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Paveikslas, priklausantis Piemenių Gildijai baukščiosios Švabijos miestelyje Trilfingene, buvo nutapytas 18-ame amžiuje. 
Kristus, šiame paveiksle iš maišelio su užrašu „Creützwurtz“ (Kryžiaus šaknėlės) sveria mažus kryželius, kurie simbolizuoja, kad 
krikščionis turi priimti kryžiaus naštą. Tarp maišelio ir dviejų vaistinei būdingų medinių štanglazų, su užrašais „Teisingumas“ 
ir „Švelnumas“ pavaizduoti maži darbiniai svoreliai, kurie tuo metu buvo naudojami vaistinėse.

Paveikslo užrašas: „Ateikite pas mane visi kurie esate prislėgti nuo pastangų ir darbų, aš jus atgaivinsiu“.

Iš knygos „Chriatus als Apotheker“, 1992, Frankfurt am Main.
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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

S v e i k i n u  v i s u s 
„Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo skaitytojus, 
sulaukus dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš 
spaudos 2016 metų rudenį.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos isto-
rijoje profesijų atstovams 
ypač jautriai ir atsakingai 
aptarnauti pacientus ir tuo būdu prisidėti prie mūsų 
profesijos prestižo kėlimo. Šiame žurnalo numeryje Jūs 
rasite straipsnius apie farmacijos sektoriaus aktualijas. 
Skaitytojams pateikiame medžiagą iš FIP kongreso 
vykusio Buenos Airėse. Žurnale patalpinta LFS XXXI-
ojo suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos programa.

Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti 
su  „Farmaci jos  ž in ių“ žurnalo  aprašomais 
įvykiais prieš 80 metų. Skaitytojai susipažins 
su  dr.  Reg inos  Žuk ienės  memuarų  t ę s in iu 
ir Farmacijos fakulteto dekano prof. V. Briedžio 
interviu, kurį perspausdiname iš žurnalo „Internistas“.

Žurnale patalpinta išsami informacija ir fotoreportažas 
apie Ukrainos nacionalinio farmacininkų VIII-jį 
kongresą, kuris įvyko Charkove.

Skaitytojai galės susipažinti su „LAPAS“ Čikagos 
vaistininkų viešnage Lietuvoje. 

Žurnale patalpinta informacija apie įdomų farmacijos 
muziejų Varšuvoje.

Tradiciškai pateikiama medžiaga apie Farmacijos 
dienas-2016, kurios vyko prie Rubikių ežero.

Laukiame naujų mūsų žurnalo skaitytojų, kurie 
perskaitę mūsų žurnalą sulauks  naujų   žinių šaltinio 
ir naujienų iš kolegų profesinės veiklos, ir farmacijos 
mokslo bei praktikos apžvalgos ir naudingų patarimų 
bei atsakymų į Jus dominančius klausimus.

Linkiu visiems mūsų žurnalo skaitytojams puikios 
sveikatos, sėkmės darbe ir asmeninės laimės!

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

„Lietuvos farmacijos žinios“ – Lietuvos farmacijos
sąjungos periodinis žurnalas, skirtas farmacijos

specialistams, tęsia „Farmacijos žinių“
(1923-1940) tradicijas
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R E D A K T O R I A U S  ŽO D I SMinčių aruodas

Tau atnešiau aš rudeninį laišką – 
Lietaus išblukintas rudens mintis.
Bet mano pėdomis gegužis vaikšto
Ir tavo šypsena man šviečia pilnatis.

O šitiek rudenų, žiemų šerkšnotų
Pulkais, procesijom giedojo, nugiedojo.
Kiek išdegė per vasaras žaliausių plotų,
Bet liko dar gyva žolė po kojom.

Bet liko dar tie topoliai prie kelio
Ir mūsų žodžių virpuliu dar šnara,
Vis drasko paryčiais mūs pieva žalią
Ir vis kažką grėsmingai bara.

Tau rudeninį laišką atnešiau per lietų
Ir paguldžiau po medžiais purvinoj nakty,
Ant akmenio padėjau – šalto, kieto,
Liūdnai nusišypsojęs mūsų pilnaty.

Rudens 
minčių 

puokštę mums 
dovanoja 

provizorius 
Kęstutis 
Orinas

Artėja mirusiųjų pagerbimo diena - 
Vėlinės. Kviečiame Kolegas ir Koleges 

lankant artimųjų kapus neužmiršti 
uždegti atminimo žvakutes ir buvusių 

dėstytojų, bendramokslių, bendradarbių 
amžino poilsio vietose.

Prof. Johano Volfgango (1776-1859) 
amžino poilsio vieta Rasų kapinėse 

Vilniuje.

Doc. Alfonso Kaikario (1922-1997) 
amžino poilsio vieta Panemunės 

kapinėse Kaune.

Prof. Kazimiero Grybausko 
(1886-1953) amžino poilsio vieta 

Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Prof. Petro Raudonikio (1869-1950) amžino poilsio vieta 
Panemunės kapinėse Kaune.
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interviu interviu

Interviu su  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Farmacijos fakulteto dekanu 
prof. VITALIU BRIEDŽIU

Generiniai vaistai: nauda pacientui ar valstybei?

Sveikatos apsaugos ministerijos politika 
– pereiti prie generinių vaistų, kurie šaliai 
kainuoja mažiau. To sie kiant, jau senokai 
įsigaliojo receptų rašymo tvarka, pagal kurią 
recepte galima nurodyti tik bendrinį vaisto pa-
vadinimą, taip jo pasirinkimo teisę paliekant 
pacientui. Tačiau ligoniai dažniausiai klauso 
gydytojo, kuris ir re komenduoja, kokį vaistą, 
etinį ar generinį, rinktis. Tie sa, ir tarp medikų 
nėra bendros nuomonės apie generinius ir etinius 
vaistus.

Generinis vaistas pigesnis, o tai neretai aso-
cijuojasi su prastesne kokybe. Prašome pako-
mentuoti, kas lemia etinių ir generinių vaistų kainų 
skirtumus?

Pagrindinis veiksnys, kuris lemia kainų skir tumus, 
yra mažesnės išlaidos, kurias patiria generinius vaistus 
gaminančios kompanijos. Kur sutaupoma? Generinių 
vaistų gamintojai neatlieka išsamių klinikinių tyrimų 

– jie laikomi bran giausia vaisto kūrimo dalimi. 
Paskaičiuota, kad statistiškai klinikiniai tyrimai 
sudaro iki 70 proc. vaisto kūrimo kainos. Tai ir lemia 
lūkesčius, kad generiniai vaistai gali būti iki 70 proc. 
pigesni.

Kita vertus, ne visada ir ne kiekvienam vais tui 
galima pritaikyti šią vidutinę statistiką: kuo vaistinė 
medžiaga šiuolaikiškesnė, vaisto forma pažangesnė, 
pvz., modifikuoto atpalaidavimo, tuo juos sudėtingiau 
kurti. Tai atitinkamai didina išlaidas. Todėl negalima 
teigti, kad visi generiniai vaistai turėtų būti 70 proc. 
pigesni.

Taigi kaina – pagrindinis skirtumas, kalbant 
apie preparatus, kurių vaistinės medžiagos yra che-
minės kilmės. Visai kitokia finansinė padėtis verti-
nant „biogenerikus“ arba biopanašiuosius vaistus. 
Siekiant patvirtinti tokių vaistų „biopanašumą“, 
nustatyti kitokie reikalavimai, reikalaujama papil-
domų klinikinių tyrimų, o tai didina jų kainą. To dėl 
biopanašūs vaistai negalėtų būti 70 proc. ar net 50 
proc. pigesni.

Kiekvienas vaistas, etinis ar genermis, turi 
pagrindinę veikliąją medžiagą, kuri lemia jo 
poveikį, veiksmingumą ir t.t. Etinių ir gene rinių 
vaistų veiklioji medžiaga ta pati, bet eti nių vaistų 
gamintojai visais balsais teigia, kad negalima 
tapatinti, dėti lygybės ženklo tarp šių vaistų. 
Prašome pakomentuoti.

Be abejonės, veiklioji medžiaga, kuri yra vais to 
sudėtyje, lemia jo poveikį, kuris priklauso nuo to, 
kokiu greičiu ir koks vaistinės medžiagos kiekis yra 
atpalaiduojamas ir absorbuojamas. Vaistinės me-
džiagos kokybiniai rodikliai yra gana svarbūs. Ta-
čiau to paties bendrinio pavadinimo generinio vaisto 
ir originalo arba 2 skirtingų gamintojų generinių 
vaistų veiklioji vaistinė medžiaga ne visada yra ta 
pati. Tarkime, gali būti naudojamos skirtingos tos 
pačios vaistinės medžiagos druskos. Ar tai svarbu? 
Manyčiau, kad svarbu tiek, kiek druskos savybės 

lemia vaistinės medžiagos tirpumą. Vaistinės me-
džiagos druska, jos tirpumas negali tapti kliūtimi 
veikliajai medžiagai atpalaiduoti, t. y., kad pakan-
kami jos kiekiai ištirptų gana greitai. Praktikoje pa-
prastai taip ir būna. Dažniausiai generinių kompanijų 
gamintojai arba pasirenka tapačią druską, kaip ir 
inovatoriaus, arba sukuria druskas, kurios dar ge-
riau tirpsta. Ir tuomet vaistinės medžiagos savybės 
neturi įtakos jos biologiniam prieinamumui. Tiesa, 
teko girdėti komentarų, kad vaistinė medžiaga, ku rią 
gamina inovatorius, kokybe skiriasi nuo generinio. 
Vargu ar galima būtų sutikti su tokiu argu mentu dėl 
labai paprastos priežasties. Kokybės ro diklius vaistinei 
medžiagai ir produktui teikia vais tinę medžiagą 
sukūrusi kompanija, o juos vertina, analizuoja, ar 
produktas atitinka nurodytus kriteri jus, nepriklausomi 
ekspertai – dažniausiai naciona linės arba tarptautinės 
vaistų agentūros. Šiuo atve ju būtų daugiau nei keista, 
jeigu vaistų agentūros, vertindamos generinius vaistus, 
jiems patvirtintų žemesnius kokybės parametrus.

Kita vertus, lygybės ženklo tikrai dėti nega lima. 
Šio ženklo dėti negalima net ir tarp to paties gamintojo 
(nesvarbu, etinio ar genetinio) skirtingų vaisto serijų. 
Tiriant to paties gamin tojo to paties vaisto skirtingas 
serijas, gali būti nustatytos skirtingos kokybės 
parametrų reikš mės, bet jei jos yra priimtinų ribų – 
tokios vaistų serijos leidžiamos vartoti. Laikoma, kad 
vaisto kokybinių rodiklių buvimas specifikacijose 
nu statytose ribose užtikrina būtiną vienodą vaisto 
gydomąjį poveikį.

Kam reikalingas biologinio ekvivalentiš kumo 
tyrimas? Ką jis parodo?

Bioekvivalentiškumo (biologinio lygiavertiš-
kumo) tyrime lyginami 2 produktai – pirmasis 
sukurtas (referencinis) produktas ir pretenden tas tapti 
generinių. Lyginami jų farmakokineti kos rodikliai, 
t. y., kaip greitai ir kokia vaistinės medžiagos dalis 
patenka į sisteminę kraujotaką ir kaip greitai iš 
organizmo pašalinama. Vertinami 3 pagrindiniai 
rodikliai: plotas po farmakokinėtine kreive (rodantis 
į sisteminę kraujotaką patekusios vaistinės medžiagos 
kiekį), maksimali veikliosios medžiagos koncentracija 
kraujyje ir laikas, per kurį ji susidaro. Kaip lyginama? 
Tyrimai atliekami su sveikais savanoriais, kurie 
gauna ir vieną, ir kitą vaistą. Bioekvivalentiškumo 
tyrimas patvirti na arba paneigia, kad, vartojant abiejų 

preparatų, į kraują vienodu greičiu patenka vienodas 
vaisti nės medžiagos kiekis. Ir jeigu taip yra, manoma, 
kad preparatai turėtų suteikti tokį patį terapinį po-
veikį, pasižymėti tokiomis pačiomis saugumo ir 
veiksmingumo charakteristikomis.

Etinių ir generinių vaistų skirtumai? Vie nas jų 
– pagalbinės medžiagos. Ar jos gali tem ti silpnesnį 
ar stipresnį vaisto poveikį, turėti įtakos gydymo 
rezultatams?

Kalbėdamas apie bioekvivalentiškumo tyri mus, 
jau minėjau, kad generinio vaisto poveikis negali 
skirtis nuo originalo, nes jis lemia, kaip greitai 
ir koks medžiagos kiekis patenka į krau jotaką. 
Bioekvivalentiškumo tyrimu būtent ir sie kiama 
patvirtinti, kad vaistinių medžiagų farma kokinetika, 
pavartojus referencinio ir tiriamojo vaisto, yra 
analogiška, tuo pagrindžiant lygiaver tį terapinį 
poveikį, kai jie vartojami tokiomis pa čiomis dozėmis.

Pagalbinės medžiagos išlieka diskusijų objek tu, 
nes vis dar pasirodo pranešimų apie vaistų šalutinio 
poveikio reiškinius. Kartais tai bandoma susieti 
su kai kuriomis vaistų gamyboje naudo jamomis 
pagalbinėmis medžiagomis. Visada bus tokių atvejų, 
kad vieniems žmonėms kokios nors medžiagos kels 
alergiją ar kitą šalutinį poveikį. To negalima paneigti. 
Ir vaisto originalo aprašyme rasime skiltį apie galimą 
šalutinį poveikį. Svar bu nustatyti tikrąsias tokio 
poveikio pasireiški mo priežastis. Ar jį sukelia vaistinė 
medžiaga, ar jos skilimo produktai, ar jos sintezės 
metu susi dariusieji tarpiniai produktai, kurie nebuvo 
visiš kai pašalinti vaistinės medžiagos gryninimo 
metu, nors tai ir yra griežtai kontroliuojama. Kita 
ver tus, technologiškai sudėtinga pagaminti i 00 proc. 
grynumo vaistinę medžiagą. O galbūt šalutinį po veikį 
sukėlė pagalbinės medžiagos?

Reikalavimus pagalbinių medžiagų kokybei nu-
stato farmakopėja, t. y. standartų rinkiniai, kuriuo-
se surašyti tarptautiniai reikalavimai vaistinėms ir 
pagalbinėms medžiagoms. Pagrindinės pagalbinės 
medžiagos yra plačiai ištyrinėtos, jos naudojamos 
tikrai ne vienoje unikalioje kompozicijoje, t. y. ir 
tabletėse, ir kapsulėse, ir suspensijose, ir 1.1. Jų 
saugumas yra patvirtintas. Deja, kaip jau minėjau, 
visada gali atsirasti individų, kurie bus alergiški, 
netoleruos kokios nors vaisto sudedamosios dalies.
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Generinių vaistų pranašumai?
Generinių vaistų pranašumu galima laiky ti mažesnę 

kainą. Kitas svarbus jų pranašumas, kad šių vaistų 
gamintojai turi galimybę stebėti, vertinti naujo vaisto 
vartojimo patirtį. Kurdami generinį produktą, kai 
naujas vaistas jau rin koje, gamintojai gali diskutuoti su 
gydytojais, dalyvauti konferencijose, kaupti duomenis 
apie produkto vartojimą, stebėti, ar naujas vaistas 
tinka visoms amžiaus grupėms, vienodai veikia vyrus 
ir moteris, ir t. t. Kuriant generinį vaistą, kompanijų 
rizika sumažėja, nes jos gauna pa pildomų duomenų, 
kurių naujos vaistinės me džiagos kūrėjas, pradėdamas 
tiekti naują vais tą į rinką, neturi.

Su generiniais vaistais nėra atliekami kli nikiniai 
tyrimai. Ar yra skirtumų tarp koky bės standartų, 
kurie taikomi etiniams ir generiniams vaistams?

Ne, skirtingų standartų negali būti. Kaip mi-
nėjau, nacionalinės ar tarptautinės vaistų agen tūros 
registruoja ir etinį, ir generinį vaistą, ku riems taiko 
vienodus standartus. Naują vaistinę medžiagą ir naują 
vaistą sukūrusi kompanija, teikdama naujovę vaistų 
agentūrai vertinti, nu rodo ir kokybės parametrus – 
tiek vaistinės me džiagos, tiek jos formos. Ir tai tampa 
kokybės kriterijumi ir standartu visiems kitiems vaistų 
gamintojams. Todėl ir kokybės skirtumų nega li būti. 
Taigi generinių vaistų kokybės rodikliai negali būti 
prastesni.

Ką patartumėte gydytojams, kurie abejoja dėl 
generinių vaistų?

Jei kyla abejonių dėl generinių vaistų koky bės, 
saugumo ir veiksmingumo, būtina atkreipti dėmesį 
į keletą esminių dalykų. Pirma, sukurtą naują vaistą 
ar jo generinius analogus, siekiant gauti teisę tiekti 
tokius produktus į rinką, ver tina tos pačios jau 
minėtos nacionalinės ar tarp tautinės vaistų agentūros. 
Biologinio ekviva lentiškumo tyrimai atliekami, 
siekiant suteikti produktui generinio vaisto statusą. Jei 
patvirti namas bioekvivatentiškumas, tokiam produktui 
pritaikomi ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatai, 
gauti tiriant inovatyvios vaistinės me džiagos ir naujo 
vaisto saugumą ir veiksmingu mą. Todėl iš generinių 
vaistų gamintojų nereikalaujama atkartoti klinikinių 
tyrimų ir skirti tam papildomų investicijų. Be abejo, 
inovatoriai nuveikia milžinišką darbą: jie ištiria vais-
tinę medžiagą ir vaistą, surenka daugybę įro dymų, kad 

jis saugus, veiksmingas, stabilus ir tinka tam tikroms 
būklėms gydyti. Kita vertus, jų duomenys yra saugomi 
ir ginami įvairiais bū dais, išskirtinumo terminais arba 
patentais ati tinkamą laiko tarpą, per kurį, tikėtina, 
susigrą žinamos didžiulės investicijos.

Taigi rinkoje esantys genetiniai produktai yra 
ekvivalentiški biologiniu poveikiu ir turėtų būti 
vertinami kaip vienodai veiksmingi.

Kokios generinių vaistų vartojimo kitose šalyse 
tendencijos?

Yra šalių, kuriose plačiai diegiamos naujo-
sios technologijos, gydymo būdai, tačiau visos 
šalys skaičiuoja pinigus, ypač Skandinavijos ša lys, 
Vokietija. Taigi per pastaruosius l0 metų ge nerinių 
vaistų vartojimas pagal piniginę išraiš ką Europos 
Sąjungos šalyse didėjo apie 10 proc. Danijoje apie 
60 proc. visų vartojamų vaistų yra generiniai. JAV 
irgi skatinamas generinių vaistų vartojimas, čia 
jie sudaro 70-80 proc. visų vais tų. Ir ši tendencija 
išlieka, nes nauji vaistai bran gūs, o patys naujausi – 
dar brangesni. Todėl nuo biudžeto siekiama nuimti 
finansinę brangių vais tų naštą ir kuo greičiau pareiti 
prie generinių. Visose šalyse generiniai vaistai 
vertinami kaip identiški inovatorių sukurtiesiems. 
Jeigu vaistas teisėtai pateko į rinką, vadinasi, įgaliotos 
insti tucijos įvertino jo kokybinius rodiklius, saugu-
mą, veiksmingumą ir suteikė leidimą. Daugiau dėl to 
nediskutuojama, ir vaisto kokybės niekas neginčija. 
Žinoma, įgaliotos institucijos vykdo nuolatinę vaistų 
gamintojų kontrolę ir siekia už tikrinti pacientų 
saugumą, veiksmingąją gydy mą, nuolat stebi rinkoje 
esančius vaistus.

Generinių vaistų paskirtis – būti prieina miems kuo 
didesniam žmonių skaičiui, padidinti konkurenciją 
rinkoje, skatinančią tyrimus, sie kiant atrasti naujus 
gydymo metodus, užregis truoti naujus vaistus. 
Generinių vaistų pateki mas į rinką stipriai motyvuoja 
farmacijos kom panijas toliau ieškoti naujų vaistinių 
medžiagų ir kurti naujausiomis technologijomis 
pagrįs tus vaistinių preparatų veikimo mechanizmus.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Natalija Voronaja
„Internistas“, 2014 Nr. 2

interviu iš LFs veikLos
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13.30-14.00 Profesoriaus Johano Volfgango 
mokslinės veiklos indėlis – Lietuvos 
vaistininkystės  raidai 
Doc. dr. Tauras Antanas Mekas, LSMU, 
Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos 
muziejus

Prof. Johann Wolfgang‘s  Scientific 
Contribution into  Lithuanian Pharmacy 
Assoc. Prof. Dr. Tauras Antanas Mekas, 
University of Health Sciences, Museum of 
Medicine and Pharmacy History,  Lithuania

14.00-15.00 Pietūs Lunch

Sesijos II dalis/ Session II

P o s ė d ž i o 
vedėjas/
Chair

Prof. habil. Dr. Eduardas Tarasevičius, Lietuvos Farmacijos sąjungos  prezidentas, Lietuva
PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI “Vaistininko  teikiamos pagrindinės farmacinės paslaugos 
algoritmai”
PRACTICAL TRAINING „Algorithms of Basic Pharmaceutical services provided by a 
pharmacist“

15.00-15.45 Praktiniai užsiėmimai “Vaistininko  
teikiamos pagrindinės farmacinės 
paslaugos algoritmai”
1 Sekcija
•	 Paciento galvos skausmas - 

vaistininko galvos skausmas?
Vedėja:  Dr. Rima Minkutė
2 Sekcija
•	 Vaistininko paslaugų dėl žaizdų 

atsiradusių susižeidus buityje 
algoritmas

Vedėjas:  Prof. habil. dr. Eduardas 
Tarasevičius
3 Sekcija
•	 Augalinių preparatų vartojimo 

ypatumai peršalimo ligų prevencijai 
ir gydymui

Vedėjos: Doc. dr. Zita Barsteigienė
Prof. dr. Ona Ragažinskienė
4 Sekcija
•	 Vaistininko vaidmuo anemijos 

koregavime
Vedėjas: Prof. dr.  Romas Mačiulaitis
5 Sekcija
•	 Vaistininko pagalba metant rūkyti: 

kuo galime padėti visuomenės 
vaistinės pacientams?

Vedėja: Dr. Jurgita Daukšienė

Workshop session: 
Section 1
Algorithms of Basic Pharmaceutical services 
provided by a pharmacist“

Is Patient‘s Headache Pharmacist‘s 
Headache? 

Moderator:  Dr. Rima Minkutė
Section 2
Pharmacist‘s Services for Wounds Resulting 
from Injury at Home Algorithm

Moderator:  Prof. habil. dr. Eduardas 
Tarasevičius
Section 3
• Herbal Agents in the Peculiarities of a Cold 
Prevention and Treatment
Moderators Doc. dr. Zita Barsteigienė
Prof. dr. Ona Ragažinskienė
Section 4
Role of pharmacist in the management of anemia
Moderator: Prof. Dr.  Romas Mačiulaitis
Section 5
• Pharmacist‘s help   in smoking cessation.
Moderator: Dr. Jurgita Daukšienė

15.45-17.00 Praktinių užsiėmimų atskirų sekcijų 
rezultatų pristatymas

Result  presentation  of individual sections 
and workshops 

17.00-17.30 Vaistininko tribūna – problemos, 
pasiūlymai, diskusijos

Pharmacist platform - problems, suggestions, 
discussions

17.30-18.00 Suvažiavimo dokumento priėmimas / 
Pažymėjimų įteikimas 

Discussion and closing remarks / Resoliution 
Certificates 

18.00-20.00 Baigiamosios diskusijos prie kavos Gala    D i n n e r

iš LFs veikLos

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS XXXI  SUVAŽIAVIMAS IR TARPTAUTINĖ 
MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA, Kaunas, 2016 10 08

31th Congress  and International Conference of the
Lithuanian Pharmaceutical Association

Programa/ Programme
Spalio 8d, šeštadienis

8th  October, Saturday
9.00-10.00 Registracija   Registration

Sesijos I dalis/ Session I
P o s ė d ž i o 
vadovės/
Chair

Vaistininkė/  Pharmacist Birutė Varanavičienė, Lietuva/Lithuania 
Prof. dr.  Ona Ragažinskienė, VDU, Lietuva/Lithuania 

10.00-10.15 LFS  suvažiavimo ir tarptautinės 
konferencijos  atidarymas 
Prof. habil. Dr. Eduardas Tarasevičius, 
Lietuvos Farmacijos sąjungos  
prezidentas, Lietuva

Opening Ceremony by 
Prof. habil. Dr. Eduardas Tarasevičius 
President of the  Lithuanian Pharmaceutical 
Association, Lithuania

10.15-10.40 Farmacinės rūpybos paslaugų 
pagrindimas teisės aktais Lietuvoje
Dr. Jadvyga Zinkevičiūtė, LR Sveikatos 
apsaugos viceministrė, Lietuva

Main Legislation on Pharmaceutical Care 
in Lithuania 
Dr. Jadvyga Zinkevičiūtė, Vice Minister of 
Ministry of Health, Lithuania

10.40-11.00 Lietuvos farmacijos fakulteto naujovės 
ir specialistų rengimo iššūkiai 
Prof. dr. Liudas Ivanauskas, Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas

Changes  and Challenges in Pharmaceutical 
Education in the Faculty of Pharmacy
Prof. Dr. Liudas Ivanauskas, University of 
Health Sciences, Lithuania

11.00-11.40 Bioetikos vaidmuo medicinoje
Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas, 
Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto Santuokos ir 
šeimos studijų centro direktorius 

The Importance of Bioethics in Medicine  
Prof. Dr. Andrius Narbekovas, Director of 
Family Studies Center, Catholic Theological 
Faculty, VMU Lithuania

11.40-12.00 Atgaivos pertraukėlė /
Posterių pristatymas

Coffee Break/ Poster session

12.00-12.30 Farmacinės rūpybos paslaugos 
Didžiosios Britanijos vaistinėse
Vaistininkas Anatolijus Kostiuškevičius, 
Jungtinė Karalystė

Pharmaceutical Care Services in the 
Pharmacies in the UK
Pharmacist Anatolijus Kostiuškevičius, UK

12.30-13.00 Klinikinė farmacija Latvijoje: 
studijos ir praktika
Vaistininkė Inese Sviestina, Vaikų 
klinikinė universitetinė ligoninė, Riga, 
Latvija 

Clinical Pharmacy in Latvia: Study and 
Practice
Pharmacist  Inese Sviestina,
Children‘s Clinical University Hospital , 
Riga,  Latvia

13.00-13.30 Kas yra klinikinė farmacija ir kas ne?  
Prof. dr. Romas Mačiulaitis, LSMU 

The Understanding of Clinical Pharmacy.
Prof. dr. Romas Mačiulaitis, University of 
Health Sciences, Lithuania

iš LFs veikLos
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FOTOREPORTAŽAS IŠ FIP 76-OJO 

KONGRESO BUENOS AIRĖSE

iš FiP veikLos

2016 metų vasaros pabaigoje (rugpjūčio mėn. 28 – rugsėjo 
mėn. 01) Buenos Airėse, Argentinoje vyko kasmetinis 
Tarptautinės farmacijos federacijos organizuojamas 
farmacijos mokslų ir praktikos specialistų kongresas, 
kurio pagrindinė tema: „Sumažinti globalų susirgimų 
plitimą – augantis iššūkis vaistininkui!”.

Kaip ir kasmet, FIP organizuojamą kongresą galima 
vadinti vienu didžiausiu metų renginiu farmacijos pasaulyje. 
Šį sykį, į Buenos Aires kongresas sukvietė daugiau nei 2000 
farmacijos specialistų bei 243 lektorius iš viso pasaulio, 
tiesa, verta pažymėti, kad dalyvių koncepcija truputį 
pasikeitė: šį kartą Europos valstybių atstovų buvo kiek 
mažiau nei įprastai, o beveik pusė visų dalyvių buvo Pietų 
Amerikos valstybių farmacijos specialistai. 

Lektoriai savo pranešimais išpildė potemes tokias kaip: 
1) lėtinių ligų valdymas vaistinėje, 2) užkrečiamųjų ligų 
prevencija, 3) IT sprendimai vaistinėje, 4) pacientų poreikių 
kitimas, 5) sveikatos sistemos išteklių optimizavimas. 
Toliau tekste trumpai apibūdinsiu pagrindines pranešimų 
mintis.

Lėtinių ligų valdymo potemės pranešimai priminė 
vaistininkams, kokią svarbią vietą jie užima pacientų 
priežiūros grandinėje, pateikta statistika, kuri teigia, jog 
viso pasaulio vaistininkystė juda paslaugų suteikimo 
gyventojams link, o lėtinių ligų valdymo paslaugos 
vaistinėje nebe ateities, o jau šių dienų tendencija. Lektoriai 
supažindino su naujomis, ką tik sukurtomis paslaugomis 
kaip demencijos valdymo, tuberkuliozės, ebolos prevencijos 
programomis. 

Bene didžiausias dėmesys šiais metais buvo skirtas 
užkrečiamųjų ligų prevencijai, o tiksliau – vakcinacijos 
paslaugai vaistinėje. Vakcinų administravimą Europos 
Sąjungoje vykdo jau 13 valstybių, pastaraisiais metais jų 
sąrašą papildė Danija ir Portugalija. Vaistininkai praktikai 
demonstravo jau turimą statistiką, skiepijimo apimtis, 

pacientų pasitenkinimą paslauga. Danijos vaistininkai 
dalijosi savo įspūdžiais bei turima šviežia patirtimi pacientų 
poreikių valdyme, airiai pasidžiaugė, kad kiekvienais metais 
ši vaistininko teikiama paslauga tendencingai auga bent 
24%, o daugiau nei 68% pacientų atvyksta vakcinacijai į 
vaistinę jau nebe pirmą kartą. 

Airijos farmacijos sąjungos duomenys apie vakcinaciją.

Season No of Pharmacy 
Vaccinations

% Increase on 
Previous Season

2011/12 9,125
2012/13 18,358 101%
2013/14 40,991 123%
2014/15 51,227 24%
2015/16 62,514 24%

Naujųjų technologijų taikymas vaistinėje susilaukė ypač 
didelio kongreso dalyvių susidomėjimo. Tai pasaulyje nauja 
sritis, be technologinių sprendimų vaistinės mastu, lektoriai 
teikė pasiūlymus kaip vaistinė turi save pristatyti internete, 
demonstravo naujausias m-sveikatos programų tendencijas. 
Sesiją vainikavo mokslininkas Rob Moss iš Nyderlandų 
užbaigdamas skambiu pasakymu: „Sveikatos priežiūros 
ateitis yra Jūsų išmaniąjame telefone“.

Reikšmingą kongreso dalį užėmė Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) atstovų pranešimai apie augančius 
sveikatos priežiūros kaštus ir būdus, kaip galima šiuos 
kaštus suvaldyti. Buvo pristatomi sisteminiai sprendimai, 
tokie kaip nauji vaistų kompensavimo mechanizmai, 
alternatyvaus sveikatos draudimo rūšių plėtra, tendencingos 
investicijos į pacientų prevenciją, vaistinės, kaip paslaugų 
tiekėjos apmokėjimo sistema. Reikšminga pažymėti, kad 
13-oje ES valstybių jau yra įgyvendinta nauja apmokėjimo 
sistema, kurioje valstybė kompensuoja ne vien pacientui 
reikalingą vaistą, tačiau ir vaistininko suteikiamą farmacinę 
paslaugą, taip motyvuojant vaistininką įsiklausyti į 
kiekvieną pacientą individualiai. 

Apibendrinant visus pranešimus, galima padaryti 
pagrindines kongreso išvadas: 1) vaistinėje teikiamų paslaugų 
spektras plečiasi, jų apmokėjimas yra įgyvendinamas vis 
daugiau valstybių; 2) Kasmet vakcinacija vaistinėse yra 
įgyvendinama tiek ekonomiškai silpnose, tiek stipriose 
valstybėse. Prognozuojama, kad globaliai 5 metų bėgyje 
vakcinacija vaistinėje taps neatsiejama vaistininko 
praktika; 3) Vaistinės stengiasi globalizuotis panaudodamos 
išmaniąsias technologijas, taip mėginama priartėti prie 
naujų paciento poreikių ir išlikti reikšmingiems paciento 
priežiūros grandinėje.

LSMU Klinikinės farmacijos katedros 
doktorantas Arturas Nastaravičius

ĮSPŪDŽIAI IŠ TARPTAUTINĖS FARMACIJOS 
FEDERACIJOS (FIP) 76-OJO KONGRESO

BUENOS AIRĖSE (ARGENTINOJE)

iš FiP veikLos
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FF absoLventų susitikiMai

FOTOREPORTAŽAS IŠ 

TRADICINIO FF XXXII LAIDOS 

ABSOLVENTŲ SUSITIKIMO

FF absoLventų susitikiMai

F O T O R E P O R TA Ž A S
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FF absoLventų susitikiMai
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Liepos  savaitgalį  ne tik susirinkti į kasmetį grupės 
susitikimą , bet ir patyrinėti gimtą kraštą pakvietė grupės 
draugė Audronė su  savo  vyru  Audriumi. Pro Birštoną, 
Punią , Varėną - į gražiąsias Dainavos girias, o paskutinis 
kelionės taškas - pietų Lietuvos kaimas Zervynos.

Pirmoji susitikimo vieta – Birštonas , pastaraisiais 
metais labai išgražėjęs:

sutvarkytos miesto gatvės, restauruoti senieji 
pastatai, įrengtas Kneipo skverelis, gražus palei Nemuną 
vingiuojantis pasivaikščiojimo takas ir nuostabi Nemuno 
vingio panorama nuo Vytauto kalno. Toliau mūsų 
automobilių kolona pasuka  Punios link, stabtelime 
pasigrožėti vaizdu  į Nemuną nuo legendomis apipinto 
Punios piliakalnio. Dar toliau kelias pasuka  Varėnos 
link, už kurios prasideda puikieji Dzūkijos šilai, net širdis 
uždainuoja, važiuojant per juos.

 „Vienkiemiai tarp Dzūkijos miškų, tarp kalvelių ir 
kaimai, nuo seno jungiantys sodybas bei jų gyventojus, 
– tai vis dar kraštovaizdžio dalis. To, kuris mielas akiai, 
artimas širdžiai, kurio ypatingas grožis išreikštas daugelyje 
kūrinių. Kas gi sudaro žavesį ir jaukumą, būdingą senųjų 
sodybų erdvėms, kokia jėga, verčianti kaskart atsigręžti ir 
pasigrožėti, slypi šimtmečiais gludintuose pavidaluose? 
Jie kalba ne tik praeičiai. Gyvenimo vertės suvokimą 
liudijančios formos teigia, kad architektūra gali būti 
terpė, ugdanti savasties jausmą, kuris padeda tausoti 
pasaulį ir save. Kresni tūriai, prisitaikę prie reljefo, 
pratęsia gamtos ritmą, primenantį darnos – vidinės ir su 
aplinka – patyrimus. ... Senosios sodybos neišvengiamai 
nyksta: sparčiai besikeičiantis gyvenimo būdas ir medžio 
trapumas stumia užmarštin ..., šimtus metų puoselėtą 
grožį. (Aistė Andriušytė,Vingaudas Baltrušaitis, Ilona 
Burinskaitė, Gražina Žumbakienė“Dzūkijos tradicinė 
kaimo architektūra“).

Toks ir  Zervynų kaimas, tarsi besipriešinantis 
laiko tėkmei, kurio gyventojai bando išlaikyti senąją 
architektūrą ir modernumui bei šiuolaikiškumui čia dar 
nėra vietos.

Visi smagūs sustojame ties sodyba, kur mūsų laukia 
jos šeimininkas, gimęs ir augęs Zervynose, ir tuoj kviečia 
prie dzūkiško vaišių stalo. O mes po kelionės tokie alkani 
nesikuklindami puolame prie gausių vaišių, ragaujame  
gardžių lašinukų su rugine duona ir paraugtais agurkais, 
užgerdami puikia dzūkiška naminuke,  grikinės „babkos“, 
mėsos kukulių su bulvėmis, uogų gaivos. 

Tik kai visi sotūs, esame kviečiami pasivaikščioti po 
gatvinį Zervynų kaimą.  „Dzūkijoje, lyginant su kitais 
Lietuvos regionais, išlikę daugiausia Valakų reformos 
įtakotų gatvinių kaimų, kurių struktūra nedaug tepakito 
nuo anų laikų. Kadangi lenkų okupuotoje dalyje žemės 

reforma, kurios metu kaimai skirstyti į vienkiemius, 
beveik nebuvo vykdoma, tai pietryčių Lietuva ir išskiria 
gatvinių kaimų gausa.“ ( Aistė Andriušytė, Vingaudas 
Baltrušaitis, Ilona Burinskaitė, Gražina Žumbakienė 
„Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra“).

Keliaujame per kaimą ir „teka“ pasakojimas apie 
praeitus laikus apie savitą ir nelengvą dzūkų gyvenimą. 
Kaip to gyvenimo paminklas ir yra senoji išlikusi medinių 
pastatų architektūra. Jaukios medinės pirkios, svirnai, 
medinės tvoros, mediniai kryžiai, kai kur „aprengti“ 
baltomis prijuostėlėmis. 

Posakį apie nepaprastus Dzūkijos miškų turtus 
akivaizdžiai iliustruoja ir  dabartinio gyvenimo realija - 
dėžės surinktų miško gėrybių: tiek baravykų, voveraičių 
ir uogų vienoje vietoje retas iš mūsų yra regėjęs.

Besišnekučiuodami su savo palydovu pasiekiame ir 
kaimo kapinaites.

Po jaukiai siūruojančiomis pušimis klausomės 
zervyniškių gyvenimo istorijų : toks paprastas ir kartu 
nepaprastas rodosi dzūko gyvenimas – ir žavus, kad taip 
arti gamtos, ir sunkus, kad taip toli nuo labiau civilizuoto 
pasaulio.

Aplankę mieląsias Zervynas sukome ieškoti vietos 
vakaronei ir nakvynei.

Vakarinę susitikimo dalį pradėjome Audronės 
pasiūlyta draugų daina.

Vakarojome , dainavome ilgai Aukštakalnio sodyboje 
prie Pabezninkų ežero. Mūsų susitikimuose privaloma 
prisiminti smagias studijų laikų dainas, juolab, kad patyrę 
mūsų „chorvedžiai“ : Zenius, Gintaras, Rolandas, vedė 
melodijas vieną po kitos.

O gražų saulėtą kitos dienos rytą maudėmės ežere 
ir sodybos tvenkinyje, miškelyje ieškojome grybų, 
šurmuliavom ir klegėjom, dalinomės mintimis apie 
gyvenimą ir , kaip visada, aptarinėjome  ir profesinius 
reikalus. Susitikime dalyvavęs profesorius Eduardas 
Tarasevičius vis kreipė kalbą  dabar labai  madingo 
augalo gauromečio link, jo savybių ir panaudojimo.

Katile smagiai kunkuliavo susitikimo šeimininkų 
verdama gardi sriuba, stalas lūžo nuo gardžių Audronės 
ir kitų grupės draugių iš Kauno paruoštų patiekalų, 
nepaprasto skonio tortų  ir pyragų. 

Ką ten besakysi: „grupiokės“ ne tik šaunios 
vaistininkės, bet ir puikios šeimininkės, privaišino, 
primylėjo, ne tik per barzdą varvėjo...

Atsisveikinome iki kitų metų -.iš mielosios Dzūkijos 
mūsų susitikimas keliasi į Aukštaitiją.

Jolanta Narbutienė,
KMU FF XXXII-osios laidos absolventė

GIMTOJO KRAŠTO KELIAIS
(Tradicinis FF absolventų susitikimas)

FF absoLventų susitikiMai
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2016 m. rugsėjo 13-16 d. Charkove (Ukraina) 
įvyko VIII Nacionalinis Ukrainos farmac-
ininkų kongresas. Į šį renginį buvo pakviesti 
skaityti pranešimus LFS prezidentas prof. habil.. 
dr. Eduardas Tarasevičius ir LSMU Analizinės 
ir toksikologinės katedros vedėjas prof. dr. 
Liudas Ivanauskas. Nesant vienos nacionalinės 
farmacijos visuomeninės organizacijos, šį kongreso 
organizatorių sąrašą sudarė 12 institucijų (sveikatos 
ministerija, mokslo ir švietimo ministerija, 
nacionalinės medicinos mokslų akademija, 
valstybinė vaistų agentūra, Charkovo regiono 
administracija ir taryba, miesto taryba, visuomeninė 
Charkovo regiono farmacijos darbuotojų asociacija, 
Ukrainos farmacijos rūmai, Ukrainos reitingo 
agentūra ir nacionalinis farmacijos universitetas). 
Dalyvių registracija vyko rugsėjo 13 d. Nacionalinio 
farmacijos universiteto patalpose. Užsienio 
delegacijų atstovus priėmė trumpam pokalbiui 
šio universiteto rektorius akad. prof. Valentin 
Chernykh, kuris visus šiltai pasveikino ir pristatė 
naujausius universiteto darbus. Beje tai vienintelis 
tokio pobūdžio farmacijos universitetas Europoje. 
Jame studijuoja 17000 studentų. Rugsėjo 14d. 
vyko iškilmingas kongreso atidarymas  Charkovo 
nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro 
didžiojoje salėje. Į kongresą atvyko apie 1500 
delegatų ir dalyvių. Kongresą atidarė ir pasveikino 
jo dalyvius Sveikatos viceministras R. Ilyk. Toliau 
plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė Farmak 
įmonės generalinė direktorė F. Zhebrovska, 
Nacionalinio farmacijos universiteto rektorius, 
akademikas  V. Chernykh, vaistų agentūros  vadovė 
I. Suvorova, „Farmacijos enciklopedijos“ leidėjas 
I. Kriachok, Arterium korporacijos direktorius 
S. Sur, leidinio „RX INDEX“ sudarytojas prof. 
I Zupanec. Popietiniame plenariniame posėdyje 
buvo pateiktas FIP generalinio sekretoriaus L. 
Besancon video pranešimas. Po to pranešimą 
skaitė Lenkijos farmacijos rūmų sekretorius J. 
Lazowski, Ukrainos farmakopėjos centro vadovas 
O. Gryzodub. LFS prezidentas prof. Eduardas 
Tarasevičius apie visuomeninės farmacininkų 
organizacijos vaidmenį remiantis FIP patirtimi. 
Ukarainos karinės farmacijos problemas pristatė 
prof. O Shmatenko. Tolimesni pranešimai buvo 
skirti vaistų reguliavimo sistemos tobulinimo 

problemoms, , nano farmakologijos vystymo 
galimybių vertinimui, generinių vaistų registravimo 
klausimams bei Ukrainos vaistų rinkos apžvalgai. 
Rugsėjoi 15-16 dienos buvo skirtos mokslinių 
pranešimų sesijoms, kurios vyko Nacionalinio 
farmacijos universiteto auditorijose. Pagal 
tarptautinius standartus pranešimai buvo skaitomi 
simpoziumuose  darbo grupėse,  seminaruose  Prof. 
dr. L. Ivanauskas  kartu su Ukrainos mokslininkais 
prof. V. Georgiyants, I. Suvorova, O Gryzodub 
vadovavo „Šiuolaikinės farmacinės analizės ir vaistų 
standartizacijos“ sekcijos darbui ir padarė pranešimą 
apie Efektyviosios skysčių chromatografijos 
metodų taikymo perspektyvas farmacinėje 
analizėje. Kongreso metu buvo pateikti ir stendiniai 
pranešimai.

Vertinant šią viešnagę į Ukrainą reikia pažymėti, 
kad mus sutiko nuoširdūs kolegos, kurie domėjosi 
mūsų farmacijos studijų ir farmacijos praktikos 
sistema, stengėsi supažindinti du jų vykdomais 
moksliniais darbais , išleistais vadovėliais, katedrų 
tradicijomis ir miestų įžymybėmis. Pakeliui 
į kongresą Charkove mes aplankėme Lvovo 
medicinos universitetą, kuriame kandidatinę 
disertaciją rengė vadovaujant prof. M. Turkevičiui 
ir apgynė  aspirantas E. Tarasevičius, o  aspirantas 
L. Ivanauskas toksikologinės chemijos katedroje, 
kuriai vadovavo prof. V. Kramarenko taip pat 
sėkmingai apgynė disertaciją. Lvove teko maloni 
proga pabendrauti su katedrų vedėjais R. Lesyku, I. 
Galkevič, R. Darmohrajumi. Šiltai mus sutiko ir šio 
universiteto rektorius akad. prof. B. Zimenkovskis, 
kuris būdamas  farmacininku sėkmingai vadovauja 
stambiam medicinos universitetui. Maloniai 
nustebino šiam universitetui priklausantis 
didelis vaistinių augalų sodas, kuriame įsikūrusi 
farmakognozijos ir botanikos katedra. Jos vedėjas 
aptarė su prof. L. Ivanausku tolimesnio mokslinio 
bendradarbiavimo galimybes. Nuoširdžiai dėkojame 
vaistininkų Irinos ir Romano šeimai už šiltą 
priėmimą ir katedrose, ir namų aplinkoje, o taip 
pat už ekskursijas Lvovo gražėjančiomis gatvėmis 
aplankant muziejines vaistines, bažnyčias, kultūros 
paminklus.

Žurnalo skaitytojams pateikiame fotoreportažą iš 
minėto kongreso. 

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

ĮSPŪDŽIAI IŠ UKRAINOS NACIONALINIO 
FARMACININKŲ VIII-JO KONGRESO

iš LFs veikLos

Liepos 5-16 d. Lietuvoje vėšėjo Nacionalinio 
Charkovo Farmacijos universiteto (Ukraina) 
mokslininkų delegacija, kuriai vadovavo 
Farmacinės chemijos katedros vedėja prof. 
Viktorija Georgianc. Mokslininkai atliko 
tyrimus analizinės ir toksikologinės chemijos 
katedroje, kuriai vadovauja prof. Liudas 
Ivanauskas. Svečiai dalyvavo ir Valstybės 
įkūrimo renginiose Kernavėje, Respublikinėje 
dainų šventėje, aplankė prof. A. Gendrolį 
ir pasveikino jį 90-mečio proga. Beje, šis 
profesorius bendradarbiavo su Charkovo 
mokslininkais vykdant mokslinius tyrimus vaistų 
technologijos srityje.
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F O T O R E P O R TA Ž A S

Vaistinių preparatų registravimas, 
perregistravimas ir keitimai
2.1. Reikalavimai vaistinių registravimui  
2.1.1. Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, 
suspaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų 
registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių 
augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros 
aprašo, vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio 
pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių 
preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių 
tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės 
ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, 
pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant 
vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, 
teisės į vaistinio preparato registracijos perleidimo kitam 
asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo (Įsakymas) 
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-596/2007-07-10/
Įsigalioja nuo 2007-07-15)
2.2. Reikalavimai vaistinio preparato registracijos 
pažymėjimo priedams
2.2.1. Dėl paraiškų registruoti vaistinį preparatą, 
perregistruoti vaistinį preparatą, pakeisti registracijos 
pažymėjimo sąlygas, teisės į vaistinio preparato registraciją 
perleidimo, nereglamentiniam pakuotės ir (ar) pakuotės 
lapelio keitimui, vaistinio preparato klasifikacijos keitimui 
ir registracijos pažymėjimo priedų formų bei standartinius 
teiginius, MedDRA terminus ir laikymo sąlygų 
apibūdinimus, kurie turi būti vartojami vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje, patvirtinimo (VVKT įsakymas)  
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-755/2015-07-03)
2.2.2. Gairės vaistinio preparato charakteristikų santraukai 
ruošti  (Reikalavimai) (tik anglų kalba)
2.2.3. Paaiškinimai kaip pildyti registracijos pažymėjimų 
priedų formas  (Dokumentas) (tik anglų kalba)
2.2.4. Homeopatinio vaistinio preparato, registruojamo 
taikant supaprastintą procedūrą, išorinės pakuotės 
ženklinimo / pakuotės lapelio  40.5 Kb (VVKT 
įsakymas, Šablonas) (Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba/1A-313/2005-06-10)
2.2.5. Bendros Baltijos pakuotės reikalavimai (Common 
Baltic Package Guidance)   (Reikalavimai) (tik anglų kalba)
2.2.6. Reikalavimai informacijos apie preparatus šablonams 
pildyti  58.5 Kb (VVKT įsakymas) 
(patvirtinta VVKT viršininko 2003 m. gruodžio 8 d. 
įsakymu Nr. 1A-595)
2.2.7. Komisijos reglamentas Nr. 1234/2008 (Reglamentas) 
2008 m. lapkričio 24 d „dėl žmonėms skirtų vaistų ir 
veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų 
keitimo nagrinėjimo“
2.2.8. Komisijos komunikatas Nr. 2010/C 
17/01 (Komunikatas) 
2010-01-22 „Communication from the Commission 
— Guideline on the details of the various categories of 
variations to the terms of marketing authorisations for 
medicinal products for human use and veterinary medicinal 
products“
2.2.9. Bendros Lenkijos-Lietuvos pakuotės 
reikalavimai (Common Polish-Lthuanian Labelling 
guidance)

2.2.10. BTD (Bendrasis techninis dokumentas) formato 
reikalavimai (tik Anglų kalba)
2.2.11. Rekomendacijos dėl vaistinių preparatų pavadinimų 
priimtinumo (tik Anglų kalba)
2.2.12 Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos 
registravimo procedūrų koordinavimo grupės (Co-
ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures (Human) – CMD(h)), parengti atsakymai į 
klausimus
2.2.13 Europos Komisijos sprendimai po arbitražo 
procedūros
2.3. Kita
2.3.1. Dėl Vaistinių preparatų ir medicininės paskirties 
gaminių registravimo numerių rašymo tvarkos 
patvirtinimo (Reikalavimai, VVKT įsakymas) 
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-193/2004-04-07/
Įsigalioja nuo 2004-05-01/Valstybės žinios, 2004, Nr.56-
1975)
2.3.2. Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir 
vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei 
Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašų 
patvirtinimo (VVKT įsakymas) (Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba/1A-159/2011-02-23/Įsigalioja nuo 2011-05-01/
Valstybės žinios, 2011, Nr.25-1244)
2.3.3. Dėl formų patvirtinimo (VVKT įsakymas) 
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-479/2006-08-29/
Įsigalioja nuo 2006-09-01/Valstybės žinios, 2006, Nr.93-
3675)
2.3.4. Dėl vaistinių preparatų pakuočių 
išpardavimo (VVKT įsakymas) (Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba/1A-233/2011-03-24/Įsigalioja nuo 2011-03-30/
Valstybės žinios, 2011, Nr.37-1795)
2.3.5. Prašymo dėl leidimo peržiūrėti bylą tipinė 
forma (VVKT įsakymas, Forma, Prašymas) 
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-1303/2008-11-25/
Įsigalioja nuo 2008-12-05/Valstybės žinios, 2008, Nr.139-
5528) 
2.3.6. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) būtinųjų 
vaistų sąrašas (Sąrašas)
2.3.7. Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos 
rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis 
užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio 
kalba, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Įsakymas) 
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-698/2013-07-15/
Įsigalioja nuo 2013-07-19/Valstybės žinios, 2013, Nr.77-
3913)
2.3.8. Dėl Prašymo gauti leidimą laikinai tiekti Lietuvos 
Respublikos rinkai registruotą vaistinį preparatą pakuotėmis 
užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio 
kalba, formos patvirtinimo (Įsakymas) (Forma, 2015 m. 
rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-902 redakcija) 
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/(1.4)1A-870/2013-08-
08/Įsigalioja nuo 2013-08-11/Valstybės žinios, 2013, Nr.87-
4384) 
2.4. Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklės
2.4.1. Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių 
patvirtinimo (Įsakymas) 
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-228/2007-03-30/
Įsigalioja nuo 2007-04-06/Valstybės žinios, 2007, Nr.39-
1456).

Šaltinis: www.vvkt.lt 

oFiciaLi kronika

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1039978
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1048586&p_tr2=2
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdHYnlzeWxiYVdTbld0bm05bHNhV2VaYUpkbmFtNlRscGh1MWNYUGI4T1RtNXZReUtsb1oyQ3VhSzZZeld1dGxwSm96WldybTVOcnBKbmJsTVJxenNTYng4V2VsWnVnWnF4dXBabk9hV2hyMm1mWGxxSnQySmxqYjlQSGtXYlBtWkhMeU1xZm02Um1uVyUyQnJ5NUZuc0pYS1pzcHJvM0RKYXFkd2xjWEliTXZFbnBqSG5XZHRhV2xxYm5ETW1HbG5hTlJueFpXZG5wOXJpNXFwbDVkb2twZGluWktXWm1sc2xHdHNic21hbG1lWDFHakZsSjJhbjIxdm5nJTNEJTNE
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdHYnlzeWxiYVdTbld0bm05bHNhV2VaYUpkbmFtNlRscGh1MWNYUGI4T1RtNXZReUtsb1oyQ3VhSzZZeld1dGxwSm96WldybTVOcnBKbmJsTVJxenNTYng4V2VsWnVnWnF4dXBabk9hV2hyMm1mWGxxSnQySmxqYjlQSGtXYlBtWkhMeU1xZm02Um1uVyUyQnJ5NUZuc0pYS1pzcHJvM0RKYXFkd2xjWEliTXZFbnBqSG5XZHRhV2xxYm5ETW1HbG5hTlJueFpXZG5wOXJpNXFwbDVkb2twZGluWktXWm1sc2xHdHNic21hbG1lWDFHakZsSjJhbjIxdm5nJTNEJTNE
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTJHVnlzaWxaYVdSbldabm1ObHBhWmFaa3BlWWFtNlRtWmlaMWNYUG5NT2FtOG5RbHFsb1o1S3VsNjZielphdFpaS1J6V3VybnBOdXBIRGJ4OFJ1enBtYnk4WElsVzJnWnF5Y3Bjak9tV2hzMm1YWG1hSnMyR3RqbmRQQ2taalBtNUdaeUptZmw2U1RuWmlyekpHWXNKbktaY3FWbzJ6Smw2ZHJsY1BJbTh2RW5wbkhtMmR0YVpaeG1HdkttNVpubHNobzBKV2FjSjluZkpyVmw4OXN4NWFoeTlLYWwybXNaS0djcHA3TGJLaHMxR25UbFp4dzFHMlZiOWlhdzVuV21hSEh4TWliYTZpUm1XcXNuTmhrb212V1k5VnBvSnJTYktodDI1bkxadERGbHBuTG02RnJtWlNibUtITHpKaXVhOWRvd21pWm5OQ1hvMiUyRlVsY051MVpaZ3g4YkpwV3ViWm5PWGM1byUzRA==
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTJHVnlzaWxaYVdSbldabm1ObHBhWmFaa3BlWWFtNlRtWmlaMWNYUG5NT2FtOG5RbHFsb1o1S3VsNjZielphdFpaS1J6V3VybnBOdXBIRGJ4OFJ1enBtYnk4WElsVzJnWnF5Y3Bjak9tV2hzMm1YWG1hSnMyR3RqbmRQQ2taalBtNUdaeUptZmw2U1RuWmlyekpHWXNKbktaY3FWbzJ6Smw2ZHJsY1BJbTh2RW5wbkhtMmR0YVpaeG1HdkttNVpubHNobzBKV2FjSjluZkpyVmw4OXN4NWFoeTlLYWwybXNaS0djcHA3TGJLaHMxR25UbFp4dzFHMlZiOWlhdzVuV21hSEh4TWliYTZpUm1XcXNuTmhrb212V1k5VnBvSnJTYktodDI1bkxadERGbHBuTG02RnJtWlNibUtITHpKaXVhOWRvd21pWm5OQ1hvMiUyRlVsY051MVpaZ3g4YkpwV3ViWm5PWGM1byUzRA==
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTJHVnlzaWxaYVdSbldabm1ObHBhWmFaa3BlWWFtNlRtWmlaMWNYUG5NT2FtOG5RbHFsb1o1S3VsNjZielphdFpaS1J6V3VybnBOdXBIRGJ4OFJ1enBtYnk4WElsVzJnWnF5Y3Bjak9tV2hzMm1YWG1hSnMyR3RqbmRQQ2taalBtNUdaeUptZmw2U1RuWmlyekpHWXNKbktaY3FWbzJ6Smw2ZHJsY1BJbTh2RW5wbkhtMmR0YVpaeG1HdkttNVpubHNobzBKV2FjSjluZkpyVmw4OXN4NWFoeTlLYWwybXNaS0djcHA3TGJLaHMxR25UbFp4dzFHMlZiOWlhdzVuV21hSEh4TWliYTZpUm1XcXNuTmhrb212V1k5VnBvSnJTYktodDI1bkxadERGbHBuTG02RnJtWlNibUtITHpKaXVhOWRvd21pWm5OQ1hvMiUyRlVsY051MVpaZ3g4YkpwV3ViWm5PWGM1byUzRA==
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTZpYTJNcWhtYXhrWjJxbHpKR1hwbWpEWU1kcm9KclFhNW1aMlphUm5ObkltSlhMeXFKdG5XU3JhV2VieUd5aWxkQ1V4cFZwYUp0bGFabWVtSkJxMHBtV204aktjVzE3WUtkc3BablBhYWhtMG1XQm1IbHJ4V3VnbkpTWmtHbVFtNmZHeThpYVpabG1wcGlibU1lVmEyZVVacEZwY0cyU2FxU2N5cG5JbDUyYWJjZyUzRA==
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTZpYTJNcWhtYXhrWjJxbHpKR1hwbWpEWU1kcm9KclFhNW1aMlphUm5ObkltSlhMeXFKdG5XU3JhV2VieUd5aWxkQ1V4cFZwYUp0bGFabWVtSkJxMHBtV204aktjVzE3WUtkc3BablBhYWhtMG1XQm1IbHJ4V3VnbkpTWmtHbVFtNmZHeThpYVpabG1wcGlibU1lVmEyZVVacEZwY0cyU2FxU2N5cG5JbDUyYWJjZyUzRA==
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTJHZDE1YXBiYXFWWjVpa3k5RmtuSlhGa3MyVlpuREticWllMXNlUmE5bVRxWnpaeUdWb3JXaXJsNTNKMUdpc2xKT1MxNVZtbk5xWHFtN1JsOWFZa1phb25kakhvV3VzWjJkdXBjeVJsYVpwdzJiSGE2QnUwRzJaY05uQ2tXN1ptNWlkeThxaWFaMWxxMnhubU1pYW9tUFFaY2FaYW5DWWFXUnVsTWJHYnRIRWxaMmR5bXFiYTJocGFXYWJ4cFdvbGNkcG5HZHluQSUzRCUzRA==
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTJHZDE1YXBiYXFWWjVpa3k5RmtuSlhGa3MyVlpuREticWllMXNlUmE5bVRxWnpaeUdWb3JXaXJsNTNKMUdpc2xKT1MxNVZtbk5xWHFtN1JsOWFZa1phb25kakhvV3VzWjJkdXBjeVJsYVpwdzJiSGE2QnUwRzJaY05uQ2tXN1ptNWlkeThxaWFaMWxxMnhubU1pYW9tUFFaY2FaYW5DWWFXUnVsTWJHYnRIRWxaMmR5bXFiYTJocGFXYWJ4cFdvbGNkcG5HZHluQSUzRCUzRA==
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2008_1234/reg_2008_1234_lt.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c17_1/c17_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c17_1/c17_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/b/update_200805/ctd_05-2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/b/update_200805/ctd_05-2008_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2014/06/WC500167844.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2014/06/WC500167844.pdf
http://www.hma.eu/20.html
http://www.hma.eu/20.html
http://www.hma.eu/20.html
http://www.hma.eu/20.html
http://www.hma.eu/20.html
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/refh_others.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/refh_others.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231011&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231011&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231011&p_query=&p_tr2=
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=bTJHZDE4aXBsNnBrWjI2a250R2FuSmZGWmMyVlpuREtsNmh1MXNPUm1ObkpxY3JaeUdXWnJXaXJacDNNMUphc2w1T1MxNWxtYnRxWnFwN1JsZGFja1p1b21OaVdvWmVzWTJlWXBadVJtYWFYdzViSGFLQ2UwR2VaY05tWmtaalpsNWpKeTU2aW01MlJxMjVubk1pWm9talFrc1pwYW02V2FXdHdsSmZHbTlHVGxjZWRtbWhyYjVSdmJtYkt4cGFvYk1kbW5KUnluQSUzRCUzRA==
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393374&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393374&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393374&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393374&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282021&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395357
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395357
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdISnlweWxtNldVbld0bmx0bVlhV3VaYVplVmFwcVRsNWhzMVpmUG1zUEZtNXJRektsdFoyV3ViYTdNeldxdGFKS1N6Wm1ybkpOdHBHN2J3OFNYenBPYm04V2JsV3FnWnF5Y3Baek9hbWlYMm1uWFo2SncySmhqbXRPVWtXclBscEdieUptZm02UmxuV3VyekpHWHNKVEtrOHBybzI3Sm02ZWFsY0xJYXN1WG5wWEh4MmR0YTVSb2FtNmVrNXBubWNobDBHV2FudHlYYjVxcWxNTnMxSm1VbTlHZVZwYXFhSjFtbjV2T2FKcHAwV0RHbGFXYTJHMmpuSWFaazJ2U21hU2V5OGlibTV5V21aaXJ4OEdhYTJ1VVk1S1hiWENSWjJSd25aU1FhY2JJb1ozRng2NlhjMlZ6YmclM0QlM0Q=
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdISnlweWxtNldVbld0bmx0bVlhV3VaYVplVmFwcVRsNWhzMVpmUG1zUEZtNXJRektsdFoyV3ViYTdNeldxdGFKS1N6Wm1ybkpOdHBHN2J3OFNYenBPYm04V2JsV3FnWnF5Y3Baek9hbWlYMm1uWFo2SncySmhqbXRPVWtXclBscEdieUptZm02UmxuV3VyekpHWHNKVEtrOHBybzI3Sm02ZWFsY0xJYXN1WG5wWEh4MmR0YTVSb2FtNmVrNXBubWNobDBHV2FudHlYYjVxcWxNTnMxSm1VbTlHZVZwYXFhSjFtbjV2T2FKcHAwV0RHbGFXYTJHMmpuSWFaazJ2U21hU2V5OGlibTV5V21aaXJ4OEdhYTJ1VVk1S1hiWENSWjJSd25aU1FhY2JJb1ozRng2NlhjMlZ6YmclM0QlM0Q=
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454603&p_query=gauti leidim%E0 laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruot%E0 vaistin%E1 preparat%E0 &p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454603&p_query=gauti leidim%E0 laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruot%E0 vaistin%E1 preparat%E0 &p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454603&p_query=gauti leidim%E0 laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruot%E0 vaistin%E1 preparat%E0 &p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454603&p_query=gauti leidim%E0 laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruot%E0 vaistin%E1 preparat%E0 &p_tr2=2
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdITHlwNmxhYVdXblc1bm5kbHBhWlNabHBkcmFtMlRtNWh3MVpqUG5NT1RtNWpReUttWFoyU3ViSzdJelpXdG1KSm96V1dyY1pOb3BKemJ3OFJ0enNpYnk4WElsV3lnWnF4c3Back9sbWlXMnBMWGFhSnMySmxqYnRPVGtaalBrNUdieUptZm1xU1ZuV21yeUpHV3NKVEtsTXBybzVySmE2ZHVsY2ZJYnN2Sm5zYkhubWRwYVdod2FYSE1tbVpubGNobDBHYWFtWjl0ZW03VmxkUnZ6NWFUbm9MS21waWRsYVNYV0p6U21LdVp4WmJVbGJDYTBXV2puWWFZeVp2RGs2ZVkxc3lmYTFobnBHeWR5TXVXbldQTlk4NWptR3pEYTJhZWxzT1RtSmZFWDVpU3gyNlhaV1pwYTNHYmtHcWRadE5reEdOeW1aOW8=
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdITHlwNmxhYVdXblc1bm5kbHBhWlNabHBkcmFtMlRtNWh3MVpqUG5NT1RtNWpReUttWFoyU3ViSzdJelpXdG1KSm96V1dyY1pOb3BKemJ3OFJ0enNpYnk4WElsV3lnWnF4c3Back9sbWlXMnBMWGFhSnMySmxqYnRPVGtaalBrNUdieUptZm1xU1ZuV21yeUpHV3NKVEtsTXBybzVySmE2ZHVsY2ZJYnN2Sm5zYkhubWRwYVdod2FYSE1tbVpubGNobDBHYWFtWjl0ZW03VmxkUnZ6NWFUbm9MS21waWRsYVNYV0p6U21LdVp4WmJVbGJDYTBXV2puWWFZeVp2RGs2ZVkxc3lmYTFobnBHeWR5TXVXbldQTlk4NWptR3pEYTJhZWxzT1RtSmZFWDVpU3gyNlhaV1pwYTNHYmtHcWRadE5reEdOeW1aOW8=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295257&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295257&p_query=&p_tr2=


24 Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (242-243) · 2016 25Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (242-243) · 2016

Good news to all pharmacists, as the International Pharmaceutical Federation (FIP) an-
nounces the 6thWorld Pharmacists Day, to hold on September 25, 2016 across the globe.

The theme for this year’s event: “Pharmacists: Caring for you”, was chosen to reflect the 
important role of pharmacists in providing care to the public, and also to highlight the emo-
tional connection they have with their patients.

According to a press statement released by FIP, signed by the President, Dr Carmen Peña, 
the role of pharmacists has evolved from that of a provider of medicines to that of a provider 
of care. Pharmacists have a vital role in the outcome of pharmacological therapies and ulti-
mately strive to improve patients’ quality of life.

The press release reads in part:

“World Pharmacists Day, now in its sixth year, is used by FIP’s members around the globe 
to highlight the impact and added value of the pharmacy profession and its role in improving 
health to authorities, other professions and the media, as well as to the general public.

“FIP has produced a number of resources in the six official United Nations languages 
which pharmacists and professional associations can use in support of World Pharmacists 
Day. These include a new look logo, official campaign images that feature real pharmacists, 
and materials for social media.

“FIP is inviting individual pharmacists to support World Pharmacists Day by creating pro-
file pictures for social media using an official FIP Twibbon or a specially designed “I care for 
you” placard, which can be printed and held in photographs. The resources are available now 
at www.fip.org/worldpharmacistsday.

“Pharmacists have the expertise to provide patient care services that are cost-effective and 
of high quality. They are the most accessible health professionals, and the public places great 
trust in them, as shown by many surveys ranking pharmacists among the most trusted profes-
sions. We encourage all pharmacists to make use of World Pharmacists Day; a wonderful op-
portunity to promote our profession,” said Mr Luc Besançon, FIP CEO and general secretary.

FIP Announces 2016 World Pharmacists Day

is FiP veikLos

FIP skelbia 2016 Pasaulio Farmacininkų dieną

Gera naujiena visiems vaistininkams, nes Tarptautinė farmacijos feder-
acija (FIP) pranešė 6-ąją Pasaulinę Farmacininkų dieną, surengti 2016 m. 
rugsėjo 25 dieną..

Šių metų renginio tema: “Vaistininkai rūpinasi jumis”, buvo pasir-
inkta, siekiant atspindėti svarbų vaidmenį farmacininkų vaidmenį teiki-
ant farmacinės rūpybos paslaugas visuomenei, o taip pat atkreipti dėmesį 
į emocinį ryšį, kurį jie turi su savo pacientais.

Pasak spaudos pareiškimo, kurį išleido FIP ir pasirašė prezidentė dr 
Carmen Peña, vaistininkų vaidmuo vystėsi nuo vaistų tiekėjų iki rūpybos 
teikėjų. Vaistininkai vaidina labai svarbų vaidmenį vertinant farmakolog-
inio gydymo rezultatus ir galiausiai jie siekia pagerinti pacientų gyveni-
mo kokybę.

Pranešime spaudai rašoma:
“Pasaulio Farmacininkų diena, rengiama jau šeštus metus ir tuo siek-

iama kad FIP nariai visame pasaulyje atkreiptų valdžios institucijų, kitų 
profesijų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į farmacijos pro-
fesijos poveikį, pridėtinę vertę ir jos vaidmenį gerinant žmonių sveikatą. 

“FIP parengė medžiagą šešiomis oficialiomis Jungtinių Tautų kalbom-
is, kurią vaistininkai ir profesinės asociacijos gali naudoti remiant Pas-
aulio Farmacininkų dieną. Tai apima naujos išvaizdos logotipą, oficialius 
kampanijos vaizdus, atspindinčius vaistininkų darbo tikrovę ir medžiagą 
socialinei žiniasklaidai.

“FIP kviečia individualius vaistininkai remti Pasaulio Farmacininkų 
dieną sukuriant profilio nuotraukas socialinei žiniasklaidai naudojant ofi-
cialų FIP Twibbon arba specialiai sukurtą “Aš rūpinuosi Jumis” užrašą, 
kuris gali būti atspausdintas kartu su nuotraukomis. Minėti ištekliai yra 
prieinami: www.fip.org/worldpharmacistsday

“Vaistininkai turi patirties teikiant ligoniams paslaugas, kurios yra 
ekonomiškai veiksmingas ir aukštos kokybės. Jie yra labiausiai priein-
ami sveikatos specialistai ir visuomenė jais labai pasitiki, nes kaip rodo 
daugelio tyrimų rezultatai vaistininkai yra tarp labiausiai patikimų pro-
fesijų. Mes skatiname visus farmacininkus pasinaudoti Pasaulio Farmac-
ininkų diena, nes tai yra puiki galimybė garsinti mūsų profesiją“, sakė 
Luc Besancon, FIP generalinis direktorius ir generalinis sekretorius.

is FiP veikLos
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Jau praėjo 16 metų nuo pirmojo „Senosios 
vaistininkystės“ leidimo, kurio nemenkas tiražas 
išgaravo kaip kamparas. Ne vienas sutiktas Kolega 
klausė – kada pasirodys antrasis leidimas, tarsi 
patvirtindamas – vilties spalvomis padabinta 
istorija nepraranda savo skaitytojų, daliai kurių ji 
yra atspirtis liūdnesnėms mintims apspitus. Nuo 
seniausių taikų daug protingų žmonių aukštino 
istoriją ir jos įtaką žmonių teisei pasirinkti. Viename 
Lenkijos farmacijos muziejų teko matyti ant sienos 
didelėmis raidėmis užrašytą Lietuvos bajoro, Abiejų 
Tautų respublikos patrioto (tiesa mūsuose netabai 
gerbiamo) Lenkijos maršalkos Juozapo Pilsudskio 
citatą – „Tas kuris negerbia praeities – nėra vertas 
ateities“. Tikiuosi, kad antrasis, kiek pataisytas, 
„Senosios vaistininkystės“ leidimas nors lašeliu 
papildys pagarbos šlovingajai vaistininkystės 
istorijai indą.

Dėkoju visiems, skatinusiems ir padėjusiems 
antrajam knygos leidimui išvysti dienos šviesą.

Autorius

Vaistų vartojimo istorija tokia sena kaip ir 
žmonijos civilizacija. Nuo seniausių taikų iki 
pastarojo meto žmonių intelektas siekė įsigilinti į 
ligų esmę ir jas gydyti vaistais. Pradžioje ieškota 
sveikatą stiprinančių vaistų maisto produktuose, 
vandenyse, mineraluose, augalų žieduose, lapuose 
ir šaknyse. Vėliau žmogus atkreipė dėmesį į 
gyvūnus, turinčius ypatingų savybių. Pradėta pjauti 
elnių ragus, iš gyvačių ir bičių sunkti nuodus. 
O kai atrodė, kad gamtoje jau viskas išmėginta, 
prasidėjo vaistų cheminė sintezė. Ir taip pamažu 
mes priartėjome prie šiuolaikinių vaistų gamybos 
technologijų.

Kaip tik šioje knygoje skaitytojas ras apibendrintos 
informacijos apie senovės vaistininkystės ištakas, 
žymiausių tų taikų mokslininkų darbus bei jų 
mąstymo charakteristikas. Įdomiai interpretuodamas, 
knygos autorius pateikia savo samprotavimus apie 
vaistą, vaistininką ir vaistinę. Pirmą kartą Lietuvos 
farmacinėje literatūroje rasime istoriniu požiūriu 
apibendrintų žinių apie globėjus, signatūras, 
reklamą ir konkurenciją. Manau skaitytoją sudomins 
padavimais apipinti bei pamiršti vaistai.

Prof. habil. dr. Antanas Gendrolis

naujos knygos

Johanas (Jonas)Frydrichas Wolfgangas (1776-2016).
Rašydamas profesorius J.F. Wolfgangas, pavardę 

dviguba W naudoju sąmoningai, nes profesorius gimė ir 
savo gyvenimą pašventė Lietuvos Didžiajai kunigaikštystei, 

kurios kertinė vertybė 
buvo pakantumas  ir 
pagarba kito žmogaus 
tautybei, tikėjimui ir 
kalbai. Būtent dėl šios 
vertybės ir laisvės dvasios 
J .F.Wolfgango tėvas 
kunigaikštis dr. Johanas 
Wo l f g a n g a s  į s i k ū r ė 
Lietuvoje , nes greta 
savo išskirtinių gabumų 
pasižymėjo ūmiu ir sunkiai 
tramdomu būdu, dėl kurio 
negalėjo prigyti( nors ir 
bandė) nei gimtuosiuose 

Nyderlanduose, nei Prūsuose, nei Vokietijoje, nei 
Livonijoje. Tik Lietuva buvo to meto Europoje vieta, kur 
išskėstomis rankomis  buvo priimami kitų atstumti gabūs 
žmones, prisiekę jai ištikimybę. 
Taip čia naują geranorišką 
Tėvynę rado ir karingieji 
Krymo totoriai, ir Europos 
atstumti persekiojami žydai 
(tarp kurių žodelis „litvakas“ 
tapo išskirtiniu ženklu), ir 
kunigaikštis dr. J.Wolfgangas. 
Atsidėkodamas Lietuvai , 
kunigaikštis jai padovanojo 
sūnų, kuris iš esmės pakeitė 
Lietuvos farmaciją lyg ir pačiu 
nepalankiausiu tam metu – 
po trečiojo ATR padalinimo. 
XIX a.  yra dvi Lietuvos 
farmacijos – iki profesoriaus J.F.Wolfgango  (valstybės 
nekontroliuojama palaida bala, kurios svarbiausias bruožas 
buvo betvarkė (čia net pagamintas vaistas neretai patekdavo 
ne į to, kam jis buvo skirtas, rankas), vyraujantis begalinis 
noras pasipelnyti (čia net svetur išėję mokslą greit būdavo 
vietinių vaistininkų sugadinami))- ir nuo J.F.Wolfgango 
(Vakarų Europos lygio farmacijos studijos ir profesinė 
spauda, išskirtinė tvarka, tapusi pavyzdžiu visos imperijos 
farmacijai). Gimęs LDK, mokslus krimtęs LDK, 1801 m. 
Vilniaus universitete įgijęs farmacijos magistro laipsnį, 
po studijų dirbęs Vilniaus vaistinėse, darbštumu patraukęs 
kunigaikščio A. J. Čartoriskio dėmesį, ir jo remiamas 

sugrįžta į savąją Alma Mater dėstyti farmacijos. 1810 m. 
universitete įkuriama farmacijos katedra, J.Wolfgangui 
suteikiamas farmacijos ir farmakologijos profesoriaus 
vardas, ir jis skiriamas šios katedros vadovu. Tokio 
darbštaus profesoriaus Vilniaus universitetas neturėjo. 
Visus to meto pasaulinius farmacijos mokslo atradimus 
jis praktiškai patikrindavo   universiteto vaistinėje (jo 
paties išgrynintoje iki tobulybės) ir po to paskleisdavo 
po visą Lietuvą. Studentų jis buvo mėgiamas dėl 
savo draugiškumo, paslaugumo ir paramos sunkiau 
besiverčiantiems , tačiau auditorijoje ar vaistinėje 
jis buvo griežtas ir reiklus. Mėgiamo profesoriaus 
dėstoma farmacija pakilo į tokias aukštumas, kokių 
niekada nebuvo (o gal ir nebus) pasiekusi Lietuvos 
universitetuose. Likimas, o gal ir ženklas, kad Vilniaus 
universiteto uždarymas sutapo su profesoriaus išėjimu į 
pensiją. Net ir būdamas emeritas nei mokslo knygų nei 
plunksnos (kaip reta darbingos) nepadėjo į šalį. Mirė 
1859 m., kovo 19 d. ten kur ir gimė – Lietuvoje, kurią 
mylėjo ir gerbė ne mažiaus nei farmaciją.

Galime kalbėti apie prof. J.F.Wolfgangą, kaip apie 
vieną iš Vilniaus medicinos draugijos kūrėjų, kaip apie 
šios draugijos farmacijos skyriaus kūrėją, kaip pirmojo 
Lietuvoje ir Šiaurės Europoje periodinio leidinio, 
skirto vaistininkams, įkūrėją, redaktorių ir daugelio 
straipsnių autorių, vaistininką, kurio dėka anksčiau nei 
visoje Rusijos imperijoje atsirado signatūros, apie tai, 
kaip mokslo pasaulyje yra įamžintas jo vardas, koks 
jis svarbus yra Lenkijos farmacijos istorijoje ir t.t. ir. 
t.t. Tačiau gal užtektų pagalvoti, kaip esant šio laiko 
aplinkybėms elgtųsi Europos idėjoms atviras, reiklus 
ir nuoširdus, darbštus ir visa širdimi savo mylimos 
Tėvynės farmacijai pasišventęs profesorius.Ir kiek 
mumyse yra profesoriaus Johano ( Jono) Frydricho 
Wolfgango dvasios...

Profesoriaus Johano Volfgango mokslinės veiklos  
indėlis – Lietuvos vaistininkystės  raidai

Doc. dr. Tauras Antanas Mekas, LSMU, Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejus

is LFs veikLos
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MAISTO PAPILDAI SU SVEIKATA NETURI 
NIEKO BENDRA

„Vakaro žinios“
2016-09-24

Maisto papildų gamintojai reklamose ir ant pakuočių 
dažnai naudoja įvairius teiginius apie jų poveikį 
sveikatai, tačiau Europos maisto saugos tarnybos 
(EFSA) mokslininkai net 90 proc. tokių nuorodų atmeta 
kaip moksliškai nepatvirtintas. Itin dažnai nepagristi 
teiginiai apie sveikatingumą naudojami reklamuojant 
probiotikus.

EFSA per pastaruosius sep tynerius metus įvertino 
daugiau kaip 3 tūkst. teiginių apie sveikatingumą ir 
tik 8 proc. iš jų pri pažino ir patvirtino, kad skelbia-
mas poveikis organizmui yra pa tvirtintas mokslo 
duomenimis ir tyrimais.

Nė vienas nagrinėtas teigi nys apie probiotikų poveikį 
svei katai EFSA ekspertu nebuvo pripažintas.

Valstybinės maisto ir veteri narijos tarnybos 
duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai kas penktas 
papildas ženklinamas kokiu nors teiginiu apie sveikumą.

„Notifikavimo procedūros metu beveik 25 procentai 
pa raiškų grąžinamos tikslinti bū tent dėl netinkamų 
teiginių apie sveikatingumą. Iš šiais metais vertintų 
876 maisto papildų notifikuoti pateiktų paraiškų net 
dėl 200 atvejų dokumentų na grinėjimas sustabdytas, 
kol bus patikslinti maisto papildų tiekė jų ketinimai 
naudoti vienokius ar kitokius teiginius produktu 
etiketėse“, – sako VMVT Mais to skyriaus vedėja Jurgita 
Bakasėnienė.

VMVT specialistai vien per šių metų pirmąjį pusmetį 
nusta tė 36 netinkamos maisto papildu reklamos atvejus. 
Pasak specia listės, ženklinant ar reklamuo jant maisto 
produktus, galima nurodyti jų naudingąsias savy bes, 
tačiau tokia informacija turi atitikti teisės aktų nuostatas 
ir neklaidinti vartotojų.

Itin dažnai reklamuojant maisto papildus jiems 
priskiria mos nepagrįstos gydomosios ar profilaktinės 
savybės arba patei kiami teiginiai, kurių ryšys su sveikata 
nėra moksliškai pagris tas, – „rusvieji dumbliai pratur-
tins organizmą uždegiminius procesus mažinančiomis 
ir jau ninančiomis medžiagomis“, „skatina eritrocitų ir 
leukocitų gamybą, tulžies išsiskyrimą, stiprina širdį ir 
organizmą, ramina nervus, suaktyvina fermentų veiklą“, 
„tinka vartoti sergantiems cukriniu diabetu“.

Taip pat nurodoma nekonkre ti, bendro pobūdžio 
nauda, kuria ta maistinė medžiaga ar maisto produktas 
teikia sveikatai (pvz., kepenims, širdžiai, akinis), 
tačiau kartu nėra pateikiamas konkre tus patvirtintas 
teiginys apie sveikatingumą. Pavyzdžiui, „ši unikali 
vaistinė priemonė padeda esant virškinamojo trakto, 

LENKAI SIŪLO PIRKTI VAISTUS PIGIAU, 
BET MUMS TO NEREIKIA?

“Kaunio diena“
2016 m. rugsėjo 20 d.

Vaistų kainos Lietuvoje vienos didžiausių Europoje, 
tačiau realūs pasiūlymai, kaip jas sumažinti, atgula 
biurokratų stalčiuose. Kodėl sveikatos sistemos politikai 
maitina farmacininkus, nepaisydami nei gydytojų 
patarimų, nei ligonių aimanų?

„Kainas veikia keli faktoriai. Vie nas jų yra tas, 
kad mūsų rinka ma ža. Toms vaistų bendrovėms, kurių 
metinis biudžetas didesnis už visos Lietuvos valstybės 
biudžetą, neap simoka daryti mums nuolaidų“, – 
pastebėjo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas 
profesorius Juozas Pundzius. Jau seniai siūlo ma vaistus 
pirkti kartu su Latvija, Estija ir Lenkija. Taip rinka padi-
dėtų ir vaistų gamintojai būtų pri versti daryti nuolaidas. 
Lenkijo je vaistai ir taip pigesni, tačiau čia ieškoma būdų 
jų įsigyti dar pigiau. „Jungiamės prie lenkų iniciatyvos, 
bet tai būtų centralizuotai tik li goninėms perkami 
vaistai ir vak cinos“, – teigia viceministras Va lentinas 
Gavrilovas.

Milijardai ir centai
Garsi Vokietijos farmacijos bendro vė „Bayer“ 

gamina ir žemės ūkyje naudojamus chemikalus. 
Praėjusią savaitę ji pranešė pasirašiusi sutar tį dėl JAV 
žemės ūkio verslo milžinės „Monsanto“ įsigijimo už 66 
mlrd. JAV dolerių. „Monsanto“ rinkos ver tė sudaro apie 
46 mlrd. JAV dolerių, o „Bayer“ – 90 mlrd. JAV dolerių.

Kaunietei Vidai Sėlienei sunku įsivaizduoti tokias 
pinigų sumas, kokiomis manipuliuoja jai gyvybiš kai 
reikalingus vaistus gaminan ti farmacijos bendrovė. 
Turėda ma 40 metų darbo stažą ir didžiąją to laiko dalį 
ėjusi atsakingas parei gas, dabar, tapusi pensininke, 
mo teris pragyvenimui skaičiuoja cen tus. Sudėjus kartu 
su vyru, kuris per krizę neteko atsakingo moks lininko 
darbo, jųdviejų pensija su daro 500 eurų.

„Šiandien pirkau vaistų. Vyrui – nuo prostatos, 
širdies ir kraujo ligų. Sumokėjau daugiau kaip 100 eurų. 
Mėnesiui tų vaistų neužteks. Sau pirkau dėl stuburo 
išvaržos. Su mokėjau 80 eurų. Vyrui nesakiau, kad už 
savo vaistus tiek daug su mokėjau, nes būtų susinervinęs 
ir atsisakęs savųjų išlaidų, jis ir taip vengia vaistų dėl 
aukštų kainų“, – pasakoja V. Sėlienė.
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kvė pavimo takų susirgimams ir lėti nėms bei ūmioms 
infekcinėms ligoms, net esant kraujavimui“, „šis 
papildas įgyja didžiausią efektyvumą kovojant su virški-
nimo negalavimais“.

Mažiausia suma, kurią tenka su mokėti už vaistus 
vyrui – 50-60 eurų kiekviena mėnesį. Kai ku riuos jų 
tenka vartoti nuolat, kai kuriuos – tris mėnesius su vieno 
mėnesio pertrauka. Moteris pa siguodžia, kad jos vyrui 
pašalinta dalis skrandžio, nuolat žemi he moglobino 
rodikliai kraujyje.

„Kaimynė sakė 70 eurų kas mė nesį išleidžianti 
būtiniems vais tams. Apie kokius nors vitaminus negali 
būti ir kalbos“, – palinguoja galvą senjore ir pamoko, 
kad svei kata reikia saugoti nuo ankstyvos jaunystės.

Neįperka net valerijono
Ritai Čižaitei – 40 metų, bet jau penkeri, kai jai 

diagnozuotas he patitas B.
„Gerai, kad dar nesergu jokia ki ta liga, nes vien už 

28 zefikso tab letes turiu primokėti beveik 33 eurus“, - 
guodžiasi R. Čižaitė.

Ji dar dirba, bet nerimauja, kas bus, jei sveikata 
sušlubuos dar la biau. Dirba daug ir sąžiningai, bet 
atlyginimas – mažesnis už šalies vidurkį.

„Labai neturtingi mūsų žmonės, vaistus perka po 
lapelį, nes vienu metu mėnesio dozės įsigyti negali, – 
iš patirties žino vienos vaistinės dar buotoja, prašiusi 
neskelbti jos pavar dės. – Vaistai, palyginti su gaunamu 
atlyginimu ar pensijomis, pas mus la bai brangūs, o 
žmonės – pasiligoję.“

Iš tiesų lėtinės širdies ir kitų or ganų ligos, 
diabetas, hipertenzi ja labai paplitusios. Medikai ragi-
na nepertraukiamai vartoti vaistus nuo jų. Deja, kai 
kurie meta recep tus į šiukšlių dėžę, nes jiems vais tai 
per brangūs. Anot kaunietės Valerijos Rakštelienės, 
net valido lio, valerijonų ar širdies lašų kai nos siekia 
dešimtis eurų. Moteris sakė, kad ne tik šių preparatų, 
bet ir tikrų vaistų nuo sunkių ligų va žiuoja į Lenkiją. 
Lietuviški receptai tinka, o vaistai ten mažiausiai treč-
daliu kainos pigesni.

Visuomet tenka primokėti
Vis dėlto kompensuojamųjų vaistų Lietuvos piliečiai 

Lenkijoje įsigyti negali. Iš mūsų šalies Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto per pirmąjį šių metu 
pusmetį už li gonių pirktus vaistus sumokėta 120 mln. 
eurų. Tai yra daugiau nei pu sė šiems metams skirtos 
sumos – 217,5 mln. eurų.

Net ir tuo atveju, kai ligoniui vaistai kompensuojami 
100 proc., jis turi primokėti, nes tiek kom pensuojama 
ne visa vaisto kaina, o tik jo veiklioji medžiaga. Visi 
vais tai turi priedų, už kuriuos tenka sumokėti patiems 
ligoniams. Per šešis šių metų mėnesius ši suma sudarė 
beveik 29 mln. eurų. Ser game? Negana to, vaistai yra 
labai brangūs.

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas 
profesorius Juozas Pundzius pritaria ir šiai minčiai, ir 
priemokoms.

„Pasaulyje nemokamu vaistų dalybų praktikos 
atsisakoma. Va dovaujamasi principu, kad vais tų 
vartotojas sumokėtų nors dalį jų kainos“, – tvirtina 
profesorius J. Pundzius.

Iš tiesų žmogaus prigimtinė savybė – nepakankamai 
vertin ti tai, kas gauta veltui. Pasauly je suvartojama apie 
70-80 proc. įsigytų vaistų, pas mus – dar ma žiau.

„Yra ligoniu, kurie užmiršta iš gerti net gyvybiškai 
svarbius vais tus, pavyzdžiui, nuo hipertenzijos, kuri gali 
sukelti insultą ar net mirti, ignoruoja gydytojų paskirtus 
vais tus nuo širdies ligų“, – profeso rius J. Pundzius 
apgailestauja, kad ne visi Lietuvos gyventojai verti na 
sveikatą.

Mechanizmas - neaiškus
Prieš 26-erius metus, atkūrus ša lies nepriklausomybę, 

sveika ta vertybių skalėje užėmė septin tą vieta. Dabar ji 
vertinama daug atsakingiau, bet vos pasijutę ge riau kai 
kurie ligoniai užmiršta ją saugoti.

„Dėl to ligoniai turi primo kėti už vaistus, bet 
priemokos apskaičiuotos nepagrįstai. Ko dėl vieniems 
kompensuojama 100 proc., kitiems – 90, dar kitiems 
– 80 proc.?“ – stebisi profesorius J. Pundzius, ne kar-
tą ši klausimą kėlęs Privalomojo sveikatos draudimo 
taryboje.

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas 
įsitikinęs, kad vais tus reikia kompensuoti ne pagal 
ligas, o konkretaus ligonio ligos pavojingumo gyvybei 
ir sveikatai kriterijus. Kita vertus, sako pro fesorius J. 
Pundzius, būtina atsi žvelgti ir į socialinius faktorius – ar 
ligonis pajėgus tas priemokas sumokėti.

„Sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos 
mechanizmus reikia integruoti.

Galimas variantas, kai ligonis pirmiausia su mokėtų 
priemoką, o paskui gau tų kompensacija“, – vieną iš 
būdų padėti ligoniams pristato profeso rius J. Pundzius.

Vaistus skiria ministras?
Kompensuojamųjų vaistų skyrimo ligoniams 

apimtis, priemokas ir ki tus medikamentinio gydymo 
klau simus savo įsakymu reglamentuoja sveikatos 
apsaugos ministras.

„Faktiškai ministras skiria kom pensuojamuosius 
vaistus ligo niams. Tai sudaro galimybę ko rupcijai“, – 
pabrėžia profesorius J. Pundzius.

Nacionalinė sveikatos taryba se niai siūlo, kad būtų 
įvestas vais tu krepšelis: kiekvienam ligoniui skirta tam 
tikra pinigų suma.

„To krepšelio galbūt pakak tų geriems generiniams 
vaistams kompensuoti arba, pasitaręs su pacientu, 
gydytojas skirtų jam brangesnius patentinius, jei ligo nis 
galėtu primokėti. Dabar vais tai kompensuojami pagal 
sąrašą, į kurį jie patenka ne visada skaid riais keliais“, 
– aiškina Nacionali nės sveikatos tarybos pirmininkas J. 
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Pundzius ir priduria, kad, įvedus krepšelį, kompanijos 
konkuruo tų tarpusavyje, o konkurencija – svertas vaistų 
kainoms mažinti.

Kompensuojamųjų vaistų sąraše yra vaistu, kai 
kuriems ligoniams sukeliančių neigiamą šalutinį po-
veikį, nes kiekvieno organizmo reakcija į vaistus yra 
skirtinga. Ką daryti, kai tinkamų vaistų nėra įtraukta? 
Analogiška situacija ir su naujausiais vaistais, kuriuos 
gydy tojai savo pacientams galėtų skir ti nelaukdami, kol 
jie bus įtraukti į kompensuojamųjų sąrašą.

„Jei gydytojai nebūtų priklauso mi nuo sveikatos 
apsaugos ministro įsakymo, neabejotinai individualiai 
parinktų kiekvienam savo pacien tui efektyviausią 
ir ekonomiškai priimtiniausią vaistą“, – įsitikinęs 
profesorius J. Pundzius.

Dar vienas receptas
Kodėl vaistų kainos Lietuvoje vie nos didžiausių 

Europoje, nors pra gyvenimo lygis – vienas žemiau sių? 
Šalies ekonomika taip pat nėra aukšto lygio, juolab kad 
beveik 220 mln. eurų vaistams kompensuoti nėra menka 
suma varganam Pri valomojo sveikatos draudimo fon do 
biudžetui, į kurį už draudžiamus asmenis valstybė įneša 
daug ma žiau nei dirbantieji.

„Kainas veikia keli faktoriai. Vie nas jų yra tas, 
kad mūsų rinka ma ža. Toms vaistų bendrovėms, kurių 
metinis biudžetas didesnis už visos Lietuvos valstybės 
biudžetą, neap simoka daryti mums nuolaidų“, – žinomą 
tiesą priminė profesorius J. Pundzius.

Jis nurodo dar vieną dirbti nį kliuvinį. Tai vaistų 
registraci ja. Mažoje Lietuvos rinkoje vaistų bendrovės 
nenori registruoti retai vartojamų vaistų dėl gremėzdiškos 
biurokratijos ir didžiulių registra cijos išlaidų, kurios 
nueina į val dininkų kišenes. Jeigu toks vais tas, 
sumokėjus didelį registracijos mokestį, pradedamas 
tiekti Lietu voje, akivaizdu, kad į į o kaina įskai čiuotos 
ir registracijos išlaidos, už kurias sumoka ligonis.

Anot profesoriaus J. Pundziaus, paprasčiausias 
kelias šiai ydai iš gyvendinti – nebevykdyti Lietuvo je 
registracijos procedūrų, jei vais tas registruotas ES.

Jau seniai siūloma vaistus pirk ti kartu su Latvija, 
Estija ir Len kija. Taip rinka padidėtų ir vais tų gamintojai 
būtų priversti daryti nuolaidas.

„Geriausia būtų kibti į parankę len kams ir vaistus 
pirkti kartu“, – pa prastą receptą pateikia gydytojas chi-
rurgas transplantologas J. Pundzius.

Kodėl to nepadaryta iki šiol? Na cionalinė sveikatos 
taryba teikia pasiūlymus, o sprendimus priima Sveikatos 
apsaugos ministerija.

Valdo farmacininkai
„Su kaimynais latviais ir estais esame pasirašę sutartį 

ir buvo bandoma kar tu pirkti vakciną nuo tuberkuliozės, 

bet negavome tokio rezultato, kokio tikėjomės: kaina 
nebuvo mažesnė“, – seną pasiūlymą vaistams atpiginti 
atmetė sveikatos apsaugos viceminist ras Valentinas 
Gavrilovas.

Tai buvo vakcina, kurios nepa vyko nupirkti pigiau 
dėl riboto jos tiekėjų skaičiaus. Kam iš viso tai buvo 
daroma? Dabar, sako vice ministras, lenkai siūlo kartu 
pirk ti vaistus, kurie tiktų abiem šalims, atsižvelgiant į 
ypatumus. Įdo mu tai, kad kaimynai, pas kuriuos vaistai 
ir taip pigesni, ieško būdu jų įsigyti dar pigiau, o ne mes 
tai ini cijuojame.

„Jungiamės prie lenkų iniciaty vos, bet tai būtų 
centralizuotai tik ligoninėms perkami vaistai ir vak-
cinos. Visų, juolab kompensuoja mųjų, vaistų kartu 
pirkti negalime, nes į mūsų vaistines juos pristato patys 
gamintojai“, – viceministras V. Gavrilovas atskleidžia 
mūsų sis temos bejėgiškumą.

Akivaizdu, kam naudinga tokia sistema, kai 
farmacininkų pasiū lytas vaistas įtraukiamas į kom-
pensuojamųjų sąrašą, gamintojai pristato juos į vaistines, 
valstybė jiems sumoka iš šalies piliečių su nešto fondo 
ir dar priverčia juos primokėti. Tačiau kitaip, anot vi-
ceministro V. Gavrilovo, negalima.

„Kartais būna kurioziškų atvejų, kaip bandymai su 
latviais ir estais. Kartu galima nusipirkti dar bran giau 
nei atskirai“, – priešinasi vi ceministras.

Efektyvumas ir etika
Be vaistų šiandien neišgyventume, vadinasi, jie yra 

gėris. Skaudu, kai neturime pinigų naujai atrastiems 
vaistams. Pavyzdžiui, nuo hepatito C nauji patentiniai 
vaistai visuomet yra labai brangūs, bet ir neturtinga šalis 
privalo juos pirkti, nes tai apsimoka.

„Geriau mokėti už efektyvius vais tus brangiai, nei 
metu metus varto ti pigesnius, bet nepasveikti“, – api-
bendrina profesorius J.Pundzius ir įvardija dar vieną 
didelę problema, būdingą visoms pasaulio šalims ir 
nesvetimą mums.

Tai naujausių, brangiausiu vais tų skyrimas, siekiant 
prailginti gy venimą nepagydomiems ligoniams. 
Prityręs chirurgas, gelbstintis žmo nių gyvybę organų 
transplantaci jomis, apgailestauja, kad neretai ligoniai 
gydymuisi paskiria visas santaupas, parduoda visą 
turtą, bet net ir tokia kaina įsigyti vaistai negelbsti. 
Tokių ligonių artimie ji reikalauja gydymo pačiais bran-
giausiais vaistais iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudže to, bet net ir turtingiausios pasaulio šalys 
nepagydomų ligonių klausimu vienareikšmio sprendimo 
neturi.

Kančių pailginimas brangiausiais vaistais – jokia 
išeitis, tačiau, ant ra vertus, atimti stebuklo viltį tei sė 
nesuteikta niekam.

Marijaną Jasaitienė
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 � Balandžio 21-22 d. BaltPharm 
Forumas-2017, Latvija

 � Gegužės 21-24 d. FIP 6-sis Farmacijos 
mokslų kongresas, Stokholmas, Švedija

 � Birželio 16-17 d. „Farmacijos dienos-2017“, 
Trakai

 � Rugsėjo 10-14 d. FIP 77-ASIS Farmacijos 
mokslų ir praktikos kongresas, Seulas. 
Pietų Korėja

 � Spalio6-7 d. LFS XXXII SUVAŽIAVIMAS, 
Vilnius

 � Spalio 26-27 d. Tarptautinė konferencija 
(kartu su LSMU Farmacijos fakultetu), 
Kaunas

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2017 METŲ KALENDORIUS
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LFS Valdyba nuoširdžiai dėkoja LFS 
XXXI suvažiavimo rėmėjams

iš LFs veikLos
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Man tenka ne tik stebėti farmacijos sektoriaus raidą 
Lietuvoje iš užsienio, bet teko dalyvauti kuriant naują 
farmacijos sistemą Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę. 
Dabar jau daugiau nei 10 metų dirbu Anglijoje vaistininku. 
Per tą laiką teko padirbėti įvairiuose Anglijos miestuose: 
Mančesteryje, Liverpulyje, Niukastle, Portsmoute. Nuo 
2011metų dirbu vaistininku Londone. Per tą laiką esu 
gerai susipažinęs su vaistininko darbo specifika Anglijoje, 
kuri mano nuostabai, labai skiriasi nuo vaistininko 
darbo pobūdžio Lietuvoje. Šiandien norėčiau pasidalinti 
mintimis su „Lietuvos farmacijos žinių“ skaitytojais apie 
Farmacinės rūpybos paslaugas ir vaistininkystės būklę 
Jungtinėje Karalystėje. Anglijoje visa praktinė farmacija 
prasideda nuo vaistininko. Visuomenė reiškia didelį 
pasitikėjimą ir didžiulę pagarbą vaistininko profesijai, 
o tai vaistininką įpareigoja visada būti atsakingu, 
pareigingu ir sąžiningu. Anglijoje labai svarbi vaistininko 
kompetencija, nes gyventojai pirmiausia kreipiasi visais 
klausimais, susijusiais su savo medikamentiniu gydymu 
ne į savo gydytoją, o į savo vaistininką. Nuolat vyksta 
glaudus ir betarpiškas bendravimas tarp gyventojo ir 
vaistininko, nes vaistinėje vykdoma ne tik prekyba 
vaistais, bet teikiamos ir sveikatinamo paslaugos. Svarbu 
paminėti tai, kad Anglijoje vaistininkui leidžiama išrašyti 
receptinius vaistus ir tai, mano manymu, pasiteisina su 
kaupu. Didžioji dauguma žmonių dažniausiai kreipiasi 
pirmiausia į vaistinę, o ne į polikliniką. Nėra reikalo 
ir prasmės siuntinėti ligonį pas gydytoją, jeigu man, 
vaistininkui viskas yra aišku. Gydytojas ligoniui nustato 
ligą ir paskiria medikamentinį gydymą. Ligonis savo 
vartojamais vaistais dažniausiai yra patenkintas. Kodėl 
jam reikėtų antrą kartą keiptis i gydytoją dėl tų pačių vaistų 
išrašymo? Todėl jis ir kreipiasi į vaistininką, kad gautų 
savo ligos gydymui skirtus vaistus sekančiam mėnesiui. 
Šiuo atveju laimi visi: ir poliklinika (nėra perkraunama 
grynai techniniu darbu), ir vaistinė, kuri toliau sėkmingai 
vykdo betarpišką bendravimą su savo pacientu. Pats 
ligonis irgi sutaupo nemažai savo laiko ir pinigų. Vaistinės 
kompiuterio duomenų bazėje laikomi visi ligoniui atleisti 
vaistai. Bet kada galima pasižiūrėti kada ir kokie vaistai 
buvo atleisti ligoniui. Ši duomenų bazė neturi senaties 
termino. Svarbu paminėti tai, kad Anglijoje žmonės 
išties labai rūpinasi savo sveikata, skaito ir domisi apie 
savo ligas. Dažnai ateina Rytu Europos šalių gyventojai, 
kurie panaršę internete, nusistato sau ligą, pasiskiria 
sau jų manymu tinkamą gydymą ir pasako vaistininkui, 
kokių vaistų jiems reikia gydymui. Vaistininkui tokiu 
atveju nėra lengva kalbėtis su šia pacientų grupe, bet 

dažniausiai randamas bendras sutarimas ir atleidžiami 
vaistai ,,atsižvelgiant i paciento pageidavimus,,. Kiekviena 
Anglijos vaistinė turi susikūrusi savo infrastruktūrą, už 
kurią valstybė sumoka vaistinei infrastuktūros mokestį. 
Pavyzdžiui, vidutinio dydžio vaistinė gali tikėtis iš 
valstybės apie 1000 svarų sterlingų paramos per mėnesį. 

Dabar norėčiau supažindinti jus su keletu pagrindinių 
paslaugų, kurias teikia Jungtines Karalystės vaistinės.

* MUR (Medicines Use Reviu) – vaistininkas vieną 
kartą per metus iš esmės pasikalba su pacientu apie 
jam paskirtus gydytojo vaistus. Paprastai pokalbis su 
pacientu trunka apie 30–40 minučių, už kurį valstybė 
vaistininkui moka po £28.00 už pacientą. Šio pokalbio 
metu vaistininkas bando labiau suprasti gydytojo paskirtų 
vaistų tikslingumą, suderinamumą, efektyvumą. 

* NMS (New Medicines Services) – jeigu po 
apsilankymo pas gydytoją ligoniui yra išrašomas naujas 
vaistas, vaistininkas iškart informuoja apie tai pacientą 
(vaistinės kompiuteryje vaistininkas mato visus vaistinės 
atleistus pacientui vaistus). Praėjus savaitei, vaistininkas 
skambina pacientui į namus ir pasiteirauja - ar viskas gerai, 
kaip jis toleruoja gydytojo jam paskirtą naują vaistą ir ar 
naujas paskirtas vaistas nesukelia pašalinių reiškinių? 
Jeigu ligonis skundžiasi šiuo naujai paskirtu gydytojo 
vaistu, vaistininkas turi teisę rekomenduoti nutraukti 
šio vaisto vartojimą nedelsiant apie tai informuojant 
gydytoją. Gydytojo kompetencijai tenka nuspręsti, ką 
daryti toliau? Jeigu gydytojas paaiškina, kad reikia tęsti 
šio vaisto vartojimą, tai praėjus dar dviems savaitėms 
vėl vaistininkas vėl skambina pacientui ir perklausia, 
ar tikrai viskas gerai? Jei yra teigiamas atsakymas – 
medikamentinis gydymas ramia vaga vyksta toliau, o 
jeigu pacientas pasiskundžia, kad negali toleruoti šio 
vaisto, vaistininkas rekomenduoja pacientui nutraukti šio 
vaisto vartojimą, informuodamas apie tai gydytoją. Už šią 
paslaugą valstybė moka vaistinei – £28.00 už pacientą.

* EHC – (Education, Health and Care) skubi 
kontraceptinė pagalba. Įvykus nesaugiems lytiniams 
santykiams, moteris 72 valandų bėgyje gali pasinaudoti šia 
vaistinės paslauga. Šiuo atveju vaistinė pacientės atžvilgiu 
išsaugo visišką konfidencialumą. Pacientė nemoka nei už 
vaistą, nei už paslaugą. Už šią paslaugą valstybė moka 
vaistinei £10,78 už pacientą. 

* RDP – (Repeat Dispensing Service) – pakartotinio 
recepto paslauga, už šią paslaugą valstybė moka vaistinei 
£1500.00 per metus. Pacientui tereikia vieną kartą nueiti 
pas gydytoją, kad jis išrašytų jam tinkamus vaistus. 
Paprastai gydytojas išrašo ligoniui vaistų, vieno mėnesio 

FARMACINĖS RŪPYBOS PASLAUGOS JUNGTINĖJE 
KARALYSTĖJE

Anatolijus Kostiukevičius
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės vaistininkas

iš LFs veikLoską rašė sPauda aPie FarMaciją Prieš 80 Metų
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poreikiui. Besibaigiant šiems vaistams, pacientui nebūtina 
eiti į polikliniką vėl išsirašyti tų pačių vaistų. Jam tereikia 
paskambinti savo vaistininkui ir informuoti jį, kad jam 
tie vaistai tiko ir jis nori gauti tų pačių vaistų kitam 
mėnesiui. Vaistininkas priima užsakymą ir įvairiomis 
komunikacijos priemonėmis perduoda šį užsakymą 
poliklinikai. Administratorė gavusi užsakymą, atspausdina 
šiam ligoniui naujus receptus ir gydytojui pasirašius jie 
yra perduodami į vaistinę. Tam yra skiriamos 48 valandos. 
Vaistininkas savo ruožtu nelaukia kol bus išrašyti nauji 
receptai šiems vaistams ir tą pačią dieną išduoda vaistus 
ligoniui. Šiuo atveju – visos pusės yra patenkintos. 

* ETP – (Elektronic Transmission of Prescriptions 
services) - elektroninio recepto aptarnavimas. Vaistinė, 
turinti savo pacientui atleistų vaistų duomenų bazę, ir 
gavusi e-receptą nesunkiai gali pasitikrinti, ar e-recepte 
nėra įsivėlusi kompiuterinė klaida ir ar visi tinkami vaistai 
konkrečiam pacientui yra išrašyti tinkamai. Vaistininkas, 
turėdamas paciento visą vaistų istoriją, susitikrina ar 
elektroniniame recepte esantys vaistai yra tokie patys 
kaip duomenų bazėje. Jeigu yra neatitikimų, tuoj pat 
susisiekiama su poliklinika patikslinimui. Receptas 
aptarnaujamas tik 100 % įsitikinus, kad viskas yra teisinga. 
Už šią paslaugą valstybė moka vaistinei £2600.00 per 
metus. 

* Nacionalinės vakcinacijos programos servisas. 
Vaistinėje yra vykdoma žmonių vakcinacija. Visi norintys 
gali pasiskiepyti. Valstybė už šią paslaugą vaistinei moka 
£7,64 už gyventoją, plius £1,50 už medicininių medžiagų 
išeikvojimą vienam pacientui. 

* Valstybė moka vaistinei recepto aptarnavimo mokestį 
£0,90 plius vieno recepto pavadinimo mokestį – £0,60. 

* Privatus valstybinės įstaigos (NHS) išrašytas vieno 
recepto vieno vaisto pavadinimas kainuoja – £8,40. 

* Receptinių vaistų antkainis yra 50%. 
* Nereceptinių vaistų antkainis yra 70%.  
Vaistinė taip pat atlieka šias farmacinės rūpybos 

papildomas paslaugas:
- Care Home service, 
- Home delivery service, 
- Disease specific medicines management service, 
- Gluten free food supply service, 
- Independent prescribing service, 
- Medicines assessment and compliant support 
service, 
- Minor Aliment service, 
- Needle and syringe exchange service, 
- Flu vaccination services, 
- Diabetes test, 
- Cholesterol test, 
- Blood pressure testing, 
- Weigh management support and advice, 
- Mobility aids, 
- Free prescription delivery service, 
- Stop smoking service 

- ir dar daugelį kitų gyventojų sveikatinimo pa-
slaugų. 
Vienu žodžiu, vaistininkas nėra supančiotas įvairiomis 

direktyvomis ir jis turi atrištas rankas savo farmacinei 
veiklai vystyti. Jeigu gyventojas nepatenkintas vaistininko 
darbu, - jis gali kreiptis į GPHC (General Pharmaceutical 
Council (liet. atitikmuo - Farmacijos departamentas). 
Šiuo atveju konfidencialumas garantuojamas. Ši tarnyba 
prižiūri visą vaistininko veiklą. Jungtinėje Karalystėje visi 
vaistininkai, kurie dirba JK gauna iš GPHC visą reikalingą 
metodinę medžiagą darbui. Ji moko, konsultuoja, siunčia 
rekomendacijas darbui, o visus tuos, kurie blogai dirba, 
baudžia. Ir baudžia stipriai - nuo licencijos sustabdymo 
iki vaistininko vardo išėmimo iš registro (negrįžtamai). 
Ar galime palyginti Lietuvos ir Jungtinės Karalystės 
vaistininką? Aišku galime, juk žmonės baigę farmacijos 
mokslus, dirba tiek vienoje šalyje, tiek ir kitoje šalyje. 
Skiriasi tik valstybės požiūris į vaistininko profesiją. 
Jungtinė Karalystė reiškia didelę pagarbą specialistams, 
kuriems yra patikėta visos visuomenės sveikata ir už 
tai jiems negaili atlygio puikiai suprasdama jų sunkų ir 
atsakingą darbą. 2015 metu 31 gruodžio dienai Jungtinėje 
Karalystėje buvo registruoti 49 vaistininkai iš Lietuvos. 
Tačiau tarp vaistininko darbo Lietuvoje ir Anglijoje 
yra didžiulis skirtumas. Išskirčiau tik keletą skirtumų: 
tai - darbo pobūdis, atsakomybė ir atlyginimas už tavo 
profesionalumą. Anglijoje vaistininkas prisiima pilną 
atsakomybę už visą sveikatinimo veiklą, kurią jis atlieka 
vaistinėje, už tai jis ir gauna atitinkamą atlygį. Anglijoje 
vaistininko alga svyruoja nuo £800.00 iki £1100.00 svarų 
per savaitę. Lietuvoje, kiek žinau, vaistininkas uždirba šiek 
tiek daugiau nei kasininkė dirbdama prekybos centre. Tai 
reiškia, kad jo atsakomybė yra tik tiek ir verta. Šiandien 
Lietuvoje kai kurių generinių vaistų gamintojų kainos 
yra 5-10 kartų didesnės nei Anglijoje (besidominantys 
šiuo klausimu gali kreiptis į elektroninį paštą: anatolis@
hotmail.co.uk). Man atrodo, kad Lietuvos vaistininkystė 
dalinai yra praradusi visuomenės pasitikėjimą, nes vyksta 
arši konkurencija tarp vaistinių tinklų viliojant pacientus 
nuolaidomis ir akcijomis. Vaistininkai prarado galimybę 
tapti vaistinių savininkais ir tapo samdomais darbuotojais, 
neturinčiais net savo profesijos etikos kodekso. Lietuvos 
Farmacijos muziejaus duomenimis - 2016 sausio 1 dienai 
Lietuvoje nebeegzistuoja 196 šimtametės vaistinės!!! Jos 
bankrutavo nelygioje konkurencinėje kovoje.  Turbūt 
Nepriklausomos Lietuvos Farmacijos departamento 
vadovai H. Petkevičius (1990 - 1992), V. Briedis (1992 
– 1993), L. Rankauskas (1993 – 1994), Z. Grigaitienė 
(1994 – 1995),  G. Viskaitis (1996), A. Aniulis (1997), 
M. Andriukaitis (1998), G.Viskaitis (1999 – 2001),  N. 
Steikūnas (2001 – 2002), L. Mažeika (2003 – 2009), G. 
Krukienė (2009 – 2016) nesugebėjo ar nenorėjo įtikinti 
Lietuvos politikų apie farmacijos sektoriaus ypatingą 
svarbą valstybės sveikatos sistemoje ir apginti garbingos 
vaistininko profesijos interesus. 

iš LFs veikLos
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2016 m. rugsėjo 2-10 d. Lietuvoje viešėjo JAV vais-
tininkų lietuvių profesinės organizacijos „LAPAS“ nariai, 
kurie nutarė pažymėti 25-ąsias šios organizacijos įkūrimo 
metines. 

Delegacijos sudėtyje buvo LAPAS prezidentas Juozas 
Kalvaitis, nariai – Irena Juška, Alicija Juška, Alina Meilė, 
Birutė Apke, Linda Gehrt, Dalia Vakselis ir juos lydintys 
asmenys Steponas Juška, Andrius Juška, Ashley Hawkes, 
Frank Meile. Įdomi šios organizacijos įkūrimo istorija. 1991 
m. birželio 9-16 d. Lietuvoje viešėjo pirmoji Amerikos lietuvių 
vaistininkų iš Čikagos delegacija, kuri susitiko su LFS nariais 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Druskininkuose. 
Viešnagės metu svečius lydėjo LFS prezidentas Eduardas 
Tarasevičius. Susitikimo metu su Lietuvos Aukščiausios Ta-
rybos pirmininku prof. Vytautu Landsbergiu svečiai pažadėjo 
sugrįžę į JAV įkurti lietuvių vaistininkų asociaciją. Tai įvyko 
rugpjūčio 13 d. Čikagos priemiestyje Willwbrook, kuriame 
susirinkę vaistininkai įkūrė „LAPAS“ organizaciją („Lithu-
anian American Pharmacists Association“). Jos pirmininke 
buvo išrinkta vaistininkė Irena Juška, o sekretoriumi – Juozas 
Kalvaitis. Nuo to laiko LAPAS palaiko glaudžius ryšius su 
LFS. Amerikos kolegos rinko iš JAV universitetų ir kai kurių 
firmų farmacinę literatūrą ir per „Mercy lift“ labdaros organi-
zaciją siuntė į Kauno medicinos instituto farmacijos fakultetą. 
Lapas rėmė „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo leidimą, 
globojo Lietuvos vaistininkus, atvykusius į Čikagą. Už šią 
paramą LFS vardu reiškiame nuoširdų AČIŪ!.

Šių metų vizito metu svečiai aplankė Vilnių, kuris žymiai 
pagražėjo palyginus su 1991 m. JAV vaistininkai buvo malo-
niai nustebinti aplankę modernią didmeninės vaistų prekybos 
bendrovę “ENTAFARMA”, kurios savininkas farmacijos 
magistras Tauras Endriukaitis, ne tik supažindino su įmonės 
darbo ypatumais, bet ir pristatė  farmacijos istorijos muziejaus 
gausius eksponatus. Tai vienintelė farmacijos įmonė, kuri 
neabejinga garbingai farmacijos profesijos istorijai Čikagos 
vaistininkų delegacija gražioje Belmonto gamtos aplinkoje 
susitiko su LFS nariais – Tauru Endriukaičiu su žmona Joli-
ta, Giedre Ramanauskaite, Kęstučiu Ramanausku su žmona 
Roma, Liucija Kuodiene, Miku Gustainiu, Aurelija Šerpytiene 
su vyru prof. Pranu Šerpyčiu, Rimu Masiliūnu, Maryte Ūziene, 
Eduardu Tarasevičiumi. Vyko malonus bendravimas, prisi-
menant buvusius susitikimus Lietuvoje ir Čikagoje per 25-
ius “LAPAS” veiklos metus. Šios vakaronės metu “LAPAS” 
Garbės nariui LFS prezidentui prof. Eduardui Tarasevičiui 
svečiai įteikė meniškai sukurtą stilizuotą lietuvišką stiklinį 
koplytstulpį.

Tolimesnė čikagiečių viešnagė tęsėsi Kaune, kur svečiai 
aplankė Farmacijos fakulteto naujuosius rūmus, susitiko su 
prof. Liudu Ivanausku, doc. Raimondu Radžiūnu, Rūta Marks-
iene, Marija Sapragoniene bei studentais. Svečiai pabuvojo 
ir Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo vaistinių ir 
aromatinių augalų kolekcijoje. Svečiams išsamią ekskursiją 

kas, kur, kada

pravedė doc. Tauras Mekas Medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejuje, o  Kauno klinikų vaistinės vedėja Birutė Varanav-
ičienė supažindino su didžiausios ir moderniausios Lietuvoje 
ligoninių vaistinės darbo specifika. Čikagiečius maloniai 
nustebino meniškas “Vilties” vaistinės interjeras. Svečių ke-
lionė po Lietuvą tęsėsi iki Klaipėdos įspūdingu panemunio ke-
liu, susitinkant su LFS vaistininkais šilutiškiu Gintaru Verbumi 
ir kretingiškiu Arvydu Vengaliu. JAV vaistininkai aplankė ir 
“Lietuvos sacharą” Neringą, ir gintaro muziejų, ir Kretingos 
dvarą, ir Šiaulių “Valerijonų vaistinę”, kurioje vaistininkė 
Almyra Girdenienė pristate unikalios vaistažolių arbatinės 
sveikatinimo veiklą, supažindino su unikaliais kosmetikos 
produktais, kuriuos gamina minėtos vaistinės technologai. 
Tolimesnė svečių kelionė vedė į Kryžių kalną, Tytuvėnus, 
Šiluvą. Kolegos Čikagos vaistininkai išsivežė iš Lietuvos daug 
įspūdžių, pamatę gražėjančią Lietuvą, šiltai pabendravę su 
LFS nariais, giminėmis. LFŽ žurnalo skaitytojams pateikiame 
fotoreportažą iš “LAPAS” delegacijos viešnagės Lietuvoje. 

iš LFs veikLos
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Minint holokausto 75 metines reikėtų nepamiršti ir žydų, 
nukentėjusiu nuo sovietines valdžios represijų.

Šventajame Rašte rašoma, kad žydai išrinktoji Dievo tauta. 
Juk kaip žmogus ir Jėzus buvo žydas, ir jo motina Marija bei 
apaštalai buvo žydai, nekalbant apie pirmuosius pranašus. Žydų 
tautos atstovams buvo pavesta gelbėti žmoniją iš nuodėmių, 
jiems buvo duotas dekalogas ir nurodyta kaip jie turi gyventi 
ir elgtis. Deja, Dievas sutvėrė žmones laisvus ir jiems suteikė 
pasirinkimo galimybę... Už tai, kad žydų tauta nesilaikė Dievo 
nurodymų ji buvo baudžiama, pavergta, išblaškyta po pasaulį... 
Tačiau Dievas neatėmė žydams suteiktų savybių. Tai labai gabi, 
darbšti tauta, apdovanota įvairiais gabumais ir talentais.

Istorijos įvykių eigoje daugelis tautų išnyko, nors turėjo ir 
savas teritorijas ir savo kalbą bei papročius. O žydų tauta, nors 
išblaškyta po visą pasaulį ir nuolat gyvenanti tarp kitų tautų, 
išliko. Dauguma jų išlaikė savo tikėjimą, papročius ir kalbą. 
Negalėdami užsiimti žemdirbyste, nes daugelyje valstybių tai 
jiems buvo draudžiama, jie tapo gerais amatininkais, užsiėmė 
prekyba, suprato mokslo svarbą.

Lietuvoje gyvenantys žydai taip pat rinkosi amatus, preky-
bą, gydytojų, muzikantų, advokatų specialybes, kurios buvo 
reikalingos viso krašto žmonėms. Sukaupę kapitalą įsigijo 
pramonės įmones, bankus... Žydai taip pat mėgo ir vaistininko 
profesiją, apie 30% provincijos miestų ir miestelių vaistinių 
savininkai buvo žydai.

Tarpukario Lietuvoje žydai sugebėjo sugyventi su lietuviais, 
jie aktyviai dalyvavo ir visuomeniniame gyvenime, priklausė 
įvairioms organizacijoms, nors išliko vieninga uždara ben-
druomenę padėdavo vienas kitam, nesutarimus spręsdavo 
rabinas. Žemaičiuose dažnai būdavo prisimenamas posakis: 
„Gyvenkime kaip broliai, rokuokimės kaip žydai“.

1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų sąjungos kariuomenei ir 
Lietuvoje įvedus sovietinę valdžią, tuoj buvo nacionalizuotos 
pramonės ir prekybos įmonės, bankai. Šis turtas buvo atimtas iš 
visų gyventojų, neatsižvelgiant į tautybę. Nuo nacionalizacijos 
labai nukentėjo žydai, nes didžioji dalis prekybos ir pramonės 
įmonių priklausė jiems. Buvo nacionalizuotos ir vaistinės ir 
vaistų sandėliai, žydų ligoninės, uždarytos žydų mokyklos ir 
gimnazijos.

1941 metų birželio 14 d. trėmimų metu kartu su lietuviais 
buvo į Sibirą ar Komiją ištremta ir žydų šeimų, nes pramonės ir 
prekybos įmonių savininkai buvo kapitalistai – liaudies priešai. 
Buvo ištremta ir žydų vaistininkų.

Į Altajaus kraštą buvo ištremtas Virbalio vaistininkas Sam-
uelis Abelovičius su žmona Taiba ir 7 m. sūnumi Solomonu ir 
3-jų metų Isaku. 1943 m. šeima buvo perkelta į Barnaulą, čia 
Abelovičius dirbo transporto mašinų gamykloje, o 1959 m. jis 
žuvo autoavarijoje. Nors 1960 m. Abelovičiaus šeimai buvo 
leista grįžti į Lietuvą, jie pasiliko gyventi Barnaule.

Į Altajaus kraštą taip pat buvo ištremtas Pabradės vaistininkas 
Moisiejus Chavkinas su žmona ir 19 m. dukra Roza bei sūnumi 
– šešiolikmečiu Leiba.

1940 m. rugpjūčio 15 d. buvo suimtas Moisiejaus Chavki-
no vyriausias sūnus, provizorius Ilja Chavkinas. Jis, 1934 m. 
baigęs Čekoslovakijos Prahos universitetą, dirbo tėvo vaistinėje 
Pabradėje. Prasidėjus Vokietijos karui su Lenkija, Ilja Chavkinas 
išėjo savanoriu į Lenkijos kariuomenę ir buvo lenkų pulkininko 

Dambrovskio būryje sanitarinės tarnybos viršininku: Ilja 
Chavkinas buvo apkaltintas kovojęs prieš Raudonąją armiją ir 
išvežtas į Vorkutos lagerį. Už akių buvo nuteistas kalėti 8 metus 
darbo pataisos lageryje. Atlikęs bausmę 1948 m. apsigyveno 
Ukrainoje.

Jo tėvas Moisiejus Chavkinas buvo nuo šeimos atskirtas 
ir išsiųstas į Rešiotų lagerį, jo tolimesnis likimas nežinomas.

1941 m. birželio 14 d. į Sibirą su šeima buvo ištremtas 
Skuodo vaistinės savininkas, chemikas-vaistininkas Samuelis 
Dovydas Mirkes. S. Mirkęs tarpukario Lietuvoje buvo aktyvus 
visuomenininkas: priklausė Saulių sąjungai ir Valstybinių 
švenčių metu mėgo vilkėti šaulio uniforma, buvo Skuodo 
gaisrininkų savanorių komandos viršininkas, priklausė žydų 
sionistų organizacijai. S. D. Mirkes nuo šeimos buvo atskirtas 
ir nuvežtas į Krasnojarsko krašto Kamsko lagerį. 1943 m, sau-
sio 2 d. Ypatingasis NKVD pasitarimas S. D. Mirkes nuteisė 
kalėti 8 metus lageryje, nors prokurorų už priklausymą Šaulių 
sąjungai, sionistų organizacijai ir kaip vaistinės savininką bei 
naudojusi samdomąją darbo jėgą buvo siūloma bausti aukšči-
ausia bausme – sušaudyti. 1948 m. atlikęs bausmę S. D. Mirkes 
buvo išsiųstas į tremtį – Krasnojarsko kraštą. Jo žmona Chaja 
Mirkes 1944 m. tremtyje mirė. 1956 m. S.D. Mirkes ir sūnus 
iš tremties buvo paleisti ir apsigyveno Krasnojarske, į Lietuvą 
negrįžo. 1962 m. S.D. Mirkęs mirė Krasnojarske.

1941 m. birželio 14 m. iš Kauno į Sibiro Altajaus kraštą buvo 
ištremtas vaistininkas, Kauno vaistų sandėlio savininkas Benci-
jonas Polunskis su šeima (žmona, dukra ir sūnumi). B.Polunskis 
buvo kaltinamas, kad buvo kapitalistas, ekspluotavo samdomą 
darbo jėgą, priklausė Šiaulių sąjungai. Tremtyje B. Polunskis 
dirbo vaistinėje. 1956 m. B. Polunskio šeima buvo paleista iš 
tremties. B. Polunskio sesuo Lėja Klein, gyvenant Izraelyje, 
kreipėsi į Jakutijos valdžios organus, nes B. Polunskio šeima 
buvo perkelta į Jakutską, prašydama brolį išleisti iš tremties į 
Izraelį.

Po šio kreipimosi B. Polunsikis tapo nepageidaujamu as-
meniu, buvo blogai charakterizuojamas, nors prieš tai už gerą 
darbą gaudavo padėkas. Jis buvo kaltinamas, kad palaiko ryšius 
su užsieniu ir iš jo gauna žydų siuntinius. B. Polunskio į Izraelį 
neišleido, taip pat jam neleido grįžti į Lietuvą.

Farmacijos magistras, Švenčionių vaistažolių fabriko 
įkūrėjo sūnus ir savininkas, buvo suimtas 1940 m. kovo 29 d., 
nes Švenčionys po 1939 metų Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
karo buvo atitekę Sovietų sąjungai, kuri Lietuvai Švenčionių 
negrąžino.

Volfas Taraseiskis buvo kalinamas Švenčionių kalėjime, 
buvo kaltinamas kaip fabrikantas išnaudotojas ir socialiai pavo-
jingas elementas. 1941 m. vasario 22 d. Ypatingo pasitarimo 
buvo nuteistas kalėti 8 metus darbo pataisos lageryje.1941 m. 
birželio 16 d. jis buvo išvežtas į Vorkutos lagerį.

1941 m. prasidėjus Sovietų Sąjungos karui su Vokietija, Len-
kijos piliečiams buvo paskelbta amnestija. Kaip buvęs Lenkijos 
pilietis amnestijos sulaukė ir Volfas Taraseiskis ir iš lagerio 
buvo paleistas. Apsigyveno Kuibiševo srities Sizranės mieste.

Šiaulių vaistininkas, gamtos mokslų daktaras , chemi-
kas-vaistininkas Ulja Volpė prasidėjus Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos karui pasitraukė į Sąjungos gilumą, apsigyveno 
Mordovijoje,  Saranske, dėstė felčerių-akušerių mokykloje. 

LIETUVOS ŽYDAI VAISTININKAI – SOVIETINIŲ REPRESIJŲ AUKOS

kas, kur, kada

Liepos 20 d. savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, adminis tracijos direktorius Virgilijus Pruskas, administracijos 
atsto vai pasveikino savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės direktorę NIJOLĘ STEFANIJĄ KLEINIENĘ 50 metų 
darbi nės veiktos proga.

Jai įteikta mero padėka už nuoširdžią, aktyvią ir atsakin gą darbinę veiklą, vadovavimą Elektrėnų vaistinei.
N. S. Kleinienė į Elektrėnus atvyko 1966 m. baigusi Kauno medicinos institutą. Nuo 1968 m. iki šio laiko vadovavo 

vaistinei. Direktorė pasidalijo pri siminimais, kaip ją atvykusią šiltai priėmė provizorė Darata Noreikienė ir tuometinis 
Lietu vos elektrinės direktorius Pra nas Noreika, kaip dėl didėjančio gyventojų skaičiaus plėtėsi vei kla ir keitėsi vaistinės 
pastatai. Nedažnai pasitaiko, kad žmogui pirmoji darbovietė būtų ir vienintelė.

Šia gražia proga N. S. Kleinienę taip pat pasveikino Pranas Noreika, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, sveikatos 
įstaigų atstovai, buvę ir esami darbuotojai, kt.

Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė R. Bartkevičienė, „Elektrėnų žinios“, 2016 m. liepos 29 d.

iš FarMacijos istorijos
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Birželio 18-19 d. Anykščių regioniniame 
parke prie Rubikių ežero, „Ajerinės“ 
sodyboje vyko tradicinės LFS organizuojamos 
„Farmacijos dienos-2016“. Į šį renginį susirinko 
gausus vaistininkų, studentų ir remėjų būrys. 
Dalyviai ne tik keliavo pirmoju Rytų Europoje 
lajo taku, aplankė XIX a. neoklasicizmo epochos 

perlo - Burbiškio dvarą, susipažino su Anykščių 
miesto farmacininko A. Vienuolio memorialiniu 
muziejumi. Renginio dalyviai aktyviai dalyvavo 
seminare skirtame farmacijos profesijos prestižo 
puoselėjimui. Vakare prie liepsnuojančio laužo 
visi klausė smagių melodijų ir pasakojimų apie 
farmacijos praeitį ir ateitį.

iš LFs veikLos

1942 m. sausio mėn. buvo mobilizuotas į l6-ąj  lietuvišką di-
viziją. Tarnavo sanitariniame batalione. 1942 m. balandžio 23 
d. I. Volpė buvo suimtas ir įkalintas Balachnos kalėjime. Jis 
buvo kaltinamas, kad dėstydamas Saransko felčerių-akušerių 
mokykloje skleidė antisovietinę-trockistinę agitaciją.

1942 in. gegužės 18 d. Karo tribunolas pagal 58-10 str. 
nuteisė Volpa mirti. Ulja Volpė pateikė kasacinį skundą SSSR 
Aukščiausiajam Teismui, šis mirties bausme patvirtino. Tuomet 
I. Volpė kreipėsi su malonės prašymu į SSSR Aukščiausiąją 
Tarybą. 1942 m. birželio 30 d. SSSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas paskirtą I.Volpei mirties bausmę pakeitė dešimties 
metų bausme lageryje.

I. Volpė kalėjo Kazachijoje Karagandos srities lageryje. 
Atlikęs bausmę buvo ištremtas į Kazachijos Akmolinsko srities 
Šortandy gyvenvietę. Čia dirbo Sanepideminėje stotyje gydy-
toju-bakteriologu. 1958 m. I. Volpė čia ir mirė.

1958 m. kovo 13 d. SSSR Aukščiausias teismas I. Volpės 
bylą kaip nesant Nusikaltimo sudėties jam buvo nutraukęs. I. 
Volpė buvo apkaltintas gavus skundą iš Saransko dėstytojo, 
kad kalbėdamas su dėstytojais gyrė tarpukario Lietuvą ir Trockį 
pavadino tikru revoliucionieriumi.

I.Volpės šeima per holokaustą žuvo Lietuvoje.
Baigusi farmacijos fakultetą, po trejų dietų darbo Anykščių 

rajono vaistinėse buvau perkelta į Vilnių, buvau paskirta 
Vyriausiosios farmacijos valdybos gamybos skyriaus vedėja. 
Valdybos gamybos ir prekybos skyriai buvo Centrinio vaistų 
sandėlio patalpose – Trakų 7. Abu skyriai dirbo tame pačiame 
dideliame kambaryje. Tiesioginis mano viršininkas buvo žydas, 
Vyr. farmacijos valdybos viršininko pavaduotojas, vaistininko 
padėjėjas Izraelis Akabasas. Jis buvo labai inteligentiškas, 
išsilavinęs, malonus žmogus. Prekybos skyriuje dar dirbo žy-
dai – vyr. inspektorius Edgaras Paulauskas ir Lėja Zilberlast, 
kuri iš profesijos buvo dantų gydytoja, bet čia dirbo farmacinį 
darbą. L. Zilberlast buvo 1941 m. birželio mėn. 14 d. ištremta 
su šeima iš Kauno ir, manau, nelegaliai sugrįžusi į Lietuvą.

1952 m. rugpjūtyje L. Zilberlast buvo suimta ir su dukra 
astronomijos studente, vėl ištremta į Sibirą – grąžinta į tremtį.

Centrinio vaistų sandėlio vadovybė ir skyrių vedėjai buvo 
žydai, lietuviai dirbo tik buhalterijoje ir ekspedicijoje. Su visais 
žydais teko bendradarbiauti ir visi žydai, išskyrus sandėlio 
vedėja M. Vasiljevą, kuri buvo atvažiavusi iš Sovietų sąjungos, 
buvo darbštūs, malonus, mandagus žmonės.

1953 m. vasaryje „Tiesoje“ ir Sąjunginiuose laikraščiuose 
pirmame puslapyje buvo atspausdintas grėsmingas straipsnis 
apie žydus gydytojus, nužudžiusius Kirovą, žymų bolševikų 
veikėją, ir kitus bolševikų lyderius. Po šio straipsnio Vilniaus 
gyventojai ėmė nepasitikėti žydais gydytojais ir vaistininkais, 
prasidėjo antisemitinė kompaniją.

Tačiau po poros savaičių mirė Stalinas ir pamažu viskas 
nurimo. Edgaras Paulauskas tada man papasakojo, kad Vilniaus 
žydai žinojo, kad geležinkelio stotyje stovi paruošti vagonai 
ištremti žydams. Tik jie nežinojo, ar bus tremiami vyrai su 
šeimomis, ar bus atskirti, kaip 1941 metais.

Vėliau, prasidėjus emigracijai į Izraelį, dauguma farmac-
ininkų žydų išvažiavo. Jie sėkmingai įsikūrė senojoje savo 
tėvynėje. Izraelis dabar klestinti pasaulio valstybę, o jo gyven-
tojai pasiryžę apginti iškovotą laisvę.

Dr. Regina Žukienė

VAISTININKO PAGALBA METANT 
RŪKYTI: KUO GALIME PADĖTI 
VISUOMENĖS VAISTINĖS PACIENTAMS?

Dr. Jurgita Daukšienė

Per paskutinius dešimtmečius visuomenės vaistinėse 
dirbančių vaistininkų vaidmuo nuolat keičiasi. Sveikatos 
stiprinimo rekomendacijų teikimas, rūkymo žalos 
prevencija – įgyja vis didesnę svarbą. Tabako rūkymas 
tai labiausiai paplitusi priklausomybės liga tarptautinėje 
ligų klasifikacijoje (TLK žymima šifru F-17). Plaučių, 
gerklų, burnos vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, lėtinė 
obstrukcinė plaučių liga bei nevaisingumo problemos 
yra dažniausiai pasireiškiančios rūkymo pasekmės. 
Kasmet dėl rūkymo sukeltos žalos ar ligų miršta daugiau 
kaip vienas milijonas Europos Sąjungos gyventojų. 
Lietuvoje netenkama kelių tūkstančių . Sveikatos 
specialistų nuomone, plintantis tabako vartojimas tampa 
vis aktualesne daugumos šalių gyventojų sveikatos dėl 
sukeliamų ligų, būklių ar priešlaikinių mirčių skaičiaus 
problema. Tyrimų duomenimis, apie 80 proc. rūkančiųjų 
rūkyti pradeda iki 18 metų. Rūkymas dažnai laikomas 
normaliu ir įprastu reiškiniu, kadangi didelė mūsų 
visuomenės dalis yra nepakankamai informuota apie 
rūkymo problemą ir sukeliamą žalą sveikatai.

Dauguma suaugusių žmonių bent kartą per metus 
apsilanko visuomenės vaistinėje, todėl farmacijos 
specialistas ir į ją užsukantis pacientas turi palyginti 
glaudų ryšį. Visuomenės vaistinėje teikiamų konsultacijų 
metu yra rekomenduojama dalį laiko skirti pokalbiui 
apie rūkymo žalą ir skatinti pacientus kuo greičiau 
mesti rūkyti. Pasaulinė praktika rodo kad, farmacijos 
specialisto, dirbančio visuomenės vaistinėje įtraukimas, 
vykdant metimo rūkyti programas, žymiai pagerina 
proceso rezultatus, ir tai yra pripažinta kaip efektyvi 
farmacinė paslauga.

iš LFs veikLos
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MeMuarai

PRISIMINIMAI
Dr. Regina Stonkutė-Žukienė

Tęsinys. Pradžia skaitykite 2016 m. Nr. 3-4 

Rugsėjo viduryje mūsų klasės auklėtoja nusivežė mus į 
Pavenčių cukraus fabriką, pamatėme visą cukraus gamybos 
procesą, aplankėme dar ir Daugelių plytų gamyklą. Stebi-
no liepsnojančios krosnys, kuriose degė plytos. Grįždami į 
Pavenčių geležinkelio stotį traukėme geležinkelio pylimu. 
O čia ir tiltas per Ventos upę. Pėstie siems geležinkelio tilto 
pakraščiais buvo padėtos lentos, per bėgių vidurį taip pat 
buvo trys lentos. Keletas berniukų per tiltą ėjo tomis lento-
mis. Nieko negalvodama ir aš paskui juos, nes pylimu irgi 
ėjau išilgai bėgių. Dieve, kaip išsigandau: lentos siauros, iš 
šonų tarp špalų tarpai, o apačioje srauni upė. Ėjau drebė-
dama, nes grįžti nebuvo galima. Pagaliau pasiekiau krantą. 
Auklėtoja elgėsi labai neatsakingai, leidusi vaikams eiti 
kaip kas nori. O jei būtų važiavęs traukinys...

Baigiantis spaliui gimnazija organizavo ekskursiją į 
Kauną. Ji kainavo 5 litus. Labai troškau pamatyti Kauną. 
Paskambinau telefonu tėveliui į Luokės pieninę ir papra-
šiau leidimo važiuoti, jis leido. Pinigais sušelpė dėdiene 
Kotryna, kuri tais metais su Raimundu gyveno Telšiuose. 
Jis mokėsi aštuntoje klasėje, buvo tik 16 metų. Dėdienė 
prižiūrėjo sūnų, kad mokytųsi ir gimnazijų baigtų. Man tai 
buvo laimė, nes dėdienė retkarčiais nusivesdavo į kiną ar į 
atvažiavusį gastrolių teatrą, pamalonindavo skanėstais.

Ekskursijoje buvau tik aš viena pirmokė kiti – žymiai 
aukštesnių klasių. Nebeprisimenu koks mokytojas vadova-
vo ekskursijai, tačiau aš niekam nerūpėjau.

Nakvojome Gardino gatvės mokykloje, miegojome ant 
ištiestų ant grindų čiužinių, į nepatogumus nekreipėme dė-
mesio. Aplankėme katedrą, zoologijos muziejų, Karo mu-
ziejų „XX amžiaus“ laikraščio spaustuvę. Vakare ėjome į 
operą, matėme „Pikų damą“. Operos nesupratau, progra-
mos man niekas nedavė. Teatre sėdėjome įvairiose vietose, 
man teko bilietas antro aukšte šoninėje ložėje. Po spekta-
klio visi nuskubėjo į rūbinę, stovėjau ir aš eilėje. Kol apsi-
rengiau, mano bendrakeleivės jau buvo išėję. Teko vienai 
vakare nepažįstamame mieste eiti nakvynėn. Ėjau žiūrėda-
ma į krautuvių vitrinas. Nepaklydau.

Kitą dieną pietavome „Pieno centro“ kavinėje, sėdėjo-
me prie atskirų staliukų. Kol susimokėjau už pietus, už-
trukau. Mano draugai jau buvo išėję. Turėjome eiti į Karo 
muziejų. Nežinojau kur jis yra. Gatvėje stebėjau sutinkamų 
gimnazistų kepuraites, gal pamatysiu su Telšių gimnazijos 
emblemą. Nei vieno nesutikau. Prekeivių paklausiau, kur 
yra Karo muziejus. Parodė. Nuėjusi jau radau visus nusi-
rengusius ir laukiant ekskursijos pradžios. Niekas manęs 
nepasigedo...

Grįžome taip pat traukiniu. Važiavau tik iki Tryškių 
stoties, iš ten pašto arkliu parvažiavau namo į Luokę. Ši 

kelionė į Kauną man parodė, kad galiu būti savarankiška.
Mūsų klasė buvo antrame aukšte, prieš ją, kitoje ko-

ridoriaus pusėje, buvo aštuntokų klasė, kurioje mokėsi ir 
mano pusbrolis ir kartu su manim pas Osmulkevičius gy-
venantis Aldonos Grubliauskaitės brolis Vladas. Visus aš-
tuntokus pažinojome, jų tarpe buvo iškilių asmenybių tai 
Lidija Kupstaitė, per vakarus nuostabiai deklamuojanti ei-
lėraščius, ir Jurgis Gaižauskas ir kiti.

Prieš pamokas visa gimnazija susirinkdavome antro 
aukšto hole bendrai maldai, direktorius pranešdavo savo 
nurodymus ar kokias tai svarbias žinias, po ta išsiskirsty-
davo po klases. Per pertraukas sukdavome ratus tame pa-
čiame hole.  Kartą per pertrauką pamačiau, kad prie mano 
pusbrolio švarko nugaros prikabinta ilga popieriaus skiautė 
su kokiu tai užrašu. Mačiau, kad eidami gimnazistai šaipė-
si. Žengiau prie Raimundo ir popierių nuplėšiau, jis to net 
nepastebėjo. Tik vėliau išbarė, kad aš norėjusi jam ką tai 
prie švarko prisegti.

Piešybos mokytojas Sidabras nusivedė mūsų klasę į 
„Alkos“ muzie jų. Apžiūrinėjant eksponatus, kai kurie ber-
niukai išdykavo ir nuvertė nuo postamento gipsinį biustą, 
Buvo baisus nemalonumas mokytojui, o išdaigininko Ju-
cevičiaus tėvai už sudaužytą biustą tikriausiai turėjo sumo-
kėti.

Mokslas pasibaigė birželio 15 dieną. Visa gimnazija 
organizuotai nuėjome į Katedrą ir išklausėme Šv. Mišias. 
Pusbrolis Raimundas tą dieną gavo brandos atestatą, o 
aš baigiau pirmąją klasę. Buvau tre čioji mokinė klasėje. 
Mama atvažiavo manęs parsivežti. Kol buvau gimnazijoje 
ji nuėjo aplankyti dėdienės į Kalno gatvę.

Pasibaigus paskutinei pamokai, tikriau atsisveikinimo 
iškilmėms, aš taip pat ėjau pas dėdienę. Prie Katedros, 

iš LFs veikLos
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Lietuva buvo „priimta“ į Sovietų sąjungą ir tapo sovie-
tine socialistine respublika, senoji Lietuvos santvarka buvo 
pasmerkta. Prasidėjo areštai, dauguma aukštųjų valdininkų 
ir visuomeninių organizacijų vadovų atsidūrė kalėjime.

Nelaimės neaplenkė ir Luokės. Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos studentas, mano krikštamotės sūnus, Albinas 
Petkevičius 1940 m. spalio 23 d. parvažiavo namo į Luokę. 
Nuėjo pavalgyti į buvusių tėvų namų valgyklą. Čia susi-
ginčijo su Luokės komjaunuoliais. Valgykloje buvęs mili-
cininkas, rusas Bulys iš Petraičių kaimo, stvėrė Albiną už 
marškinių ir norėjo nuvesti į miliciją. Kažkas gatvėje sušu-
ko „Mušasi“. Netoli buvęs milicininkas Remėza, įbėgęs į 
valgyklą, nieko nesiaiškindamas, šovė į Albiną, peršovė ir 
Albiną laikiusio milicininko Bulio ranką. Albinui pataikė 
į širdį... ir jis krito negyvas. Petkevičiai neturėjo kur pa-
šarvoti Albino. Mama pasiūlė jį šarvoti mūsų namuose. 
Miestelis pradėjo bruzdėti, net buvo kreiptasi pagalbos į 
kariuomenę. Iš Dotnuvos ruošsi į laidotuves atvažiuoti stu-
dentai. Luokės klebonas Jurgis Daniusevičius, bijodamas 
tolimesnių jaunimo išsišokimu, paprašė Petkevičių laido-
tuves paskubinti. Atvažiavę studentai jau rado supiltą Al-
bino kapą...

Netektys palietė ir mūsų šeimų. Rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje staiga mirė mano dėdienė Kotryna, dėdės Prano 
– Žarėnų vaistininko žmona. Jai buvo 48 metai. Pusbrolis 
išvažiavo studijuoti mechani kos į Kauną. Dėde liko vaisti-
nės vedėju Žarėnuose.

O 1941 m. kovo 3 d. mirė mano senelis, Kazimieras 
Juškevičius. Jis gripu sirgo vos savaitę, jam buvo 82 metai. 
Mirdamas, jis prašė, kad tėvai persikeltų gyventi į Varnių 
gatvėje buvusią jo sodybą. Tėvai taip ir padarė, o mūsų na-
muose miestelio centre buvo įrengta valdiška kepykla. Tė-
velis iš pieninės perėjo dirbti vyr. buhalte riu į kooperatyvą.

Gimnazijoje buvo pradėta visus mokinius skiepyti nuo 
visokių ligų. Tarpukario Lietuvoje tos mados nebuvo. Aš 
labai bijojau in jekcijų, bet savo baimės nedrįsau parodyti. 
Suleido man kokią tai vakciną ir aš rimtai susirgau. Pakilo 
temperatūra ir Milevičiai net pakvietė gydytoją. Po savai-
tės šiaip taip pasveikau. Bet skiepai man visada buvo pra-
žūtingi.

1941 m. pavasarį gimnazijoje buvo paskelbtas skaitovo 
konkursas. Mokytoja Inkenaitė tam iš klasės išrinko mane, 
turėjau deklamuoti Maironio eilėraštį „Vakaras ant keturių 

Kantonų ežero“. Kai pri sistačiau salėje organizatoriams, 
jie man vietoje deklamacijos liepė paskaityti kažkokį teks-
tą, kurio iki tol nebuvau mačiusi. Skaityti aš nebuvau pasi-
ruošusi, bet prieštarauti nedrįsau, maniau, kad tokia tvarka. 
Mokytojos Inkenaitės arti nebuvo. Aišku, man nepasisekė. 
Ki ti deklamavo eilėraščius, o ištrauką iš V. Krėvės „Bobu-
les vargų“ nuostabiai gražiai perskaitė septintos klasės mo-
kinė, totoriukė Lionė Rajeckaitė. Jai skaitant, atrodė, kad 
bobulė yra čia pat... Ji laimėjo pirmą vietą, o man tai buvo 
pirmoji nesėkmė...

Atmosfera šalyje buvo įtempta. Gatvėmis, Telšių grin-
diniu, į vakarus dundėjo rusų tankai, padangėje leisdami 
dūmų juostas skraidė lėk tuvai. Netoli Telšių, Eigirdžiuose 
buvo statomas didelis aerodromas, jo statybose priverstine 
tvarka turėjo dalyvauti ir gyventojai. Prasidėjo suėmimai. 
Telšių kalėjimas buvo pilnas kalinių, jų tarpe buvo ir moks-
leivių. Visi kalbėjo, kad greitai bus karas...

Luokėje prieš gegužės 1-ąįą buvo suimta daug žmonių, 
jų tarpe buvęs viršaitis J. Kirlys, mano krikštijamas sūnus 
Justinas Petke vičius, kurio vestuvėse prieš tris metus daly-
vavau ir aš, ūkininkai man gerai pažįstami K. Sudaris, A. 
Tūma, V. Poškovičius, S. Šalkauskis ir dar kiti stambesnieji 
ūkininkai, tarnautojai. Kur kaliniai išvež ti, niekas nežino-
jo. Valdžia aiškino, kad Luokėje turėjęs būti suki limas, kad 
suimtieji ruošėsi apšaudyti Gegužes 1-osios demonstraciją. 
Areštai tęsėsi tiek Luokėje, tiek Telšiuose.

Mažesnėms klasėms mokslas pasibaigė birželio 1 d. ir 
aš parvažiavau namo. Man jau buvo 13 metų. Tėvelis pa-
sakė, kad Luokės pieninės buhalteris Kazys Gelgutas no-
rėtų, kad aš Telšių žemės ūkio skyriuje nurašyčiau Luokės 
valsčiaus ūkininkams 1941 m. uždėtas pieno prie voles, už 
darbą žadėjo sumokėti. Labai apsidžiaugiau, norėjau turė ti 
nuosavų pinigų ir pasijutau net gerokai paaugusi.

Mama nuvežė mane į Telšius, apsigyvenau pas savo 
šeimininkus Milevičius, o pirmadienį nuėjau į Žemės ūkio 
skyrių, kuris buvo šalia. Maloniai mane priėmė. Žemės 
ūkio skyriuje dirbo man gerai pažįstama Janina Atkočiū-
naitė iš Žarėnų. Ją vadindavome Janka. Ji buvo baigusi 
šešias gimnazijos klases, atėjus sovietans ir atleidus tėvą 
iš Žarėnų policijos nuovados viršininko pareigų, pradėjo 
dirbti. Januos tėvai apsigyveno 8 km. už Luokės Upynoje, 
kur turėjo nedidelį ūkį.

Janka pasisodino mane prie savo stalo, prieš save, pa-
davė dokumen tus ir parodė ką reikia daryti. Taip dirbau 10 
dienų ir birželio 14 d. rytą darbą pabaigiau. Staiga paskam-
bino tėvas ir liepė man skubiai eiti namo, pasakė, kad prie-
šais išsiūs arklį. Nieko nepaaiškino. Paklausiau ar pasiimti 
popierius, pasak, kad pasiimčiau. Skubiai atsisveikinau su 
Janka, iš Milevičiaus pasiėmiau savo atsivež tus rūbus ir iš-
ėjau Luokės link. Už 7 km, prieš Viešvienus, pamačiau ke-
liu atvažiuojant sunkvežimį. Perlipau per griovį ir laukiau 
kol sunkvežimis pravažiuos, vieškelis buvo siauras. Pama-
čiau sunkveži myje sėdinčius žmones ir stovinčius karei-
vius, nespėjau jų gerai įžiūrėti ir sunkvežimis pralėkė. Vėl 
grįžau į kelią ir ėjau toliau. Greitai sutinau ir mūsų vežiną.

Grįžusią namo mama paklausė, ar nesutikau sunkveži-
mio su karei viais. Pasakiau, kad sutikau. „Šiandien išvežė 
Gelgutus, Sūdimtus, Genovaitę Petkevičienę, Justino žmo-

1937 m. Luokės mok. 4-as skyrius po egzaminų.
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Kauno gatvės pradžioje, prie prelato Juodaičio namų, ant 
šaligatvio pamačiau stovinčius du kunigus. Juos aplenkda-
ma išgirdau kaip vienas pasakė: „Šiandien sovietų armija 
peržengs Lietuvos sieną...“ Atėjusi pas dėdienę papasa-
kojau išgirstą naujieną. Nei dėdienė, nei mama nenorėjo 
tuo patikėti tačiau tuoj prabilo radijas ir patvirtino mano 
atneštą žinią, o gy ventojus prašė laikytis rimties.

Dėdienė tuoj pradėjo raudoti sakydama: „Mes jau seni, 
bet ką jūs vaikai darysite, kaip jūs gyvensite?“ Ji Rusijoje 
Jau buvo patyrusi bolševizmo siaubą. Visi išsigandome...

Visas gyvenimas apvirto aukštyn kojomis. Po poros 
dienų pamatėme per Luokę važiuojančius sovietinius ka-
reivius. Jie važiavo vienkinkiais, žemomis gardimis ve-
žinais, buvo apsivilkę nublukusiomis palaidinėmis, kojos 
buvo apvyniotos bintais – buvo apsiavę trumpaauliais ker-
zavais batais. Pravažiavo ir kelios „polutorkos“ – nedideli, 
žals vai nudažyti sunkvežimiai. Mes prie tokių vaizdų bu-
vome neįpratę. Lietuvos kareiviai visada buvo pasitempę, 
apsivilkę gražiomis žalio mis milinėmis ir mundurais, avėjo 
blizgančiais odiniais auliniais batais, o karininkai savo lai-
kysena traukė visų žvilgsnius...

Vieną dieną mums valgant vakarienę į mūsų namus už-
ėjo rusų kari ninkas. Tėvai gerai kalbėjo rusiškai. Pakvietė 
jį prie vakarienės stalo. Jis visai nemokėjo naudotis stalo 
įrankiais, net nežinoję kaip apsitepti duoną su sviestu – pa-
ėmęs duonos riekę ja braukė per sviestinėje įdėtą sviestą. 
Žiūrėjome į jį nustebę...

Visur prasidėjo mitingai. Senieji tarnautojai dirbę vals-
čiuje, pašte, policininkai buvo atleisti. Buvo sukurta milici-
ja iš nemoky tų kaimo vyrų. Dvarų turtas buvo nusavintas. 
Stambesni ūkininkai buvo paskelbti buožėmis, liaudies 
priešais, jiems buvo nurėžta dalis žemės – palikta tik 30 
ha, buvo nacionalizuotas pramonės įmonės, parduotuvės. 
Buvo nacionalizuota ir dėdės vaistinė Žarėnuose.

Rugpjūčio mėnesį į Luokę atvažiavo du jauni korespon-
dentai rink ti žinių apie Tadą Blindą, kuris buvo paskelbtas 
„svieto lygintoju“. Miestelyje korespondentams patarė eiti 
pas Kazimierą Juškevičių , vieną iš seniausių miestelio gy-
ventojų. Naujai valdžiai reikėjo naujų, iš liaudies kilusių 
didvyrių, senieji Lietuvos didvyriai jai nebetiko.

Atėję pas senelį korespondentai paprašė papasakoti 
apie Blindą, paklausė ar jį prisimena. Aš stovėjau šalia se-
nelio  ir ištempusi ausis klausiausi. Man buvo įdomu. Iki 
tol niekada niekas apie jį nekalbėjo, nežinojau, kad toks 
Luokėje yras buvęs. Senelis papasakojo, kad Tadas Blinda 
buvo gana pasiturintis ir raštingas ūkininkas. Į miestelį at-
eidavo visada pasipuošęs auliniais batais, apsivilkęs žiema 
su trumpais kailinukais, vasarą – su žiponu. Bet turėjo su-
telkęs vyrų šaiką ir užpuldinėdavo turtingesnius ūkininkus. 
Su žandarais rasdavo bendrą kalbą. Vieną lemtingą jurginių 
jomarko dieną jis atėjo į Luokę. Einant į miestelį jį pama-
tė akėjęs dirvą senelio brolis Jonas. Blinda tą dieną buvo 
apsiavęs naginėmis. Kai jie pasisveikino, Jonas paklausė: 
„Ponas Blinda ko toks nepasirėdęs?“. Blinda atsakė, kad 
gaudęs upėje žuvis su persteke ir persidūręs koją. Žmonės 
kalbėjo, kad koja jam buvo peršauta vieno ūkininko užpuo-
limo metu...

Užėjęs pas Telšių gatvėje tada įsikūrusią smuklininke, 
Blinda gėrė ir valgė alkieriuje. Smuklėje buvę bernai nuta-
rė Blindą pa mokyti. Jie atsisakė šinkorkai mokėti už išgertą 
„arielką“. Smuklininkė pasiskundė Blindai. Jis, išėjęs pas 
vyrus, pasakė: „Vyrai, jei gėrėte, reikia užmokėti...“ Vie-
nas vyrų iš užpakalio Blindai trenkė per galvą geležiniais 
pančiais. Blinda parkrito, jį pradėjo mušti ir kiti. Ištempė 
į lauką. Kažkas sušuko: „Muša Blindą“. Subėgę žmonės 
pradėjo svaidyti į Blindą akmenis. Atbėgo žandarai ir leis-
gyvį Blindą nutempė į valsčių. Mano senelis Kazimieras 
atvedė Blindai kunigą. Blinda buvo be sąmonės. Kunigas 
jam sakė: „Jei girdi mane, paspausk man ranką“, bet Blin-
da nereagavo ir tuoj numirė. Užkasė Blindą Luokės kapi-
nių šiaurinėje pusėje už griovio – nešventin toje žemėje. 
Vokiečių okupacijos metais mamą man parodė Blindos 
kapą, apžėlusį žole, ant jo nebuvo jokio kryžiaus. Mama 
pažinojo Blindos dukteris, jos ateidavo apsipirkti į mamos 
krautuvę, gyveno netoli – Kinčiulių kaime.

Korespondentai senelio paklausė ar Blinda atėmęs ką iš 
turtin gesniųjų, duodavo neturtingiesiems. Senelis juokda-
masis atsakė: „Kad atimdavo – girdėjau, bet, kad būtų kam 
davęs, to nežinau...“ Korespondentai, aišku, nusivylė...

Rudenį didelės permainos įvyko ir gimnazijoje. Už-
darė žydų gimnaziją ir jos mokiniai atėjo mokytis kartu 
su mumis. Iš antro aukšto hole dingo Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus portretas, iš klasių kryžiai. Nebebuvo tikybos 
pamokų, nei maldos prieš pamokas. Vieto je direktoriaus 
Samulionio buvo paskirtas naujas direktorius Vaclovas 
Rubaževičius. Steigėsi komjaunimo ir pionierių organiza-
cijos. Pasikeitė visa gimnazijos tvarka, dabar mūsų antra 
klasė tapo šešta, o aštunta – dvylikta. Mūsų šeštos dabar 
buvo dvi kla sės berniukų ir mergaičių. Mokinių sumažė-
jo, nors atėjo žydų gimnazijos mokiniai. Klasėje nebebu-
vo Reginos Vosyliūtės, nei Laimos Pulkauninkaitės. Julius 
Dambrauskas liko antriems metams. Nors buvo gabus, bet 
tingėjo ir prisirinko dvejetų. Iš Luokės valsčiaus da bar mo-
kėmės gimnazijoje tik penki: aš, Aldona Grubliauskaitė, 
Vla das Jankauskas, Vanda Saukaitė ir Volfas Zifas.

Mano šeimininkai Osmulkevičiai repatrijavo į Vokieti-
ją, jų na muose apsigyveno rusų karininkų šeimos. Aš ap-
sigyvenau pas buvusį knygyno savininką Milevičių. Gyve-
nome septyni mokiniai, ponia Milevičienė mums virdavo 
valgyti.

1936 m. Luokės mokyklos 3-čio skyr. mokiniai.
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Iš Luokės atvažiavo klebonas J. Daniusevičius, vikaras ir 
jiems šeimininkavusi klebono dukterėčia Jadvyga. Tolu-
moje gir dėjosi arnotų gausmas ir bombų sprogimai, kurie 
vis artėjo. Vakare pasigirdo ir kulkosvaidžių papliūpos, visi 
pasislėpėme alksnyno dauboje, visi, apie 20 žmonių, sukri-
tome, kur galėjome, virš mūsų galvų, čežindami medžių 
lapus, lėkė patrankų sviediniai, girdėjosi kulkosvaidžių ka-
lenimas. Gulėjoje prisispaudę prie žemės, kartu ir lietuviai, 
ir žydai, ir kunigai. Visi meldėmės ir bijojome pakrutėti. 
Atrodė, naktis niekada nesibaigs. Paryčiui šaudymas nuti-
lo, įsidrąsi nome ir vienas paskui kitą sugrįžome į sodybą, 
šalia pirtelės buvo sprogęs sviedinys, kiti nulėkė toliau...

Tėvai išėjo į Luokę apsidairyti, greitai išvažiavo kuni-
gai ir žydai. Sugrįžę tėvai pasakojo, kad miestelis pilnas 
vokiečių. Pakin kė arklius ir parvežė mus namo. Važiuojant 
matėme kaip virš alksny nų skraidė keistas dvikamienis vo-
kiečių lėktuvas, beveik liesdamas medžių viršūnes. Matyt, 
tai buvo žvalgybinis lėktuvas, kuris tikrino apylinkes ar 
nėra kur likusios sovietinės kariuomenės. Daugiau tokių 
lėktuvų niekada nemačiau.

Mūsų sodyba buvo pilna vokiecių. Jie iki pusės nusi-
rengę prausėsi tvarkėsi, kai kurie ieškojo tvarte kiaulių. 
Klausinėjo mamos: „Švain, švain...“ Po kiek laiko iš kaž-
kur atsinešė papjautą kiaulę, pakabino ją ant obels sakos ir 
su visais lašiniais nudyrė jai odą. Odą numetė o skerdieną 
pradėjo doroti ir gaminti sau pietus.

O Varnių gatve į rytus traukė armija – kareiviai važia-
vo mašinomis, motociklais ir dviračiais, pėsčių nesimatė. 
Traukė tankai ir pabūklai... Milžiniška galybė ritosi į rytus, 
atrodė, jai ir galo nebus. Miestelio viduryje prie kooperaty-
vo stovėjo pašautas rusų tankas. Tačiau miestelis nenuken-
tėjo, tik ganyklose žiojėjo didžiu lės, gal 10 m. skersmens, 
bombų išmuštos duobės. Į sode stovėjusį avilį buvo įsmi-
gusi skeveldra.

Ne visi žmonės iš miestelio buvo pasitraukę, kai kurie 
likę pasipelnė išplėšę parduotuves, o gal ir butus...

Per radiją iš Kauno girdėjosi Lietuvos himnas ir pilie-
čiai buvo raginami grįžti į savo darbovietes, kuriose dirbo 
iki sovietinės okupacijos.

Prasidėjo naujoji, jau vokiečių okupacija. Miestelyje 
stovėjo vokiečių dalinys, o mokykloje buvo karo ligoninė. 
Frontas sparčiai ritosi į rytus, atrodė, sovietai čia niekada 
nebesugrįš. Iš miškų ir apylinkių į Luokę po vieną ir grupė-
mis, ant lazdos prisirišę baltą skudurą, ateidavo sovietiniai 

kareiviai. Juos vokiečiai iš veždavo į Šiauliuose įsteigtą be-
laisvių stovyklą.

Po kelių dienų Luokės šventoriuje vokiečiai palaidojo 
apie 26 žuvusių apylinkėse vokiečių karių. Jų palaikai buvo 
baltuose kars tuose. Nubėgau ir aš pažiūrėti šių laidotuvių. 
Pastorius sukalbėjo maldą, kareiviai iššovė salvę, karstus 
užkasus kiekvienam buvo įkas tas nedidelis kryželis su len-
tele, kurioje buvo užrašytas žuvusio jo vardas ir pavardė. 
Po pusmečio juos perkėlė į Telšius ir perlai dojo Mažosios 
bažnytėlės šventoriuje kartu su kitais Telšių apskri tyje žu-
vusiais vokiečių kariais.

Luokėje susikūrė sukilėlių būrys. Prasidėjo komunistų 
areštai. Luokės žydai buvo iš miestelio iškeldinti ir apgy-
vendinti Prižginto dvare už poros kilometrų.

Netoli Telšių Rainių miškelyje buvo surasti nukankin-
ti 73 Teisių kalėjimo kaliniai. Jų tarpe buvo ir luokiškių: 
S. Jocys, nedidelės krautuvėles savininkas, policininkas 
J. Truška, ūkininkai Č. Šalkauskis, P. Maskolenka, A. Ja-
gminas iš Kirklių, neturtingas darbininkas A. Simutis iš 
Kaunatavos . J. Truską žmona parvežė į Luokę ir kapinė-
se palaidojo. Kiti buvo palaidoti bendrame kankinių kape 
Telšiuose.

Į Luokę parvežė ir Pravieniškėse nušautą Oną Beraitę-
Indriuškienę. Jos vyras buvo kalinių stovyklos prižiūrėto-
jas. Bėgdami sovietai Praveniškėse neskirstė kur savi, kur 
svetimi, buvo sušaudyti visi. Bėrai gyveno Varnių gatvėje, 
buvome Onos vestuvėse.

Liepos mėnesį į Luokę pradėjo grįžti sovietų prieš 
Gegužės 1-ąją areštuoti luokiškiai. Dalis jų buvo išvary-
ti sušaudyti į Červenę. Tačiau Dievas buvo maloningas. 
Červenėje žuvo tik buvęs Luokės vals čiaus sekretorius A. 
Niemčauskis. K. Sudariui pavyko pabėgti varant kalinius 
per Minską, Juozas Taraška, mano krikštamotės brolis, 
pabėgo užskridus vokiečių lėktuvui, broliams Grūšams ir 
Viktaravičiams pasisekė išlysti iš po lavonų krūvos ir pa-
bėgti. Jie krito žemėn kareiviams dar nespėjus iššauti. Ma-
rio krikštamotės sūnų Justiną Petkevičių sušaudė, išvežę iš 
Kauno kalėjimo, Polocko srityje, kitiems pasisegė išsilais-
vinti iš Kauno kalėjimo prasidėjus sukilimui.

Šie įvykiai bei birželio 14 d. trėmimai labai sukietino 
žmonių širdis ir jie išliejo savo pykti ant likusių eilinių ko-
munistų, nes visi vadovai spėjo pasitraukti į Sovietų Sąjun-
gą. Netoli Luokės Rūdupių miškelyje buvo sušaudyta 14 
komunistų ar jiems prijautusių. Keletą luokiškių, jų tarpe 
ir komjaunuolių, suėmę išvežė į Telšius, po trijų mėnesių 
kalinimo, kalėję Telšių kalėjime buvo atvesti į Telšių tur-
gaus aikštę, čia vokiečiai perskaitė jiems amnestijos raštą 
ir išreiškė viltį, kad jie bus vokiečių valdžiai dėkingi. Juos 
paleido.

Man nuo visų išgąsčių ir pergyvenimų nušašo visa gal-
va, po oda liūliavo pūliai. Mama nukirpo plaukus ir gydė 
visokiomis liaudiško mis priemonėmis. Niekas nepadėjo. 
Po dviejų savaičių, nuvedė pas gydytoją Sinkevičių. Jis ap-
žiūrėjęs paskyrė man 10 kalcio chlorido injekcijų. Kasdien 
vaikščiojau pas daktarą ir jis man į veną lei do vaistus. Pa-
lengva galva pradėjo gyti.

Liepos pabaigoje Gudiškės miškelyje šalia Prižginto 
dvaro buvo sušaudyti Luokės žydai vyrai, jų tarpe ir Luokės 

1942 m. Telšių gimnazijos 4-ji klasė.
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ną,  su sūneliu, Gudavičius, mokytoją Mikalauskienę su 
vaikais. Norėjo išvežti suimto prekybininko Jucio žmoną 
su dukrele, bet jų nerado namuose...“

Pasirodo, iš Upynos išvežė Jankos Atkočiūnaitės tėvus 
ir brolį, o Janką Atkočiūnaitę vėliau paėmė iš Telšių. Jani-
nos brolis iš pir mos tėvo santuokos, gyveno Telšiuose ir 
dirbo atsakingą darbą Telšių apskrities vykdomajame ko-
mitete. Atkočiūnienė iš vakaro buvo atvažiavusi dukros ir 
posūnio aplankyti. Šis prašė pamotės nevažiuoti namo tą 
vakarą. Tikriausiai žinojo apie numatomus trėmimus, bet 
motinai nieko nepasakė. Ji sugrįžo į Upyną. Praėjus fron-
tui, 1941 m. liepos mėnesį Atkočiūną Telšiuose sušaudė...

Tėvai tikėjosi, kad ir juos išveš, todėl mane ir atšaukė 
iš Telšių. Mama siuvo maišus... Sekmadienį, birželio 15 d., 
iš Luokės dar išvežė darbininką Stasiulį ir neturtingos naš-
lės Gedvilienės dukrą Julę. Jule dirbo statomame Eigirdžių 
aerodrome. Kareiviai pasiėmė seniūną Mironą ir išvažiavo 
į Eigirdžius Julės ieškoti. Gedvilienė ver tėsi verpdama vil-
nas, įdėti į kelionę dukrai neturėjo ko. Mano mama davė 
Julei lašinių ir duonos kepalą. Kol vežė turtinguosius kai 
kas gal ir džiaugėsi „Buržujus veža“, bet kai įsodino į ma-
šiną Stasiulį ir devyniolikmetę Julę, visi išsigando, niekas 
nebesijautė sau gus. Valdžia aiškino, kad Stasiulis „turėjęs 
ilgus pirštus“, o Julė buvo „prostitutė...“ Matyt, kas nors 
keršijo Julei...

Tėvelis mano darbą atidavė pieninei ir nors vyr. buhal-
teris Kazys Gelgutas buvo išvežtas, pieninė man sumokėjo 
150 rublių. Labai tuo džiaugiausi, tai buvo pirmieji mano 
pačios uždirbti pinigai. Mama už juos nupirko man vasari-
nius batelius ir šilkinį apatinuką.

Atėjo sekmadienis, birželio 22 diena. Išaušo gražus, 
saulėtas rytas. Luokės bažnyčioje vyko šv. Jono atlaidai, 
į juos visada su važiuodavo daug žmonių ne tik iš Luokės 
parapijos. Paryčiui gir dėjosi garsūs sprogimai, žmones 
miestelyje kalbėjo, kad tikriausiai prasidėjo karas. Tačiau 
miestelio valdžia į tuos gandus nereagavo, net surengė per 
miestelį komjaunimo krosą, o vakare gegužinę Mockaus 
alksnyne. Po pietų parėjus tėvelis įsijungė radiją. Pasigirdo 
Molo tovo balsas. Jis pranešė, kad šalį užpuolė Vokietija ir 
tikino žmones, kad sovietine armija 
pasiruošusi atremti priešą, kad karas 
bus laimėtas ir priminė Napoleono 
žygį į Rusiją. Man Molotovo žo-
džiai apie Napoleoną įstrigo atmin-
tin. Visą karo metą juos prisiminiau.

Hitleris jau metai šeimininkavo 
Europoje. Jau buvo okupuota Aus-
trija, Čekoslovakija, nuo Lietuvos 
atplėštas Klaipėdos kraštas, užpulta 
Lenkija, jau paklupdyta Prancūzi-
ja... Lietuvoje žmonės gal vojo, kad 
nežiūrint Sovietų Sąjungos su Vo-
kietija pasirašytą sutartį Vokietija 
vieną dieną puls ir Sovietų Sąjungą.

Tačiau sovietinei valdžiai vo-
kiečių puolimas buvo netikėtas. Jau 
birželio 22 popietėje per Luokę pra-
dėjo lėkti į rytus polutorkės su kėbuluose sėdinčiomis mo-

terimis ir vaikais, tai rusų karininkų šeimos bėgo tolyn nuo 
karo. Vakare prasidėjo ir kariuomenės judėjimas. Mūsų 
Varnių gatve į vakarų pusę pradėjo važiuoti rusų tankai. 
Nuėjome miegoti sunerimę.

Rytą tėvelis išėjo į darbą, mama – pasidairyti į miestą. 
Krautu vėse buvo žmonių grūstis, pirko druską, cukrų ir ką 
tik galėjo gauti. Atskrido vokiečių lėktuvas, žemai skrisda-
mas jis apžvalgė vietovę, net pašaudė iš kulkosvaidžio. Iš-
sigandusios su sese sukritome į serbentų krūmų savašyną. 
Per netoli esančias ganyklas traukė rusų tankai.

Iš miestelio parėjo tėvai, tėvas skubiai pakinkė arklius, 
mama greitai sumetė kokią tai mantą, pasodino mudvi su 
sese, kuriai buvo šešeri metai, ir nuvežė į Pašatriją pas ma-
mos giminaičius Butautus, šalia kurių buvo ir mūsų žemė. 
Mus iškrovę sugrįžo atgal. Tik stai ga žemę sudrebino bai-
sus trenksmas ir į padangę iškilo didelis stulpas dūmų ar 
dulkių. Buvo susprogdintas Eigirdžių 

aerodrome bombų sandėlis. Greitai pasigirdo nauji 
sprogimai čia pat – Luokėje. Vokiečiai bombardavo per 
Sauslaukę traukiančius tankus, bombos sprogo vos keli 
šimtai metru nuo mūsų namų.

Miestelyje kilo panika, žmonės puolė slėptis kur kas 
galėjo. Kartu su tėvu dirbęs kooperatyvo kasininkas Kau-
brys išlėkė į lauką ant stalo palikęs krūvą pinigų ir atidarytą 
seifą. Mūsų tėvas buvo drąsesnis... Po bombardavimo per 
miestą toliau į rytus lėkė automašinos, pirmadienio vakare 
iš Luokės į rytus arkliais išvažiavo Luokės valdžia – vyk-
domojo komiteto pirmininkas Simanavičius su šeima ir 
partorgas Sutkus.

Nakvojome Pšatrijoje daržinėje ant šieno. Tėvai mūsų 
alksnyne sukalė aptvarą ir iš Luokės čia parvežė kiaules, 
karvės jau senai ganėsi alksnyne.

Antradienį pas Butautus atvažiavo kelios Luokės žydų 
šeimos. Mama juos pamačiusi patarė kuo greičiau toliau 
važiuoti į rytus, tuo labiau, kad visi turėjo arklius. Vokie-
čiai artėjo, mana žydams aiškino, kad vokiečiai jų nepa-
gailės. Trečiadienio rytą žydai iš važiavo, bet ketvirtadienį 
sugrįžo, aiškino, kad jiems pasakę, kad per Ventą susprog-
dintas Kuršėnų tiltas, kito tilto, nei brastos, jie neieškojo. 

1939 m. pabaigus Luokės mokyklą. Aš antroje eilėje centre.
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„Žentas A. S.“ Komedijoje buvo pasakojama, kad turtingų 
tėvų dukra turėjo ištekėti, jai buvo paruoštas kraitis, pa-
puošta jaunųjų monograma „A.S“. Tačiau sužadėtuvės iši-
ro ir buvo ieškoma kito jaunikio, kurio inicialą būtų tokie 
patys. Man teko nuotakos role, mano kambario draugei, 
bendraklasei Barborai Klemanskytei – motinos, o jaunikio 
tai pat misų bendraklasiui Sta siui Abramavičiui. Išmoko-
me šią trumpą komediją ir suvaidinome F. Milevičiaus sve-
čiams, susirinkusiems jų valgomajame. F. Milevičius buvo 
geras žmogus, gelbėjo žydus.

Stasys Abraravičius užaugus tapo kunigu, 1949 m. 
buvo išvežtas į Baikalo ežero salą, grįžęs klebonavo Že-
maitijoje. Remontuodamas bažnyčią nukrito nuo pastolių 
ir užsimušė.

1941 m. pabaigoje vokiečiai pradėjo dalyti ūkininkams 
darbams belaisvius iš Šiaulių belaisvių stovyklos. Ir mano 
tėvai parsive žė ukrainietį Vosylių, dirbusį Leningrade vai-
ruotoju. Jis buvo malonus, darbštus, geras žmogus, visi jį 
mėgome. Po pusmečio vokiečiai vėl visus belaisvius su-
rinko atgal į Šiaulių stovyklą, kur jie ken tėjo badą. Vasy-
liaus labai gailėjome. Vieną dieną, man gyvenant Telšiuose 
Luokės gatvėje, užėjo Vasylius, apsirengęs žalia kario mi-
line. Jis buvo įstojęs į ukrainiečių Vlasovo armiją, kurią 
vokie čiai organizavo iš belaisvių. Tačiau kai jie turėjo buti 
pasiusti į frontą, Vosylius dezertyravo, jis negalėjo kovoti 
prieš savus... Slapstėsi Luokėje pas rusą Maksimovą, ku-
ris gyveno netoli Guivėnų miško. 1943 m. pavasarį kažkas 
įskundė Maksimovą policijai, kad užsiima spekuliacija ir 
palaiko ryšius su rusų partizanais. Poli cija apsupo namą. 
Vasylius puolė bėgti į Guivėnus, bet buvo nušau tas. Mums 
jo buvo labai gaila.

Vokiečiai pradėjo imti ūkininkų arklius. Kasdien Tel-
šiuose turgaus aikštėje būriavosi žmonės atvedę komisijai 
arklius, ta čiau tai daugiausia buvo kuinai. Kartais tas pats 
arklys nuo skir tingų ūkininkų eidavo per komisiją. Laimei, 
mūsų arkliai netiko...

Buvo paskelbta vyrų mobilizacija į armiją. Pradėjo ne-
šioti šau kimus. Kartu pas mano seimininkę gyvenęs, vaka-
rinėje suaugusių mokykloje besimokantis, Stasys Lipskis 
taip pat buvo šaukiamas į armiją. Atnešdavo jam šaukimą, 
pamatęs ateinantį pareigūną jis pa sislėpdavo šeimininkės 
kambaryje. Pasakydavome, kad jis išvažiavęs. Šaukimą 
palikdavo, bet niekada jo neieškojo vakarinėje mokykloje, 
į kurią kas vakarą eidavo. Nežinau, ar vokiečiai griebėsi 
kokių priemonių prieš tuos vyrus.

Mūsų šeštoje klasėje (po ketvirtos atsidūrėme šeštoje) 
mokėsi du broliai – Mykolas ir Algirdas Šaikūnai. Mykolas 
išėjo į vokie čių armiją ir iš fronto rašė mūsų klasei laiškus. 
Jis rašė, kad fronte kariauja ir rusų moterys ir būna labai 
baisu, kai tenka su jomis susiremti...

Po karo Mykolo brolis Algirdas, nenorėdamas eiti į 
rusų armiją ir, aišku, bijodamas dėl brolio „nusikaltimo“, 
įstojo į stribus, tarnavo Luokėje, per mano atostogas buvo 
atėjęs manęs aplankyti.

Nuolat sirgau angina ir daktaras patarė operuoti glan-
das. 1942 metais, prasidėjus vasaros atostogoms mama 
mane nuvežė į Telšių ligoninę pas gydytojų Purtokaitę, kuri 
prieš karą buvo dirbusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus li-

goninėje. Į ligoninę reikėjo at vežti audinių ar paklodžių 
tvarsčiams, karo metu visko trūko. Kitą rytą mane operavo. 
Operacijos metu jaučiau, kaip gerkle žemyn žliaukia krau-
jas. Daktarė susirūpinusi balsu svarstė: „Kodėl taip krau-
juoja, dėl kokios priežasties?“ Supratau, kad yra negerai, 
išsigandau, supratau, kad daktarė nežilo ką daryti. Pagaliau 
kraują su stabdė. Gydytojai turėtą būti atsargesni ir ligoniui 
girdint apie atsiradusius sunkumus nekalbėti garsiai.

Besimokant šeštoje klasėje mūsų kapelionas J. Ku-
činskas surengė gimnazijos mokinių katekizmo žinių 
konkursą. Jame panorau dalyvauti ir aš. Susirinkome per 
20 mokinių iš įvairiu klasių, iš mūsų klasės buvau tik aš. 
Konkursui stropiai rengiausi ir mintinai išmokau visą kate-
kizmą. Konkursas buvo viešas, jis vyko gimnazijos salėje. 
Mes konkursantai sėdėjome aukštai scenoje, kapelionas ir 
komisijos nariai žemai salėje. Kiekvienam iš eilės buvo 
užduodamas klausimas, kurį reikėjo tuoj pat atsakyti – ne-
atsakęs iš konkurso iškrisdavo. Galu gale likome tik dvi 
mergaitės. Kapelionas uždavė man klausimą. Man pasi-
girdo, kad prašo pasakyti 7 didžiąsias nuodėmes. Pradėjau 
jas var dinti, bet mano kapelionas tuoj nutraukė. Pasirodo, 
reikėjo pasakyti 7 dorybes... Taip man teko tenkintis antra 
vietą, o pirmąją laimėjo mergaitė iš žemesnės klasės. Pre-
mija buvo svari – medžiaga suknelei. Man buvo gėda, kad 
nesugebėjau teisingai atsakyti ir užleidau pirme nybę ma-
žesnei už save. Mėgau pirmauti. Tada gavau dovanų knygą 
apie Vilniaus meną. Po karo kapelionas atsidūrė Ameriko-
je, vadovavo Los Angeles lietuvių parapijai. Sulaukė be-
veik 100 metų, su juo, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 
susirašinėjau.

Labai mėgome mūsų lietuvių kalbos mokytoją Felik-
są Kudirką. Jis vadovavo ir literatų būreliui. Mums baigus 
šešias klases,1943 m. rudenį F. Kudirką iškėlė į Raseinius, 
jis buvo paskirtas gimnazijos direktoriumi. Buvo jo gaila. 
Literatų būrelis su juo atsisveikinda mi kartu nusifotografa-
vome, įteikėme jam gėlių ir atminimo albumą. Jis taip pat 
gailėjosi Telšių gimnazijos ir iš Raseinių mums rašė ilgesio 
kupinus laiškus. Jo žmona buvo likusi Telšiuose.

Tik dabar Nepriklausomos Lietuvos metais paaiškė-
jo tikrojo mokytojo išvažiavimo priežastis. Jis su žmona 
gyveno uošvių namuose, o čia buvo slepiama gimnazistė 
žydaitė. Žydus slėpti buvo didelis nu sikaltimas, už tai grė-
sė net sušaudymas... Kudirka nepajėgė tos pa dėties ištverti 
ir išvažiavo. Slepiamą žydaitę pamilo Kudirkienės brolis 
ir ją vedė. Jiems gimė sūnus. Paskutiniais karo metais jie 
apsigyveno kažkur netolo Užvenčio, kur dirbo mokyklo-
je. Artėjant frontui vokiečiai varė gyventojus kasti apkasų. 
Vienas iš vokiečių kareivių buvo mokęsis Telšių gimnazi-
joje, žydaitę atpažino. Ji jau laukėsi antro vaikelio. Abu su 
vyru suėmė ir sušaudė...

F. Kudirka emigravo į Vakarus. Mirė JAV, Čikagoje.
1943 m. mano tėvą atleido iš darbo valsčiaus raštinėje, 

nes jis neparodė „tinkamos“ pagarbos atvažiavusiam vals-
čiaus darbo tikrinti vokiečiui – neišsitempė prieš jį klausi-
nėjamas. Už tai buvo nubaus tas 10 parų daboklės. Grėsė 
iškėlimas į Rytų Lietuvą, kur siautė Armija krajova.

1943 m. vasarą labai susižeidžiau koją. Paslėgusi krep-
šelį kiau šinių mama nuvedė mane į mokykloje įsikūrusią 
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vaistininkas Ch. Zifas ir mano bendraklasis, jo sūnus Volfas. 
Žydės moterys buvo iš vežtos į Telšių getą Rainiuose.

Vokiečiai visur išklijavo skelbimus, kad jei bus nužu-
dytas bent vienas vokietis, 4 km. spinduliu visi gyventojai 
bus sušaudyti. Skaičiau tokį skelbimą. Koks baisus dalykas 
yra karas...

Rugpjūčio mėnesį Luokės gyventoja, našlė Mikutavi-
čienė gavo per Raudonąjį kryžių iš Sibiro atsiųstą telegra-
mą. Ją atsiuntė ištremta iš Kauno jos duktė, agronomė. Su 
ja mano mama ėjo kartu į mokyk lą. Telegrama buvo pa-
rašyta prancūziškai. Mikutavičienė atnešė teleg ramą mano 
tėveliui ir prašė perskaityti. Gal jis gimnazijoje buvo mo-
kęsis prancūzų kalbos, nežinau, bet telegramą perskaitė. 
Mikutavičietė rašė, kad su vaikais yra Sibire ir kad jos vy-
ras yra atskirtas. Tėvas nelabai suprato žodžius „Mon mari 
est apparte“. Kai nuvažiavau į gimnaziją paklausiau mūsų 
prancūzų kalbos mokytojos p. Tornau ką šie žodžiai reiš-
kia. Ji patvirtino, kad „vyras yra atskirtas“. Supratau, kaip 
svarbu yra mokėti užsienio kalbas, niekada nežinai kada 
galį jų prireikti.

Nežiūrint sėkmingo vokiečių žygiavimo į rytus, kai 
kurios Lietuvos vietovės labai nukentėjo. Buvo sudeginti 
ir sugriauti Šiauliai, nukentėjo Kelmė, sudegė Žarėnai, o 
juose Žarėnų vaistinė ir visas dėdes Prano turtas. Po fron-
to sugrįžę iš kaimo, sodybos vietoje ra do tin nuodėgulius. 
Raimundas žarstydamas namo pelenus, surado savo ma-
mos auksinį žiedelį. Tik toks liko mamos prisiminimas...

Dėdei Pranui naujoji farmacinė valdžia pasiūlė vais-
tininko vietą Luokėje. Vaistininkų trūko, nes žydai buvo 
atleisti. Jis buvo atva žiavęs apžiūrėti vaistinės, bet jam 
mielesni buvo Žarėnai, kur buvo likęs ir jo žemės gabalas 
šalia kapinių. Žarėnų vaistinei atkur ti buvo atiduoti Kuršė-
nuose uždarytos antros vaistinės baldai ir dėdė Žarėnuose 
vėl atidarė vaistinę Telšių gatvės gale, kur buvo iš likusių 
nesudegusių namų.

Atėjo rugsėjis. Prasidėjo mokslo metai gimnazijoje. 
Gimnazijo je vėl permainos. Nebebuvo žydų mokinių. Da-
bar žydai turėjo vaikš čioti gatvės grindiniu ir nešioti gel-
tonas žvaigždes ant krūtinės ir nugaros. Sutikau grindiniu 
einančią savo klasės drauges Chają, sustojome persimes-
ti pora žodžių. Ji stovėjo ant grindinio, aš ant šaligatvio. 
Buvo jos labai gaila, bet niekuo jai negalėjau padėti, net ir 
paguosti...

Į gimnaziją vėl sugrįžo kryžiai ir ryto malda, ir kape-
lionas. Direktorius liko tas pats. Nebeliko inspektoriaus 
Jančio, atrodo, kad jis tragiškai žuvo lageryje. Vietoje P. 
Jančio inspektorius buvo B. Valiušaitis, vėliau mums dės-
tęs matematiką.

Mokslas vėl buvo pertvarkytas. Iš šeštos klasės sugrį-
žome į ketvirtą. Mergaitės ir berniukai mokėsi atskirose 
klasėse. Vietoje prancūzų kalbos buvo vokiečių kalba, ne-
beliko rusų kalbos, mokėmės lotynų. Lietuvių kalbos mūs 
mokė mokytojas Feliksas Kudirka, turė jęs savo mokymo 
metodiką. Mūsų auklėtoja liko ta pati – p. Jurkienė.

Pirmoje lietuviu kalbos pamokoje mokytojas F. Kudir-
ka davė už duotį – parašyti rašinį apie misų vasaros atos-
togas. Aš aprašiau savo vasarą patirtus išgyvenimus: pa-
žįstamų tremtį, karo pradžią, bai sų siaubą alksnyne naktį 

mūšio metu. Mano nuostabai nei vienas mokinys panašaus 
apsakymo neparašė, gal jie nepatyrė to ką paty riau aš. Gal 
mašis juos aplenkė. Mokytojas į klasę atsinešė mūsų ištai-
sytus darbus ir viešai perskaitė mano rašinį, mane pagirda-
mas. Jis jam pasirodė įdomiausias. Tačiau buvau padariusi 
klai dų ir jis buvo įvertintas tik keturiais. Tai buvo mano 
pirmasis literatūrinis bandymas...

Mokytojo parodytu dėmesiu mano rašiniui džiaugiau-
si, kaip ir ta da, kai būdama ketvirtame skyriuje sėkmingai 
išsprendžiau „Žvaigždu tėje“ atspausdintą rebusą. Jo atsa-
kymą buvau nusiuntusi redakcijai ir kitame numeryje, tarp 
kitų, išsprendusių rebusą, buvo ir mano pa vardė „Regina 
Stonkutė“.

Man labai patiko žmogaus anatomijos pamokos. Svajo-
jau užaugusi būti gydytoja. Mokytoja Laurinčiukaitė buvo 
gera, reikli mokytoja, labai religinga, tačiau drovi. Kartą 
klasėje viena vyresniųjų mer gaičių pakėlusi ranką mokyto-
jos paklausė: „Panele mokytoja, kur yra gimda“. Ant lentos 
kabojo žmogaus vidaus organų plakatas. Mokytoja labai 
susigėdo ir skubėdama ranka atsainiai piešinyje virš žarnų 
apvedė apskritimą. Pasakoti apie lyties organus ji neišdrį-
so.

Muziką mums dėstė mokytojas Domininkas Andriulis. 
Jis buvo la bai geras mokytojas, mylėjo mokinius. Buvo 
mažo ūgio. Jo žmona buvo aukšta. Vaikščiodamas mieste 
mokytojas visada eidavo žmoną laiky damas už parankės, 
mums mokiniams jų pora atrodydavo labai juokin gai. Nors 
buvau maža, mane mokytojas į chorą priėmė nuo pirmos 
kla sės. Choro užsiėmimai vykdavo po pamokų. Nors buvo 
karo metas, gimna zijoje vykdavo įvairūs renginiai, kuriuo-
se teidavo pasirodyti ir mūsų chorui. Dainavau chore iki 
pat jo pabaigos.

1942 m. mokytojo D. Andriulio iniciatyva Telšiuose 
buvo įsteigta vakarinė muzikos mokykla, mokslas čia buvo 
nemokamas. Užsiėmimai vyk davo gimnazijos patalpose. Ir 
aš pradėjau mokytis skambinti forte pijonu pas mokytoja p. 
Laucevičienę.

Instrumento neturėjau, todėl užduotis paruošdavau 
gimnazijoje pasilikusi po pamokų. Aišku, to buvo per 
mažai. Mokslo metams įpusė jus buvo surengtas mokinių 
pasirodymas visuomenei. Aš turėjau pa skambinti nedidelį 
Čiurlionienės kūrinėlį „Oi, lyja lietus...“ lie tuvių liaudies 
dainos tema. Atsisėdusi scenoje prie fortepijono Pra dėjau 
skambinti. Akies krašteliu dirstelėjau į salę, kuri buvo pilna 
žiūrovų, pirštas palietė ne tą klavišą ir aš visai susimai-
šiau... Buvo baisi gėda. Pabaigusi, linkstančiomis kojomis 
šiaip taip pali kau sceną. O, atrodo, kad kūrinėlį buvau gerai 
išmokusi. Taip mano muzikine karjera ir baigėsi, o aš įgi-
jau scenos baimę...

Nors frontas buvo toli, tačiau karas buvo jaučiamas. 
Reikėjo vakare užtemdyti langus, miestas skendėjo tam-
soje. Maistui buvo įvestas kortelės, nebebuvo galima nusi-
pirkti nei batų, nei audinių.

Mūsų buto šeimininkas Milevičius labai mėgo vaidin-
ti, priklausė prieš karą „Kanklių draugijai“, kuri Telšiuose 
visuomenei buvo pa stačiusi keletu veikalų. Ir vieną dieną 
jis sumanė ir mus, savo gyventojus, padaryti artistais, nu-
tarė pastatyti Vilkaviškio vaistininko J. Skinkio komediją 
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2016 m. rugsėjo 14–15 dienomis  Lietuvoje, 
Vilniuje, įvyko „Verslios Lietuvos“ organizuota 
gyvybės mokslų tarptautinė konferencija – forumas 
„Life Sciences Baltics“ 2016, kuriame pristatyti  54 
moksliniai tyrimai ir buvo 1300 verslo susitikimų. 

kas, kur, kada

2016 m. gegužės 19-20 d. Lietuvos mokslų 
akademijoje vykusioje biomedicinos, fizinių, 
technologijos mokslo sričių 10-jioje tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Vitai Nature Sign 
2016“ („Gyvasis gamtos ženklas 2016“ dalyvavo 
LR Sveikatos apsaugos viceministre dr. Jadvyga 
Zinkevičūtė .

Ji atidarydama jubiliejinę konferenciją, pasveikino 
susirinkusiuosius ir įteikė LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos padėkos raštus‚ Vytauto Didžiojo universiteto, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkams 
bei vaistininkams praktikams BaltPHarmForum 2016 
bei Žmogaus sveikatos ir gamtos saugos tarptautinių 
mokslinių -praktinių konferencijų organizatoriams: 
prof., akademikui, habil. dr. Audriui Maruškai, 
prof. habil. dr. Eduardui Tarasevičiui, prof. dr. Onai 
Ragažinskienei, dr. Vitalijai Povilaitytei - Petri, doc. dr. 
Taurui Antanui Mekui, prof. dr. Liudui Ivanauskui, prof. 
dr. Nijolei Savickienei, dr. Jurgitai Daukšienei, etnologei 
Gražinai Kadžytei, doktorantei, vaistininkei, verslininkei 
- praktikei Indrei Trečiokienei, vaistininkei klinicistei 
Birutei Varanavičienei, vaistininkui, verslininkui 
- praktikui Arvydui Vengaliui. ir magistrei Erikai 
Šeinauskienei.

Forume dalyvavo virš 1500 svečių, mokslo, politikos, 
verslo lyderių iš viso pasaulio. Šiais metais  renginyje 
pranešimą skaitė Nobelio premijos laureatas prof. 
Dan Shechtman‘as, ryšėdamas kvazikristalų sandarą 
primenančiais raštais išmargintu melsvu kaklaraiščiu. 
Šis  mokslininkas apdovanotas prestižine premija už 
kvazikristalų atradimą chemijos srityje. Jis įrodė, kad 
atomai kvazikristaluose išsidėstę labai tvarkingai, 
tačiau skirtingai nuo įprastų kristalų, kur elementai 
kartojasi, juose gali būti ir nesikartojančių raštų. 
mokslininkas mikroskopu tirdamas aliuminio ir magnio 
lydinio kristalus pastebėjo, kad jų sandara panaši į 
arabiškų bei persiškų mozaikų raštus ir nesikartoja. Tas 
faktas prieštaravo fizikos dėsniams, tačiau aperiodinės 
mozaikos, panašios į Alhambros rūmuose Ispanijoje 
ar Darbi Imamo šventykloje Irane esančius raštus. Šis 
atradimas leido suprasti, kaip kvazikristalai atrodo 
atomų lygiu. 

Konferencijos metu aptartos širdies ir kraujagyslių 

ligų, regeneracinės medicinos, biobankų, genų 
inžinerijos, mokslo bei verslo komercializacijos ir 
kitos temos. Pažymėtina, kad forumo išskirtinė tema 
– kanabinoidai. Pranešėjo genetikos ir molekulinės 
biologijos mokslų daktaro Ronano Shemesho teigimu, 
kanabinoidų taikymas medicinoje –  perversmas  
medicinoje. 

Konferencijos metu Lietuvos universitetų, tame tarpe 
ir Vytauto Didžiojo  universiteto stende  pristatytos 
atviros prieigos centro veiklos,  kuriamos intelektinės 
nuosavybės objektai. 

Šis forumas – tai didžiausias tarptautinis gyvybės 
mokslų forumas šiaurės Europoje ir vienintelis Baltijos 
šalyse. Čia susitiko biotechnologijų, farmacijos ir 
medicinos mokslininkai, prietaisų ekspertai iš viso 
pasaulio. Renginio metu vyko konferencija, paroda, 
B2B susitikimų ir startuolių sesijos.

Prof. dr. Ona Ragažinskienė

U Ž U O J A U T A

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
nuoširdžiai užjaučia LSMU Analizinės ir 
toksikologinės katedros vedėją prof. dr. Liudą 
Ivanauską ir jo sūnų Domantą dėl mylimo 
Tėvelio ir Senelio mirties.

LFS Valdyba

MeMuarai

vokiečių karo ligo ninę. Chirurgas mus priėmė, 
žaizdą išvalė, uždėjo rivanolio kompre są ir dar 
buteliuką tirpalo davė parsinešti namo. Ligoninė 
buvo pilna sužeistųjų, kai kurie ant neštuvų gulėjo 
net koridoriuje ir matyt, laukė eilės pas gydytoją. 
Slaugės buvo rusaitės. Mačiau, kaip nušvisdavo 
sužeistųjų akys, kai priėjusi slaugė patapšnodavo 
per žandą, pasakydavo „Liebling“ (mielasis) ar 
pataisydavo apklotą. Sužeistajam tautybė nebebu-
vo svarbu...

1943 m. mokslo metų pradžioje Teisių gim-
nazijoje vokiečiai taip pat įrengė karo ligoninę, 
o nes gimnazijos mokiniai pradėjome mokytis 
antroje pamainoje Žarėnų gatvėje buvusioje pra-
džios mokykloje. Tačiau greitai ir šio pastato pri-
reikė okupacinei valdžiai ir pava sarėjant buvome 
perkelti į senąją Telšių pradžios mokyklą priešais katedrą. 
Miestas skendėjo tamsoje, retkarčiais atskrisdavo ir rusų 
lėktuvai kukurūzninkais vadinami, tačiau nebombardavo. 
Iš Vilniaus ir Kauno į Telšius atvažiavo daug aktorių ir 
čia įsteigė „Žemaičių teatrą“ Pastatė K. Binkio „Atžaly-
ną“, Čiurlionytės „Pinigėlius“ ir kokio tai vakarų autoriaus 
„Brandos atestatą“. „Atžalyne“ vaidi no daug gimnazijos 
mokinių. Jų tarpe ir mano bendraklasis Julius Dambraus-
kas. Šis veikalas jam padarė didelį įspūdį ir nulėmė net jo 
tolimesnį gyvenimą. Po karo atsidūręs Australijoje, Sidnė-
juje įkūrė lietuvių teatrą, baigė ten dramos studiją, pats 
vaidino ir režisavo spektaklius. Teatrą pavadino „Atžala“. 
Norėjo pamatyti Lietuvą, džiaugėsi jos nepriklausomybe, 
tačiau susirgęs vėžiu nebe galėjo įvykdyti savo svajonių... 
Su juo iki pat jo mirties susiraši nėjau. „Brandos atestate“ 
pagrindinę heroję vaidino gražuolė, septy niolikmetė Gali-
na Dauguvietytė ir net mano buvęs šeimininkas Feliksas 
Milevičius. Mus visus mokinius labai žavėjo teatras ir ne-
praleisdavome nei vieno spektaklio.

Gimnazijoje pradėjo mokytis Goda Petrauskaitė, jos 
tėvas Kipras Petrauskas su šeima taip pat parvažiavo į Tel-
šius, kur buvo jam jubiliejaus proga kaip žyniam operos 
dainininkui, padovanotas dvaras. Kipro Petrausko ir Bori-
so Dauguviečio šeima artėjant frontui pa traukė į vakarus, o 
vyrai likę sutvardyti reikalų, pasitraukti ne besuspėjo.

Šiais sūriniais karo metais jei mes ko nors išmokome, 
tai tik geru mokytojų dėka. Vadovėlių jau nebebuvo, teko 
mokytis iš užrašų. Gimnazijos mokytojai buvo aukštos 
kvalifikacijos, labai pasišventę darbui. Atlyginimai buvo 
maži, maistas pagal skurdžias korteles, kapelionas Kučins-
kas net organizavo pietus neturtingiems mokiniams.

Su gilia pagarba ir šiluma šiandien prisigeriu savo mo-
kytojus, mūsų auklėtoja buvo Sofija Beniuševičiūtė-Ruba-
ževičienė. Ji buvo farmacininkė, o mums dėstė fiziką. Ji 
buvo labai reikli, nepakęsdavo jei mergaitės garbanodavo 
plaukus, o berniukai nešiojo ilgesnes šukuo senas. Ji mokė 
mus ne tik fizikos, bet ir gero elgesio. Vadindavome ją 
„mamyte“.

Nuoširdžiai mus, aukštesniųjų klasių mokinius, mate-
matikos mokė gimnazijos inspektorius Bronius Valiušaitis. 
Buvo puikus mokytojas ir labai reiklus – niekam nedarė 
nuolaidų, net ir savo sūnui Kęstu čiui, kuris mokėsi kartu 

1943 m. Telšių gimnazijos 6-ji klasė 1943 m. pavasarį.

su manim. Kartą per pertrauką jis atrado klasėje Kęstutį 
nusirašinėjantį namų darbus. Atėmė jo sąsiuvinį. Sekanti 
pamoka buvo matematika. Tuoj iškvietė prie lentos Kęstutį 
ir paprašė parodyti namų užduotį. Aišku, jis jos nebeturėjo. 
Parašė dvejetą ir liepė sėstis.

Įdomus buvo lotynų kalbos mokytojas K. Mockus. Jis 
leisdavo rašomojo metu naudotis žodynais ir kitomis kny-
gomis. Sakė, jei per 45 minutes sugebėsite išversti teks-
tą pasinaudodami literatūra, viskas yra gerai. Sakė, kad 
mokykla negali visko išmokyti, ji tik gali mums duoti pa-
grindus ir kad žinotume kokioje literatūroje galine mums 
surasti reika lingų žinių. Jis redagavo laikraštį „Žemaičių 
žemė“. Pasitraukęs į vakarus, mokytojavo Vokietijoje Liu-
beko lietuvių pabėgėlių mokykloje.

Gimnazijoje visi dalykai man sekėsi, ypač matematika, 
kurią labai mėgau. Tačiau lietuvių kalbos aukštumos liko 
nepasiekiamos, trimestre visada turėjau ketvertą. Buvau 
klasėje antra mokinė, pirmoji visada buvo Basė Klemans-
kytė, būsima medikė ir mokslininkė. Jos trimestre pui-
kuodavosi tik penketai.                                                                        į

1943 metų pavasarį gydytojas Repšys tikrino gimnazi-
jos mokinių sveikatą. Jis pasiklausęs mano plaučių, palie-
pė man, vienintelei iš vi sos klasės, ateiti į tuberkuliozės 
dispanserį. Dispanseryje padarė kraujo tyrimą ir peršvie-
tė rentgenu. Nuėjau su savo duomenimis vėl pas gydyto-
ją Repšį. Jis parašė receptus vaistams ir paprašė, kad at-
važiuotų mano tėvai. Parašiau laišką tėvams, nusiuičiau 
receptus. Atvažiavo dėdė vaistininkas iš Žarėnų ir atvežė 
man kalcio chlorido 10% tirpalo ampules ir pasakė, kad 
kitų vaistų jis neturi, net nežino kas tai. Senas vaistininkas 
neįstengė perskaityti daktaro išrašyto recepto. Atvažiavusi 
Mama nuėjo pas daktarą, pasirodo, jis pats turėjo man rei-
kalingus vaistus. Nežinau, kiek mama sumokėjo už mano 
gydymą, bet manau nepigiai, nes dvi savaites vaikščiojau 
pas daktarą. Jis pats man į veną leido kalcio chlorido tirpa-
lą ir kokį tai preparatą į raumenis.

Ačiū jam. Kai po poros metų stojau į universitetą, ti-
krinęs svei katą gydytojas pasakė: „Mergaite, gali džiaugtis 
tokius šviesius plaučius turėdama“.

Tęsinys kitame numeryje.
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Farmacijos muziejus Varšuvoje

FarMacijos Muziejai

Magistrės Antuanetės 
L e s n i e v s k o s  v a r d o 
Farmacijos muziejus 
– vienas iš Varšuvos 
muziejaus filialu, skirtas 
f a rmac i jos  i s to r i j a i 
Varšuvoje ir Lenkijoje.

Muzie jus  įkur tas 
Lenki jos  farmaci jos 
draugijos Varšuvos filialo 
pirmininko Kazimiero 
Radeckio iniciatyvos 
dėka bendradarbiaujant 
su farmacijos tiekimo 
įmone «Cefarm». Jis 
buvo atidarytas 1985 m. 
sausio 26 d. ir pavadintas 

Antoninos Leśniewskos vardu. Ji buvo moterų emancipacijos 
farmacijos srityje pionierė ir pirmoji Lenkijos moteris, 
įgijusi provizorės diplomą, o vėliau magistro laipsnį 
vaistinėje.

Iš pradžių muziejus buvo įsikūręs Marszałkowska 72 
gatvėje, kur nuo 1933 m veikė Antuanetės Leśniewskos 
vaistinė. 1996 metais jis buvo perkeltas į „Cefarm“ būstinę 
Skierniewicka 16/20 gatvėje. Dabartinėse  patalpose Piwna 
31/33 gatvėje muziejus yra nuo 2006 m. balandžio mėn., o 
nuo 2002 m. birželio mėn. yra Varšuvos muziejaus filialas

Muziejuje surinkta apie. 2,5 tūkstančių eksponatų, 
susijusių su farmacija ir jo kolekcijos didėja. Muziejaus 
biblioteka turi 2600 monografijų.

Farmacijos muziejus yra vienas mažiausių muziejų 
Varšuvoje. Parodos yra įsikūrusios trijose salėse.

Pirmajame kambaryje yra originali įranga iš Marcin 
Olechowski Wołomin miesto vaistinės Baldai yra pagaminti 
iš riešutmedžio ir kriaušių medienos. Vertingiausios 
yra keturios kampinės spintos su krištolo langais. 
Spintose eksponuojami originalūs porceliano, stiklo ir 
krištolo vaistinių indai ir kartoninės pakuotės vaistinėms 
medžiagoms laikyti, kurios buvo labdaros vaistinėje. 

Vaistinės laboratorijos stalas buvo naudojamas gaminant 
sausus ir šlapius vaistus. Tarp eksponatų yra tarp tablečių 
gamybos mašina. Muziejuje taip pat galima pamatyti ir kitas 
priemones, įskaitant presus, piliulių gamybos prietaisus ir 
perkoliatorius. Vertingas eksponatas yra 1910 m. laikrodis 
iš A. Modro farmacijos įmonės. Eksponuojama beveik 
pilna laboratorinė 1973 m. vaistinės įranga su istorine 
1895-1898 m. vaistų registracijos knyga. Gausus yra 
kalendorių rinkinys apimantis 1921-1930 metų periodą, 
tarpukario Lenkijos 12 tomų enciklopedija, farmacijos 
žurnalų rinkiniai.

2011 metais muziejų papildė seniausi vaistinės baldai 
iš XVIII ir XIX amžių sandūros. Jie perkelti iš Krokuvos 
priemiesčio 19 gatvės likvidavus vaistinę. 

Farmacijos muziejuje galima pamatyti nuolatinę 

ekspoziciją, skirtą populiariausių Japonijos vaistinių 
vaistams, Japonijos keliaujančių farmacininkų eksponatai, 
kuriuos padovanojo Kashimoto šeima..

Seniausi eksponatai yra iš kraujo iš vaistinės 1602 
metų  kolekcijos atrasti vykdant Karališkosios pilies 
archeologinius tyrimus.

Be nuolatinės ekspozicijos muziejus organizuoja 
laikinas parodas, taip pat vykdo švietimo veiklą vaikų 
darželiuose, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. 

Taigi jei turėsite laiko vaikščiodami Varšuvos „Stare 
miasto“ gatvėmis aplankykite šįjaukų farmacijos istorijos 
muziejų.

Adresas: Piwna 31/33, 00-265 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 831 71 79

2016 m. rugpjūčio 25 d. į Raseinių vaistinę 
susirinko KMI farmacijos fakulteto 15-osios 
laidos absolventai.

 Šį kolegų susitikimą organizavo Raseinių 
vaistinės vedėjas provizorius Arvydas Šneideris 
ir doc. dr. Rimantas Klimas. Į šį renginį buvo 
pakviestas ir LFS prezidentas prof. habil.. dr. 
Eduardas Tarasevičius. Susitikę po daugelio 
metų kurso draugai pasidalijo studijų laikų 
prisiminimais, kiekvienas papasakojo apie 
profesinės veiklos kelią, apžiūrėjo vaistinės 
patalpas, išpuoštas freskomis, įsiamžino 
nuotraukoje prie vaistinės ir prie skulptoriaus 
V.Grybo sukurto Nepriklausomybės paminklo 
ŽEMAITIS. Vaistinė saugo įdomų nuotraukų 
albumą, liudijantį garbingus vaistinės veiklos 
periodus. Kolegos nutarė vėl susitikti po keleto 
metų. Taigi graži tradicija tęsiasi...

Pasaulinė FIP konferencija, skirta farmacijai 
ir farmacijos mokslų studijoms. Nanjing, China – 
7 & 8 November 2016  Together we will transform 
pharmacy!

An exceptional event is set to take place in November: 
the Global Conference on Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences Education -- «Creating a global vision for a global 
workforce».

This unique conference will gather pharmacy leaders 
from across the globe to set the future milestones for 
education and workforce development of pharmacists 
and pharmaceutical scientists, creating a global vision for 
transformative pharmacy and pharmaceutical sciences 
education.

Click here to see the top 10 reasons why you can’t 
afford to miss this conference.

The International Pharmaceutical Federation (FIP) is 
proud to host, on 7 and 8 November 2016, in Nanjing, 
China, this seminal platform to establish dialogue and 
consensus among policymakers, education leaders and 
regulators on how pharmaceutical workforce competence 
can be assured through education.

FIP will lead the adoption of a clear roadmap on 
which we can all rely to advance education and training 
through a shared vision to accept fully responsibility and 
accountability for improving global health.

Participants of the Global Conference on Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences Education will be able to input 
into the following crucial documents:

• Global Vision for the Workforce and Workforce 
Development (in the context of education and training);
• Pharmaceutical Workforce Development Goals; and
• Professional Statements on Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences Education.
The draft documents are available for public 

consultation (click here) and will be ratified and adopted at 
the conference. 

We look forward to welcoming you in China -- where 
major reform of pharmacy education is already taking place 
-- for this exciting opportunity to direct the future of our 
profession through education.

U Ž U O J A U T A

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
nuoširdžiai užjaučia LSMU Analizinės ir 
toksikologinės katedros docentą dr. Vidmantą 
Dirsę dėl jo mylimos Žmonos mirties.

LFS Valdyba

U Ž U O J A U T A

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
nuoširdžiai užjaučia provizorių Romualdą 
Paulauską dėl jo mylimos Mamytės mirties.

LFS Valdyba

kas, kur, kada

https://www.google.lt/search?biw=1280&bih=845&q=antonina+le%C5%9Bniewska+museum+of+pharmacy+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC4wSDOr0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAZArPFItAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi7_qXIsLrPAhUpIsAKHZYgDvgQ6BMImAEwEA
https://www.google.lt/search?biw=1280&bih=845&q=antonina+le%C5%9Bniewska+museum+of+pharmacy+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC4wSDOr0tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwCtlIWIPwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi7_qXIsLrPAhUpIsAKHZYgDvgQ6BMImwEwEQ
file:///D:/Archyvas/LFZ/LFZ%202016%205-6e/new4/javascript:void(0)
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) organizuoja 
farmacijos mokslininkų ir vaistininkų išvyką į 
Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP)  Farmaci-
jos mokslų 6-jį kongresą, kuris vyks Stokholme 
(Švedija) 2017 m. gegužės 21-24 d. Šis kongresas 
skirtas naujų vaistų kūrimo, gamybos tobulinimo ir 
klinikinio vartojimo problemų ir iššūkių aptarimui. 
LFS kviečia kolegas iš anksto planuoti komandiruotę 
arba atostogas vykti kelti savo profesinę kvalifikaciją 
šiame tarptautiniame forume. Kongreso dalyviams 
bus įteikti pažymėjimai, įvertinant kiekvieną 
dalyvavimo kongrese dieną, po 9 val. už dieną. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LFS 
būstinę el. paštu : taredas@gmail.com, arba mob. tel. 
868714474 iki kovo 1 d.

mailto:taredas@gmail.com
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