintys apie Lietuvos farmacijos 
sąjungos XVII suvažiavimą

2002 m. gruodžio 14 d. Pedagoginio universiteto Aktų 
salėje, Vilniuje, vyko Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) XVII 
suvažiavimas. Tai buvo ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas, 
kuris vyksta kas trys metai, ir atsiskaitoma už trejų metų 
veiklą. Suvažiavime dalyvavo šalies vaistinių, farmacijos 
pramonės įmonių, vaistų didmeninių prekybos įmonių, šalies 
privačių įmonių vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, 
Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Kauno medicinos universiteto dėstytojai ir 
studentai, svečiai iš Latvijos.

Suvažiavimo delegatai buvo išrinkti LFS Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio kraštų narių susirinkimuose. 
Suvažiavimui pirmininkavo provizorė Marytė Ūzienė, 
suvažiavimo pirmininke išrinkta LFS XVI suvažiavime.

Suvažiavimo delegatai ir svečiai tylos minute pagerbė 
Anapilin išėjusiųjų farmacijos specialistų atminimą.

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
nuoširdų jaudinantį sveikinimą farmacininkų forumo 
dalyviams perskaitė provizorė Birutė Karnickienė.

Suvažiavimą įžanginiu žodžiu pradėjo LFS prezidentas , 
hab. dr., profesorius Eduardas Tarasevičius. Jis pasidžiaugė, 
kad suvažiavimas vyksta tomis dienomis, kai Lietuva 
pakviesta į Europos Sąjungą. Integruojantis į Europos Sąjungą 
farmacininkams irgi iškyla nauji uždaviniai ir reikalavimai.

Suvažiavimo dalyvius ir svečius pasveikino Lietuvos 
Respublikos Seimo nariai: Rasa Juknevičienė ir Juozas 
Olekas, Latvijos farmacininkų draugijos prezidentas Aivaras 
Eininš, l.e. Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos direktoriaus p. Nerimantas Steikūnas, Vaistininkų 
draugijos prezidentas, profesorius Arūnas Savickas, Kauno 
medicinos universiteto Studentų draugijos prezidentas 
E. Jakimavičius.

Pranešimą apie farmakoekonomiką, jos vaidmenį 
gyventojų sveikatinimo veikloje perskaitė Nerimantas 
Steikūnas. Pranešėjas pažymėjo, kad yra keturi svarbiausi 
barjerai vaisto patekimui iki vartotojo: saugumas, efektyvumas, 
kokybė ir vaisto patekimas į kompensuojamųjų vaistų sąrašą. 
Farmakoekonomika  yra gana sudėtingas procesas, kuriuo 
pastaruoju metu vis daugiau pradedama domėtis. Pranešėjas 
supažindino su 2002 metų farmacinės veiklos teisės aktais, 
kurie reguliuoja farmacinę veiklą.

Pranešimą: „LFS veiklos apžvalga per ataskaitinį 
laikotarpį“ perskaitė profesorius Eduardas Tarasevičius. Jis 
išsamiai ir plačiai apžvelgė trejų metų LFS veiklą ir taip pat 
supažindino su LFS darbo gairėmis ateičiai. Pasak prezidento, 
farmacijos srityje neturėtų būti politikos, o reikėtų bendro 
sutarimo. Būna nemažai atvejų, kai gerų norų ir pasiūlymų 
neišgirsta aukšti valdžios pareigūnai, o dažnai išgirsta tik 
žiniasklaida. Daug mes mokomės iš Europos Sąjungos 
šalių patyrimo, reikia įgyvendinti daug reikalavimų. Daug 
buvo diskutuota dėl vaistinės savininko statuso, tačiau viso 
to galutinis rezultatas – vaistinės savininku gali būti bet 
kas, vežėjas, inžinierius ir pan. Buvo organizuoti du piketai 
prie Vyriausybės Rūmų, tačiau ir po to reikalai nepajudėjo. 
Daug aplankyta ne tik Europos, bet ir pasaulio šalių, 

pasidalinta patirtimi. 1998 metais atnaujintas Baltijos šalių 
bendradarbiavimas, kuris vyko ankstesniaisiais metais. Šis 
bendradarbiavimas vyksta ir dabar. Prof. E. Tarasevičius 
pažymėjo, kad per keletą pastarųjų metų Lietuvą aplankė 
labai aukšti tarptautinių farmacijos organizacijų vadovai: 1999 
m. LFS XIV suvažiavime dalyvavo Tarptautinės farmacijos 
federacijos prezidentas Peteris Kielgastas, 2000 m. LFS 
XV suvažiavime – Europharm Forumo prezidentė Maja 
Jakševa , 2002 m. XVI suvažiavime – Europos Sąjungos 
Farmacijos grupės prezidentas Aidan O’Shea. Tačiau mūsų 
valdžios institucijos tam neparodė reikiamo dėmesio. Prof. 
E. Tarasevičius plačiai ir konkrečiai apžvelgė, kaip vykdomi 
praeitų trejų metų suvažiavimų rezoliucijų punktai. Jis 
pažymėjo, kad LFS finansinė būklė yra ganėtinai skurdi. 
Lėšos gaunamos tiktai iš nario mokesčio ir rėmėjų. Reikia 
sumokėti nemažai mokesčių ir tarptautinėms farmacijos 
organizacijoms, kurių nare yra LFS.

Provizorė Birutė Karnickienė, Eugenijos Šimkūnaitės 
labdaros ir paramos fondo tarybos pirmininkė, perskaitė 
pranešimą „LFS įsteigto labdaros ir paramos fondo veiklos 
ataskaita“. 1997 m. įsteigtas šis fondas 2002 metais minėjo 
5 metų veiklos jubiliejų. 1998 metais sutvarkytas ir įrengtas 
E. Šimkūnaitės butas – memorialinis muziejus, kurį aplankė 
per 600 ekskursantų: mokslininkai, moksleiviai, įvairių 
sričių specialistai. Organizuoti įvairūs konkursai, tvarkomas 
E. Šimkūnaitės rankraštinis palikimas. Išleista E. Šimkūnaitės 
knyga „Gyvenimo receptai“, artimiausiais metais numatoma 
išleisti dar dvi knygas. Fondo darbuotojai atlieka daug gražių 
darbų įamžinant E. Šimkūnaitės atminimą. Daktarės pradėti 
darbai tęsiami.

A. Rudanovas, Seimo nario A. Klišonio padėjėjas, 
perskaitė pranešimą „Eurointegracinių farmacijos teisės aktų 
priėmimas Lietuvos Respublikos Seime“.

Suvažiavimo dalyviai atidžiai išklausė Valstybinės ligonių 
kasos direktoriaus pavaduotojo Haroldo Baubino pranešimą 
„Valstybinės ligonių kasos ir vaistinių bendradarbiavimas“. 
Baigiantis 2002 metams numatomas 135 mln. litų 
įsiskolinimas už kompensuojamuosius vaistus. 2002 m. 
kompensuojamiesiems vaistams buvo skirta 326 mln. litų, 
o 2003 m. – 345 mln.litų. Ateinančiais metais numatytos 
priemonės, panašios kaip ir 2002 m. pinigams taupyti: bus 
ir vaistų pasai, numatoma įvesti vaistų kompensavimų lygį – 
vietoje 100% – 90%, vietoje 80% – 50%.

H. Baubinas suvažiavimo dalyviams pranešė, kad Seimo 
priimtame Sveikatos draudimo įstatyme numatyta, kad 
Teritorinės ligonių kasos per 30 dienų privalo atsiskaityti su 
vaistinėmis už kompensuojamuosius vaistus, o pavėlavusios 
privalės mokėti delspinigius. Pasak H. Baubino Valstybinėje 
ligonių kasoje jaučiami teigiami poslinkiai.

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai išklausė pranešimą 
dr. Alberto Bertulio: „Lietuvos farmacijos pramonės 
veikla diegiant Geros gamybos praktikos standartus“. 
Dabar Lietuvos farmacijos pramonės įmonės gamina 600 
pavadinimų vaistų. 2002 m. numatoma pagaminti vaistų už 
103 mln. litų. Nuo 2004 metų pradžios visos įmonės turės 
dirbti pagal Geros gamybos praktikos reikalavimus, kurie 
labai konkretūs ir griežti, reikalaujantys įdiegimui labai 
daug lėšų. Įgyvendinus šiuos reikalavimus, manoma, kad 
brangs ir vaistai. Svarbiausia personalo paruošimas, vaistų 
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recepte nurodyto medikamento; d) vaisto identifikavimą, farmacinės 
formos, stiprumo, vartojimo dažnumo, vartojimo būdo ir gydymo 
laikotarpio patikrinimą. Išduodamas pacientui receptinį vaistą, 
vaistininkas turi įvertinti: terapinius aspektus (farmacinius ir farma-
kologinius), tinkamumą konkrečiam asmeniui, galimas kontraindik-
acijas ir vaistų sąveikas, visus socialinius, teisinius ir ekonominius 
aspektus. Jei vaistininkas susidūrė su kuriuo nors nesklandumu, 
jis turi nedelsdamas apie tai informuoti receptą išrašiusį gydytoją. 
Įvertindamas gautą receptą, vaistininkas gali surinkti jam reikiamą 
informaciją apklausdamas pacientą ar jį globojantį asmenį, receptą 
išrašiusį gydytoją, pasinaudodamas vaistinėje sukauptais rašytiniais 
informacijos šaltiniais: farmakopėjomis, farmacijos žinynais, tech-
ninė literatūra, elektroniniais šaltiniais profesiniais žurnalais, galio-
jančių teisės aktų sąvadais, informacija, gauta iš vaistų informacijos 
centro, kompetentingų valdžios organų, vaistų gamintojų. Vaistinė 
turi išsaugoti medicininius įrašus apie pacientą, sukuriant bei atnau-
jinant atitinkamą duomenų bazę. Šį darbą atlikti rekomenduojama 
personalinio kompiuterio pagalba. Privaloma užtikrinti sukauptų 
medicininių įrašų saugumą ir neprieinamumą tretiesiems asmenims 
bei užtikrinti paciento teisę į konfidencialumą. Medicininiai įrašai 
gali būti sukuriami visiems pacientams arba tam tikroms jų grupėms.

1.4.	Vaistų	išdavimas	pacientui.	Vaistininkas turi profesionaliai 
parinkti recepte išrašytą vaistą, kuris tenkintų sekančius reikalavimus:  
būtų tokios pačios kokybinės ir kiekybinės sudėties, kaip nurodyta 
recepte, bei atitiktų jo farmacinė forma, dozė ir, kuomet įmanoma, 
tyrimais įrodytas vaisto bioekvivalentiškumas. Bioekvivalentiš-ku-
mo įvertinimui, vaistinėje turi būti kaupiama patikima, gamintojų 
pateikiama informacija, apie atliktus vaisto bioekvivalentiškumo 
tyrimus. Jei recepte išrašytą vaistą vaistininkas keičia analogišku me-
dikamentu, apie tai privalo informuoti pacientą. Už visus farmacinius 
aspektus, liečiančius vaistų, vaistinių žaliavų, pakavimo medžiagų ir 
kitų medicininių produktų įsigyjimą, atsako pats vaistininkas. Pasir-
inkdamas vaistų tiekėją vaistininkas privalo įvertinti įvairius kokybės 
parametrus, kuriuos reglamentuoja geros vaistų platinimo praktikos 
taisyklės. Jei vaistinėje vykdoma mažaserijinė vaistų gamyba, tai jos 
metodika turi būti adekvačiai dokumentuojama: parengtos procedūros 
turi atitikti gerų praktikų reikalavimus, turi būti paruoštas rašytinis 
vadovas, kuriame atsispindėtų pagaminto vaisto kokybė, saugumas 
ir efektyvumas, nustatytas pagaminto vaisto tinkamumo laikas. 
Kuomet vaistas ar kita prekė paduodama pacientui, vaistininkas turi 
įsitikinti ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamos kondicijos, patikrinti 
galiojimo laiką ir įpakavimą. Vaistininkas turi užtikrinti, kad vaistų 
ir kitų medicinos pagalbos priemonių kokybė jų laikymo vaistinėje 
metu nenukentės.

1.5.	Paciento	informavimas.	Vaistininkas turi pateikti individ-
ualiai kiekvienam pacientui pritaikytą informaciją, rašytinę ir žodinę, 
kuri garantuotų saugų, teisingą ir efektyvų vaisto vartojimą. Suteiktos 
žodinės informacijos kertiniai aspektai turi būti užrašomi raštu ir 
perduodami paciento naudojimui. Parduodamas vaistą pacientui, vais-
tininkas turi įsitikinti, kad pacientas ar jo globėjas teisingai suprato 
jam pateiktą informacija apie vaisto poveikį, vartojimo būdą (kada, 
kiek ir kaip), gydymo trukmę, galimus pašalinius efektus, tarpusavio 
sąveikas ir atsargos priemones.

1.6.	Terapijos	efekto	monitoringas.	Vaistininkas privalo domėtis 
medikamentinės terapijos eiga ir rezultatais. Svarbu, kad šį vertin-
imo procesą suprastų ir jame dalyvautų pats pacientas. Įvertinant 
medikamentinės terapijos rezultatus vaistininkas turėtų bendradar-
biauti su pacientą gydančiu gydytoju. Jei stebėdamas gydymo eigą 
vaistininkas pastebi pašalinį vaisto poveikį, apie tai nedelsdamas 
turi pranešti raštu farmakologinės budros komisijai. Jei vaistinėje 
fiksuojami tarpiniai medikamentinio gydymo rezultatai, jie turėtų 
būti išsaugomi elektroninėje duomenų bazėje. Esant galimybei, prie 
duomenų bazės turėtų turėti priėjimą ir pacientą gydantis gydytojas. 

Ypatingą dėmesį vaistininkas turėtų skirti medicininės terminologijos 
ir monitoringo standartizavimui.

1.7.	Profesinės	veiklos	dokumentavimas. Visi vaistininko pro-
fesiniai veiksmai, kuriuos ateityje gali prireikti patvirtinti, turi būti 
dokumentuojami. Jei vaistinėje vedami specifiniai įrašai apie išduo-
tus receptinius ar kiekiškai apskaitomus vaistus, tai tokie įrašai turi 
būti išsaugomi iki tol, kol nebus sunaikinti išduotų vaistų receptai. 
Vaistinė, pasirinkdama vaistų tiekėjus, turi užtikrinti, kad vaistinėje 
pacientai galės įsigyti generinius vaistų analogus. Reaguodamas į 
bet kokį profesinių visuomeninių organizacijų ir valdančiųjų organų 
perspėjimą, liečiantį vaistus, ar veiklos sritį reglamentuojančių teisės 
aktų pasikeitimą, vaistininkas privalo nedelsdamas atitinkamai 
koreguoti tolimesnius profesinius veiksmus, o faktą apie pokytį 
užregistruoti. Kiekvienoje vaistinėje turi būti sukurta procedūra, 
užtikrinanti galimybę užregistruoti pastabas ir nusiskundimus dėl 
farmacinių paslaugų kokybės vaistinėje.

1.8.	Strategija	racionalaus	vaistų	skyrimo	skatinimui. Turėtų 
būti sukurti terapiniai komitetai, kurių nariai būtų vaistininkai ir gy-
dytojai. Šie komitetai sudarytų tam tikras praktines gydymo vaistais 
metodikas. Sudarant gydymo metodikas komitetų nariai turi įvertinti 
ne tik vaisto kokybę, saugumą ir efektyvumą, bet ir farmakoekono-
minius parametrus. Vaistininkai turi būti skatinami dalyvauti vaistų 
vartojimo ir farmakoepidemiologiniuose tyrimuose. Vaistininkas turi 
būti nepriklausomas informacijos šaltinis, galintis skatinti racionalų 
vaistų skyrimą ir vartojimą, bei aktyviai dalyvauti kitiems sveikatos 
sistemos specialistams skirtose mokymo programose. Vaistininkas 
turi turėti priėjimą prie duomenų bazės, kurioje būtų sukaupta pati-
kima informacija apie vaistus. 

1.9.	Moksliniai	 tyrimai.	Vaistininkas turi profesinę pareigą 
organizuoti ir dalyvauti farmakoterapiniuose, farmakoepidemi-
ologiniuose, farmakoekonominiuose, klinikiniuose tyrimuose. Šias 
programas reikia įgyvendinti bendradarbiaujant su kitais sveikatos 
priežiūros specialistais, universitetais bei kitomis privačiomis ar 
valstybinėmis struktūromis, susijusiomis su sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimu gyventojams.

1.10.	Savigyda.	Jei vaistininkas nori tinkamai įvertinti paciento 
susirgimą ar negalavimą, jis privalo išgauti iš paciento visą tam 
reikiamą informaciją, pvz. kokie simptomai, kiek laiko tęsiasi susir-
gimas, ar jau buvo imtasi kokių nors veiksmų jiems pašalinti, kokie 
vaistai buvo naudojami gydymui. . Vaistininkas turi nuspręsti, ar 
simptomai gali būti sunkios, pavojingos ligos požymis. Tokiu atveju, 
pacientas nedelsiant turi būti nukreipiamas gydytojo konsultacijai. 
Jei susirgimas nepavojingas sveikatai, vaistininkas turi konsultuoti 
pacientą kaip išgyti, o vaistus išduoti tik kuomet būtina. Parinkdamas 
nereceptinį vaistą, vaistininkas pasinaudodamas savo patirtimi 
turi įvertinti vaisto privalumus, kokybę, efektyvumą ir saugumą. 
Išduodamas nereceptinį vaistą pacientui ar jo globėjui, vaistininkas 
turi įsitikinti, kad klientas suprato, kaip vaistas veikia, kokiu būdu 
naudojamas (kaip, kiek ir kada), koks gydymo kursas, kokie galimi 
pašaliniai efektai, pašalinės reakcijos ir tarpusavio sąveikos. Vais-
tininkas turi skatinti pacientą kreiptis pas gydytoją ir tuo atveju, jei 
savigydos metu išryškėjo pašalinis vaisto efektas.

1.11.	Sveikatinimas.	 Informaciją apie sveiką gyvenseną vais-
tininkas pacientui gali perduoti žodžiu, rašytinėje formoje ar pasin-
audojant pagalbinėmis audiovizualinėmis priemonėmis. Informacija 
turi būti pritaikyta asmeniniams kiekvieno paciento poreikiams, 
atsižvelgiant į skirtingas kultūras, elgesio normas, o kuomet įmanoma 
ir į specifines fiziologines bei patologines individo savybes. Vais-
tininkas turi aktyviai dalyvauti sveikatos lavinimo programose, šioje 
srityje bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais. 
Dalyvaudamas sveikatinimo programose vaistininkas turi stengtis 
sumažinti piktnaudžiavimą vaistais ir netinkamą vaistų vartojimą. 
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Šios Geros vaistinės praktikos ir farmacinės rūpybos ele-

mentų diegimo rekomendacijos yra parengtos remiantis PGEU 
(Europos Sąjungos Farmacijos Grupė) ir FIP (Pasaulinė Far-
macijos Federacija) rekomendacijų pagrindu bei naujausia 
moksline literatūra. Visus vaistininkus kviečiame susipažinti 
su išdėstytomis nuostatomis ir pareikšti savo pastabas apie 
galimybes jas diegti į praktiką. 

Įžanga.	Pastaraisiais metais analizuojant farmacinių paslaugų 
kokybę teko nemažai laiko praleisti bendraujant su farmacijos 
specialistais, vadovaujančiais atvirosioms, kitaip dar vadinamomis 
visuomenės, vaistinėmis. Atliekant anketines apklausas buvo stebėta 
ir įvertinta farmacinių paslaugų teikimo kokybė. Kaip bebūtų sunku 
tai pripažinti, galima drąsiai teigti, kad Lietuvos vaistinėse farmac-
inės paslaugos suteikiamos ignoruojant bene pagrindinę kiekvieno 
paciento teisę – teisę į privatumą. Šiandieninis mūsų vaistininkas yra 
orientuotas į patį vaisto pardavimo procesą, o ne į paciento gerovės 
užtikrinimą. Apibendrinus visus surinktus duomenis buvo prieita 
pagrindinės išvados – šiandien Lietuvos visuomenės vaistinėse 
suteikiamų farmacinių paslaugų kokybė kol kas dar neatitinka GVP 
ir FR rekomendacijų. Šie praktiniai patarimai skirti tiek visuomenės 
vaistinių vadovams, tiek receptarams, kasdien dirbantiems su vais-
tinėse besilankančiais pacientais. Norintiems jas įgyvendinti teks 
paaukoti dalį specialistų laiko, papildomų lėšų. Nors ir labai sunku 
šiais sudėtingais konkurencijos laikais įgyvendinti šias rekomendaci-
jas praktinėje veikloje, tačiau pasiryžusieji gali neabejoti: pacientai 
tikrai įvertins Jūsų pastangas ir privers dar ne kartą sugrįžti į Jūsų 
vaistinę – patikimą sveikatinimo įstaigą, o ne vaistų parduotuvę.  

Bendros GVP nuostatos. 
Visuomenės vaistinėje dirbantis vaistininkas turi rūpintis paciento 

sveikatos gerove. Vaistininkas turi visokeriopai skatinti racionalų bei 
ekonomišką vaistų išrašymą pacientams, tinkamą vaistų vartojimą, 
nuolat bendradarbiauti su gydytoju, kaip terapijos partneriu ir pasi-
tikėti visais farmakoterapijos klausimais. Profesinis bendravimas 
tarp vaistininkų turi būti kolegiškas, nuolatos siekiama pagerinti 
farmacinių paslaugų kokybę. Vaistininkas turi disponuoti išsamia, 
objektyvia, naujausia informacija apie terapijos principus ir pačius 
vaistus. Jei jis nori pasiekti geriausius terapijos vaistais rezultatus, 
konsultuojant ar suteikiant informaciją pacientui reikia atsižvelgti 
į eilę svarbių dalykų. Visų pirma vaistininkas privalo išsamiai ir 
aiškiai nurodyti pacientui kaip saugiai ir efektyviai vartoti vaistus. 
Vaistinėje pacientas turi gauti visą reikiamą informaciją apie vaistus. 
Informaciją reikia pateikti tokia forma, kuri pacientui būtų priimtina, 
paprasta, aiški ir lengvai suprantama. Informuojant pacientą reiktų 
nurodyti ir vaisto privalumus, ir galimą vartojimo riziką. Pacientui 
reikia išaiškinti, kaip svarbu perskaityti informacinį lapelį prieš 
pradedant vartoti vaistą, iškilus neaiškumams bet kada kreiptis į 
vaistinės personalą, kuris suteiks reikiamą kvalifikuotą informaciją. 
Esant galimybei vaistininkas turėtų įvertinti pacientui suteikiamą 
informaciją remdamasis užfiksuotais gydymo rezultatais, pasitikrinti, 
kaip šią informaciją supranta pacientai bei kiti sveikatos priežiūros 
specialistai.

1.1.	Vaistinės	įrenginiai. Visų pirma vaistinė turi turėti charak-
teringą patalpų išorę. Ji turi būti gerai matoma ir lengvai identifikuo-

jama. Įėjimą į vaistinę reikia įrengti taip, kad jis būtų patogus senyvo 
amžiaus žmonėms, pro jį lengvai įvažiuotų invalido ar vaikiškas 
vežimėlis. Kad būtų užtikrintas vaistinės personalo saugumas, 
vaistinės vadovybė turi pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Tai ypač 
aktualu, jei vaistinė dirba ir naktį. Atmosfera vaistinėje turėtų būti 
rami ir profesionali, leidžianti optimaliai bendrauti su pacientais. 
Nerekomenduojama specialistų ir pacientų dėmesio trikdyti muzika 
ar televizija. Vaistinės vadovybė turi patvirtinti vidaus taisykles, 
kuriose būtų reglamentuojami vaistinės švaros palaikymo, higienos 
bei vėdinimo klausimai. Vienas iš esminių reikalavimų vaistinės 
patalpų išplanavimui – oficinos išplanavimas turi užtikrinti paciento 
teisė į privatų bendravimą su pacientu. Vaistinėje reikia įrengti spe-
cialią vietą, kurioje vaistininkas asmeniškai konsultuotų pacientą, 
o jų pokalbio neturėtų trikdyti ar nugirsti pašaliniai asmenys. Ide-
aliu variantu ši vieta turėtų būti atskirta nuo bendro oficinos ploto. 
Vaistinės apšvietimas, temperatūra ir drėgmė turi atitikti reikalavi-
mus vaistų,  farmacinių prekių, chemikalų, žaliavų bei pakavimo 
medžiagų laikymo sąlygoms. Šie parametrai turi būti periodiškai 
tikrinami. Vaistai ir kitos prekės vaistinėje turi būti sandėliuojamos 
originalioje pakuotėje. Jei atskirais atvejais produktą reikia perkelti 
iš vienos pakuotės ar taros į kitą, reikia užtikrinti, kad perkeliamas 
produktas nebus užterštas, o nauja tara bus tinkamai paženklinta. 
Jei vaistinėje yra vykdoma mažaserijinė vaistų gamyba, ji privalo 
turėti visus įrengimus, kurių reikia tiems produktams pagaminti, bei 
visas reikiamos medžiagas pagamintų vaistų kokybės analizei atlikti. 
Visi stalviršiai bei vaistinės indų lentynos turi būti lygūs ir lengvai 
nuplaunami. Turi būti pakankamai erdvės atatinkamam darbui atlikti. 
Vaistinėje privalo būti įranga, reikalinga specifinėms vaistų laikymo 
sąlygoms užtikrinti. Svarstyklės, stiklo dirbiniai, kita laboratorijos 
įranga, farmakopėjos, žinynai, oficiali dokumentacija turi tenkinti 
Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus bei profesinės etikos 
normas. Visa vaistinėje esanti įranga turi būti atsakingai ir tinkamai 
prižiūrima.

1.2.	Vaistinės	 personalas.	Kiekvienoje vaistinėje turi dirbti 
reikiamos kvalifikacijos vaistininkas, turintis aukštąjį farmacinį išsi-
lavinimą, atsakingas už vaistinėje vykdomą farmacinę veiklą. Tiek 
vaistininko, tiek pagalbinio vaistinės personalo atsakomybė turi būti 
aiškiai apibrėžta ir patvirtinta raštiškai. Vaistininkas turi laikytis pro-
fesinių sąjungų patvirtinto etikos kodekso, gerai išmanyti galiojančius 
įstatymus, turėti pakankamai  profesinių žinių ir suteikti efektyvias 
aukščiausio lygio farmacines paslaugas pacientui. Profesines žinias 
vaistininkai turi nuolatos gilinti ir atnaujinti seminaruose, kursuose, 
simpoziumuose, kongresuose, moksliniuose ir profesiniuose susir-
inkimuose, distancinio mokymo programose, skaitydami mokslinius 
ir recenzuojamus profesinius žurnalus. Vaistininko prerogatyva - 
prižiūrėti, patikrinti ir įvertinti visus pagalbinio vaistinės personalo 
atliekamus darbus, užtikrinti nuolatinį ir periodišką pagalbinio per-
sonalo tobulinimą, susijusį su jų konkrečiu atliekamu darbu.

Vaistinėje turi būti patvirtinti kokybės standartai, tinkami ne tik 
vidiniam vartojimui kokybės vertinimo atveju, bet ir kaip pagalbinė 
medžiaga išoriniam įmonės auditui. Tam vaistininkas turi tobulinti 
žinias kursuose, informuojančiuose, kaip reikia profesionaliai pravesti 
vaistinės veiklos auditą, o gautomis žiniomis pasinaudoti pravedant 
vidinį vaistinės veiklos įvertinimą. Esant galimybei vaistininkai turėtų 
dalyvauti atitinkamuose išoriniuose audituose.

1.3.	Receptų	priėmimas	ir	bendravimas	su	pacientu. Kiekvien-
oje vaistinėje turi būti patvirtinta receptų priėmimo procedūra, užtikri-
nanti efektyvų, saugų vaistų išdavimą, kurio metu niekas netrukdytų 
bendravimo tarp vaistininko ir paciento, jei toks bendravimas tuo 
metu yra būtinas. Taip pat turi būti sukurtos ir patvirtintos procedūros, 
reglamentuojančius a) paciento, receptą išrašiusio gydytojo, asmens 
ar institucijos, atsakingos už vaisto ar medicinos pagalbos priemonės 
apmokėjimą, identifikavimą; b) recepto autentiškumo patikrinimą; 
c) pagalbos suteikimą pacientui tuo atveju, jei neįmanoma išduoti 
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neįmanoma. Tokiu atveju vaistininkas turi dirbti tiesiogiai su paciento 
tėvais, slaugytoju ar globėju.

1.2. Paciento apklausa turi būti profesionali, gerai organizuota, 
konfidenciali. Apklausai reikia skirti pakankamai laiko, kad pacientas 
galėtų išsamiai atsakyti į klausimus, nejaustų skubėjimo ar kokio 
nors nepatogumo. Paprastai tokios apklausos tikslas yra surinkti kuo 
daugiau subjektyvios informacijos ir sukurti medicininį įrašą, kuriame 
atsispindėtų paciento bendra sveikatos ir aktyvumo būklė, gydymo, 
vartotų vaistų, socialinė, šeimos ir esamų negalavimų istorija. Šiame 
medicininiame vaistinės įraše turi atsispindėti ir paciento ligos ar 
sveikatos būklės suvokimo lygis. 

1.3. Vaistininkas turi tinkamai pasinaudoti sveikatos ir fizinių 
parametrų įvertinimo technika, kad reikalui esant galėtų gauti reiki-
amos objektyvios informacijos.

1.4. Informacijos, gautos paciento apklausos ir fizinių parametrų 
įvertinimo metu papildymui, vaistininkas gali pasinaudoti ir antriniais 
informacijos šaltiniais. Šiais šaltiniais gali būti paciento ambulatorinė 
kortelė, šeima, kiti sveikatos priežiūros specialistai, teikę pagalbą 
šiam pacientui.

1.5. Vaistininkas atidžiai ir atsakingai sukuria paciento medi-
cininės informacijos kompiuterinį įrašą. Jis užtikrina, kad sukurtas 
įrašas profesionalus, jame saugoma sena ir naujausia informacija, 
joje atsispindi paciento ir vaistininko bendravimo periodiškumas 
(registruojami paciento apsilankymai). Surinkta informacija yra 
saugoma ir pagalbinėmis apsaugos sistemomis užtikrinamas infor-
macijos konfidencialumas. Sukaupta informacija vaistininkas gali 
pasidalinti su kitais sveikatos priežiūros specialistais tik pacientui 
sutikus ar teisės aktų nustatyta tvarka.

2.	Informacijos	įvertinimas
2.1. Įvertindamas surinktą informaciją apie paciento sveikatos 

būklę vaistininkas suformuluoja išvadas, atsižvelgdamas į: a) galimy-
bę pagerinti ir užtikrinti sudaryto vaistų terapijos plano saugumą, 
efektyvumą ir ekonomiškumą.; b) galimybę minimizuoti esamos 
ir potencialios gydymo ar farmakoterapinės problemos iškilimo 
tikimybę; c) būsimų paciento konsultacijų periodiškumą.

2.2. Įvertinęs informaciją ir padaręs atatinkamas išvadas, vais-
tininkas turi įrašyti jas į paciento medicininį vaistinės įrašą.

2.3. Kuomet būtina, vaistininkas turi aptarti išvadas su pacientu 
ir užtikrinti tinkamą paciento suvokimą apie esamą ligos būklę.

3.	Plano	parengimas
3.1. Bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros special-

istais vaistininkas įvertina ir pasirenka labiausiai priimtiną veiksmų 
planą, atsižvelgdamas į: a) vaistų terapijos saugumą, efektyvumą, 
ekonomiškumą; bei b) gydymo ar farmakoterapinių problemų iškili-
mo išvengiamumą.

3.2. Vaistininkas suformuluoja veiksmų planą atsižvelgdamas į 
laukiamus rezultatus. Į šį planą, kurį sudaro vaistininkas, pacientas ir 
jei būtina kiti sveikatos priežiūros specialistai, gali įeiti a)  specifinis 
paciento vartojamų vaistų protokolas ar modifikuotas gydytojo skirtų 
vaistų vartojimo planas b) sukurtas vaistų vartojimo mechanizmo 
monitoringas; c) rekomenduojamos mitybos ir dietos modifikacijos; 
d) nemedikamentinis gydymas arba gydymas bereceptiniais vaistai; e) 
paciento nukreipimas tam tikroms slaugos ir priežiūros paslaugoms.

3.3. Kiekvieną naujai identifikuotą problemą vaistininkas aptaria 
su pacientu, išsiaiškina jo lūkesčius ir pageidavimus bei įtraukia tos 
problemos pasirinktą sprendimo būdą į anksčiau sudarytą terapijos 
planą. Plane gali būti numatytos vaistų terapijos ir monitoringo 
nutraukimo aplinkybės.

3.4. Vaistininkas kartu su pacientu, o kuomet reikia ir su kitais 
sveikatos priežiūros specialistais, nuolatos peržiūri planą ir laukiamus 
rezultatus.

3.5. Vaistininkas dokumentuoja planą ir laukiamus rezultatus 
paciento medicininiame vaistinės įraše.

4.	Plano	realizavimas
4.1. Vaistininkas ir pacientas imasi reikiamų veiksmų plano 

realizavimui.  Šiais veiksmais gali būti a) susisiekimas su gydy-
toju receptų išrašymo klausimais, b) vaistų vartojimo pradžia, 
c) paciento ir kitų sveikatos priežiūros specialistų švietimas, 
d) vaistų ir kitų priemonių, kurios gali turėti teigiamą poveikį 
siekiant terapijos tikslų,  įsigyjimo organizavimas, e) susitikimų 
su kitais sveikatos priežiūros specialistais, pas kuriuos pacientas 
buvo nukreiptas, koordinavimas.

4.2. Dirbdamas su pacientu vaistininkas turi pasiekti maksi-
malų paciento supratimą ir įsitraukimą į terapijos planą, užtikrinti 
kad pacientas supras ir atliks visas reikiamas monitoringo pro-
cedūras (pvz. laboratoriniai tyrimai, kraujospūdžio matavimas, 
gliukozės kiekio kraujyje nustatymas namų sąlygomis ir kt.) bei 
vaistų ir medicininės įrangos vartojimo ypatumus. Paaiškinimai 
turi būti parengti atsižvelgiant į paciento supratimo lygį.

4.3. Vaistininkas turi užtikrinti, kad paciento vartojami vaistai 
ir medicininė įranga atitiktų šiuolaikinius reikalavimus.

4.4. Vaistininkas turi dokumentuoti į vaistinės medicininius 
įrašus terapijos plano įgyvendinimo žingsnius, tame tarpe ir mon-
itoringo duomenis bei kliūtis, kurias reikės įveikti.

4.5. Pacientui sutikus vaistininkas turi pasidalinti turima in-
formacija apie pacientą su kitais sveikatos priežiūros specialistais 
kad būtų užtikrintas plano įgyvendinimas pacientui lankantis 
ambulatorijoje ar gydantis stacionare.

5.	Plano	priežiūra	ir	pakeitimai	/	teigiamų	rezultatų	pa-
siekimo	užtikrinimas

5.1. Norėdamas nustatyti, kaip sekasi siekti terapijos plane 
užsibrėžtų tikslų, vaistininkas nuolatos turi peržiūrėti subjektyvius 
ir objektyvius monitoringo parametrus.

5.2. Kartu su pacientu vaistininkas turi nuspręsti, ar toliau 
vystyti pirminį terapijos planą, ar reikia įnešti tam tikrų plano 
korekcijų. Jei nusprendžiama keisti plano eigą, ši informacija 
turi būti suteikiama ir kitiems paciento sveikatą prižiūrintiems 
specialistams.

5.3. Kartu su pacientu vaistininkas patikrina kaip sekasi 
įgyvendinti terapijos planą ir siekti užsibrėžtų tikslų. Kuomet 
būtina ši informacija suteikiama ir kitiems paciento sveikatą 
prižiūrintiems specialistams.

5.4. Turi būti sukurtas siekiamų plano rezultatų patikrinimo 
mechanizmas. Profesionaliai įvertinęs visus faktorius, vaistininkas 
nusprendžia, kokią informaciją apie terapijos eigą suteikti pa-
cientui  ir kitiems paciento sveikatą prižiūrintiems specialistams. 

5.5. Įvertindamas paciento sveikimo progresą vaistininkas 
atlieka reikiamas paciento medicininio vaistinės įrašo korekci-
jas įrašydamas naują subjektyvią ir objektyvią informaciją bei 
aprašydamas visus plano modifikacijos veiksmus. Jei vaistininkas 
palaikė kontaktą su kitais paciento sveikatą prižiūrinčiais special-
istais, jų suteiktą informaciją taip pat reikia įrašyti.

Baigiamoji	nuostata

Tik įgyvendinus Geros vaistinės praktikos rekomen-
dacijas ir pradėjus teikti farmacinės rūpybos paslaugas 
vaistinėse galėsime drąsiai teigti, kad Lietuvoje suteikiamos 
aukščiausios kokybės farmacinės paslaugos. Visi paminėti 
reikalavimai bei rekomendacijos kol kas Lietuvoje nėra 
teisiškai privalomi vykdyti, tačiau kiekvienas save ir savo 
profesiją gerbiantis vaistininkas turi tobulėti ir palaipsniui 
viską adaptuoti kasdieninėje savo veikloje.
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. Kaip sveikatos priežiūros centras, vaistinė gali suteikti biochem-
inių ir fiziologinių parametrų matavimo paslaugas. Biocheminių ir 
fiziologinių parametrų matavimo įranga bei tyrimo metodai turi būti 
validuoti, paruošti įrangos naudojimo bei rezultatų įvertinimo pro-
tokolai. Atlikdamas ilgalaikį paciento sveikatos būklės monitoringą, 
vaistininkas turi bendradarbiauti su pacientą gydančiu gydytoju.

FaRMacInė	RūPyBa.
Farmacinė rūpyba yra gydymo proceso valdymas, kuris reikalauja 

keisti tradicinį vaistininko požiūrį bei tradicinės vaistinės išplanavimą. 
Profesionaliam farmacinės rūpybos teikimui reikia pasinaudoti savo 
žiniomis, bendravimo ir profesiniais įgūdžiais, vaistinės personalo 
pagalba, duomenų rinkimo sistemomis, dokumentacija, informacijos 
perdavimu, tinkamu darbo našumo organizavimu, resursais, įranga, 
užtikrinti kokybės ir procedūrų įgyvendinimą. 

Šiandien farmacinė rūpyba net vakarų Europos šalyse dar nėra 
labai plačiai paplitusi, tačiau visose šalyse, išskyrus rytų Europą 
vieni ar kiti farmacinės rūpybos elementai į praktinę veiklą jau 
integruoti. Daugiausiai šioje srityje pasiekę Skandinavai ir Danija. 
Kadangi Lietuva rengiasi tapti Europos sąjungos nare, ne už kalnų 
tas laikas kai Lietuvos vaistininkams savo farmacines paslaugas teks 
teikti atsižvelgiant į Geros vaistinės praktikos ir farmacinės rūpybos 
rekomendacijas. Todėl jau šiandien ypač svarbu bent susipažinti 
su pagrindinėmis farmacinės rūpybos nuostatomis.  Apibūdinti 
farmacinę rūpybą galima remiantis farmacinės rūpybos pradininkų 
amerikiečių L. Strand ir Č. Heplerio suformuluotu apibrėžimu: 

Farmacinė rūpyba tai atsakingas gydymas vaistais, kurio tikslas 
– pasiekti neabejotinus rezultatus, pagerinančius paciento gyvenimo 
kokybę.

Visą farmacinės rūpybos, kaip farmacinio darbo proceso eigą, 
galima išreikšti farmacinės rūpybos cikle, kurs prasideda nuo prob-
lemos identifikavimo:

Farmacinė rūpyba yra orientuota į pacientą ir į gydymo rezultatus. 
Vaistininkas savo darbe turi bendradarbiauti su pacientu, sveikatos 
priežiūros specialistais, skatinti sveikatingumą, padėti pacientui 
išvengti ligos, stebėti ir užtikrinti, kad  suteikiamos farmacinės pa-

slaugos būtų saugios, kokybiškos ir efektyvios. Farmacinės rūpybos 
tikslas – optimizuoti paciento sveikatos kokybę bei pasiekti teigiamus 
klinikinius rezultatus minimaliomis ekonominėmis sąnaudomis. 
Norint pasiekti šį tikslą būtina:

a.	Užmegzti	ir	išlaikyti	profesinius	santykius	tarp	vaistininko	
ir	paciento.

Vaistininko ir paciento bendravimas turi būti paremtas atidumu, 
pasitikėjimu, atvirumu, bendradarbiavimu ir bendru sprendimo 
priėmimu. Šiame bendravime svarbu, kad vaistininkui paciento 
gerovė būtų svarbiausias darbo tikslas. Kad būtų maksimaliai naudin-
gas pacientui, vaistininkas turi pasinaudoti visomis savo profesinėmis 
žiniomis ir įgūdžiais. Kad būtų pasiekti visi užsibrėžti tikslai pacientas 

turi suteikti visą reikiamą asmeninę informaciją ir dalyvauti terapijos 
plano įgyvendinime. Vaistininkas turi sukurti mechanizmą, užtikri-
nantį pacientui galimybę bet kada pasinaudoti farmacine rūpyba. 

B.	Surinkti,	sisteminti,	užrašyti	ir	atnaujinti	specifinę	medi-
cininę	informaciją	apie	pacientą.	

Vaistininkas turi surinkti subjektyvią ir objektyvią informaciją 
apie paciento bendrą sveikatos ir aktyvumo būklę, gydymą, var-
totus vaistus, socialinę padėtį, dietas ir fizines treniruotes, ligas. 
Informaciją vaistininkas gali gauti iš paties paciento, jo šeimos ar 
slaugytojo, sveikatos priežiūros specialistų pvz. gydytojų, medicinos 
seserų ar kitų vaistininkų, medicininių tyrimų įrašų, pamatuodamas 
įvairius fiziologinius paciento rodiklius. Kadangi ši informacija bus 
panaudojama sudarant ir vėliau modifikuojant vaistų terapijos planą, 
ji turi būti nauja, savalaikė ir tiksli. Informacija turi būti užrašyta ir 
saugoma taip, kad būtu galima reikalui esant ją papildyti. Saugojant 
šią informaciją būtina užtikrinti konfidencialumą. 

c.	Įvertinti	 informaciją	apie	paciento	 sveikatą	 ir	kartu	su	
pacientu	sudaryti	vaistų	terapijos	planą.	

Remiantis absoliučiu paciento supratimu apie esamą sveikatos ar 
ligos būklę ir jos gydymo ypatumus, vaistininkas kartu su pacientu 
ir, jei reikia, su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi sudaryti 
terapijos vaistais planą, kuris būtų orientuotas į laukiamus rezultatus. 
Šis planas gali būti įvairiakomponentis, apimantis visas paciento 
ligas ar specifinę sveikatos būklę. Sudarydamas šį planą vaistininkas 
turi atsižvelgti į psichosocialinius ligos aspektus, gydymo kaštus bei 
paciento gebėjimą įgyvendinti šį planą. Vaistininkas atlieka ir paciento 
terapijos plano įgyvendinimo koordinatoriaus vaidmenį. Pacientas 
turi būti informuotas apie terapijos kaštus, galimas šalutines reakcijas, 
įvairius monitoringo aspektus, galimus alternatyvius terapijos vari-
antus. Esminiai plano elementai, tame tarpe ir paciento atsakomybė, 
turi būti atidžiai ir aiškiai išdėstyti pacientui. Informaciją pacientui 
reikia suteikti pasirenkant tokius terminus ir kalbos manierą, kuri būtų 
suprantama pacientui. Terapijos vaistais planas turi būti dokumentu-
otas paciento kompiuteriniame medicininiame įraše ir jei reikia apie 
jo įgyvendinimą pranešta kitiems sveikatos priežiūros specialistams.

D.	Užtikrinti,	kad	pacientas	turės	visas	medžiagas,	žinias	ir	in-
formaciją,	reikalingas	sėkmingam	terapijos	plano	įgyvendinimui.	

Farmacinę rūpybą praktikuojantis vaistininkas turi prisiimti 
visišką atsakomybę dėl paciento aprūpinimo vaistais ir terapijos 
proceso metu reikalingų įrengimų panaudojimo. Vaistininkas taip 
pat garantuoja, kad pacientui užtenka žinių apie ligą ir vartojamus 
vaistus.

E.	Patikrinti,	 kontroliuoti	 ir	modifikuoti	 terapijos	 planą,		
kai	tai	yra	būtina	pasitardamas	su	pacientu	ir	kitais	sveikatos	
priežiūros	specialistais.	

Vaistininkas yra atsakingas už terapijos plane užsibrėžtų tikslų 
įgyvendinimą ir paciento sveikatos progreso kontrolę. Kartu su 
pacientu ir jei būtina su kitais sveikatos priežiūros specialistais 
vaistininkas koordinuoja terapijos plano pakeitimus, stengdamasis 
sustiprinti vaistų vartojimo saugumą bei efektyvumą ir sumažinti 
galutinius terapijos kaštus. Paciento sveikatos gerėjimas atidžiai do-
kumentuojamas vaistinės įrašuose ir aptariamas su pacientu, o kuomet 
būtina ir su kitais sveikatos priežiūros specialistais. Vaistininkas 
keičiasi informacija su kitais sveikatos priežiūros specialistais, kas 
užtikrina plano įgyvendinimo tęstinumą.

FaRMacInėS	RūPyBOS	PRakTIkTInIaI	PRIncIPaI	
1.	Informacijos	rinkimas
1.1. Vaistininkas inicijuoja bendravimą su pacientu. Šio bendra-

vimo tikslas – profesinių darbinių santykių užmezgimas ir vaistinės 
įrašo sukūrimas. Kai kuriais atvejais (pvz. pediatrija, geriatrija, krit-
inės būklės, kalbos barjeras) užmegzti šį ryšį tiesiogiai su pacientu 
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patarė pasikonsultuoti, ji paklausė: „Tai ką įdomaus pasaky-
si?“ Pradėjau nuo mokslinio darbo temos aktualumo, bet dr. 
E. Šimkūnaitė pradėjo aiškinti, jog arnika lengvai dauginasi, 
gerai įsisėja ir jos paplitimas nėra problema. Mandagiai ją 
išklausiusi, pasakiau: „Nenorėčiau sutikti su Jūsų nuomone. 
Tyrinėjau arnikos paplitimą įvairiuose miškų tipuose ir jos 
sėklų daigumą bei gyvybingumą ir turiu rimtą pagrindą teigti, 
jog arnika tik nežymiai dauginasi natūraliose augimvietėse.“ 
Tada E. Šimkūnaitė paklausė: „O kas ten trukdo jai įsisėti?“ 
Pradėjau pasakoti apie sėklas, kurios labai lengvos ir turi 
skristukus, todėl vėjui pakilus, gali būti labai toli nuneštos, 
išsklaidytos. Augimvietėje sunku joms įsiskverbti į žemę, nes 
žolinė danga labai tanki—sėklos ant jos pakimba, o praėjus 
daigumo laikui, taip ir lieka... Pagaliau, jeigu lengvai įsisėtų, tai 
ne tokias menkas paplitimo dėmes rastume, o ištisus plotus. E. 
Šimkūnaitė dar bandė savo teoriją ginti, bet aš pasakiau, kad 
man labai buvo malonu susipažinti, kartu pasiaiškinti, išklausyti 
jos nuomonę. Pabaigoje tvirtai pasakiau: „Jūs savo nuomonę 
išsakėte, o aš savo. Reikalui esant, ją sugebėsiu apginti.“ Taip 
mes ir išsiskyrėme.

Po kelių savaičių Vilniuje turėjo įvykti mokslinė konfer-
encija augalinių resursų klausimais. Prieš konferenciją dr. 
E. Šimkūnaitė atvažiavo į Kauno botanikos sodo vaistažolių 
skyrių, kuriame tuo metu dirbau. Girdžiu pirmame aukšte gar-
siai kalbant. Dr. E. Šimkūnaitė klausia dr. S. Gudanavičiaus: 
„Kur ta velniuos Penkauskienę surast?“ Dr. S. Gudanavičius 
parodė mano kabineto duris: „Šitos durys“. Pamačiusi tarp-
duryje dr. E. Šimkūnaitę, pasimečiau, nes nesitikėjau žinomos 
mokslininkės vizito. Pasisveikinau ir pakviečiau prisėsti. O ji ir 
sako: „Tai žinai, arklys ant keturių suklumpa, o žmogus ir ant 
dviejų apsirinka. Tu buvai teisi ten su tuo arnikos dauginimusi 
natūraliose augimvietėse... Pati pranešimą skaitysi, girdėjau... 
Susitiksime konferencijoje.“

Po konferencijos, ji vėl priėjo prie manęs ir paklausė, ką 
vakare veiksiu. Išgirdusi, jog planų neturiu, pasiūlė bilietus 
į operą. Aš mielai sutikau, tik norėjau sumokėti, bet E. Šim-
kūnaitė kategoriškai pasakė: „Kai į Kauną atvažiuosiu, nuvesi 
į operetę“. Taip prasidėjo mūsų draugystė. Ji skambindavo 
iš Vilniaus: „Yra bilietai“. Ir aš važiuodavau į Vilnių, nes labai 
mėgau muziką. Įdomu buvo tai, kad operos ir baleto teatro 
žiūrovų salėje dr. E. Šimkūnaitė nuolat rinkdavosi tą pačią 
pirmą vietą aštuntoje eilėje ir mane šalia sodindavo... Ji turėjo 
absoliučią klausą, mintinai mokėjo kai kurias arijas ir neretai 
pusbalsiu man kuždėdavo, kai dainininkas padarydavo klaidą: 
„ Nepaėmė kaip reikiant, gaidukas!” Kai atvažiuodavau į Vilnių, 
visada pietumis pavaišindavo— eidavome į „Vilniaus“ resto-
raną, nes anot dr. E. Šimkūnaitės, ten gera virtuvė buvusi... 
O atvykusi į Kauną, pas mane apsistodavo. Vėliau jai ir raktą 
nuo buto daviau, kad bet kada galėtų užeiti. Mus jungė ne tik 
profesiniai dalykai, bet ir potraukis muzikai. 

Be abejonės, dr. E. Šimkūnaitė buvo labai originali, įspūdin-
ga asmenybė. Kai jos klausydavausi, būdavo sunku atskirti, 
kur tiesa, kur prasidėdavo jos laki fantazija. Ji sugebėdavo 
sudominti klausytoją. Įtaigiai kalbėdavo, spalvindama pasako-
jimą žaismingais išsireiškimais, sumaniai įterpdama savo 
neeilinių išgyvenimų ir nuotykių istorijas. Nori tikėk, nori ne... 
Galbūt, ne su visoms E. Šimkūnaitės nuomonėms profesinėje 
srityje norėjosi sutikti. Neretai apibendrinimai stokojo platesnių 
eksperimentinių išvadų. Tačiau akivaizdu, kad ji turėjo gilias 
medicinos ir biologijos žinias, buvo plačios erudicijos asme-
nybė ir labai įdomi bendrauti. Dr. E. Šimkūnaitė puikiai žinojo 
augalus, jų vartojimo būdus liaudies medicinoje. Net mokslin-
iame darbe nevengdavo paminėti liaudiškų augalų pavadinimų. 
Pavyzdžiui, daktarinėje disertacijoje aprašė receptą, kuriame 
išvardino sudedamąsias populiaraus vaisto dalis:  šermukšnio 
uogos, baltas šunies šūdas... Pasirodo, taip lietuviai senovėje 

vadino ajerą... Žodžio kišenėje ji niekad neieškodavo. Įdomiai 
skaitydavo paskaitas, buvo labai populiari. 

5.	 J.	V.	Goethe	rašė	:	„Realybė	yra	tai,	kas	veikia“.	Tai	kas	
gi	ta	realybė?	Gal	tai,	kas	veikia,	keičia	vidinį	žmogaus	
pasaulį,	o	per	jį	ir	išorinį?	Augalo	žiedus,	kaip	dvasinį	
simbolį,	randame	visose	religijose.	
Kas	priartino	Jus	prie	augalų	pasaulio,	padėjo	įsiklau-
syti,	suprasti,	jį	pamilti?

Kaip ir augalas, taip ir žmogus daug ką iš aplinkos paima ir 
nuo jos didele dalimi priklauso. Graži buvo mano vaikystė. 
Tėvai turėjo pavyzdinę sodybą, kurioje augo daug medžių, 
gėlių. Pamenu, sekmadieniais, kai nevažiuodavome į bažnyčią, 
tėvas kviesdavo mamą apžiūrėti laukus. „Va, Uršule, žiūrėk, 
kokie gražūs javai, bus geras derlius... antai, bulvės kokios!” 
Taip juodu vaikščiodavo, gėrėdamiesi savo pasėliais. O ir mus, 
vaikus, pagarbos gamtai mokydavo. Kartą su broliu priskynėme 
gluosnio šakų ir pradėjome su jomis žaisti—  smaigstyti, dėlioti 
ir „savo sodybą“ iš šakų tverti. Tėvas pamatė, abu nusivedė 
į kluoną ir pančiu pavaišino.. Negalima, sakė, medžių skriau-
sti. Neleisdavo mums ir neprinokusių kriaušių, obuolių nuo 
medžio daužti. „Viskam turi ateiti laikas, palaukit, ir visos bus 
jūsų“,— mokė jis. Prisimenu, kad net bulvių žiedų neleisdavo 
mums skinti... Vis apie skriaudą augalui primindavo. O mama 
gėlėmis sirgo... Turėjo labai daug bijūnų, kardelių, tulpių, net 
rožes augino. Gėlės pas mus žydėdavo nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlyvo rudens. Kiemas visada buvo sutvarkytas, takeliai 
švariai nušluoti. Mama labai domėjosi augalais, su mano 
pradžios mokyklos mokytoju sodinukais dalindavosi, sekda-
vo naujienas. Ji turėjo ir bičių, medų kopinėdavo pati. Buvo 
gera šeimininkė, mus mokė ūkiškumo ir tvarkos. Tėvai buvo 
šviesūs kaimo žmonės. Turėjome 10 ha geros žemės, kurią 
apdirbdavo mašinos. Kai nuo ūkio darbų atlikdavo laiko, tėvas 
skaitydavo, o mama klausydamasi verpdavo. Mamytė mėgo 
dainuoti, moterų draugijos veikloje dalyvavo, o tėvas buvo 
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Dzūkai arniką vadina dziedonais ir liaudies medicinoje ji nuo 
seno žinomas augalas. Botanikos sodo bibliotekoje radau 1916 
m. parašytą straipsnį apie arniką. Jau tada autorius įspėjo, 
jog šio augalo augimviečių mažėja, todėl būtina jį sukultūrinti. 
Teko girdėti apie šiuolaikinius mokslinių darbų reikalavimus, 
kuriuose prašoma naudotis tik per paskutinius penkis metus 
išleista moksline literatūra… Keistas reikalavimas, juk prieš 
mus dirbo žmonės, kartų kartos, daug ką teisingai nurodė, 
pastebėjo, numatė… O ir patirtis kiekvieno mokslininko savita,  
kaip gi galima tai ignoruoti arba atmesti? 

2.	 Kuo	gi	sužavėjo	kalninė	arnika?
Kalninė arnika (Arnica montana L.) yra daugiametis žolinis 
astrinių (Asteraceae) šeimos augalas, mėgstantis pušynus, bet 
kartais aptinkamas ir mišriuose miškuose, sausminėse pievose. 
Ji buvo įtraukta į buvusios SSSR ir Lietuvos Raudonąją knygą. 
Taigi, mūsų krašte  priskiriamas prie nykstančių augalų. Lietu-
va yra šiaurinė kalninės arnikos paplitimo riba. Kartais arnika 
auginama darželiuose, alpinariumuose, nes labai patraukli 
ir ilgai žydi (net 18–21  dieną!), tačiau žiedynus formuoja tik 
trečiaisiais gyvenimo metais. Nuo mokyklos laikų liko potrauk-
is dailei, tad ir arnikos žiedus piešiau, tyrinėdama žydėjimo 
biologiją. Ant grakščių aukštų (20–70 cm) augalo žiedstiebių 
formuojasi gražūs geltoni žiedynai. Dažnas arnikos žiedynų 
skinimas nualina augalą, todėl vaistinę žaliavą patartina rinkti 
toje pačioje vietoje ne dažniau kaip kas ketveri metai. 

3.	 Arniką	vokiečiai	vadina	Kritimo	žole,	nes	pastebėjo,	
jog	ji	padeda	sumušimus	gydyti,	taip	pat	ilgai	negy-
jančias,	net	durtines	žaizdas.	Ar	patyrėte	jos	gydymo	
galią,	kuo	ji	nustebino?

Arnika sudėtingas chemine sudėtimi vaistinis augalas, liter-
atūroje nurodoma, jog dažniausiai naudojamas išoriškai. Iš 
tiesų, puikiai gydo žaizdas, sumušimus, kraujosruvas. Vartojant 
į vidų, svarbu nustatyti tinkamą dozę, nes augalas priskiriamas 
prie stipriai veikiančiųjų, todėl perdozavus galima sulaukti 
nemalonių pasekmių. Taigi, kalninę arniką reikia atsargiai var-
toti. Gal ir keista, bet intuityviai griebiausi arnikos tinktūros, kai 
buvome netekę vilties palengvinti pasiligojusio tėvelio kančias. 
Jį kamavo skrandžio opaligė, bet gydytojai neoperavo dėl gal-
imų komplikacijų. Vėliau jie labai stebėjosi, jog tokiam senam 
žmogui taip greitai užgijo opos. Tėvelis gyrėsi jiems—duktė 
pagydė... Gal arnika?

4.	 Esate	minėjusi,	kad	dr.	E.	Šimkūnaitė,	su	kuria	Jūs	
artimai	 bendravote,	 kreipdavosi	 į	 Jus	 ne	 vardu,	 o	
„Arnika“...		Iš	tiesų,	daktarė	nestokojo	jumoro	jaus-
mo	ir	turėjo	nestandartines	pažiūras	į	gyvenimą	bei	
žmones.	Kokie	 liko	Jūsų	prisiminimai,	ką	Jums	as-
meniškai	davė	bendravimas	su	Lietuvos	mokslininke,	
žiniuone?

Artimai bendrauti su dr. E. Šimkūnaite buvo išties įdomu. Reikia 
pripažinti, kad ji neretai būdavo labai kategoriška, bet turėjo ir 
kitą charakterio savybę— sugebėdavo pakeisti savo nuostatas, 
jei žmogus įrodydavo teiginių pagrįstumą. Susipažinome mes 
gana neįprastai. Kai paruošiau pirmą disertacijos redakciją, 
mano mokslinio darbo vadovas prof. V. S. Sokolovas patarė 
darbą parodyti dr. E. Šimkūnaitei. Apie tai prasitariau Kauno 
botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus vadovui dr. S. Gu-
danavičiui ir botanikos instituto augalinių resursų sektoriaus 
vadovui dr. J. Pipiniui, bet jie patarė pradžioje neimti su savimi 
jau parašyto darbo, tik žodžiu aptarti rūpimus klausimus. Taigi, 
nuvykusi į Vilnių užėjau į Farmacijos valdybą.  Pravėrusi kabi-
neto duris, pasisveikinau ir pasakiau, kad norėčiau pakalbėti. 
E. Šimkūnaitė įdėmiai žvilgtelėjo į mane. „Tūpkis“, – trumpai 
pasakė. Kai atsisėdau ir pasakiau, kad prof. V. S. Sokolovas 

Mūsų santykis su gamta — santykio su savimi veidrodis. 
Pagarbos ir meilės gamtai pradmenis gauname iš savo tėvų 
ir artimųjų, vėliau ieškome kelių į ją patys. Gamtoje atran-
dame gyvenimo prasmės ir kūrybines ištakas, harmonijos 
ir grožio šaltinį. 

Dr. Elzė Penkauskienė — ilgametė VDU Kauno botanikos 
sodo Vaistinių augalų laboratorijos darbuotoja, savo profesinę 
ir mokslinę veiklą susijusi su  Lietuvos laukinių ir sukultūrintų 
vaistinių augalų rūšių ekologinių ir biologinių savybių tyrinėjimu, 
taip pat retųjų ir nykstančių augalų išsaugojimo problemomis. 
Ji parašė nemaža knygų, mokslinių ir mokslo populiarinimo 
straipsnių, perskaitė daug paskaitų. 

Interviu	su	Dr.	ELZĖ	PENKAUSKIENĖ:

„MYLĖK AUGALĄ KAIP SAVE PATĮ –
jei prabiltų šie žodžiai į žmogaus 
širdį...“
Trumpa biografija:
Gimė 1926.05.10 Marijampolės apskr. Kalvarijos valsčiuje, 

Trakėnų kaime.
1934–1938 m. lankė Brazavo pradinę mokyklą, 1940 m. Kalva-

rijos, o 1940 m. progimnaziją. 1942 m. pradėjo mokytis 
Marijampolės Marijonų gimnazijoje.

1944–1946 m. mokėsi Kalvarijos vidurinėje mokykloje.
1947–1952 m. studijavo Žemės ūkio akademijoje agronomiją.
1952 m. dirbo pagal paskyrimą Veisėjų raj. Leipalingio MTS 

vyr. agronome.
1952 m. ištekėjo ir grįžo į Kauną. 1955 m. dirbo veterinarijos 

akademijoje Botanikos katedroje vyr. laborante.
1956. 02. 01. pradėjo dirbti Kauno botanikos sode vyr. labo-

rantės pareigose.
Kauno botanikos sode dirbo 36 metus (iki 1992.06.01).
1958 m. įstojo į Botanikos instituto aspirantūrą, kurią baigė 

1961 m. ir pradėjo dirbti agronomo sodininko parei-
gose. 1963 m. sėkmingai apgynė disertaciją Leningrado 
V. L. Komarovo Botanikos institute. Disertacijos tema 
– „Kalninė arnika (Arnica montana L.), jos biologija ir ban-
dymai sukultūrinti Lietuvos TSR“

Nuo 1963 m. Kauno botanikos sode dirbo jaunesne moksline 
bendradarbe, o nuo 1968 m. vyr. moksline bendradarbe.

Dr. E. Penkauskienė yra 8 knygų autorė ir bendraautorė, parašė 
77 mokslinių ir 54 mokslo populiarinimo straipsnių, perskaitė 
daug paskaitų.

1.	 Dažnas	 farmacininkas	 siūlo	 sumušimus	gydyti	 su	
arnikos	preparatais.	Gerb.	Daktare,	esate	daug	metų	
skyrusi	arnikos	tyrinėjimams.	Kaip	gi	 	susipažinote	
su	šiuo	retu	augalu?

Kai nuvažiavau į Leningrado V. L. Komarovo Botanikos in-
stitutą ir prof. V. S. Sokolovui pasakiau, kad norėčiau tyrinėti 
augalus, kaupiančius eterinius aliejus, jis pasiūlė man imtis 
kitos temos. Anot profesoriaus, mano pasirinkta tema nemažai 
parašyta mokslinių darbų, todėl geriau užsiimti mažai tyrinėtais 
augalais, pavyzdžiui, kalnine arnika. Tiesą pasakius, šiek kiek 
pasimečiau, gavusi tokį pasiūlymą. Apie arniką pirmą kartą 
išgirdau ir nežinojau, kur jos ieškoti Lietuvoje. Botanikos sodo 
kolekcijoje jos nebuvo.  Kiek vėliau sužinojau, kad ji auga 
pietryčių ir pietų Lietuvoje. Tai retas augalas, mėgsta rūgščias 
dirvas, todėl netinkamai pasodintas, greitai nunyksta. Grįžusi į 
Lietuvą, ieškojau arnikos augimviečių, su kastuvėliu ir kuprine 
klajojau po miškus, tyrinėdama augalo paplitimą ir biologiją. 
Kuo daugiau apie ją sužinojau, tuo labiau ji mane  žavėjo. 

Vaistiniai augaLai
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11.	 	Kaip	Jūs	manote,	kokios	atsainaus	požiūrio	į	aug-
meniją	priežastys?	Gal	tiesiog	per	mažai	informaci-
jos?

Nežinau, ar tos informacijos buvo per mažai. Esu rašiusi 
daugybę straipsnių, skaičiusi nemaža paskaitų. Bet dabar 
užaugo nauja karta, kuri galbūt negirdėjo, neskaitė. Tikslinga 
būtų leisti ne tik vaistinių augalų žinynus, vartojimo instruk-
cijas, bet ir knygas apie retuosius ir nykstančius augalus, 
vaistinių augalų rinkimo taisykles ir apribojimus. Kitaip tariant, 
svarbi ne tik kompetentingai parengta vartotojiško pobūdžio, 
bet ir augalų apsaugai skirta informacija. Galėtume išleisti 
retų augalų atvirukų komplektus, pašto ženklus ir pan. Tai 
padėtų, nors pagrindinė nepagarbaus elgesio su augalais 
priežastis glūdi žmogaus pasaulėžiūroje. Grobuonišką el-
gesį formuoja nežaboti poreikiai, verslo reikalai, o iš esmės 
dorovės ignoravimas. Sunku augalus apsaugoti. Jeigu 
medžiotojai kiškutį ar stirną ne laiku nušauna, žvejai ne laiku 
ir netinkamai žvejoja, jie žino, kad gręsia didelės baudos. O 
kas apgins, apsaugos augalus? Pavyzdžiui, plūduriuojantis 
agaras, dar kitaip vadinamas vandens riešutu, kuris savaime 
augo Biržų rajone, Kilučių ežere, dabar jau išnykęs. Taip gali 
atsitikti ir su kitais augalais, jei atsainiai žiūrėsime į gėlių 
parduotuvėse pamerktas vandens lelijas, skėtinius bėžius, 
žibuokles, pakalnutes, paprastojo debesylo žiedynus, o 
turguje ramiai pirksime pataisų vainikėlius šventiniam stalui 
puošti. 

Dabar populiaru laisvalaikį praleisti gamtoje, tačiau kaip 
elgiamės? Miškai nusėti šiukšlėmis, konservų dėžutėmis, 
vienkartiniais indais, popieriais. Jei jau grybauja žmogus, 
sunku praeiti, nenuspyrus netinkamo grybo, musmirės. Jei 
nereikalinga, neimk. Kam trypti, spardyti, rausti samanas? 
Viską gerbkim, ką Dievas sukūrė. Kiekvienas sutvėrimas yra 

Audronė  Grikštienė
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nepakartojamas kūrinys. Turiu kriauklių kolekciją. Kai paimi į 
rankas bet kurią kriauklę, gali tik stebėtis, koks unikalus gamtos 
kūrinys savo forma, spalva. Atrodytų, kam gi tam moliuskui toks 
grožis, įmantrūs raštai, spalvų žaismas?  O ar žmogui mažiau 
to natūralaus grožio reikia?

12.	 	Pabaigai	norėtųsi	prisiminti	vieną	žymiausių	XX	a.	
antropologų	Claude‘ą	Levi-Straussą,	savo	darbais	pa-
dariusį	perversmą	moksluose	apie	žmogų.	Paklaustas	
apie	jo	santykį	su	gamta,	jis	pasakė,	kad	labai	svarbu	
pamaloninti	akis	gamtos	peizažu,	stebėti	jo	pasikeit-
imus,	 augmeniją.	 „Ir	 nėra	nė	vieno	augalo,	 lapelio,	
gėlės,	kur	kiek	dėmesingesnei	akiai	neatrodytų	tiesiog	
stebuklo	kupinas	šedevras.[...]	Kiekvienas	augalas,	
net	kiekviena	žolytė	botanikui	mėgėjui	užmina	mįslių,	
kurioms	įminti	prireikia	keletą	kraują	kaitinančio	tyri-
mo	valandų,	pasitelkus	dažniausiai	senus	vaistytojų	
veikalus.	Šešiasdešimt	dviejų	tomų	gamtamokslinis	
XIX	a.	pradžios	žodynas,	kurį	priglaudžiau	savo	sody-
boje,	yra	mano	mėgstamiausia	knyga!“	Taigi,	norisi	
tikėti,	kad	mūsų	jaunoje	kartoje	atsiras	vis	daugiau	
tokių	žmonių,	kuriuos	augalai	domins	ne	vien	varto-
tojišku	požiūriu,	ne	vien	chemine	sudėtimi,	bet	ir	tuo,	
kad	jie	yra	pasigėrėjimo	vertas	objektas,	turintis	savo	
stilių,	teikiantis	malonumą	jį	stebinčiam	ir	žadinantis	
pažinimo	siekį.	Dėkoju	Jums	už	 įdomų	pokalbį,	 už	
Jūsų	indėlį	saugant	Lietuvos	augalus	ir	populiarinant	
vaistažolinikystę.
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10.	 	Esate	parašiusi	populiarių	knygelių	apie	retuosi-
us	 ir	 nykstančius	 vaistinius	 augalus,	metodines	
rekomendacijas	 jauniems	 gamtosaugininkams,	
taip	 pat	 vaistinių	 žaliavų	 rinkėjams.	 Knygelėje	
„Vaistažolių	takeliais“	(1989),	kurios	išleidimą	rėmė	
Respublikinis	gamybinis	susivienijimas	„Farmaci-
ja“,	Kauno	botanikos	sodas	ir	Lietuvos	Raudonojo	
kryžiaus	draugija,	rašėte:	„[...]	Taigi,	apsidairykite	
akylai!	Visais	metų	laikais	rasite	ką	surinkti	didingai	
ošiančiuose,	mėliu	padūmavusiuose	mūsų	mišku-
ose,	 skaistažiedėse	 pievose,	 saulės	 nužertuose	
šlaituose,	paukščių	balsais	 skardenančiose	upių	
ir	ežerų	pakrantėse.	Pakeliaukime	su	pintinėlėmis,	
krepšiais	rankose,	gerais	norais,	gražiais	užmojais	
mintyse.”	Taigi,	jautėsi,	kad	vaistažolininkystės	žin-
iomis	buvo	suinteresuotos	mokyklos,	farmacininkai	
ir	medikai.	Plačiajai	visuomenei	skirti	mokslininkų	
darbai	labai	reikalingi	ir	šiandien,	bet	Lietuvoje	ne	
tiek	daug	mokslininkų,	kurie	savo	laiką	ir	energiją	
skirtų	 populiarių	 straipsnių	 rašymui,	 pažintinių	
paskaitų	skaitymui.	Šią	spragą	užpildo	neprofesion-
alai,	mėgėjai,	todėl	fitoterapija	kompromituojama	jų	
leidiniais	ir	gydymu,	o	reti	augalai	niokojami.

Kartais turguje prieinu prie moterėlių, kurios pardavinėja 
vaistažoles. Vienos paklausiau, ar turi arnikos. Ji galvą 
pritariamai linguoja, sako, jog turi ir tiesia man paprastojo de-
besylo žiedynus. Sakau: „Čia ne arnika, močiute.“ O ji man: 
„Jei nepažįsti vaikeli, tai nesakyk.“ Iš tiesų, didelė problema, 
kad taip mažai žmonės žino apie augalus, ypač tuos, kurių 
Lietuvoje likę visai nedaug. O juk kažkada lietuviai turėjo 
tradicijas – saugojo savo miškus, senus medžius, šventus 
gojus. Įstatymų nereikėjo, tėvų įskiepytos vertybės skatino 
dorai elgtis su gamta. Nykstantys vaistiniai augalai yra lobelio 
čemerys (Veratrum lobelianum Bernh.), rudeninis vėlyvis 
(Colchicum sutumnale L.), muilinė guboja (Cypsophila 
paniculata L.), mėlynasis polemonas (Polemonium coerulem 
L.), mažasis ir pelkinis pataisas (Lycopodium inundatum 
L.,  Lycopodium selago L.), didžiažiedė rusmenė (Digitalis 
ambigua Murr.), didžiažiedė tubė (Verbascum thapsiforme 
Schrad.), mažažiedė ir paprastoji vandens lelija ( Nymphaea 
candida Presl., Nymphaea alba L.). Tai reti augalai, kuriuos 
draudžiama rinkti, skinti, žaloti. Dar yra kita grupė augalų, 
kuriuos galima rinkti, tačiau pavojinga neracionali jų išteklių 
eksploatacija. Augalus reikia rinkti atsargiai, laikytis taisyklių. 
Teko matyti, kad net liepų žiedus žmonės ne nuo medžio ski-
na, bet laužia šakas, krauna į mašinas, o grįžę namo nuska-
bo žiedus. Neretai šermukšnių uogos skinamos pakelėse. 
O atėjus uogavimo sezonui, į miškus patraukia gėrybių 
rinkėjai su įvairiais įnagiais, be gailesčio žalodami mėlynių, 
bruknių, spanguolių uogienojus. Reiktų žinoti, kad nuskynus 
pakalnutės lapą, augalas tais metais kito jau neužaugins ir 
augalas skurs. Atsargiai reiktų elgtis su raudonėliu, nes jo 
šakniastiebiai labai arti žemės paviršiaus, šaknelės plonos ir 
smarkiau patraukus, lengvai išraunamas. Renkant vaistinius 
augalus, ypač žiedus, negalima skinti visų, dalį būtina palikti 
sėkloms.  Saugotinų vaistinių augalų sąrašas nėra vieną 
kartą ir visam laikui nustatytas, nes keičiasi aplinkybės, kli-
matas, vyksta miškų rekonstrukcijos darbai, sukultūrinamos 
naujos ganyklos, naikinami krūmynai, sausinamos pelkės, 
privatizuojamos žemės ir t.t. Retų ir nykstančių augalų 
apsaugai padeda rezervatai ir gamtos draustiniai. Vaistinių 
augalų apsauga ir racionalaus jų naudojimo klausimai turi 
rūpėti valstybei ir kiekvienam iš mūsų. 

aktyvus savanorių sueigose, mėgo žaisti šaškėmis, dalyvavo 
saviveikliniuose renginiuose.

6.	 Kaip	Jūsų	šeimą	palietė	karas	ir	sovietmečio	pradžia?
Gana skausmingas periodas. Nacionalizavo žemę, atėmė 
padargus... O 1950 m. brolį suėmė už ryšį su partizanais ir 
nuteisė sušaudyti, bet vėliau patenkinę malonės prašymą, 
pakeitė mirties nuosprendį 25 metais lagerių Sibire, Vorkutoje. 
Pamenu, 1958 m., kai buvo leista aplankyti kalinius, mamytė 
išsirengė pas brolį, nors mokėjo tik kelis žodžius rusiškai. Ji 
suskynė glėbį tulpių, suvyniojo į šlapią skudurą ir išvažiavo. 
Kelionė truko ilgai, su persėdimu Maskvoje, bet tulpės laimingai 
pasiekė Vorkutą. Išliko nuotrauka iš to susitikimo – mamytė, 
pasipuošusi gražia tamsia suknele, skarele apsigobusi ir šalia 
jos brolis... Praūžus karui, baigiau mokyklą ir svarsčiau, ką pa-
sirinkti – lietuvių kalbą ar gamtą. Į Vilnių studijuoti nevažiavau, 
nes būtų sunku vienai pragyventi, o ir tėvai prašė, kad būčiau 
arčiau namų. Taip ir pradėjau  mokytis Žemės ūkio akademijoje.

7.	 Ar	galite	pasakyti,	kad	studijų	metais	pajutote	savo	
būsimo	mokslinio	darbo	kryptį	?

Žemės ūkio akademijoje botaniką dėstė žymus botanikas, 
pelkėtyrininkas doc. Erikas Purvinas. Reikėjo surinkti herbarą 
ir apibūdinti augalus. Užduotis man labai patiko, surinkau net 
100 augalų, parašiau tušu pavadinimus ir atėjau atsiskaityti. 
Dėstytojui matyt patiko mano darbas, nes jis pasakė: „Rašau 
penkis su pliusu, tik palik herbarą.“ Man buvo labai gaila jį palikti 
ir aš atvirai jam tai pasakiau. Tada doc. Purvinas šyptelėjo: „Jei 
gaila, taurėk“. Taip visam laikui prie augalų ir pasilikau.

Studente būdama lankiausi botanikos sode ir visada 
jaučiau vidinį pakylėjimą. Susižavėjusi žiūrėjau į vandens 
lelijas, tokie paslaptingi jų žiedai... Supratau, kad labai noriu 
dirbti su augalais.

8.	 Kokia	buvo	darbo	Kauno	botanikos	sode	pradžia?	
Kuo	reikšmingi	Jums	žmonės,	padėję	eiti	pasirinktu	
keliu?

Atėjau dirbti pas dr. Morkūną ir kurį laiką dirbau su vynuogėmis, 
tvarkiau biblioteką, inventorizavau unikalius leidinius, periodinę 
literatūrą. Vėliau dirbau ir bendravau dr. S. Gudanavičiumi 
ir kitais, kurie turėjo didelės įtakos mano tolimesniame ke-
lyje. Kaip S. Gudanavičius mylėjo augalus!.. Prieidavo prie 
kiekvieno, stebėdavo, kuris ruošiasi žydėti, svarstydavo, ar 
atkeliavęs iš svetur augalėlis mūsų klimato sąlygomis gyvens... 
Kai įstojau į aspirantūrą Leningrade, patekau pas prof. V. S. 
Sokolovą, labai nuoširdų ir rūpestingą vadovą. Tai buvo aukštos 
kultūros žmogus, mylėjęs savo mokinius, sugebėdavęs nuolat 
paskatinti, sunkesniais momentais palaikyti. Kai sužinojau apie 
jo mirtį, buvo labai sunku tą žinią priimti. 

9.	 Jūsų	mokslinis	darbas	buvo	susijęs	su	arnika,	tačiau	
esate	 tyrinėjusi	 ir	 kitus	augalus.	Kokie	 augalai	 Jus	
domino?

Buvo nemaža augalų, kuriais žavėjausi. Botanikos sode daug 
dirbome pagal sutartis. Augalus ne patys rinkdavomės, o tyr-
inėdavome pagal užsakovo pageidavimą. Tačiau kai su augalu 
pradedi dirbti, tai jį ir įsimyli, pradedi dorybes atrasti. Vienų 
augalų labai įdomi sėklų biologija, kitų žiedynai, trečių lapai. 
Taip bedirbant ir gyvenimas praėjo... Patiko šaukštis (Petasites 
Mill). Graikiškai petasos – plačiabrylė skrybėlė, pavėsinė, nes 
dideli lapai teikia pavėsį. Įdomi varnalėša (Arctium L.). Grai-
kiškai arktos- meška, matyt, toks pavadinimas parinktas norint 
pabrėžti, jog augalai gauruoti... Domino raudonėlis natūraliose 
augimvietėse, pakalnutė, sukatžolė, ajeras ir daugelis kitų. 
Tačiau mano hobi buvo reti ir nykstantys augalai. Visada dėl 
jų širdį skaudėjo.

Vaistiniai augaLai
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naudotis dabartiniu kompensuojamųjų vaistų sąrašu, 
antrajame - palaipsniui (atsižvelgiant į biudžeto dalies 
didėjimą) pereiti prie naujai siūlomo visų šalyje regis-
truotų vaistų kompensavimo.

4. Ligos gydymui skirtų vaistų kompensavimo 
dydis turėtų priklausyti nuo biudžeto dalies, skirtos 
vaistams kompensuoti, ligos pavojaus asmeniui ir 
visuomenei bei paciento poreikio gauti efektyvų am-
bulatorinį gydymą.

5. Siekiant palengvinti naujos kompensavimo 
schemos pritaikymą bei suteikti daugiau lankstumo 
PSDF biudžetui, reikia įvesti daugiau kompensavimo 
lygių ( be dabartinių 100, 80, 50 proc., – 90, 70, 60 
proc.).

6. Įvesti vartotojo priemoką už visus kompensuo-
jamuosius vaistus (tai skatintų racionaliau vartoti vais-
tus), tačiau jos dydis neturi atimti efektyvaus ir prie-
inamo ambulatorinio gydymo galimybės. Priemokos 
dydis turi būti nustatomas įvertinus gyventojų finan-
sines galimybes. 100 procentu vaistus kompensuoti 
tik išskirtiniais atvejais, kai dėl tokio kompensavimo 
nekyla abejonių.

7. Siekiant pereiti prie įrodymais pagristų, šiu-
olaikinių gydymo metodų, remiantis užsienio šalių 
patirtimi, būtina sukurti naujų technologijų vertinimo 
mechanizmą, padėsianti išvengti neprognozuojamo 
ar nepagrįsto išlaidų augimo ir sudaranti prielaidas 
kompensuoti naujas gydymo technologijas (vaistus).

8. Derantis su gamintojais dėl kainų, atsižvelgti 
į vaistų kainas Europos Sąjungos šalyse, Latvijoje 
bei Estijoje ir siekti, kad gamintojo nustatyta kaina 
Lietuvoje nebūtu didesnė nei Europos Sąjungos šalių 
vidurkis.

9. Atskirai įvertinti trečiųjų asmenų paramos 
pacientams, perkantiems kompensuojamuosius vais-
tus, problemas, atsižvelgiant į tokius veiksnius: (1) 
šiuo metu dalis gamintojų, subsidijuodami paciento 
priemoką, iškreipia konkurenciją tarp gamintojų ir 
prekybininkų, atima iš vaistinių galimybę balansuoti 
pajamas, dėl to atsiranda didesnė bankroto rizika 
(ypač kaime), (2) tvarka, pagal kurią labdaros fondai 
ar kiti tretieji asmenys gali legaliai paremti pacientus, 
perkančius kompensuojamuosius vaistus, neprog-
nozuojamai didina PSDF išlaidas, yra nepatraukli 
mokestiniu požiūriu.

II. Vaistų registracija - vienas iš svarbiausių veiksnių, 
užtikrinančių į Lietuvos rinką patenkančių vaistų sau-
gumą ir patikimumą. Svarbiausios vaistų registracijos 
tobulinimo kryptys:

1. Sveikatos apsaugos ministerija turi pertvarkyti 
vaistų registravimo tarnybos vidinę struktūrą, atsisakyti 
besidubliuojančių funkcijų ir perteklinių struktūrų, už-

tikrinti, kad pavaldžiose įstaigose būtu laikomasi privačių 
ir viešųjų interesų derinimo.

Reikia sukurti vieningą tarnybos dokumentų tvarky-
mo sistemą, laiduojančią tarnybinės ir konfidencialios 
informacijos saugumą.

2. Vaistų registracijos mokestį nustatyti atsižvel-
giant į vaistų registracijos tarnybos šiai funkcijai atlikti 
patiriamas išlaidas.

3. Informaciją apie registruojamus vaistus padaryti 
prieinamą suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms. 
Tuo tikslu sustiprinti tarnybos informacijos centrą.

4. Įdiegti atitinkančią tarptautinius reikalavimus 
duomenų apsaugos sistemą.

III. Tobulėjant technologijoms bei augant gyventojų 
poreikiams, lėšų, reikalingų vaistams kompensuoti, 
poreikis visose Europos Sąjungos šalyse taip pat nuolat 
auga, todėl būtina numatyti ir atitinkamus PSDF biudžeto 
formavimo principus.

1. Pastaraisiais metais mažėjantis PSDF biudžetas 
negali užtikrinti šiuolaikiško, efektyvaus ir prieinamo 
ambulatorinio gydymo vaistais.

2. Sekant Europos Sąjungos šalių sveikatos sektoriaus 
efektyvaus, prieinamo gydymo kompensuojamaisiais 
vaistais tendencijomis, Vyriausybei siūloma priimti nu-
tarimą dėl PSDF biudžeto dalies kompensuojamiesiems 
vaistams didinimo principų, pastaruosius siejant su BVP.

3. Ligonių kasoms vėluojant atsiskaityti vaistinėms 
už kompensuojamuosius vaistus, pastarosios negali nor-
maliai funkcionuoti. Sveikatos draudimo įstatymą būtina 
papildyti nuostata, kad VLK. privalo mokėti delspinigius.

4. Valstybė prisiima atsakomybę drausti biudžeto 
lėšomis atskiras žmonių grupes, tačiau į PSDF perveda 
gerokai mažiau, nei sumoka privalomuoju sveikatos 
draudimu besidraudžiantys asmenys. Siūlome įstaty-
mu įteisinti valstybės įmokos už jos draudžiamus as-
menis dydį, kuris turėtų būti apytiksliai lygus į PSDF 
sumokamų įmokų vidurkiui.

IV. Farmacijos departamentas yra farmacinę veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų projektus rengianti in-
stitucija, o Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba – jų 
įgyvendinimo kontrolės institucija.

1. Įvertinus šių institucijų veiklą, pažymėtini šie 
ypatumai:

Tarnyboms funkcionuojant atskirai: (1) atitinka 
valdymo ir kontroles funkcijų atskyrimo principą, (2) 
atitinka PHARE projekto ekspertų rekomendacijas, (3) 
atitinka daugumos Europos Sąjungos valstybių patirtį.

Tarnybas sujungus: (1) būtų sutaupyta valdymo 
išlaidų, (2) Sveikatos apsaugos ministerija valdytų vieną 
instituciją.

Tarnybų sujungimo neigiama pusė: absoliučiai visas 
(PSDF įtakojantis) farmacijos sektoriaus valdymas sute-
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PASIŪLYMAI DĖL FARMACINĖS VEIK-
LOS IR JOS KONTROLĖS STRATEGIJOS 

NUOSTATŲ
Vilnius, 2002-10-14

Darbo grupės tikslas – išnagrinėti esamos farmac-
inės veiklos ir jos kontrolės sistemos neskaidrumo ir 
neefektyvumo priežastis ir pasiūlyti, kaip jų iš vengti.

Darbo grupė priėjo išvados, kad sistemos skaidrumo 
bei efektyvumo reikia siekti šiais būdais:

1) Sukurti maksimaliai paprastą ir skaidrią vaistų 
kompensavimo sistemą;

2) Vaistus registruoti laikantis visuotinai pripažintų 
tarptautinių taisyklių, tarp jų ir procesų viešumo;

3) Nustatyti biudžeto lėšų, skirtų kompensuo-
jamiesiems vaistams, skyrimo principus;

4) Supaprastinti teisinį reglamentavimą, tinkamai 
paskirstyti administravimo institucijų funkcijas 
ir sustiprinti jų vidaus kontrolę;

5) Padėti vietinei farmacijos pramonei integracijos 
procese.

I. Vienoje iš svarbiausių farmacijos sričių – vaistų 
prekyboje – neskaidrumą lemia du, vienas su kitu susiję, 
veiksniai: lėšų, skirtų kompensuojamiesiems vaistams, 
limitas, sąlygojantis tik dalies vaistų kompensavimą, 
kas iškreipia natūralią paklausą ir pasiūlą. Visų vaistų 
kainos kompensavimo taisyklių taikymas paremtas 
administraciniais ribotų išteklių paskirstymo būdais 
(vaisto įtraukimas į sąrašus, kompensuojamosios dalies 
nustatymas, vaisto kainos reguliavimas ir pan.), todėl 
jas taikant neįmanoma išvengti subjektyvumo. Be to, 
pacientui mokant tik dalį kompensuojamojo vaisto 
kainos, paklausa nuolat auga. Pagrindinės priežastys, 
lemiančios dabartinės vaistų kompensavimo sistemos 
neefektyvumą ir neskaidrumą:

a) vaistų kompensavimo principai;
b) vaistų kainų reguliavimas;
c) finansavimo neapibrėžtumas;
d) painūs ir per daug reglamentuojantys įstatymai 

bei įstatymų lydimieji teisės aktai.
Darbo grupė siūlo išvardytas vaistų kompensavimo 

problemas spręsti šiais būdais:
1. Atsisakyti vaistų sąrašo, vaistus kompensuoti 

pagal ligų, kurių gydymas kompensuojamas, sąrašą.
2. Įtraukus ligą į sąrašą, kompensuojamais taptų visi 

registruoti vaistai, skirti šiai ligai gydyti, ir kompensuo-
jami jie būtų vienodu procentu. Šios priemonės neleistų 
skirtingai traktuoti vaistų gamintojus ir jų produkciją, 
panaikintų didelę dalį prielaidų korupcijai, vartotojai 
turėtų didesnį vaistų pasirinkimą.

3. Pereinant prie naujo ligų gydymo kompensavimo 
modelio, didinti biudžeto dalį kompensuojamiesiems 
vaistams. Perėjimą atlikti dviem etapais: pirmajame 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
DEKRETAS

DĖL DARBO GRUPĖS FARMACINĖS VEIK-
LOS IR JOS KONTROLĖS STRATEGINĖMS 

NUOSTATOMS PARENGTI

2002 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1882
Vilnius

1	straipsnis.
Siekdamas, kad būtų nustatytos skaidrios 

farmacinės veiklos ir jos valstybinės kontrolės tai-
syklės, sudarau šią darbo grupę:

Gintautas BARCYS, Etinių farmacijos kom-
panijų atstovybių asociacijos direktorius;

Albertas BERTULIS, Lietuvos farmacijos pra-
monės įmonių asociacijos prezidentas;

Algimantas BLAŽYS, Vaistų gamintojų asoci-
acijos valdybos pirmininkas; 

Gintaras DIDŽIOKAS, Lietuvos Respublikos 
Seimo narys;

Rasa JUKNEVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos 
Seimo narė;

Jonas LIONGINAS, Lietuvos Respublikos 
Seimo narys;

Remigijus MIELINIS, Vaistų didmeninės 
prekybos įmonių asociacijos valdybos pirmininkas;

Guoda STEPONAVIČIENĖ, Laisvosios rinkos 
instituto viceprezidentė;

Gintaras ŠILEIKIS, Lietuvos Respublikos 
Seimo narys;

Vidmantas Jonas ŽILINSKAS, Sveikatos ap-
saugos ministerijos valstybės sekretorius. 

Darbo grupės konsultantai:
Kazimieras GEROJIMAS, Specialiųjų tyrimų 

tarnybos Operatyvinės veiklos valdybos skyriaus 
viršininkas;

Rimantas SANAJEVAS, Valstybės kontrolės Veiklos 
audito pirmo departamento direktorius.

2	straipsnis.
Prašyčiau šios grupės, bendradarbiaujant su 

valdžios, verslo ir kitomis institucijomis iki 2002 
metų spalio 10 dienos parengti farmacinės veiklos 
ir jos kontrolės strategines nuostatas. 

3	straipsnis.
Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo 

dienos. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
VALDAS ADAMKUS

oFiciaLi kronika
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS AP-
SAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DėL	REIkaLaVIMŲ	VaISTInėMS	PaTVIR-
tInIMo

2003 m. sausio 7 d. Nr.V-7
Vilnius

Vadovaudamasis 2002 m. lapkričio 28 d. Konkurencijos 
tarybos nutarimu Nr. 134 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 523 „Dėl 
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo 
Nr. 450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo 
vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pa-
keitimo“ ( Inf. pranešimai, 2002, Nr. 93-491),

1. T v i r t i n u Reikalavimus vaistinėms (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai:
2.1.1. išduoti vaistinėms pažymas dėl įmonės (jos filialų) 

patalpų ir įrenginių tinkamumo farmacinei veiklai, vadovau-
jantis šiuo įsakymu patvirtintais Reikalavimais vaistinėms;

2.1.2. registruoti naujai steigiamas vaistines ir jų filialus 
bei konsultuoti vaistines dėl keliamų reikalavimų.

3. L a i k a u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

1999 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 450 „Dėl reikalavimų vais-
tinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo 
tvarkos patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2001 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 523 „Dėl sveikatos apsaugos 
ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl reika-
lavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso 
suteikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos 
sekretoriui Eduardui Bartkevičiui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 
KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro
2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.V-7

REIkaLaVIMaI	VaISTInėMS

I. BendrosIos nuostatos

1. Šie reikalavimai taikomi visoms vaistinėms nepriklau-
somai nuo nuosavybės formos.

2. Dokumente vartojamos sąvokos:
2.1. visuomenės	 vaistinė – vaistinė, kurioje laikomi, 

kontroliuojami ir parduodami (išduodami) vaistai bei vaistinės 
asortimento prekės gyventojams, sveikatos priežiūros įstai-
goms, kitoms įstaigoms bei įmonėms, neturinčioms licencijos 
užsiimti farmacine veikla, bei vykdomi privalomi Sveikatos 
apsaugos ministerijos įpareigojimai aprūpinant gyventojus 
vaistais;

2.2. visuomenės	gamybinė	vaistinė	– visuomenės vais-
tinė, kuri gamina ekstemporalius vaistus ir vaistinės vidaus 
paruošas;

2.3. ligoninės	 vaistinė – sveikatos priežiūros įstaigos 
(įmonės) padalinys, kuriame laikomi, kontroliuojami, 
išduodami vaistai ir vaistinės asortimento prekės tai pačiai 
sveikatos priežiūros įstaigai (įmonei) bei vykdomi privalomi 
Sveikatos apsaugos ministerijos įpareigojimai aprūpinant 
sveikatos priežiūros įstaigas (įmones) vaistais;

2.4. ligoninės	gamybinė	vaistinė	– ligoninės vaistinė, kuri 
gamina ekstemporalius vaistus ir vaistinės vidaus paruošas;

2.5. labdaros	vaistinė	– vaistinė, kurioje laikomi labdaros 
būdu išduodami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės (be 
teisės prekiauti);

2.6. oficina	 – vaistinės patalpa, kurioje parduodami 
(išduodami) vaistai ir kitos vaistinės asortimento prekės 
gyventojams;

2.7. pirminis	vaistinės	filialas – pagal vaistinės įgaliojimą 
veikiantis padalinys, kuriam keliami tokie patys reikalavimai 
kaip jį įsteigusiai vaistinei;

2.8.	antrinis	vaistinės	filialas	– pagal vaistinės įgaliojimą 
veikiantis padalinys, kuriam keliami mažesni reikalavimai 
negu vaistinei, ir vykdantis siauresnę vaistinės veiklą:

2.8.1. vaistus ir vaistinės asortimento prekes gauna tik iš 
jį įsteigusios vaistinės ar pirminio vaistinės filialo,

2.8.2. laiko mažesnes vaistų ir vaistinės asortimento prekių 
atsargas,

2.8.3. savarankiškai nevykdo vaistų ir vaistinės asortimen-
to prekių kainodaros,

2.8.4. negali laikyti ir parduoti (išduoti) narkotinių vaistų,
2.8.5. nevykdo ekstemporalių vaistų ir vaistinės vidaus 

paruošų gamybos.

II.	REIkaLaVIMaI	VaISTInėMS	IR	JŲ	PaTaL-
PoMs

3. Antrinį vaistinės filialą galima steigti tik tame pačiame 
rajone, kuriame yra jį steigianti vaistinė ar jos pirminis filialas.

4. Planuojamos steigti vaistinės ar jos filialo adresas reg-
istruojamas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teritorinėje 
Farmacijos įmonių inspekcijoje prieš pradedant vaistinės 
įrengimą. Registravimo metu gali būti raštu suteikiama infor-
macija apie planuojamos steigti vaistinės ar jos filialo patalpų 
atitikimą vaistinėms keliamiems reikalavimams. Kilus ginčui 
dėl vaistinės atitikimo keliamiems reikalavimams, pareiškėjas 
turi teisę kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos farmacinės 
veiklos licencijavimo komisiją. Farmacijos įmonių inspekcija 
turi teisę skelbti steigiamos vaistinės adresą, įsiregistravusios 
įmonės pavadinimą ir registravimo datą tik valstybės instituci-
joms, kontroliuojančioms farmacinę veiklą.

5. Bendro vaistinės patalpų ploto normatyvai, neįskaitant 
vaistų gamybos laboratorijos ploto:

5.1. visuomenės vaistinės ar pirminio filialo bendras pa-
talpų plotas – ne mažesnis kaip 60 kv. m;

5.2. visuomenės vaistinės kaimo vietovėse ar pirminio 
filialo kaimo vietovėse, labdaros vaistinės ar antrinio filialo 
bendras patalpų plotas – ne mažesnis kaip 30 kv. m;

5.3. mažiau kaip 200 lovų ligoninės vaistinės bendras 
plotas – ne mažiau kaip 40 kv. m;

5.4. daugiau kaip 200 lovų ligoninės vaistinės bendras 
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lkiamas vienoje institucijoje.
2. Darbo grupes vieninga nuomone, tarnybų sujun-

gimas nesuteiktų didesnio skaidrumo ir neužkirstų kelio 
korupcijai, ypač dėl farmacijos sektoriaus valdymo 
vienomis rankomis.

3. Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į 
siūlomus funkcijų pakeitimus ir siekdama supaprastinti 
farmacinės veiklos ir kontrolės reglamentavimą bei 
administravimą, turėtų parengti teisės aktų bei minis-
terijos ir jai pavaldžių institucijų funkcijų pasiskirstymo, 
institucijų struktūros tobulinimo projektus.

V. Siekiant sudaryti teisines bei ekonomines sąlygas 
Lietuvos farmacijos pramonės ekonominiam efektyvu-
mui, jos konkurencingumui, skirti lėšų 2001 m. balandžio 
24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
466 patvirtintoms Lietuvos farmacijos pramonės tarptau-
tinės integracijos programoms ir priemonių planams 
2001–2003 metams.

Darbo grupės nariai:
Gintautas BARCYS, Etinių farmacijos kompanijų atstovy-

bių asociacijos direktorius
Albertas BERTULIS. Lietuvos farmacijos pramonės 

įmonių asociacijos prezidentas
Algimantas BLAŽYS, Vaistų gamintojų asociacijos valdy-

bos pirmininkas
Gintaras DIDŽIOKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Rasa JUKNEVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo narė
Jonas LIONGINAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Remigijus MIELINIS, Vaistų didmeninės prekybos įmonių 

asociacijos valdybos pirmininkas
Guoda STEPONAVIČIENĖ, Laisvosios rinkos instituto 

viceprezidentė
Gintaras ŠILEIKIS, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Vidmantas Jonas ŠILINSKAS, Sveikatos apsaugos min-

isterijos valstybės sekretorius
Konsultantai:
Kazimieras GEROJIMAS, Specialiųjų tyrimų tarnybos 

Operatyvinės veiklos valdybos skyriaus viršininkas
Rimantas SANAJEVAS, Valstybės kontrolės Veiklos 

audito pirmojo departamento direktorius
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Lietuvos farmacijos sąjunga   
RAŠTAS
Vaistinių asociacija “PROVIFARMA” 2003-01-07

Sveikatos apsaugos ministrui
Gerb. p. Konstantinui Romualdui Dobrovolskiui

Dėl	visuomenės	gamybinių	vaistinių
BaV	statuso

Lietuvos f armacijos sąjunga ir Vaistinių asociacija 
“PROVIFARMA” gavo vaistinių laiškų dėl gręsiančio 
pavojaus Būtinojo aprūpinimo vaistinių (BAV) statusui.

Vaistinėms suteikto BAV statuso garantas – 500 metrų 
spindulys nuo šio statuso neturinčios naujai besisteigianči-
os vaistinės. Daugelyje Europos valstybių nustatytas tam 
tikras atstumas naujai besisteigiančiai vaistinei nuo jau 
esančios vaistinės.

Galiojant BAV statusui, šalia visuomenės gamybinės 
vaistinės galėjo steigtis tiktai tokio paties profilio vaistinė, 
įsipareigojanti vykdyti jai nuostolingas, bet visuomenės 
sveikatinimui būtinas funkcijas:

Gaminti ekstemporialius vaistus pagal gydytojų re-
ceptus;
Laikyti ir išdavinėti etilo alkoholį;
Laikyti narkotines ir psichotropines medžiagas;
Organizuoti naktinį budėjimą ir kt.

Visos šios funkcijos reikalauja papildomų patalpų, 
įrangos ir darbuotojų. Tam reikalinga papildomų investici-
jų, kurių išvengia besisteigiančios negamybinės vaistinės. 
Pastarosios, nesusaistytos su BAV statusu, parduoda tik jai 
pelningus vaistus ir vaistinės asortimento prekes.

Todėl, panaikinus BAV statusą, būtų įtvirtintos nevieno-
dos tarp vaistinių konkurencijos sąlygos.

Gerb. Ministre, Lietuvos farmacijos sąjunga ir Vaistinių 
asociacija „PROVIFARMA“ negali sutikti su tuo, kad ig-
noruojami žmogaus interesai, ypač kai jie susiję su žmogaus 
sveikata. Daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių yra tik po 
vieną BAV statusą turinčią vaistinę, kuriai, jo atsisakius, 
pablogėtų gyventojų medikamentinis aprūpinimas.

Prašome neatšaukti	BaV	 statuso	galiojimą, nes jo 
veikimas sukeltų vaistų neprieinamumo gyventojams 
problemų, arba	atidėti	BaV	statuso	panaikinimo	terminą 
iki tol, kol bus nustatyta kita tvarka, įpareigojanti visas 
vaistines atlikti vaistinės veiklai priklausančias  funkcijas.

Pagarbiai,

Lietuvos farmacijos sąjungos Vaistinių asociacijos
Prezidentas   „PROVIFARMA“
Prof. Eduardas Tarasevičius Direktorė
    Janina Urbienė

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos iš 
Vengrijos
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Knyga apie farmacininkų kalinių ir trem-
tinių kančias kalėjimuose ir lageriuose

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus,
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis – 
Ar jiems besuprantamos bus?

Maironis, 1895 m.

Tai eilutės iš knygos „Lietuvos farmacija. II tomas (Lietu-
vos farmacininkų erškėčių keliai)“. Knygos autorė socialinių 
mokslų daktarė, provizorė Regina Stonkutė-Žukienė. Reda-
ktorius habilituotas medicinos mokslų daktaras, profesorius 
Eduardas Tarasevičius, kalbos redaktorius Gintaras Bleizgys, 
maketavo Aleksandras Švedas, talkino provizorė Jadvyga 
Mikalauskienė. Knyga „Lietuvos farmacininkų erškėčių 
keliai“ buvo pristatyta Lietuvos farmacijos sąjungos XVII 
suvažiavime, Vilniuje. Pristatė knygos autorė Regina Žukienė. 
Tai dar spaustuvės dažais kvepianti knyga. Spausdino UAB 
„Epaisas“ Kaune, tiražas 800 egzempliorių.

Knygoje surinktos 220 farmacininkų, farmacijos magistrų, 
provizorių, chemikų vaistininkų, vaistininkų ir provizorių padėjė-
jų, vaistininkų praktikų, studentų farmacininkų, vaistinės mokinių, 
nukentėjusių nuo karų ir Lietuvos okupacijų, biografijos.

Farmacininkai, humaniškos profesijos žmonės, visada buvo 
aktyvi visuomenės dalis. Carizmo metais jie kovojo už lietuvy-
bę, Nepriklausomybės kovų laikotarpiu kartu su kitais Lietuvos 
savanoriais kovėsi frontuose, gynė lietuvių teises okupuotame 
Vilniaus krašte. Tarpukario Lietuvoje kūrė ir stiprino valstybę, 
už tai patyrė sovietinės valdžios – stalinizmo represijas. Pokario 
metais rėmė partizanus, dalyvavo rezistencinėje kovoje, dėl 
to buvo kalinami lageriuose, tremiami iš Lietuvos. Tremtinių 
vaikai siekė mokslo, baigė mokyklas ir įsigijo specialybes.

Ši knyga – tai pagarbos ženklas farmacininkams ir visiems 
Lietuvos žmonėms, kentėjusiems ir žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės ir Nepriklausomybės. Taip rašoma knygoje.

Knygos pirmuosiuose puslapiuose habil. dr., profesorius 
Eduardas Tarasevičius rašo apie knygos autorę Reginą Ston-
kutę-Žukienę, provizorę, socialinių mokslų daktarę. Tiktai 
gerbiamos R. Žukienės triūso dėka ši knyga išvydo pasaulio 
šviesą. 1998 m. ji su provizoriumi A. Kostiukevičiumi parašė 
ir išleido knygą „Lietuvos farmacija. I tomas. Žymiausieji Li-
etuvos farmacininkai“.

Knygos „Lietuvos farmacija“ antrojo tomo „Lietuvos 
farmacininkų erškėčių keliai“ parengimas ir išleidimas – tai 
didžiulis darbas. Pasak provizorės R. Žukienės, tai trijų metų 
darbas. Skaitant farmacininkų biografijas, kitą prisiminimų 
medžiagą, surastą įvairiuose archyvuose, prisimena knygos 
autorė, kad dažnai suspausdavo širdį, net naktimis negalėdavo 
užmigti, akys sudrėkdavo nuo ašarų. Net sunku įsivaizduoti, kiek 
žmogus galėjo iškentėti: šaltį, badą, patyčias. Visa tai atsispindi 
farmacininkų biografijose, pasakojimuose, atsiminimuose. 
Knygoje surinktos žinios, įvairių žmonių biografijos atskleidžia 
Lietuvos nueitą kančių kelią ir farmacininkų sudėtas aukas ant 
Tėvynės laisvės aukuro.

Pirmajame skyriuje pateikiamos biografijos farmacin-
inkų, nukentėjusių dėl lietuvybės puoselėjimo, dėl carinės 
Rusijos kritikos ir reikalavimų pagerinti vaistinių darbuotojų 
darbo sąlygas, už lietuviškos spaudos platinimą carinėje 

Rusijoje, dalyvavusių Ne-
priklausomybės kovose 
ir kovojusių už lietuvių 
teises lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte.

Antrajame skyriu-
je – žuvusių ir kalėjusių 
koncentracijos stovyk-
lose vokiečių okupacijos 
(1941–1944) metais 
biografijos.

Trečiajame skyriuje 
– bolševikų ir stalinizmo 
represijų aukų biografijos.

Ketvirtajame – bio-
grafijos tų farmacininkų, 
kurie, bijodami sovietinių 
represijų, 1944 m. pasitraukė iš Tėvynės ir gyvena užsienyje.

Knygoje konkrečiai išvardintos pagrindinės Lietuvos far-
macininkų kalinimo ir tremties vietos; lietuviai tremtiniai, baigę 
farmacijos mokslo įstaigas Sibire ir kitose Rusijos vietose; taip 
pat nurodyti šaltiniai, archyvai, literatūra, pavardės.

Knygoje rašoma: „Farmacininkų, kalinių ir tremtinių kalinimo 
ir tremties vietų geografija plati: Komija ir Sibiras, Vidurinė Azija 
ir Tolimieji Rytai, Altajaus kraštas ir Lenos žiotys prie Šiaurės 
Ledjūrio, vasaros karščiu alsuojantis Kazachstanas ir speigu 
stingdantis Norilskas, Igarka, Uralo kalnai… Daugelyje šių vietų ir 
šiandien ilsisi mūsų profesijos brolių ir seserų palaikai… Negalė-
jome surinkti visų nukentėjusiųjų farmacininkų biografijų, nes nėra 
jų statistikos. Praėjus daugiau nei pusei amžiaus daugelio vardus 
pridengė užmaršties dulkės, buvo sunku gauti net ir jaunesnės 
kartos farmacininkų, su tėvais vaikystėje ištremtų ir daug vargo 
patyrusių tolimoje, atšiaurioje Sibiro žemėje, autobiografijas. 
Vienų negalėjom surasti, kiti nenorėjo prisiminti kančių, kai 
kuriuos vis dar slegia baimės šešėlis…

Tikimės, kad ši knyga bus indėlis į mūsų krašto farmacijos 
istoriją. Neturi būti pamirštos ankstesniųjų kartų patirtos kančios, 
gyvenimo išbandymai, jų humaniškas darbas ir pasiaukojimas 
žmonių ir Tėvynės labui, laisvei ir Nepriklausomybei.

Tegul bus atminimo ir pagarbos Jiems ženklas.
Tikiuosi, kad ši knyga pasitarnaus ir būsimoms farmacininkų 

kartoms“ (Pratarmė).
Knygoje pareikštos padėkos Rėmėjams: UAB „Berlin Chemie 

Menarini Baltic“, UAB „Tamro“, UAB „Medicata filia“, UAB 
„Entafarma“, Tremtinių grįžimo pagalbos fondui, UAB „Šeškinės 
vaistinė“, Vaistinių asociacijai „Provifarma“, profesorei Janei 
Budreikienei, profesoriui Emanueliui Jarašiūnui, provizoriams: 
Teresei Ašembergienei, Adelei Jusaitienei, Kęstučiui Stumbriui, 
Antaninai Rulinskienei, Liudvikui Rulinskui.

Verčiant knygos „Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai“ 
puslapį po puslapio, skaitant žmonių biografijas, jų likimus ir 
kančias lageriuose ir tremtyje, širdis pradeda virpėti ir susimąstai, 
kiek daug žmogui reikėjo iškentėti: ir badą, ir šaltį, ir pažeminimą, 
ir negalias, ir nostalgiją, o daugelis ir liko amžiams tolimuose 
kraštuose. Verta knygą perskaityti kiekvienam, ne tik farmacin-
inkui. Už šią knygą esame dėkingi dr. Reginai Žukienei ir prof. 
Eduardui Tarasevičiui.

Liudvikas Rulinskas, provizorius,
Šiauliai

naujos knygos

plotas – ne mažesnis kaip 60 kv. m;
5.5. daugiau kaip 400 lovų ligoninės vaistinės bendras plotas 

– ne mažesnis kaip 80 kv. m;
5.6. daugiau kaip 800 lovų ligoninės vaistinės bendras plotas 

– ne mažesnis kaip 100 kv. m;
5.7. daugiau kaip 1000 lovų ligoninės vaistinės bendras 

plotas – ne mažesnis kaip 120 kv. m.
6. Jei Sveikatos apsaugos ministerija įpareigoja vaistinę (jos 

filialą) vykdyti tam tikras funkcijas, vaistinės (jos filialo) patalpos 
turi būti atitinkamai įrengtos.

7. Vaistinės (jų filialai) steigiamos negyvenamosiose pa-
talpose.

8. Draudžiama steigti visuomenės vaistines (jų filialus) 
tame pačiame pastate ir tuo pačiu adresu, kuriuo jau įsteigta 
visuomenės vaistinė ar jos filialas, išskyrus atvejus, kai šios 
visuomenės vaistinės ar jos filialo licencija negalioja.

9. Visos vaistinės patalpos turi būti vienoje to paties pastato 
vietoje.

10. Vaistinėje (jos filiale) turi būti šios patalpos:
10.1. oficina arba sveikatos priežiūros įstaigų aptarnavimo 

patalpa;
10.2. vaistų bei kitų vaistinės asortimento prekių atsargų 

patalpa;
10.3. administracinės ir buitinės patalpos.
11. Reikalavimai vaistinės oficinai:
11.1. turi turėti atskirą įėjimą;
11.2. turi būti įrengta tik pirmame pastato aukšte, išskyrus 

sveikatos priežiūros įstaigose steigiamas vaistines;
11.3. prieinama neįgaliesiems;
11.4. turi turėti natūralų apšvietimą;
11.5. vaistinės oficinos, neįskaitant atskirų skyrių, ploto 

normatyvai:
11.5.1. visuomenės vaistinės ar pirminio vaistinės filialo 

oficinos – ne mažesnis kaip 25 kv. m;
11.5.2. visuomenės vaistinės kaimo vietovėse ar pirminio 

filialo kaimo vietovėse, labdaros vaistinės ar antrinio vaistinės 
filialo oficinos – ne mažiau kaip 15 kv. m;

11.6. jei vaistinė (jos filialas) prekiauja arba ketina prekiauti 
optikos prekėmis ar veterinarijos vaistais, eksponuoti daug kitų 
Sveikatos apsaugos ministerijos leidžiamų vaistinės asortimento 
prekių, turi būti įrengti atskiri šių prekių skyriai;

11.7. oficinoje, matomoje vietoje, pakabinama vaistinės 
licencijos užsiimti farmacine veikla kopija, vaistinės filiale – 
filialo licencijos kopija.

12. Vaistų gamybos laboratorijos patalpoms priskiriama:
12.1. vaistų gamybos patalpa ar specialiai įrengta vieta vaistų 

gamybos patalpoje;
12.2. vaistų tyrimo patalpa ar specialiai įrengta vieta vaistų 

gamybos patalpoje;
12.3. vaistinės indų paruošimo patalpa ar specialiai įrengta 

vieta vaistų gamybos patalpoje;
12.4. sterilių vaistų arba aseptinės gamybos patalpa su 

priešboksiu ar laminarine spinta, ar specialiai įrengta vieta vaistų 
gamybos patalpoje;

12.5. destiliacinė ar specialiai įrengta vieta vaistų gamybos 
patalpoje;

12.6. sterilizavimo patalpa ar specialiai įrengta vieta vaistų 
gamybos patalpoje.

13. Administracinėse ir buitinėse patalpose negali būti iš 
tiekėjų priimami bei laikomi vaistai, skirti parduoti.

14. Vaistai ir vaistinės medžiagos, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai turi būti laikomi atskirai nuo kitų 
vaistinės asortimento prekių, taip pat atskirai nuo veterinarijos 
vaistų.

15. Vaistai ir vaistinės medžiagos, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai turi užimti ne mažiau nei du trečdalius 
vaistinės oficinos eksponuojamo ploto.

16. Jei naujai steigiama vaistinė (jos filalas) atitinka šiuos 
vaistinėms keliamus reikalavimus bei bendrus higienos reikala-
vimus, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmacijos įmonių 
inspekcija išduoda nustatytos formos pažymą, patvirtinančią, 
kad įmonės (jos filialų) patalpos ir įrenginiai tinka farmacinei 
veiklai. Pažyma galioja 3 mėnesius.

______________

PASKIRTAS FARMACIJOS DEPARTA-
MENTO PRIE SAM DIREKTORIUS

Nuo 2003 m. sausio 31 d. Farmacijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeri-
jos direktoriumi pradeda dirbti Linas Maþeika.

Į šias pareigas jį paskyrė Sveikatos apsaugos minis-
tras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis, atsižvelgęs 
į L. Mažeikos prašymą ir konkurso rezultatus.

Konkursas laisvai  įstaigos vadovo pareigybei užimti, 
kuriame dalyvavo du pretendentai, įvyko sausio 24 dieną. 
Konkurso laimėtojas Linas Mažeika surinko 18,3 balo iš 
20 galimų (išlaikiusiu egzaminą laikomas pretendentas, 
surinkęs daugiau kaip 10 balų).

Linas Mažeika iki šiol dirbo Valstybinės vaistų kon-
trolės tarnybos prie SAM Farmacinės veiklos akreditavi-
mo ir monitoringo komisijos pirmininku.

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS 
Vedėjas Virginijus Kizas
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Selenas – puiki priemonė 
organizmo apsaugai

Mineralinių medžiagų, mikroelementų reikšmė 
sveikatai pakankamai įrodyta. Daug jų gauname 
su maistu, o pastaruoju metu vis daugiau su papil-
dais. Tačiau, kaip rodo mitybos tyrimai, dauguma 
Lietuvos gyventojų vartoja nepilnavertį maistą, 
neracionali mityba, kuri neužtikrina visų būtinų 
medžiagų poreikio.

Mineralai ir mikroelementai organizmui labai 
svarbūs. Didžiausia problema ta, kad, net ir gerai 
subalansavus mitybą, su maistu neįmanoma gauti 
sveikatai reikalingo seleno kiekio. Selenas slopina 
laisvųjų radikalų susidarymą organizme. Selenui 
būdingas antioksidantinis veikimas. Seleno veik-
smingumas stiprėja, kai organizme daug vitamino 
E. Jis veikia kaip antikancerogeninė medžiaga. 
Tyrimais įrodyta, kad, jei mitybą papildytų seleno 
preparatai, vėžinių susirgimų sumažėtų 70 pro-
centų. 

Organizme seleno yra 3–30 mikrogramų. Lit-
eratūroje nurodoma, kad dienos dozė yra 20–100 
mikrogramų. Augaluose seleno nėra. Maisto papil-
dus Lietuvoje vartoja 10% gyventojų, o JAV – 80%. 
JAV gyventojai su maisto papildais seleno gauna 
pakankamai.

Seleno organinius junginius organizmas įsis-
avina geriau. Selenas didina atsparumą įvairioms 
ligoms, stiprina organizmo imunitetą, atitolina sen-
atvę. Selenas pasišalina per inkstus. Seleno kiekį 
organizme galima nustatyti kojų naguose.

Labai plačiai apie seleną, kaip puikią priemonę 
organizmo apsaugai, kalbėta tarptautinėje konfer-
encijoje tema „Sveikata ir maisto papildai“, Vilniuje. 
Pranešimą apie seleną konferencijoje skaitė Vilni-
aus universiteto med. dr., doc. Rimantas Stukas. 
Konferenciją Operos ir baleto teatre organizavo 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Bendro-
sios medicinos praktikos ir slaugos katedra bei Ben-
drosios praktikos gydytojų draugija. Konferencijos 
generalinis rėmėjas Pharma Nord (Danija) – viena 
Europos maisto papildų gamybos lyderių. Renginys 
skirtas bendrosios praktikos, vidaus ligų, slaugos 
specialybių gydytojams, gydytojam reumatologams 
bei dietologams. Konferencijoje buvo plačiai kalba-
ma apie seleną ir kitus antioksidantus, taip pat apie 
konjuguotą linolo rūgštį bei gliukozamino sulfatą 
– vienus svarbiausių maisto papildų, palaikančių 
natūralią organizmo apsaugą nuo ligų bei senėjimo 
proceso.

Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai 
iš Danijos, Švedijos ir Lietuvos.

Prof. D. Kalibatienė, Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto Bendrosios medicinos ir slaugos kat-
edros vedėja, pradėdama konferenciją, nuoširdžiai 
pasveikino gausiai susirinkusius iš visos Lietuvos 
konferencijos dalyvius. Būtų labai puiku, jeigu 
būtų galima sustabdyti senėjimo procesą, taip pat 
ir išvengti kai kurių ligų, kurios dažnai pasireiškia 
bėgant metams. Galbūt tai yra įmanoma? Mok-
slininkų nuomone, ilgesnio bei sveikesnio gyvenimo 
paslaptis slypi antioksidantuose – grupėje visiškai 
natūralių medžiagų, apsaugančių organizmo 
ląsteles nuo pažeidimo. Vis daugiau mokslininkų 
ir gydytojų tvirtina, kad, vartojant natūralius prepa-
ratus – maisto papildus, įmanoma užkirsti kelią 
senėjimui bei kai kuriems susirgimams. Mokslininkų 
nuomone, maisto papildų populiarumas pasaulyje 
didėja.

Visų dalyvių dėmesį patraukė Lundo universi-
teto (Švedija) mokslų daktaro, profesoriaus Jan 
Wedstein pranešimas: „Konjuguota linolo rūgštis 
– lieknesnis bei sveikesnis kūnas“. Ši medžiaga 
pirmą kartą buvo aptikta 1979 metais. Mokslininkai 
jau atrado naują ir labai efektyvią priemonę, kuri 
padeda atsikratyti nereikalingos riebalų masės bei 
padidinti liesą raumenų masę.

Konjuguota linolo rūgštis – natūrali riebalų 
rūgštis, kuri blokuoja maisto riebalų patekimą į 
riebalų ląstelių depo. Profesorius plačiai kalbėjo 
apie jos veikimo mechanizmą žmogaus organizme, 
supažindino su studijomis, kurios įrodo antikancero-
geninį bei stiprinantį šios rūgšties poveikį į imuninę 
sistemą.

Kauno medicinos universiteto klinikų Reuma-
tologijos klinikos vadovė doc. Asta Baranauskaitė 
kalbėjo apie terapinius bei profilaktinius gliuko-
zamino vartojimo aspektus, naujausius mokslinius 
tyrimus, pernai metais spausdintus moksliniuose 
žurnaluose.

Senovės graikų mokslininkas Sokratas sakė: 
„Gyvename, kad valgytume, o valgome, kad gyven-
tume“. Sveikata privalome rūpintis, nelaukdami, kol 
susirgsime.

Taip pat konferencijos dalyviai žiūrėjo Džiuzepe 
Verdi operą „Nabukas“.

Konferencijoje dalyvavo per 1000 dalyvių. 
Konferencija buvo įdomi ir turininga, už ką esame 
dėkingi jos organizatoriams. Konferencijoje dalyva-
vo ir nemaža šiauliečių gydytojų ir vaistininkų grupė.

 Pagal konferencijos medžiagą parengė
 provizorius Liudvikas Rulinskas, Šiauliai

Laiškai į redakciją

Provizorius rašo prisiminimus
Vaiskus ruduo, lapus nešioja vėjas,
O Dieve, kaip graudu į tėviškę parėjus!
Jau nebelaukia motinos skara balta balta.
Kieme svirtis negirgžda, nes šulinio nebėra,
Nebematau trobos ir slenksčio, durų atvertų,
Net basos kojos nebeatrenka takų.

Brendu per varnalėšų, piktžolių laukus,
O akys vis dar ieško: kas primins namus?
Matau dvi liepas, uosį atokiau,
Kuriuos vaikystėje su broliu sodinau.
Lyg sargai stovi čia, aš glosčiau jų šakas
Tartum brangių tėvų sudiržusias rankas…

Tai jaudinančios eilutės iš provizoriaus Vytauto Sedelskio knygos 
„Prisiminimų kritasiai“ pirmosios dalies. Knygą išleido Debeikiečių 
bendrija. Knygos rėmėjai: Debeikiečių bendrija ir Lietuvos Respub-
likos kultūros ministerija. Knyga išleista 500 egz. tiražu. Spausdino D. 
Matiuko individuali įmonė Vilniuje. Knygos autorius Vytautas Sedel-
skis dėkoja redaktorėms Ramutei Peteriabienei, Sigutei Brazaitytei, 
taip pat Linui Turauskui, Linai Bagdonienei, Norai Randarčikaitei ir 
Violetai Kažemekaitienei, padėjusiems parengti knygą. Dailininkas 
J. Maciulevičius.

Knyga 172 puslapių, 3 dalių: „Peštyniai, kur niekas nesipešė“, 
„Iš jo artojo nebus“ ir „Vaistininko metai“.

Knygos pirmoje dalyje „Peštyniai, kur niekas nesipešė“ 
provizorius Vytautas Sedelskis labai nuoširdžiai ir gražiai aprašo 
Peštynių kaimą, kuriame Onos ir Povilo Sedelskių šeimoje užaugo 
penki vaikai: du broliai – Juozas ir Vytautas, trys seserys: Elena, 
Vida Bronė ir Zosė Zita. Jautriai ir įtikinamai aprašomas kaimo 
žmonių gyvenimas, paprastas, o kartais ir labai sudėtingas, sunkus, 
papročiai, žmonių išsikėlimas į vienkiemius, dvaro žemių išdalin-
imas, artimųjų bei giminių gyvenimas. Provizorius V. Sedelskis 
rašo: „Narpliodamas prisiminimų pynę, einu keliais, kurie mena 

jaunystės dienas. Suklupęs prie buvusio gimtinės slenksčio, nu-
lenkiu galvą tiems, kurie statė ir kūrė tam, kad gyventume mes“. 
Provizorius V. Sedelskis su didele meile aprašo savo tėvų gyvenimą, 
gimtojo kaimo žmonių išgyvenimus, artimųjų ir giminių tarpusavio 
santykius.

Knygos antroje dalyje „Iš jo artojo nebus“ autorius labai plačiai 
ir gražiai aprašo mokslus Anykščių progimnazijoje, kurią baigė 
1945 metais. Vytauto Sedelskio aštuntos klasės auklėtojas buvo An-
tanas Žukauskas-Vienuolis. Jo pavyzdžiu Vytautas Sedelskis irgi pa-
sirinko farmaciją. Mokėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 
1949 metais jis baigė universitetą ir gavo provizoriaus diplomą. 
Įsigijęs farmacininko specialybę, dirbo įvairų darbą vaistinėse, 
taip pat vadovaujantį darbą. Pradžioje dirbo Krekenavos vaistinėje, 
po to – Vyriausiojoje farmacijos valdyboje (VFV) Vilniuje, VFV 
Panevėžio kontoroje, vėliau – VFV Šiaulių kontoroje. Ketveri metai 
atitarnauti kariuomenėje Čitoje prie Mongolijos sienos. Įdomiai 
aprašo darbą Druskininkų vaistinėje, kurią įrengė ir dirbo vedėju. 
Septynerius metus dirbo VFV Klaipėdos tarprajoninės kontoros 
valdytoju. Tačiau tuo vaistininko veikla nesibaigė. Bendraudamas su 
Vytautu Sedelskiu, įsitikinau, kad prisiminimai apie farmacinį darbą 
rašomi ir toliau, tikslinamos datos, žmonių pavardės, prisimenamos 
įvairios gyvenimo situacijos ir pan. Neabejoju, kad artimiausiu metu 
pasirodys antroji ir trečioji šios knygos dalys.

Provizorius Vytautas Sedelskis labai gerai žinomas ne tik Kaune 
ir Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. 2003 m. gruodžio 12 dieną švę-
siantis 75-jį gimtadienį, jis kupinas energijos, entuziazmo ir įvairių 
gerų sumanymų ir toliau rašyti prisiminimus. Rašyti yra apie ką. Juk 
beveik 20 metų vadovavo VFV Kauno tarprajoninei kontorai, kiek 
daug įrengė gražių vaistinių.

Aš su dideliu įdomumu perskaičiau provizoriaus Vytauto Sedel-
skio knygos „Prisiminimų kritasiai“ pirmąją dalį. Knygoje gausu 
nuotraukų: vaikystės, mokslo bei darbo.Tai įdomi knyga ne tik vaistin-
inkams, bet ir kiekvienam skaitytojui. Norėčiau palinkėti provizoriui 
Vytautui Sedelskiui kūrybinės sėkmės, toliau rašant prisiminimus 
apie kilnų vaistininko darbą.

Provizorius Liudvikas Rulinskas, Šiauliai

naujos knygos

Perskaitęs šios knygos 
rankraštį įsitikinau, kad 
skaitytojui į rankas pateks 
neeilinis kūrinys. Šios 
knygos autorius, baigęs 
medicinos mokslus univer-
sitete, dešimtmetį dirbęs 
chirurgu prie operacinio 
stalo, perpratęs medicinos 
mokslo panašumus ir trū-
kumus, turėdamas jautrią 
poeto sielą, pabandė taip 
perteikti savo mintis apie 
homeopatiją, kad jos būtų 
suprantamos ir pacientui, 
ir gydytojui homeopatui. Į 

lietuvių kalbą per pastarąjį dešimtmetį išversta nemažai 
vokiečių ir prancūzų autorių homeopatijos vadovų 
ar žinynų. Mat šiose šalyse homeopatija turi senas 
tradicijas. A. Popovas, gerai išstudijavęs Europos šalių 

homeopatijos patirtį, pateikė savo originalų požiūrį į 
homeopatiją kaip gydymo metodą, į pacientus ir ligų 
simptomus, į sveikatą ir ligas, į homeopatinių vaistų 
skyrimo būdus. Autorius, turėdamas ir literato talentą, 
labai suprantama forma pataria pacientui, kaip apžvelgti 
savo ligos ar negalavimo simptomus, supažindina su 
homeopatinių vaistų ypatumais, nurodo atvejus, kada 
reikėtų kreiptis į gydytoją homeopatą. Vertinga bus ska-
itytojui susipažinti ir su homeopatinių terminų žodynėliu, 
ir su paciento dienoraščio ištrauka.

Knygos dalis, pavadinta „repertoriumas“ arba simp-
tomų vadovas, ypač naudinga gydytojams homeopatams 
bei farmacijos specialistams, nes čia išsamiai aprašytos 
pagrindinės patologinės situacijos bei išvardyti ho-
meopatiniai vaistai, kurie vartojami esant tam tikroms 
patologijoms.

Reikia tikėtis, kad ši knyga padės surasti atsakymus į 
daugelį iškylančių klausimų ir pacientams, ir gydytojams 
homeopatams, padės sėkmingiau taikyti homeopatijos 
gydymo metodo sukauptą patirtį, taip pat tai bus svarus 
argumentas, norint įgyvendinki Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) skelbiamą lozungą „Sveikatai išsaugoti 
turi būti panaudoti visi resursai“.

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

Nauja knyga apie homeopatiją
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Esu dėkinga docentui Alfon-
sui Kaikariui

2002 metų lapkričio 30 dieną docentas Alfonsas Kaikaris 
būtų šventęs savo aštuoniasdešimties metų jubiliejų, tačiau 
jau penkeri metai kaip jo nebėra…

Alfonsas Kaikaris, docentas, provizorius, vaistininkas, ped-
agogas, mokslininkas, labai šviesi asmenybė. Jis žymiausias 
mūsų Lietuvos farmacijos istorijos tyrinėtojas. Norėdamas 
nustatyti Lietuvos vaistinių įsteigimo datas bei jų steigėjus, 
docentas pervertė ir ištyrinėjo ištisus tomus senų archyvinių 
dokumentų, miestų magistratų knygų, senovės aktų, parašytų 
daugiausia senąja slavų ar lotynų kalbomis. Su didele meile, 
darbštumu ir pasiaukojimu jis rinko istorinius vaistinių ekspo-
natus, kurių surinko tūkstančius ir tuo padėjo įkurti Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejų. Jo didžiulis indėlis 
į Lietuvos farmacijos istoriją.

Mano pažintis su docentu Alfonsu Kaikariu prasidėjo 
studijų metais ir tęsėsi iki pat jo mirties. 1947 metais baigęs 
Kauno universitetą ir gavęs provizoriaus (chemiko vaistininko) 
diplomą, A. Kaikaris pradėjo dirbti šio universiteto Vaistų 
formų ir Galeno preparatų technologijos katedroje asistentu 
pas profesorių Petrą Raudonikį. Profesorius jau buvo ligotas 
ir senyvo amžiaus, jam buvo 78-eri metai. Jis mums, trečio 
kurso studentams, skaitė Vaistų technologijos kursą. Alfonsas 
Kaikaris jam talkino per paskaitas, rūpinosi profesoriumi ir jam 
padėdavo po paskaitų, vadovavo studentų praktikos darbams, 
buvo mūsų kurso antros grupės kuratorius.

Alfonsas Kaikaris buvo išvaizdus, aukštas, dailus, 
malonaus veido, visada tvarkingas, pasitempęs. Jis buvo labai 
dėmesingas savo profesoriui ir bendradarbiams, draugiškas 
studentams. Didelė mūsų kurso merginų dalis jam simpatiza-
vome, deja, jis į tai visai nekreipė dėmesio.

Susikūrus Farmacijos fakultetui, jaunam asistentui buvo 
pavesta rūpintis fakulteto studentų sportine ir kultūrine veik-
la, talkinti studentų profsąjungos komitetui, jį šefuoti. Nei 
Farmacijos fakultetas, nei universitetas tais sunkiais pokario 
metais neturėjo savo sporto salės nei kitų galimybių vystyti 
sportą. Mūsų fizinio lavinimo užsiėmimai vykdavo Kūno 
kultūros institute. Universitetas vieną kitą kartą surengė tik 
krosus ir slidžių žygį, kuriame dalyvavo ir studentės farmac-
ininkės. Paprasčiau buvo vystyti šachmatų ir šaškių sportą. 
Išsiaiškinęs, kad aš šiek tiek žaidžiu šachmatais (bent žinojau 
figūrų ėjimus), A. Kaikaris mane ėmė mokyti žaisti šachmatais. 
Nupirko ir padovanojo Mikėno parašytą šachmatų žaidimo va-
dovėlį, pats namuose nagrinėjo šachmatų partijas, jų debiutus 
ir gambitus, ir jų mokė mane.

Per pertraukas ar šiaip kokią laisvą valandėlę jo kabinete 
pasistatydavome taburetę, nes stalas būdavo apkrautas kny-
gomis, ant jos pasidėdavome šachmatų lentą, patys pritup-
davome ant kėdės ar sudedamų laiptelių ir įsigilindavome į 
žaidimą, tyrinėdavome ir aptardavome įvairius ėjimų varian-
tus. A. Kaikario treniruojamai, universiteto varžybose man 
pasisekė nugalėti varžoves. Tai buvo ne tik mano, bet ir mūsų 
fakulteto pergalė. Tiesa, reikia pripažinti, kad varžovių nebuvo 
daug, nes merginos universitete šachmatais mažai domėjosi.

Buvau studentų profsąjungos komiteto pirmininkė, todėl 
su A. Kaikariu reikėdavo aptarti ir kitus įvairius profsąjungos 

klausimus, sienlaikraščio leidimą, programų įvairiems rengin-
iams sudarymą ir t. t.

Gavusi diplomą, išvažiavau dirbti į Anykščius. Tuomet 
nežinojau, kad A. Kaikario giminės šaknys yra čia. Jo senelė 
gyveno Anykščiuose, garsus Anykščių gydytojas A. Leskau-
skas buvo jo dėdė. Bet tuomet mažai buvo kalbama apie 
gimines, savo kilmę buvome linkę nutylėti…

Dirbdama Anykščiuose, kai susidurdavau su įvairiais vaistų 
technologijos sunkumais, rašydavau A. Kaikariui. Žmonės 
mane, kaip baigusią universitetą, gerbė ir dažnai kreipdavosi ir 
ne tik farmaciniais klausimais. Vienas prašė padėti išsiaiškinti 
rašalo „Pelikan“ gamybos technologiją. Paprašiau padėti 
kolegą A. Kaikarį. Jis man atsiuntė išsamų laišką, kuriame 
aprašė net kelias rašalo receptūras ir jų gamybos technologiją.

Po metų išvažiavau vadovauti Debeikių vaistinei. De-
beikiai – tai nedidelis Anykščių rajono miestelis. Čia laiko 
paįvairinimui kolūkio kontoroje žaisdavau šachmatais su 
progimnazijos mokytojais. Net saugumo viršininkas majoras 
Bykovas retkarčiais ateidavo „stebėti“ mūsų žaidimo. Kartą 
mokytojas Juzėnas paragino mane su juo vykti į Anykščius 
ir šachmatų varžybose atstovauti Debeikius. Anykščiuose 
neradau varžovių, todėl be žaidimo man atiteko pirmoji 
vieta. Vietoj šachmatų varžybose žaidžiau šaškėmis ir laimė-
jau pirmąjį prizą – šachmatus. Po to, kaip Anykščių rajono 
šachmatų varžybų nugalėtoja, dalyvavau Vilniaus srities 
šachmatų varžybose. Varžybos vyko Švenčionėliuose, buvo 
kelios varžovės, bet man pasisekė laimėti.  Be abejonės, tai 
buvo A. Kaikario pamokų išdava. Pati irgi gilinau žinias, 
skaitydama ir nagrinėdama A. Kaikario dovanoto vadovėlio 
šachmatų partijas.

1952 metų pradžioje Vilniuje vyko Kaimo jaunimo spor-
to draugijos „Nemunas“ respublikinės šachmatų varžybos. 
Žaidėme dabartinės Prezidentūros Baltojoje salėje. Šiomis 
varžybomis domėjosi spauda ir radijas (televizijos dar nebu-
vo). Varžybos tęsėsi apie 10 dienų. Man sekėsi ir aš nugalėjau 
visas varžoves. Apie tai rašė spauda, o man net teko kalbėti 
per radiją. Mano „sėkmingą žygį“ pastebėjo ir Vyriausiosios 
farmacijos valdybos (VFV) tuometinis viršininkas Jonas 
Eišvydis. Jis man pasiūlė dirbti VFV Gamybos skyriaus 
vedėja. J. Eišvydis buvo labai protingas žmogus, mėgo jaunus 
specialistus ir nebijodavo jiems patikėti atsakingas pareigas. 
Bandžiau aiškinti, kad nesugebėsiu, kad apie vaistų pramoninę 
gamybą beveik nieko nenutuokiu. Tuomet viršininkas mane 
nuramino: “Moki žaisti šachmatais, mokėsi dirbti ir šį darbą”.

Taip šachmatai nulėmė mano likimą. Palikau vaistinę ir 
tapau “popierine” farmacininke. Kaip dabar įprasta sakyti, 
pradėjau karjerą kitoje veiklos srityje – farmacijos admin-
istravime. Dirbau įvairiose pareigose ir, nebūdama partijos 
nare (tuomet buvo vienintelė partija – komunistų), beveik 20 
metų dirbau VFV viršininko pavaduotoja prekybai, buvau 
atsakinga už Lietuvos aprūpinimą medikamentais ir kitomis 
medicinos prekėmis. Apgyniau ekonomikos mokslų kandidatės 
disertaciją.  

Visa tai, iš esmės, ir yra docento Alfonso Kaikario nuopel-
nas. Jis mane išmokė ne tik farmacijos mokslo disciplinų, bet 
ir logiškai mąstyti, laiku priimti tinkamą sprendimą, gerai 
išnagrinėti aplinkybes ir įvertinti esamą padėtį. Visa tai būtina 
žaidžiant šachmatais. Už tai esu Jam labai dėkinga.

Man dirbant VFV, ryšiai su docentu A. Kaikariu nenu-

Pro memoria

Lietuvos farmacijos istorijos muziejaus kūrėjui, farmacijos 
istorijos tyrinėtojui, vaistininkui, muziejininkui, docentui Alfonsui 
Kaikariui 2002 metų lapkričio 30 dieną būtų sukakę 80 metų. Meilė 
darbui, dėmesingumas kiekvienam žmogui visuomet žavėjo su juo 
bendravusius ir kartu dirbusius žmones.

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje įvyko 
docento Alfonso Kaikario 80-ųjų gimimo metinių minėjimas. Šį 
gražų renginį organizavo Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejaus darbuotojai. Į minėjimą atvyko doc. A. Kaikario artimie-
ji: žmona doc. E. Kaikarienė, sūnus chirurgas V. Kaikaris, duktė 
germanistė Dalia Kaikarytė-Kižlienė, brolis P. Kaikaris, Kauno 
medicinos universiteto Farmacijos fakulteto profesoriai, dėstytojai, 
bendradarbiai bei bendražygiai, mokslo kolegos, vaistinių vadovai 
ir visi tie, kam brangus ir artimas doc. A. Kaikario prisiminimas, 
žinoma, ir Farmacijos istorijos muziejaus darbuotojai. Pilnutėlė 
muziejaus salė.

Prieš tai visi minėjimo dalyviai Panemunės kapinėse aplankė 
doc. A. Kaikario kapą, uždegė žvakutes, padėjo gėlių, pasidalijo 
prisiminimais. Provizorius Vytautas Sedelskis visus dalyvius 
nufotografavo.

Po to muziejaus salėje pristatytas dokumentinis filmas „Do-
centas Alfonsas Kaikaris: vaistininkas, muziejininkas, humanis-
tas“. Prieš filmo pristatymą kalbėjo muziejaus direktorius Tauras 
Mekas, kuris pažymėjo, kad doc. Kaikaris labai artimas daugeliui 
čia esančių. Visi esame paliesti Mokytojo.

Filmo režisierius ir operatorius Stasys Dargis susirinkusiesiems 
papasakojo, kaip buvo kuriamas filmas apie doc. A. Kaikarį. 
Pradėta filmuoti prieš 27 metus, kai buvo atidarytas Farmacijos 
muziejus. „Tuomet negalvojau, kad teks prisidėti prie tolimesnio 
filmo kūrimo“ – sakė p. S. Dargis. Sukurti filmą gana sudėtinga, 

reikia pašvęsti daug laiko ir kantrybės. Filmuota apie 8 val., tačiau 
filmas tęsis tiktai 50 min., todėl reikėjo atrinkti svarbiausius momen-
tus, kad nesikartotų. Filme kalba 16 žmonių, kiekvienas po 2–3 min. 
Jis padėkojo gerb. p. V. Gudienei, kuri, kuriant filmą, turėjo daug 
konsultuoti.

Dokumentiniame filme prisiminimais labai nuoširdžiai pasidalijo 
apie doc. A. Kaikarį V. Gudienė, brolis Petras Kaikaris, pusbroliai A. 
Mikutavičius ir K. Leskauskas, Kauno medicinos universiteto darbuo-
tojai: doc. G. Pužienė, prof. A. Gendrolis, doc. D. Bernatonis, prof. E. 
Tarasevičius, Farmacijos fakulteto dekanas prof. P. Vainauskas, doc. 
Vytautas Siudikas, gimtojo Laižuvos kaimo (Mažeikių r.) kaimynas 
A. Zurbys, muziejaus direktorius provizorius Tauras Mekas, doc. A. 
Kaikario sūnus Vykintas Kaikaris, duktė Dalia Kaikarytė – Kižlienė, 
žmona doc. E. Kaikarienė. Visi kalbėjusieji apie doc. A. Kaikarį pri-
siminė daugelį jo gyvenimo situacijų, norą padėti visiems, išauginusį 
dorus vaikus. Tai buvo vaistininkas, muziejininkas, Tėvas, Mokytojas.

Kauno medicinos universiteto doc. V. Siudikas filme pasakoja, 
kad prieš kurį laiką į Farmacijos muziejų buvo atvykę du lietuviai iš 
Filadelfijos (JAV). Muziejuje jie pamatė vaistingosios žaliavos smulk-
intuvą ir norėjo jį nupirkti. Tačiau vieno eksponato niekas neparduoda. 
Jie pasiūlė pirkti visą muziejų , už ką jie žadėjo sumokėti 1 mln. JAV 
dolerių. Tačiau, žinoma, muziejaus niekas nepardavė.

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius 
provizorius Tauras Mekas padėkojo už finansinę paramą ir įteikė 
padėkos raštus dokumentinio filmo rėmėjams: prof. E. Tarasevičiui, 
prof. A. Savickui, prof. A. Gendroliui, dr. V. Gudienei, Violetai ir 
Sauliui Jasiulevičiams, R. Kundrotui, R. Mockutei, dr. H. Petkevičiui, 
L. Petraitienei, N. Savickienei, prov. L. Rulinskui.

Vilma Gudienė nuoširdžiai padėkojo filmo režisieriui ir operatoriui 
Stasiui Dagiui ir jam įteikė asmeninę dovanėlę.

Dokumentinio filmo „Docentas Kaikaris: vaistininkas, muziejin-
inkas, humanistas“ rėmėjai: Lietuvos farmacijos sąjunga, Lietuvos 
vaistininkų sąjunga, Šiaulių vaistų sandėlis, Antanas Gendrolis, Vilma 
Gudienė, Violeta ir Saulius Jasiulevičiai, Ramūnas Kondrotas, Roma 
Mockutė, Henrikas Petkevičius, Laima Petraitienė, Nijolė Savickienė.

Po dokumentinio filmo pristatymo atidaryta nauja Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus ekspozicija – „XIX a. IV 
dešimtmečio Lietuvos miesto vaistinė“. Apie šios vaistinės kūrimo 
istoriją papasakojo muziejaus direktorius provizorius T. Mekas. 
Vaistinėje sukaupta gausi 1936–1938 m. istorinė medžiaga: recep-
tai, kainynai, farmacinė literatūra, receptų kopijos, įvairi farmacinė 
spauda. Baldai gauti iš kai kurių seniausių šalies vaistinių. Tai įdomi 
ir turininga ekspozicija.

Muziejaus darbuotojas R. Minevičius susirinkusiesiems pade-
monstravo vaistingosios žaliavos smulkintuvą, kurį norėjo nupirkti 
JAV lietuviai.

Doc. Alfonso Kaikario 50 metų trukusi nuosekli, kryptinga veikla 
davė gražių rezultatų:

  1973 m. Kauno medicinos instituto patalpose buvo įsteigtas Li-
etuvos farmacijos muziejus, kuris vėliau išaugo į brandžią in-
stituciją – Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejų;

  sukurta farmacijos istorijos tyrinėtojų mokykla, tęsianti Do-
cento pradėtus darbus;

  išugdyta Lietuvos farmacijos specialistų pagarba profesiniam 
paveldui.

Gražiai ir turiningai paminėtas doc. A. Kaikario 80-sis gimtadi-
enis. Docento darbai tęsiami. 2000 m. pristatyta A. Kaikario knyga 
„Lietuvos farmacijos istorija. Atsiminimai“. Už visa tai turime būti 
dėkingi Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus darbuo-
tojų kolektyvui, o ypač jo direktoriui Taurui Mekui ir dr. V. Gudienei.

Liudvikas Rulinskas, provizorius

Docento Alfonso Kaikario 
80-ųjų gimimo metinių minėjimas

Pro memoria
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 205	metai
1798 m. įsteigta TELšIŲ vaistinė

	 180	metų
1823 m. įsteigta šVEnčIOnIŲ vaistinė

	 170	metų
1833 m. įsteigta TaURagėS vaistinė

	 150	metų
1853 m. įsteigta SMaLInInkŲ	(Jurbarko 
raj.) vaistinė

	 140	metų
1863 m. įsteigtos šios vaistinės:
šakIŲ,
VILkIJOS	(Kauno raj.)

	 135	metai
1868 m. įsteigtos šios vaistinės:
sedos (Mažeikių raj.),
SUVaInIškIO (Rokiškio raj.)

 130	metų
1873 m. įsteigta PILVIškIŲ ( Vilkaviškio 
raj.) vaistinė

	 125	metai
1878 m.įsteigta kURšėnŲ (Šiaulių raj.) 
vaistinė

	 120	metų
1883 m. įsteigtos šios vaistinės:
DIEVEnIškIŲ (Šalčininkų raj.),
kRakIŲ (Kaišiadorių raj.),
LUOkėS (Telšių raj.),
PaPILėS (Akmenės raj.),
RaDVILIškIO,
raGuVos (Panevėžio raj.),
šILaLėS,

šIRVInTŲ,
VaLkInInkŲ	(Varėnos raj.),
VaRėnOS,
ŽąSLIŲ	(Kaišiadorių raj.)

	 115	metų
1888 m. įsteigtos šios vaistinės:
gRInkIškIO (Radviliškio raj.),
RaMygaLOS	(Panevėžio raj.),
TROškūnŲ	(Anykščių raj.)

	 110	metų
1893 m. įsteigtos šios vaistinės:
čEkIškėS	(Kauno raj.),
gRIškaBūDŽIO	(Šakių raj.),
kaVaRSkO	(Anykščių raj.),
OBELIŲ	(Rokiškio raj.)

	 95	metai
1908 m. įsteigtos šios vaistinės:
“LuIzos” (Klaipėdos m.),
SIESIkŲ	(Ukmergės raj.),
TVERŲ	(Plungės raj.)

	 90	metų
1913 m. įsteigtos šios vaistinės:
IgnaLInOS,
MaIŠIaGaLos (Vilniaus raj.),
SURVILIškIO	(Kėdainių raj.),
VIDUkLėS	(Raseinių raj.)

	 85	metai
1918 m. įsteigta MIrosLaVo 
(Alytaus raj.) vaistinė

	 80	metų
1923 m. įsteigtos šios vaistinės:
“DIDŽIOJI”	(Panevėžio m.),
“LaVandos” (Klaipėdos m.),
“stotIes” (Kauno m.),
kazLŲ	RūDOS (Marijampolės raj.),
SMILgIŲ (Panevėžio raj.),
šVEnTEŽERIO	(Lazdijų raj.)

VaISTInIŲ	JUBILIEJaI

Acta musei historiae medicinae et 
pharmaciae. Volumen II. – Kau-
nas, 1995

jubiLiejai

trūko. Komandiruočių į Kauną metu lankydavausi Farmacijos 
fakultete, kartu dalyvavome Respublikinės farmacininkų mok-
slinės draugijos veikloje, bendraudavome įvairių posėdžių, 
konferencijų, suvažiavimų metu.

Kai važiavau į Maskvą laikyti farmacijos darbo organ-
izavimo ir ekonomikos egzamino Farmacijos mokslo tyrimo 
institute pas prof. Sidarkovą (to reikalavo disertacijos rengimo 
taisyklės) , kviečiau kartu vykti ir docentą A. Kaikarį. Jis taip 
pat ruošė disertaciją iš farmacijos darbo organizavimo – vais-
tinių istorijos. Iš pradžių jis sutiko, tačiau paskui apsigalvojo 
ir į Maskvą nenuvažiavo. Man paaiškino, kad jis negalėjęs 
važiuoti, nes bijojęs neišlaikyti egzamino. Negalėjau suprasti 
tokio neryžtingumo, nes dalyką jis puikiai žinojo, pats jį dėstė 
studentams. Šiuo atveju jam truko drąsos ir ryžto. Jis buvo 
nepaprastai kruopštus, netgi pedantiškas ir viską norėjo daryti 
“legia artis”. Jo surinktos medžiagos apie Lietuvos vaistinių 
įsteigimo datas būtų užtekę ne tik kandidato, bet ir daktaro 

(pagal tuometinius pavadinimus) disertacijai, tačiau jam vis 
atrodė, kad vis to maža. Sau jis kėlė per daug didelius reika-
lavimus ir uždavinius, todėl, matyt, disertacijos ir nebaigė…

Docento pranešimai konferencijose ar suvažiavimuose 
buvo labai įdomūs, gerai argumentuoti. Jis buvo puikus 
pašnekovas, labai įdomiai mokėjo kalbėti, buvo labai pastabus, 
darbštus, tikras senovinio vaistininko tipas. Užaugęs vaistinėje, 
visa tai gavo su tėvų genais.

Buvo puikus šokėjas. Farmacininkų susibūrimų metu 
šokdindavo visas savo buvusias studentes ir bendradarbes. 
Visada būdavo gerai nusiteikęs, linksmas, savo gera nuotaika 
užkrėsdavo ir kitus. Tie, kuriems teko su juo dirbti ar bendrauti 
tiek Kauno medicinos institute, tiek ir Lietuvos medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejuje, jį mėgo.

Regina Žukienė, socialinių mokslų daktarė, provizorė

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos iš:
... Suomijos

... ir Didžiosios Britanijos

Pro memoria
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 65	metai
andriuškevičiūtė-Mickūnienė Laima
antanaitytė-Pečiurienė	Aldona
astrovaitė-kudulienė	Bronė
Bagdonaitė-Dulinskienė	Teresė
Bakanavičiūtė-Lukoševičienė Genovaitė Regina
Balsytė	Jadvyga
Banevičiūtė-Tamašauskienė	Leokadija
Barauskaitė-kursevičienė Irena
Bartlingytė-Jaruševičienė	Jadvyga
Bernatonis	Domininkas
Bitinaitė-Vaičiulėnienė	Julija
Buržinskas	Jonas
čepaitytė-Mejerienė	Viktorija Aldona
čepulytė-Inčiūrienė	Alfonija
čiočytė-kuorienė	Ona
Dabrilaitė-Rukšnaitienė Dalia
grakova	-Samarodskaja	Nadiežda
grigaliūnaitė-kalasauskienė	Aldona
gurauskaitė-kliusienė	Irena
gurevičiūtė-šturmienė	Gražina Elena
gurnikaitė	Bronislava
Jagminaitė-Žilinskienė	Olga Marijona
Jonelytė	Birutė
Junevičiūtė-Olberkienė Ona
Jurgelevičiūtė-Banevičienė	Regina
kaupaitė-Vaitkevičienė	Stanislova
kavatskaitė-grigaitienė	Zenona Marija
kazlauskaitė-Blinkevičienė	Danutė
klimavičiūtė-Meškauskienė Eugenija
kopėciūtė-Janulaitienė Margarita
krivickaitė Irena
krukauskaitė-Laužikienė Nijolė Aldona
Lasytė-Vengrauskienė Valentina
Laukytė-Lukošienė	Genovaitė
Lukšytė	Danguolė
Matulaitė-Žiemelienė	Teresė
Meškauskaitė-Urnikienė Regina
Michelevičius	Gerardas Ksaveras
Milerytė-Mališauskienė Stanislava Birutė
Miškinytė-šermukšnienė Ona Aldona
Možeiko Božena Alina
neniškytė-Sinkevičienė Janina
Pėtrauskaitė-Baublienė Juzefa
Petrusevičiūtė-ašembergienė Teresė
Riaubaitė	Irena

Rinkūnaitė-Juškevičienė	Rita Elena
Sabulytė-citavičienė Dalė
Slavėnaitė	Regina
Steponavičiūtė-Užumeckienė Kristina
Stukaitė-gurienė	Julija
Žarkauskaitė Irena
šimkutė-Ruikienė	Salomėja
širmulaitytė-Sulpinienė-zaksienė Gražina Nijolė
Tamkutonytė-Jančiauskienė	Elena
Tamulytė-Procevičienė	Leonija
Vaišnytė-čerkauskienė	Lidija
Vaškevičiūtė-Ražanskienė	Viktorija
Vonožcova-Matulevičienė	Sima
zupkaitė	Marijona Genovaitė
Žeimytė-Jonaitienė	Janina

	 60	metų
Barzdiliauskaitė-Balčytienė	Nijolė
Beniušytė-Tamošiūnienė Vida
Brukaitė-Ribokienė Birutė Ona
Bulatovaitė-Vainorienė	Marija Joana
červokaitė	Angelė
Dromantaitė Marytė
gaigalaitė-Didžgalvienė	Vitalija
garmytė-Raulynaitienė Danutė
girdžiūnaitė-Migauskienė Elena
Ingalavičiūtė-Vaišienė	Stasė
kalinaitytė-Masiliūnienė	Nijolė
kasparaitė-čiapienė	Reda
kazanavičiūtė-nemickienė	Janina
kerbelytė-Ruginienė	Marija Ramūnė
klimas	Rimantas
Liesytė-Žaranskienė Aldona
Macas Petras
Marcinkevičiūtė	Julita
Misiūnaitė	Vida
Paulavičiūtė-Liutkuvienė Regina
Petronytė-Stankevičienė	Gražina
Plungaitė-Mišeikienė	Nijolė
Rušėnaitė Laimutė Zita
šeštokaitė-Vilčinskienė	Gražina Pranciška
šimkutė-Macevičienė Danutė
šipelytė	Irena
šneideris	Arvydas
Urbonavičiūtė-Sapragonienė	Marijona
Vaišnoraitė-gerasimavičienė	Brigita
Valantinaitė-Leščinskienė	Bronė
Žemaičiūnaitė-Marazienė	Birutė
Žvirblytė	Virginija

Lietuvos farmacininkų sąrašas 1971.1.1. – Vilnius: 
Vyriausioji farmacijos valdyba, 1972

(Atsiprašome už netikslumus)

šimkevičius	Jonas
Valiukevičiūtė-Miglinienė	Aldona
Vilimaitė Janina
Vitukynaitė-Bilevičienė	Ona
Vokietaitytė-kačergienė	Kostė
zalenkauskaitė-Simanavičienė	Irena

jubiLiejai

S	V	E	I	k	I	n	a	M	E	2003	METŲ
J	U	B	I	L	I	a	T	U	S	!

 Jubiliejinio gimtadienio proga linkime

 išsaugoti šviesesnių dienų viltį,
 svajonių, kurios išsipildytų,
 sėkmės darbuose ir sumanymuose.

Prisiminkime	kolegas,	kurie	 jau	 išėjo	anapilin,	
ir,	tikriausiai,	dar	liko	kažkas,	ko	nespėjome	jiems	
pasakyt;	ateikime	į	Jų	amžinojo	poilsio	vietą,	pamąst-
ykime	apie	tai	ir	uždekime	žvakutę…

LFŽ leidėjai

 75	metai
Bartusevičiūtė-karpavičienė	Janina
Blaščiuk-Volinčikova	Liubov
Bučiūnaitė-Sobutienė Elena
cegelskaitė-Markevičienė	Danutė
Dubrauskaitė-girdžiūnienė	Genovaitė
gaidauskaitė-kučinskaitė Ona
gervatauskaitė	Emilija
glodaitė-Svylienė	Danutė
grigaravičiūtė-Matuliauskienė	Elena Julija
gudavičiūtė-zabotklienė	Janina
Jašmontas	Vilius
kalvaitytė-Paulavičienė	Aldona
kančytė	Marija

karpavičius	Jurgis
kateivaitė-Urbelienė	Regina
kazakevičiūtė-Tamašauskienė	Jadvyga
kernagytė-Daukšienė	Janina
kitraitė-česonienė	Birutė
kmitaitė-kusienė	Zuzana
kriauklytė-čeponienė	Aldona
kučinskaitė-gaidauskienė	Ona
kunevičiūtė	Regina
kuzmaitė-kivilšienė	Vida
kviliūnaitė-kuzmickienė-Maciulevičienė	Valija
Labatmedytė-aleknavičienė Ona
Leonavičiūtė	Nijolė
Lepšytė-Bajalienė	Matilda
Linkevičiūtė-Janavičienė	Vladislava
Malinauskaitė-gudaitienė	Vladislava
Malūnavičiūtė-koročkina	Joana
Marčiulynaitė-Railienė	Birutė
Matiukaitė	Elena
Mikalauskaitė-Paštukienė	Irena
Milišiūnaitė-arlauskienė	Hilda
Pabarčiūtė-Jasulaitienė	Albina
Rimkutė	Aldona
Sedelskis	Vytautas
Slabedaitė-švanienė	Marija
Sodnaitytė-Steikūnienė	Ona Laima
Stonkutė-Žukienė	Regina
Svetikaitė	-	Briedienė	Danutė
šidlauskaitė-Stankevičienė	Elena
švinakytė Ona
Teišerskytė-Steponavičienė	Irena
Vitkauskaitė-Smailienė Stefanija
Vyšniauskaitė-červinskienė	Jadvyga Paulina
Žiaukaitė-glotnienė	Vanda

 70	metų
Balsevičiūtė-Liaudanskienė	Klotilda
Bekešaitė-kleinienė	Nijolė
čerepovič	Zbignev Marijan
grinevičius	Jonas
Janušonytė-galinaitienė	Vanda
Jardauskaitė-Paulauskienė	Stasė
Juodulaitytė-Starkauskienė	Irena
kliukaitė	Birutė
Mačytė-Paznanskienė	Marija
Marcinkevičiūtė-Baranauskienė	Janina
norvaišaitė-Jozėnienė	Birutė
Sakalauskas	Vladas
Slavėnaitė-Pečiukonienė	Marija
Spiridavičiūtė-Steponavičienė	Valerija
Srėbaliūtė-Eigirdienė	Audronė
šadeikaitė-Miežienė	Aldona

 80	metų
augustanavičiūtė-Pilkienė Albina
Butkevičiūtė-kripaitienė Irena
Dapkutė-garmuvienė	Julija
Dubrauskaitė-girdžiūnienė Genovaitė
gražinskaitė-Paškonienė Antanina
Ilčiukaitė-kirnienė	Elena
Jurevičiūtė-kavaliauskienė	Vanda
kuginytė-kudirkienė	Laima
kupčinskaitė-Miliūnienė	Regina
Lebedeva-Romel	Margarita
Leonova-Žalkova Galina
Mikalauskaitė Domicelė
Miškinytė Genovaitė
naujokaitytė-Malinauskienė	Valerija
Paukštytė-Maskeliūnienė-Miškinienė Sofija
Pečiukėnaitė Elena
Piesliakaitė-Paukštienė Janina
Raugevičiūtė-kazlauskienė	Irena
šniraitė-karalienė	Stefanija
Žvirblytė-Tomkevičienė Filomena

jubiLiejai
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XVII	SUVaŽIaVIMO 
(2002-12-14)

	RėMėJaI
UaB	“Litfarma	ir	partneriai”
UaB	“Entafarma”
UaB	“Tamro”
UaB	“Medikona”
UaB	“Berlin	chemie	Menar-

ini	Baltic”
Farmacijos	ir	farmacijos	

rinkos	institutas
UaB	“aconitum”
SkS	VaISTaI
aLGIs auGustaItIs

DėkOJU	RėMėJaMS

2002 metų gruodžio viduryje Lietuvos farmacijos 
sąjunga išleido mano parengtą knygą „Lietuvos far-
macija II tomas. Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai“.

Lietuvos farmacininkai – aktyvūs visuomenės nariai. 
Carinės priespaudos metais, beveik neturėdami lėšų, jie 
siekė mokslo, spaudos draudimo laikais nešė žmonėms 
lietuvišką žodį, budino tautos sąmonę. Atgavus Lietuvai 
Nepriklausomybę, ją gynė, stojo savanoriais į Lietuvos 
kariuomenę, vėliau savo darbu, dalyvaudami visuomen-
iniame gyvenime, stiprino savo valstybę, rūpinosi jos 
žmonių gerove. Okupacijų metais kovojo už lietuvybę, 
padėjo partizanams ir disidentams.

Knygoje 220 biografijų Lietuvos farmacininkų, žu-
vusių už Lietuvos laisvę, patyrusių okupantų priespaudą, 
kankinimus, įkalinimą kalėjimuose, tremtį atšiauriame 
Sibire ar Komijoje. Daugelis buvo nužudyti ar mirė 
lageriuose ir tremtyje iš bado, sunkaus, sekinančio, 
nepakeliamo darbo ir ligų. Jų palaikai ir šiandien tebėra 
tolimoje svetimoje žemėje, nežinoma jų amžino poilsio 
vieta.

Ir kalėjimuose, ir tremtyje paprasti žmonės rodė 
nepaprastą dvasios stiprybę, nepalūžo kankinami, iš-
saugojo laisvės viltį ir tikėjimą šviesia Tėvynės ateitimi.

Ši knyga – tai pagarbos ir atminties jiems ženklas. 
Norėjau, kad jų vardai, jų išgyvenimai neliktų pamiršti, 
kad surastų atgarsį ir jaunosios farmacininkų kartos 
širdyse.

Tačiau knyga be rėmėjų paramos niekada nebūtų 
išvydusi pasaulio.

Pirmiausia norėčiau padėkoti Lietuvos farmacijos 
sąjungos prezidentui profesoriui Eduardui Tarasevičiui, 
kuris ne tik lėšomis, bet ir darbu, patarimais, paskatini-
mu padėjo šią knygą išleisti.

Už pinigines aukas labai dėkoju UAB „Berlin 
Chemie Menarini Baltic“ vadovui Algimantui Blažiui, 
UAB „Tamro“ vadovui, neseniai tragiškai žuvusiam, 
šviesios atminties docentui Henrikui Petkevičiui, UAB 
„Medicata filia“ vadovui Sigitui Vasiliauskui, UAB 
„Entafarma“ direktoriui Taurui Endriukaičiui, Tremtinių 
grįžimo pagalbos fondo pirmininkui, buvusiam Lietu-
vos Seimo nariui Vytautui Cinauskui, UAB „Šeškinės 
vaistinė“ direktorei Stasei Paškevičienei, Vaistinių 
asociacijai „PROVIFARMA“, Los Angeles universiteto 
profesoriui Emanueliui Jarašiūnui, Floridoje gyvenanči-
ai profesorei emeritei Janei Budreikienei, provizorėms 
ir provizoriams: Adelei Jusaitienei, Teresei Ašember-
gienei, Kęstučiui Stumbriui, Antaninai ir Liudvikui 
Rulinskams, Vytautui Sedelskiui.

Dėkoju provizorėms Birutei Karnickienei ir Jadvy-
gai Mikalauskienei, Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejaus vadovams ir darbuotojams, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro dar-
buotojams, kolegoms ir draugams, padėjusiems surinkti 
medžiagą ir paruošti ją spaudai.

Didelis didelis ačiū Visiems!
Dr. Regina Žukienė

PaDėka
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 

valdyba nuoširdžiai dėkoja UAB „Berlin 
Chemie Menarini Baltic“ (generalinis 
direktorius Algimantas Blažys) už su-
teiktą paramą –Tarptautinei farmacijos 
federacijai (FIP) sumokėtą 2003 m. LFS 
metinį nario mokestį – 1236 eurus.

PADĖKA
Lietuvos farmacijos sąjungos

Padėkos

Vilniaus	kraštas
Janina kEnIaUSIEnė	
Nijolė kLEInIEnė	
Nijolė PILyTė
Stasė šTakėnaITė

kauno	kraštas
Antanas GendroLIs

LIETUVOS	FaRMacIJOS	SąJUngOS	VaLDyBa, 
išrinkta LFS XVII suvažiavime 2002-12-14

Teisės ir etikos kolegijos pirmininkė  Nijolė Kleinienė
Socialinės farmacijos komisijos pirmininkas Raimondas Radžiūnas
Klinikinės farmacijos ir ligoninių vaistinių 
 komisijos pirmininkas  Vincas Veikutis
Farmakognozijos komisijos pirmininkė Zita Barsteigienė
Vaistų analizės komisijos pirmininkė  Stasė Štakėnaitė
Vaistų gamybos komisijos pirmininkas  Laimis Akramas
Farmacijos istorijos komisijos pirmininkas Tauras Mekas
Teisės aktų projektų komisijos pirmininkas Saulius Mykoliūnas
Farmacijos studijų ir kvalifikacijos kėlimo 
 komisijos pirmininkas  Paulius Vainauskas
Didmeninės vaistų prekybos   
 komisijos pirmininkas  Tauras Endriukaitis
Lietuvos farmacijos žinių“ redkolegijos  
 pirmininkas   Eduardas Tarasevičius
LFS XVIII suvažiavimo pirmininkas  Saulius Kmitas

LFS prezidentas  Eduardas Tarasevičius

Viceprezidentė   Birutė Karnickienė

Viceprezidentas  Kęstutis Ramanauskas

Sekretorius  Vaidas Skyrius

Iždininkė  Nijolė Bacenskienė

Vilniaus krato pirmininkas Sigitas Valatkevičius

Kauno krato pirmininkė Astrida Tamošiūnienė

Klaipėdos krašto pirmininkė Danutė Varvolytė

Panevėžio krašto pirmininkas Kęstutis Ramanauskas

Šiaulių krašto pirmininkas Algis Tvarušis

šiaulių	kraštas
Marijona BUTVILIEnė
Janina DaUkšIEnė
Felicija DRyŽIEnė
Angelė gRIcIEnė
Elena kUčInSkIEnė

klaipėdos	kraštas
Ramutė JanIckIEnė
Irena kURSEVIčIEnė	
Danutė RIMkIEnė
Elena VIRkšIEnė

nauji	LFS	gaRBėS	naRIaI
Paskelbti	LFS	XVII	suvažiavime 
2002-12-14,	Vilniuje

Nuoširdžiai sveikiname naujus LFS Garbės narius!

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos iš Nyderlandų

Iš LFS veIkLoS



2002/5-6 372002/5-636

Liepos 25–27 d.  „Estijos farmacijos vasara–40“
Rugsėjo 4–9 d.  FIP kongresas Sidnėjuje (Australija)
Spalis 9–11 d.  EuroPharm Forumas Helsinkyje (Suomija)
Spalio 25 d.   LFS XVIII suvažiavimas Kaune
Spalio 29–31 d.  Europos klinikinės farmacijos asociacijos 
    simpoziumas Valensijoje (Ispanija) 
Lapkričio 8 d.  Latvijos farmacininkų draugijos VII kongresas

2003

Balandžio 25 –27 d.  BaltPharm Forumas Estijoje
Gegužės 9 d.   „Vaistininkų dienos 2003“ Latvijoje
Birželio 14–15 d.  LFS organizuojamos tradicinės „Farmacijos
     dienos–2003“ Šventojoje

Lietuvos farmacijos 
sąjungos kalendorius
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Belgijos	vyriausybė	nutarė	apriboti	firmų	atstovų	
vizitus.

Šios šalies vyriausybė priėmė nutarimą sumažinti farmaci-
jos firmų atstovų vizitus pas gydytoją iki dviejų apsilankymų 
per metus. Tuo siekiama sumažinti spaudimą gydytojams dėl 
išrašomų vaistų ir tuo būdu kontroliuoti išlaidas vaistams. Be 
to, sveikatos apsaugos ministerija planuoja sumažinti gydy-
tojams išduodamų nemokamai vaistų pavyzdžių skaičių. Nuo 
2000 m. balandžio mėn. 12 d. atpiginami tie vaistai, kurie 
šios šalies rinkoje parduodami ne mažiau 15 metų. Siekiant 
paskatinti nepatentuotų vaistų pardavimą, vyriausybė nutarė 
padaryti 10% nuolaidą pacientų priemokai, jei jie pasirenka 
generinius vaistus. Šio sprendimo pasėkoje į Belgijos rinką 
ateinančios kompanijos siūlo generinius vaistus su 40–50% 
nuolaida, tuo tarpu anksčiau ji buvo 10–15%.

Scrip N2522, 2002
„Vaistai	ir	internetas:	PSO	rekomendacijos	saugioms	

paieškoms“	– taip pavadintas išsamus straipsnis „Esminių 
vaistų monitoriaus 2002 m. leidinyje“. Šiame straipsnyje 
bandoma atsakyti į klausimą, ar saugu ieškoti informacijos 
apie ligas ir pirkti vaistus, pasinaudojant „On line“ sistema. 
Besinaudojančiam internetu svarbu žinoti, ar siūloma infor-
macija yra patikima, o per šią sistemą pirkti vaistai yra saugūs 
ir efektyvūs. Tuo tikslu Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 
išleido vadovą „Medikamentai ir internetas“ (Medical Products 

and Internet), kuris buvo parengtas konsultuojantis su vaistų 
rinkos reguliavimo ir farmacinės informacijos specialistais, 
vaistų vartotojų organizacijomis bei farmacijos pramonės 
atstovais. Minėtas vadovas visapusiškai informuoja, o kartu 
ir perspėja interneto vartotoją apie būtinumą pasitikrinti ar 
teikiama informacija yra teisinga. Trumpai pateikiame svar-
biausias aprašomo vadovo mintis:

– teisingai naudojantis internetu galima greitai gauti infor-
maciją apie ligas, gydymo būdus, vaistus, gydymo įstaigas ir 
organizacijas; 

–  gauta iš interneto informacija gali būti naudinga be-
sikreipiant į gydytoją ar vaistininką, tačiau šie duomenys 
gali tik papildyti, o ne pakeisti sveikatinimo specialisto 
konsultaciją;

– svarbu pasitikslinti informacijos šaltinio, esančio inter-
nete, autentiškumą, nors tai ne visada pasiseka; 

– jei pateikiama informacija yra ypatingai gera, tai būti-
na tuo suabejoti ir būtų tikslinga įsitikinti, ar ši informacija 
artima tiesai;

– kai kuriose šalyse vaistų pardavimas ir pirkimas per in-
ternetą yra neteisėtas ir vartotojams rekomenduojama įsigyti 
vaistus vaistinėse;

– rekomenduojama, kad prieš naudojantis savigyda, pa-
cientai turėtų kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

Essential Drug Monitor N30, 2002

užsienio sPauda aPie Farmaciją

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos:
ir FIP prezidentas J. Parrot iš Prancūzijos

... iš Belgijos

... iš Lenkijos

„Sveikata ir grožis“
2002 m. lapkričio 2 d.

Ne vardas žmogų puošia

Pastaruoju	 metu	 vis	 labiau	 žavimės	 svetimais	
kraštais	ir	įdomiai	skambančiais	tų	kraštų	vardais.	net	
nesusimąstome,	ką	vardas	galėtų	reikšti,	kaip	jis	rašo-
mas	 bei	 tariamas.	Etnologe	gražina	kadžytė	 pataria	
renkant	savo	vaikams	vardus	būtinai	atkreipti	dėmesį	į	
vardo	reikšmę,	prasmingumą,	skambesį.	Vardas	turėtų	
būtų	lengvai	tariamas,	padoriai	varijuotinos	jo	formos	
–	mažybi	nės,	trumpiniai.

Tiesa, nepatinkantį vardą žmogus gali pasikeisti. Tačiau 
iki tol teks patirti ne vieną užgau liojimą, patyčią. Pasak 
Kadžytės, jei tėvai protingai rinktų vardus, vaikai jiems nieka-
da nepriekaiš tautų ir nenorėtų keisti vardo.

„Kita vertus, jei žmogui trukdo vardas, tai yra silpnos 
as menybės požymis. Tvirtas žmo gus savo netobulą išvaizdą 
ar prastą vardą gali paversti sekti nu pavyzdžiu. Kiek yra 
pasauly je asmenybių, kurių vardas gal ir ne kažką reiškė, tačiau 
ši as menybė taip išgarsėjo, jog jos vardas tapo simboliu“, – 
įsitiki nusi etnologe.

Seniausi	vardai
Vardai, kaip ir visa kita mū sų gyvensenoje, turi madas, 

kurios ateina ir praeina. Pasak, etnologės būtų labai sunku 
pa sakyti, kokie buvo patys seniau si, patys lietuviškiausi mūsų 
vardai. Tačiau iš pačių pirmųjų raštų žinome, kad reikia žvelg ti 
į kunigaikščių aplinkos vardus - Mindaugas, Gediminas, Vaiš-
vilas, Daumantas, Dausprungas, Ringailė, Nomeda, Mantas ir 
taip toliau. „Tie vardai buvo ar čiausiai pirmapradės vardyno 
struktūros, kai vardas turėjo apibrėžtą ir tais laikais lengvai 
suprantamą prasmę. Pavyzdžiui, Mindaugas – tai „mintis ir 
daug“, Vytautas – vytis reiškė „karžygys“, kita vardo dalis 
– „tauta“. Bendra vardo Vytautas prasmė – tautos karžygys. 
Taip mes galime daryti tam tikrus vertimus į dabarties kalbą iš 
se nosios mūsų kalbos bei prokal bių“, – sakė Kadžytė.

Pavardžių	atsiradimas
Kadangi žmonių vis daugė jo, pradėjo nebeužtekti keleto 

vardų, mat pašaukus vienu var du, atsiliepia keletas, o gal net 
keliolika žmonių. Todėl atsira do ir pravardės. Jau pažvelgę į 
viduramžius galime rasti – Karolį Didįjį, Vilhelmą Aksonietį, 
Liudviką Saulę bei kitokių.

Pravardės – tai patikslinimas prie vardo. Vėliau, atsiradus 
oficialiajam raštui, pravardės dažniausiai virto pavardėmis. 
Net ir dabar lietuvių kalboje ga lima rasti nemažai pravardinių 
pavardžių – Dagys, Karosas, Ly deka.

krikščioniškieji	vardai
Į Lietuvą atėjus krikščioniš kajai kultūrai visiems gyvento-

jams buvo duodami krikščioniš ki vardai. Labiausiai įsitvirtinę 
ir iki šių dienų likę vardai yra Ona, Marija, Petras, Jonas, 
Povilas, Vincentas. Šie vardai atėję iš lo tynų, graikų, hebrajų 
kalbų, tik truputį pakeitė savo formą, pri sitaikė prie lietuvių 
kalbos gra matikos. Pavyzdžiui, kiekviena tauta turi vardą 
Jonas, tačiau šio vardo skambesys vis kitoks: Jan, Džon, Ivan, 
Ovanes, Hans, Zan.

Vartant „Vardų kalendorių“ dažnai kyla klausimas, kodėl 
vieno vardo vardadienių yra net keletą kartų per metus, o kai 
ku rių – išvis nėra. Kadžytės teigimu, taip jau susiklostė, kad 

per šimt mečius radosi ne vienas šventa sis, pasitaikydavo ir 
taip, jog šventieji būdavo tais pačiais var dais: kaip, tarkime, 
Jonas Krikš tytojas, Jonas Pamokslininkas va dintas Jonu 
Auksaburniu, Jonas Apaštalas (parašė Evangeliją), Jonas 
Nepomukas (vyskupas).

Dvivardystė
Etnologe tvirtina, kad XX pradžioje, kuriantis Lietuvos 

valstybės inteligentijai, klostė si tam tikri savi papročiai. Tuo-
met prasidėjo dvivardystė, kai žmonės rinkosi vieną tautišką 
vardą, o kitą – krikščionišką. Tau tišką vardą žmogus gauna 
gim damas, o krikščionišką vardą – krikštijamas. Dažniausiai 
krikš to vardas būdavo to šventojo, kurio vardą žmogus atsineša 
gimdamas, t.y. to šventojo var dą, kurią dieną vaikas gimė, esą 
vaikas turės danguje globėją.

Taip pat buvo tradicija duoti se nelių, giminaičių vardus.
Anksčiau manyta, kad tėvai, išrinkę vaikui vardą, jo negalė-

jo sakyti iki krikšto, kol jis ne patvirtintas, kad nepakenktų 
kūdikiui.

Tradicijos	blėsta
Anksčiau buvusias labai po puliarias tradicijas keičia nau-

jos, senąsias beveik išstumdamos. Pastaruoju metu žmonės 
praran da pagarbos savo giminei, pasi tikėjimo savimi jausmą 
ir supra timą, kuris lydėjo žmogų visa da. Per amžius buvo 
supranta ma, kad vardas – asmenybės vi zitinė kortelė, kad 
vardas sutei kia žmogui tam tikrą statusą. Pa vyzdžiui, pagal 
ankstesnius var dus labai aiškiai buvo galima matyti, ar žmo-
gus yra bajorų kil mės - Karolina, ar prastesnės, valstietiškos 
– Ona, Morta.

„Mūsų kartos žmonės ne supranta, kad vardas suteikia žmo-
gui tam tikrą statusą. Kaip joks augalas negali augti be šak nų, 
taip ir žmogus – be savo šak nų tik egzistuoja: jis nežino, kas 
po jo liks, nes nežino, kas bu vo iki jo“, – tvirtino pašnekovė.

Svetimos	plunksnos	gražesnes
Niekam ne paslaptis, kad kiekvieną žmogų žavi svetimos 

kultūros, papročiai, todėl kartais net nemąstydami žmonės 
labai lengvai pasiduoda kitų kultūrų įtakai. Lengva ranka savo 
vai kams parenkame vardus iš pa tikusio filmo, serialo, knygos, 
net nesusimąstydami apie šio vardo reikšmę bei kilmę. Pasak 
Kadžytės, dar sovietiniais laikais žmonės turėjo galimybę 
nuva žiuoti į Rytus, tad labai greitai Lietuvoje atsirado Rakso-
lanų, Gitanų ir kitokių uzbekiškų, ar mėniškų vardų. „Tai buvo 
sve tima, negirdėta, gražu, žmonės manė, kad tuo išsiskirs. 
Sveti mos plunksnos gražesnės, todėl žmonės nemąstydami 
ir nepai sydami prasmės čiupo tuos var dus, tai savotiškas 
beždžioniavimas. Esame atitolę nuo prose nolių ir negalime 
pasakyti, kad civilizacija mus paverčia protin gesniais“, – įsi-
tikinusi Kadžytė. Tokiais atvejais dažniausiai žmonės daro 
tai, kas jiems patinka, visiškai negalvodami apie savo vaiką 
ir aplinkinius, nesigilinda mi, ar jiems tai patiks. „Tai la bai 
didelė atsakomybė. Viena yra išrinkti gerą, prasmingą vardą, 
kita – reikia įsiklausyti į vardo skambesį, į jo variacijas. Mes 
žinome, kad artimieji mėgs ta mažybines, malonines vardo 
formas, tuo tarpu mokykloje, tarp draugų priimtinesnį trum-
piniai. Tarkime, anksčiau buvo madingas vardas Jaunutė arba 
Jaunutis. Kai Jaunutė tampa mo čiute, tai atrodo šiek tiek keis-
tokai“, – tvirtino etnologe.

Renkant vardus dažnai pasi taiko, kad vaikui duodamas 
pa tikusio arba labai nusipelniusio žmogaus vardas. Tarkime, 
kaime buvo labai šauni mergina vardu Adelė, kuria žaviosi 

mūsų Vardų kiLmė
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visas kaimas, tokiu atveju greitai kaime atsi randa mažų Ade-
lių. Tėvai tiki si, kad jų mergaitės bus tokios pats šaunios, 
kaip ir Adelė.

Vardas	–	pirmoji	dovana
Žmogų veikia įvairūs daly kai: aplinka, auklėjimas. Vardas 

– tai pirmoji dovana, kurią žmo gus gauna atėjęs į šį pasaulį. Su 
vardu ir į kapą guldo, ir ant ant kapio vardą iškala. Vardas yra 
nuolatinis žmogaus gyvenimo palydovas, todėl labai dažnai 
apie vardą sakoma: „Geras var das“, „Išsaugoti gerą vardą“.

Anksčiau būdavo atvejų, kad žmonės slėpdavo savo tik rąjį 
vardą. Tarkim, klausia, kaip tave vadinti, o šis atsako: „Ai, 
vadink kaip nori“. Žmonės tikė jo, kad tokiu atveju, jei bloga 
linkintis norėtų užkeikti, tai tie linkėjimai nepasieks adresato, 
nes užkeikiantysis nežino tikro jo vardo. Senovės žmonės ap-
skritai tikėjo, jog atspėjus tikrą jį žmogaus, reiškinio vardą – 
įgy ji galią, gali jį valdyti. Tai labai akivaizdu pasakose.

Tuo tarpu daugelis vardų per amžius įgijo ir neigiamą 
atspal vį, tam tikrą antagonizmą.

Tai daugiau XIX amžiaus, baudžiavinio laikotarpio ženk-
las, kai Magdelena, Zofija – bu vo dvarų panelės, o kaimas 
dva ro poniją traktavo kaip engėjus, išnaudotojus ir, aišku, 
negalėda mi kitaip įkąsti, pašiepdavo. Taip atsirado „Cekava 
Zosė“ ir viso kių kitokių anekdotų, panieki namų pravadinimų. 
Atitinka mai šie pravadinimai kaip stereotipai prisikabina prie 

vardo ir seka paskui jį. Dėl to, anot po nios Gražinos, kartais 
reikėtų ži noti, iš kur vardas kilęs ir kaip jis pas mus atėjęs, pa-
sižiūrėti mūsų tautosakoje, tarp patarlių, frazeologizmų.

Praėjusių	metų	populiariausi
Praėjusiais metais Lietuvoje populiariausi berniukų vardai 

buvo Lukas, Mantas, Rokas, Deivydas, Tomas, Matas, Marty nas, 
Dovydas, Paulius, Karolis. Mergaitėms dažniau buvo renkami 
vardai – Gabrielė, Gabija, Karolina, Viktorija, Kamilė, Gre ta, 
Emilija, Ieva, Evelina, Ugnė. Pasak etnologės, Lukas, Rokas, 
Tomas, Matas, Martynas, Pau lius yra šventieji vardai – tai prak-
tiškai visi apaštalai arba evangelistai iš Šventojo rašto. Iš visų šių 
vardų vienintelis Man tas yra tautiškas, baltiškos kilmės vardas.

Tuo tarpu vardai Gabrielė, Karolina, Viktorija, Emilija, Eve-
lina dar kunigaikštiškuose Lie tuvos dvaruose (krikščioniškuo ju 
periodu) paplitę vardai. Gabija, Ugnė – lietuviški vaidai. Ga bija 
– ugnies deivė, o Ugnė – naujasis Gabijos atitikmuo. Var das 
Greta yra atėjęs iš vokiečių kalbos. Ieva – universalesnis vardas: 
tai gali būti ir tautiškas vardas „gražus medis – Ieva” ar ba yra 
biblinė Eva, Ieva – visų žmonių pramotė. Kamilė – pran cūziškas 
vardas, tai yra lietuviš koji Ramunė.

„Tradicija mus veikia. Per nykščių metų apskaitoje gan dras-
tiškų naujovių nėra, tėvai ramiai ir išmintingai pradeda rinkti 
var dus“, – tvirtino pašnekovė.

Aušra Girdžiojauskaitė

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos:

... iš Ispanijos

... ir Portugalijos

mūsų Vardų kiLmė

„Verslo žinios“
2002 m. gruodžio 10 d.

„Tamro“ pirkinys pavers ją didžiausia 
didmenininke

Suomijos	kapitalo	valdoma	antra	pagal	dydį	Lietuvoje	
medikamentų	 didmeninės	 prekybos	 bendrovė	 „Tamro“	
prašo	konkurencijos	ta	rybos	leidimo	įsigyti	100%	bendrovės	
„Litfarma	 ir	partneriai“	 akcijų.	Tarybai	 leidus	 „Tamro“	
taptų	di	džiausia	medikamentų	platinimo	bendrovė	šalyje.

„Dėl akcijų įsigijimo vyksta derybos, ir po to, kai bus gau-
tas Kon kurencijos tarybos sprendimas, jas įsigysime“, – sakė 
„Tam ro“ komer cijos direktorius ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Gytis Benderius.

Pasak jo, derybos dėl akcijų pirkimo vyksta su esamais 
„Litfarmos ir partnerių“ akcininkais, ir tikimybė, kad sandoris 
neįvyks, yra labai maža.

Trečią vietą pagal pardavimus rinkoje užimančios „Lit-
farmos ir partnerių“ didžiausi akcininkai – Rytis Jurkėnas ir 
Vaidas Sliesoraitis – spalio mėnesį valdė po 36,4% akcijų, dar 
27,2% akcijų priklausė Vilniaus banko antrinei bendrovei „VB 
rizikos kapitalo valdymas“, 2001-ųjų pradžioje už akcijas ji 
sumokėjo 4 mln. Lt.

„Tamro“ tikisi teigiamo Konkurencijos tarybos sprendimo.
„Nematome priežasčių, dėl kurių taryba neleistų mums 

įsigyti bendrovės akcijų, nes rinka yra labai fragmentuota“, – 
teigė p. Bendorius.

Tai, kad vyksta derybos dėl akcijų pardavimo „Tamro“, 
patvirtino ir „VB rizikos kapitalo valdymo“ generalinė direktorė 
Asta Sungailienė, tačiau teigė, jog dar nėra pasiektas toks etapas, 
kad galėtų konkrečiai ką nors pasakyti.

„Tamro“ 9 mėn. apyvarta, pa lyginti su tuo pačiu praėjusių 
me tų laikotarpiu, išaugo 33%, iki 131,532 mln. Lt. Bendrovė 
dirbo pelningai, tačiau uždirbtas pelnas neskelbiamas.

Bus	didžiausi
„Litframa ir partneriai“ per sausį–rugsėjį pasiekė 92,571 mln. 

Lt apyvartą – 12% didesnę nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, ir 
uždirbo 4,31 mln. Lt ikimokestinio pelno.

Bendrovėms susijungus, rinkoje susiformuotų didžiausias 
medikamentų didmenininkas su metine apyvarta, viršijančia 
260 mln. Lt. Šiuo metu didžiausią Lietuvoje didmeninės vaistų 
prekybos rinkos dalį valdo bendrovė A. Mikšo IĮ „Limedika“, 
jos 2001 metų apyvarta siekė 217,2 mln. Lt.

„Lietuvos sveikata“
2002 m. gruodžio 5–11 d.

Vytauto Budniko tiesa

–	ar	nepalankus	teismo	sprendimas	Jums	buvo	netikė-
tas?

– Buvau beveik garantuotas, kad sprendimas man bus 
nepa lankus. Aš kreipiausi į dvi labai rimtas advokatų kontoras. 
Jos, savais kanalais sužinojusios, at sisakė mane ginti, nes byla 
poli tizuota.

Tuo tarpu Ministerija pasam dė labai gerą advokatą, kuris 
pui kiai suprasdamas, kad labai pras tai atrodys, jeigu atleidi-

mo mo tyvas bus tiktai tarnybinio auto mobilio naudojimas, 
vis bandė įteikti mintį, kad atostogavau už firmų pinigus. 
Aš pateikiau do kumentus, kuriuos prieš tai bu vau pateikęs ir 
Specialiųjų tyri mų tarnybai, kad buvo ne taip.

Liko vienintelis kaltinimas – naudojimasis tarnybiniu 
auto mobiliu, užkurį sumokėjau. No ras apkaltinti automobilio 
nau dojimu buvo toks akivaizdus, kad gaila žiūrėti. Ministerija 
ne etiškai į kaltinimus įrašė ir tai, kad automobilis buvo naudo-
jamas kelionėms į Kauną ir kitur. Keturi Tarnybos padaliniai 
yra Kaune, o į mano tarnybines pa reigas įėjo spręsti įvairius 
klau simus ir važinėti į šiuos struktūrinius padalinius. O ir pati 
mi nisterija yra ne kartą prašiusi au tomobilio, kartais netgi 
švenčių dienomis.

Mane labai žeidžia tai, jog tai komi nevienodi standartai. 
Ma nau, kad ši bausmė buvo per griežta žmogui, tiek metų 
atida vusiam valstybės tarnybai ir sto vėjusiam prie Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos ištaku.

–	kaip	vertinate	Prezidentū	ros	Valstybinei	vaistų	kon-
trolės	tarnybai	mestus	kaltinimus?

– Tai buvo lyg perkūnas iš gied ro dangaus. Su manimi 
niekada nėra kalbėjęs nei Prezidentas, nei kitas Prezidentūros 
pareigūnas. Nesijautėme niekuo nusikaltę. Staiga suplakus 
ligonių kasų, Far macijos departamento ir Valsty binės vaistų 
kontrolės tarnybos funkcijas buvo pasakyta, jog ket virtadalis 
mūsų darbuotojų dirba privačiose struktūrose, ir iš kar to buvo 
pareikštas nepasitikėji mas Tarnyba ir jos vadovais. Šią temą 
iškreipdama faktus pradėjo gvildenti spauda. Kreipėmės į 
SODRĄ ir buvo nustatyta, kad tik du darbuotojai pažeidė 
Valstybės tarnybos įstatymą, kadangi dirbo ir gavo atlyginimą 
ir kitose parei gose. Dar viena darbuotoja buvo mėnesiui kitur 
įsidarbinusi vasa ros atostogų metu.

–	nepaisant	to,	kaltinimų	Tar	nybai	ir	asmeniškai	Jums	
tik	pa	daugėjo.	ar	jie	pasitvirtino?

– Pasipylė lavina straipsnių, ku riuose aš buvau kaltinamas 
kelio ne į Maskvą ir susitikimu su vais tų magnatu Bryncalovu, 
nors su juo ne tik nebuvau susitikęs, bet ir nesiruošiau.

Vėliau buvo paskleista infor macija, neva yra interesų 
konflik tas tarp manęs ir mano dukters Linos, kuri dirba žur-
nalo „Gydy mo menas“ priede. Dar vėliau pa sirodė kaltinimas 
skambiu pava dinimu – „trijų milijonų litų afe ra“, neva Val-
stybinė vaistų kon trolės tarnyba gauna didžiulius pinigus už 
„Lietuvos vaistų katalogo“ leidimą. Šie abu muilo burbulai irgi 
sprogo, kadangi žurna las, kuriame dirba duktė, neiš spausdino 
nė vienos receptinių vaistų reklamos, o vienas pagrin dinių 
sutarties su „Lietuvos vais tų katalogo“ leidėjais punktų bu vo 
tas, kad Valstybinė vaistų kon trolės tarnyba nesikiša į finansi-
nę leidybos veiklą.

–	ar	pavyko	paneigti	 kaltini	mus,	 jog	per	 atostogas	
keliavote	už	farmacinių	firmų	pinigus?

– Nors atrodo išseko visi kalti nimai, Specialiųjų tyrimų 
tarny ba pateikė išvadas, kuriose pirmi niais duomenimis buvo 
nurody ta, kad aš, kartu su farmacijos ver slo ir valstybinių 
sveikatos prie žiūros įstaigų atstovais, buvau iš vykęs į Norvegi-
ją, o vėliau – į Astrachanę ir keliones apmokėjo far macinės 
kompanijos. Mano ben dros išlaidos pirmos kelionės me tu 
buvo apie pusantro tūkstančio litų, o kelionei į Astrachanę 
mes visi susidėjome po pustrečio tūkstančio litų. Specialiųjų 
tyrimų tar nybai pateikiau ir kitas mano ap mokėtas sąskaitas. 
Nors kaltini mai nepasitvirtino, spauda ir to liau visa tai eska-
lavo ir kaltino.

LietuVos sPauda aPie Farmaciją
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Kai grįždami sužinojome, kad spauda rašo išgalvotas 
istorijas apie mane, o oro uoste laukia bū rys žurnalistų, mes 
pakeitėme skridimo dieną, o aš – dar ir marš rutą. Nuskridau 
į Rygą, lėktuvas leidosi jau po vienuoliktos. Čia prasidėjo 
finalinė epopėjos prieš mane dalis: buvau apkaltintas pa-
sinaudojęs tarnybiniu automobi liu. Taip, vairuotojo prašiau 
mane parvežti, bet man net į galvą neat ėjo jam pasakyti, kad 
nevažiuotų tarnybinio automobiliu. Kai pa mačiau, kad jis 
atvažiavo su tarny biniu automobiliu, iš karto papra šiau ap-
skaičiuoti kelionės išlaidas ir grįžęs po atostogų pirmą darbo 
dieną už kelionę sumokėjau.

–	Sveikatos	apsaugos	minist	ro	pozicija	Jūsų	atžvilgiu	
keitė	si.	Iš	pradžių	ministras	Jos	pa	laikė,	tačiau,	susitikęs	
su	Seimo	Pirmininku	artūru	Paulausku,	nuspendė	atleisti.	
kaip	manote,	kodėl?

– Šioje istorijoje skaudžiausia tai, kad iš pradžių ministras 
ma ne palaikė ir tvirtino, kad Valsty binė vaistų kontroles tarny-
ba dir ba gerai. Tačiau jėgos, kurios ini cijavo mano pašalinimą, 
minist rą prispaudė labai paprastai: pa sirodė straipsnis apie 
ministeri jos neūkiškai nuomojamus auto mobilius. Ministrui 
buvo parody ta, kad, jeigu Budnikas nebus su dorotas, gali tekti 
išeiti abiem. Ministro pozicija pasikeitė.

O dėl Seimo Pirmininko galiu tiek pasakyti: jeigu jam buvo 
pa teikti tokie pat iškreipti duome nys, kaip ir teismui, neva aš 
atos togavau už firmų pinigus, jis ir negailėjo kitaip reaguoti.

–	Pagal	Jus,	ir	Prezidentūros	kaltinimai,	ir	vadinamasis	
Spe	cialiųjų	tyrimų	tarnybos	„Vora	tinklis“	apie	Tarnybos	
darbuo	tojų	interesų	konfliktus	-	laužti	iš	piršto?

– Neabejoju, kad Prezidentūros darbuotojai kaltinimais 
siekė taš kų rinkiminei kampanijai. Tačiau kaltinimai Valsty-
binės vaistų kon trolės tarnybos atžvilgiu buvo pa ruošti labai 
grubiai. Pavyzdžiui, ponui Kuoliui kelis kartus per žiniasklaidą 
paminėjus apie korup ciją Valstybinėje vaistų kontrolės tarny-
boje, Vaistų registracijos cen tro vadovas Algis Mickis nusiun tė 
jam oficialų raštą, prašydamas pateikti korupcijos faktus. Po 
dvie jų mėnesių jis gavo atsakymą... kviečianti susipažinti su 
abstrak čiomis Prezidentūros sudarytos komisijos išvadomis, 
kuriose jo kių konkrečių korupcijos faktų ne konstatuota.

Matyti, kad dezinformaciją Prezidentūrai pateikė Eduardas 
Tarasevičius arba Laimis Akramas, nes tik jie galėjo žinoti kai 
kurias smulkmenas.

Stebiuosi ir Specialiųjų tyrimų tarnybos paruoštu „vorat-
inkliu“. Mano tariamos korupcijos gijos su sisiekė su buvu-
sia žmona, su ku ria jau negyvenu 18 metų. Ji turi privatų 
reabilitacijos kabinetą, ku riame net vaistai nenaudojami. O 
vyriausiojo finansininko gijos su sisiekė su jo žmona, dirbančia 
sta tybinėje projektavimo įstaigoje, su kuria Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba niekada jokių reikalų ne turėjo. Prieita iki 
absurdo.

–	kaip	paaiškintumėte	 tai,	 kad	kai	 kurie	Tarnybos	
specialistai	buvo	atleisti,	o	Vaistų	informaci	jos	centro	va-
dovas	profesorius	Jurgis	Ramanauskas	toliau	dirba,	nors	
jo	sūnus	–	vienas	MSD	vadovų?

– Farmakopėjos komisijoje dir bęs profesorius Valdemaras 
Janu lis pats parašė pareiškimą išeiti iš darbo, nes formaliai 
pažeidė Vals tybės tarnautojo įstatymą. Tiesą sakant, jokio 
interesų konflikto negalėjo būti, nes jis dirbo Farmakopėjos 
komisijoje ir neturėjo jo kio ryšio nei su vaistų registracija, 
nei su verslu.

O štai profesoriaus Ramanaus ko faktas iš tikrųjų egzistuoja 
ir ga lima įžvelgti interesų konfliktą. Nežinau, kodėl jis nepate-
ko į Spe cialiųjų tyrimų tarnybos „voratin klį“. Viena aišku, kad 
profesorius Ramanauskas labai priešinosi Valstybinės vaistų 
kontrolės tarny bos kūrimui ir pasirašinėjo po straipsniais, 
prieštaraujančiais Valstybinės vaistų kontrolės tarny bos kūrim-
ui. Jis buvo vienas iš žmonių, informavusių poną Tara sevičių 
apie smulkmenas – pavyz džiui, smulkius neatitikimus vaisto 
charakteristikos santraukoje ar informaciniame lapelyje. šito 
jis negali išsiginti.

–	Taip	galėtumėte	apiben	drinti	Jūsų	atleidimo	istoriją?
– Charakteringa tai, kad nuo pat pradžios buvo pažeidžiama 

mano nekaltumo prezumpcija: Prezidentūra kaltino „iš lubų“, 
ministerija, dar neištyrusi, suda rė komisiją, kuri vadinosi 
„tar nybiniam prasižengimui tirti“. Specialiųjų tyrimų tarnyba 
vie toje tikrų faktų pateikė pirmi nius duomenis. Ministerijos 
ko misija ėjo paskui „kliauzas“. Nors.visi matė, kad turiu visas 
kelionės sąskaitas, niekas tuo ne sidomėjo.

Kartu su ministru Vinkumi kūrėme Valstybinę vaistų 
kontro lės tarnybą ir tiek subrendome, kad drąsiai galime laukti 
stoji mo į Europos Sąjungą. Praėjusių metų gruodžio mėnesį 
buvau atestuotas kaip šios tarnybos vir šininkas. Turbūt nebūtų 
atesta vę, jei tarnyba blogai dirbtų.

Stebina ir tai, kad visi laikraš čiai lyg burtininko lazdelei 
mos telėjus ėmė spausdinti mano nuotraukas su įvairiais 
komen tarais. Absoliučiai pasitvirtino, kad tai buvo puolimas 
prieš tuos, kurie darė tvarką farmacijos sri tyje. Kai buvo at-
leistas Viskaitis, pasakiau: po jo būsiu aš.

–	ar	pritariate	vykdomai	Valstybinės	vaistų	kontrolės	
tarnybos	restruktūrizacijai?

– Naikinamos laboratorijos. Galiu pasakyti viena: griauti – 
ne kurti. Įkurti ir sustiprinti laboratorijas buvo ne taip lengva. 
Užsienio firmos pamatė, kad į Lietuvą negalima tiekti vaistų 
kaip į trečias pasaulio šalis. Da bar jos gali pamanyti, kad gali-
ma tiekti ir mažiau kokybišką produkciją. Jei būčiau viršinin-
kas, įtikinčiau, kad laboratorijų skaičiaus mažinti neverta, 
juo lab kad jos finansuojamos ne iš valstybės biudžeto, o iš 
Valsty binės vaistų kontrolės tarnybos uždirbtų lėšų.

Elenos Latvienės atleidimą iš Farmacijos įmonių inspek-
cijos vedėjos pareigų aš laikau vienu iš atvejų, kai tie, kurie 
norėjo, labai gražiai „įstatymiškai“ su ja susitvarkė, nors įstaty-
mas netu ri poįstatyminių aktų. Vadinasi, į Lietuvoje nebėra 
doro žmogaus, į kuriam nebūtų daroma įtaka. Pavyzdžiui, 
jeigu nedalyvauda mas vaistų registracijoje aš kaip Valstybinės 
vaistų kontrolės tar nybos viršininkas pasirašydavau profeso-
riaus Mickio pasirašytą sertifikatą, būdavo sakoma, kad darau 
įtaką vaistų registracijos procesui. Prieinama iki nesą monių.

Rūdys pradėjo graužti Vals tybinę vaistų kontrolės tarnybą 
ir graužia toliau. Antai ponas Stakišaitis, kuris laikosi Geros 
klinikinės praktikos taisyklių, irgi buvo apskųstas ministrui, 
nes praleidžia ne visus kliniki nius tyrimus.

Galiu pasakyti: Ministras Dobrovolskis be reikalo apardė 
Valstybinę vaistų kontrolės tar nybą prie SAM. Todėl logiškas 
reikalavimas – padaryti, kad Tar nyba būtų prie Vyriausybės, 
kaip tai yra daugelyje pasaulio šalių.

Kalbėjosi
Algirdas Valentas
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„Vaitininkų žinios“
2002 m. gruodžio mėn.

Vilniuje atidaryti Farmacijos rūmai

Lapkričio 29 dieną Vilniuje vyko oficialus Farmacijos 
rūmų atidarymas.

Tai nepelno siekianti, nekomercinė ir nevyriausybinė 
organiza cija, kurios pagrindinė veikla – informacinė. Kaip 
atidarymo metu sakė naujųjų rūmų direktorius, klinikinis 
provizorius, gydytojas Laimis Akramas, juose vyks įvairios 
konferencijos, apvalus stalai, diskusijos aktualiomis temomis 
ir kiti renginiai vaistininkams.

Farmacijos rūmų atidaryme dalyvavo vaistininkai, 
oficialiosios valdžios – Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Farmacijos departamento 
atstovai, tarp kurių buvo Sveikatos apsaugos ministerijos 
sekretorius Eduardas Bart kevičius, Vaistų informacijos centro 
prie VVKT vadovas prof. Jurgis Ramanauskas, Farmacijos 
departamento prie SAM Far macinės veiklos skyriaus 
viršininkė Gražina Bobelienė, Seimo narys, Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto narys Audrius Klišonis ir kiti.

„Lietuvos aidas“
2002 m. gruodžio 13 d.

Miglotas ir užslaptintas vaistinės likimas

Jeigu atsitiktų taip, kad savinin kas tyčia stekentų savo 
pelnin ga įmonę, ir dar taip, kad be jokių sveikam protui 
supranta mų priežasčių nuspręstų ją likviduoti? Pasakytumėte, 
kad jam paprasčiausiai trūksta proto. Bet taip ir daroma. Ar čia 
vien neįsivaizduojamas kvailumas, jeigu pati valstybė, kuriai 
priklauso pelninga įmonė, stengiasi privatizacijos priedanga 
ją pasmaugti ir suteikti šiltnamio sąlygas nuomi ninkui? 
Dažniausiai čia slepiasi savanaudiški, todėl ir visai nekvaili 
interesai. Štai apsimestini kvailumą iliustruojantis pavyzdys. 
Tai nutiko vienoje Vilniaus vaistinėje. 

nepripažinta	vaistinė
UAB „Santaros“ vaistinė veikia jau daugelį metų. Įsikū rusi 

1982 m. (kitu pavadinimu) tuometinėje Santariškių polikli-
nikoje (dabar Vilniaus universi teto ligoninė Santariškių klini-
kos). Visos akcijos priklauso Valstybės turto fondui, ji įtraukta 
į privatizuojamų objektų sąra šą. Praėjusiais metais vaistinė 
davė valstybei 263 947 Lt pelno įvairių įplaukų ir mokesčių pa-
vidalu, iš jų – 26 tūkst. Lt divi dendų už akcinį kapitalą. Nega-
lutiniais šių metų duomenimis, valstybinė UAB „Santaros“ 
vaistinė jau gavo 192 370 Lt įplaukų. Vaistinė išlaiko 12 dar bo 
vietų. Bet ši pelninga įmonė jau keleri metai dirba tikros blo-
kados sąlygomis. Santariškių klinikos atsisako su ja pratęsti 
patalpų nuomos sutartį. Moty vuojama tuo, kad nėra vietos. 
Bet kažkodėl atsirado nuomoja mų patalpų privačiai vaistinei 
UAB „Medsanta“. Taigi klini kų vadovybės pozicija yra gan 
keista. Logiškai nepaaiškinama.

Blokados	padariniai
Nesunku įsivaizduoti, kas laukia vaistinės, jei ta sutartis 

bus apskritai nepratęsia. Tuomet ir vadinamoji privatizacija 

pa virs paprasčiausiu miglų pūti mu, nes neturint patalpų, kur 
ga lima prekiauti vaistais, iš UAB „Santaros“ vaistinės bus 
atimta licencija. Dabar vaistinė veikia ir duoda pelną valstybei 
tik dėl to, kad dar nesibaigė teismai ir šiose instancijose 
nepriimtas galutinis sprendimas dėl vaistinės likimo. Jeigu 
teismas atmestų UAB „Santaros“ vaistinės ieški nius, jai, 
netekusiai patalpų, liktų daugiau kaip 0,5 mln. Lt ver tės turtas 
(vaistų siuntos, kom piuteriai, baldai), kuris priklau sytų nežinia 
kam. Vaistinės dar buotojai turto tikrai nepasiimtų, nes jie 
nėra akcininkai. O kas pasidalytų tą išparceliuotos vais tinės 
turtelį? Savaime supranta ma, jis būtų atiduotas varžyti nėms. 
Pusvelčiui galėtų įsigyti kokia nors kita vaistinė. Štai ir visa 
realiai įmanoma privatiza cija. Valstybės nenaudai.

kada	prasidėjo	vaistinės	golgotos	keliai?
Buvęs sveikatos apsaugos mi nistras Antanas Vinkus atėjo į 

Santariškių klinikas dirbti gene raliniu direktoriumi 1996 m. Tai 
A. Vinkaus leidimu buvo įsteigta UAB „Medsanta“, kai dar tais 
pačiais metais jis dirbo ministru. Šis valdininkas yra buvęs ir 
tuo metinio prezidento A. Brazaus ko patarėju. Pastaruoju metu 
A. Vinkus yra ambasadorius Es tijoje. Kodėl jis darė tokias 
pa slaugas Vidmantui Damalakui, buvusiam statybos ministro 
pa vaduotojui? V. Damalakas yra vienas iš UAB „Medsanta“ 
akci ninkų. Beje, ir pagrindinis savi ninkas. Be to, ne vien šios 
įmo nės. Nuo to ir pasidėjo „Santa ros“ peripetijos. Pavyzdžiui, 
tik tuometinio sveikatos apsaugos ministro Juozo Galdiko 
įsaky mu 1998 m. Santariškių klinikos pratęsė sutartį, kuri 
pasibaigė 2001 m. gegužės l d. Nuo to laiko UAB „Santara“ 
ir dirba pagal „teismų grafiką“.

Visai nesunku įsivaizduoti, kas atsitiks po „Santaros“ vais-
tinės likvidavimo. Visas klien tų srautas pereina į „Medsanta“. 
Taigi buvusį sveikatos apsau gos ministrą, vėliau Santariškių 
klinikų direktorių, dabartinį Lie tuvos ambasadorių Estijoje 
ga lima įtarti „broliška“ pagalba buvusiam valdininkui Vidman-
tui Damalakui.

keliai	veda	j	Liberiją?
Dar anksčiau, prieš 1999 me tus, 1995-aisiais Santariškių 

li goninė paskelbia patalpų nuo mos konkursą negyvenamoms 
patalpoms, vaistinei įrengti, kurį laimi bendra Lietuvos ir 
Liberi jos įmonė „Bentalė“. Konkur sas įvyko 1995 metų liepos 
10 dieną. Vienas tos egzotiškos įmonės savininkų yra taip pat 
Vidmantas Damalakas. Ką tai bendro turi su „Medsanta“? 
Pa sirodo, būtent „Bentalė“ išnuo moja patalpas, esančias 
Santa riškių g. 2 ir priklausančias San tariškių klinikai, ne 
kam kitam, o „Medsantai“. Patalpų nuomos sutartis 1995 m. 
gruodžio 18 d. pasirašyta 15-ai metų. Išeina, kad V. Damalakas 
nuomoja pa talpas pats sau? Bet už UAB „Medsanta“ pasirašė 
šios įmonės direktorė Regina Virginija Pūrienė. Kartu su Janina 
Lisiene ir Adrija Brukliene jos yra „Medsantos“ steigėjos. 
Įmonė registruota Papilėnų g. 8, bt. 18, ponios A. Bruktienes 
bute, o ne Santariškių g. 2. Pati „Medsan ta“ įsteigta tų pačių 
metų gruo džio 12 dieną, šešios dienos iki sutarties pasirašymo.

LA paklausė ponios R. Pūrienės, kodėl ji nuomos sutartį 
pasirašiusi ne su Santariškių klinikomis, bet su „Bentale“. Ji 
atsakė, kad neprisimena, ką pa sirašė. Keista. Tuo labiau kad ji 
tvirtino, jog dirbo tik provi zore, „Medsantos“ savininku tada 
buvęs V. Damalakas. Nors parašas vis dėlto direktorės. Be to, 
R. Pūrienė teigė, kad „Medsantoje“ dirbusi tik nuo 1996 metų, 
nors steigimo sutartyje įrašyta vieneriais metais anks tesnė data. 
Taigi kalbama vie na, o dokumentuose parašyta visai kas kita.
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klausimai,	į	kuriuos	reikia	atsakyti
Bene pagrindinis klausimas – kuo verčiasi bendra Lietuvos ir 

Liberijos įmonė „Bentalė“? Juk vaistais prekiauja „Medsanta“, 
kuri nuomojasi Santariškių kli nikų patalpas iš „libero“ (taip 
galima pavadinti paslaptingąjį V. Damalaką). Pati „Medsanta“ 
taip pat priklauso „liberui“. O jeigu „Bentalė“ neturi atitinkamų 
leidimų prekiauti vaistais, ir tą funk ciją atlieka „Medsanta“, 
jau to kius leidimus turėjusi. Tai kam naudingas šis žaidimas? 
Beje, Valstybinių ligonių kasų infor macijoje jokių duomenų 
apie „Bentalę“ nėra.

kas	atsakyta?
V. Damalakas teigė, kad UAB „Medsanta“, kurios vienu 

iš savininką jis yra, iš tikrųjų yra vaistinė, o „Bentalė“ šiuo 
metu likviduojama, ji užsiimanti įvairiomis statybomis. Dėl 
nuo mos sutarties, kurioje V. Damalakas Santariškių klinikų 
patal pas pernuomoja pats sau, pasiū lyta aiškintis su klinikų 
vadovybe. Reikia suprasti, kad jis nesiruošia nei komentuoti 
tos nuomos sutarties niuansų, nei už ką nors atsakyti. Taigi yra 
klinikų vadovybė, uoliai rėmu si „Bentalę“, o kartu ir „Med-
santa“. Apskritai „Bentalė“, va dovaudamasi įstatais, užsiima 
ir didmenine prekyba. LR svei katos apsaugos ministerija 
„Bentalei“ suteikdavo leidimus prekiauti vaistais. 1996 m. 
gruodžio 31d. pratęstame leidime, tuo metu „Bentalė“ registruota 
adresu Gedimino pr. 2/1–9, jai leidžiama verstis didmenine 
pre kyba vaistais ir medicininės pa skirties prekėmis. Vadinasi, 
sa vo vaistinių ji negali turėti. Bet ponas V. Damalakas įkurdina 
savo vaistinę „Medsanta“ San tariškių klinikose. Tik Santariš kių 
vadovybė pagal konkurso rezultatus laimėtoją vaistinei įrengti 
paskelbia „Bentalę“, o ne su „Medsanta“, ir patalpų nuomos 
sutartis sudaryta su „Bentalė“, o ne su „Medsanta“! Tik jau 
paskui „Bentalė“ išnuo moja patalpas „Medsantai“.

O visa istorija kuo baigiasi? 50 tūkst. lengvatinių receptų 
iš “Santaros” vaistinės „pereina“ į UAB „Medsanta“. Tai ne 
ska tikai.

Sprendimas
Jis elementariai paprastas. Klinikų vadovybė neturėtų „blaš-

kytis po pasaulį“ ir skelbti mig lotų konkursų rezultatų. Neturė-
tų dėl savo prisivirtos košės tą sytis po teismus. Juk vaistinė 
klinikose yra. Kam reikėjo ieš koti naujos? Teatsako visiškai 
nesuinteresuoti žmonės į šį gry nai retorinį klausimą.

Vilius Litvinavičius

„Lietuvos rytas“
2003 m. sausio 16 d.

Už ministro nugaros vešėjo nelegalus 
verslas
R. Dobrovolskio įkurta įmonė kelerius metus neteisėtai 
prekiavo preparatais

Įsivėlė	į	skandalingą	istoriją
Personalinė įmonė „Tomogra fija“, kurią įkūrė sveikatos 

apsau gos ministras Romualdas Dobro volskis, kelerius metus 
vykdė ne legalią veiklą.

Prekiaujanti medicinos techni ka įmonė Vilniaus universiteto 
Santariškių ligoninei tiekė medi cininius preparatus, nors tokiai 
veiklai neturėjo licencijos.

Prekyba šiais preparatais bu vo nutraukta tik tuomet, kai 
sig nalas apie nelegalią įmonės veik lą pasiekė Valstybinę vaistų 
kont rolės tarnybą.

Tuo tarpu pats R. Dobrovolskis tvirtina nieko apie įmonės 
veiklą nežinojęs, nes visus reikalus tvar kiusi šios firmos 
direktorė Zigrida Grengis.

Sutartis	–	už	tūkstančius	litų
„Tomografija“ aprūpindavo li  goninę preparatu 

„Omnipaque“ – tai kontrastinis medikamentas, naudojamas 
įvairių radiologinių tyrimų metu, pavyzdžiui, atliekant 
kompiuterinės tomografijos, rentgeno ir kitus tyrimus.

Prieš tyrimą šio preparato su leidžiama į ligonio veną – tai 
lei džia diagnozuoti kraujagyslių patologiją.

„Tomografija“ 1998 metais pa sirašyta sutartimi įsipareigojo 
ap rūpinti ligoninę šiais preparatais už 407 tūkst. litų sumą.

Sutartis turėjo tęstis tol, kol bus nupirkta preparatų už visą 
numa tytą sumą.

Tuo metu R. Dobrovolskis buvo ligoninės radiologijos 
skyriaus ve dėjas.

Pažeidimai	–	akivaizdūs
Gavęs signalą dėl neteisėtos prekybos vaistais tuometis 

Valsty binės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininkas 
Vytautas Bud nikas praėjusių metų rugpjūčio 13 dieną įsakė 
Farmacijos įmonių inspekcijai patikrinti „Tomogra fijos“ 
veiklą.

„Man buvo pateikti prepara tų, kuriuos ši įmonė tiekia gydy-
mo įstaigai, pavadinimai. Jie įre gistruoti Valstybiniame vaistų 
re gistre. Vadinasi, norint jais prekiauti, būtina farmacinės 
veiklos licen cija“, – aiškino V. Budnikas.

Be to, jo teigimu, vaistus tie kiančioje įmonėje turi dirbti 
far macijos darbuotojas – provizo rius.

Farmacinės veiklos licencijas išduoda sveikatos apsaugos 
ministro sudaryta licencijavimo ko misija.

„Licenciją gauti nėra sunku, bet tuomet reikia įmonėje 
įdar binti provizorių, mokėti jam atly ginimą. Manau, kad tai 
nebuvo naudinga įmonės savininkams, todėl jie nepanoro gauti 
licenci jos“, – svarstė V. Budnikas.

Teismas	nubaudė	direktorę
Įmonę patikrinusi VVKT far macijos įmonių inspekcijos 

vy riausioji specialistė provizorė Rū ta Minderytė nustatė, kad 
„Tomo grafija“ iš tikrųjų vykdė neteisėtą farmacinę veiklą – 
pardavinėjo vaistus, neturėdama šios veiklos licencijos.

Patikrinimo medžiaga buvo pateikta laikinai einančiam 
WKT viršininko pareigas Vytautui Ba siui – V. Budnikas tuomet 
jau bu vo atleistas iš VVKT viršininko pareigų.

V. Basys patikrinimo dokumen tus perdavė Vilniaus miesto 
vy riausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos 
ekonomi nių nusikaltimų tyrimo skyriui.

„Tomografijos“ bendrovės di rektorei Z .Grengis buvo 
surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, o 
medžiaga perduota teismui, kuris įmonės vadovę nu baudė 
300 litų bauda.

Ministras	bando	išsisukinėti
–	kaip	paaiškintumėte,	 kad	 jūsų	personalinė	 įmonė	

nelega	liai	vertėsi	vaistinių	preparatų	prekyba?	-	„Lietuvos	
rytas“	pa	klausė	R.	Dobrovolskio.

– Nelabai ką galiu komentuo ti, nes po to, kai užpernai 
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gegužės mėnesį išnuomojau „Tomografi ją“ jos direktorei 
Z. Grengis, dau giau su šia įmone aš neturiu jokių reikalų.

–	Bet	yra	duomenų,	 jog	 įmo	nė	prekiavo	vaistais	dar	
ir	prieš	tai,	kai	jūs	tapote	ministru	ir	tu	rėjote	įmonę	savo	
rankose.

– Faktiškai visą darbą dirbo direktorė. Aš buvau tik įmonės 
savininkas.

–	nežinojote,	ką	ji	daro?
– Nelabai ir tikrinau. Juk tai jos konkretus tiesioginis 

darbas.
–	nesidomėjote,	 kiek	uždir	ba	 jūsų	 įmonė,	kokia	 jos	

apy	varta?	ar	tai	jums	taip	pat	ne	rūpėjo?
– Šiek tiek žinojau. Bet smul kiai gilintis nebuvo kada. 

Mes daugiau rūpinamės rentgenologine technika, aparatūra, 
visokio mis apsaugos priemonėmis.

Galiu pasakyti tik tiek, kad nie kas niekada vaistais 
neprekiavo. Galėjo prekiauti tik rentgeno kontrastiniais 
preparatais.

–	Dabar	su	įmone	nebeturi	te	jokių	kontaktų?
– Nėra laiko. Be to, kad nebūtų viešųjų ir privačių interesų 

konfl ikto, nuomos sutartyje įrašėme tokią bjaurią frazę – ši 
įmonė ne gali dalyvauti konkursuose medi cinos technikai 
įsigyti. Kad niekas nemanytų, jog turiu įtaką.

Veikla	–	be	jokio	pelno?
Bendrovės „Tomografija“ va dovė Z. Grengis taip pat 

teigė, jog „Omnipaque“ yra ne vaistas: „Tai kontrastinis 
preparatas. Vaistas yra tas, kurį gali nusipirkti atėjęs į 
vaistinę. O kontrastinis prepa ratas – pagalbinė priemonė, 
nau dojama rentgeno tyrimo metu“.

Z. Grengis teigė, jog prieš pen kerius metus šis 
preparatas nebu vo laikomas vaistu ir jo tiekėjams nebuvę 
reikalavimų turėti licen ciją farmacinei veiklai.

„L igon inė  ne t  l a imė jo ,  ne s  mes  p r epa ra tu s 
pardavinėjome labai pigiai. Jokio pelno iš to neturėjome“, 
– tvirtino direktorė.

Mažiau kaip per ketverius su tarties galiojimo metus, 
jos teigi mu, ligoninė nenupirko net pusės numatyto kiekio.

Z. Grengis tvirtino, jog ji visuo met dirbusi savarankiškai.
Įmonės savininku buvęs R. Do brovolskis niekada 

nesikišo į jos veiklą, niekuomet joje nedirbo ir nežinojo, 
kas vyksta įmonėje.

abejonių	būta	ir	anksčiau
Įmonė „Tomografija“ buvo ta pusi kliūtimi R. Dobrovolskio 

ke lyje į ministrus.
Svarstant jo kandidatūrą, iški lo abejonių, ar, būdamas 

medici nos įrangą tiekiančios įmonės savininku, jis nepažeistų 
galiojančio Viešųjų ir privačių interesų deri nimo įstatymo.

Abejonių dėl šio mediko kan didatūros kėlė ir pranešimai, 
esą, būdamas bendrovės savininkas, R. Dobrovolskis sužlugdė 
ne vieną Sveikatos apsaugos ministerijos skelbtą konkursą 
medicinos technikai pirkti.

Tą pačią dieną, kai R. Dobro volskis tapo ministru, jis 
įmonę išnuomojo.

Lina Lileikienė, „Lietuvos ryto“ korespondentė

„Lietuvos sveikata“
2003 m sausio 16–22 d.

Prasti rėmai farmacijos paveikslui

„L. S.“ jau rašė apie Nacionali nės vaistų politikos (NVP) 
nuo statų projektą, kurį netrukus numatoma svarstyti Seimo 
plenari niame posėdyje. Jei Seimas pa tvirtins, nuostatos 
suteiks api brėžtumą farmacijos sektoriui, taps privalomos 
visoms valsty binėms institucijoms, reguliuo jančioms far-
macijos sektoriaus veiklą Lietuvoje. Tačiau kai ku rie vaistų 
rinkos subjektai nau jąsias nuostatas vertina ne itin Opti-
mistiškai. Antai Lietuvos far macijos sąjungos prezidentas 
prof. EDUARDAS TARASEVIČIUS mano, kad farmacijos 
sektorių mėginama patalpinti į gana pras tos prabos rėmus.

–	kaip	vertinate	nacionali	nės	vaistų	politikos	nuosta-
tas?	ar	tokio	pobūdžio	dokumentą	būtina	priimti	Seime?

– Noriu pasidžiaugti, kad man pasisekė įtikinti Seimo val-
dančiąją daugumą ir Seimo valdybą svarstyti ir patvirtinti Na-
cionalinę vaistų politikos pro gramą Seime, o ne Vyriausybėje. 
Neilga mūsų Nepriklauso mos valstybės egzistavimo pa tirtis 
rodo, kad dažna Vyriausy bių bei ministrų kaita desta bilizuoja 
gyventojų aprūpinimo vaistais sistemą. Partiniu pa grindu 
sudarytos Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministrai-poli-
tikai stengiasi įgyvendinti savąją partine liniją ir farmaci jos 
sektoriuje. Jei ankstesnieji Lietuvos sveikatos ministrai ir vice-
ministrai kreipdavosi pata rimų ir paaiškinimų apie farma cijos 
sektoriaus specifiką, atsi žvelgiant į Europos šalių ilga metę 
patirtį, pastarieji du mi nistrai pasirodė esą ypatingi „ekspertai“ 
farmacijos srityje. Ko verti vien pasiūlymai sie kiant atpiginti 
vaistus vaisti nėms juos pirkti tiesiai iš vaistų gamintojų aplen-
kiant vaistų tie kimo įmones (vaistų sandėlius). Arba patvirtinti 
kompensuoja vaistų mažmeninės preky bos antkainiai, kurių 
vidurkis yra du tris kartus mažesnis negu Europos šalyse. 
Dėl to Nacionalinė vaistų politikos programa turi būti rimtai 
apsvarstyta Seime, dalyvaujant visoms politinėms partijoms, 
ir turėtų būti priimta konsensuso pagrindu, nes vaistų veikimas 
ir jų sudėtis nesikeičia nuo politikų nuomonės ar pagei davimų. 
Žinoma, svarbu, kad priimtos nuostatos ir pati pro grama 
būtų privaloma visoms valstybinės ir privačios nuosavy bės 
institucijoms, reguliuojan čioms farmacijos sektoriaus veiklą 
ir ją vykdančioms. Todėl į klausimą, kaip aš vertinu docen to 
Rimanto Pečiūros vadovauja mos darbo grupės parengtą Na-
cionalinės vaistų politikos nuo statų projektą ir paaiškinimus, 
kas turėtų būti įrašyta į Nacio nalinę vaistų politikos progra mą, 
noriu atsakyti – teigiamai, ži noma, jei darbo grupė suras lai ko 
ir jėgų pašalinti šio dokumen to trūkumus.

–	kokie	šio	dokumento	pra	našumai	ir	trūkumai?	Turiu	
galvoje	požiūrį	į	esminius	daly	kus:	vaistų	rinkos	regulia-
vimą,	vaistinių	savininkų	klausimą	ir	kitus.

– Būdamas mokslininkas, va dovaujuosi nuostata, kad verti-
nant parašytą kūrinį būtina pažvelgti į literatūrą, į parengtus 
dokumentus ir dabartinę situaciją pasaulyje. Lietuva, būdama 
Pasaulio sveikatos organizacijos tikrąja nare, turi atsižvelgti į 
šios tarptautinės organizacijos rekomendacijas. Taigi Pasaulio 
svei katos organizacija dar 1988 me tais išleido „Nacionalinės 
vais tų politikos nuostatas“, daugiau kaip prieš metus išleistas 
išsa mus dokumentas „Kaip sukurti ir įgyvendinti nacionalinę 
vais tų politiką“. Atrodo, kad minė ta darbo grupė nekreipė 
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dėme sio į žymiausių pasaulio eksper tų sukurtą dokumentą, 
nes ver tinamas projektas skiriasi nuo tarptautinio dokumento 
ir turi niu, ir forma. Rengiamo doku mento tarptautinis inte-
gralumas būtų naudingas ir tuo požiūriu, kad jau vykdomos 
Nacionalinės vaistų politikos vertinimui vals tybė galėtų 
taikyti 1999 metų Pasaulio sveikatos organizacijos parengtą 
„Nacionalinės vaistų politikos monitoringo praktinį manualą“. 
Taigi šiuo požiūriu parengtas dokumentas turi es minį trūkumą.

Pateiktos nuostatos dažnai yra deklaratyvaus pobūdžio, 
o kele tas nuostatų detaliai nurodo ir da tas, ir net taisyklių 
pavadinimus. Skyriuje „Valstybės garantijos gy ventojams“ 
nerandame nuostatos apie valstybės garantijas nuolat tu rėti 
visus šalyje registruotus vais tus. Antai, šiuo metu beveik 300 
pavadinimų kompensuojamųjų vaistų išnyko iš rinkos ir niekas 
už tai neatsakingas.

Kita šio skyriaus nuostata įpareigoja: „SAM veda derybas 
su vaistų gamintojais dėl kompen suojamųjų vaistų kainų, ku-
rios neturi viršyti Europos valstybė se esančių kainų“. Taigi ši 
nuo stata leistų derybininkams įtei sinti Lietuvoje turtingiausių 
Eu ropos valstybių vaistų kainų lygį.

„Iškrito“ nuostatos apie vaistų tiekimo grandį bei vaistų 
priei namumą kaimo vietovių gyven tojams. Šios nuostatos 
ypač svar bios Nacionalinės vaistų politi kos sudėtinės dalys, 
juk pagal docento Rimanto Pečiūros paaiškinimą, jų pagrindu 
bus rengiama Nacionalinė vaistų politikos pro grama (prie-
monių planas).

Projekte pateiktas nepagrįstas „farmacinės paslaugos“ 
apibrėži mas. Tokio apibūdinimo nėra nei Pasaulio sveikatos 
organizacijos, nei Europos Sąjungos Farmaci jos Grupės 
(PGEU) oficialiuo se dokumentuose. Tai nepriimti na nuostata 
deklaruojant Lietu vos teisės aktų derinimą su ES analogiškais 
teisės aktais. Tenka apgailestauti, kad projekte neat sirado 
vietos nuostatai apie far macijos specialistą – vaistininką kaip 
liberalios profesijos atstovą.

Nerandame ir ypač svarbios nuostatos apie medikamentinę 
savigydą, kuriai ES skiria ypatin gą dėmesį. Projekte neatsirado 
vietos esminiams farmacijos sek toriaus veiklai įtakos tu-
rintiems dalykams, pavyzdžiui, nuostatai apie vaistinės savin-
inką, nuosta tai apie vaistinių tinklus, nuosta tai apie vaistininkų 
ir gydytojų bendradarbiavimą gyventojų sveikatinio veikloje 
atsižvelgiant į ES direktyvas ir kitus teisės ak tus. Prieštaringai 
tegalima vertin ti nuostatų rengėjų deklaratyvią nuostatą „ner-
iboti vaistinių skai čiaus“ ir pasiūlymą „nustatyti mi nimalius 
vaistinių skaičiaus nor matyvus pagal gyventojų skai čių“. 
Projekto autoriai nurodė, kad nuo 2004 metų „farmacines 
paslaugas turėtų teisę teikti tik universitetinį išsilavinimą 
turin tys farmacijos specialistai“. Var gu ar tai įgyvendinama 
per tokį trumpą laiką.

–	ar	šio	dokumento	atsiradi	mas	nėra	pavėluotas,	turint	
gal	voje	tai,	kad	senokai	veikia	farmacinės	.veiklos	sektorių	
liečian	tys	įstatymai	ir	kiti	teisės	aktai.	koks	naujųjų	nuos-
tatų	santykis	su	esama	teisine	baze?

– Žinoma, pavėluotas. Dar 1991 metais Lietuvos respub-
likos Aukš čiausiosios Tarybos patvirtintoje Lietuvos nacional-
inės sveikatos politikos koncepcijoje buvo api brėžta valstybės 
atsakomybė už šias Nacionalinės vaistų politikos kryptis:

• Gyventojų ir sveikatos prie žiūros įstaigų aprūpinimas 
būtino jo asortimento vaistais bei kitais medicininės paskirties 
gaminiais,

• Racionalaus vaistų vartojimo skatinimas,
• Nacionalinės farmacijos pra monės skatinimas.
1994 metais man, kaip Racio nalaus sveikatos apsaugos 

išteklių įvertinimo, normavimo ir panau dojimo grupės farmaci-
jos pogru pio vadovui, buvo pavesta sukurti adaptuotą Lietuvos 
sąlygoms Nacionalinę vaistų politikos progra mos projektą 
remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos Naciona linės vaistų 
politikos programos rengimo tipinėmis nuostatomis, ES šalių 
teisės aktais, PHARE re komendacijomis ir kitais doku mentais. 
1995 metais buvo pa rengtas jungtinis dviejų darbo gru pių 
Nacionalinės vaistų politikos programos projektas ir pateiktas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. Tačiau ji nebuvo 
patvir tinta ir grąžinta į Sveikatos apsau gos ministeriją. Projek-
tas toliau buvo tobulinamas. 1998 metais Seimas patvirtino Li-
etuvos sveika tos programą, kurioje artimųjų už davinių skyriuje 
nurodoma „parengti Nacionalinę vaistų politi kos programą“. 
Jos projektas 1998–2002 metais buvo kuriamas ir Farmacijos 
departamente. Į klausimą, koks naujųjų nuostatų santykis su 
esama teisine baze, ga lima atsakyti taip. Šios nuostatos turėtų 
įtvirtinti ir jau esamų teisės aktų reglamentuojamos farmaci nės 
veiklos pasiteisinusią prakti ką, ir apimti dar neįgyvendintas 
nuostatas, kurios būtinos integra cijai į ES.

–	atrodo,	pernai	analogiškas	nacionalinės	vaistų	poli-
tikos	programos	nuostatas	buvo	pa	vesta	parengti	 Jūsų	
vadovauja	mai	darbo	grupei.	Tačiau	buvęs	Seimo	sveikatos	
reikalų	komite	to	pirmininkas	kęstutis	kuzmic	kas	pabrėž-
davo,	esą	darbo	gru	pė	nepateikė	„reikiamo“	doku	mento.	
ar	tokie	metmenys	buvo	parašyti?

– Taip, 2001 metais aš gavau tokį pasiūlymą, buvo pat-
virtinta įvai riems interesams atstovaujanti darbo grupė. Dėl 
komisijos narių atostogų pirminis variantas Seimo sveikatos 
reikalų komitetui buvo įteiktas ne rugsėjo, bet spalio mė nesį. 
Šis projektas buvo parengtas ankstesnių metų analogiškų 
pro jektų duomenimis, atsižvelgiant į veikiančių Farmacinės 
veiklos ir Vaistų įstatymų nuostatas, PHARE ekspertų, PSO 
rekomen dacijas, ES teisės aktų nuostatas bei kaimyninių 
Lietuvos valsty bių patirtį. Pirminis,variantas bu vo parengtas 
visuomeniniais pa grindais nepanaudojus nė vieno li to biudžeto 
lėšų. Gavus Seimo sveikatos reikalų komiteto prita rimą k 
pastabas šį projektą reikė jo toliau tobulinti. Tačiau iš ko miteto 
nesulaukiau jokių žinių, o per žiniasklaidą sužinojau, kad su-
daryta nauja, docento Rimanto Pečiūros vadovaujama darbo 
gru pė Nacionalinei vaistų politikos programai parengti. Dėl 
tokio buvusio Sveikatos reikalų komiteto pirmininko elgesio 
galima tik spė lioti. Pripažįstu, kad projekto ren gimas užsitęsė 
porą mėnesių. Ta čiau ir šį kartą jos rengtos dar il giau: nors 
buvo numatyta pareng ti iki praėjusių metų kovo, liepos mėnesį 
pateiktas Komitetui pro jektas nebuvo patvirtintas, nes, anot 
Laisvosios rinkos instituto ekspertų, „priimti tokio turinio 
dokumentą nėra prasmės“. Ir tik lapkričio mėnesį Komitetas 
pri tarė patobulintam Seimo nutari mo projektui dėl Nacional-
inės vaistų politikos nuostatų.

Be to, dabartiniame parengta me projekte iš 28 net 24 
nuosta tos yra analogiškos mano vado vautos darbo grupės 
pateikto pro jekto nuostatoms. Taigi nauja dar bo grupė su-
daryta ne dėl netinka mos mūsų koncepcijos, o galbūt dėl 
kitų priežasčių. Žiniasklaida, matyt, ne be reikalo atsitiktinai 
pastebėjo Rimanto Pečiūros ir Kęstučio Kuzmicko verslo 
inte resų sutapimą...

–	Esate	 ne	 kartą	minėjęs	 ir	 ki	tus	 fundamentalius	
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parengtus	 šios	 srities	dokumentus,	pavyz	džiui,	PHaRE	
parengtą	 projektą	 „Farmacijos	 sektoriaus	 restruk-
tūrizacija	Lietuvoje“.	koks	šių	dokumentų	likimas?	kodėl	
jie	taip	ir	liko	projektais?

– Apmaudu kelintą kartą kar toti karčią tiesą apie šio 
PHARE projekto likimą. Jis buvo pareng tas 1995 metais pagal 
Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymą ir tuo metu kainavo 
200 000 ekiu. Penkiuose tomuose aprašyta tuo metinė Lietuvos 
farmacijos sektoriaus būklė, pateikta jos analizė, palyginimai 
su keturiomis ES ša limis, pateikti pasiūlymai, kaip reikėtų 
restruktūrizuoti esamą sektorių, siekiant nuosekliai per eiti į 
europietiška farmacijos sis temą. Šio projekto rekomendaci-
jas privalėjo įvertinti Sveikatos apsaugos ministerija, tačiau 
nė vienas ministras to nepadarė. Pernai jau kita ES PHARE 
eks pertų grupė susidomėjo projekto likimu ir pavedė sveikatos 
apsaugos ministrui peržiūrėti užsigu lėjusio projekto išvadas 
ir įgyven dinti tas, kurios dar aktualios Lie tuvos farmacijos 
sektoriui ir svei katos apsaugos sistemai. Taigi pa lauksime ir 
pamatysime, ar da bartinis Sveikatos apsaugos mi nisterijos 
vadovas paklausys PHARE ekspertų.

–	kokių,	 Jūsų	manymu,	 far	macijos	 sektorių	 reguli-
uojančių	 teisės	 aktų	dar	 reikėtų?	kokiu	principu	 juos	
reikėtų	rengti?

– Būtina sugrįžti prie išsamaus Farmacinės veiklos 
įstatymo pa rengimo. Tenka tik apgailestauti, kad Seimas 
pernai birželį priėmė Farmacinės veiklos įstatymo de vynių 
straipsnių pakeitimo ir pa pildymo įstatymą. Lietuvos far-
macijos sąjunga ir vaistinių aso ciacija „PROVIFARMA“ 
paren gė išsamų Farmacinės veiklos įstatymo projektą, 
apimantį ir vi sus Vaistų įstatymo straipsnius bei eurointe-
gracinius straipsnius bei vaistų reklamą ir informaciją. Šis 
alternatyvinis pro jektas buvo palankiai sutiktas Sei me ir 
keturi Seimo nariai nutarė pristatyti jį kartu su Sveikatos 
ap saugos ministerijos pateiktu įsta tymo projektu. Tačiau pri-
trūkus vieno balso buvo sužlugdytas šio projekto pateikimas 
visų Seimo narių įvertinimui.

Praėjusieji metai į farmacijos istoriją įeis kaip ypač 
nesėkmin gi, nes Konstitucinis Teismas pri ėmė nutarimą, 
kad nuo šiol vais tinės savininku gali būti bet ku ris pilietis. 
Gerbiant Konstituci nio Teismo priimtą sprendimą, belieka 
tikėtis, kad Lietuvai ta pus ES nare bus galimybė pateikti 
daugiau teisinių argumentų šiuo klausimu, nes Vokietijos 
Konsti tucinis Teismas išnagrinėjęs ana logišką bylą priėmė 
sprendimą, kad „draudimas valdyti kelias vaistines ir steigti 
jas ne specia listams yra nesuderinamas su Eu ropos Sąjungos 
teisinėmis nuo statomis“.

Rengiant Lietuvos farmacijos veiklą reglamentuojanči-
us tei sės aktus būtina siekti, kad jie atitiktų ES ir Euro-
pos Tarybos priimtus teisės aktus. Norėčiau tikėti, kad 
Nacionalinės vaistų politikos nuostatos ir progra ma, kuri 
bus priimama Seime, bus suderinta su naujausiu Eu ropos 
Tarybos Ministrų komi teto sprendimu „Dėl vaistinin kų 
vaidmens sveikatos apsaugos sistemoje“.

Kalbėjosi Algirdas Valentas

„Vakaro žinios“
2003 m. sausio 18 d.

Gydytojai lobsta farmacininkų dėka

Neseniai Specialiųjų tyri mų tarnybai atlikus tyrimą vienoje 
šalies apskričių teritorinių ligonių kasų paaiškėjo, kad 15 šalies 
gydytojų, išrašiusių kom pensuojamųjų vaistų už didžiausias 
sumas, sie kiančias po kelis milijo nus litų, gavo daugiausia 
išmokų iš farmacijos kom panijų.

Vidutiniškai kiekvienas iš šių gydytojų per metus papildomai 
uždirbo apie 30 tūkst. litų.

Pasak Specialiųjų tyrimų tar nybos Korupcijos prevencijos 
val dybos viršininko Kęstučio Zaborsko, tyrimą atlikus tik 
vienoje te ritorinėje ligonių kasoje išaiškė jo, kad apie 15 gydytojų 
(daugiau sia – onkologų), išrašiusių kom pensuojamųjų vaistų 
už didžiau sias sumas, gavo daugiausia iš mokų iš tuos vaistus 
gaminančių, farmacijos kompanijų. Papildo mas atlyginimas 
buvo mokamas įvairiomis formomis: buvo apmokama už 
dalyvavimą konferenci jose, kelionėse, už viešbučius. Bu vo 
teikiamos dovanos, apmokami telefonų pokalbiai.

„Tai akivaizdus viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Ta čiau 
gydytojai nėra valstybės tar nautojai, jų patraukti drausmi nėn 
ar kitokion atsakomybėn mes negalime. Dėl to ir jų pavar džių 
neminime, nors tie žmonės žinomi, juos buvome pasikvietę į 
pasitarimą“, – akcentuoja K. Zaborskas.

Didžiausią nerimą, pasak Sveikatos apsaugos ministro Ro-
mualdo Dobrovolskio, kelia gydy tojams farmacininkų mokamas 
atlygis už išrašytus jų pagamin tus vaistus. „Daugiausia brangių 
medikamentų išrašę Lietuvos medikai per metus iš farmacinin kų 
gavo trigubą algą prie jau gau namos“, – piktinasi ministras. Kai 
kurie šalies medikai tokiu būdu per kelerius metus „užsidirbo“ 
šimtus tūkstančių litų ir daugiau. Nereikia būti dideliu matema-
tiku, kad sugebėtum suskaičiuo ti, jog tokiu būdu farmacininkai 
gydytojams kasmet sumoka mi lijonus litų. „Susidaro nemaža 
su ma. Už ją mes galėtume visiems šalies medikams pakelti algas 
30 proc.“ – svarsto ministerijos vado vas.

Nemaži korupcijos mastai už fiksuoti ir viešųjų pirkimų srity-
je. Ministro teigimu, yra faktų, kad konkursus prižiūrinčių komi-
sijų nariai būdavo pagal sutartis kelioms dienoms įdarbinami 
far macijos kompanijoje tik tam, kad jiems būtų galima išmokėti 
po 4–5 tūkst. litų atlyginimus, o vė liau atleidžiami.

Ministras apgailestauja, kad piktnaudžiavusių medikų neįma-
noma nubausti. Jo teigimu, bus ieškoma kitų būdų, kaip pažabo ti 
korupciją šioje srityje.

„Kauno diena“
2003 m. sausio 23 d.

Verkšlenimai vietoje recepto kvaišalams

Nors nuo praėjusių metų pra džios siekiant užkirsti kelią 
nele galiai prekybai vaistais buvo gero kai sustiprinta vaistinių 
kontrolė ir patvirtintos sugriežtintos prekybos vaistais 
taisyklės, po „Kauno die nos“ žurnalistinio eksperimento 
paaiškėjo, kad kai kuriose Kauno vaistinėse ir be recepto 
galima įsi gyti psichotropinių preparatų, to kių kaip „Relanium“, 
„Tazepam“ ir kitų.

LietuVos sPauda aPie Farmaciją
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Gydytojai perspėja, kad be medikų rekomendacijų tokius 
vaistus vartoti itin pavojinga, jie gali negrįžtamai paveikti 
žmogaus psichiką ir sukelti komą.

Įsigyja	psichotropinių	vaistų
„Kauno diena“ žurnalistiniam eksperimentui ryžosi su-

laukusi nepatenkintų skaitytojų skundų. Kai kurie jų tvirtino 
negalį sup rasti, kaip pas jų vaikus atsirado tik su receptais 
pardavinėjami vaistai.

Paaugliai paaiškinę, esą juos įsigijo kai kuriose miesto 
vaistinė se. Vėliau jie sakė, kad tik su re ceptais pardavinėjamų 
medika mentų davę draugai.

Apie kai kuriose vaistinėse be receptų pardavinėjamus 
narkoti nius ir psichotropinius vaistus sa ko girdėję ir Kauno 
apskrities prik lausomybės ligų centro medikai. „Tačiau neturime 
įrodymų, todėl tiksliai negalėčiau įvardyti narko manų minimų 
vaistinių“, – detaliai šia tema kalbėti nepanoro Priklau somybės 
ligų centro poliklinikos administratorė Vilma Pukelevičienė.

Be to, V. Pukelevičienė perspėjo, kad apskritai nederėtų 
pasikliauti nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvai-
gusių žmonių išsakytai kaltinimais, nes norėdami iš sisukti, jie 
gali prisigalvoti įvairiau sių dalykų. Esą psichotropinių ar nar-
kotinių vaistų be recepto norį įsigyti narkomanai provizoriams 
pasakoja netikėčiausias istorijas apie namuose nervinių traukulių 
kamuojamus artimuosius, kuriems nedelsiant reikia su receptais 
par davinėjamų medikamentų.

neįspėjo	apie	šalutinį	poveikį
„Kauno dienos“ žurnalistai ap silankė keliolikoje miesto vais-

tinių ir įsitikino, kad kai kurių narkoma nų pasakojimai visiškai 
pagrįsti. Kaip ir daugelis narkomanų ar nuo psichotropinių 
medžiagų priklau sančių žmonių, „Kauno dienos“ žurnalistai 
dirbo pagal panašų sce narijų: namuose psichine liga ser gančiam 
giminaičiui pablogėjo sveikata ir esą jam kuo skubiau reikia 
stiprių raminamųjų vaistų.

K. Baršausko gatvėje įsikūrusioje „Žiedo“ vaistinėje dirbo 
tik vie na provizorė. Vaistus pirko tik vie nas pagyvenęs vyriškis. 
Jam išėjus, užmezgėme pokalbį su vaistinės darbuotoja.

„Ko jūs pageidausite?“, – klau sė pensinio amžiaus provizorė. 
„Namuose siautėja ligonė, kuriai kuo skubiau reikia nervus 
raminan čių vaistų. Iki šiol medikai skirda vo tazepamą ar re-
laniumą“, – pa aiškinome ir pridūrėme nenorį ne galuojančios 
moters gabenti į psi chiatrijos ligoninę.

„Be recepto negalėčiau duoti medikamentų“, – paaiškino 
provi zorė ir galiausiai paklausė, kurių labiau norėtume. Po 
minutės iš ki tos vaistinės patalpos provizorė atnešė itin stiprių 
psichotropinių vaistų „Tazepam“, kainavusių ketu ris litus ir 
penkiasdešimt centų. „Jei turėsite, atneškite receptą“, – san-
dorio pabaigoje paprašė provizorė, kliento net neįspėjusi apie 
šalutinį vaisto poveikį.

Tuo tarpu medikai perspėja, kad tai itin stiprus psichotropinis 
preparatas ir jį leistina vartoti tik nuolat prižiūrint gydytojui. 
Vaisto aprašyme nurodoma, kad vartojant „Tazepam“ gali sutrik-
ti virškinimo traktas, atsirasti alerginė odos reakcija ir net pradėti 
krėsti drebu lys. Be to, vaisto neturėtų vartoti žmonės, kuriems 
yra didesnis pot raukio vaistams atsiradimo pavo jus. Ilgai var-
tojamas tazepamas ga li sukelti psichinį ir fizinį priklau somumą 
bei pripratimą. Todėl, anot narkologijos specialistų, nuo lat 
„Tazepam“ bando įsigyti nuo narkotikų priklausomi žmonės.

Be	recepto	–	haliucinacijų	sukėlėjas
Panaši situacija kartojosi „Bičių miego“ vaistinėje. Iš pradžių 

išvar dijome keliolikos depresiją slopi nančių vaistų pavadini-
mus, iš jų provizorė pasiūlė „Amitriptylinum“ dėžutę, kurioje 
net 60 tablečių itin stipraus psichotropinio medikamento.

Vaistinės provizorė nepatarė, kaip reikėtų dozuoti vaistą, 
neįspė jo apie šalutinį jo poveikį. „Amitriptylinum“, kaip ir kiti 
panašaus vei kimo medikamentai, pardavinėja mi tik su receptu, 
tačiau provizo rei tai nepasirodė itin svarbu.

Tuo tarpu gydytojai įspėja, kad perdozavus ar netinkamai 
varto jant šį medikamentą gali pasireikšti panašaus pobūdžio 
simptomai, kaip ir vartojant kitas psichotropi nes medžiagas. 
Išgėrus kelias tab letes šio medikamento, gali atsiras ti raumenų 
drebėjimas, burnos sausėjimas, ūžimas ausyse, prasi dėti hali-
ucinacijos. Todėl medikai šį preparatą skiria tik itin sunkiems 
psichikos ligoniams.

Veiksmingas	narkomanų	metodas
„Psichikos ligoniui prasidėjo priepuolis, reikėtų itin stiprių 

me dikamentų“, –paaiškinome Chemi jos gatvėje įsikūrusioje 
„Duvalio“ vaistinėje. „Ar turite receptą?“ – pa siteiravo provi-
zorė ir, išgirdusi nei giamą atsakymą, atnešė keletą ner vinę 
įtampą slopinančių vaistų pa kuočių.

„Gaila, bet tokie jai nepadeda, – kalbėdami apie namuose 
esą liku sią protinio sutrikimo kamuojamą ligonę, nuleidome 
akis. – Jai reikia „Relanium“ arba „Tazepam“. Provi zorė 
paaiškino, kad jiems būtinas receptas, o dėl vaisto skyrimo 
reikėtų kreiptis į gydytojus.

„Nenorime kviesti greitosios, nes medikai „pripumpuos“ 
įvairių medikamentų, tuomet ji visą mė nesį bus apdujusi“, – 
aiškinome ir narkomanų patikrintu metodu provizorę įtikinome 
parduoti itin stip rių psichotropinių vaistų „Relanium“.

Perdozavus šių vaistų, ne tik gali sutrikti širdies ritmas, 
pasunkėti kvėpavimas, bet ir galiausiai ištikti koma. Tačiau 
šie medikų perspėjimai neįtikina vaistininkių be receptų 
nepardavinėti itin pavo jingų ir stiprų šalutinį poveikį tu rinčių 
medikamentų.

gresia	licencijos	atėmimas
Valstybinės vaistų kontrolės tar nybos (VVKT) teisininkai 

sako, kad aplaidžiai savo darbą atlikę provizoriai ne tik pažeidė 
nemažai svei katos apsaugos ministro išleistų įsakymų, bet 
ir kai kurių įstatymų, Administracinių teisės pažeidimų ir 
Baudžiamojo kodekso nuostatas.

VVKT tarnybos juristė Bronislava Balčiukonienė įvardijo, 
kad šios vaistinės užsiima neleistina farma cine veikla. „Manau, 
kad šiais at vejais būtų galima taikyti griež čiausią – licencijos 
atėmimo sank ciją“, – aiškino juristė ir pridūrė, kad baudas 
už nelegalią farmacinę veiklą nustato Administracinių tei sės 
pažeidimų kodeksas.

„Jei neteisėta farmacinė veikla nesukėlė sunkių padarinių ir 
jei ne buvo vykdoma stambiu mastu, užt raukia baudą nuo 500 
iki 1000 li tų su vaistų ir vaistinių medžiagų konfiskavimu“, 
– apie gresiančias sankcijas be recepto vaistus parda vusioms 
vaistinėms kalbėjo VVKT juristė.

Ji pastebi, kad baudas skiria ne VVKT inspektoriai. „Jie 
tik surenka informaciją ir ją perduoda krimina linei policijai, 
ši vykdo tyrimą“, – aiškino B. Balčiukonienė.

Pardavimą	apibrėžia	specialios	taisyklės
VVKT pareigūnai, komentuo dami vaistininkų elgesį, sakė, 

kad už nelegalią farmacinę veiklą būtų galima taikyti ir kai 
kuriuos Bau džiamojo kodekso straipsnius. „Bausmė priklauso 
nuo pažeidimo dydžio ir aplinkybių. Kartais tokius dalykus 
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komisija sprendžia žmogiš kai“, – sakė VVKT Narkotinių ir 
psi chotropinių medžiagų komisijos pirmininko pavaduotoja 
Gema Bukšaitienė.

VVKT jau anksčiau už psichot ropinių ir narkotinių vaistų 
platini mą be recepto yra nubaudusi kai kurias vaistines, tačiau 
G. Bukšaitienė nesutiko įvardyti, kurios vaistinės padarė tokio 
pobūdžio pažei dimus.

Praėjusiais metais sveikatos ap saugos ministras Kon-
stantinas Ro mualdas Dobrovolskis išleido spe cialų įsakymą, 
kuriame reglamen tuota receptų rašymo ir vaistų par davimo 
tvarka. Šiose taisyklėse nu matyti papildomi narkotinių ir 
psichotropinių vaistų išdavimo reika lavimai. Nurodoma, kad 
narkotinių ir psichotropinių vaistų galima iš duoti ne daugiau, 
nei vienu kartu leidžiama išrašyti vienam ligoniui. Be to, 
draudžiama išduoti (par duoti) narkotinių ir psichotropinių 
vaistų pagal kitų miestų ir apskri čių sveikatos priežiūros įstaigų 
gy dytojų išrašytus receptus. Kai ku riose Kauno vaistinėse jų 
galima įsigyti apskritai be receptų.

Svaiginasi	skausmą	malšinančiaisiais
Toks miesto vaistinių aplaidu mas stebina ir Priklau-

somybės ligų centro medikus. Šio centro gydyto jas Petras 
Plančiūnas sako taip pat girdėjęs, kad kai kurie narkomanai, 
negavę narkotinių medžiagų ar ne turėdami už ką jų įsigyti, 
vaistinė se perka mažiau nei du litus kai nuojančius „Relanium“ 
vaistus. „Iki šiol ir mums buvo sunku tuo pati kėti, o tokie faktai 
iš tiesų baugi na“, – kalbėjo medikas.

Jam pritaria ir šio centro admi nistratorė V. Pukelevičienė. 
„Labai pavojinga, kai vaistinės, siekdamos daugiau uždirbti, 
pažeidžia elementarius žmogiškumo principus. Juk niekas 
negali pasakyti, kaip bus panaudoti be recepto išduoti vaistai“, 
– svarstė Priklausomybės ligų centro administratorė.

Anot medikų, be minėtų vaistų, narkomanai svaiginasi 
skausmą malšinančiais medikamentais, to kiais kaip trama-
dolis, kalipsolis. „Jie skirti skausmo malšinimui, tačiau, 
sumaišius su narkotinėmis medžiagomis, įgauna kitokių savy-
bių“, – pastebi medikai.

Sukėlė	abejonių
Žurnalistinio eksperimento me tu kai kurių miesto vais-

tinių pro vizorės su psichotropinių vaistų no rinčiais įsigyti 
klientais apskritai nepanoro bendrauti. Vienos Pane munėje, 
Vaidoto gatvėje, įsikūru sios vaistinės provizorė paaiškino, 
kad, sugriežtinus psichotropinių ir narkotinių vaistų pardavimo 
tai sykles, ji nesiryžta net sunkiems li goniams parduoti būtinų 
vaistų. „Dabar receptus saugoti reikia vi dutiniškai dvejus 
metus. Be recep to negalėsiu įrodyti, kad vaistą par daviau 
ligoniui“, – aiškino moteris.

Ji neslėpė, kad anksčiau kai ku riems klientams be recepto 
yra par davusi ir receptinių vaistų. „Jei ma tydavau, kad ligonis 
nemeluoja ir jam jų tikrai reikia, neversdavau laukti. Receptus 
reikėdavo saugoti vos du mėnesius, todėl nekildavo jokių 
problemų. Dabar jei Valstybi nės vaistų kontrolės tarnybos 
ins pektoriai neras prieš metus par duotų vaistų recepto, mums 
gali grėsti dideli nemalonumai. Yra galimybė netekti licenci-
jos“, – sakė provizorė.

Tuo tarpu kai kurie kiti provi zoriai į žurnalistų prašymą 
parduo ti skausmą malšinančio vaisto tramadolio ar jo pakai-
talo kalipsolio atsakydavo klausimu: „Ar netiks ki ti skausmą 
malšinantys vaistai?“ Atsakius neigiamai, provizoriai leisdavo 
suprasti, kodėl norime įsi gyti minėtų vaistų. „Tuomet su ju mis 

viskas aišku. Nuolat ateina to kių, kaip jūs“, – atrėždavo kai 
ku rių vaistinių darbuotojos.

Remigijus Jurgelaitis

„Lietuvos sveikata“
2003 m. sausio 23–29 d.

Vaistininkai turi užtarėją

Vaistininkų	 interesus	 naujos	 sudėties	 Pri	valomojo	
sveikatos	draudimo	 taryboje	 gins	Vilniaus	universiteto	
vaistinės	vedėja	Ri	ma	Losinskaja.

Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo nauja Sveikatos 
draudimo įstatymo redakcija. Vienas iš šio įstatymo straipsnių 
nurodo sudaryti naujos su dėties kolegialią pataria mąją 
instituciją – Privalo mojo sveikatos draudimo tarybą. Į 
atnaujintos sudė ties tarybą išrinktas ir far macininkų atstovas. 
Ben drame Lietuvos farmacijos sąjungos, Lietuvos vaisti-
ninkų sąjungos, „Provinci jos“ vaistinių asociacijos ir vaistinių 
asociacijos „Provifarma“ posėdyje, vykusia me beveik 4 
valandas, į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą išrinkta 
Vilniaus universiteto vaistinės ve dėja Rima Losinskaja.

Vaistininkams atstovauti deleguota naujoji Tarybos narė 
sakė, jog ji pirmiausia gins ne tik vaistininkų, bet ir visos 
farmacijos visuomenės interesus, farmaci ninkų kaip specialistų, 
interesus. Prioritetais ji žada laikyti jau „klasikiniais“ tapusius 
klausi mus. Tai ligonių kasų atsiskaity mai su vaistinėmis už 
jų išduo tus kompensuojamuosius vais tus, kompensuojamųjų 
vaistų iš davimas, jų prekybiniai antkai niai ir kiti aktualūs 
klausimai. Ji žadėjo kelti provizoriaus spe cialybės svarbą, 
nes kiekvienam vaistininkui, pasak R.Losinskajos, svarbu ne 
tik verslas, bet ir visos sąlygos, įtakojančios vais tinių veiklą.
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„Lietuvos aidas“
2002 m. gruodžio 18 d.

Vyriausiasis administracinis teismas UAB 
„Santaros“ vaistinės likimą pakabino ore

UAB „Santaros“ vaistinės likimas ginčuose su Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerija ir Santariškių klinikomis 
buvo sprendžiamas Lietuvos vyriausiajame administracin-
iame teisme. Apie šias peripetijas jau ryta („Lietuvos aidas“, 
2002-12-13, Nr. 288(8868) // Miglotas ir užslaptintas vaisinės 
likimas). Galime šią istoriją probėgšmais priminti.

Vyriausiasis administracinis teismas, kurio kolegijoje 
posėdžiavo teisėjai Anatolijus Baranovas (pranešėjas) ir ko-
legijos narai Stasys Gudynas bei Nijolė Piškinaitė, nusprendė 
šią bylą atidėti iki š. m. gruodžio 23 d. Ar beviltiškai besi-
grumianti su Santariškių klinikos korupcija UAB „Santaros“ 
vaistinė gaus malonią „dovaną“ Kalėdoms, ar bus sužlugdyta?

Istorija, jau rašė „Lietuvos aidas“, prasidėjo nuo to, kad 
dar 1995 m. Santariškių klinikos pasirašo nuomos sutartį su 
bendra Lietuvos ir Liberijos įmone „Bentale“, kurios vienas 
iš vadovų yra Vidmantas Damalakas, buvęs Statybos min-
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Nauji rėmai farmacijos paveikslui

Viename	artimiausių	Seimo	plenarinių	posėdžių	par-
lamentarams	bus	pateiktas	svarstyti	nacionalinės	vaistų	
politikos	 nuostatų	 projektas.	 šis	 dokumentas	 teisiškai	
reglamentuos	socialiniu	ir	ekonominiu	požiūriu	ypač	svar-
baus	sveikatos	priežiūros	sektoriaus	-	far	macijos	-	kryptis	
ir	ideologiją.

Entuziastų, kaip ir pastangų, sukurti globalų farmacijos 
politikos dokumentą būta ir anksčiau. Tačiau dėl partinio pop-
ulizmo, rinkos valdymo, konkurencijos ar kitokių nusakomų 
ar tik numanomų motyvų darbai strigo ar buvo klampinami 
įvairaus lygio valstybės ar verslo reguliavimo instancijose. 
Šiuo metu esmines vaistų politikos kryptis ir turinį apibrėžia 
dar 1991 m. priimtas, o vėliau koreguotas, Farmacinės veiklos 
įstatymas. Kai kurie šios politikos fragmentai reglamentuoti 
Sveikatos draudimo ir kituose įstatymuose, teisės aktuose. 
Ekspertų vertinimu, vaistų rinkos teisinė reguliacija Lietu-
voje iki šiol nebuvo gerai apmąstyta, išbaigta. Todėl, kaip 
reta kuri kita, ji sulaukdavo politikų, visuomenės, medikų ir 
pačių farmacininkų kritikos. Ne paslaptis, kad dėl „nesėkmių 
farmacijoje“, absorbavusioje ryškią sveikatos sistemos pinigų 
dalį, klupo ir postus prarado netgi daug patyrę karjeros ir 
administravimo šulai.

Nacionalinės vaistų politikos konceptualaus dokumento 
poreikis tapo ypač akivaizdus praėjusiais metais, kai Sveika tos 
apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai ėmu sis staigių 
farmacijos sektoriaus korektyvų, į batalijas dėl vaistų rinkos 
ir vaistininkų luomo at eities įsitraukė aukščiausio ran go poli-
tikai, partijų lyderiai. Net Prezidentūra. Per kilusias rie tenas, 
neatnešusias niekam sėk mės, paaiškėjo, kad Lietuvos partijos 
ir piliečiai turės susitar ti ne tik dėl priklausomybės NATO ar 

mąstymu. Čia pat atrasime ir paprastą matematiką. Juk privat-
izuojant UAB „Santaros“ vaistine kartu su patalpų nuomos 
sutartimi jos suma aukcione būtu kur kas aukštesnė! Nejaugi 
nerūpi ir tai? Tiesiog nusikalstamas aplaidumas. Civilizuotose 
šalyse už kur kas menkesnes nuodėmes ministrų ir kitų pa-
reigūnų galvos lekia kaip kopūstai.

Pagaliau ir vaistinė, atnešanti valstybei daugiau kaip 260 
tūkst. litų pajamų per metus – ne šiaip sau „lūšnelė“, kuria dar 
reikia išlaikyti. Vien akcijų dividendų gaunama 26 tūkst. litų. 
Net jeigu Santariškių klinikos sugalvotų ja privatizuoti, tai 
ligonių gydymui atneštų tik naudos. Vadinasi klinikų vadovų 
žodžiai apie ligonių interesus yra visiškai tušti?

Jeigu vieną dieną gali kalbėti taip, o kitą dieną pasakyti 
viską atvirkščiai, tai vis dėlto darbai geriausiai parodo tikrąsias 
pozicijas ir interesus.

Link tiesos visada ilgas kelias. Bet tiesa visada naudinga tuo, 
kad tai tiesa. Žinoma, „Santaros“ vaistinės likimas domina ne 
vien „Lietuvos aidą“, kuris dar tęs žurnalistinius tyrimus. Tokie 
reikalai negali palikti visų piliečių nuošalyje, kai lyg smėlis pro 
pirštus kažkur nuteka valstybės turtas, kažkas pasidalija „įtakos 
sferas“, po to visur, ne vien sveikatos apsaugos srityje, atsiranda 
vis daugiau nepraeinančių, „laikinų“ sunkumų.
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isterijos darbuotojas. Santariškių klinika kaitų blokuoja, be 
jokių aiškių motyvų, nuomos sutartį su „Santaros“ vaistine. 
„Bentalė“ laimi konkursą dėl vaistinės patalpų įrenginio, 
bet jokios vaistinės neįkuria. „Bentalė“ vaistinės įrengimo 
konkurse laimėtas patalpas išnuomoja UAB „Medsantai“, 
apie kurią konkurse nebuvo nė kalbos. Nuomos sutartis 
pasirašyta penkiolikai metų! „Lietuvos aidas“ rašė ir apie 
tuometinių Sveikatos ministerijos pareigūnų tarpininkavimą. 
Vien dėl tos priežasties, kad „Santaros“ vaistinė gali prarasti 
patalpas (dėl to teismuose vyksta bylos), ji drauge praranda 
licencijas verstis farmacine veikla. Kartu per šią itin neaiškiais 
ir niekaip nepaaiškinamais motyvais surašytą nuomos sutartį 
visas klientų srautas, sunaikinus „Santaros“ vaistinį, pereina 
į „Medsantą“. Interesai itin aiškūs.

Beje, teisme Sveikatos apsaugos ministerijos juristė 
N. Stasiulienė atsisakė atsakyti į klausimą, ar teisėtai buvo 
sudaryta patalpų nuomos sutartis su „Bentale“. Ji teigė, kad 
tai pačiai bylai neaktualu. Bet nejaugi tai neaktualu ir Sei-
mo kontrolės tarnyboms? Nejaugi tai visiškai neaktualu ir 
konkurencinėms tarnyboms? Juk sandoryje apstu miglotų vi-
etų, daugybė dalykų, kurie pažeidžia Konkurencijos įstatymą. 
Dėl jų ir nukenčia „Santaros“ vaistinės interesai. Ar galima 
apsiriboti Santariškių klinikų teiginiu, kad „vaistinei laisvų 
patalpų nėra“?

Galbūt kasdienėje biurokratinėje apyvartoje ir populiarina-
ma idiotiška nuomonė, kad visai padoru švaistyti valstybės tur-
tą (priminsime, kad 100 proc. UAB „Santaros“ vaistinės akcijų 
priklauso valstybei, t.y. Turto fondui). Netgi bandoma teigti, 
kad valstybinį objektą pardavus už dyką, įvyks kažkoks pri-
vatizacijos „stebuklas“. Pastaruoju atveju net stebuklų pažadai 
tampa neįmanomi, nes vaistinė, atsidūrusi gatvėje, iškart tampa 
nebe vaistine, vadinasi, ji paprasčiausiai „numiršta“. Taigi apie 
jokią privatizaciją kalba neina. Drauge ir Santariškių klinikos 
atstovas, beje, nuo 1999 m. dirbantis atsakinguoju provizoriu-
mi „Bentalėje“, teisme akivaizdžiai melavo, teigdamas, kad 
privatizacijos bylose nurodoma, ar vaistinė turi patalpas, ar ne. 
Jis iš esmės neatsakė į klausimą, kokia yra vaistinių privatiza-
vimo praktika, o tiesiog nutylėjo vieną dalyką. Štai dabartinis 
Lietuvos ambasadorius Estijoje, buvęs A. Brazausko patarėjas 
ir jo prezidentavimo metu Sveikatos apsaugos ministras, vėliau 
Santariškių klinikų generalinis direktorius Antanas Vinkus 
viename savaitraštyje teigia: „Dažnai mes turime nereika-
lingų patalpų, kurias išnuomotume ar įsteigtume jose naują 
pelningą padalinį, ir iš ūkinių santaupų galėtume pervesti dalį 
lėšų ligonių gydymo reikmėms tenkinti.“ Taigi patalpų yra, 
juk šitaip teigė Santariškių klinikų vadovas, bet dabar reikia 
tiesiog užsispyrus aiškinti priežastį, kodėl klinikose tebesant 
vaistinei, nuspręsta organizuoti konkursą patalpų nuomai, 
po to jas atiduoti firmai, kuri vaistinės neįsteigė. Būtent tuo 
konkursu turėtų susidomėti ir Seimo kontrolieriai, ir kitos 
atitinkamos tarnybos. Logika visur paprasta, bet remiamasi 
įstatymo „raide“. Valstybiniai vadovai priima savavališką 
sprendimą, po to jį stengiasi įteisinti teismu. Tik keista, – jeigu 
nukenčia valstybinės įmonės interesai, Turto fonde, matyt, 
kažkas nusprendžia, kad kaip tik dėl to jų neverta ginti. Nors 
įstatymai nenumato, kad valstybinių įmonių interesai niekur 
nebūtų ginami. Taigi Turto fondas niekaip nesugeba suderinti 
būtiniausių dalyku su Sveikatos apsaugos ministerija. Išeina 
keista filosofija, nuo sent laikų vadinama triušio arba avelės 

Europos Sąjungai, bet ir dėl to, kaip, kokiais vaistais ir už 
kiek jie gydysis! Preziden to iniciatyva sudaryta daugiapar tinė 
komisija gavo užduotį ideo logiškai subalansuoti farmacijos 
sektorių, įkandin –  jo ekonomi nius interesus, painiai susijusius 
su partijų, ypač jų lyderių porei kiais ir galimybėmis...

Nacionalinės vaistų politi kos Nuostatos, kurioms rengti 
buvo suburta darbo grupė, ir Programa turėtų tapti savotiš ka 
Lietuvos farmacijos konsti tucija, garantuojančia vaistų poli-
tikos tęstinumą ir visokių interesų pusiausvyrą. Ar tai pa vyks, 
pamatysime. Šio doku mento rengėjų grupes vadovo, medi-
cinos daktaro RIMO PEČIŪROS teiginiu, Jei Seimas, kaip 
planavo jo Val dyba, patvirtintų Nacionalinės paistų politikos 
nuostatas, jos Šiitų privalomos visoms vals tybės institucijoms 
j reguliuo jančioms farmacijos sektoriaus veiklą Lietuvoje.

Nacionalinės vaistų politikos nuostatos maksimaliai atitik-
tų įvairius požiūrius į farmacinės veiklos valstybinį regulia-
vimą Lietuvoje, – sako med. dr. R. Pečiūra. – Jos būtų gairės 
valstybinėms institucijoms, o labiausiai – Sveikatos apsaugos 
ministerijai, kuriai teks vykdyti Nacionalinės vaistų politikos 
programą. Programiniai dalykai privalės atitikti Nuostatų 
principus. Tai palengvins ir pačių programos vykdytojų darbą.

–	ar	šio	dokumento	atsiradimas	nėra	kiek	pavėluotas,	
kai	jau	veikia	atskiri	farmacijos	sektorių	reguliuojantys	
teisės	aktai,	įstatymai?

– Kaip sakoma, geriau vėliau, negu niekad...
–	Lietuvos	 farmacijos	 sąjungos	prezidentas	profeso-

rius	Eduardas	Tarasevičius	dažnai	primena	esą	 jau	yra	
parašyta	nacionalinė	vaistų	politikos	programa,	tačiau	ji	
„užsigulėjusi	stalčiuose“	–	jos	vis	nepatvirtina	Vyriausybė,	
Seimas.	ar	 jūsų	kuruojamas	projektas	 yra	 alternatyva	
minimam	dokumentui?

- Nuostatų projektas, kurį rengė mano vadovaujama darbo 
grupė, pasitelkdama daugybę farmacijos specialistų praktikų, 
dirbančių įvairiose farmacine veikla užsiimančiose įmonėse, 
nėra alternatyva jokiam kieno nors minimam dokumentui. 
Teko girdėti, kad Seimo valdyba buvo patvirtinusi darbo 
grupei, vadovaujamai profesoriaus Eduardo Tarasevičiaus, 
užduotį parengti Nacionalinės vaistų politikos programos pro-
jektą. Seimo valdyba tos grupės darbą įvertino kaip neatliktą 
ir sudarė naują darbo grupę, kurios užduotis - suformuluoti 
principus, pagal kuriuos turėtų būti įgyvendinama šalies vaistų 
politika. Šių Nuostatų pagrindu reikės parengti Nacionalinę 
vaistų politikos programą - nuoseklių veiksmų planą, apimantį 
teisės aktų tobulinimą, eurointegraciją, valstybės politikos 
prioritetinių ūkio šakų, smulkaus verslo plėtojimą ir kitas 
priemones.

–	Pristatykite	 plačiau	nacionalinės	 vaistų	 politikos	
nuostatų	projekto	turinį.	kokias	farmacijos	sektoriaus	ir	
sveikatos	priežiūros	sferas	šis	teisės	aktas	reglamentuos?

– Kuriant Nuostatų projektą, buvo vadovaujamasi koncep-
cija, kad tvarka, nustatanti gyventojų aprūpinimą kokybiškais, 
saugiais ir efektyviais vaistais, visų pirma svarbi patiems 
gyventojams. Visuomenei naudinga ir saugiau, kad farmacijos 
sektorius, kaip sveikatinimo sritis ir ūkio šaka, būtų stabilus 
ir racionaliai plėtojamas. Nacionalinė vaistų politika ir jos 
teisės aktai turi būti priimami maksimaliai subalansuojant 
visuomenės ir paties farmacijos sektoriaus subjektų interesus. 
Šių principų pagrindu sudarėme Nuostatų išdėstymo struktūrą 
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ir anketą aktualiais farmacijos sektoriaus plėtros klausimais. 
Kreipėmės į daugiau kaip 50 įvairių įmonių, organizacijų, 
prašydami pareikšti savo nuomonę, pastabų, pasiūlymų. 
Malonus netikėtumas buvo apklaustųjų aktyvumas: gavome 
daugybę atsiliepimų raštu, išsamių argumentuotų atsakymų į 
pateiktus klausimus.

Iš jų, taip pat iš darbo grupės susitikimų su vartotojų 
organizacijų, ligonių draugijų, farmacijos profesinių susivi-
enijimų, visuomeninių organizacijų atstovais paaiškėjo, kad 
visuomenei, ypač vartotojams, vaistų politikos reikalai yra 
labai svarbūs. Pasiremiant geranoriška visuomeninių organi-
zacijų, įmonių ir įstaigų atstovų pagalba, darbo grupės narių 
asmenišku patyrimu, buvo suformuluotos Nuostatos, surašytas 
jų Komentaras.

Nacionalinės vaistų politikos nuostatos apima:
• gyventojų galimybių įsigyti reikiamų kokybiškų, saugių 

ir efektyvių vaistų užtikrinimą kai nos ir teritoriniu požiūriu;
• visuomenės (asmens) saugu mo, susijusio su vaistų pla-

tinimu ir pardavimu, užtikrinimą;
• šalies farmacijos sektoriaus stabilumo užtikrinimą;
• vaistų monitoringą.
Laikantis šių nuostatų, valstybinės institucijos turėtų imtis 

veiksmų, subalansuotų visuomenės ir farmacijos sektoriaus 
subjektų interesų požiūriu.

Kalbant apie gyventojų aprūpinimą įperkamais (kainos 
požiūriu) vaistais, reikėtų atkreipti dėmesį į nuostatas apie 
farmakoekonominės analizės taikymo būtinumą įtraukiant 
vaistus į kompensuojamųjų sąrašus, apie derybas dėl gamintojų 
vaistų kainų, apie vaistų antkainius.

Vaistų prieinamumas teritoriniu požiūriu būtų užtikrinamas 
paisant nuostatų apie valstybės nustatyto vaistų “rezervo” 
sistemos sukūrimą ir bendro vaistinių tinklo pagal normatyvus 
atsižvelgus gyventojų skaičių palaikymą.

Gyventojų saugumas, susijęs su vaistų platinimu ir par-
davimu, būtų užtikrinamas, įteisinus Europos Sąjungoje 
galiojančias teisės normas kaip privalomas vaistų kokybei 
ir saugumui, vaistų gamybai, platinimui ir mažmeniniam 
pardavimui.

Dėmesį farmacijos specialistų kvalifikacijai irgi reikia 
vertinti kaip asmens ir visuomenės saugumo garantą.

Farmacijos sektoriaus stabilumą Nuostatos skelbia 
valstybės ir visuomenės rūpesčiu. Šio stabilumo palaikymas 
vykdomas vaistų kainų (antkainių) nustatymo tvarka, sveika-
tos draudimo lėšų ir vaistų kompensavimo subalansavimu, 
farmacijos specialistų poreikio valstybiniu monitoringu.

Vykdant vaistų politiką, farmacine veikla besiverčiančios 
įmonės privalėtų konkuruoti tarpusavyje labiau farmacinės 
paslaugos kokybe, nei ekonominiais finansiniais svertais.

Ypač tai pasakytina apie vaistines. Vaistinių skaičiaus 
augimas Nuostatų nebus ribojamas administracinėmis 
priemonėmis, todėl išliks būtina vaistinių konkurencija, už-
tikrinanti visuomenei aukštos kokybės farmacinę paslaugą.

Nuostatos konceptualiai naujai apibrėžia farmacinę pa-
slaugą. Farmacinė paslauga nėra vaisto pardavimo technologi-
ja, juo labiau - tai ne gydymo ar slaugymo veiksmai, medicinos 
prietaisų nuoma ar panašiai. Pagal Nuostatas farmacinė paslau-
ga yra farmacijos specialisto sukurtas intelektinis produktas, 
skirtas gydytojo paskyrimo (recepto) kontrolei, gyventojo 
asmeninio pasirinkimo (berecepčių vaistų) kontrolei, tinkamo 
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ir kvalifikuoto patarimo dėl vaisto vartojimo, perspėjimo ar 
pasiūlymo parinkimui.

Tik tokia paslauga suteikia vaistinei specifikos, o farmaci-
jos specialisto veiksmai, prieš jam išduodant vaistą gyventojui, 
gali būti prilyginami gydytojo paskyrimo pratęsimui.

Priėmus šią koncepciją ir įteisinus farmacinę paslaugą 
atitinkamais teisės aktais, farmacijos specialistas, teikiantis 
farmacinę paslaugą, gali būti nuosavybės teisės požiūriu 
traktuojamas panašiai kaip auditorius ar notaras.

–	kaip	nacionalinės	vaistų	politikos	nuostatos	regla-
mentuos	vaistų	rinką,	didmenininkų,	vaistinių,	vaistų	ga-
mintojų	veiklą,	vaistų	kainodarą,	kompensaciją?	ar	keisis	
vaistinių	nuosavybės	teisinė	padėtis,	pelno	mokesčiai?

– Nuostatos pačios tiesiogiai nereguliuos paminėtų dalykų, 
tačiau jos ribos valstybinių institucijų reguliavimo mastus, 
taikomus farmacijos sektoriaus ūkio subjektams ar specialis-
tams. Antai viena nuostatų nurodo, kad vaistinių skaičius nebus 
ribojamas, tačiau bus nustatomi minimalūs vaistinių skaičiaus 
normatyvai pagal gyventojų skaičių. Jei vaistinių skaičius 
ilgiau kaip šešis mėnesius neatitiktų normatyvo, valstybės 
ar savivaldybės įgaliota institucija turės steigti valstybės ar 
savivaldybės vaistinę.

Svarbi nuostata apie tai, kad papildomos, nei numato 

LietuVos sPauda aPie Farmaciją

įstatymai, funkcijos farmacine veikla besiverčiantiems subjek-
tams priskiriamos sutartiniu principu, o ūkinių subjektų išlaidos 
dėl šių funkcijų atlikimo padengiamos iš funkcijas skiriančių 
institucijų lėšų.

Nuostatos neužkerta kelio, kad teisę steigti vaistinę turėtų tik 
vaistininkas ar kad būtų numatyta teisė steigti tik vieną vais tinę, 
kad vaistinės, kaip įmonės, filialas būtų prilyginamas atski rai 
vaistinei ir kitiems problemi niams dalykams, apie kuriuos il gai 
diskutuoja farmacininkų vi suomenė.

Vaistų rinkos reguliavimas kai nomis, mokesčiais ar kitomis 
prie monėmis būtų Nacionalinės vais tų politikos programos 
objektai, tačiau jie turėtų būti planuojami ir vykdomi pagal 
Nuostatas.

Vaistai, nepaisant santykinio jų brangumo, vis dėlto yra pi-
giausia ir racionaliausia medici nos technologija. Lėšos, panau-
dotos gydymui vaistais, Europos Sąjungos šalyse jau sudaro 
vidu tiniškai beveik 10 procentų visų gydymui panaudojamų lėšų. 
Su gydymu vaistais ir vaistų politi ka plačiąja prasme yra susiję ne 
tik sveikatinimo, bet ir didelio masto ekonominiai ir socialiniai 
dalykai. Tačiau tai jau atskira ne trumpo pokalbio tema. Dėkoju 
už parodytą dėmesį paruoštam teisės akto projektui, kuris, jei 
bus patvirtintas teisės aktu, ma nau, pasitarnaus geroms viso 
far macijos sektoriaus permainoms.

Kalbėjosi Jonas Kastys

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos iš:
 Latvijos vaistų agentūros

Sunku patikėti, kad Jo jau nėra su mumis. Paskutinį kartą 
daugelis Jį matėme, su Juo bendravome, Jo balsą girdėjome 
iš tribūnos Lietuvos farmacijos sąjungos XVII suvažiavime 
(2002-12-14). Kaip visada, Jis buvo linksmas, malonus, 
draugiškas…

2003 metų sausio 17 dieną atskriejo skaudi žinia – au-
toavarijoje žuvo Henrikas Petkevičius, provizorius, medicinos 
mokslų daktaras, docentas.

O Jam buvo tik 47-eri! Tai brandžiausi gyvenimo metai, kai 
sukaupta daug žinių, įgyta nemažai patyrimo ir daug ateities 
planų, kurių, deja, Jam nelemta įgyvendinti.

Nenujautėme mes, turbūt negalvojo ir Jis, kad 2002 m. 
liepos 5 dieną  Jo išsiuntinėta informacija „Kolegoms ir 
bičiuliams apie tai, kad Jis skiriamas „Tamro“ generaliniu 
direktoriumi Latvijoje (nors kartu dirbs ir Kaune), padėka už 
bendradarbiavimą ir buvo tarsi atsisveikinimas su kolegomis. 

Jis rašė: „Nuoširdžiai dėkoju už malonų bendradarbiavimą. 
Vertinu mūsų bendravimą…“

Henriko Petkevičiaus gyvenimas buvo neilgas, tačiau labai 
aktyvus ir turiningas.

Gimė 1955 m. liepos 15 dieną Zarasuose.  1962–1973 
metais mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigęs 
vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno medicinos instituto (dabar – 
universitetas) (KMI) Farmacijos fakultetą.  „Turiu pripažinti, 
– kaip Jis sakė, – farmacija nebuvo mano pašaukimas nuo 
lopšio amžiaus“. Tačiau, susiklosčius aplinkybėms, Henrikas 
Petkevičius pasuko farmacijos keliu. 1978 metais Jis gavo 
provizoriaus diplomą. 1979–1982 metais mokėsi Maskvos 
Pirmojo medicinos instituto aspirantūroje. 1983 m. Henrikas 
Petkevičius apgynė farmacijos m. kandidato disertaciją, kurios 
tema: „Kardiologinių vaistų poreikio planavimo  ir progno-
zavimo metodų tobulinimas“.

1982 m. Henrikas Petkevičius pradėjo dirbti KMI Vaistų 
technologijos, farmacijos organizacijos ir ekonomikos kat-
edros asistentu, o nuo 1987 m. – vyr. dėstytoju. Nuo 1985 
metų dėstė farmacijos organizavimą ir ekonomiką farmacijos 
specialistų tobulinimosi kursuose. 1993 m. Jam buvo suteiktas 
docento vardas.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, jaunas mokslininkas 
labai aktyviai įsijungė į farmacijos pertvarką Lietuvoje. 
Nelengva tuomet buvo rasti tinkamiausią sprendimą, orien-
tuotis pertvarkų vėjyje. Tačiau akivaizdu, kad tai, ką darė 
Henrikas Petkevičius, tuo tikėjo…

1990–1992 m. H. Petkevičius – Sveikatos apsaugos minis-
terijos Farmacijos skyriaus viršininkas. Jis vykdė farmacijos 
sistemos reformą, rengė naujus farmacijos teisinius doku-
mentus. Ir vėliau  Jis aktyviai dalyvaudavo įvairių dokumentų 
rengime, visada išsakydavo savo argumentuotą nuomonę.

1993–1995 m. buvo Kauno valstybinio vaistų sandėlio 
direktorius, o nuo 1995 m. – UAB „Tamda“, o nuo 1998 m. – 
UAB „Tamro“ generalinis direktorius. 2002 m. viduryje buvo 
paskirtas ir Latvijos „Tamro“ SIA prezidentu.

Henrikas Petkevičius buvo aktyvus visuomenininkas, 
dalyvavo Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) veikloje, buvo 
LFS viceprezidentu, LFS valdybos nariu – Didmeninės vaistų 
prekybos komisijos pirmininku, skaitė pranešimus LFS su-

išėję anaPiLin

Jis liks su mumis…
Koks trumpas esi, o gyvenime, tu –
Skliautų	meteorui	prilygsti	!

Doc.	Henrikas
PETkEVIčIUS	

Paskutinį kartą tarp kolegų LFS suvažiavime...

(1955–2003)
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2002 m. gruodžio 23 d. Lietuvos farmacininkų šeima neteko 
dar vieno savo nario – provizoriaus Antano Turauskio.

Antanas Turauskis gimė 1933 m. gruodžio 4 d. Kretingos 
apskr., Platelių valsč., Cypinų kaime, neturtingų ūkininkų šeimoje.

Baigęs Salantų vidurinę mokyklą, 1954 m. pradėjo studijuoti 
farmaciją Kauno medicinos institute. 1959 m. gavo provizoriaus 
diplomą. Jaunas specialistas buvo paskirtas dirbti Vilniaus trečioje 
vaistinėje (dabar – Gedimino). Alga buvo nedidelė, reikėjo nuomoti 
kambarį, todėl jaunai šeimai buvo nelengva, nes žmona buvo stu-
dentė. Todėl netrukus pradėjo dirbti Medžiaginio techninio tiekimo 
ir realizavimo valdyboje, kuri paskyrė gyvenamąjį plotą ir žymiai 
didesnį atlyginimą.

1964 m., dirbdamas šioje valdyboje, Antanas Turauskis įstojo 
į Vilniaus universitetą ir ketverius metus neakivaizdiniu būdu 
studijavo Ekonomikos fakultete prekių mokslą.

1968 m. Antaną Turauskį Chemijos-farmacijos fabriko „Sani-
tas“ direktorius Henrikas Dūdėnas pakvietė dirbti fabriko Tiekimo 
skyriaus viršininku, o vėliau paskyrė direktoriaus padėjėju ūkio ir 
tiekimo reikalams. „Sanite“ Antanas Turauskas dirbo daugiau kaip 
30 metų – iki pat pensijos.

Antanas Turauskis buvo labai šviesi asmenybė. Labai sumanus, 
stropus, pareigingas darbuotojas, pavyzdingas šeimos vyras ir 
tėvas, malonus ir paslaugus bendradarbiams, mokantis bendrauti 
su žmonėmis, turintis tvirtus įsitikinimus, religingas. Nuo pat vai-
kystės patarnaudavo šv. Mišioms, o ir vėliau (sovietiniais laikais) 
neslėpė savo religinių pažiūrų. Labai džiaugėsi Lietuvos atgauta 
Nepriklausomybe ir atgijusiu Bažnyčios gyvenimu. 1991 m. 
įstojo į Kauno „Caritas“ aukštesniuosius trejų metų teologinius 
katechetų kursus prie Kauno kunigų seminarijos. Baigęs kursus, 
gavo teisę dėstyti tikybą vidurinėse mokyklose. Dar tebedirb-
damas gamykloje, tikybą dėstė Kauno vidurinėje mokykloje ir 
technikume.

Jis gražiai giedodavo, dažnai savo giesme ir „žemaičių kalnų“ 
maldomis per laidotuves palydėdavo Anapilin išėjusius draugus 
ir pažįstamus.

Mirė po neilgos, bet sunkios ligos Alytuje, žmonos tėviškėje, 
kur pastaruoju metu gyveno.

Nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną, vaikus ir artimuosius. Tegul 
Antanui būna lengva Dzūkijos žemė.

Regina Žukienė ir kiti buvę
Vyriausiosios farmacijos valdybos darbuotojai

Antanas Turauskis
(1933–2002)

PaGarBa atMInIMuI

Įvertindami dr.	Henriko	Petkevičiaus nuopel-
nus partnerystės ryšių vystymui ir siekdami 
pagerbti Jo atminimą, UAB „Berlin-Chemie 
Menarini Baltic“ paskyrė mokslo stipendiją 
vieneriems metams Jo dukrai studentei Daivai 
Petkevičiūtei.

važiavimuose.
Dirbdamas UAB „Tamda“, Henrikas Petkevičius kartu 

su LFS ir Vaistinių asociacija „PROVIFARMA“ organizavo 
Lietuvos nusipelniusių farmacijos specialistų pagerbimą. 

Labai skaudi netektis Jo šeimai: Motinai, dukrai Daivai, 
sūnums Justinui ir Vyteniui, žmonai Janinai, broliui Edvardui.

Šeimą, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Labai sunku apie Henriką Petkevičių kalbėti būtuoju laiku. 

O juk Jis mylėjo Gyvenimą. Jis sakė: „Pats gyvenimas išties 
yra didelė laimė“. Sutinkant Naujuosius 2003-sius metus Jis 
palinkėjo: „Visiems džiaugtis kiekviena gyvenimo diena“.

Jo palydėti į paskutinę kelionę atėjo ne tik Lietuvos farmac-
ininkai (ir ne tik farmacininkai), bet ir Latvijos, Estijos, Šve-
dijos, Vokietijos farmacijos visuomenės atstovai. Jo amžinojo 
poilsio vieta Kauno Petrašiūnų kapinėse paskendo gėlėse. Tai 
Jo – kaip žmogaus, kaip specialisto, kaip mokslininko, kaip 
mokytojo, kaip kolegos, kaip bendradarbio, kaip bičiulio pri-
pažinimas ir padėka Jam už darbą, už bendradarbiavimą, už 
gerą žodį, už šiltą rankos paspaudimą…

Ačiū Tau, Henrikai, ir sudie!
Tu lieki gyventi mūsų darbuose, ieškojimuose ir svajonėse.

Tegul Tau bus lengva gimtoji žemė, tegul Ramybę teikia 
lengvas pušų ošimas, su meile ir pagarba uždegtos žvakutės 
šviesa…

LFS valdyba

išėję anaPiLin

 2002 m. gruodžio 20 d. į paskutinę kelionę 
palydėjome Amžinybėn išėjusią provizorę Ireną 
Kubeckytę – Čyrienę.
 Irena Čyrienė gimė 1928 m. rugpjūčio 10 
dieną Raseiniuose. Tėvas - Petras Kubeckis buvo 
batsiuvys, motina – Kazimiera Kėlytė – Kubeckienė 
– namų šeimininkė.
 Tėvams persikėlus gyventi į Kauną, Irena 
baigė Kauno 3-ąją gimnaziją ir 1948 metais įstojo 
į Kauno universiteto Farmacijos fakultetą. 1952 m. 
ji gavo provizorės diplomą.
 Jauna specialistė buvo paskirta dirbti į 
Vilniaus farmacijos fabriką “Gegužės pirmoji”. 
Pradžioje ji dirbo Fasavimo cecho meistre, o po 
metų tapo Galeno cecho vedėja.

 1955 m. ji ištekėjo už inžinieriaus Aleksandro 
Čyro. 1956 m. gimė sūnus Vytautas, 1958 m. – sūnus 
Gediminas, o 1961 m. - dukra Rūta.
 Vyrui tapus Vilniaus inžinerinio statybos in-
stituto (VISI) rektoriumi, norėdama geriau prižiūrėti 
vaikus, Irena nuo Galeno cecho vedėjos pareigų atsi-
sakė. Po kurio laiko pradėjo dirbti receptare Vilniaus 
vaistinėje Nr. 19 (dabar “Gulbės”), o nuo 1963 m. - 
Chemijos gamyklos “Švyturys” Vaistų sintezės cecho 
inžiniere chemike. Darbas su organiniais tirpikliais 
pakenkė sveikatai, prasidėjo alergija, ir Irena Čyrienė 
nuo 1965 m. vėl pradėjo dirbti vaistinėje.
 Tačiau ją traukė pramoninė vaistų gamyba 
ir 1967 m. ji sugrįžo į Vilniaus farmacijos fabriką 
“Gegužės pirmoji” dirbti inžiniere technologe. Čia 
jai teko nuolat vadovauti vaistų gamybos procesams, 
ruošti gamybos reglamentus, diegti gamybon naujus 
preparatus.
 1990 metais Irena Čyrienė išėjo į pensiją. Vyrui 
Aleksandrui sunkiai susirgus parkinsonizmu, atsidėjusi 
jį slaugė iki pat jo mirties 2001 m. rugsėjo mėn.
 Užaugino vaikus. Sūnūs tapo inžinieriais, duktė 
– ekonomiste. Susilaukė septynių vaikaičių
 Sunkiai susirgusi, Irena Čyrienė mirė 2002 m. 
gruodžio 18 d. Į Antakalnio kapinių kalnelį, šalia vyro, 
ją palydėjo gausus artimųjų, draugų, kaimynų būrys.
 Irena Kubeckytė – Čyrienė buvo labai šviesi 
asmenybė. Stropi darbuotoja, nuolat gilinanti savo 
žinias, nuolatinė savo vyro Aleksandro Čyro, VISI 
rektoriaus ir akademiko, pagalbininkė, gera motina 
savo vaikams, maloni bendradarbė ir kaimynė.
 Jos šviesus atminimas ilgai liks jos artimųjų ir 
ją pažinojusiųjų širdyse.

 Dr., provizorė Regina Žukienė

Nuoširdžiai užjaučiame provizorę 
Nijolę Juonytę-Bacenskienę	dėl sesers 
Stefanijos mirties.

LFS valdyba,
Vaistinių asociacijos „PROVIFARMA“ valdyba

Irena
kUBEckyTė	–	čyRIEnė

(1928-2002)

išėję anaPiLin
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 2002 m. rugpjūčio 23 d. po ilgos sunkios 
ligos mirė provizorė Antanina Ona Šadzevičiūtė – 
Medalinskienė.
 Gimė 1928 m. birželio 13 d. vaistininkų šei-
moje. Tėvas – Pulgentas Šadzevičius buvo provizorius, 
turėjo vaistinę Panevėžyje. Mama – Marija Valentaitė 
– Šadzevičienė padėjo vyrui vaistinėje.
 Antanina dar mokėsi gimnazijoje, kai jos tėvai 
išsiskyrė ir ji su motina gyveno pas senelius. 1945 
m. lapkričio 23 dieną Marija Šadzevičienė už ryšius 
su partizanais buvo suimta ir nuteista kalėti 10 metų 
darbo pataisos lageryje.
 1947 metais Antanina baigė Panevėžio gimna-
ziją ir jai pavyko įstoti į Kauno universitetą studijuoti 
farmacijos. Ji pasirinko tėvų profesiją. 1951 metais 

Antanina Šadzevičiūtė gavo provizorės diplomą. Buvo 
energinga, veikli, turėjo organizatorės savybių, todėl 
Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas Jonas 
Eišvydis ją paskyrė Švenčionių vaistažolių perdirbimo 
fabriko direktore. Karo metu fabrikas buvo sugriautas, 
tiktai darbuotojų pastangų dėka pavyko išsaugoti kai 
kuriuos įrengimus ir vieną pastatą.
 Antanina Šadzevičiūtė buvo pirmoji farmac-
ininkė, dirbusi šiame fabrike. Jai teko organizuoti 
gamybą ir rūpintis įvairiausiais ūkiniais reikalais: 
atstatinėti sugriautas patalpas, remontuoti įrengimus, 
telkti kolektyvą. Buitinės sąlygos taip pat buvo neleng-
vos ir, neatlaikiusi įtampos, Antanina sunkiai susirgo.
Teko direktorės pareigų atsisakyti.
 1953 m. ji pradėjo dirbti analitike Vilniaus 
farmacijos fabrike “Gegužės pirmoji” ir laboratorijoje 
išdirbo 33 metus, iki pat pensijos, 1986 m. gegužės 
30 d.
 1956 m. Antanina ištekėjo už veterinarijos 
gydytojo Česlovo Medalinsko. 1961 m. susilaukė 
dukros Daivos, o 1963 m. – sūnaus Alvydo. Dukra 
tapo gydytoja, ištekėjo už norvego ekonomisto Egil Jo-
nanses, gyvena Norvegijoje ir dirba šeimos gydytoja, 
Sūnus tapo ekonomistu, Londone baigė politologijos 
magistratūrą, Lietuvos Seimo narys.
 Provizorė Antanina Ona Medalinskienė buvo 
stropi, darbšti, gera žmona ir motina, visada draugiška 
su bendradarbiais ir kolegomis.

 Tegul Jai būna lengva Lietuvos žemė!

 Kolegos provizoriai

antanina	Ona
šaDzEVIčIūTė-
MEDaLInSkIEnė	

(1928-2002)

Nuoširdžiai užjaučiame 
provizorę nijolę	Pilytę dėl 
mylimos Mamos mirties
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išėję anaPiLin minčių aruodas

Žmogaus likimas iš tikrųjų yra jo dvasios likimas.
Just.	Marcinkevičius

Žmonija jau gilioje senovėje įsitikino, jog, be fizinės, 
žmoguje yra dvasinė jėga – ištikimybė savo įsitikini-
mams, pasitikėjimas savo teisumu, nepalaužiamumas 
prieš sunkumus, bebaimiškumas.

V.	Suchomlinskis

Keista būtybė žmogus – jis sielojasi netekęs turto ir 
visai nesijaudina, kad negrįžtamai praeina gyvenimo 
dienos.

al.	Isfahanijus

Būtent dvasine veikla žmogus pagilina, sudvasina, 
sureikšmina savo gyvenimą, jo laikinumą, atremia į 
ką nors didesnio.

Just.	Marcinkevičius

Dvasingumas – lyg kokie sunkiai apibūdinami spin-
duliai, sklindantys iš žmogaus. Tais spinduliais žmo-
gus sugeba persmelkti savo artimo širdį ir pamatyti 
joje užgimstantį liūdesį ir džiaugsmą, pamatyti ir 
kartu pats nuliūsti ar apsidžiaugti.

a.	zalatorius

Dvasingumas – tai vertybių išbandymas patvarumu, 
nepraeinančių kriterijų pagrindu.

T.	Vulfovičius

Dvasingumas yra moralinis klimatas, gera valia, 
gera intencija, skatinanti žmogų pažinti, tobulėti.

J.	Miltinis

Civilizacijų ir valstybių istorinė lemtis rodo, kad 
visuomenės jėga ir silpnumas tiesiogiai susiję su 
liaudies moralinės dvasios būkle.

a.	guseinovas

Ar tu myli gyvenimą? Tad negailėk laiko, nes laikas – 
gyvenimo metmenys.

B.	Franklinas

Pinigai brangūs, žmogaus gyvenimas dar brang-
esnis, o laikas – užvis brangiausias.

a.	Suvorovas

Laikas nusineša viską; ilga metų virtinė geba pakeis-
ti ir vardą, ir išorę, ir charakterį, ir likimą.

Platonas

Skaičiuok kiekvieną dieną, kiekvieną prarastą 
minutę. Laikas – vienintelis dalykas, kur šykštumas 
pagirtinas.

T.	Manas

Neišmintinga darbus rytdienai palikt, nes nežinai, 
kas gali ryt nutikt.

Firdousi

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

E.	Foichterslebenas

Pasaulio didingumas visuomet adekvatus dvasios 
didingumui.

H.	Heinė

Sekmės 2003-siais mums linki kolegos iš:

... ir Slovakijos

 Kroatijos
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Mes kelyje… Mūsų tikslas – Slovėnijos sostinė Liublijana. 
Miestas primena mūsų Kauną. Per miestą teka upė Liublijanina. 
Ji vingiuoja per patį miesto centrą. Įdomus pėsčiųjų tiltas per 
upę. Iš tikrųjų tai trys siauri tiltai, kuriuos vieną nuo kito skiria 
vos poros metrų tarpai. Tai savotiška architektūros išmonė. 
Liublijanos centre – keletas senovinių bažnyčių.

Susipažįstame su čia pat, šalia upės, esančia vaistine. Vais-
tinės interjeras paprastas. Prekybos salę puošia gėlės. Joje dvi 
darbo vietos. Vaistinėje yra ir gamybinis skyrius. Mus labai 
nustebino vaistų kainos. Nusipirkau firmos KRKA gamybos 
kaptoprilio po 25 mg 20 tablečių. Lietuvoje jos kainuoja šeši 
litai su centais, o čia sumokėjau 750 tolerių (apie 13 litų). Kiti 
vaistai taip pat brangesni. Negalėjome išsiaiškinti, kodėl tokios 
kainos, nes receptarė temokėjo tik slovėniškai, o mes nemokė-
jome slovėnų kalbos.

Pasidairę po Liublijaną, skubame link Adrijos jūros. Pasieny-
je į mūsų pasus įspaudžiamas antspaudas. Ir štai mes Italijos pa-
jūrio miestelyje Lido. Mūsų viešbutis „Hotel Serenella“ garsaus 
poeto Via Dante Alighieri vardo gatvėje, visai netoli jūros. Ank-
stų rytą skubame pasisveikinti su jūra, kuri mums priminė Balti-
ją. Krantas, kaip ir mūsų Baltijos, lėkštas, į krantą plakasi bangos. 
Kopų nėra. Visas pliažas paskirstytas atskiriems viešbučiams, 
pristatytas įvairiaspalvių skėčių (kiekvieno viešbučio skirtingos 
spalvos) ir šezlongų. Į jūrą tęsiasi keli molai. Anksti ryte čia 
niekas nesimaudo, tik pajūriu vaikšto keletas poilsiautojų. Mes 
tuoj pat brendame į jūrą, vanduo šiltas. Išsimaudę, atsigaivinę, 
grįžtame pusryčių. Šiame viešbutyje nakvosime dvi naktis. Po 
pusryčių plaukiame laivu į Veneciją.

Lido, vėliau kituose Italijos miestuose, Prancūzijoje ir Vok-
ietijoje mus stebino aukštos maisto, vaisių ir daržovių kainos. 
Kainuoja tiek pat eurų, kaip pas mus litų, o gal net daugiau. 
Kilogramas vynuogių kainuoja 3–5 eurus, pomidorų – 2 eurus, 
obuoliai irgi tiek pat, persikai – 4 eurai ir t.t. Aišku, jų atlygin-
imai ir uždarbiai žymiai didesni negu mūsų, tačiau kainos vis 
tiek labai didelės.

Penketą kilometrų važiuojame iki prieplaukos autobusu, 
paskui plaukiame iki Venecijos laivu. Jūra rami, visai nėra 
jokių bangų. Šviečia saulė, oras tyras, apie 25°C. Plaukiame 
netoli krantų, todėl matosi gyvenvietės, sutinkame kitus laivus 
ir laivelius.

Ir štai mums prieš akis mūsų svajonių miestas Venecija. 
Venecija stovi ant 180 salų ir salelių, kurios sujungtos 400 tiltų. 
Venecijos amžius – pusantro tūkstančio metų. Kadaise tai buvo 
atskira valstybė, kuri turėjo savo valdovą – dodžą. Veneciją įkūrė 
bėgliai iš pakrantės miestų, gelbėdamiesi nuo siaubiančių Romos 
imperiją hunų. Palaipsniui miestas tapo svarbiu uostu, tarpininku 
tarp rytų ir vakarų. Iš pradžių ją valdė Bizantijos imperatoriai, 
bet, laikui bėgant, ji tapo vis labiau nepriklausoma. Antro tūk-
stantmečio pradžioje Venecijos laivynas viešpatavo Adrijos ir 
Viduržemio jūrose. Venecija ypač suklestėjo14 amžiuje. Ji pa-
sipuošė puikiais architektūros paminklais, buvo pastatyta daug 
gražių rūmų, bažnyčių.

18-ame amžiuje Veneciją užkariavo Napaleonas, o vėliau ji 
atiteko austrams. 1866 m. Venecija tapo Italijos dalimi.

Venecijoje klestėjo prekyba, amatai, buvo garsi stiklo ir 
veidrodžių pramonė. Venecijoje gyveno ir dirbo daug garsių 

menininkų: Ticianas, Tintorato, Džordonė, Jakobo ir kiti.
Dabar Venecija pamažu skęsta, vanduo užsėmė daugelio 

pastatų pirmuosius aukštus, nebegali vystytis pramonė ir miestas 
gyvena tik iš turizmo, nes į Veneciją suvažiuoja turistai iš viso 
pasaulio. Atplaukę laivu, išlipame į krantą. Netoli prieplaukos 
didžioji šv. Morkaus aikštė, Bazilika, Varpinės bokštas, Dožų 
rūmai, Biblioteka – tai svarbiausieji Venecijos pastatai. Čia 
nereikia plaukti gondolomis, pastatai stovi ant tvirtos žemės. 
Nors šiemet, kaip rodė televizija, liūtys sukėlė ir potvynį Vene-
cijoje, net šv. Morkaus aikštėje reikėjo braidyti vandenyje virš 
kelių. Aikštė pilna balandžių. Jie visai jaukūs. Žmonės juos 
lesina, čia pat parduodamas ir lesalas. Tačiau venecijiečiai bal-
andžiais nepatenkinti. Jie visur teršia, nuo jų nukenčia pastatai, 
architektūrinės detalės, skulptūros. Matėme, kaip virš teatro 
karnizų darbininkai traukė spygliuotą tinklą, kad balandžiai 
negalėtų nutūpti.

Nusiperkame bilietus į varpinės bokštą, kad galėtume apžvel-
gti visą Veneciją. Į bokštą pakylame liftu. Visas miestas kaip 
ant delno. Kanalų kanalai išsivingiavę po visą miestą, atskiras 
miesto dalis jungia tiltai ir tilteliai, į aukštį kyla bažnyčių bokštai. 
Varpinės papėdėje – Bazilika.

Bazilika pradėta statyti devintame amžiuje. Bazilika kelių 
stilių (Bizantijos, romanų ir gotikos) derinys. Bazilikoje apie 
500 kolonų, apie 4000 m2  įvairių mozaikų, daugybė altorių, 
koplyčių. Nepaprastai gražios marmurinės, mozaikinės bazi-
likos grindys: jos primena ornamentuotą rytų kilimą. Didįjį 
altorių puošia didžiulis kryžius su Nukryžiuotuoju Kristumi ir 
14 apaštalų bei šventųjų statulos. Jas sukūrė skulptorius Dalle 
Mazepe 13-14 amžiuje. Pačiame centre auksinis altorius su šv. 
Morkaus palaikais. Tai juvelyrinio meno šedevras. Jame 3000 
brangiųjų akmenų ir 80 emalės lentelių.

Bazilikos fasade keli aukštai mozaika papuoštų arkadų, 
daugybė kolonų, statulų. Pagrindinio įėjimo portalą puošia 
bronzinės keturių žirgų figūros.

Į Baziliką lankytojai neįleidžiami, jei apsivilkę virš kelių 
šortais ar yra nuogi pečiai. Vienos mūsų kolegės, kuri dėvėjo 
trumpas kelnes, neįleido. Kitoms teko pečius prisidengti ska-
relėmis.

Šalia Bazilikos grakšti Dožų rūmų arkada, priešingoje jų 
pusėje – puošni 16 amžiuje pastatyta Biblioteka.

Aprašyti visų Venecijos pastatų grožį neįmanoma.
Negalime atsisakyti malonumo paplaukioti Venecijos kanal-

ais gondola, nors tas malonumas ir brangus. Už 40 minučių 
plaukiojimo sumokame po 15 eurų (53 Lt). Gondolos – tai 
grakštūs lakuoti laiveliai, papuošti žvilgančiomis saulėje metal-
inėmis figūromis, kilimu, dažniausiai skirtos šešiems asmenims. 
Gondolos gale stovi gražiai pasipuošęs, su skrybėle gondolierius. 
Jis irklu iria gondolą kanalais, prieš kiekvienos gatvės kampą 
skardžiai sušukdamas, duodamas ženklą, kad nesusidurtų su iš 
už kampo atplaukiančia kita gondola. Savotiška miesto muzika!

Plaukdami matėme, kaip namai grimzta. Daugelio pirmųjų 
aukštų langai užkalti, durys nebeatsidaro, visur smelkiasi drėg-
mė. Šie aukštai jau nebegyvenami, namai apsilupę, reikalingi 
remonto. Mums beplaukiojant, pučiant vėjui, kanalų gylis pa-
didėjo metru. Tokiame mieste gyventi žmonėms labai sunku. 
Įsivaizduokite, kad namo durys atsiveria ne į gatvę, ne į šaligatvį, 
o tiesiog į vandenį.

Venecijos gatvėse visur šurmulys, prekyba, aišku, ten kur 
namai stovi ant sausos vietos. Miesto viduryje didysis kanalas, 
jame dideli kateriai, laivai, pilna gondolų. Įdomus Atodūsių 
tiltas, stovintis ant kanalo, ant jo mažos krautuvėlės.

Kelionės į 62-ąjį Pasaulio farmac-
ininkų kongresą įspūdžiai 

Iš LFS veIkLoS

Apžiūrėję ir pasigėrėję Venecija, grįžtame į prieplauką ir 
laukiame savojo laivo į Lido. Rytojaus dieną mūsų laukia ilga 
kelionė į Vidurio Italijos miestą Florenciją.

Florencija įsikūrusi ant Arno upės krantų. Jai virš dviejų 
tūkstančių metų. Ji mena romėnų laikus. Florencija ir garsaus 
skulptoriaus, dailininko Mikelandželo miestas. Čia jis gyveno, 
kūrė, čia ilsisi jo palaikai miesto katedroje.

Miestas savo gyvavimo metu augo, gražėjo, nors daug kartų 
priešų buvo puolamas, naikinamas, bet jis vėl atgimdavo iš nau-
jo. Italai miestą vadina Firenze. Antrojo pasaulinio karo metu 
Florencija labai nukentėjo, buvo sugriauti beveik visi miesto 
tiltai. 1966 m. miestą ištiko nauja nelaimė. Didžiulis potvynis 
pakenkė daugeliui senovinių architektūros statinių. Tačiau res-
tauratoriai padėjo miestui atsigauti.

Pirmiausia skubame į miesto šventovę – Švento Kryžiaus 
baziliką, vieną gražiausių gotikos stiliaus šventovių Italijoje. Jai 
septyni šimtai metų. Tai kartu ir panteonas. Bazilikoje palaidoti 
žymiausi Italijos žmonės: Galilėjus, Makiavelis, Mikelandželas, 
Dantė, Rosinis ir kiti. Daugelis antkapių padaryti Mikelandželo. 
Didysis altorius, kuriame Nukryžiuotasis Kristus, papuoštas 
puikiais vitražais. Bazilikoje daug įdomių koplyčių, muziejus.

Iš Bazilikos skubame į miesto centrą, kurį puošia architek-
tūros šedevras – balta Santa Maria del Fiora katedra, jos varpinės 
bokštas ir atskiras pastatas – krikštykla. Pastatai papuošti akmens 
raižiniais. Deja, į katedrą mūsų jau neįleido, nes buvo 18-ta 
valanda. Apžiūrėjom šiuos baltus pastatus iš lauko, pasigėrėjome 
nuostabia akmens simfonija.

Netoli katedros – centrinė miesto aikštė. Joje Merijos rūmai 
ir tikras skulptūrų muziejus po atviru dangumi. Merija – tai 
rūmai tvirtovė, pastatyti dar 13 amžiuje. Virš Merijos – bokštas 
su laikrodžiu.

Aikštės centre skulptoriaus Amanati sukurta puiki skulptūrinė 
kompozicija „Neptūnas“, netoliese ir žymiausia Italijos skulptūra 
– Mikelandželo Dovydas. Tiesa, čia kūrinio kopija, pati skulptūra 
iš balto marmuro saugoma Akademijos galerijoje. Aikštėje ir 
Donatelo 1460 m. sukurta skulptūrinė grupė „Judita ir Golifer-
nas“ bei kitos skulptūros.

Per Arno upę pereiname senoviniu Vekio tiltu, pastatytu dar 
romėnų laikais. Jis keletą kartų buvo sugriautas. 1345 m. buvo 
atstatytas pagal T. Gaddi projektą. Ant tilto daug krautuvėlių. 
1594 m. didysis hercogas Ferdinandas I čia leido prekiauti tik 
juvelyrams. Ir dabar tilto krautuvėlių vitrinose žėri auksas ir 
brangakmeniai, išmoningi juvelyrų darbai. Nakčiai krautuvėlės 
uždaromos langinėmis ir tuomet atrodo kaip didelės skrynios. 
Antrojo pasaulinio karo metu tiltą pasisekė išgelbėti, nors aplin-
kiniai namai buvo sugriauti.

Nuo tilto siaura gatvelė veda prie garsiosios tvirtovės – Piti 
rūmų. Juose kadaise gyveno Florencijos valdovai. Rūmai buvo 
Italijos karalių nuosavybė. Dabar čia aštuoni muziejai ir karal-
iškieji apartamentai.

Užsukame ir į keletą vaistinių. Kad tai vaistinė, mena ant 
lentynų sustatyti senoviniai štanglazai ir kiti vaistinės indai. 
Vaistinės daugiausia prekiauja gatavais vaistais, sanitarijos hi-
gienos prekėmis, optika, vaistiniais augalais. Vaistinėse, kurias 
aplankėme, darbuotojai dirbo stovėdami.

Apžiūrėję Florenciją, nakvynei važiuojame į nedidelį mi-
estelį Montekatini Terme. Apsinakvojame centrinėje gatvėje 
esančiame “Albergo Niccoli” viešbutyje. Miestelis garsėja savo 
turgumis, į kuriuos iš aplinkinių vietovių suvažiuoja prekeiviai 
ir pirkėjai. Rytą einame pasižiūrėti turgaus, nes trečiadieniais 
turgaus diena. Prekiaujama tiesiog gatvėse, uždarius į jas įvaž-

iavimą. Turguje daug žemės ūkio produkcijos ir pramonės gam-
inių. Kainos žemesnės negu parduotuvėse, tačiau, mūsų akimis, 
vis tiek labai aukštos. Kai kas nusiperka figų, – jos minkštos ir 
labai saldžios (mums neįprasti vaisiai).

Po pusryčių keliaujame į Pizos miestą. Pakeliui užsukame į 
senovinį Lukos miestą. Per visą miestą aukšta gynybinė raudonų 
plytų siena skiria senamiestį nuo naujosios miesto dalies. Mi-
este keletas bažnyčių. Įdomaus stiliaus 13-14 amžiuje pastatyta 
katedra. Jos fasade trys aukštai kolonų. Katedroje daug puošnių 
altorių. Įdomi Nukryžiuotojo ažūrinė koplyčia, pastatyta 1484 
m. architekto Matteo Civitali. Ypatingas, toks niekada nematy-
tas Nukryžiuotasis, aprengtas rūbais ir papuoštas karūna. Prie 
altoriaus daug maldininkų uždegtų žvakių. Uždegame ir mes.

Žingsniuojame siauromis, vingiuotomis, viduramžius 
menančiomis gatvelėmis. Miesto centre neįprastos apskritos 
formos aikštė. Apie ją vienas prie kito prisiglaudę įvairių aukščių 
namai. Visa grupė atminimui čia nusifotografuojame.

Apžiūrėję Luką, skubame į Pizą. Italija nuostabi šalis, pilna 
architektūros ir kitų meno šedevrų. Viską apžiūrėti reikėtų ištisų 
mėnesių, o mes turime vos kelias dienas… Tenka skubėti… 
Tačiau ir tai, ką pamatome, palieka mums neišdildomą įspūdį. 
Tenka tik stebėtis žmogaus rankų darbu, lakia menininkų 
vaizduote, jų talentu ir darbštumu. Pastatytos nuostabaus grožio 
šventovės, tvirtovės, tiltai, skulptūros, naudojant primityviausius 
įrankius. Nei automašinų, nei keltuvų, nei pneumatinių kūjų ir 
elektrinių gręžtuvų tuomet dar nebuvo…

Piza labai senas miestas. Jį įkūrė graikai dar prieš Romos 
imperijos atsiradimą. Miestas įsikūręs tarp dviejų upių: Arno 
ir Serchio, netoli pajūrio, kur Arno upė įteka į Ligūrijos jūrą. 
Manoma, kad žodis „piza“ reiškia deltą. Laikoma, kad Piza yra 
seniausias Europos pajūrio miestas. Valdant romėnams, mies-
tas suklestėjo, puošėsi rūmais ir šventyklomis. Viduramžiais 
Pizos reikšmė dar išaugo, ypač ją valdant Medičiams. Pizoje 
universitetas buvo įkurtas jau 12 amžiuje ir yra vienas seniausių 
Italijoje. Mieste daug puikių bažnyčių, rūmų, meno paminklų. 
Bet pasaulyje Piza labiausiai išgarsėjo savo pasvirusiu varpinės 
bokštu. Atvažiavę į miestą, ir mes skubame pirmiausia apžiūrėti 
garsiąją varpinę ir šalia jos esantį nuostabų architektūros kom-
pleksą: katedrą, krikštyklą ir kapines.

Šie baltieji architektūros stebuklai buvo pradėti statyti 12 
amžiuje. Į šią Piazza dei Miracoli (Stebuklų aikštę) veda Šventos 
Marijos vartai. Ir štai prieš mus atsiveria nuostabus reginys: ant 
žalios vejos stovintys nepaprasto grožio, papuošti kolonomis, 
arkadomis, skulptūromis ir akmens nėriniais, statiniai. Pasviręs 
varpinės bokštas – tai septynių aukštų arkadų ir kolonų statinys, 
kurio viršūnę vainikuoja varpinė. Jį 1179 metais pradėjo statyti 
architektas Bonanno. Pasiekus tik ketvirtą aukštą, bokštas 
pradėjo svirti. Po šimtmečio statybą tęsė architektas Džiovanio 
de Simone, kuris stengėsi ištaisyti pasvirimą ir padidino bokšto 
aukštį iki septynių aukštų. Virš šio cilindrinio statinio jis pastatė 
mažesnio diametro apskritą varpinę. Į Pizos bokštą veda 294 
laiptai, apsukdami bokštą spirale.

1990–1999 metais viso pasaulio lėšomis buvo bandoma 
bokštą sutvirtinti, kad jis daugiau nebesvirtų. Tam buvo panau-
dota labai sudėtinga technologija. Manoma, kad darbai pasisekė, 
ir bokštas vėl atvėrė duris turistams. Už lipimą į bokštą reikia 
mokėti brangiai, net 15 eurų. Kai kas ir mūsų farmacininkų 
bandė savo jėgas.

Nepaprasto grožio ir Pizos katedra. Ji kryžiaus formos, viduje 
dviejų aukštų. Kolonomis šventovė padalinta į penkias navas. 
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Labai daug skulptūrų, mozaikos, medžio raižinių, koplyčių. 
Pasakiška, ant aukštų kolonų stovinti, sakykla, gausiai papuoš-
ta marmuro bareljefais ir skulptūrinėmis grupėmis. Didingas 
didysis altorius.

Šalia katedros puošni balta, kolonomis ir akmens raižiniais 
pagražinta, krikštykla (baptisteria). Jos viduje krikštyjimui trys 
baseinai. Tokią atskirą krikštyklą matėme ir Florencijoje.

Iš Pizos autobusu keliaujame tolyn, į Milaną. Mūsų laukia 
ilgas kelias, nes Milanas Italijos šiaurėje. Italijos laukai, aly-
vmedžių giraitės, Italijos kaimeliai ir skaisti saulė. Į Milaną 
atvykstame pavakaryje. Apsigyvenę išeiname pasivaikščioti po 
aplinkines gatves, kai kurie važiuoja į miesto centrą. 

Milanas – didžiausias šiaurinės Italijos miestas. Jame gyvena 
beveik 2 milijonai žmonių. Milanas įkurtas ketvirtame amžiuje 
prieš Kristų. 286–402 metais Milanas buvo romėnų sostinė, 
vėliau ja tapo Roma. Viduramžiais Milaną valdė Visconti šeima. 
1392 m. Barnabo Visconti Milane pastatė tvirtovę, nes Milanui 
teko nuolat kariauti. Italija tuomet buvo susiskaldžiusi į atskiras 
kunigaikštystes. Milaną puolė ispanai, austrai, Napaleonas. 
1450–1466 m. perstatant tvirtovę, buvo pastatyti garsieji Sforcų 
rūmai. Juos pastatė Milano valdovas Francesto Sforca.

Sforcų rūmai – didingas raudonų plytų keturkampis statinys, 
aukštomis tvirtovės sienomis su kampiniais bokštais ir bokštu 
virš vartų. Tvirtovę supa sausas gilus griovys. Tvirtovės viduje 
didelis kiemas ir maži kiemeliai, gyvenamieji rūmai, kuriuose 
dabar muziejus.

Milane daug gražių pastatų, bažnyčių, tačiau visų gražiausia 
ir didingiausia gotiško stiliaus balta Milano Katedra. Jos fasadas 
dabar restauruojamas, nuo jo valomos šimtmečiais susikau-
pusios dulkės. Darbai jau baigiami ir Katedra greit žibės visu 
savo grožiu. Pašvęsta švč. Mergelės Marijos gimimui, Katedra 
buvo pradėta statyti vyskupo Antonio de Saluzzo 1387 metais 
ir statoma, ir gražinama iki pat šiol. Jai stilių išrinko Milano 
valdovas Galeazo Visconti. Katedra 158 m ilgio ir 93 m pločio. 
Yra penki įėjimo portalai. Ant Katedros 150 bokštų, bokštelių, 
1790 balkonų. Ant kiekvieno bokšto – statula. Visas Katedros 
fasadas išpuoštas akmens raižiniais.

Užlipame pasidairyti ant šventovės stogo. Nuo jo gerai mat-
omas visas Milanas, su bokštais ir gatvėmis, pro Milaną tekančia 
upe Lambra. 1870 metais ant Katedros buvo pastatytas 108,5 m 
bokštas, ant jo – paauksuota Madonos statula. Katedros viduje 52 
gigantiškos kolonos, jomis bažnyčia padalinta į penkias navas. 
Visuose languose vitražai. Seniausia didžioji nava. Ji pastatyta 
14–15 amžiuje. Didysis altorius – tai 14 amžiaus meistrų darbas. 
Tai Kristaus triumfas.

Priešais Katedrą paminklas Italijos karaliui Viktorui Ema-
nueliui II. Šalia Katedros prekybai skirta Viktoro Emanuelio II 
galerija, pastatyta 1867 metais. Galerija buvo subombarduota 
1943 metais, tačiau dabar atstatyta ir vėl puošia miestą. Galeri-
ja – didžiulis kryžiaus formos statinys, keturių aukštų, stikliniu 
stogu, išpuošta freskomis ir skulptūromis. Joje begalė pardu-
otuvių, kavinių, restoranų. Tai mėgiama milaniečių ir turistų 
susitikimų vieta.

Milanas garsėja Leonardo de Vinči paveikslu „Paskutinė 
vakarienė“. Nors Leonardas de Vinčis gimė Florencijoje, jis dau-
giausia gyveno ir dirbo Milane. „Paskutinė vakarienė“ nupiešta 
ant refraktoriumo sienos bažnyčioje 1518 m. S. Maria delle 
Grazie. Freskai tapyti dailininkas pasirinko naują techniką, bet 
ji pasirodė nepatvari, todėl freską reikėjo daug kartų atnaujinti, 
restauruoti. Pamatyti šios freskos mums neteko, nes tam reikia 

užsirašyti prieš kelis mėnesius ir ilgai stovėti eilėje.
Pasaulyje labai garsus Milano operos teatras „Teatro alla 

Scala“. Iš išorės tai gana paprastas trijų aukštų pastatas, jo fas-
adas net šiek tiek primena Kauno muzikinį teatrą. Tačiau viduje 
teatras labai įspūdingas. Auksu tviskantys keturi balkonai su 
ložėmis, didelis parteris ir dvi galerijos. Teatras pastatytas 1777 
metais ant ankstyvesnio sugriauto pastato pamatų, neoklasiciz-
mo stiliuje. 1778 m. rugpjūčio 3 d. jis buvo atidarytas Antonio 
Salieri opera. Karo metu teatras buvo apgriautas, tačiau greitai 
atstatytas. 1946 m. gegužės 11 d. jis pradėjo savo veiklą Arturo 
Toscanini koncertu. Dabar teatras remontuojamas. Prieš teatrą 
stovi didingas paminklas Leonardui da Vinci.

Milanas – mokslo, pramonės, prekybos ir bankų centras. 
Gyvenimas čia virte verda. Mieste yra ir metro. Bet vagišių 
Milane taip pat yra, kaip ir kituose pasaulio miestuose.Mums 
važiuojant metro vakare, vienas vagišius, kuris buvo įlipęs į 
vagoną su dviem draugais, bandė apvogti provizorių Kęstutį. 
Bet tai jam nepavyko. Kęstutis, stiprus vyras, sučiupo vagies 
ranką, kai šis traukė iš jo kišenės piniginę. Vagis net pradėjo 
šaukti ir paleido piniginę.

Užėjome ir į vieną kitą vaistinę. Jų čia gausu, nors ir ne 
tiek daug, kaip Lietuvoje.Visur vaistinės panašios į paprastas 
parduotuves: daug kosmetikos, sanitarijos prekių, kai kur šioms 
prekėms savitarna. Senosiose vaistinėse dar išlikę senoviniai 
baldai, lentynos gausiai papuoštos farforiniais vaistinės indais.

Pasivaikščioję po miestą, važiuojame Prancūzijos link į 
Italijos pajūrio miestelį Diano Marina. Dabar keliaujame kalnų 
keliais per Italijos Alpes. Kalnų atšlaitėse auga lapuočių miškai, 
kai kur įdomios kalnų pušys. Kyšo stačios plikos kalnų uolos. 
Kalnų papėdėse auga vynuogės, alyvmedžiai. Per kalnus kelias 
bėga per tunelius ir aukštas, ant gelžbetoninių kolonų, estakadas. 
Kiek daug reikėjo triūso, kad nutiesti šiuos kelius. Žmonėms 
gyventi šiose kalnų atšlaitėse nelengva, nors gamta ir labai graži. 
Bet tai turisto akiai…

Nakvojame Diano – Marinoje viešbutyje, netoli jūros. Iki 
jūros vos penkios minutės kelio. Tačiau ir čia pliažas paskirstytas 
viešbučiams. Mūsų viešbučio pliažo nematyti. Perbrendame prie 
pliažo esančią seklumą ir įsitaisome ant „niekieno akmenų“, 
apsaugančių pliažą nuo jūros bangų mūšos. Vanduo gana šiltas, 
virš 20°C. Maudomės ir džiaugiamės gyvenimu, Ligūrijos jūra ir 
skaidriu gaiviu oru. Saulė jau leidžiasi… Išlipusi į krantą, norėjau 
nusiplauti kojas nuo smėlio prie vandens čiaupo, tačiau priėję 
vyrai padarė pastabą, kad čia privatu ir plauti kojų negalima…

Maisto produktų krepšį pasidedu balkone. Naktį čia vis 
šalčiau negu kambaryje. Rytą, o siaube, mano krepšys apgultas 
skruzdėlių, kurios voromis traukia ir per kambarį. Bandau skru-
zdes naikinti, krepšį plauti po karštu vandeniu, gelbėti, ką dar 
galima išgelbėti. Mūsų kambarys antrame aukšte, po juo gėlių 
darželis. Išėjusi į lauką, pamačiau, kaip iš gėlyno viešbučio 
siena aukštyn keliauja tuntai skruzdėlių… Laimei, kad tai tik 
lauko skruzdės.

Iš pat ryto, vos spėję išsimaudyti jūroje ir papusryčiauti, 
išvykstame į Prancūziją. Vėl kalnų kelias. Tunelis seka tunelį, 
estakada paskui estakadą. Iki Prancūzijos, kuri yra vos už kelių 
dešimčių kilometrų, suskaičiuoju 33 tunelius ir 33 estakadas per 
tarpeklius. Vieni tuneliai trumpesni, kiti – ilgesni negu kilome-
tras. Važiuojant estakadomis, po kojomis plyti miškais apaugę 
tarpekliai, kai kur juose nedideli kaimeliai. Kairėje pusėje – jūra 
ir pajūrio kurortai, sutūpę vienas šalia kito. Kiekvienas tunelis 
turi savo vardą. Jis parašytas ant lentos prie įvažiavimo. Čia 
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pažymėtas ir tunelio ilgis. Tuneliuose priešais važiuoja mašinos, 
lenkti kitus čia nevalia.

Tarp pajūrio miestelių pamatome ir San-Remo kurortą, 
kuriame kasmet vyksta garsūs dainų festivaliai. Jūra mėlyna, 
mėlyna… Danguje nei debesėlio. Kalnai uolėti, statūs, kai kur 
visas kelias iš granito. Tačiau snieguotų viršūnių nematyti, tik 
kai kur pro kalnus praplaukia lengvas debesėlis.

Pagaliau Prancūzija. Niekur niekas netikrina dokumentų, 
pasuose nespaudžia antspaudų. Tik vairuotojams tenka užmokėti 
kelių mokestį, kaip įprasta kiekvienoje valstybėje.

Prancūzijos keliai tokie pat kaip ir Italijoje. Taip pat vingiuoja 
per kalnus, tik čia jie dažnai sukasi serpentinu, mažiau tunelių. 
Tarpukalnėse daugiau miestelių, atskirų namų ir vilų, jos kopia 
aukštyn į kalnus. Visur auga alyvmedžiai, iš kitų medžių jie 
išsiskiria pilkšva lapų spalva. Jau noksta uogos, greitai iš jų bus 
spaudžiamas aliejus. Terasomis nuo namelių žemyn leidžiasi 
dirbama žemė. Terasos sutvirtintos iš akmenų sukrautomis 
sienomis. Čia auginamos vynuogės, saulėje sirpsta pomidorai. 
Daug šiltnamių, kuriuose auginamos gėlės. 

Privažiuojame Nicą. Miestas išsiskleidęs prie Viduržemio 
jūros. Nuo šiaurės vėjų jį saugo kalnai, tačiau, augant miestui, 
namams tenka kopti ir į kalnus.

Mūsų viešbutis miesto centre, Belgijos gatvėje, priešais 
geležinkelio stotį. Tačiau apsigyventi dar negalime, nes kam-
bariai bus laisvi tik po pietų. Kad veltui neeikvoti brangaus 
laiko, nutarėme nuvykti į parfumerijos ir kosmetikos įmonę, 
gaminančią garsiuosius prancūziškus kvepalus. Ji nuo Nicos už 
20 kilometrų, mažame kalnų miestelyje Azu.

Pats kaimelis įsikūręs aukštoko kalno viršūnėje, o kvepalų 
įmonė šiek tiek žemiau, kalno papėdėje. Turistams įmonėje ro-
doma, kaip gaminami kvepalai. Kvepalų gamybai naudojamos 
natūralios medžiagos, čia pat destiliuojami eteriniai aliejai 
iš aromatinių augalinių žaliavų. Viskas atliekama paprastais 
senoviniais įrengimais, daug rankų darbo. Čia pat pagaminti 
kvepalai fasuojami. Muilui gaminti naudojamas palmių aliejus.

Geriausi kvepalų kūrėjai yra vyrai. Jie taip pat ir geriausi 
kvapų uostytojai – degustatoriai. Toks uostytojas gali dirbti per 
dieną tik dvi valandas, vėliau jo uoslė atbunka.

Įmonės parduotuvėje lankytojams siūloma įsigyti produkciją 
mažesnėmis, gamintojo kainomis. Jeigu perkamas tik vienas 15 
ml talpos kvepalų flakonas, už jį reikia mokėti 20 eurų, o jeigu 
penkių flakonų rinkinys, kurį čia pat, pirkėjo pageidavimu, su-
daro pardavėja, tuomet už kiekvieną flakoną tenka mokėti tik 16 
eurų. Kainos aukštos, bet negalima atsispirti prancūziškų kvepalų 
burtams, todėl rinkinį kelios perkame papigintomis kainomis. 
Muilo gabaliukas, 75 g svorio, kainuoja 2 eurus. Prisiuostę 
malonių kvapų ir prisipirkę lauktuvėms kas kvepalų, kas muilo, 
kas odekolonų, dar turėdami laiko važiuojame į Kanus, į kino 
festivalių miestą, kuris yra kitoje Nicos pusėje.

Kanai – taip pat pajūrio miestas. Uoste pilna laivų, laivelių iš 
viso pasaulio. Gražios jachtos nuleistomis burėmis plūduriuoja 
prie krantinės. Prie jūros ir Kongresų rūmai, kuriuose vyksta kino 
festivaliai. Autobuso vairuotojai bando kaip galint privažiuoti 
arčiau prie šių rūmų. Sukinėjamės siauromis, pilnomis auto-
mobilių gatvėmis, kol pagaliau įstringame vienoje sankryžoje. 
Mūsų autobusas per ilgas, todėl negali įsisukti į reikiamą gat-
velę. Sankryžoje tuoj susidaro automobilių kamštis. Tuoj pat 
prisistato du policininkai. Manome, kad teks mokėti baudą, tik 
kaip iš tos sankryžos išsikapstyti. Policininkai nieko nešneka 

apie baudą, tiktai skuba mums padėti. Nuo šaligatvio nustumia 
betoninius gėlių vazonus bei akmeninius kūgius, kurie neleidžia 
automobiliams privažiuoti arti namo ir nurodo  vairuotojams, 
kaip manevruoti mašiną. Žmonės ir kitų automobilių vairuotojai 
stebi mūsų pastangas, tačiau niekas nesibara, nešaukia, mūsų 
vairuotojų neskubina, visi kantriai laukia, kol mūsų autobusas 
išsilaisvina iš sankryžos spąstų. Pagaliau sankryža įveikta ir 
mūsų autobusas pasuka į platesnę centrinę gatvę. Sako, kad 
per šimtą metų autobusas čia nėra važiavęs. Gatvė prikimšta 
lengvųjų automobilių, jos stovi net ant šaligatvio.  

Pagaliau pasiekiame pajūrio autobusų stovėjimo aikštelę. 
Pėsčiomis vykstame prie Kongreso rūmų. Pasirodo, kad jie 
ne taip ir toli, vos už 15 minučių kelio. Einame bulvaru palei 
prieplauką, dairomės į namus ir į žmones. Žmonės tokie pat, 
kaip ir mes, nesiskiriame nuo jų ir apranga. Dabar visur panašiai 
rengiasi. Kitoje gatvės pusėje, kavinukėje, lauke žmonės geria 
vyną, kavą, šnekučiuojasi.

Kongreso rūmai – didžiulis pastatas, užimantis visą kvartalą. 
Pastatas modernus, vos kelių aukštų, nuolaidžiais stogais. Ant 
laiptų nusifotografuojame. Prie rūmų ant betoninių šaligatvio 
plytelių kino žvaigždžių delnų atspaudai. Surandame Sofi Loren 
ir Žano Mare delnų žymes…

Pavaikščioję, pasigėrėję puošniais  miesto pastatais, graži-
omis, gėlėse skęstančiomis vilomis,viešbučiais, išlakiomis, 
keliolikos metrų aukščio palmėmis, grįžtame į autobusą. Šalia 
palmių giraitė, kurioje paminklai žuvusiems už Tėvynę jūroje 
ir jūros mūšiuose.

Grįžtame į Nicą. Prie mūsų viešbučio autobusas privažiuoti 
negali, todėl sustoja aukštai ant geležinkelio viaduko. Tenka 
lagaminus, nors jie ir su ratukais, tempti rankomis laiptais 
žemyn. Čia mums, moterims,  į pagalbą ateina mūsų paslaugūs 
bendrakeleiviai vyrai.

Viešbutyje randame visai nesutvarkytą kambarį: lovos nepa-
klotos, švarių skalbinių nėra, šiukšlės neišneštos. Šeštadienis, 
patarnautojų nesama, o gyventojai, matyt, tik neseniai išvažiavo. 
Einu į registratūrą ir su jaunu tarnautoju bandau kalbėti visomis 
man „žinomomis“ kalbomis. Galų gale jį atsivedu į kambarį 
ir rodau esamą netvarką. Jis klausia, ar aš pati susitvarkysiu 
kambarį ir pasiklosiu lovą. Jo prašau tik skalbinių. Galų gale 
abu pasijuokiame iš situacijos, gaunu skalbinius ir pasidarome 
tvarką. Vėliau, kai šis jaunuolis budėdavo registratūroje, atėjus 
rakto, iš karto jį paduodavo, nereikėdavo nieko sakyti nei stovėti 
eilėje, tik vienas kitam nusišypsodavome.

Mūsų kambarys didelis, yra balkonas, lovos minkštos, yra 
elektrinė plytelė ir visas arsenalas indų, o balkone net virvelė 
šlapiems rūbams pasidžiauti. Profesoriaus kambarys palėpėje ir 
prie mūsiškio net lygintis negali. Tuoj verdame sriubą ir skaniai 
papietaujame.

Einame pasigrožėti Viduržemio jūra. Tai jau trečioji jūra 
mūsų kelionėje. Prie pat jūros pliažas, jį nuo gatvės, vadinamos 
Anglų bulvaru, skiria baliustrada. Bulvaras skirtas pėstiesiems. 
Čia daug suoliukų, galima ramiai pasėdėti ir stebėti jūrą. Pajūris 
labai akmenuotas, tačiau akmenėliai apvalūs, vėjo ir vandens 
nuglūdinti. Vos už kelių metrų jūra jau gili, todėl toli plaukti 
pavojinga. Šiandien jūra rami, bangelės vos vos plakasi į krantą. 
Danguje skrieja žydras oro balionas. Kateris tempia parašiutu 
nusileidusį poilsiautoją. Tolumoje matosi balti laivai, o dešinėje 
pusėje, kur Nicos aerodromas, nuolat kyla lėktuvai. Nicos aer-
odromas vienas didžiausių Prancūzijoje.

Rugsėjo pirmosios rytą, sekmadienį, einame į Nicos kon-
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gresų rūmus „Akropolį“, didingą naujos architektūros pastatą, 
kuriame vyksta mūsų kongresas. Užsiregistruojame, apžiūrime 
rūmus, dalyvaujame kongreso atidaryme. Šis kongresas neeilin-
is. Jame renkamas naujas Tarptautinės farmacininkų sąjungos 
prezidentas. Peteris Kielgastas, iki šiol vadovavęs sąjungai, baigė 
savo ketverių metų kadenciją.

Kongreso salė didelė, scenoje platus ekranas, scena pap-
uošta gėlėmis ir kongreso emblema. Kongreso darbe dalyvauja 
apie 3500 farmacininkų iš viso pasaulio šalių, Prancūzijos 
sveikatos apsaugos ministras, Nicos miesto meras. Atidarymas 
pradedamas sveikinimo kalbomis. Scenos ekrane, kad visiems 
būtų gerai matoma, rodomi kalbantieji tribūnoje. Buvęs FIP 
prezidentas padaro trumpą savo darbo ataskaitą. Pristatomas 
Taryboje naujai išrinktas prezidentas – Prancūzijos farmacijos 
sąjungos pirmininkas Jean Parrot. Apdovanojami nusipelnę 
farmacijos mokslui asmenys 62-jo farmacijos kongreso ženklais, 
nurodomi jų nuopelnai. Kiekvienas apdovanotasis taria keletą 
padėkos žodžių.

Parodomas filmas apie Prancūzijos farmaciją. Filmas su hu-
moro atspalviu. Garsi Prancūzijos pianistė skambina F. Šopeno 
kūrinius. Ilgą kalbą apie Prancūzijos farmaciją pasakė J. Parrot. 
Programos pabaigoje kongreso narius linksmina Prancūzijos 
grizečių ir jaunų darbininkų šokiai. Pabaigoje varjetė artistės 
šoka kankaną.

Kongreso atidarymo ceremonija užsitęsė visa valanda ilgiau, 
negu buvo numatyta. Vienoje rūmų salių atidaroma farmacijos 
firmų ekspozicija.

Kadangi dar tik 5- ta valanda vakaro, nusprendžiame važiuoti 
į Monako kunigaikštystę, kuri yra šalia Nicos, aukštai kalnuose, 
ir aplankyti ne tik Monte Karlo miestą, bet ir pasaulinio garso 
Kazino.

Monako – tai mažytė kunigaikštystė, atskira valstybė, užim-
anti vos 1,8 kvadratinio kilometro. Monake gyvena apie pora 
šimtų tūkstančių gyventojų, tačiau per metus šioje šalyje apsi-
lanko keli milijonai turistų. Monte Karlo – vienintelis  Monako 
miestas, jo sostinė. Monte Karlo daug viešbučių, muziejų, graži 
balta romanų – bizantinio stiliaus katedra (pastatyta 1875 m.). 
Seniausia mieste Gailestingumo Motinos koplyčia, pastatyta 
1639 metais. Gražus Jūrų muziejus ir akvariumas, daug stat-
ulų, fontanų. Aukštai ant kalno įdomus egzotinių augalų sodas. 
Jame įvairiausių dydžių ir rūšių kaktusai, agavos, opuncijos ir 
kiti dykumų augalai, atrodo, kad auga tiesiog ant granito. Šis 
sodas, už kurio apžiūrėjimą reikia mokėti, įkurtas 1933 metais. 
Pavaikščiojome sodo takeliais ir palaipiojome kabančiais laipte-
liais, stebėdamiesi augalų grožiu ir įvairove, o po mūsų kojomis 
plytėjo Monte Karlo miestas.

Monte Karlo miesto svarbiausi pastatai – princo rūmai, 
rezidencija ir Kazino. Pajamos, gaunamos iš Kazino, išlaiko 
valstybę. Įeinant į Kazino, reikia mokėti 10 eurų, turėti pasą, būti 
tinkamai apsirengus (su šortais neįleidžiama). Taip pat įleidžiami 
tik ne jaunesni kaip 21 metų. Ir mes pabuvojome Kazino. Tai 
gražūs rūmai, puošnios rulete ir kortomis lošimo salės, restora-
nai ir barai. Prieš rūmus puikus fontanas. Gyvenimas čia verda 
daugiausiai vėlai vakare. Nors buvo jau 21 val., tačiau lankytojų 
buvo dar mažai. Ir mes, pakeitę keletą eurų žetonais, prie lošimo 
automatų bandėme savo laimę. Teko pralošti ir išlošti. Išlošus 
pagauna azartas ir norisi lošti toliau. Tačiau mūsų valia buvo 
tvirta ir, praradę po vieną kitą eurą, nustojome ieškoti laimės. 
Tik vienai mūsiškių pavyko išlošti du eurus. Vėlai vakare, kupini 
įspūdžių, nuostabiu kalnų keliu grįžome į Nicą.

Kitą dieną Kongreso darbas vyko sekcijomis. Apžiūrėjome 

parodą, kuri, beje, mus nuvylė. Dauguma eksponatų buvo 
farmacinė literatūra, o nauji preparatai demonstruojami tik 
vaizdajuostėse. Tik firma Rathiopharm ir švedai atsivežė savo 
produkciją. Šiais metais buvo skiriamas didelis dėmesys įvairi-
oms vakcinoms ir preparatams nuo rūkymo. Tam buvo skirti ir 
keli pranešimai.

Šeštą valandą Anglų bulvare įrengtoje didžiulėje, virš 100 
metrų, palapinėje vyko farmacininkų draugystės ir susipažinimo 
vakaras. Einant į vakarą be kvietimo reikėjo dar turėti ir asmens 
dokumentą – pasą. Buvo nurodyta, kad to reikalauja Prancūzijos 
įstatymai ir dalyvių saugumas. Visus sutiko orkestro muzika, 
svečiai buvo vaišinami sumuštiniais, skrudinta duona, pyragaiči-
ais, vynu, šampanu ir gaiviaisiais gėrimais. Mūsų delegacija 
pasveikino naujai išrinktą prezidentą J. Parrot, užrišome jam 
juostą. Prezidentas buvo patenkintas mūsų dėmesiu.

Porą valandų pasisvečiavome įvairių tautų farmacininkų tar-
pe. Labiausiai iš visų išsiskyrė tautiniais rūbais Afrikos atstovės, 
su jomis mes ir nusifotografavome.

Nuėjome prie jūros ir klausėmės bangų mūšos, nes dieną 
pakilęs vėjas sukėlė dideles bangas.

Nicoje vaistinių daug, jos dažniausiai įsikūrusios gatvių 
sankryžų kampiniuose namuose. Vaistinėse apart medikamentų 
platus sanitarijos, higienos prekių, parfumerijos ir kosmetikos, 
optikos ir net ortopedinės avalynės asortimentas. Kiekviena 
vaistinė privalo priimti gamybai receptus, jei tokių pasitaiko. 
Vaistinės languose plačiai reklamuojami nereceptiniai vaistai ir 
kitos prekės, tačiau vitrinos labai nepatrauklios, jose daugiausia 
plakatai. Gal tai ir teikia informacijos apie vaistinės asortimentą, 
tačiau atrodo negražiai.

Daug homeopatijos vaistinių, plačiai prekiaujama vaistin-
iais augalais. Kai kuriose vaistinėse dar yra senovinių baldų, 
veidrodinių spintų, oficiną puošia vaistinės indai.

Po darbo dienos Kongrese vykome į kalnų miestelius, es-
ančius netoli Nicos. Aplankėme St. Paul de Vence, kurį labai 
mėgo dailininkai Lotrekas, Renuaras, Metisas, Šagalas ir kiti.Tai 
ant aukšto kalno įsikūręs miestelis, nuo jo atsiveria nuostabus 
vaizdas į jūrą ir į toliau stūksančius uolėtus kalnus. Miestelyje 
namas prie namo, tarp jų nė metro nesiekiantis siauras takas – 
akmeniniai laipteliai, nedidelė fontano aikštė priešais bažnytėlę, 
kelios terasos, kuriose turistai vaišinasi vynu ir kava. Gyventojai, 
matyt, gyvena tik iš turizmo. Kiekviename name krautuvėlė ar 
dailės galerija, kuriose nuostabūs ryškių sodrių spalvų pietų 
peizažai…

Siaurais kalnų serpantinais, kurių vienoje pusėje aukštos 
uolos, kitoje – svaiginanti praraja – tarpeklis, važiuojame į 
kalnuose įsikūrusį saldainių fabrikėlį. Jame viskas gaminama 
iš natūralių medžiagų: vaisių, rožių lapelių, apelsinų žievelių, 
net lauro lapų ir kt. Turistams rodomas gamybos procesas, 
kuris labai archaiškas, beveik rankinis. Fabrikėlio parduotuvėje 
galima nusipirkti į maišelius sufasuotų įvairių saldainių. Kainos 
milžiniškos. Paprasčiausių saldainių kilogramas kainuoja 100 
litų. Po parduotuvę tik pasidairome, niekas nesiryžo pirkti. 
Žinoma, šeimininkus nuvylėme, kurie mums apie gamybą labai 
stengėsi papasakoti, netgi rusiškai. Tikriausiai  kitų šalių turistai 
čia palieka daug pinigų…

Aplankę kalnų miestelius, grįžtame į Nicą, kuri mus pas-
itinka žiburių jūra. Nicos pėsčiųjų bulvarų kavinėse, viduje ar 
gatvėse, daug žmonių, kurie gurkšnoja vyną ar kavą, klausosi 
gatvės muzikantų melodingos muzikos. Jokio triukšmo, jokių 
trankių muzikos įrašų ir nei vieno girto. O kad taip būtų mūsų 
miestuose ir kurortuose!
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Tik šunims Nicoje begalinė laisvė. Didžiuliai vilkšuniai, be 
pavadėlių ir antsnukių, guli ant šaligatvio prieš kavinę, kurioje, 
matomai, vaišinasi šeimininkas. Vedžiojami gatvėse jie palieka 
savo „pėdsakus“, kurių niekas nesurenka. Todėl, einant šali-
gatviu, reikia būti atsargiam, kad neįmintum… Vakare viskas 
nuvaloma, nušluojama.

Vakare gatvėse teko matyti į polietileno maišelius sudėtus 
baltos duonos kepalėlius ar batonus, paliktus prie namo durų. 
Matyt, tai nesunaudotos duonos liekanos, skirtos neturtingiems 
gatvės praeiviams ar elgetoms. Nicoje elgetų taip pat yra. Prie 
bažnyčios prašantys išmaldos gana įkyrūs, o šiaip gana daug 
jaunų žmonių mieguistomis akimis tiesiog sėdi gatvėje, pasidėję 
kepurę… Gal tai narkomanai ar neturtingi vieniši keliautojai. 
Gatvės muzikantai taip pat tikisi klausančiųjų atlygio.

Sekančią dieną Kongreso darbe gali dalyvauti tik tikrieji 
FIP,o nariai. Kadangi keletas mūsų tai narių grupei nepriklau-
some, einame pasidairyti po miestą. Mūsų tikslas Nicos įžymybė 
– rusų cerkvė, pastatyta Rusijos caro Aleksandro II 1865 metais, 
sūnaus Nikolajaus I atminimui. Nikolajus I, būdamas 21 metų, 
nukrito nuo arklio, susižeidė ir buvo atvežtas gydyti į Nicą. 
Liga komplikavosi ir jis Nicoje mirė. Jo kūnas buvo išvežtas į 
St. Peterburgą ir ten iškilmingai palaidotas, o Nicoje, netoli tos 
vietos, kur Nikolajus gyveno, buvo pastatyta puošni cerkvė, 
primenanti Maskvoje Raudonojoje aikštėje esančią Vasilijaus 
Blaženovo cerkvę. Caras atsiuntė ir penkis kiparisus pasodinti 
šventoriuje, tačiau prigijo tik vienas, kuris ir dabar dar žaliuoja.

Cerkvės viduje paauksuotas ikonostazas. Labai daug brangių 
paveikslų – ikonų. Viena jų auksinė, kita, beveik metro aukščio, 
puošniuose išdrožinėto ąžuolo rėmuose. Dievo Motinos su 
kūdikiu paveikslas išsiuvinėtas šilku, o fonas smulkių baltų 
perlų, kur ne kur papuoštas ir kitais brangiais akmenimis. Gidė 
pasakojo, kad moteris, padovanojusi šią ikoną, mirė dideliame 
skurde, nors, pardavusi tokį meno kūrinį, būtų galėjusi ramiai 
nugyventi jai likusias dienas. Taip pat matėme nuostabią Dievo 
Motinos ikoną, kurios rūbai iš baltų spindinčių perlų. Dabar 

rusų parapijai priklauso tik 100 žmonių ir cerkvė išlaikoma tik 
turistų dėka, nes įėjimas į cerkvę mokamas.

Apžiūrėję cerkvę, kai kurie mūsiškiai eina pasimėgauti 
saule ir jūra, o mudvi su provizore Maryte sėdame į autobusą ir 
važiuojame į Nicoje, aukštai ant vieno kalno esantį dailininko 
A. E. Matiso (1869–1954) muziejų. Į autobusą visi keleiviai įlipa 
pro priekines duris, parodydami vairuotojui bilietą. Kas neturi 
bilieto, čia pat iš vairuotojo jį nusiperka ir pažymi šalia esančiu 
komposteriu. Pigiausias bilietas, priklausomai nuo atstumo, 
kainuoja 1,3 euro (4,5 lito). Autobuse stotelių neskelbia, tad 
mums tenka klausinėti, kur išlipti. Kiekvienas maloniai paa-
iškina, tiktai, gaila, kad prancūziškai mes nelabai suprantame. 
Pagaliau atvažiavome.

Metiso muziejus įrengtas gražioje 17 amžiaus viloje. Muz-
iejaus pastatas atokiau nuo gatvės, apaugęs medžiais. Šalia jo 
romėnų laikų pastatų pamatų liekanos. Sumokame po 3,8 euro 
ir vaikštinėjame muziejaus salėmis, gėrimės dailininko impre-
sionisto piešiniais, tapytais paveikslais, popieriaus karpiniais, 
skulptūromis, dailininko namų apyvokos daiktais. Muziejuje 
labai daug eksponatų iš įvairių Anri Metiso gyvenimo periodų. 
Dailininkas buvo baigęs Paryžiaus universiteto Teisės fakultetą, 
paskui studijavo dailę, aplankė daug šalių, pabuvojo ir Maskvoje, 
kur jam didelį įspūdį padarė rusų ikonos. Nuo 1916 m. didžiąją 
gyvenimo dalį praleido Nicoje arba jos apylinkėse. Buvo labai 
produktyvus ir dirbo iki gilios senatvės. Man labai patiko al-
iejumi pieštas jo žmonos paveikslas. Vokiečių okupacijos metais 
jo žmona ir duktė buvo įkalintos konclageryje ir tik stebuklo 
dėka liko gyvos.

Apžiūrėjusios muziejų, einame į šalia esantį pranciškonų 
vienuolyną. Senovinė, kelių šimtmečių senumo bažnytėlė 
atidaryta. Užsukame. Groja vargonų muziką, vyksta laidotuvių 
apeigos. Sutinkame jau išeinančią laidotuvių procesiją: priekyje 
– kunigas, už jo – keturi vyrai neša karstą, kurį lydi neskaitlingas 
artimųjų būrelis. Išnešę karstą, du vyrai grįžta paimti prie alto-
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riaus paliktų dviejų gražių iš palmių lapų ir rožių žiedų vainikų. 
Karstą įkelia į mašiną ir visi išvažiuoja į kapines.

Mes apžiūrime vienuolyno sodą. Jis yra ant kalno viršūnės 
pilnas žydinčių rožių ir kitų gėlių. Nors Nica pietų kraštas, 
tačiau mieste rožių beveik neteko matyti. Nuo kalno prieš akis 
– viso miesto panorama. Dangus giedras, toli matyti. Saulėje 
spinduliuoja jūra, plaukia laivai… Miesto pastatai, vilos skęs-
ta medžių žalumoje. Visur palmės, alyvmedžiai, oleandrai ir 
nuostabiomis ilgomis violetinėmis kekėmis žydintys mums 
nepažįstami augalai. Prie vienuolyno ištisa, uogomis aplipusių, 
senų alyvmedžių giraitė.

Leidžiantis nuo kalno, už pusantro kilometro yra Marko 
Šagalo muziejus. Markas Šagalas – dailininkas, žydas, gimė 
1887 metais, netoli Vitebsko. Studijavo dailę Peterburge, didesnę 
gyvenimo dalį gyveno Prancūzijoje, Nicoje. Tai modernistas. 
Jo darbų daug viso pasaulio garsiuosiuose muziejuose. Pora 
drobių yra ir Kauno M. Žilinsko galerijoje. Įėjimas į M. Šagalo 
muziejų brangus – 6,7 euro (beveik 24 litai), tačiau lankytojų 
pilnas muziejus. Vienoje muziejaus salėje eksponuojama 15 
didelių drobių, kuriose vyrauja mėlyna 
spalva. Paveikslai Biblijos motyvais: 
rojus, išvarymas iš rojaus, Abraomas 
aukoja savo sūnų Izaoką, Nojaus laivas 
ir kt. Kitoje salėje – penki dideli, piešti  
rausva spalva, paveikslai, skirti Gie-
smių giesmės temai. Jo įspūdingiausias 
darbas – dengtame kiemelyje, per visą 
namo sieną didelė mozaika. Paveik-
slo viduryje pranašas Elijas liepsno-
jančiame vežime, aplink – gyvenimą 
vaizduojantys zodiako ženklai. Viena 
muziejaus salių skirta M. Šagalo knygų 
iliustracijoms.

Paklaidžioję po miestą, užsukame 
į Dievo Motinos katedrą. Mūsų laimei, 
ji atidaryta. Katedra primena Paryžiaus 
Notre Dame de Paris katedrą, tik daug 
mažesnė. Virš durų stiklo rozetė, kuri 
puošia beveik kiekvieną mūsų matytą 
Prancūzijos bažnyčią.

Š t a i ir paskutinė diena Nicoje. Rytoj išvaži-
uojame. Užeinu pasižiūrėti geležinkelio 
stoties. Pastatas didelis, daug peronų, 
kelios salės, skelbimų švieslentės. Taip 
pat, kaip ir kitų miestų geležinkelio 
stotyse.

Sudie Nica! Važiuojame į Šiaurę. Iš 
pradžių kelias per kalnus, paskui keliau-
jame greitkeliu. Juo važiuojant dažnai 
tenka sustoti ir sumokėti kelių mokestį.

Privažiuojame Avinjoną, seną 
Prancūzijos miestą, kuriame 1309–
1409 m. gyveno popiežiai. Avinjone 
žmonių gyventa jau bronzos amžiuje. 
Avinjonas buvo jungtis tarp šiaurės ir 
Viduržemio jūros žemių, nes per mi-
estą teka plati Didžioji Rona. Senovėje 
tai buvo svarbus vandens kelias, nes 
upė įteka į Viduržemio jūrą. Avinjonas 
buvo Romėnų imperijos dalis. Jis buvo 
miestas – tvirtovė. Iki šiol yra išlikusi 

aukšta gynybinė miesto siena net 4 kilometrų ilgio. Kadaise ji 
turėjo 7 vartus, dabar išliko tik ketveri.

12 amžiaus pabaigoje per Roną buvo pastatytas ilgas, 26 
arkų, 900 metrų ilgio tiltas. Per karus tiltas buvo sunaikintas, 
po to atstatytas, o 17 amžiuje vėl sunaikintas. Jo išlikusios tik 
keturios arkos. Virš tilto pastatyta koplyčia. Dabar jis įdomus 
tik turistams. Dėl liūčių Rona ištvinusi, vanduo beveik siekia 
krantinės viršų.

Popiežių rūmai Avinjone, kurie garsina Avinjoną, tai vi-
duramžių tvirtovė iš akmens, aukštomis sienomis. Rūmuose 
25 dideli kambariai ir jie užima visą kvartalą. Keturioliktame 
amžiuje kilęs gaisras sunaikino daugelį puošnių sienų freskų. 
Prie popiežių rūmų Dievo Motinos katedra buvo pastatyta 15-
ame amžiuje, bet tiktai 1858 m. ant jos bokšto buvo užkelta 
paauksuota Madonos statula. Dabar rūmuose muziejus. Iš rūmų, 
jei gerai neįsidėmėjai kelio, patenki į klaidų gatvelių labirintą, 
kol išeini prie upės. Ir man teko klaidžioti, net klausti kelio, 
kol suradau mūsų autobuso stovėjimo aikštelę, kuri buvo prie 
garsiojo Ronos tilto. Pasiklydau ne vien aš.

Iš LFS veIkLoS

Nicoje Pasaulio vaistininkų susitikimo vakaronė vyko ispūdingoje palapinėje

Už mūsų ant uolos puikuo-
jasi Monako sostinė Monte 
Karlas

Iš Avinjono vėl skubame į šiaurę, vėl mus lydi Alpės. Va-
karėja, debesėliai plaukia kalnų viršūnėmis. Bet čia jau daugiau 
dirbamos žemės, auginami kukurūzai.

Į Ženevos priemiestį, esantį prie Šveicarijos, į „Alpes 
Hotel Geneve“ atvykome 22 val. Keletas mūsiškių, norėda-
mi pamatyti naktinę Ženevą, sėdo į taksi ir nuvažiavo vos 
už kelių kilometrų esantį Šveicarijos miestą. Pora valandų 
pasisukioję Ženevoje, pasigrožėję jos ežeru, buvusiais Tautų 
Sąjungos rūmais ir kitais įžymiais pastatais, grįžo nakvynei į 
viešbutį. Kertant Prancūzijos – Šveicarijos sieną, niekas jokių 
dokumentų neklausė.

Keliamės anksti, papusryčiaujame ir apie 7-tą valandą 
skubame į Ženevą. Siena vos už 800 metrų. Tačiau mums Švei-
carijos pamatyti neteko. Šveicarijos pasienio policija sustabdo 
mūsų autobusą, išmatuoja jo ilgį ir, nustačiusi, kad jo ilgis 14 
metrų, mūsų į Šveicariją neįleidžia. Čia vingiuotais kalnų keliais 
leidžiama važiuoti ne ilgesniems kaip 12 metrų autobusams. 
Bandome įvažiuoti iš greitkelio pusės. Jaunos poste budinčios 
posto pasienietės į mus nelabai kreipia dėmesį, todėl mums 
atgyja viltis pamatyti Šveicariją. Tačiau, mums dar tebebūnant 
poste, suskamba telefonas ir pasienietės mūsų autobusą sulaiko. Į 
Šveicariją mums kelias uždarytas, Ženevos nepamatysime. Labai 
gaila. Kad patektumėme į Vokietiją, teks daryti 150 km vingį.

Greitkeliu judėjimas didelis. Pro šalį lekia Prancūzijos mi-
esteliai ir atskiros sodybos. Kai kurių namų langai jau užkalti, 
pastatai apšiūrę. Matyt, gyventojai išsikėlę į miestą. Kaimo 
pastatai mūriniai, paprastos dėžutės su langais. (Mūsų kaimuose 
statomi namai daug didesni ir gražesni). Karvės ganosi aptvaru-
ose. Jos balsvos ir žalmargės. Plyti kukurūzų laukai. Kukurūzai 
aukšti, daug burbuolių. Važiuojame ir pro vynuogynus. Prancūzi-
ja – vyno kraštas. Oras permainingas – tai šviečia saulė, tai lyja.

Mūsų autobuse – darbo patirties mokykla. Kadangi Kon-
greso darbas vyko sekcijomis, tai jų dalyviai per mikrofoną 
papasakojo visiems apie pranešimus ir diskusijas. Profesorius 
Eduardas Tarasevičius mums papasakojo apie FIP, o Tarybos, 

kurios narys jis yra, posėdžius, apie svarstytas problemas. Visi 
gyvai diskutuojame įvairiais farmacijos mokslo ir praktikos 
klausimais, svarstome Lietuvoje iškylančias problemas.

Atvažiuojame į Europos Parlamento ir Tarptautinio teismo 
miestą Strasbūrą, kuris yra prie pat Vokietijos sienos. Susiran-
dame autobusų stovėjimo aikštelę miesto centre, netoli Parla-
mento rūmų. Strasbūras labai įdomus miestas, Prancūzijos ir 
Vokietijos kultūrų mišinys. Miesto gatvėse važinėja modernus 
greitaeigis tramvajus, kurį Vilniaus miesto valdžia nori įrengti 
ir Vilniuje. Daug skverų, mieste auga ir platanai, kurių daug 
matėme Italijos ir Prancūzijos pietuose. Įvairiaspalviais žiedais 
skveruose žydi Indijos rožės (pas mus kanomis vadinamos). 
Daug paminklų įžymiems krašto žmonėms. 

Pirmiausia norime pamatyti garsiąją Strasbūro katedrą, nuos-
tabų gotikos stiliaus kūrinį, iškilusį virš viso miesto panoramos. 
Įspūdingi katedros altoriai, vargonai, koplyčios. Vienas ko-
plyčios laikrodis su judančiomis apaštalų figūromis. Kas minutę 
iš nišos išeina apaštalas ir taip pagal laikrodį aukštai altoriuje 
slenka jų figūros. Gaila, kad nematėme, kokios figūros pasirodo, 
kai laikrodis muša valandas. Nuostabūs šventovės vitražai!

Strasbūras padalintas į atskiras dalis kanalais. Tai netoliese 
už miesto tekančio Reino atšakos. Vanduo krenta per užtvaras, 
kanalais plaukioja turistų laivai. Krantinės papuoštos svyrančio-
mis žydinčiomis petunijomis.

Praeiname pro Europos Parlamento Rūmus. Tai modernių 
pastatų kompleksas, ištisas kvartalas. Prie durų stovi sargybiniai.

Mus nustebino tai, kad mieste daug elgetų, daugiausia 
moterų su mažais vaikais. Jos sėdi ir netoli Parlamento. 

Mieste daug turistų. Gyvenimas čia kunkuliuoja. Daug 
parduotuvių, įvairių įstaigų, verslo firmų. 

Tuoj už miesto – platus Reinas, kuris gerokai nuo liūčių  
patvinęs. Važiuodami potvynių niekur nematėme, nematėme 
ir potvynio padarinių, matomai čia upės nebuvo išsiliejusios iš 
krantų. (Rugpjūčio mėnesį daugelis Europos valstybių nukentėjo 
nuo potvynių). 

Iš LFS veIkLoS

Grįždami iš Kongreso užsukome į Avinjoną, 
kuriame buvo Popiežių rezidencija

Kongreso metu galima buvo sumokėti atein-
ančių metų FIP nario mokestį
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Už Reino – Vokietija. Lygumos ir vietovaizdis dar toks 
pat, kaip ir Prancūzijoje. Visur plyti kukurūzų laukai, kiti 
javai jau nuvalyti. Nupjautuose laukuose į polietileną susukti 
šieno ritiniai. Tačiau Vokietijoje sodybos gražesnės, nedideli 
miesteliai su aukštais bažnytėlių bokštais, matosi ir pramonės 
įmonių. Greitkelyje gyvas judėjimas. Apsilankyti Vokietijos 
miestuose negalime, mūsų laukia tolima kelionė iki nakvynės 
Hanoveryje, o paskui kelias į Kylio uostą, iš kurio išplauksime 
keltu į Klaipėdą. Greitkelis aplenkia didžiuosius miestus. Kelias 
nuo kelkraščių atitvertas tinklu.

Sustojame degalinėse prisipildyti kuro, taip pat vairuotojai 
turi pailsėti 20 minučių. Mes užsukame į čia pat esančią parduo-
tuvę nusipirkti maisto produktų. Kainos mūsų jau nebestebina, – 
jos tokios pat kaip kitose Europos šalyse ir kelis kartus didesnės 
negu Lietuvoje. Dabar suprantame, kodėl vokiečiai mėgsta 
ilsėtis Nidoje. Juk Nidoje ne tik nepakartojama jūra ir kopos, 
bet ir mažos kainos. O tai taupiems vokiečiams labai svarbu.

Vėlai vakare atvažiuojame į Hanoverį. Tai pramonės cen-
tras. Šalia jo kalio druskos kasyklos, nors jos dabar uždaromos. 
Mūsų viešbutis miesto pakraštyje. Atsikėlusi anksti rytą, išeinu 
apsidairyti. Netoli viešbučio kelių gydytojų kabinetai ir vaistinė. 
Jos lange reklamuojamos sanitarijos ir higienos prekės. Sutikti 
žmonės sveikinasi: „Guten Morgen“. Mes atsakome taip pat. 
Gatvės visai tuščios, parduotuvės uždarytos, nes dar nėra net 
septynių valandų. Nors gatvėse mašinų beveik nėra, tačiau 
praeiviai prie šviesoforų kantriai laukia, kol įsižiebs žalia šviesa 
ir galės pereiti per gatvę. Matosi, kad čia gyvena drausmingi 
žmonės. Prie namų – gėlių darželiai. Ir čia mėgstamos vijoklinės 
petunijos, kurios kabo nuo balkonų ir palangių.

Papusryčiavę vėl į kelionę. Mūsų tikslas – Kylio uostas. 
Artėjant prie Kylio, jau jaučiamas uosto darbas, daugėja 
mašinų, skuba traleriai, daug sandėlių. Į miestą neužsukame. 
Uoste turime užsiregistruoti, pateikti savo dokumentus. 
Prie krantinės laukia didžiuliai laivai – keltai. 14-tą valandą 
prasideda ir mūsų kelto „Kaunas“ pakrovimas. Su autobusu 
įvažiuojame į vidurinį laivo denį. Jau denyje daug vilikių. Iš 
autobuso pasiimame tik būtiniausius daiktus ir liftu pasikeliame 
į aukštesnį denį, kur mums paskirsto kajutes. Keltas veža apie 
100 tralerių, autobusų. Daug lengvų mašinų. Keleiviams ir 
mašinų vairuotojams skirtos kajutės, o kai kas nakvoja ir de-
nyje. Yra valgykla ir baras. Mūsų kajutė dvivietė, lovos dviem 
aukštais, viena ant kitos. Pro langelį matosi uosto krantinė, 
pilna laivų ir kranų. Jūra rami, nei mažiausios bangelės. 16-tą 
valandą įjungiamos mašinos ir laivas pradeda tolti nuo kranto. 

Pučia gaivus šiltas vėjas ir mes denyje kvėpuojame sūroku jūros 
oru. Tolumoje matosi balti praplaukiančių laivų siluetai, kai kur 
– baltos jachtų burės. Krante lieka Kylio miesto įmonių kaminai, 
uosto kranų gervės. Plaukiame tyliai, tiktai kajutėje šiek tiek 
jaučiamas kelto motorų dundesys. Sutemo. Jūroje tai šen tai ten 
sublyksi plaukiančių laivų žiburiai, kai kur matosi ir pakrančių 
šviesos. Gal tai švyturiai? Susirenkame į valgyklą pietų. Iš 
anksto sumokame po 28 litus (šį kartą litais, nors mūsų keltas 
„Kaunas“ dabar jau priklauso Danijos bendrovei) ir pirmą kartą 
po daugelio dienų kelionės sėdame prie pietų stalo. Vaišinamės 
užkandžiais, kuriuos pasirenkame patys, sultiniais, sriuba. Vieni 
užsisakome antrą patiekalą šašlyką, kiti – nori paragauti žuvies, 
desertui – kokteilis ir kava.

Veikia ir baras. Vakare jame koncertuoja dainininkas, vėliau 
vyksta šokiai. Kelte daugiausia vokiečių turistai, automašinų 
vairuotojai ir mes. Mūsų jaunos farmacininkės turi didžiulį 
pasisekimą, nes didžioji kelto keleivių dalis – vyrai.

Rytą pusryčiaujame valgykloje, nes pusryčių kaina įskaityta 
į bilieto kainą. Gėrimės jūra, kai kas su maudymosi kostiumais 
denyje kepinasi saulutėje, treti – gurkšnoja alų ir diskutuoja 
įvairiomis temomis.

Pagaliau 17-tą valandą, trimis valandomis anksčiau, negu 
buvo numatyta, nes buvo palankus oras, atplaukiame į Klaipėdą. 
Mus pasitinka gimtoji žemė, o jos jau gerokai pasiilgome. Loc-
manas keltą veda į uostą. Susėdame į autobusą ir iš kelto išrie-
dame į krantą. Bet čia mūsų niekas nelaukia. Muitininkai mus 
siuntinėja nuo vieno posto prie kito, niekas neateina atžymėti 
mūsų pasų ir niekas nesiruošia mūsų įsileisti į Lietuvą. Taip 
prasistumdome dar dvi valandas, kol, pagaliau, atžymi mūsų 
dokumentus. Pasirodo, kažkur buvo dingusios pasienietės, ku-
rios turėjo reguliuoti išvažiuojančių iš kelto mašinų judėjimą ir 
jas nukreipti į atitinkamą muitinės postą. Pusė aštuonių vakaro 
paliekame uosto teritoriją. Kai kurių artimieji jau laukia ir mes 
paskubomis atsisveikiname. Dabar pro Kauną vykstame į Vilnių. 
Kai kuriuos kolegas paliekame Kryžkalnyje. Iš čia jie keliaus 
į Šiaulius. Į Vilnių parvažiuojame po vidurnakčio. Miestas jau 
miega.

Mūsų nuostabi kelionė į 62-ąjį Pasaulinį farmacininkų kon-
gresą baigėsi. Liko tik gausu įspūdžių. Kelionę mums primins 
fotonuotraukos ir parsivežta literatūra.

Socialinių mokslų daktarė,
provizorė Regina Žukienė

Iš LFS veIkLoS

Grįždami užsukome į Strasburą, 
kuris sužavėjo fachverkine architek-

tūra

Strasburo centrinėje aikštėje mus nustebino 
ricinmedžio „giraitė“

jubiLiejai

Lietuvos	farmacijos	sąjunga	nuoširdžiai	sveikina	
LFS	garbės	narį	 profesorių	aleksandrą	arzama-
scevą	 70-čio	 proga	 ir	 linki	 tolimesnių	 pasiekimų	
mokslinėje,	pedagoginėje	ir	visuomeninėje	veikloje	
bei	asmeninės	laimės.

A d  m u L t o S  A N N o S !
Aleksandras Pavlovičius Arzamascevas gimė Volg-

ogrado srityje 1933 m. kovo 25 d. Farmacijos studijas 
baigė Maskvos farmacijos institute 1955 m. ir nuo to 
laiko pradėjo dėstytojo ir mokslininko karjerą farmacinės 
chemijos katedroje. Tapęs farmacijos mokslo kandidatu 
1960 m. buvo pakviestas dirbti moksliniu bendradarbiu 
PSO būstinės farmacijos sekcijoje Ženevoje (Šveicarija). 
Po 6 metų sugrįžo į Maskvą ir dirbo SAM Vaistininkystės 
mokslinio tyrimo instituto vaistų kokybės kontrolės ir 
standartizacijos laboratorijos vedėju. Šiame institute dir-
bo 10 metų, 1973 m. apgynė farmacijos mokslų daktaro 
disertaciją. Po to penkis metus buvo antibiotikų mokslinio 
tyrimo instituto direktoriaus pavaduotoju moksliniam 
darbui.

Nuo 1979 m. iki šiol profesorius A. Arzamascevas 
dirba Maskvos medicinos akademijos farmacinės chem-
ijos katedros vedėju bei Farmacijos fakulteto dekanu.

Prof. A. Arzamascevas 1992 m. išrinktas Kūrybos 
akademijos nariu korespondentu, 1994 m. tapo Pasaulinės 
ekologijos akademiku, nuo 1995 m. – Tarptautinės 
aukštųjų mokyklų akademijos akademikas, nuo 1996 
m. – Mediko-techninės akademijos akademikas, o nuo 
2000 m. – Rusijos medicinos mokslų akademijos tikrasis 
narys – beje, vienintelis akademikas-farmacininkas šioje 
garbingoje medicinos mokslininkų akademijoje.

Akademikas A. Arzamascevas yra paskelbęs virš 
250 publikacijų, iš jų 6 monografijos ir vadovėliai, 15 
išradimų ir patentų. Jis vadovavo 70 mokslo kandidatų 
disertacijų bei 5 mokslo daktarų disertacijų rengimui. 
1995 m. profesoriaus nuopelnai įvertinti suteikiant jam 
Rusijos Federacijos nusipelniusio mokslo veikėjo vardą, 
jis apdovanotas „Garbės ženklo“ ordinu.

Prof. A. Arzamascevas yra PSO Tarptautinės far-
macijos ekspertų komiteto narys, Rusijos Farmacijos 
komiteto pirmininkas, Rusijos farmacijos asociacijos 
viceministras, Aukščiausios atestacinės komisijos eksper-

tas, Tarptautinės farmacijos federacijos narys, daugelio 
farmacijos žurnalų redkolegijų narys. Jo mokslinio dar-
bo kryptis – tai vaistų fizinių duomenų savybių tyrimas 
taikant modernius instrumentinės analizės metodus.

Jubiliejaus proga LFS vardu norime nuoširdžiai 
padėkoti akademikui prof. A. Arzamascevui už vertingas 
mokslines ir pedagogines konsultacijas suteiktas Kauno 
medicinos universiteto (KMI, KMA) dėstytojams bei 
LFS nariams, dirbantiems vaistų kokybės kontrolės 
srityje.

Prof. A. Arzamascevas skaitė pranešimus Far-
macininkų mokslinės draugijos, LFS suvažiavimuose, 
konferencijose, seminaruose.

Garbingo Jubiliejaus proga LFS Garbės nariui 
akademikui prof. A. Arzamascevui linkime deim-
antinės sveikatos, mokslinės ir pedagoginės minties 
neišsenkančio šaltinio, tarptautinio bendradarbiavimo 
su farmacininkais džiaugsmo, įskaitant ir Lietuvos 
kolegas.

LFS Valdyba

FIP 62-ame suvažiavime Nicoje su naujuoju prezidentu  J. Parrot 
(viršuje) ir su kolegomis iš Maskvos ir Lietuvos (apačioje)

Skaito pranešimą 2002 m. įvykusiame Rusijos 
farmacijos darbuotojų I-me suvažiavime

LFS	garbės	nariui,
akademikui,	profe-
soriui
aleksandrui

arzaMasceVuI – 70
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Jonas Grinevičius gimė Vilkijoje, vaistininkų šeimoje. 
Baigęs vidurinę mokyklą, jis pasirinko senelio ir tėvų 
profesiją – studijavo farmaciją Kauno medicinos institute 
(dabar universitetas). 1956 m. gavo provizoriaus diplomą 
ir pradėjo dirbti to paties instituto Biochemijos katedros 
asistentu.Tačiau jį domino pramoninė vaistų gamyba, 
todėl 1959 m. jis jau Kauno „Bakterinių preparatų“ 
įmonės Gama globulino skyriaus vedėjas, o nuo 1965 
metų – Chemijos farmacijos fabriko „Sanitas“ inžinie-
rius, Centrinės laboratorijos viršininko pavaduotojas. 

Jonas Grinevičius daug nuveikė „Sanitui“ diegiant 
gamybon naujus preparatus, naujas vaistų formas, už tai 
1987 metais jam kartu su bendradarbiais buvo suteiktas 
Lietuvos mokslinių techninių draugijų laureato vardas.

1990 metais Jonas Grinevičius pradeda dirbti  ir dirba 
iki šiol „Endokrininių preparatų“ gamyklos mokslinės 
techninės informacijos specialistu, kartu dirba ir Valsty-
binės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos Farmakopėjos komisijoje.

Provizorių Joną Grinevičių visą laiką domina įvairios 
farmacijos mokslo ir pramoninės gamybos problemos. 
Susikūrus Respublikinės farmacininkų mokslinės 
draugijos Pramonės įmonių skyriui, jis 17 metų buvo 

jo pirmininku. 1991 metais buvo rengiamos Lietuvos 
farmacijos pramonės plėtimo programos sekretoriumi.

Jonas Grinevičius labai kruopštus, darbštus, su-
manus specialistas, paskelbė daug straipsnių moksline 
ir populiaria medicinine tematika, organizavo nemažai 
mokslinių konferencijų. Kartu su H. Dūdėnu ir S. Gu-
danavičiumi parengė spaudai 944 puslapių katalogą 
„Vaistingieji augalai“ (1976 m.), su L. Juodkoniu ir Z. 
Augustinavičiumi knygą „Anatominė terapinė cheminė 
veterinarinių preparatų sistema ir klasifikacija“ (1997 
m.). 1993-1997 metais vadovavo penkių Lietuvos far-
macijos standartų rengimo grupėms. Redagavo Kauno 
medicinos akademijos rengtas spaudai knygas: „Vaistų 
vartojimas, nepageidaujami efektai, sąveika“ (1992 m.), 
„Vaistų technologija II tomas“ (1996 m.). Redagavo 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos parengtus spaudai 
„Farmakopėjos straipsnių rinkinius 2001 ir 2002“ bei 
kitus leidinius. Be to, jis domisi farmacijos terminais, 
bendradarbiauja farmacinėje periodinėje spaudoje. Lais-
valaikiu J. Grinevičius domisi kraštotyra ir fotografija.

Jubiliejaus proga linkime provizoriui Jonui Grinev-
ičiui geros sveikatos, stiprybės, nuveikti dar daug darbų 
Lietuvos farmacijos ir žmonių labui. 

Ilgų, laimingų, kūrybingų ir prasmingų Jums, Ger-
biamas Provizoriau, gyvenimo metų! 

   Socialinių mokslų 
daktarė, provizorė Regina Žukienė

Dienos prasmingos, darbais turtingos,
  Kas suskaičiuot juos galės…

jubiLiejai

2003 m. vasario 7 dieną
provizorius

Jonas	grinevičius
švenčia	septyniasdešimtąjį	gimtadienį

   

Sekmės 2003-siais mums linki 
kolegos iš Danijos

Šis muziejus 1994 m. tapo Karlo 
universiteto Farmacijos fakulteto 
(Hradec Kralove mieste) mokomuoju 
padaliniu. Muziejus įsikūrė Kukso 
Karališkojo dvaro ligoninės baroko 
stiliaus vaistinės patalpose. Beje, 
ši vaistinė buvo įkurta 1743 m. 
Muziejuje eksponuojami vaistinės 
ir pramoninės gamybos vaistai, med-
iniai, stikliniai, fajansiniai štangla-
zai, dėžutės, etiketės, signatūros. 
Ekspozicijoje daug istorinių vaistų 
gamybos prietaisų ir įrankių, knygų ir 

vaistininkų diplomų, skulptūrų ir barel-
jefų iš įvairių Čekijos vaistinių, gausūs 
yra nuotraukų, paveikslų, ekslibrių, 
plakatų rinkiniai, o knygų ir žurnalų 
archyvas viršija 15 000 vienetų.

Mieli kolegos ir kolegės, jei būsite 
Čekijoje, siūlome aplankyti šį turtingą 
eksponatais muziejų, kuriame pajusite 
Europos farmacijos dvasią…

Kuksas yra nutolęs 40 km nuo 
Hradec Kralove miesto, kuriame yra 
Farmacijos fakultetas (ul. Heyrovskeho 
1203, 50005 Hradec Kralove, Čekija).

Čekijos farmacijos muziejus KUKSE
Farmacijos istorija
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Gerbiami kolegos ir kolegės!
2003	m.	 rugsėjo	4–9	d.	Sidnėjuje	 (aus-

tralija)	vyks	Tarptautinės	Farmacijos	Fed-
eracijos	(FIP)	63-sis	Tarptautinis	farmaci-
jos	mokslo	 ir	 praktikos	kongresas,	 kurio	
pagrindinė	 tema	 „naujų	 ryšių	 vystymas	
tarp	vaistinės	ir	visuomenės“.
Jei	 norite	 sužinoti	 apie	 viso	 pasaulio	

farmacijos	naujausius	pasiekimus	moksle	
ir	praktikos	 technologijose,	pasinaudokite	
reta	galimybe	dalyvauti	šiame	forume,	kuris	
vyks	penktajame	žemyne.
Išsamesnę	informaciją	gausite	LFS	būstinėje
	 	 telefonu	arba	faksu	852628758
  el.	paštas	LFSpharm@takas.lt


