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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 prieš vasarą.

Svarbu mums, vienos 
s en iaus ių  žmon i jo s 
i s to r i jo j e  p ro fe s i jų 
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 informaciją apie BaltPharm 
Forumą - 2015 ir mokslines-praktines konferencijas, 
Farmacijos fakulteto naujienas. Farmacijos istorijos 
mėgėjai galės susipažinti su „Farmacijos žinių“ 
žurnalo aprašomais įvykiais prieš 80 metų. Skaitytojai 
susipažins su dr. Henriko Dūdėno memuarų tęsiniu 
ir vaistininkės Ritos Vasiliauskienės Vainauskienės 
interviu profesinės veiklos keturiasdešimtmečio proga. 
Žurnale patalpinome  fotoreportažą apie dr. Eugenijos 
Šimkūnaitės 95-jų gimimo metinių minėjimą.

Buvę Farmacijos fakulteto absolventai galės 
prisiminti ilgametį profesorių habilituotą daktarą 
Vytautą Brasiūną, kuris išėjo Anapilin prieš penkis 
metus.

Skaitytojai galės perskaityti straipsnius apie 
Lietuvos farmacijos istoriją ir susipažinti su seniausia 
Romos vaistine.

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 S

2015 m. gegužės 9 d. Vilniaus universiteto 
Botanikos sodo Vingio skyriuje buvo surengta 
„Tulpių diena“. LFS nariai iš Vilniaus ir Kauno apsilankė 
VU botanikos sodo Vingio skyriuje, kuriame pražydo 
įspūdinga tulpių kolekcija, o taip pat aplankė vaistinių 
augalų kolekciją. Įdomi šio botanikos sodo padalinio 
istorija.

Vingio (buv. Augalų sistematikos ir geografijos) 
skyrius, kuris užima 7,5 ha ploto, įsikūręs Vingio parke 
nuo 1919 m. Nepaprastai turtingas šio skyriaus istorinis 
kultūrinis paveldas. Savo pėdsakus čia yra palikę žymieji 
Radvilos, kurių dėka XVI a. stiprėjo ir augo naujo tikėjimo 
- reformacijos daigai, buvo įkurta viena pirmųjų Lietuvos 
reformatų mokyklų. Nuo XVII a. vidurio iki pat XVIII a. 
pabaigos čia buvo įsikūrusi Vilniaus Jėzuitų akademijos 
vasaros poilsio rezidencija, kurią liudija iki šių dienų 
išlikusi arkinė mūro siena. Kartu Vingio šilas ir dabartinė 
skyriaus teritorija yra sietina su farmacijos mokslų pradžia, 

čia jėzuitų auginamos vaistažolės buvo plačiai naudojamos 
vaistams gaminti. Vėliau Vingio rūmus plačiai išgarsino 
L. Tolstojaus romane "Karas ir taika" aprašytas pokylis. 

Jau peržydėjo pavasariniai erančiai (Eranthis hyemalis),  
baltosios snieguolės (Galanthus nivalis), ryškiaspalviai 
krokai (Crocus), sniegžydrės (Chionodoxa), scylės (Scilla)  
ir kiti smulkiasvogūniniai augalai. Kvapiausia skyriuje – 
hiacintų (Hyacinthus) kolekcija. Tulpių kolekcija pradėta 
kaupti nuo 1997 m. Dabar joje per 400 rūšių ir veislių. Dr. 
Regina Juodkaitė – šio skyriaus vedėja, o jos mokslinio darbo 
kryptis: tulpės (Tulipa L.) genties augalų dekoratyvumo, 
vegetatyvinio dauginimosi,  atsparumo ligoms ir klimatiniam 
stresui tyrimai. Viktorija Juozulynaitė – kolekcijų kuratorė, 
nuo 2014 m. rudens  kuruoja tulpių ir kitų svogūninių 
gėlių kolekcijas. Kristina Balnytė - vyr. kolekcijų kuratorė 
- kuruoja sistematinį skyrių, dekoratyvinių žolinių augalų 
ekspozicijas.

Zita Braškienė - vyr. kolekcijų  kuratorė,  nuo 2013 m. 
kuruoja rožyną, atsakinga už kolekcinių augalų fitosanitarinę 
būklę. 

Kviečiame visus vaistininkus ir vaistininkų padėjėjus 
atvykusius į Vilnių bet kuriuo metų laiku būtinai aplankyti 
šį įspūdingą VU botanikos sodo skyrių esantį Vingio  parke 
už dainų estrados Neries upės pakrantėje. Turint daugiau 
laiko rekomenduojame aplankyti ir pagrindinį VU botanikos 
sodą esantį Kairėnų dvaro teritorijoje pravažiavus studentų 
miestelį „Saulėtekis“.

Dr. R. Juodkaitė - „tulpių karalienė“ aiškina tulpių paslaptis...

Kas, Kur, Kada
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Į d o m ū s  f a k t a i

Minčių aruodas

INTERVIU SU VAISTININKE RITA 
VASILIAUSKIENE VAINAUSKIENE PROFESINĖS 

VEIKLOS KETURIASDEŠIMTMEČIO PROGA

IntervIu

Gerbiama Kolege, profesinės veiklos garbingos 
sukakties proga LFŽ skaitytojams būtų įdomu sužinoti, kur 
prabėgo Jūsų vaikystė, mokyklos metai ir kas paskatino 
rinktis vaistininkės profesiją?

Gimiau Radviliškio rajone, Kairėnų kaime, Stepono ir 
Stefanijos Jamantų šeimoje, neeilinę kalendorinę dieną – 
vasario 29. Tėveliai netrukus persikėlė į nuostabų Lietuvos 
kampelį – Terespolio dvarą, kur ir parbėgo mano vaikystės, 
paauglystės ir jaunystės metai.

Mano tėveliai buvo labai gerbiami kaimynų ir juos 
pažinojusių žmonių. Mama buvo miškininko dukra. Ji gerai 
pažinojo augmenijos pasaulį ir tą žinojimą mielai man 
perteikė. Terespolio parke ir jo apylinkėse, lyg kokiame 
botanikos sode, godžiai kaupiau žinias apie mane supančios 
augmenijos gydomąsias savybes, apie tų augalų rinkimo 
laiką, būdą, džiovinimą ir jų vartojimą gydymui.

Mano tėtis buvo meniškos sielos žmogus. Jis nebuvo 
abejingas supančios gamtos grožiui ir krašto istorijai. Jis 
dirbo Terespolio malūno vedėju. Savo nuoširdžiu darbu, 
maloniu bendravimu su atvykusiais į malūną, užsitarnavo 
aplinkinių pagarbą. Be to, tėtis turėjo puikią muzikinę klausą, 
įsigijo akordeoną, klavesiną, kontrabosą, saksofoną, smuiką, 
gitarą, būgną ir mokėjo groti visais šiais instrumentais. 
Jis buvo ir gabus drožinėtojas. Jo išdrožta pelėda ir dabar 
puikuojasi garbingoje vietoje. Tėtis mylėjo krašto istoriją, 
etnografinėje klėtelėje įkūrė muziejų, kuriame puikavosi 
buities įrankiai ir rakandai, antikvariniai, etnografiniai ir 
ritualiniai eksponatai.

Didelę įtaką mano asmenybės formavimesi turėjo vyresnis 
brolis Zigmas, kuris mielai pritarė mano domėjimuisi 
nuostabios gamtos paslaptimis bei mano „vaistinių“ kūrimui 
iš surankiotų parke buteliukų, dėžučių, tėvo surinktų buities 
daiktų. Brolis tapo gydytoju, dirbo chirurgu Kėdainiuose ir 
Druskininkuose. Deja, jo jau nėra tarp mūsų.

Mokiausi Gudžiūnų vidurinėje mokykloje, kurioje 
mokytojai formavo tokias žmogiškąsias savybes, kaip 
nuoširdumas, jautrumas, pagarba, atjauta žmonėms 
jų gyvenimo aplinkybėse, kasdienybėje, varguose ir 
džiaugsmuose.

Taigi, mano  tėvelių gražus, ramus gyvenimo būdas, 
brolio geranoriškumas, mokytojai ir šaunūs klasiokai 
apsprendė mano pasiryžimą tapti vaistininke.

Kokie prisiminimai išliko iš Jūsų studijų Kauno 
medicinos instituto (KMI) Farmacijos fakultete?

Farmacijos mokslus studijuoti pradėjau 1970 m. 
tuometinio Kauno medicinos instituto farmacijos fakultete. 
Malonu prisiminti, kad farmacijos fakultete nebuvo 
pamirštas atminimas  ir skiepijama pagarba buvusiems 
farmacijos mokslo Lietuvoje pradininkams profesoriams P. 
Raudonikiui, B. Šiauliui ir K. Grybauskui. Iki šiol su meile 
ir pagarba prisimenu botanikos dėstytoją doc. G. Pužienę, 

doc. E. Kanopką, kuris sudarė Lietuvos vaistingųjų augalų 
augimviečių žemėlapį, darboholiką, vaistų sintezuotoją doc. 
V. Brasiūną, Lietuvos farmacijos muziejaus įkūrėją doc. 
A. Kaikarį. Meilę farmacijai ugdė tada jaunas, energingas 
dėstytojas E. Tarasevičius, dabartinis Lietuvos farmacijos 
sąjungos prezidentas, ir daugelis kitų, skiepijusių meilę 
farmacijai, dėstytojų. Jų palikta meilės, pagarbos, atsidavimo 
vaistininkystei aura farmacijos fakultete tebejaučiama ir 
dabar. Su nostalgija prisimenu mokomąsias praktikas su doc. 
G. Pužiene Kauno botanikos sode,  vaistinių augalų resursų 
tyrimo ekspedicijas su doc. E. Kanopka Lietuvos miškuose, 
pievose ir pelkėse, pramoninės vaistų gamybos praktiką 
farmacijos fabrike „Sanitas“. Su pasididžiavimu prisimenu 
gamybines praktikas gražiose senosios vaistininkystės 
tematika išpuoštose, paslaptingosios alchemijos vaizdais 
padabintose Kauno „Pilies“, „Teatro“, „Vilties“, „Dainavos“ 
vaistinėse, kurių interjerai jau išnyko, išskyrus gražiausią 
freską ir originalų interjerą turinčią „Vilties“ vaistinę Laisvės 
alėjoje šalia centrinio pašto. 

Kokį profesinės veiklos kelią pasirinkote baigusi 
farmacijos studijas ir gavusi provizorės diplomą?

Greitai prabėgo farmacijos studijų metai ir 1975 m. 
vasaryje mano rankose jau buvo provizorės (dabar 

36 800 000 – metinis širdies dūžių skaičius.

Bendra bakterijų, gyvenančių žmogaus organizme, masė 
sudaro 2 kilogramus.

Bendras žmogaus odos svoris yra maždaug 2,5 kg.

Beveik pusę žmogaus kaulų yra rieše ir pėdoje.

Blondinams barzda auga greičiau nei brunetams.

Dešinysis žmogaus plautis talpina daugiau oro, nei kairysis.

Egzistuoja daugiau nei 100 skirtingų virusų, sukeliančių 
slogą.

Fiziškai yra neįmanoma nusičiaudėti atsimerkus.

Galvos plaukų ilgis, vidutinio žmogaus auginančio juos visą 
gyvenimą, siekia 725 kilometrus.

Gimus vaiko kūne yra 300 kaulų. Suaugus jų lieka 206.

Jūs sudeginate daugiau kalorijų miegodami, negu žiūrėdami 
televizorių.

Ketvirtis žmogaus kaulų yra pėdose.

Kiekvienas žmogaus pirštas per gyvenimą susilenkia apie 25 
milijonus kartų.

Leukocitai žmogaus organizme gyvena 2-4 dienas, o 
eritrocitai 3-4 mėnesius.

Mėlynakiai jautresni skausmui nei kiti.

Moters širdis plaka greičiau nei vyro.

Moterys mirksi beveik 2 kartus dažniau nei vyrai.

Nervinai impulsai kūne sklinda 90 metrų per sekundę greičiu.

Nuo trisdešimties metų žmogus po truputį pradeda mažėti.

Nusičiaudėti atsimerkus neįmanoma.

Per gyvenimą žmogaus oda pasikeičia beveik 1000 kartų.

Per visą gyvenimą žmogaus organizmas pagamina 7 
milijonus kamieninių ląstelių.

Plaučių paviršiaus plotas beveik lygus teniso korto plotui.

Rankos pirštų nagai auga 4 kartus greičiau nei kojų pirštų 
nagai.

Reiškinys, kai nuo stiprios šviesos prarandama rega, 
vadinamas „sniego aklumas“.

Šešis kartus didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą, o ne 
moterį.

Skrandžio sultys turi 0,4% druskos rūgšties (HCl).

Šokolade yra ne vien daug riebalų, cukraus ir kalorijų. Jis 
turi dar  ir vitaminų A, B1, B2, geležies, kalcio, kalio bei 
fosforo, kai kurios jo rūšys – net daugiau negu obuolys, 
indelis jogurto arba porcija  varškės.

Stipriausias kūno raumuo yra liežuvis.

Stubure yra 33 arba 34 slanksteliai.

Suaugęs žmogus per dieną maždaug 23 000 kartų įkvepia ir 
iškvepia.

Suaugusio žmogaus kūne yra 75 kilometrai nervų.

Susiraukdamas žmogus naudoja vidutiniškai 43 raumenis. 

Šypsodamasis žmogus naudoja vidutiniškai 17 raumenų.

Vaikai gimsta be kelių girnelių. Jos susiformuoja 2-6 metų.

Vidutiniškai per metus žmogus susapnuoja 1460 sapnus.

Vyrai liliputais laikomi, jei jų ūgis mažesnis už 130 cm, o 
moterys - mažesnės nei 120 cm.

Vyrai maždaug 10 kartų dažniau nei moterys linkę į 
daltonizmą.

Vyrai žagsi dažniau negu moterys.

Žmogaus akis gali atskirti 10 000 000 spalvos atspalvių.

Žmogaus burnoje apie 40 000 bakterijų.

Žmogaus DNR turi apie 80000 genų.

Žmogaus kūnas turi tiek riebalų, kiek reikia pagaminti 7 
gabaliukus muilo.

Žmogaus organizme apie 2000 skonio receptorių.

Žmogaus plaukas storesnis už muilo burbulo sienelę 5000 
kartų.

Žmogaus širdies dydis beveik lygus kumščio dydžiui, o svoris 
sudaro 220-260 gramų.

Žmogaus šlaunies kaulai yra stipresni už betoną.

Žmogaus šonkauliai sujuda maždaug 5 milijonus kartų per 
metus (kvėpuojant).

Žmoguje aptinkami tik 4 mineralai: apatitas, aragonitas, 
kalcitas ir kristobalitas.

Žmogus turi apie 2 milijonus prakaito liaukų. Vidutinio 
amžiaus žmogus su kiekvienu prakaito litru praranda 540 
kalorijų. Vyrai prakaituoja 40 proc. daugiau nei moterys.
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IntervIu IntervIu

vaistininkės) diplomas. Farmacijos studijos yra universalios, 
suteikia galimybę dirbti ne tik vaistinėse, bet ir užsiimti 
moksliniu darbu, tapti dėstytoju, būti teismo cheminių 
ekspertizių ekspertais, įsidarbinti įvairiose laboratorijose, 
farmacijos pramonės įmonėse. Tačiau aš pasirinkau darbą 
vaistinėje. Paskyrimą gavau į Kėdainius. Tokį mano 
sprendimą nulėmė ne tik šeimyninės aplinkybės (Kėdainiuose 
gydytoju jau dirbo mano brolis, norėjosi būti arčiau savo 
tėvų), bet ir tai, jog aš žinojau, kad Kėdainiai yra garsūs 
garbia vaistininkystės istorija. XVII a. viduryje Kėdainiai jau 
turėjo vaistinę. 1650 m. kunigaikštis Jonušas Radvila davė 
privilegiją įsteigti vaistinę vaistininkui iš Škotijos Tomui 
Čenčeriui. Įdomu tai, kad 1655 m. jo vaistinė buvo perkelta į 
patalpas rotušėje. 1680 m. Kėdainių kunigaikštytė Liudvika 
Karolina Radvilaitė suteikė privilegiją Kėdainiuose įsteigti 
antrą vaistinę. Privilegijos gavėjas Jokūbas Apeldornas 
nebuvo vaistininkas, todėl buvo įpareigotas laikyti patyrusį 
provizorių.

1975 m. Kėdainiuose buvo tik dvi vaistinės. Aš įsidarbinau 
senamiestyje buvusioje vaistinėje. Čia receptare dirbau 
septyniolika metų. Mano atmintyje iki šiol išliko malonūs, 
darbštūs kėdainiečiai, pagarbūs, kuklūs, dvelkiantys kaimu, 
mažai žinantys apie vaistus (tada dar nebuvo interneto, 
reklamos) Kėdainių apylinkių žmonės ir reiklūs kategoriški, 
tik rusiškai bendraujantys tuometinio karinio miestelio 
gyventojai.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsirado galimybė 
kurti privatų verslą. Mintys apie privačią vaistinę man 
atsirado svečiuojantis pas dėdę Kolumbijoje, su kuriuo nuo 
pat jaunystės bendravau laiškais. Pabuvojusi toje šalyje 
supratau, kad privati veikla nėra blogis ir ji neišvengiamai 
atkeliaus į Lietuvą.

1993 m. gavau leidimą steigti privačią vaistinę. Tais 
pačiais metais, pirmoji Lietuvoje įkūriau tokią vaistinę. Po 
dviejų metų, 1995 m., tarpininkaujant garsiajai gydytojai T. 
Bružaitei, man pavyko susitarti su provizore V. Stančiūte ir į 
jos namą Josvainių 2, perkėliaui savo vaistinę. Malonu buvo 
tai, jog šiame pastate nuo 1944 m. iki 1985 m. veikė vaistinė, 
įkurta provizoriaus R. Stančiaus. Ši vaistinė buvo pavadinta 
Kėdainių senamiesčio vaistine ir šiame senamiesčio name 
išsilaikė 18 metų, iki 2013 m.

Būdama ištikima farmacijos Mokytojams ir savo 
požiūriui į vaistininkystę, savo vaistinėje stengiausi sukurti 
ypatingą aurą. Atėję žmonės čia pajusdavo dvasinę palaimą,  
atsipalaiduodavo, pailsėdavo. Tam nuteikdavo vaistinės 
interjeras, kuris buvo dekoruotas senojoje vaistininkystėje 
naudotais štanglazais, grūstuvėmis, svarstyklėmis, herbarais 
ir paveikslais. Išsaugotos vaistininkystės tradicijos 
lankytojams primindavo garbingą farmacijos praeitį, laikus, 
kada žmonės, atėję į vaistinę, nusiimdavo kepurę... Niekam 
nekildavo abejonių, jog jis yra vaistinėje, sveikatinimo 
įstaigoje ir niekam neapsiversdavo liežuvis pasakyti, kad čia 
yra parduotuvė.

Jūsų šeima, galima sakyti, yra medikų šeima. Jūsų brolis 
buvo gydytojas, Jūsų dukra taip pat pasirinko vaistininkės 
specialybę. Ar ilgai teko jai aiškinti farmacijos privalumus, 
ar tai genetikos kodo rezultatas ?

Norėčiau atskleisti paslaptį, kas gi padėjo kurti jaukų 
vaistinės interjerą. „Kalčiausia“ dėl tokio vaistinės ir jos 
filialų ypatingo interjero formavimo buvo ir yra diplomuota 
dizainerė mano dukra Lina. Ji ir dabar tam suranda laiko, 
negaili jėgų ir įdeda visą širdį pastoviai rūpindamasi 
vaistinės vidaus ir išorės įvaizdžiu. Lankytojus ar praeivius 
ypač džiugina šv. Kalėdų, šv. Velykų, Žolinių atlaidų proga 
Linos sukurtos interjerinės ir eksterjerinės dekoracijos. Jos, 
kaip dizainerės, darbas labai puikiai buvo įvertintas Lietuvos 
vaistinės oficinų konkurse. Be to, Lina, matyt, suintriguota 
mano meilės ir atsidavimo farmacijai, įstojo į Kauno 
medicinos universiteto farmacijos fakultetą, ypač sėkmingai 
baigė farmacijos studijas ir 2007 m. įgijo vaistininkės 
diplomą. Man yra džiugu, jog Lina šauniai darbuojasi mano 
vaistinės filiale ligoninės poliklinikoje, yra gerbiama ir 
mylima lankytojų ir gydytojų.

Per 40 metų Jūs sukaupėte reikšmingą profesinės 
veiklos patirtį. Kokie lietuviškos konkurencijos bruožai 
vaistininkystėje skiriasi nuo kitų Europos šalių laisvos 
rinkos tradicijų?

Lietuvoje šventais burtažodžiais tapo konkurencija, 
laisvoji rinka. Viską, atseit, lemia jų dėsniai. Lietuviškoje 
konkurencinėje kovoje yra teisus tas, kuris agresyviai 
konkuruoja. Tų, kurie yra sukūrę darbo vietas, sąžiningai 
mokėję įvairiausius mokesčius ir t.t. nuo negarbingos, 
nesąžiningos, neetiškos konkurencijos niekas negina. 
Lietuvos Konkurencijos įstatyme smerkiama nesąžiningos 
konkurencijos praktika, tačiau įstatymo kūrėjai „pamiršo“ 
patalpinti šiame dokumente nesąžiningos konkurencijos 
apibrėžimą... Daugelyje Europos šalių, turinčių senąsias 
vaistininkystės tradicijas, vaistininkų savininkais gali būti 
tik vaistininkai, įstatymiškai reguliuojamas aptarnaujamų 
gyventojų skaičius tenkantis vienai vaistinei, nustatytas 
atstumas iki jau veikiančios vaistinės steigiant naują vaistinę. 
Lietuvoje neoficialų lobistų pastangomis vaistinė priskirta 
eilinių įmonių, o ne sveikatinimo įmonių kategorijai. 
Susikūrę vaistinių tinklų ir jų vaistų tiekimo įmonių subjektai 
taiko kainų nuolaidų burtažodžius, dažnai pamiršdami 
garbingos konkurencijos principus. Ir tuo būdu žlugdydami 
savarankiškas vaistines. 

Taip atsitiko ir su mano vaistine minėtoje Josvainių 
gatvėje 2. Tiesiog priešais, per gatvę, už 6-7 metrų, įsikūrė 
viena iš tinklinių vaistinių. Skaudžiausia, kad tai padarė 
kolegos nepaisydami garbingo kolegialumo, padorumo, 
etiškumo principų. Pasitvirtino posakis: versle (politikoje) 
nėra draugų, nėra kolegų, o yra tik interesai. Farmacijos versle 
sunkiausia yra privačioms savarankiškoms vaistinėms. Jos, 
nepaisant deklaruojamų lygių teisių, vaistus iš didmeninių 
firmų perka už didesnę kainą. Privačios vaistinės negali 
sau leisti (dėl lėšų stygiaus ir nepriimtinumo) atkaklios, 
gundančios informacijos apie nupigintas prekes (žmonės 
supranta, kad tos prekės yra ir vaistai), skelbti laimingas 
valandas, argumentuoti gydytojus ir pan. Belieka tik 
pasiguosti, kad jos neprisideda prie vaistų savitarnos, 
besaikio vaistų vartojimo skatinimo, dorai vykdo Medicinos 
tėvo Hipokrato priesakus: a) pirmiausia nepakenkti (primum 
non nocere); b) gamta nemėgsta nesaikingumo. Esu dėkinga 
dabar nuoširdžiai ir profesionaliai dirbančioms vaistininkėms 
V. Gintalienė, J. Miečienė ir buvusioms vaistininkėms A. 
Šniolienei, M. Lašienei, J. Butkienei, vikriajai „šeimininkei“ 
D. Kindurienei, rūpestingai buhalterei R. Štuikienei ir, 
žinoma,.dukrai Linai ir sūnui Justui už sąžiningą darbą 
teikiant kėdainiečiams farmacinės rūpybos paslaugas 

Jūs dažnai dalyvaujate Lietuvos farmacijos sąjungos 
(LFS) renginiuose ir tarptautiniuose farmacijos forumuose. 
Ko norėtumėte palinkėti LFŽ žurnalo skaitytojams, 
farmacijos studentams ir Kolegoms vaistininkams?

Norint išlikti aukštame profesiniam lygyje būtina nuolat 
domėtis farmacijos naujovėmis.  Mano dalyvavimas Lietuvos 
farmacijos sąjungos suvažiavimuose, pasaulio farmacijos 
federacijos (FIP) kongresuose (teko dalyvauti kongresuose, 
vykusiuose Stokholme, Jeruzalėje, Hagoje, Vankuveryje, 
Singapūre ir kitur), farmacijos  specialistų tobulinimo 
kursuose, įvairiose konferencijoje ir seminaruose suteikia 
profesinei kompetencijai sparnus. Tenka bendradarbiauti su  
Kėdainių žiniasklaida pakomentuojant naujoves farmacijos 
praktikoje, paaiškinti gyventojams apie vieną ar kitą vaistą.

Farmacijos studentams noriu priminti, kad jūs pasirinkote 

labai garbingą specialybę ir visada reikia prisiminti, kad 
profesinėje veikloje teks bendrauti su žmonėmis, kurie turi 
sveikatos problemų, yra kamuojami įvairiausių negalavimų, 
nori įsigyti ne tik vaistų, bet ir sulaukti patarimų, konsultacijų, 
paaiškinimų kaip elgtis su vienais ar kitais vaistais. Jau studijų 
metu reikia ugdyti atjautos, geranoriškumo, dėmesio ir  
kompetencijos savybes. Per dieną bendraujant ir aptarnaujant 
per šimtą susinervinusių, ligotų, nekantrių žmonių, minėtos 
vaistininko savybės tiesiog privalomos. Be to, reikia nuolat 
turėti stiprią psichologinę pusiausvyrą. Turiu priminti, kad 
vaistinėje tenka bendrauti ne tik su eiliniais pacientais, 
bet ir su chuliganais, išgėrusiais, agresyviai nusiteikusiais 
asmenimis, alkoholikais, narkomanais ar net vagimis, 
buvusiais kaliniais. Farmacinė rūpyba reikalinga ir vaikams, 
ir senjorams. Lankytojų tarpe yra ir menkai išsilavinusių, ir 
mokinių, ir išsilavinusių inteligentų. Užsuka ir užsieniečiai. 
Prie kiekvieno lankytojo reikia prisitaikyti. 

Kolegoms vaistininkams noriu palinkėti ištvermės 
ir profesinės etikos tiek bendraujant su pacientais, tiek 
bendraujant tarpusavyje. Žinau, kad kartais mus skaudina 
ir žemina kai kurių asmenų pyktis, panieka, patyčios, 
noras išvesti iš pusiausvyros. Būna atvejų, kai vaistinėje 
garsiai kalbama telefonu, bendraujant žiaumojama guma, 
triukšmaujama ir laksto vaikai. Mūsų profesinėje veikloje 
kartais primetamos farmacijai nebūdingos užduotys. Ar 
kas paskaičiavo kiek valstybė prarado mokestinių įplaukų 
privertusi su prekyba susijusius juridinius asmenis įšaldyti 
apyvartines lėšas ir patirti neplanuotus nuostolius? Manau, kad 
kiekvienas turi dirbti savo darbą: bankininkas – bankininko, 
vaistininkas – vaistininko, kunigas – kunigo, mokytojas 
– mokytojo ir pan. Tačiau pas mus, Lietuvoje, einama 
lengviausiu keliu, sunkiausią kokios tai problemos naštą 
užkraunant ant silpniausios grandies pečių: prekybininkams 
keisti valiutą, pensininkams gelbėti nuo ekonominės krizės. 
Norėčiau palinkėti, kad Lietuvoje atsirastų vieninga profesinė 
organizacija, ginanti vaistininkų teises.

Turbūt kiekvienas laisvalaikiu turi mėgstamą užsiėmimą 
– savo hobi. Kaip Jūs praleidžiate laisvalaikį?

Džiaugiuosi, jog po sunkios ir įtemptos darbo dienos 
galiu sugrįžti į mielus namus, kur manęs laukia mano vyras 
Paulius, buvęs farmacijos fakulteto dekanas, analizinės 
ir toksikologinės chemijos katedros vedėjas. Jam galiu 
pasiguosti apie darbo sunkumus ir psichologinė įtampa 
sumažėja perpus. Mus jungia meilė mažiesiems gamtos 
stebuklams – gėlėms ir dekoratyvinėms vaistažolėms. Prie 
namo puoselėjame mini botanikos sodą, kuriame ir visada 
žaliuojantys augalai, ir daugiametės gėlės, ir reti rieduliai iš 
mano Tėvo kolekcijos. Atostogų metu vykstame poilsiauti 
į šiltesnius kraštus, aplankome architektūros ir gamtos 
įžymybes.

Redkolegijos vardu profesinės veiklos 40-mečio proga 
linkime Kolegei Ritai Vasiliauskienei Vainauskienei 
dar daugelį metų darbuotis savo vaistinėje teikiant 
kėdainiečiams profesionalias farmacines paslaugas.

LFŽ žurnalo redaktorius
prof. habil.. dr. Eduardas Tarasevičius
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2015 m. balandžio 17-19 d. Piarnu (Estija) 
vyko tradicinio BaltPharm Forumo-2015 
tarptautinė konferencija.

LFŽ žurnalo skaitytojams norime priminti, kad 
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) iniciatyva 
Baltijos valstybių vaistininkų pirmasis susitikimas 
įvyko Vilniuje 1998 m. balandžio 28 d. tęsiant 
tarpukario Lietuvos Latvijos ir Estijos valstybių 
Vienybės kongresų tradicijas. Šiais metais 18-ji 
tarptautinė konferencija vyko Piarnu kurortiniame 
mieste „Strand SPA and Conference Hotel“ 
konferencijų komplekse, o konferencijos visi 
dalyviai gyveno viešbutyje „Rannahotel“ (apie 500 
m iki konferencijos salės). Registracijos mokestis 
sudarė 100 eurų be nuolaidos studentams, tik 
autobuso vairuotojui buvo 20 proc. nuolaida. Šis 
mokestis padengė ir dviejų nakvynių išlaidas. Šiais 
metais buvo gausi LFS delegacija – 21 asmuo ir su 
mumis vyko Lenkijos Farmacijos rūmų Valdybos 
narys dr. Jerzy Lazowski. Mūsų delegacijoje buvo 
ir vaistininkai dirbantys vaistinėse, ir vaistininkai 
dirbantys kitose institucijose (A. Tamošiūnienė, 
L. H. Kačionienė, A. Zamkauskienė, R. 
Kaminskienė, J. Narbutienė, T. Urbonavičius, T. 
M. Rasimavičius, I. Trečiokienė, O. Margevičienė, 
A. Šneideris, V. Petreikis), ir dėstytojai (Z. 
Barsteigienė, K. Ivanauskas, J. Daukšienė, E 
Tarasevičius), ir SAM darbuotojai (D. Varvolytė, 
A. Burnienė, V. Šliažaitė). Be to, su  mumis vyko 
ir LSMU Farmacijos fakulteto trys studentės (S. 
Šuštauskaitė, L. Stankevičiūtė, K. Valavičiūtė), 
kurios pristatė stendinius pranešimus. Kaip ir 2014 
m. gavę informaciją apie minėtą forumą atvyko 
ir Lietuvos vaistininkų sąjungos (LVD) atstovai, 
kurie dalyvavo visuose renginiuose. Šis forumas 
buvo ypač skaitlingas – jame dalyvavo apie 170 
vaistininkų iš trijų Baltijos respublikų.

Šios tarptautinės konferencijos darbinė kalba 
buvo anglų, tačiau galima buvo rodyti angliškai 
parengtas skaidrules, o jas komentuoti galima buvo 
rusų kalba, kurią supranta dauguma vaistininkų. 

Šio Forumo tema buvo: „Farmacinės paslaugos 
šiandieną ir rytoj“. Estijos kolegos pakvietė du 
svečius – vieną iš Švedijos, o kitą iš Belgijos. Dr. 
Lars Ove Tommy Westerlund iš Gothenburg‘o 
universiteto padarė pranešimą tema „Į pacientą 

orientuotų paslaugų kokybės indikatorių 
sukūrimas ir diegimas Švedijos visuomenės 
vaistinių praktikoje – vyriausybės komisijos 
požiūris“. Šio pranešimo sutrumpintas variantas 
patalpintas šiame žurnalo numeryje. Farmacijos 
reikalų patarėjo iš Briuselio Jamie Wilkinson‘o 
pranešimo tema buvo „Europinės tendencijos – 
kaip vystomos farmacinės paslaugos Europos 
Sąjungoje“. Autorius pateikė pavienių farmacinių 
paslaugų pavyzdžius iš keleto ES šalių, tačiau 
neskyrė dėmesio tų paslaugų vertinimui bei 
rekomendavimui diegti kitose šalyse. 

Estijos vaistinių asociacijos vadovė Kritiina 
Sepp pateikė savo šalies vaistinių vaidmens svarbą 
šiandien ir rytoj. Jos sutrumpintas pranešimas 
spausdinamas šiame žurnalo numeryje. Apie 
Latvijos vaistinių praktinės veiklos būklę šiandien 
ir ateities viziją kalbėjo šios šalies vaistininkų 
draugijos prezidentė Kitija Blumfelde. Jos dalinai 
sutrumpintas pranešimas taip pat pateikiamas 
skaitytojams.

Trumpą informaciją apie farmacijos teisės aktų 
rengimą pateikė Latvijos Sveikatos ministerijos 
Farmacijos departamento direktorius Janis 
Zvejnieks.

Apie Lietuvos visuomenės vaistinėse teikiamas 
privalomas ir papildomas farmacines paslaugas 
šiandien ir rytoj kalbėjo LSMU Farmacijos fakulteto 
vaistų technologijos ir socialinės farmacijos 
katedros lektorė dr. Jurgita Daukšienė. Jos 
pranešimas taip pat pateiktas šiame žurnale. Be to, 
apie Lietuvos farmacinę veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų rengiamus projektus trumpą informaciją 
pateikė LFS prezidentas prof. habil. dr. Eduardas 
Tarasevičius.

Konferencijos metu vyko vaistų gamintojų 
paroda. Farmacijos fakultetų studentai ir doktorantai 
pristatė stendinius pranešimus. Konferencijos 
dalyviai galėjo asmeniškai pabendrauti, pasidalinti 
patirtimi, gauti atsakymus į rūpimus klausimus.
Estijos kolegos labai gerai organizavo šį renginį 
ir rodė nuoširdų dėmesį konferencijos dalyviams. 
Atsisveikinome iki kito BaltPharm Forumo-2016, 
kuris vyks Lietuvoje.

LFS prezidentas 
prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

BaltPharm Forum-2015
iš LFs veikLos
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iš LFs veikLos ką rašo spauda apie FarMaciją

Trys Nobelio laureatai ir jų 
priešnuodis prieš raukšles

www.careforbeauty.net

Dr. Eirik Albertsson gavo Nobelio prizą, atradęs naująjį 
«raukšles ištrinantį» produktą.

Klinikiniai prof. Albert Bellange tyrimai įrodė, jog 
naujoji formulė padeda kovoti su raukšlėmis, kabančia ir 
sausa oda, taip pat atjaunina odą ir leidžia atrodyti iki 15 
metų jauniau.

Prieš pristatydami produktą, supažindinsime su 
sėkmingais rezultatais. 54 metų moters dalyvavo tyrime, 
jos oda atjaunėjo biologiškai 2 dešimtmečiais. Pakartosime, 
54 metų moters oda tapo biologiškai identiška 34 metų 
moters odai. Biologinis 34 metų moters odos amžius buvo 
«atsuktas» iki 22-23 metų.

Rezultatai gali skambėti neįtikimai, per daug 
optimistiškai ir neuniversaliai, jei mastysime pasitelkę 
šiuolaikinius mokslininkų pasiekimus. Tačiau įrodyti 
paprasta, peptidai įtakoja odos ląstelių DNR, tiksliau, 
yra veikiamas epidermis ir dermis (du odos sluoksniai). 
Atrodo, kad mokslas pagaliau rado priemonę, kovojimui su 
raukšlėmis ir senėjimo procesais.

(Jessica Raymond, New York) Istorinės spaudos 
konferencijos metu buvo pranešta, kad amerikiečių 
profesorius, kilęs iš prancūzijos, prof. Albert Bellange 
sugebėjo grąžinti jaunystę odai. Taip išaisškėjo naujai 
atrastas odos gydimo metodas, kurį prof. Bellange sukūrė 
remdamasis trimis Noblio prizo laimėtojais chemijos ir 
biologijos srityje: Eirik Albertsson, Nadan Petersson ir 
Yukka Fieberg.

Ši peptidų formulė buvo patikrinta daugiau nei 
800 pacientų klinikinių tyrimų metu. Rezultatai buvo 
stulbinantys, atjaunėjimas buvo pastebėtas visų moterų 
išvaizdose ( amžiaus kategorijoje nuo 25 iki 72). Jų oda 
atjaunėjo nuo 5 iki 25 metų, vos tik per 4 – 6 savaites. 
TAIP, REZULTATAI REALŪS! Grįžkime prie rezultatų, 
Prof. Bellange pasikvietė moterį ant podiumo, ji atrodė 
trisdešimties. Ji išsitraukė savo pasą ir nurodė savo gimimo 
datą, ji gime 1961 ir jai tuo metu buvo 54, žurnalistai buvo 
priblokšti.

Po plojimų liūties, Prof. Bellange nurodė tipinius odos 
senėjimo bruožus, visų moterų, kurios peržengia 25 metų 
ribą. Kaktos raukšlės, būtent pastebimos tarp antakių, gilios 
linijos aplink akis, grioveliai aplink nosį ir burną, kabanti ir 
išsausėjusi žandų oda, susmukusi smakro ir kaklo oda. Visi 
įrodymai buvo pristatyti ir užfiksuoti, ponios Adamas oda 
buvo gryniausias atjaunėjimo pavyzdys.

Po visko, patys gavome po baltą indelį kremo. Profesorius 
pademonstravo – lėtai tepė jį Holly Adamas veidu, ypatingai 
nemasažuodamas. Balta masė greitai išnyko, nes įsigėrė į 
odą. Vos po poros sekundžių pastebėjome odos šviežumą, 
54 Holly kakta tapo neapsakomai glotni. Toks pats efektas 
buvo matomas ant viso veido, moteris atrodė lyg po botokso 
injekcijos, tačiau jos išvaizda buvo natūralesnė ir sveikesnė, 
nei po rizikingų injekcijų.

Prezentacijos metu, Holly oda spindėjo jaunumu. Jei 
nežinočiau jos amžiaus, netikėčiau tuo ką matau. Taip pat, 
jei nebūtume matę senųjų nuotraukų prieš kremo naudojimą, 
taip pat negalėtume patikėti, kad jos oda kažkada buvo 
sausa ar sužalota. Ji tapo visa karta jaunesnė. 

Galite įsivaizduoti mūsų visų nuostabą. Mes buvome 
stebuklo liudytojai, ne išgalvoto, bet medicininio.

Mokslinis paaiškinimas
Šis stebuklas, kurį matėte gali būti neįtikimas, bet mums, 

mokslininkams, tai tik mokslas, visa tai paaiškinama.» 
Prof. Bellange paaiškino. «Remiamės vienu, bet istoriniu 
išradimu, mums prireikė dešimtmečių ilgumo klinikinių 
tyrimų, šimtų mokslinių tyrimų ir testų. Nobelio laureatai 
rado būdą, kaip pakeisti odos ląstelių DNR struktūrą, tad 
visas nuopelnas yra jų – tai meilė mokslui, būtent todėl 
šiandien turime šį sprendimąSu amžiumi odos liaukos ima 
kristi. Jos tampa laisvos, praranda elastingumą ir tvirtumą. 
Po to susiformuoja raukšlės, linijos ir grioveliai. Oda 
praranda spindesį ir gyvybingumą.

Kas suteikia odos ląstelėms spindesį? Tai ne tik vanduo, 
kaip teigia kosmetikos reklamos, bet tai kur kas svarbiau. 
Su laiku, oda pradeda «užmiršti» regeneracijos procesus. 
Ji ima nykti, marina save badu, nes «nebepamena» kaip 
save pamaitinti. Tai procesas, į kurį įsigilinome visai 
neseniai. Štai kur įsiterpia mokslas, mokslininkai sugebėjo 
susintetinti specialų proteiną, biologiškai vadinamą 
peptidu, kuris padeda odai «prisiminti» ir paskatinti DNR 
regeneruotis bei «maitinti» odą dar kartą.

Ar galime pakeisti odos prigimtį?
Negali būti tiesa ? Taip, jūs nustebusi, negalite patikėti; 

visa tai jaučiau kai pamačiau savo akimis. Tiesą pasakius, 
medicina įrodė, kad naujai išrastais DNR-atnaujinančiais 
peptidais, galime atjauninti bet kurio žmogaus odą, tapsite 
jaunesni nuo kiekvieno patepimo. Šis įkvėpiantis atradimas 
ir natūralus DNR-stimuliavimas gali įveikti senėjimą! 
Dabar žinome kaip pasiekti norimo, tai kas, jau ilgus 
amžius, įkvėpia rašytojus ir tapytojus: kaip grąžinti jauną 
išvaizdą, odos šviežumą ir natūralų grožį. Raukšlės pradės 
nykti pačios, greitai ir saugiai.

Mokslas tai pasiekė, klinikiniai tyrimai ir laboratorijos 
tai patvirtino! Patepus ant odos, peptidų formulė «moko ir 
primena» odos DNR maitinti. Šio mokslinio atradimo dėka, 
oda gali atsinaujinti pati ir per labai trumpą laiką. Oda pati 
švelnina raukšles, be jokių mechaninių priedų.

APIE KŪRĖJĄ
Prof. Albert K. Bellange tai pasaulinio lygio inovatorius 

ir dermatologas. Jis mokėsi ir dirba dėstytoju geriausiame 
Europos medicinos institute 2014 metais: Ruprecht-
Karls-Universitetas, Heidelberge, Pietų Vokietijoje. Jis 
yra garbės narys Britų Karališkajame Koledže, Londone, 
taip pat ir garbės narys Odos Priežiūros Globaliojoje 
Asociacijoje ,Niujorke. Prof. Bellange yra tarybos narys 
JAV Dermatologijos Akademijoje. Jis yra parašęs daugybę 
knygų bei publikacijų dermatologijos ar kosmetinės 
medicinos temomis. Jis dirba ir gyvena Los Andžele, 
Kalifornijoje.
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Išsiaiškino, kam netinka 
paracetamolis: gali 
negrįžtamai pakenkti

www.DELFI.lt
2015 m. balandžio 13 d.

Paracetamolis netinka nugaros skausmui ir osteoartritui 
gydyti, nors ir yra rekomenduojamas kaip veiksmingas 
vaistas, išsiaiškino Australijos mokslininkai, skelbia 
BBC.

Mokslininkai peržiūrėjo 13 klinikinių tyrimų išvadas, 
kurios buvo skelbiamos „British Medical Journal“, ir 
nusprendė, kad šis vaistas nepadeda kovoti su minėtosiomis 
ligomis ir nepagerina pacientų gyvenimo kokybės. Maža 
to, paracetamolis, kaip perspėja mokslininkai, padidina 
kepenų sutrikimų riziką.

Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos (NHS) 
specialistai pažadėjo pasidomėti mokslininkų darbo 
rezultatais. Specialistai teigia, kad pacientai, prieš 
pakeisdami vaistus, turėtų pasikonsultuoti su savo 
gydytoju.

Nugaros skausmas – viena iš labiausiai paplitusių 
sveikatos problemų. Vien Jungtinėje Karalystėje šis 
negalavimas sutrikdo daugiau nei 26 mln. žmonių 
gyvenimą.

Nacionalinis sveikatos ir priežiūros institutas (NICE), 
paisantis NHS rekomendacijų, šiuo metu paracetamolį 
įvardija kaip tinkamą vaistą nuo apatinės nugaros dalies 
skausmų ir osteoartrito. Australijos mokslininkai pabandė 
išsiaiškinti, kodėl specialistai priėmė tokį sprendimą.

Sidnėjaus universiteto mokslininkai analizavo 13 
klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 5 tūkst. 
pacientų, išvadas. Specialistai išsiaiškino, kad, malšinant 
nugaros skausmą, paracetamolis yra „neveiksmingas“ 
vaistas.

Kalbant apie klubo ar kelio sąnario osteoartritą, 
mokslininkai pastebėjo nedidelę paracetamolio naudą, 
tačiau ji pernelyg menka, kad būtų įvardyta kaip „kliniškai 
svarbi“.

Vienas iš tyrimo autorių Gustavo Machado tvirtina: 
„Paracetamolis vartojamas kaip vaistas nuo įvairių 
raumenų ir sąnarių ligų, todėl, gavus naujų įrodymų, 
derėtų kuo skubiau peržiūrėti gydymo rekomendacijas.

„Tyrimo metu pastebėjome, kad paracetamolis, 
skiriamas gydyti nugaros skausmą ir osteoartritą, taip 
pat siejamas su kepenų problemomis. Atlikome tyrimą, 
kuris atskleidė – pacientai, vartoję paracemolį, net keturis 
kartus labiau rizikuoja sutrikdyti kepenų veiklą nei tie, 
kurie gėrė placebą“, – pabrėžia G. Machado.

Mankštos svarba
Keele universiteto mokslų daktaras Christianas 

Mallenas teigia, kad, gydant minėtąsias ligas, svarbiausias 

dėmesys turėtų būti skiriamas ne vaistams, o kitoms 
galimybėms. „Nors, kalbant apie nugaros skausmus ir 
osteoartritą, seniai žinoma mankštos nauda, šiuo patarimu 
naudojamasi vangiai“.

Jungtinėje Karalystėje už vaistus, kuriuos galima 
įsigyti be recepto, yra atsakinga vaistų sauga besirūpinanti 
institucija.

NICE teigimu, prieš atlikdami savą vertinimą, jie 
laukė specialistų tyrimo rezultatų.

NICE atstovas teigia: „Reikia atlikti visų skausmą 
malšinančių vaistų analizę, o ne vieno. Tik tada galėsime 
pateikti rekomendacijų, koks jų vaidmuo kovoje su 
osteoartritu“.

Jungtinės Karalystės artrito tyrimų organizacija 
teigia: „Žinojome, kad paracetamolis padeda ne visiems, 
dėl artrito kenčiantiems smarkų skausmą, tačiau yra ir 
tokių, kuriems šis vaistas padeda ir leidžia išsimiegoti ir 
užsiimti kita veikla, nejaučiant diskomforto. Nepaisant 
to, fizinis aktyvumas gali būti geresnis ir veiksmingesnis 
būdas suvaldyti artrito ir sąnarių skausmą nei tie patys 
nuskausminamieji“.

Karališkosios farmacininkų asociacijos profesorius 
Rogeris Knaggsas teigia: „Yra ir kitų vaistų, pavyzdžiui, 
nesteroidiniai vaistai, slopinantys uždegimą, kurie galbūt 
ir veiksmingai mažina skausmą, tačiau siejami su įvairiais 
nemaloniais šalutiniais poveikiais. Visi, kurie nerimauja, 
ar vartoti paracetamolį saugu, turėtų apie tai pasikalbėti 
su savo gydytoju ar vaistininku“.

ką rašo spauda apie FarMaciją

„Lietuvos sveikata“
2015 m. gegužės 21-27 d.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė 
su Konkurencijos tarybos, Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais 
aptarė, kaip mažinti vaistų kainas gyventojams ir 
užkirsti kelią farmacininkų piktnaudžiavimui. „Sveikatos 
apsaugos ministerija taiko moraliai pasenusią ir 
neefektyvią kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymo 
tvarką, todėl valstybė ir gyventojai permoka už vaistus. 
Per metus valstybė vaistams išleidžia per 200 milijonų 
eurų, dar 50 milijonų eurų už kompensuojamųjų vaistų 
priemokas sumoka patys žmonės. Ministerijos stagnacija 
ir aplaidumas lemia ne tik aukštas vaistų kainas, bet ir kelia 
daug klausimų dėl korupcijos rizikos“, - sako prezidentė. 
Beveik pusė valstybės skiriamų lėšų kompensuojamiesiems 
vaistams yra išleidžiama seniai išrastiems ir brangiems 
medikamentams, kai kitos ES šalys pirmenybę teikia 
pigesniems generiniams vaistams. Prezidentė akcentuoja, 
kad taip pat turi būti sudarytos sąlygos žmonėms įsigyti 
vaistų už prieinamą kainą, vaistinėse tai pačiai ligai gydyti 
būtų parduodami kokybiški, bet nebrangūs vaistai. Dėl 
vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų sąrašus tvarkos ir 
galimos diskriminacijos tyrimą pradėjo ir Konkurencijos 
taryba.

Farmacinė rūpyba 
kursto aistras

„Lietuvos sveikata“
2015 m. sausio mėn. 3-7 d.

Kuo labiau artėja diena, kuomet vaistinėse turėtų 
būti įdiegta farmacinė rūpyba, tuo daugiau atsiranda 
klaustukų, nesutarimų ir dvejonių, ar Lietuva tam 
pasiruošusi. Dar daugiau – dalies politikų bei farmacijos 
specialistų pasipiktinimo bangą sukėlė mintis leisti 
vaistinėse pacientus skiepyti.

Nepasiruošę
„Nė vienoje vaistinėje neužtikrinimas 

konfidencialumas. Tinklai, kurie turi tam finansines 
galimybes irgi to nepadaro. Be to, nė viena vaistinė 
nepasirūpina, kad pokalbis, kuris vyksta su pacientu, 
būtų užrašomas. Mes siūlome, kad informacija būtų 
atspausdinama ir įteikta pacientui. Jis būdamas namuose 
galės ją parodyti artimiesiems, jei yra vyresnio amžiaus 
ir ko nors nesupranta“, - sako Lietuvos farmacijos 
sąjungos prezidentas prof. Edvardas Tarasevičius 
(nuotr.). Pasak jo, Lietuvos patirtis rodo, kad klientus 
(tuo labiau pagyvenusius pacientus) reikia aptarnauti 
sudarius sąlygas atsisėsti (bankai, poliklinikos, „Sodra“ 
ir t.t.), atskirai nuo kitų žmonių. 

„Kalbant apie farmacinę rūpybą visuomet 
pabrėžiamas bendradarbiavimas. Kiekvienam pacientui 
turi būti suteikta individuali, konfidenciali konsultacija. 
Be to, vaistininkas turi ne tik pateikti trumpą informaciją 
apie vartojamus vaistus, bet ir nustatyti, ar nėra sąveikų, 
išklausti paciento apie problemas. Jas nustačius 
komunikuoti su gydytoju. Tačiau kyla klausimas, 
ar yra galimybė suteikti individualią, konfidencialią 
konsultaciją? Ji, beje, turėtų trukti ne mažiau negu 
penkiolika minučių. Dabar gi vaistininkas pacientą 

ką rašo spauda apie FarMaciją

Per trejus metus išaugo 
tiek, kad turėjo plėstis

 „Verslo žinios“,
2015.04.09

Didžiausia Baltijos šalyse farmacinės logistikos 
paslaugų bendrovė „Entafarma“, pernai vos ne dvigubai 
išplėtusi sandėliavimo plotus ir užmezgusi partnerystės 
ryšius su naujais klientais, šiemet planuoja tolesnį 
pajamų augimą.

Jau buvome pritrūkę sandėlių plotų, todėl prie 
8.000 kv. m sandėlių pasistatėme dar 5.000 kv. m 
pastatą. Dabar mūsų sandėlių plotas siekia 13.000 kv. 
m, apie didžiausią praėjusių metų investicija, siekusia 
2.5 min. Eurų, informuoja Tauras Endriukaitis. UAB 
„Entafarma“ generalinis direktorius.

Anot jo, tai leis dar išplėsti pagrindinės įmonės 
veiktos-sandėliavimo ir logistikos paslaugų - apimtį. 
Jomis šiandien naudojasi apie 30 farmacijos kompanijų 
,tarp kurių - pasauliniai vaistų gamintojai „Fresenius 
Kabi“, „Novartis Consumer Health“, „Sandoz“, 
„Astellas Pharma Europe“, „Stada“ ir kiti.

Išsiplėtė geografija 
„Pernai sandėliavimo paslaugas pradėjome teikti ir 

vokiečių bendrovei „B. Braun“, o šiuo metu deramės 
dar su keletu vaistų gamintojų. Kol derybos nesibaigė, 
negaliu jų įvardinti, bet turiu realių vilčių, kad klientų 
ratas šiemet prasiplės“, - pažymi p. Endriukaitis.

2011 m. pradėjusiame veikti farmacijos logistikos 
centre, į kurį „Entafarma“ tada investavo apie 3,5 
min. Eurų, medikamentai saugomi laikantis griežtų 
reikalavimų, vėliau paskirstomi didmeninės prekybos 
įmonėms įvairiose šalyse. Čia veikia ir muitinės 
sandėlis, atitinkantis geros vaistų platinimo praktikos 
reikalavimus. Iš pagrindinės sandėliavimo bei 
logistikos veiklos labiausiai augo ir „Entafarmos“ 2014 
m. uždirbtos pajamos.

„Palyginti su 2013 m., mūsų pardavimo pajamos 
pernai didėjo 11% ir pasiekė 37,3 mln. Eurų. Pajamos 
iš sandėliavimo išaugo net 50%“, - skaičiuoja p. 
Endriukaitis.

Be to, pernai gausėjo ne tik „Entafarmos“ klientu 
ratas, bet ir medikamentų logistikos geografija.

„Anksčiau dalis klientų mūsų paslaugomis naudojosi 
tiekdami vaistus tik Baltijos šalims. Įsitikinę, kad 
paslaugos atitinka jų lūkesčius, pernai jie išplėtė tiekimo 
geografiją į Vidurinės Azijos šalis, Azerbaidžaną. Tai 
lėmė ryškų pajamų augimą“, - nurodo jis. Šiuo metu 
„Entafarma“ medikamentus tiekia į 20 valstybių, 
tarp kurių – Baltarusija, Ukraina, Rusija, Gruzija, 
Moldova, Kazachstanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas, 

Turkmėnistanas ir kt. Tolimiausias taškas, kurį pasiekia 
vaistai iš įmonės sandėlių, - Mongolija.

„Lietuvoje suformavome stiprų platinimo centrą, 
kur vaistų gamintojai suvežą vais¬tus, o mes juos 
paskirstome po kitas rinkas“, - konstatuoja p. 
Endriukaitis.

Augs dešimtadaliu
Šiemet „Entafarma“ planuoja maždaug dešimtadaliu 

didesnę apyvarta. Kaip ir pernai, sparčiausiai turėtų 
augti pajamos iš sandėliavimo ir logistikos veiklos, 
o jos mastas plėsis dėl padidėjusio sandėliavimo 
pajėgumo ir naujai 

Eglė Markevičienė
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2009 m. lapkričio 24 d. Lietuvos farmacijos 
visuomenė neteko savo iškilaus nario, mokslininko, 
habilituoto medicinos mokslų daktaro, profesoriaus 
Vytauto Brasiūno.

Profesorius nugyveno gražų, ilgą, prasmingą 
gyvenimą. Jis gimė 1924 m. Ukmergėje, vaistininko 
Broniaus Brasiūno šeimoje. Tėvui vėliau įsigijus 
vaistinę Šeštokuose šeima čia ir apsigyveno. Vytautas 
įstojo į Marijampolės gimnaziją ir ją 1943 m. baigė. 
Buvo karo metai, universitetai Lietuvoje buvo 
uždaryti. Kad išvengti priverčiamųjų darbų Vokietijoje, 
Vytautas dirbo geležinkelio remonto darbininku ir 
kartu mokiniu vaistinėje. Pasirinko tėvo profesiją. 
1945 m. pradėjo studijuoti farmaciją Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitete. 1949 m. gavo provizoriaus 
diplomą. Pokario metais studijų sąlygos buvo sunkios, 

šeima mažai ką galėjo padėti, tuo labiau, kad ir kitas 
sunūs studijavo ir ruošėsi tapti gydytoju. Vytautas 
vos pradėjęs studijuoti universitete įsidarbino Kauno 
vaistinėje, pradžioje mokiniu, vėliau asistentu. 1946 m. 
baigė provizorių padėjėjų kursus, 1947 m. rugpjūčio 
1 d. buvo paskirtas Kauno vaistines Nr. 63 (dabar 
„Vilties“ vaistinė) vedėjos pavaduotoju. Suderinti 
darbą vaistinėje su studijomis buvo sunku, dažnai 
tekdavo praleisti ir paskaitas. Tačiau Vytautą ir studijų 
metais trauke mokslinis darbas, įsikūrus Studentų 
farmacininkų mokslinei draugijai, vadovaujant prof. 
B. Šiauliui, kartu su kurso kolege Janina Tautkevičiūte, 
Vytautas Brasiūnas atliko mokslinį tiriamąjį darbą – iš 
Jiesios upės pakrančių klinčių pagamino kalcio chloridą. 
1949 m. pavasarį apie šį savo atliktą darbą Vytautas 
Brasiūnas skaitė pranešima, Leningrado chemijos 
farmacijos institute studentų farmacininkų mokslinėje 
konferencijoje.

Darbas vaistinėje jauno specialisto provizoriaus 
netenkino. Jis norėjo būti mokslininku. 1949 m. spalio 
1 d. Vytautas Brasiūnas įstojo į tikslinę aspirantūrą 
farmacinės chemijos katedroje Maskvos farmacijos 
institute. Daug dirbo, stropiai mokėsi ir per ketverius 
metus užbaigė aspirantūrą ir parengė disertacija, kurią 
1953 m. vasario 9 d. sėkmingai apginė, įgydamas 
farmacijos mokslų kandidato laipsnį už darbą imidų 
sintezes srityje. Apginęs disertaciją po savaites 1953 m. 
įsimintiną vasario 16 d. pradėjo dirbti Kauno medicinos 
instituto farmacinės chemijos dėstytoju. 1958 m. jam 
buvo suteiktas docento vardas. 1957–1972 m., vadovavo 
Farmacinės chemijos katedrai. Dirbdamas pedagoginį 
darbą Vytautas Brasiūnas labai stengėsi perteikti savo 
žinias studentams, gerai išaiškint sudėtingą farmacinės 
chemijos kursą, buvo reiklus. Bet kartu gerai suprato 
studentus ir per egzaminus dažnai būdavo atlaidus. 
Studentai gerbė ir mėgo savo dėstytoją.

PROFESORIUS VYTAUTAS BRASIŪNAS
(1924-2009)

pro MeMoria

specialistai ar vaistinių tinklų atstovai sutinka tik dėl 
vieno – farmacinė rūpyba Lietuvoje yra reikalinga. 
„Būtinoji farmacinė rūpyba, kuri turi būti teikiama 
kiekvienoje vaistinėje apima individualių konsultacijų 
konfidencialų teikimą kiekvienam pacientui apie saugų 
įsigytų vaistų (receptinių ir berecepčių) vartojimą, 
nurodant jų vartojimo eiliškumą, siekiant išvengti 
jų tarpusavio sąveikos, galimas nepageidaujamas 
reakcijas ir būdus jų išvengti. Vaistininkai su pacientą 
gydančiais gydytojais ir slaugytojais taip pat turėtų 
spręsti su vartojimu susijusias problemas. Dalyvauti 
lėtinių ir ūmių ligų valdymo programose parduodant 
arba išduodant vaistus šių grupių pacientams. 
Informuoti pacientus apie galimybę dalyvauti 
prevencinėse programose, įskaitant ir profilaktinius 
skiepijimus“, - paaiškina E.Tarasevičius. Tačiau, kaip 
tikina J.Daukšienė, farmacinė rūpyba egzistuoti turi ne 
tik „popieriuje“.

„Gerai, kad kalbame apie farmacinę rūpybą, tyrimai 
įrodo, kad tokių paslaugų reikia. Tačiau dabar jie 
įtvirtinami tik teisės aktuose. Būtų smagu, jei jie veiktų 
ir realybėje. Kitu atveju, nauda būtų tik popierinė. 
Vyresniems, nei 65 metų žmonėms, vartojantiems 
kelis vaistus, farmacinės rūpybos paslaugos duoda 
ženklių rezultatų. Tokiu atveju farmacininko paslauga 
būtų didelė pagalba tiek pacientui, tiek ir gydytojui. 
Vaistininkas kontaktuotų su gydytoju ir informuotų, jog 
dėl vienų ar kitų priežasčių gali pasireikšti problemos“, 
- sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaistų 
technologijos ir socialinės farmacijos katedros dėstytoja 
dr. Jurgita Daukšienė.

 
Komentaras
Vaistinių asociacijos pirmininkė Elena Kvedarienė:
- Jau pačioje farmacinės rūpybos sąvokoje yra įdėti 

saugikliai. Daugiausia diskusijų kyla dėl vakcinacijos, 
bet ten yra parašyta – tik suaugusiems, tik sveikatos 
apsaugos ministro nustatyta tvarka. Tai reiškia, turės 
būti ir tinkamos patalpos, ir paruoštas specialistas. 
Niekas nieko nediegs, jei nebus pasiruošta. Dabar 
sveikatos apsaugos ministrė pasisako prieš, matydama, 
kad pirmiausia gali įdėti visus saugiklius bei padaryti, 
kaip priklauso. Nematau problemos, nes viskas bus 
taip, kaip ir turi būti. Tuo labiau, kad Europos Sąjungos 
valstybių vaistinėse yra farmacinė rūpyba diegiama 
plačiau. Ten, kur leidžiama vakcinacija, žmonės 
labai patenkinti. Baimintis nereikia, nes vaistinės 
bus pasiruošusios atitikti visus reikalavimus. Reikia 
pabrėžti, jog kalbame ne apie visas vaistines. Įstatymas 
tik suteiks galimybę teikti farmacinę rūpybą toms, 
kurios bus pasirengusios patalpas. Ten bus teikiamos 
ir individualios konsultacijos, vykdomos prevencinės 
programos. 

Ana Daukševič

ką rašo spauda apie FarMaciją

konsultuoja vos kelias minutes. Akivaizdu, kad per tokį 
laiką neįmanoma suteikti ne tik farmacinės rūpybos, 
bet ir elementarios farmacinės paslaugos. Ką jau 
kalbėti apie tai, kad dar reikalingas papildomas laikas 
vaistininkui pasikonsultuoti su gydytoju“, - antrina 
profesoriui ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros 
dėstytoja dr. Jurgita Daukšienė. Specialistė taip 
pat pabrėžia, kad siekiant teikti farmacinę rūpybą, 
specialūs kriterijai turi būti nustatyti ir patalpoms, ir 
patiems specialistams. „Jeigu tau už nugaros alsuoja 
gyva eilė, neturi laiko bendradarbiauti su gydytoju, kaip 
reikalauja farmacinės rūpybos apibrėžimas, tuomet 
apie kokybišką paslaugą kalbėti būtų sunku. Klausimų 
kyla ir dar daugiau – kas apmokės farmacijos rūpybos 
paslaugą, kaip ji bus dokumentuojama“, - svarsto 
J.Daukšienė.

Apie skiepijimą
Minčiai skiepyti pacientus vaistinėse dar prieš kelias 

savaites pasipriešino dalis Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto narių. Motyvuodami tuo, esą tai sveikatos 
priežiūros paslauga ir vaistinės tam nėra pritaikytos. 
Tiesa, tą kartą vis tiek nebuvo atsisakyta minties 
įteisinti skiepijimą ir vaistinėse. Tačiau E.Tarasevičius 
tikina, jog pirmiausia reikėtų apsispręsti dėl būtinosios 
farmacinės rūpybos, kuri iš esmės neapima skiepijimo. 
„Nesuprantu, kodėl vis pradedamas akcentuoti 
skiepijimas. Tai - ne mūsų sritis ir vaistininkai 
nesimokė skiepyti. Be abejo, jeigu tokios pagalbos 
poreikis yra, tada vaistininkus reikia perkvalifikuoti 
ir paslaugą galima teikti. Be to, tam reikia specialių 
patalpų. Iš kitos pusės, turime paklausyti Sveikatos 
apsaugos ministerijos. Jeigu ji nemato problemos 
dėl skiepijimo, jo mastai pakankami, tada vaistinėse 
skiepyti ir nereikia. Skiepijimas, vaistų pristatymas į 
namus – papildomos farmacinės rūpybos paslaugos. 
Tačiau šiuo metu viską bandoma „sumaišyti“ į vieną. 
Atsižvelgiant į tai, kad farmacinės rūpybos sąvokos 
apibrėžimo nėra Farmacijos įstatyme, Seimo Sveikatos 
reikalų komitetas svarstė grupės Seimo narių minėto 
įstatymo pakeitimo projektą, kuris skiriasi nuo SAM 
ministro įsakyme įteisinto apibrėžimo, įterpiant „ir 
vakcinomis vykdomus suaugusiųjų profilaktinius 
skiepijimus“. Toks papildomos farmacinės paslaugos 
sureikšminimas nėra pagrįstas ir galima daryti 
prielaidą ar tai nesusiję su vieno vaistinių tinklo 
komerciniais interesais. Lietuvos farmacininkų sąjunga 
pasiūlė komitetui apsvarstyti būtinosios farmacinės 
rūpybos (analogiškai būtinosioms sveikatos priežiūros 
paslaugoms) atskyrimą nuo papildomų farmacinių 
paslaugų“, - tikina E.Tarasevičius. 

 

Dėl ko visi sutinka?
Panašu, kol kas tiek sveikatos politikai, tiek farmacijos 
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iš FarMacijos istorijos

Stalino represijų metais, ypač pokaryje, saugumo 
organų dėmesys buvo nukreiptas ir į vaistininkus. Buvo 
sekama ar jie nepadeda vaistais partizanams. Nustačius, 
kad vaistininkas galėjo parduoti ar duoti vaistų partizanų 
ryšininkui, toks vaistininkas nedelsiant buvo suimamas 
ir nuteisiamas daugelį metų kalėti lageryje ar, geriausiu 
atveju, ištremiamas iš Lietuvos į Sibirą. Tremtiniai nežinojo 
už ką jie yra ištremiami, o ir ištrėkus jie nebuvo paliekami 
ramybėje. Jie buvo sekami, skaitoma jų korespondencija ir 
dažnai nuteisiami lagerio, net būdami tremtyje.

Apie visa tai galima sužinoti pavarčius kalinių ir 
tremtinių bylas, saugomas Lietuvos ypatingajame archyve. 
Patys kaliniai nežinojo jų segusių asmenų, dažnai net dėl jų 
nelaimės kaltindavo visai nekaltus žmones.

1948 m. iš Šiaulių valsčiaus buvo ištremtas provizorius 
Augustinas Švambaris, dirbęs Šiaulių vaistų sandėlyje, 
su žmona. Sūnaus Liudvino tuo metu nebuvo namie ir jis 
likos Lietuvoje. Provizorius manė, kad jį įskundė sandėlio 
darbininkas, kurį už darbo pažeidimus buvo atleidęs. 
Tačiau bylos puslapiai kalba visai ką kitą.

A. Švambaris ilgą laiką buvo stebimas, buvo apklausti 
asmenys gyvenę toje apylinkėje, kur A. Švambaris turėjo 
ūkį. Vienas toks apklaustasis sakė, kad A. Švambaris 
turėjo didelį 70 ha ūkį, vaistinę Kaišiadoryse, vokiečių 
okupacijos metais jo ūkyje dirbo belaisviai, kad jis remia 
„banditų“ vadą Abromą. Kitas liudijęs dar pridėjo, kad A. 
Švambario brolis tarnavo vokiečių kariuomenėje. Dar kitas 
papasakojo, kad A. Švambaris turėjo kuliamąją mašiną, 
kad vokiečių okupacijos metais jis pylė pyliavas vokiečių 
armijai, kad turėjo tris belaisvius, kad ir kitus kaimynus 
ragino pilti pyliavas, palaikė ryšius su buvusiu seniunu, 
dabar „banditu“ Abromu.

Remiantis šių liudytojų parodymais buvo nutarta 
A. Švambarį su seimą ištremti. Niekas netikrino, kiek 
liudytojų parodymai yra tikri. Iš tikrųjų A. Švarbaris 
turėjo Sutkūnų kaine 28,5 ha žemės ir kurį laiką nuomojo 
Kaišiadorių vaistinę.

1949 m. kovo 26 d. iš Radviliškio į Sibirą buvo 
ištremtas provizorius A. Ramanauskas su žmona Irena. 
Irena Ramanauskienė buvo invalidė, sirgo epilepsija ir 

nevaldė rankų pirštų.
Liudininkė, komunistų partijos narė, liudijo, kad 

Antanas Ramanauskas atvažiavo į Radviliškį ir Jeronimo 
g. Nr. 10 atidarė vaistinę. Agentas „Medviedev“ 1947 m. 
rugsėjo 15 d. pranešė, kad pas Ramanauską atvažiuoja 
gerai apsirengę vyrai, žmones iš Telšių ir kitų miestų. 
Jie klausosi Amerikos radijo, dieną iš namų neišeina, 
pernakvoję, atvažiuoja ir išvažiuoja naktį. Dar kitas sakė, 
kad A. Ramanauskas kalbėjo, kad greitai Anglija ir Amerika 
pradės karą su SSSR ir Lietuva vėl bus laisva, Kitas agentas 
„Medviedev “ 1948 05 05 pranešė, kad būdamas pas 
partizanus sužinojo, kad jie vaistus gauna iš Ramanausko, 
ryšininkas pas provizorių ateina naktį. Agentas „Ivanov“ 
1948 kovo l8 d. pranešė, kad Ramanauskas buvo tautininkas 
ir švenčių metu visada buvo renkamas į prezidiumą.

Remiantis 1949 03 17 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
nutarimu Nr. 176/ss Ramanauskų šeima turi būti ištremta, 
tokią nutartį padarė LTSR 4-o MGB skyriaus įgaliotinis 
leitenantas Gorochov. Buvo nutarta ištremti ir provizoriaus 
sūnų Viktorą, dirbantį Klaipėdos vaistinėje Nr. 3. Tačiau 
tremiant Ramanauskus, Viktoro Ramanausko Klaipėdoje 
nerasta, todėl jis išvežtas nebuvo. Byloje pažymima, kad 
Viktoras Ramanauskas tremties išvengė.

1948 m. gegužes 27 d. iš Pasvalio buvo ištremta 
vaistininko pa¬dėjėjo M. Dulevičiaus šeima. Ji buvo 
Kaltinama talkinusi vokiečiams. M. Dulevičiaus sūnus 
Leonas, g. 1924 m., 1941 m. buvo prisidėjęs prie sukilėlių, 
o Viera Dulevičienė buvo vertėja sukilėlių štabe. Sūnus 
Leonas Dulevičius artėjant frontui pasitraukė į Vakarus, 
pateko Amerikan.

Ištremti į Buriatijos-Mongolijos Horinsko rajoną 
Dulevičiai buvo stropiai sekami. Buvo skaitomi jų laiškai, 
ypač sūnaus Leono laiškai iš Amerikos. Viena tokį 
laišką mačiau įsegtą byloje. Drąsindamas tėvus Leonas 
Dulevičius laiške parašė, kad ateis laikas ir Lietuva bus 
laisva. Šie žodžiai saugumo darbuotoju buvo pabrėžti 
raudonu pieštuku. Remiantis saugumiečių informatorių 
pranešimais, kad M. Dulevičius nusistatęs prieš tarybų 
valdžią, Mečislovas Dulevičius tremtyje buvo suimtas, 
apkaltintas Tėvynės išdavimu ir nuteistas 25 m. lagerio. 

SENAS  BYLAS  PAVARČIUS

Provizoriaus Antano Ramanausko šeima. Kęstučio Ramanausko tėvai 
Viktoras ir Marija.

Farmacininkai Viktoras ir Marija 
Ramanauskai Klaipėdos vaistinėje.

Vytautas Brasiūnas tęsė savo mokslinį darbą. Kartu 
su bendraautoriais parengė 2 vadovėlius, paskelbė 
daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių, jo darbai buvo 
cituojami ir referuoti užsienio šalių (JAV, Kanados, 
Lenkijos, Vokietijos) moksliniuose ir referatų 
žurnaluose, turi 4 patentus Rusijoje ir 2 Lietuvoje. Skaitė 
daugybę mokslinių pranešimų įvairiose konferencijose 
ir seminaruose. 1990 m. gegužės 28 d. Maskvos I. 
Sečenovo medicinos akademijoje apginė mokslinį 
habilitacinį medicinos daktaro darbą, nagrinėjantį kai 
kurių azinų sintesę, jų savybes ir biologinį aktyvumą. 
Kauno medicinos universitetas jam suteikė profesoriaus 
vardą.

Nors turėdamas rimtų sveikatos problemų, 
profesorius Vytautas Brasiūnas jau būdamas garbaus 
amžiaus dar skaitė paskaitas vaistininkų kvalifikacijos 
kursų klausytojams.

Savo darbais prof. Vytautas Brasiūnas išarė gilią 
vagą Lietuvos farmacijos mokslo dirvonuose ir įrašė 
savo vardą į Lietuvos farmacijos istoriją. Paruošė 
daug gerų specialistų vaistininkų mūsų Tėvynei. Jo 
šviesus atminimas liks Lietuvos farmacininkų, jo 
buvusių kolegų ir studentų atmintyje. Ilsėkis Ramybėje 
gerbiamas Kolega!

Vytauto Brasiūno bendrakursė
Regina Žukienė

pro MeMoria
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1960 m. ištiktas insulto lageryje mirė, žmona ir sunūs 
Česlovas 1957 m. iš tremties buvo paleisti ir grįžo į 
Lietuvą.

1947 m. liepos mėn. buvo suimta Veprių vaistinės 
vedėja Veronika Brežinskaitė. Ji buvo apkaltinta aprūpinusi 
„banditus“ vaistais. Veronika Brežinskaite gimė 1897 m. 
Plungėje mažažemių ūkininkų šeimoje. Jos gyvenimas buvo 
nelengvas. Baigusi Plungės liaudies mokyklą padėjo tėvams. 
Prieš 1-jį pasaulinį karą mirė tėvas. Veronika karo metu 
vertėsi mokydama kaimo vaikus. 1918 m. mirė ir motina. 
1919 m. Veronika susilaukė sūnaus Adomo Bražinsko. 
Tačiau ji buvo stipri moteris. Dirbdama, versdamasi 
privačiomis pamokomis, pradėjo landyti gimnaziją. Ją 
baigė būdama 32 metų. 1928 m. įstojo į Kauno universitetą 
studijuoti farmacijos. 1934 m. gavo chemiko-vaistininko 
diplomą. Dirbo Kauno vaistų sandėlyje, Salantų, Kretingos 
vaistinėse. Susitaupiusi pinigų 1939 m. nusipirko Vepriuose 
namą ir įsteigė vaistinę. Po nacionalizacijos liko vaistines 
vedėja. Vokiečių oku-pacijos metais sūnus Adomas dirbo 
Veprių vaistinėje sanitaru, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
vėliau apsigyveno Amerikoje. Po karo vietine valdžia 
Vepriuose įtarinėjo, kad V. Brežinskaitės sūnus slapstosi 
Lietuvoje, kad tikriausiai išėjo pas „banditus“.

V. Brežinskaitė nuolat buvo sekama, ar neteikia vaistų 
partizanams. Suėmus buvo kaltinama, kad pil. Morkūnaitei 
pagal raštelį pardavė akims lašų, kuriuos ši pirko partizanui 
Kuliečiui, kad pagal raštelį V. Brežinskaitė išdavė vaistų 
Petrui Šarkai. Suimant kratos metu pas V. Brežinskaitę 
buvo rasti partizanų leidžiami antisovietiniai lapeliai.

Veronika Brežinskaitė buvo nuteista 3 metams lagerio. 
Po teismo buvo išvežta į Parmės srityje esantį lagerį. 
Atlikusi bausmę sugrįžo į Lietuvą. Labai skurdo, išgyventi 
padėjo sūnaus siunčiami siuntiniai, nes darbo Lietuvoje ji 
gauti negalėjo. Mirė Vepriuose 1962 m.

Už partizanų rėmimą medikamentais buvo nuteisti kalėti 
lageryje Kretingos vaistinės vedėjas Bronius Jablonskis, 
Klaipėdos vaistų sandėlyje dirbęs provizoriaus padėjėjas 
Pranas Lukošius, Alsėdžių vaistininkas Juozas Adomėnas, 
Upynos vaistines punkto vedėjas Česlovas Rauba, Vadoklių 
vaistinės punkto vedėja Genovaitė Tamošiūnaitė ir kiti.

Baisogalos vaistininkas Petras Bložė 1941 m. frontui 
praėjus ties Baisogala drauge su gydytoja Trojaniene 

surinkę sužeistus rusų karius suguldė mokykloje ir juos 
gydė, susiorganizavę miestelio vyrai su jais ir vaistininkas 
P. Bložė, laidojo nukautus raudonarmiečius. Po karo jis 
padėjo partizanams tvarsliava ir vaistais. Tačiau greitai 
buvo įskųstas, o 1941 m. pavasarį Baisogaloje apsigyvenę 
rusai - Feodosijus Jafiševas ir Evdokija Jafiševa liudijo, 
kad 1941 m. po fronto eidami pro P. Bložės sodelį „matė“, 
kaip P. Blože sodelyje užkasė gyvą raudonarmietį, kuris 
šaukė „Ja ješčio živoj». P. Bložė už šią „gryną nesąmonę“ 
buvo nuteistas 15 metų katorgos darbų ir 5 metams būti 
be teisių. Petras Blože katorgos nepakėlė ir 1953 metais 
mirė. Jo žmona farmacininkė su dukra Rože I948 m. buvo 
ištremta į Sibirą.

Ypatingame archyve teko matyti vieno farmacininko 
bylą. Jis buvo apkaltintas teikęs vaistus partizanams. 1950 
m. buvo suimtas. Saugumui pasisekė jį už verbuoti, po to jį 
paleido. Grįžęs į namus jis negalėjo rasti ramybės, kad sutiko 
būti užverbuotas. Po savaitės nuėjo į saugumą ir pasakė, 
kad jis jiems nedirbs  ir „darykite su manim ką norite“. 
Tam tikrai reikėjo didelės drąsos. Saugumo tardytojas 
tuoj užrašė rezoliuciją: „Surasti kompromituojančią 
medžiagą, suimti“ ir aišku, ta medžiaga tuoj buvo surasta 
ir farmacininkas suimtas, nuteistas 10 m. lagerio. Tik 1956 
m. peržiūrint kalinių bylas buvo paleistas.

Pokario metais iki pat 1954-ųjų farmacininkui dirbti 
mažo miestelio vaistinėje buvo nesaugu. Dažnai juose 
nebuvo gydytojo ir vaistininkas turėjo teikti ne tik 
farmacinę bet ir medicinos pagalbą. Niekada negalėjai 
žinoti parduodamas vaistus be recepto, kam jie atiteks ir 
ar už tai nebūsi apkaltintas padėjęs „banditams“. Miško 
broliams reikėjo vaistų ir juos įsigyti padėdavo ryšininkai, 
paprasti kaimo žmonės. Visuose miesteliuose buvo „liaudies 
gynėjų“ žmonių vadinamų stribais, jie šukavo apylinkes ir 
ieškojo partizanų. Dažnai nukautus partizanus numesdavo 
viduryje miestelio. Buvo žiaurūs ir baisūs laikai...

Pati juos patyriau dirbdama 1950-1951 m. Anykščių 
rajono Debeikių vaistinėje. Vaistinėje nuolat lankydavosi 
saugumo įgaliotinis majoras. Jaunajai kartai dabar sunku 
įsivaizduoti, ką tuo metu patyrė Lietuva.

Regina Žuvienė

iš FarMacijos istorijos

Provizorius Kęstutis Ramanauskas. Prov. Kęstutis Ramanauskas su Kupiškio 
vaistinės kolektyvu 2000 m.

K. Ramanausko duktė 
Giedrutė Ramanauskaitė, 
vaistininkė.

FarMacijos FakuLteto naujienos

LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARĘ

ASTĄ ŠPADIENĘ

IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 
MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 

FARMACIJAI

Disertacija rengta 2010-2014 metais Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete Medicinos akademijoje.

Mokslinė vadovė prof. dr. Nijolė Savickienė 
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Mokslinio darbo naujumas.
Europos valstybėse (taip pat ir kitose pasaulio šalyse) 
nebuvo vykdyti tokios plačios apimties moksliniai 
tyrimai, nustatantys augalinių antioksidantų (žaliosios 
arbatos ir dviskiaučių ginkmedžių lapų sausųjų 
ekstraktų) poveikį 2 tipo cukrinio diabeto inkstų, 
akių ir nervinio audinio pakitimų raidai. Nustatytas 
žaliosios arbatos sausojo ekstrakto ir dviskiaučių 
ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto biologiškai aktyvių 
junginių, lemiančių ekstraktų antioksidacines savybes, 
antiradikalinis aktyvumas. Pokolonėliniu ESC-DPPH 
metodu pirmą kartą nustatytas dviskiaučių ginkmedžių 
lapų ekstrakto ilavonoidų (kvercetino ir kemferolio) 
laisvųjų radikalų surišimo gebos vyravimas prieš kitus 
šio ekstrakto junginius, taip pat žaliosios arbatos sausojo 
ekstrakto katechinų frakcijos laisvųjų radikalų surišimo 
gebos vyravimas prieš kitus ekstrakto junginius.

Įvertintas minėtų ekstraktų poveikis cukrinio diabeto 
sukeltiems smulkiųjų kraujagyslių pažeidimams - akių 
tinklainės, inkstų glomerulų, kojų dista-liosios srities 
kapiliarų bei arteriolių pažeidimams. Pirmą kartą 
įvertintas antioksidacinis šių ekstraktų, vartojamų 
ilgą laiką (18 mėnesių), poveikis. Taip pat nustatytas 
ekstraktų, vartojamų pagal gamintojų rekomendacijas 
-du ir tris kartus per dieną (žaliosios arbato sausąjį 
ekstraktą - vartojant po 400 mg ir po 600 mg per dieną, 
dviskiaučių ginkmedžių lapų sausąjį ekstraktą- po 160 
mg ir po 320 mg per dieną), poveikis.

PADĖKA
LFS Valdyba nuoširdžiai dėkoja UAB 
„Berlin Chemie Menarini Baltic“ už 

finansinę paramą apmokant mūsų 
organizacijos narystės FIP metinį mokestį.
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„POLPHARMA“ PAŽYMI 80 METŲ VEIKLOS JUBILIEJŲ

jubiLiejai

„Polpharma“ yra didžiausia vaistinių preparatų ir 
veikliųjų medžiagų gamintoja Lenkijoje. Vystant eksportą, 
investuojant bei įsigyjant kitas gamyklas, buvo sukurta 
tarptautinė farmacijos grupė „Polpharma“, aktyviai dirbanti 
Centrinėje bei Rytų Europoje, Kaukaze bei Centrinėje 
Azijoje. Joje per metus pagaminama daugiau nei 400 
milijonų vaistų pakuočių. Šiuo metu „Polpharma“, turinti 
daugiau nei 1 milijardo JAV dolerių apyvartą per metus, 
įeina į didžiausių generinių vaistų gamintojų dvidešimtuką 
pasaulyje. Kompanija vykdo veiklą savo atsovybėse 
Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Čekijoje, Bulgarijoje, 
Uzbekistane, Azerbaidžane bei Vietname.  

Kompanijos istorija prasidėjo 1935 metais, kai Gdansko 
vaistininkas Kurtas Boskampas Starogard Gdansko mieste 
įsteigė chemijos – farmacijos gamyklą „Polpharma“. Pirmasis 
joje pagamintas preparatas buvo dvigubo distiliavimo 
vandens ampulės. Antrojo Pasaulinio karo metu gamykla 
stipriai nukentėjo, tačiau greitai buvo atstatyta, o 1945 
metais įvyko gamyklos nacionalizacija. Ne kartą keitėsi 
kompanijos pavadinimas: po nacionalizacijos, įtraukus 
į Valstybinį farmacijos pramonės susivienijimą „Polfa“, 
buvo pervadinta į Starogard Gdanski Farmacijos gamyklą 
(«Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne»), o prie istorinio 
pavadinimo „Polpharma“ sugrįžo tik 1995 metų gruodžio 
1dieną. „Polpharma“ vystymosi lūžio tašku laikoma 2000 
metų liepos 20 dieną įvykusi  privatizacija, atvėrusi kelią 
didžiulėms investicijoms.  

Privatizacijos metu mes buvome vietinės reikšmės 
farmacijos gamykla su centrine būstine Starogard Gdanski 
mieste. Šiandien mes - tarptautinė farmacijos grupė, 
Lenkijos farmacijos rinkos lyderiai. Penkiose Lenkijos ir 
dviejose užsienyje esančiose gamyklose dirba daugiau nei 
7,5 tūkstančio žmonių, gaminami  efektyvūs aukščiausios 
kokybės vaistai. Įsteigta viena moderniausių Europoje 
biotechnologijos laboratorija.“ – sako „Polpharma“ Grupės 
Stebėtojų tarybos pirmininkas Ježi Starak.

Investicijos į ateitį
„Polpharma“ Grupės portfelyje daugiau nei 600 vaistinių 

preparatų – receptinių vaistų, skirtų ambulatoriniam bei 
stacionariniam gydymui, didelę portfelio dalį sudaro 

nereceptiniai vaistiniai preparatai. „Polpharma“ gamyklose 
gaminamos veikliosios medžiagos sėkmingai konkuruoja 
daugiau nei šešiasdešimtyje šalių, esančių šešiuose 
žemynuose. Veikliųjų medžiagų gamyba nuolat tikrinama 
bei sėkmingai pereina JAV Maisto ir vaistų valdybos (FDA) 
Inspekcijas. 

Suprasdama, kad sparčiausiai besivystanti farmacijos 
sritis dėl biologinių preparatų efektyvumo bei saugumo 
yra biotechnologijos, kompanija investuoja į su 
biotechnologijomis susijusią ateitį. Šiandien septyni iš 
dešimties sėkmingiausiai pasaulyje parduodamų vaistų yra 
biologiniai preparatai. Tad pradėjusi tyrimus moderniausiame 
Tyrimų ir Vystymo Centre bei biologinių preparatų gamybą, 
„Polpharma“ tampa pasaulinės lygos dalyve. 

Misija: atsakingumas
„Polpharma“ šūkis yra „Žmonės padeda žmonėms“, 

o esminiai firmos strategijos elementai – socialinis 
atsakingumas ir nuolatinis progresas. „Polpharma“ remia 
mokslo vystymą bei daugybę visuomeninių programų ir 
renginių. Dar produkto kūrimo proceso metu svarbiausias 
rūpestis – aplinkos apsauga. Vykdoma daugybė projektų, 
susijusių su švietimu bei sveikata - per paskutinius 15 metų 
komanijos rūpesčiu daugiau nei 1,5 milijono pacientų buvo 
atlikti nemokami tyrimai.  

Inovacijų lyderė
Didžiąją dalį pelno „Polpharma“ investuoja į inovatyvius 

procesus, technologinių linijų modernizavimą bei naujus 
pacientams reikalingus vaistinius preparatus. Už tai Lenkijos 
Mokslų Akademijos Ekonomikos mokslų Institutas neseniai 
paskelbė „Polpharma“ inovatyviausia kompanija Lenkijoje. 
„Polpharma“ laimėjo ir Lenkijos Respublikos Prezidento 
premiją nominacijoje „Inovacijos“ už technologijų sukūrimą 
bei linijos įdiegimą, gaminant vaistinius preparatus 
osteoporozės gydymui. 

Švenčianti 80 metų sukaktį, sieloje „Polpharma“ yra 
jauna, nuolat ieškanti naujų vystymosi galimybių, naujų 
technologijų, ateityje turėsiančių ženkliai teigiamą poveikį 
žmonių sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimui. 

Rokas Paulauskas
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DĖL NACIONALINĖS VAISTŲ POLITIKOS (NVP) PROGRAMOS RENGIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2015 m. sausio 12 d. raštą „Dėl 
Nacionalinės vaistų politikos (NVP) programos rengimo“, dėkoja už pateiktus pasiūlymus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. birželio 5 d. nutarymas Nr. IX-1604, 
kuriuo patvirtinti Nacionalinės vaistų politikos nuostatai, buvo patvirtintas iki Lietuvos Respublikos įstojimo 
į Europos Sąjungą siekiant užtikrinti geresni Lietuvos gyventojų aprūpinimą saugiais, tinkamos kokybės ir 
veiksmingais vaistais. Minėtu nutarimu buvo akcentuojamas farmacinės veiktos vykdymas pagal Europos 
Sąjungos (toliau - ES) teises reikalavimus.

Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos Respublika, kaip ir kitos Europos Sąjungos narės, turi vykdyti farmacine 
veiklą pagal ES teisės aktų reikalavimus. t. y. ši veikia yra suderinta. ES direktyvos reglamentuoja šias sritis: 
vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimą, vaistinių preparatų pakuočių ženklinimą ir pakuočių lapelių 
turinį, vaistinių preparatų klasifikavimą, klinikinius vaistinių preparatų tyrimus, farmakologinį budrumą, 
vaistinių preparatu pramoninę gamybą, didmeninį platinimą, tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba ir platinimą, 
veiklių medžiagų gamybą ir platinimą, vaistų prekybos tarpininkų veiklą, vaistinių preparatų reklamą, vaistinių 
preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą skaidrumą užtikrinančias priemones, farmacijos specialistų 
veiktą, valstybinę veiktos su vaistiniais preparatais, veikliosiomis medžiagomis ir pagalbinėmis medžiagomis 
priežiūrą. Visos šių farmacijos sričių nuostatos įteisintos Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos 
apsaugos ministro įsakymais.

ES mastu nesuderinta sritis farmacijos sektoriuje yra tik vaistų kainodara ir vaistinių veikla. Šios sritys 
reguliuojamos nacionaliniu lygiu. Siekiant numatyti pagrindines strategines kryptis šioje srityje, uždavinius 
ir priemones jiems įgyvendinti, parengti ir įgyvendinami teisės aktai, taip pat rengiami ir vykdomi strateginiai 
dokumentai.

2004 m. priimtomis Farmacinės veiktos įstatymo pataisomis, o 2006 m. priimtu Farmacijos įstatymu. 
buvo perkeltos veiklą su vaistiniais preparatais reglamentuojančių ES direktyvų nuostatos, taip pat nustatyti ir 
pagrindiniai reikalavimai vaistinių preparatų kainodarai ir vaistinių veiklai. Taip pat buvo priimti šį įstatymą 
įgyvendinantys teisės aktai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos, kaip ES valstybės narės statusą ir įsipareigojimą derinti nacionalinius 
teisės aktus su ES teisės aktais. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. IX-1604 
patvirtinti Nacionalinės vaistų politikos nuostatai tapo nebeaktualūs, o kai kurios nuostatos net prieštaravo ES 
teisei, kai kurios - prarado aktualumą. Lietuvai įstojus į ES vaistų politika formuojama atsižvelgiant į visuomenės 
sveikatos poreikius priimant atitinkamus dokumentus.

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-1430 yra patvirtinti Lietuvos sveikatos 
sistemos 2011-2020 metu plėtros metmenys (toliau - metmenys), kur išdėstytos pagrindinės Lietuvos sveikatos 
sistemos plėtros kryptys ir numatyta jų įgyvendinimo strategija. Metmenyse siūloma gerinti vaistų prieinamumą 
ir mažinti jų kainas, įgyvendinti priemones, kurias užkirstų kelią falsifikuotiems vaistams patekti į teisėtų 
rinka; siekiama formuoti ir įgyvendinti nuoseklią sveikatos politiką. Taip pat siūloma tobulinti teisės aktus, 
reglamentuojančius vaistinių preparatų tiekimą, siekiant užtikrinti vaistinių preparatų prieinamumą, siekti, kad 
vaistų platinimo įmonės užtikrintų tinkamą ir reikiamo dažnumo vaistinių preparatų tiekimą vaistinėms ir asmens 

iš LFs veikLos
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Anykščių rajonas įnešė svarų indėlį į Lietuvos 
farmacijos istoriją. Iš jo yra kilęs didelis būrys vaistininkų, 
tarp jų tokie žymūs farmacininkai, kaip Lietuvos farmacijos 
patriarchas, aukštojo farmacijos mokslo Lietuvoje kūrėjas 
prof. Petras Raudonikis, 1918 m. Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę vienas pirmųjų farmacijos sistemos 
vadovų prov. Antanas Juodelė, žymus Lietuvos literatūros 
klasikas, rašytojas provizorius Antanas Vienuolis-
Žukauskas, jo sūnus ir duktė taip pat tapo vaistininkais, 
prof. Valdemaras Janulis, Vyriausiosios farmacijos 
valdybos viršininko pavaduotojai provizoriai Ona 
Petraitytė-Kasparavičienė, Leonas Navickas, Rimantas 
Žemaitis, VFV Klaipėdos ir Kauno tarprajoninių kontorų 
valdytojas prov. Vytautas Sedelskis, VFV Klaipėdos 
tarprajoninės kontoros įkūrėjas ir ilgametis vadovas 
provizoriaus padėjėjas Povilas Baltranas, vaistininko 
padėjėja Panevėžio vaistų sandėlio vedėja, poetė Irena 
Fridmanaitė-Aleknienė, gamtos mokslų daktaras Algirdas 
Puodžiūnas, VFV inspektorius, aktyvus Lietuvos 
farmaceutų sąjungos ir vaistininkų draugijos narys, prov. 
Donatas Šukevičius, provizorius, Skiemonių vaistinės 
vedėjas Steponas Žvirblis, 70 gyvenimo metų atidavęs 
farmacijai ir daugelis kitų.

Docento Alfonso Kaikario ir profesoriaus Eduardo 
Tarasevičiaus šaknys taip pat Anykščiuose, jų motinos 
buvo anykštietės.

Labai įdomi ir Anykščių vaistinių istorija. Joje 
atsispindi ir visos Lietuvos XX-jo amžiaus istorija: 
Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų padariniai, okupacijos ir 
okupantų žiaurumas, partizanų pasipriešinimas sovietinei 
okupacijai.

Farmacijos istorijos tyrinėtojai, docentai Alfonsas 
Kaikaris ir Vilma Gudienė nurodė, kad pirmąją vaistinę 
Anykščiuose 1866 m. įsteigė vaistininko padėjėjas B. 
Gandinas.

Iš Lietuvos valstybės archyve esančių duomenų 
matome, kad vaistinę XIX a. pabaigoje įsigijo provizorius 
Kazimieras Hopenas. Jo duktė Karolina gimė 1893 
m. Kupiškyje, o sūnus Antanas Hopenas 1897 m. jau 
Anykščiuose, prieš 1-ąjį pasaulinį karą 1912-1914 m. 
K. Hopeno vaistinėje Anykščiuose vaistinės mokinės 
praktiką atliko jo duktė Karolina. 1915 m. artėjant frontui 
K. Hopenas vaistinę uždarė ir su šeima pasitraukė į Rusijos 
gilumą. Fronto metu K. Hopeno vaistinė sudegė.

Vokiečių okupacijos metais Anykščiuose 1916 
m. vaistų krautuvėlę buvo atidaręs ne farmacininkas 
Evenzonas. Jis silpnai tekalbėjo lietuviškai. Farmacinė 
pagalba žmonėms buvo nepakankama, tuo labiau, kad 
Anykščiuose buvo gydytojas.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1918 m. liepos 
24 d. į Lietuvos Valstybės Tarybą kreipėsi Anykščių 
klebonas, burmistras ir gydytojas, kad Anykščiuose būtų 

įsteigta tikra vaistinė.
1918 m. į Lietuvą pradėjo grįžti farmacininkai iki 

tol mokęsi ir dirbę Rusijoje. Sugrįžo ir anykštėnas 
provizorius Antanas Vienuolis-Žukauskas. Jis apsigyveno 
Vilniuje. Norėjo įsikurti Anykščiuose ir 1918 m. spalio 18 
d. kreipėsi į Lietuvos Vidaus reikalų ministrą prašydamas 
leisti įsteigti vaistinę Anykščiuose. Leidimą gavo.

Vaistinės bendrasavininku jis pasikvietė vaistininko 
padėjėją Juozą Adomėną, kuris 1915 m. buvo įkūręs 
Skiemonių vaistinę ir jai vadovavo. Adomėnas sutiko ir 
pradėjo kurti vaistinę, nes A. Vienuolis gyveno dar tuo 
metu Vilniuje.

Gavus Anykščių valsčiaus komiteto leidimą 1919 m. 
sausio 1 d. vaistinė pradėjo veikti.

Bolševikų kariuomenei artėjant prie Vilniaus, Antanas 
Vienuolis-Žukauskas iš Vilniaus pasitraukė ir parvažiavęs 
į Anykščius ėmėsi vadovauti vaistinei. Greitai ir 
Anykščiai buvo užimti bolševikų. 1919 m. gegužės 6 d. 
jie suėmė provizorių A. Žukauską ir uždarė daboklėn. 
Sargybiniui užmigus, A. Vienuoliui-Žukauskui pasisekė 
iš areštines pabėgti. Dvi savaites jis slapstėsi miškuose, 
paskui pėsčiom nuėjo į Ukmergę, kurioje buvo Lietuvos 
kariuomenė. Norėjo stoti savanoriu kariuomenėn, tačiau 
komendanto patartas išvažiavo į Kauną ir dirbo Spaudos 
biure – buvo dienraščio „Lietuva“ karo korespondentas. 
Rašė apie lietuvių kovas su bolševikais, lenkais ir 
bermontininkais. Kaip korespondentas 1920 m. su 
Lietuvos taikos delegacija važiavo deryboms į Maskvą. 
Grįžęs dirbo švietimo ministerijoje Knygų leidimo 
komisijoje. Bendradarbiavo spaudoje.

Anykščių vaistinei vadovavo Juozas Adomėnas. 1919 
m. rugpjūčio 7 d. oficialiai vaistinei veikti leidimą davė 
Sveikatos departamentas, tačiau kilo sunkumų, nes J. 
Adomėnas neturėjo farmacininko cenzą patvirtinančių 
dokumentų, jie liko Rusijoje. Jis 1907 m. vaistininko 
padėjėjo vardą įgijo išlaikęs egzaminus Maskvos 
universitete. Be dokumentų Sveikatos departamentas 
nedavė jam leidimo užsiimti farmacijos praktika 
Lietuvoje. Leidę J. Adomėnui, kol bus gauti dokumentai, 
vadovauti vaistinei laikinai, kol susiras provizorių, nes 

IŠ ANYKŠČIŲ VAISTINIŲ ISTORIJOS
iš FarMacijos istorijos

sveikatos priežiūros įstaigoms, o vaistinės - gyventojų aprūpinimą laiku; tobulinti farmakologinio budrumo 
sistemą, siekiant efektyviau stebėti nepageidaujamą vaistu poveiki. Siekiant ugdyti gyventojų atsakomybę 
už savo sveikatą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą, metmenyse siūloma 
tobulinti vaistinių preparatų reklamos reikalavimus, siekiant užtikrinti neklaidinančią ir objektyvią reklama, 
skatinančią racionalų vaistinių preparatų vartojimą.

„Nacionalinė vaistų politika“ (toliau - NVP programa) yra viena iš nuolat \\kdonn; Sveikatos apsaugos 
ministerijos strateginio veiktos plano programų. Ją vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos 
departamentas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
ir Lietuvos bioetikos komitetas. Programa atnaujinama kiekvienais metais, numatant pagrindines vaistų 
politikos strategines kryptis, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti, užtikrinant, kad Lietuvos rinkoje 
būtų geros kokybes, saugūs, veiksmingi bei prieinami vaistai, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
Programa apima visas veiklos, susijusios su vaistais, sritis - farmacinės teisinės bazės kūrimą ir tobulinimą. ES 
antrinės teisės vaistų srityje reikalavimų analizę ir perkėlimą i nacionalinę teisę, farmacinės veiklos valstybinį 
valdymą ir priežiūrą, vaistų rinkos kontrolę, vaistu rinkodaros teisės suteikimą, vaistu klinikinius tyrimus ir 
kitus biomedicininius tyrimus, gamybą, platinimą, pardavimą galutiniam vartotojui, farmakologinio budrumo 
sistemą, narkotinių ir psichotropinių vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolę, vaistų prieinamumo 
asortimento teritoriniu ir kainų požiūriu gerinimą, vaistų kainodaros ir kompensavimo sistemos tobulinimą, 
farmacinės paslaugos kokybės užtikrinimą ir prieinamumą, farmacinės informacijos apie vaistus teikimą ir 
vaistų reklamos netinkamų vartoti vaistų tvarkymo organizavimą, farmacijos specialistų rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo sąlygų gerinimą, farmacinės veiklos ir vaistų rinkos stebėseną, informacinių technologijų diegimą, 
bendradarbiavimą su ES ir kitų šalių atsakingomis institucijomis, keitimąsi reikiama ir aktualia informacija ir 
kt.

2015 metų NVP programos prioritetinis tiksiąs yra mažinti vaistų kainas, gerinu jų prieinamumą gyventojams, 
tobulinti kainodaros ir kompensavimo sistemos teisini reguliavimą; tikslai - užtikrinti racionalų vaistų vartojimą 
ir optimalų farmacinės veiklos teisinį reguliavimą, užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, 
saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai; stiprinti vaistinių veiktos kontrolę, diegti bioetikos principus sveikatos 
sistemoje.

Pažymėtina, kad 2015 m. siekiant kryptingai ir nuosekliai skatinti racionaliai skirti ir vartoti vaistus bei 
atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1273 „Dėl skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2015-
2017 m. priemonių plano patvirtinimo“, kuriame pirmą kartą apibrėžta sąvoka „racionalus vaistų vartojimas“ 
bei 2015-2017 metų laikotarpiui numatyti 6 svarbiausi uždaviniai: 1) įgyvendinti projektą „Gydykime ir 
gydykimės išmintingai“ skirta pacientams, ypač vyresnio amžiaus ar (ir) sergantiems kraujotakos sistemos, 
galvos smegenų kraujotakos ligomis; 2) skleisti gyventojams informaciją apie vaistus ir racionalu jų vartojimą; 
3) vykdyti informacinę kampaniją apie Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšomis kompensuojamuosius 
vaistus; 4) gilinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą; 5) plėtoti 
kompensuojamųjų vaistų skirimo stebėsenos sistemą; 6) skatinti racionalų antimikrobinių vaistų skyrimą 
ir vartojimą, siekiant užkirsti antimikrobinio atsparumo plitimui, - bei minėtiems uždaviniams numatytos 
priemonės jiems pasiekti, šių priemonių vykdytojai, įvykdymo terminai, lėšos ir įvykdymo kriterijai.

Atsižvengdami į tai kas išdėstyta, manome, kad rengti dar vienų dokumentą, t.y. ilgalaike Nacionalinę 
vaistų politikos programa yra netikslinga. Kaip minėta, pagrindinės vaistu politikos kryptys jau yra išdėstytos 
Lietuvos sveikatos sistemos 2011-2020 metų plėtros metmenyse, LR Vyriausybių programose. Atsižvelgiant 
į šiuos strateginius dokumentus ir į visuomenės poreikius, rengiami atitinkami priemonių planai. Dar vienas 
dokumentas, apibrėžiantis vaistų politika, būtu perteklinis, jame būtų kartojamos nuostatos, kurios jau yra 
numatytos kituose strateginiuose dokumentuose ar net ES tesės aktuose, toks dokumentas neturėtų pridėtinės 
vertes farmacijos sektoriui.

Kaip buvo paminėta pirmiau, NVP programa atnaujinama nustatytais terminais kiekvienais metais. Rengdami 
kitų metų NVP programą dar kartą įvertinsime jos atitiktį PSO rekomendacijoms ir, jei reikia, patikslinsime ar 
papildysime. Jei turite konkrečių pasiūlymų, maloniai prašome juos pateikti.

Dėkojame Jums už sėkmingų ir konstruktyvų bendradarbiavimą.

Ministrė          Rimante Šalaševičiūtė
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buvusios vaistinės vedėju. Jo duktė Laima, baigusi Kauno 
5-ąją gimnaziją, 1942–1944 m. šioje vaistinėje dirbo 
vaistinės mokine. Ji, 1944 m., liepos 6 d. Kaune baigusi 
vaistininkų padėjėjų kursus ir Valstybinėje komisijoje 
išlaikiusi egzaminus gavo vaistininko padėjėjos 
pažymėjimą. Ištekėjusi už lakūno Ruigio, 1944 m. artėjant 
frontui, pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV.

1944 m. mūšių metu Anykščiai labai nukentėjo, 
sudegė ir vaistinė Nr. 213. Provizorius A. Vienuolis dėstė 
rusų kalbą Anykščių gimnazijoje, 1947–1957 m. buvo 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu, sovietams buvo 
reikalingi Lietuvoje gerbiami Kultūros veikėjai. Būdamas 
deputatu A.Vienuolis griežtai pasisakė prieš Vilniaus 
krašto lenkinimą, lenkiškų mokyklų kūrimą.

Prov. Antanas Vienuolis Žukauskas mirė 1957 m. 
rugpjūčio 17 d. Palaidotas Anykščiuose savo namų sode. 
Laidotuvėse teko dalyvauti ir man. Kartu su prov. Vytautu 
Sedelskiu, kuris buvo A. Vienuolio mokinys, stovėjome 
garbės sargyboje ir nešėme vainiką nuo Lietuvos 
farmacininkų.

Vokiečių okupacijos metais buvęs A. Žukausko 
vaistinės vedėjas N. Dimontas buvo sušaudytas.

Pasibaigus 1-jam pasauliniam karui Kazimieras 
Hopenas su šeima sugrįžo į Anykščius. 1921 m. jis 
kreipėsi į Lietuvos Sveikatos departamentą prašydamas 
leisti Anykščiuose atstatyti savo buvusią vaistinę. Tokį 
leidimą jam davė ir jau 1922 m. balandžio mėn. vaistinė 
pradėjo veikti mūriniame name Vilniaus gatvėje, netoli 
bažnyčios.

K. Hopeno duktė pasirinko farmacininko profesiją, 
Karolina tapo provizore, o Halina – vaistininko padėjėja. 
1924 m. Kazimieras Hopenas mirė. Vaistinė atiteko jo 
įpėdiniams: sūnui Antanui Hopenui, dukroms Karolinai 
Jazdovskai ir Halinai Puzinauskienei. Vaistinei vadovauti 
ėmėsi Halina Puzinauskienė. Sveikatos departamentas 
leido jai laikinai vadovauti vaistinei, kol jos sesuo 
Karolina susitvarkys provizorės dokumentus. Provizorės 
diplomą ji buvo įgijusi 1917 m. Maskvos universitete.

1925 m. provizorė Karolina Jazdovska pradėjo 
vadovauti vaistinei. Vaistinė buvo pavadinta „Hopeno 
įpėdinių vaistinė“.

1940 m. spalio mėn. sovietų valdžiai vaistinę 

nacionalizavus jai buvo suteiktas Nr. 214. Karolina liko 
vaistinės vedėja. Kartu vaistinėje dirbo ir jos sesuo Halina 
Puzinauskienė. Jų brolis Antanas Hopenas su šeima ir 
Kazimiero Hopeno našle, savo motina Stefanija gyveno 
Viešintų apylinkės Akmenės kaime, kur turėjo 100 ha 
dvarą.

1941 m. birželio 14 d. į Sibirą buvo ištremta Hopenų 
šeima, su jais kartu ir Karolina Jazdovska, kurios vyras 
jau buvo miręs. A. Hopenas nuo šeimos buvo atskirtas, 
įkalintas Rešotų lageryje, kur 1943 m. mirė. Kiti šeimos 
nariai ir Karolina Jazdovska buvo ištremti į Altajaus 
Kraštą.

Karolina Jazdovska mirė 1941 m. susirgusi šiltine, 
Stefanija Hopenienė mirė 1944 m. A. Hopeno žmona, 
mokytoja, Marija Hopenienė Altajuje mirė 1976 m., nes 
jos kaip dvarininkės iš tremties nepaleido. Jos sūnus 
Romanas taip pat į Lietuvą negrįžo.

Ištrėmus Karoliną Jezdovską vaistinei liko 
vadovauti Halina Puzinauskienė. Kartu su ja vaistinėje 
dirbo vaistininko padėjėjas Vladas Medekša buvęs 
nacionalizuotos Debeikių vaistinės savininkas. 1941 m. 
liepos mėnesį Vladas Medekša buvo sušaudytas kartu su 
komunistais ir žydais.

Vokiečių okupacijos metais vaistinės vedėja buvo 
Halina Puzinauskienė. Vaistinės mokine dirbo Ona 
Petraitytė, baigusi Panevėžio gimnaziją, kartu dirbo 
ir Anykščių gydytojo Laskausko sūnus, doc. Alfonso 
Kaikario pusbrolis, Kęstutis Laskauskas. 1945 m. 
vaistinės mokiniu pradėjo dirbti ir Anykščių gimnaziją 
baigęs Vytautas Sedelskis, tačiau rudenį jis išvažiavo 
farmacijos studijuoti į Vilniaus universitetą, kartu su juo 
studijavo ir Ona Petraitytė, Anykščių gimnaziją baigusios: 
Ada Navikaitė, Teklė Gilytė. Kęstutis Laskauskas su tėvu 
pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV.

Halina Puzinauskienė 1948 m. repatrijavo į Lenkiją. 
Vaistinės vedėju tapo vaistininko padėjėjas Juozas 
Morkūnas g. 1913 m., prieš tai dirbęs Debeikių vaistinės 
vedėju. Vedėjo pavaduotoja buvo prov. padėjėja Lucija 
Kuliešienė, jos vyras Pranas Kuliešius dirbo VFV 
Panevėžio rajoninės kontoros inspektoriumi.

1945 m. vaistinės mokine kartu su V. Sedelskiu 
vaistinėje Nr. 214 pradėjo dirbti Genė Puodžiūnaitė, o 
1946 m. Eleonora Gliaudelytė.

1947 m. Gene Puodžiūnaitė baigė prie Kauno 
universiteto Medicinos fakulteto organizuotus provizorių 
padėjėjų kursus ir gavo prov. padėjėjos diplomą. Jauna 
specialistė sugrįžo dirbti Anykščių vaistinėn, nes netoli 
nuo miesto buvo jos tėviškė.

1947 rugpjūčio 2 d. už ryšius su partizanais buvo suimta 
E. Gliaudelytė, o rugpjūčio 27 d. ir Genė Puodžiūnaitė. 
Po trijų mėnesių Genė Puodžiūnaitė iš Vilniaus KGB 
kalėjimo buvo paleista, o E. Gliaudelytė nuteista 7 m. 
darbo pataisos lagerio.

1949 m. baigusi Kauno farmacijos fakultetą Anykščių 
vaistinėje pradėjau dirbti aš, Regina Stonkutė, taip pat 
buvo paskirta ir Vilniaus universiteto absolventė Teklė 
Gilytė. Teklė po mėnesio išvažiavo dirbti į Panevėžio 
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bendrasavininkas A. Vienuolis-Žukauskas gyveno Kaune. 
1921 m. liepos 17 d. Anykščių vaistinės vedėju pradėjo 
dirbti provizorius Klemensas Paškevičius.

1921 m. rugpjūtyje prasidėjo prov. A. Žukausko 
nesutarimai su J. Adomėnu. Šiuos nesutarimus tyrė 
Farmacijos skyriaus viršininkas prov. J. Stakelė. Jis surašė 
aktą ir įpareigojo J. Adomėną sumokėti A. Žukauskui 50 
tūkst. auksinų (tuo metu Lietuvoje buvo tokie pinigai) ir 
kas yra vaistinėje turi buti dalijama tarp savininkų pusiau. 
Be to J. Adomėnas turi sumokėti A. Žukauskui už 1921 
m. pajamas 10560 auksinų, o vėliau pajamos dalijamos 
per pusę.

Su šiuo sprendimu abi pusės nesutiko ir 1922 m. 
birželio 22 m. Kaune pas kunigą Antaną Šmulkštį 
Muziejaus g. 5-2, įvyko trečiųjų teismas, kurį sudarė 
kun. A. Šmulkštys, advokatas A. Tumėnas ir provizorius 
S. Nasvytis. Buvo sprendžiamas skundas dėl bendro 
Anykščių vaistinės valdymo. Prieš tai skundo medžiagą 
tyrė ekspertai: farmacijos magistras P. Raudonikis, prov. 
A. Grigalauskas ir prov. S. Bucevičius.

Buvo nutarta panaikinti J. Adomėno ir A. Žukausko 
sudarytą pas Kauno notarą 1921 m. rugpjūčio 19 d. 
sutartį, priteisti vaistinę ir savininko privilegiją prov. A. 
Žukauskui. Už tai jis per mėnesį laiko turi sumokėti J. 
Adomėnui 14308 auksinus, grąžinti Vyties rėmus, šv. 
Panelės Marijos paveikslą, vaistinės spintą. Įpareigojo J. 
Adomėną grąžinti A. Žukauskui pusę bonų (nepaprastos 
Valstybės iždo paskolos), visas kitas iškeltas pretenzijas 
panaikinti. Be to A. Žukauskas ir J. Adomėnas turi 
sumokėti ekspertams po 5000 auksinių kiekvienam, 
išlaidas dalinantis per pusę. Šią nutartį patvirtino Kauno 
miesto taikos teisėjas ir ji turėjo būti įvykdyta.

Po šio sprendimo A. Žukauskas ėmėsi vadovauti 
Anykščių vaistinei, o J. Adomėnas, kadangi dėl cenzo 
dokumentų susirašinėjimas su Rusija užsitęsė, metė 
farmacinę praktiką ir pradėjo dirbti Panevėžio spirito 
gamyklos Valstybinio spirito monopolio sandėlyje.

Provizorių A. Žukauską traukė literatūra ir jis, 1929 
m. išnoumavęs vaistinę prov. I. Augevičiui, trims metams 
išvažiavo į užsienį. Prov. Ignas Augevičius turėjo A. 
Žukauskui mokėti po 1000 litų (100 dolerių) per mėnesį.

Prov. A. Žukausko vaistinė iš pradžių buvo įsikūrusi 
Pavilonio namų antrame aukšte, vėliau persikėlė į 
pirmą aukštą, o 1929 m. buvo perkelta į nuosavą prov. 
A. Žukausko namą netoli Šventosios upės Baranausko/ 
Birutės g. kampe.

Išnuomavęs vaistinę, prov. A. Vienuolis-Žukauskas 
išvažiavo į Europą, lankėsi Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje, 
Šveicarijoje. Leipcige, universitete, lankė literatūros 
paskaitas, rinko medžiagą istorinei monografijai. Grįžęs į 
Lietuvą parašė istorinį romaną „Kryžkelės“, kuris 1937 m. 
Vytauto Didžiojo konkurse laimėje pirmą vietą ir konkurso 
komisijos buvo išleistas. A. Vienuolis parašė romanus: 
„Prieš dieną“, „Viešnia iš šiaurės“, „Ministeris“, dramą 
„Prieblandoje“, „Puodžiūnkiemis“ ir kitus kūrinius.

Sugrįžęs į Lietuvą vėl ėmėsi vadovauti vaistinei, 
tačiau šis darbas jam nebuvo prie širdies, labai nesutarė su 

gydytoju H. Šumacheriu, kuris ligoniams rekomenduodavo 
K. Hopeno vaistinę.

Nuo 1335 m. A. Vienuolis vaistinei samdė vedėją – 
anykštėną chemiką vaistininką Nochimą Dimontą, g. 1907 
m., 1933 m. baigusį Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 
Pats A. Vienuolis atsidėjo literatūriniam darbui.

A. Vienuolis-Žukauskas priklausė Farmaceutų 
sąjungai ir Lietuvos vaistininkų draugijai. Jo pasiūlymu 
1928 m. buvo įkurtas vaistininkų Garbės teismas, kurio 
nariu buvo ir jis pats. Buvo tikrasis Lietuvos žurnalistų 
sąjungos narys.

Tarpukario Lietuvoje vaistais prekiavo pirklys 
Ginsburgas, turėjęs maisto prekių parduotuvę, jo brolis 
Anykščiuose buvo gydytojas. Kaimo moterėlės mėgdavo 
pas Ginsburgą pirkti vaistus nuo galvos skaudėjimo ir kt., 
nes čia buvo galima derėtis ar gauti skolon.

1940 m. spalyje sovietinė valdžia A. Žukausko vaistinę 
nacionalizavo. Jai buvo suteiktas Nr. 213. Vaistinės 
vedėju liko chem. vaist. N. Dimontas. Antanas Žukauskas 
apsigyveno Kaune, kur Višinskio g. turėjo nedidelį namą. 
1914 m. birželio 14 d. buvo suimtas ir ištremtas jo sūnus 
Stasys, paskutinio farmacijos kurso studentas. Jis buvo 
kaltinamas priklausęs kontrrevoliucinei šaulių sąjungai, 
skautams ir buvęs studentų korporacijos „Jūra“ pirmininku. 
1942 m. liepą Stasys Žukauskas buvo nuteistas kalėti 5 m. 
Gorkio srities darbo pataisos lageryje.

Vokiečių okupacijos metais, praėjus frontui, Antanas 
Vienuolis Žukauskas sugrįžo į Anykščius ir dirbo savo 

A. Vienuolis (sėdi) su Anykščių gimnazijos 
II laidos abiturientais (1945).

A. Vienuolis (sėdi) su Anykščių gimnazijos 
II laidos abiturientėmis (1945).
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vaistinę, aš likau Anykščiuose. Vasaros metu 1950 m. 
teko pavaduoti išėjusius atostogų Kurklių vaistinės vedėją 
vaistininko padėjėją Pulcheriją Kulinauskaitę, Skiemonių 
vaistinės vedėją provizorių Steponą Žvirblį, o nuo rugsėjo 
mėnesio ir aš išvažiavau dirbti Debeikių vaistinės vedėja.

1951 m. panaikinus VFV Panevėžio rajoninę kontorą, 
Pranas Kuliešius buvo paskirtas Kavarsko vaistinės vedėju, 
kartu išvažiavo ir jo žmona Lucija Kuliešienė. Į Anykščių 
vaistinę dirbti atvažiavo jauna specialistė, 1951 m. baigusi 
Kauno medicinos institutą, Genovaitė Karpinskaitė, g. 
1926 m. ir vaistininko padėjėjas Oskaras Jansonas, g. 1885 
m., buvęs Vabalninko vaistinės savininkas ir vedėjas, nes 
pradėta keisti vaistinės vedėjus – buv. savininkus, jaunais 
specialistais. Genė Puodžiūnaitė išsikėlė į Daugailius – 
buvo paskirta čia vaistinės vedėja.

Debeikių vaistinės vedėja dirbau iki 1952 m. sausio 
mėn. Išvažiavus į Kavarską Liucijai Kuliešienei buvau 
perkelta į Anykščių vaistinę vedėjo pavaduotojos 
pareigoms.

Į Anykščių vaistinę dažnai užeidavo provizorius 
Antanas Vienuolis. Jis mėgdavo susipažinti su naujais 
darbuotojais, jam, kaip senam vaistininkui, patiko 
vaistinės aplinka. Ir aš vaistinėje susipažinau su rašytoju, 
gyvenau netoli jo namo Troškūnų gatvėje. Matydavau jį 
vaikščiojanti jo namo balkone – gyveno antrame aukšte. 
Pro jo namus kas rytą eidavau į darbą. Kartą prie jo sodo 
vartelių susitikau jį su sūnum Stasiu bestovinčius. Mane 
rašytojas sulaikė ir supažindino su atvažiavusiu į svečius 

A. Vienuolis Platelių ežere, 1950 m.
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sūnumi Stasiu. Jis atlikęs bausmę lageryje, dirbo Vilniuje 
universitete asistentu. Teko pabuvoti pas rašytoją ir jo bute. 
Parodė savo kabinetą, kuriame rašė savo kūrinius, aprodė 
vyskupo A. Baranausko klėtelę, kurią buvo parvežęs iš 
kaimo, pastatęs savo sode.

1952 m. gegužės 2 d. buvau perkelta į Vyriausiąją 
farmacijos valdybą gamybos skyriaus vedėjo pareigoms. 
Anykščių vaistinės vedėjo pavaduotoja buvo pasikirta 
provizorė Genė Karpinskaitė.

Anykščių vaistinėje sanitare dar nuo Hopenų laikų 
dirbo Lionė Kušienė.

Kadangi vaistinės Nr. 214 vedėjas Juozas Morkūnas 
neturėjo aukštojo farmacinio išsilavinimo, 1954 m. 
jis buvo iškeltas į Ramygalą o vaistinės vedėja buvo 
paskirta provizorė Kristina Kepenytė, g. 1927 m., 1949 
m. baigusi Vilniaus universitetą. Iki tol ji dirbo Vyr. 
farmacijos valdyboje vaistažolių skyriaus vedėja, o skyrių 
panaikinus vaistinių tinklo skyr. vedėjos pavaduotoja, 
Kristina Kepenytė negavo buto Vilniuje ir todėl išvažiavo 
su mama į Anykščius.

Kristina Kepenytė Anykščiuose teišbuvo dvejus 
metus ir 1956 m. persikėlė į Klaipėdą. Anykščių vaistinės 
vedėju 1956 m. buvo paskirtas VFV inspektoriumi dirbęs 
provizorius Antanas Karaliūnas, g. 1927 m., 1954 m. 
baigęs Kauno medicinos institutą.

Antanas Karaliūnas vaistinei vadovavo 1956–1962 
m. Vėliau dirbo Užpalių vaistinės vedėju. Nuo 1962 
metų Anykščių vaistinės vedėju buvo provizorius Petras 
Peštenis, g. 1921 m., buvo žemaitis, gimęs Mažeikių apskr. 
Tirkšlių valsč. Jis 1947 m. baigė Vilniaus universitetą, 
dirbo Akmenės vaistinės vedėju, o nuo 1948 m. 15 metų 
vadovavo Joniškio rajono vaistinei.

Provizorius Petras Peštenis buvo sumanus 
administratorius, sėkmingai vadovavo Anykščių vaistinei 
beveik 25 metus. 1982 m. Anykščiuose pastatė modernią, 
gražią, didelę vaistinę, pastatė naujas vaistines Kavarske 
ir Debeikiuose. Buvo Anykščių medicinos darbuotojų 
profsąjungos rajono komiteto pirmininkas, Raudonojo 
kryžiaus draugijos pirmininkas. Savo kvalifikaciją kėlė 
įvairiuose kursuose. Jam buvo suteikta aukščiausia 
provizoriaus-farmacinio darbo organizatoriaus 
kvalifikacinė kategorija, buvo apdovanotas „Sveikatos 
apsaugos žymūno“ ženkleliu.

Pablogėjus sveikatai, prov. Petras Pestenis atsisakė 
Anykščių centrinės vaistinės vedėjo pareigų ir 1987 m. 
pradėjo dirbti 1-os Kategorijos vaistinės punkto Anykščių 
poliklinikoje vedėju, vėliau UAB „Anykščių vaistinė“ 
analitiku. Mirė provizorius Petras Peštenis Anykščiuose 
2000 metais.

1987 m. Anykščių centrinės vaistinės vedėju 
buvo paskirtas provizorius Algirdas Žemgulis. Jo 
pavaduotojomis buvo provizorės Zita Milda Tvardauskienė 
ir Vitalija Laima Macijauskaitė. Po privatizacijos vaistinė 
tapo uždara akcine bendrove „Anykščių vaistinė“.

Regina Žukienė
2015-04-20
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IŠ KREPŠININKŲ GYVENIMO

Dirbdamas „Sanite“, buvau Kauno miesto krepšinio fe-
deracijos prezidentu. Daug padėjau ir atėjusiam į „Žalgirio“ 
komandą septyniolikmečiui Arvydui Saboniui, jauniems 
krepšininkams, Rimantui Kurtinaičiui, Voldemarui Chomičiui 
ir kitiems. Krepšinio federacijos prezidentu buvau keturiolika 
metų. Todėl „Žalgirio“ komandą rėmiau visapusiškai.

„Žalgirio“ vadinamos legendinės komandos pasiekimai 
buvo puikūs, tačiau įdomumo dėlei kai ką papasakosiu.

Vienas iš vadovų, nuvykęs į užsienį (Vengriją), po sė-
kmingų rungtynių taip atsipalaidavo, kad teko užrakinti nuo 
krepšininkų akių į atskirą kambarį, kad išsipagiriotų, tiesa 
labai supyko už „pažeminimą“, bet vėliau atsiprašė manęs ir 
draugo Buzelio.

Komandos narys (vienas iš snaiperiu) vežė parduoti 
ikrus, vykdamas su TSRS rintine į užsienį. Sėkmingai įveikė 
kontrolę, paslėpdamas ikrus kelnių užpakalinėje kišenėse, 
džiaugėsi. Tačiau tai pastebėjo muitininkas ir jis buvo grą-
žintas su ašaromis. Komanda iš Maskvos: Lietuvos žaidėją 
– diskvalifikuoti.

Susirenkame visi krepšinio federacijos nariai, vyksta 
svarstymas, visi vieningai „apsvarstė“ ir diskvalifikavome 
vieniems metams, sąlyginai.

Siunčiame telegramas, po to prasideda gailestis, kad jis 
diskvalifikuotas. Bet gi mes protokole, kuri siunčiame po 
penkių dienų, parašėme sąlyginį diskvalifikavimą.

Man skambutis. Jūs šaunuoliai, kova laimėta be kraujo. 
Vėliau su šiuo X didelių problemų nebuvo.

Vienas iš „legendų“ atveža iš užsienio video įrangą, ją 
išnuomoja vienas Utenos rajono kultūros namų. Ten renkasi 
vyrai ir moterys (ne žmonos) žiūri pornofilmus, linksminasi. 
O vyrų žmonos su akmenimis daužo langus, kelia triukšmą. 
Vieną rytą apie šešias, skambina Utenos rajono partijos ko-
miteto pirmas sekretorius (Tvarijonas), kuri gerai pažinojau. 
Jis man praneša, kad išsiaiškino kieno ta technika. Ieškom to 
„legendinio“, nerandu, bet surandu motiną. Įvyksta pokalbis 
su ja ir „legenda“.

Pasižada „šito“ daugiau nedarys .Gailisi netekęs brangios 
technikos.

Skambinu: „Gerbiamas sekretoriau, atlikau auklėjimo 
darbus, maloniai prašau atiduokite video. Daugiau šito ne-
bus... Grąžino.

Kitas „legenda“ stovyklauja Klaipėdoje, mokosi krepšinio 
meno (treneriai - Garastas ir Giedraitis), ilsisi, meškerioja. 
Tačiau vieną vakarą „legenda“ praleidžia bare. Nežinau, 
kiek buvo įkalęs promilių, bet užsimanė pašokti. Kojos ilgos, 
svirduliuoja, bet veržiasi prie merginos. Ši atsisako šokti. Jis 
jai smogia, triukšmas. Milicija. Protokolas, gresia daug kas... 
Apie įvykį praneša „Žalgirio“ vadovui S. Tokeriui. V. Garastas 
sako „Manęs neklauso, tegu šią buizą srebia pats...

Su Tokeriu lekiame į Klaipėdą pas milicijos vadą. Vyksta 
sunkus pokalbis. Tačiau milicijos vadas šaunus vyras, užveda 

mus ant kelio. Teks „išsipirkti“ – sumokėti aukai, priešingu 
atveju bus blogai. Nebematys SSSR rinktinės, nes tai chuli-
ganizmas. Po ilgų svarstymų, pinigų rinkimo ir jų į teikimo, 
„legenda“ išsiperka. Pasižada, kad daugiau šito nebus... Vėliau 
su juo dar visko buvo, bet žaidė gerai.

Kitas „legenda“ – geras snaiperis, įvairių rinktini narys, 
mėgo pramogas. Ir štai pasikvietęs dar kitą legendą, linksmi-
nasi Pane munė, siaučia su merginomis. Reikia pasakyti, kad 
panelės me džiojo krepšininkus...

Man skambina Kauno miesto antras sekretorius J. Jaruše-
vičius. Pažymėsiu, kad Juozas buvo ramus žmogus, užsiėmė 
ideologija, turėjo tvarkingą šeimą. O aš šefavau krepšininkus 
įvairiomis formomis, išrūpindavau jiems butus. Ir štai „legen-
da“ gauna keturių kambarių butą ir dar gimsta sūnus. Motina 
su vaiku ligoninėje, o tėvas siau čia Panemunėje. Skundai 
į partijos komitetą... Ką daryti? Ieškau trenerių – nerandu. 
Ieškau kapitono Valdo Chomičiaus. Radau, ačiū Dievui! Jis 
atvažiavo, išdėsčiau kame reikalas ir sakaut „Valdai, ar tau 
nepadėjau, ar mažai jus ginu ir auklėju, o jūs? Duodu valandą 
ir kad man tu juos surastum!“

Jis žinojo tas vieteles, po pusvalandžio pas mane atvyksta 
abu „legendiniai“. Išvargę, įkaušę. Pradedu kalbėtis tėviškai, 
po truputį atvesdamas juos į protą. Jie supranta, kad blogai 
pasielgė. Po pokal bio viskas po truputį tvarkosi.

Skambinu sekretoriui ir „kilniai“ meluoju: „Sekretoriau, 
jums kažkas sumelavo. Jie buvo žvejyboje. Jeigu norite, galite 
su jais pasikalbėti“. O „legendoms“ liepiu kalbėti trumpai, nes 
gali suprasti iš jų balso tembro, kad yra įkaušę. Viskas pavyko 
sklandžiai. Iš mano kabineto jie išėjo reikiama kryptimi. Po 
to dar skambinu sekre toriui, kalbamės jau tik dviese. Sakau: 
„Sekretoriau, matote, kokių žmonių, pavyduolių, intrigantų 
esamas. Jis man sako: „Gerai, kad iš siaiškinome. Ačiū ir viso 
gero.“

Kita „legenda“ blogai žaidžia, netvarkingai lanko treni-
ruote. Pasirodo, kad jis gerbėjų yra pastoviai kviečiamas ir 
vaišinamas alumi ir stipriau. Kalbamės. Gailisi. Šito nebus.

Sekanti „legenda“ miega ant suoliuko priešais Karo mu-
ziejų. Vežamas į blaivyklą. Išblaivinamas. Blaivyklos terito-
rija ribojasi su „Sanito“, draugaujam. Gelbstime, auklėjame. 
„Daugiau šito nebus...“

Dar viena „legenda“ po čempionato Panevėžyje pergalę 
švenčia su „chebra“ ir įvairiais gerbėjais Rotušėje „Gildijos“ 
restorane. Po Šventės su būriu draugu keliauja iki Soboro 
(Kaune) ir verčia telefonų (naujai pastatytas) būdeles. Milicija 
suima. Protokolai сhuliganizmas.

Skambina man Kauno miesto milicijos valdybos viršinin-
kas  J. Grybauskas – sukalbamas ir geras vyras. Gelbstime. 
„Daugiau šito nebus....“

Buvo ir dar įvairių nutikimų su tais mūsų mylimais dide-
liais vaikais. Dažnai juos surinkdavome Kauno jachtklube 
su jų panelėmis ir žmonomis. Jų prašėme, kad jie nenuklystų 
dar toliau. Daug netekau savo laisvalaikio, gesinome įvairius 
triukšmus, rūpinomės tais dideliais vaikais.

MANO GYVENIMO NUOTRUPOS...
Dr. Henrikas Dūdėnas

Tęsinys. Pradžia skaitykite 2013 m. Nr. 3-4
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S. Miglinienė, kai aš dirbau Kauno vaistų sandėlyje.
Dirbdamas institute pažinojau buvusia tremtinę V. Kal-

velytę-Grigaliūnienę, kuri gerai užsirekomendavo instituto 
biologinės ir organinės chemijos katedroje. Ją mėgo bendra-
darbiai,

pagarbiai atsiliepė studentai. Ji yra kelių organinės che-
mijos vadovėlių bendraautorė.

Esu susipažinęs su A. Gilio vaistinės vedėjo pavaduotoja 
V. Kasperavičiūtė-Kožukauskiene. Irgi buvo ištremta į Sibirą, 
Irkutsko sritį.

Ilgus metus teko dirbti ir bendradarbiauti su L. Svamba-
riu. Susipažinau su jo žmona Švenčionių vaistažolių fabriko 
mokslinėje konferencijoje. I. Mekytė-Svambarienė nuostabus 
žmogus, tolimojo Sibiro tremtinė. Ievos šeimai teko sunki da-
lia, gausi šeima be tėvo. Ji ilgus metus gyveno Tomsko srityje, 
Buriatijoje. Tai Irkutsko medicinos instituto absolventė. Ten 
Irkutske ir susijungė Ievos ir Liudviko likimai.

Liudvikas-Kazimieras Svambaris, provizorius, Irkutsko 
medicinos instituto absolventas, gamtos mokslų daktaras, 
docentas. Jo tėvas irgi buvo provizorius , vėliau patyrė 
tremties dalią į Rytų Sibire. Gyveno jie Krasnojarsko kraš-
te. Prieš studijas Liudas dirbo įvairų darbą: kroviku, vėliau 
sandėlininku. Po studijų dirbo dėstytoju Irkutsko institute 
farmacijos fakultete. Grįžęs į Lietuvą įsidarbino Švenčionių 
vaistažolių fabrike. Dirbo įvairiose pareigose, vėliau tapo vyr. 
inžinieriumi. Apginęs disertaciją įsidarbino Kauno Medicinos 
instituto farmacijos fakultete, o vėliau jam buvo suteiktas 
docento vardas. Tai puikus savo srities žinovas, draugiškas, 
geras pedagogas, daugelio mokslinių ir metodinių leidinių 
autorius.

Vykdamas aplankyti tėvų ir senelių kapų užsuku į Zarasų 
vaistinę. Čia visada maloniai būnu sutiktas B. Traidaraitės-Za-
lubienės. Ji buvo Sibiro tremtinė Irkutsko farmacijos mokyklos 
auklėtinė. Vėliau jos atkaklumo dėka mokslas buvo tęsiamas 
Kauno Medicinos instituto neakivaizdiniame skyriuje.

Per savo ilgametį darbą medicinos ir farmacijos bei ve-
terinarijos srityse esu pabuvojęs visoje buvusioje sąjungoje, 
Tolimuosiuose Rytuose, Sibire, Kaukaze, Užkaukazėje ir 
niekuomet negirdėjau neigiamų atsiliepimų apie mūsų krašto 
specialistus medikus ar farmacininkus.

Sibiras tai atšiaurus kraštas žiemos metu šaltis apie še-
šiasdešimt laipsnių, įšalusi žemė, daug pelkių ir miškų. Šiose 
vietose buvo ir yra daug lagerių ir įkalinimo įstaigų.

Be abejo pigus kalinių darbas buvo naudingas tuometinei 
valdžiai. Tremtiniai nebuvo skaitomi pilnaverčiais žmonė-
mis.

Man daugelį kartų teko būti Maskvoje, ten ir dabar sklinda 
kalbos apie Butyrkų kalėjimą, kuriame kalėjo daug Lietuvos 
žmonių. Esu girdėjas apie Lietuvos farmacininko Juliaus 
Čapliko sušaudymą šiame kalėjime.

Iš J. Eišvydžio žinojau apie sunkią dalią Nižnij Novgorodo 
kalėjime. Ten jis kalėjo nuo trisdešimt iki keturiasdešimtų 
metų.

Yra žinoma, kad netoli Gorkio miesto buvo apie 50 kon-
centracijos lagerių, kuriose kalėjo kaliniai. Daugelis neišėjo 
iš kalėjimo, jie mirė įvairiomis aplinkybėmis.

Turtinguose įvairiomis iškasenomis Rusijos platybėse gy-
venvietes ir miestus statė kaliniai. Vorkutos pelkės priglaudė 
nemažai žmonių, kurie sunkiai sirgdami nesulaukdavo tinka-

mos medicininės ar žmogiškos pagalbos. Daugelis Lietuvos 
visuomenės veikėjų patyrė sunkias kalinimo sąlygas pami-
nėtinas operos solistas A. Kučingis, lakūnas V. Ašmenskas, 
vyskupas S. Tamkevičius.

Nedžiugino Altajaus kraštas. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų 
daug mūsų kraštiečių tremtinių čia išmirė.

Turėčiau nuoširdžiai padėkoti už gražiai ir vaizdžiai doku-
mentaliai išnagrinėtą ne tik mano gerų pažįstamų ir bičiulių 
sunkia dalią, R. Žukienei „Lietuvos farmacija“, knygose. 
Vieną iš jų esu gavęs su užrašu: „Brangiam Henrikui su 
geriausiais linkėjimais ir dėkingumų. Regina Žukienė. 2003 
metai rugpjūčio mėnesio trečia diena.

Geras mano bičiulis yra Bernardas Padegimas, profesorius,  
Lietuvos fiziologų draugijos pirmininkas, geras alergologijos 
žinovas.

Fiziologijos katedra, kuriai vadovavo B. Padegimas, daug 
padėjo „Sanito“ gamyklai tiriant ir ruošiant gamybai produk-
tus iš bičių ir gyvačių nuodų. Į „Sanito“ gamyklą dažnai dėl 
alerginių susirgimų gydymo ir profilaktikos besikreipiančius 
nukreipdavau pas B. Padegimą.

Mokslo diegimo praktikoje, kadrų ruošimo farmacijos 
pramonei daug nusipelnė buvęs Kauno Medicinos Instituto 
rektorius, farmacijos katedros dekanas, mano studijų draugas 
profesorius Antanas Praškevičius.

Jo veikla ypač mokslinė, biologijos ir organinės chemijos 
srityse buvo labai naudinga įrengiant mokslines laboratorijas 
„Sanite“, pritaikant praktikoje mokslo pasiekimus. Didžiuo-
juosi profesorium Antanu Praškevičium ir tuo, kad jis visuo-
met tesėdavo duotą žodį, į mūsų gamykla paskirdavo visada 
pačius energingiausius farmacijos pramonei reikalingus spe-
cialistus. Pažymėtina ir tai, kad A. Praškevičius yra vienas iš 
medicininės biochemijos pradininkų Lietuvoje.

Biomedicinos farmacijos profesorius Eduardas Tarasevi-
čius sugebėjo ne tik vadovauti farmacijos fakultetui, bet ir ka-
tedrai bei farmacijos sąjungai (prezidentas), be to dar sugebėjo 
skirti dėmesį „Sanito“ laboratorijos specialistų paruošimui, 
konsultavimui. Padėjo įdiegti gamyboje naujausius analizės 
metodus. Profesorius E. Tarasevičius yra paruošęs ir išleidęs 
virš šešiolikos metodikos priemonių, stažuočių medžiagas iš 
Vokietijos, Šveicarijos, Amerikos, bei tarptautinių konferen-
cijų. Su medžiaga supažindindavo gamyklos specialistus.

Maloniai prisimenu ruošiant mokslines konferencijas, 
dalyvaujant mokslinėje-pedagoginėje veikloje profesorių 
Jurgį Brėdikį. Tai žmogus paruošęs virš šešiasdešimt išra-
dimų. Trylikos monografijų ir vadovėlių autorius, aktyvus 
Europos kardiotorokalinės chirurgijos bei tarptautinės širdies 
elektrostimuliavimo ir elektrofiziologijos draugijos narys. 
Buvo visada draugiškas ir aktyvus mums bendraujant sporto 
srityje. Tikriausiai ne daug kas prisimena, kad J. Brėdikis buvo 
Lietuvos sunkumų kilnojimo rekordininkas.

Prisimenu žmones nuo kurių priklausė daugelio likimas, tai 
gerbiamas inžinierius V. Mikučiauskas, Kauno politechnikos 
instituto auklėtinis, ilgus metus po baigimo dirbęs vadovauja-
mą darbą Kaune, Vilniuje ir už Lietuvos ribų. Jis padėjo Kauno 
miesto centre įrengti nuostabią vaistinę, kurioje dirbau ir aš. 
V. Mikučiauskas skyrė didelį dėmesį Kauno respublikinei 
ligoninei. Šios ligoninės ilgametis vadovas docentas Jašinskas 
Petras buvo ir mano ilgametis bičiulis. Docentas P. Jašinskas 
buvo subūręs gausų kvalifikuotų specialistų kolektyvą. Šioje 
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Tų istorijų daug ir įvairių. Džiaugėmės, kad krepšinin-
kai buvo apsaugoti nuo kariuomenės ir dar daugiau – nuo 
kalėjimo.

Krepšinio federacija atidaviau keturiolika metų, o mano 
pavaduotojas buvo S. Butautas. Tai ne tik geras krepšinio 
specialistas ir nuostabus draugas. Jis puikiai išmanė krepšinį, 
buvo geras pedagogas, krepšinio fanatas.

Viena didžiausių pergalių – tai dvidešimtojo tarpžemyninio 
krepšinio klubo iškovota taurė. Turnyras vyko Argentinoje. 
Kapitonas V. Chomičius su komandos draugais parsivežė 
V. Džonso taure. Taurės aukštis aštuoniasdešimt centimetrų, 
svoris šeši kilogramai du šimtai gramų, tai buvo 1986 metais. 
Žalgiriečių sutikimas buvo įspūdingas. Man teko dalyvauti 
su Kauno miesto vadovais. Sveikino daug kolektyvų. Sporti-
ninkai dėkojo už sutikimą, už pagerbimą. O sveikinimai vis 
tesėsi, grojo Ąžuolyno orkestras, Rasos šokėjos. Mes suži-
nojom, kad turnyru buvo didžiulis susidomėjimas ir pačioje 
Argentinoje. Ypač sunku per rungtines buvo G. Krapikui, 
kuris dengė D. Petrovičių. Atkaklios rungtynės vyko finale, 
kur labai efektyviai kovojo A. Sabonis. Laimėtas garbingas 
stipriausių pasaulio klubų turnyras. Mano pasisakymas buvo 
toks: „Tai nepaprastos reikšmės mūsų krepšinio įvykis, kuris 
dar labiau pagarsino šio gražaus sportinio žaidimo gyvenimą 
ne tik mūsų respublikoje, bet ir už jos ribų.“

Jau sekančią dieną po sutikimo krepšininkai buvo palydėti 
į Leningradą į penkiasdešimt ketvirtą TSRS čempionatą.

Buenos Airių lietuviai didžiavosi tėvynainių pergale, dar 
ilgai visomis įmanomomis formomis siuntinėjo nuotraukas 
pasaulio lietuviams demonstruos Džonso taurės iškovojimo 
akimirkas. Kauno krepšinio federacijos iniciatyva Stepo Bu-
tauto buvo suorganizuotas ir gražiai paminėtas penkiasdešimt 
metų krepšinio jubiliejus. Auksinio jubiliejaus proga buvo 
išleistas žurnalas „Krepšinio pasaulyje“ kurio pirmo numerio 
pirmame puslapyje buvo pavaizduoti du milžinai: Pranas 
Lubinas ir Arvydas Sabonis. Šiame žurnale buvo kreipimasis 
į Lietuvos jaunimą.

„Niekada nenustok siekti tobulumo ar sporte ar šiame 
sudėtingame pasaulyje, jei tu nepasieksi viršūnių padaręs 
viską ką galėjai – tavęs niekas nekaltins, svarbiausia niekada 
neprarask vilties, kad tau pasiseks. Linkiu visokeriopos sė-
kmės. Parašas. Pranas Lubinas. 

Trečios Europos vyrų krepšinio pirmenybės įvyko Kaune 
1939 metais gegužės mėnesio 1-28 dienomis. Lietuvos koman-
da iškovojo keturiolikos taškų pergalę. Pranas Lubinas buvo 
ryškiausia figūra šiame Europos čempionate.

Man asmeniškai remiant, žurnalas „Krepšinio pasaulyje“ 
buvo plačiai išplatintas Lietuvoje ir už jos ribų. Mes džiau-
gėmės dukart Europos čempionu iš Šančių Artūru Andriuliu. 
Užjūrio lietuvių trisdešimt septintų metų Europos čempionų 
pergalė buvo aukštai įvertinta ne tik Lietuvoje, bet už jos 
ribų. Krepšinis Lietuvoje populiarus, Saboniu tapti svajoja 
kiekvienas pyplys. Krepšinio gudrybių moko daug patyrusių 
trenerių. Ypač vasaros laikotarpiu ruošiami detalūs planai 
pagal amžių grupes.

Šio metu po pasaulį išsibarstę lietuviai garbingai atstovauja 
savo šaliai. Sėkmingai krepšinio viršūnėje laikėsi Vladas Ga-
rastas – Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas. Jis nuolat 
bendravo su Kauno krepšinio federacija, kuri daug energijos 
ir sumanumo paskyrė Kauno „Žalgirio“ komandai.

Buvo mėgėjų, kurie mėgindavo prisivilioti krepšininkus 
į barus. Alkoholio vartojimas buvo ribojamas iki minimumo. 
Organizuojamos vakaronės su sultimis. Pokalbiai su įdomiais 
žmonėmis. Ačiū jų žmonoms, draugėms kurios aktyviai daly-
vavo auklėjimo procese.

Savo darbinėje ir visuomeninėje veikloje mokiausi iš 
žymių žmonių. Jų biografijos mane sužavėjo ir suteikė 
kūrybinį polėkį. Tai A. Žukauskas (Vienuolis), kuris ilgus 
metus dirbo Maskvoje Fereino vaistinėje provizoriaus pa-
dėjėju, provizoriumi. Jis dirbo Kaliazime, Železnovodske, 
Tiflise,Vladikaukaze. Jo biografija liudija kaip jis keliavo 
per gyvenimą, sėdėjo Tiflisio kalėjime, o vėliau tapo žymiu 
rašytoju. Tokių žmonių biografijos man artimos ir mielos, kai 
tenka pačiam kovoti už save.

Su dideliu dėmesiu ir pagarba skaitau R. Žukienės knygas 
apie Lietuvos farmaciją, ypač kūrinius „Lietuvos farmacininkų 
erškėčių keliai“, Pasakojimas apie Vienuolį-Žukauską primena 
mano vaikystę, kai buvo norima, kad būčiau kunigas. O štai 
Antanas tapo vaistininku, aktyviai reiškėsi už vaistininkų 
teises, už tai buvo nuteistas ir įkalintas.

Vėliau jau dėstydamas studentams apie farmacijos disci-
plinas, visuomet stengdavausi pabrėžti žymių žmonių ne tik 
žinias, bet ir asmeninį gyvenimą. A. Žukausko sūnus Stasys 
buvo ištremtas į Sverdlovsko lagerius iš paskutinio farmacijos 
kurso. Įdomi istorija apie Juozą Brėdikį –vaistininko padėjė-
ją, kuris buvo įstojęs į kunigų seminariją, bet išstojo ir tapo 
vaistininku. Vėlesniu laikotarpiu tapo atsakingu sekretorium 
Lietuvos pasiuntinybėje – Prahoje. Įdomumo dėlei, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę ir jo sūnus, žymus kardiochirurgas 
Jurgis Brėdikis dirbo ambasadorium Čekoslovakijoje.

Nuoširdžiai prisimenu chemiką Įsąją Melniką, Dachau 
koncentracijos stovyklos kalinį, o vėliau tapusi Sveikatos 
apsaugos žymūnu, nusipelniusiu provizoriumi.

Ilgus metus teko dirbti su D. Adomavičiūte-Račiukaitiene.
Tai bolševikų ir stalinizmo represijų auka. Ji ilgai gyveno Igar-
koje, vėliau studijavo Tomske farmaciją o vėliau jai pasisiekė 
baigti mokslus Kaune. Dirbo įvairų farmacinį darbą ypač 
pasižymėjo dirbdama prekybos skyriuje Kauno farmacijos 
kontoroje.

Būdamas jaunas specialistas susipažinau su provizorium 
A. Giliu. Man daugelį kartų teko kartu vykti į komandiruotes, 
konferencijas. Jis man yra pasakojęs apie savo kelią į mokslus, 
įvairų farmacinį darbą. Ypatingai daug pasakojo apie „Ger-
mapo“ vaistų sandėlį A. Gilio dideli nuopelnai Panevėžyje. 
Jis pasakodavo apie Vorkutos lagerį, apie tolimesnį mokymąsi 
Kauno Medicinos institute. A. Gilys buvo aktyvus visuome-
nininkas, sveikatos apsaugos žymūnas, nusipelnęs sveikatos 
apsaugos darbuotojas.

Būdamas Zarasų krašto atstovas turėjau galimybę susipa-
žinti su I. Janaudyte-Urboniene. Ji studijavo Tomsko farma-
cijos mokykloje, o po to dirbo Omsko srities Okovernikovo 
vaistinėje. Grįžusi į Lietuvą dirbo Zarasų rajono centrinėje 
vaistinėje.

Dirbdamas Kauno Medicinos institute pastebėjau kuklią 
studentę farmacijos neakivaizdiniame skyriuje E. Jankutę-
Kniukštienę, kurios jaunystė ir mokslai prabėgo Krasnojarske, 
Angarske. Mano atmintyje tebėra iš Sibiro grįžusi V. Jučaitytė-
Stoškuvienė, kuri sėkmingai baigė neakivaizdinį farmacijos 
skyrių. Apie jos norą mokytis man pakojo mano gera bičiulė 
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tamumas, nepaisoma moralės normų, auga turto troškimas 
bet kokia kaina. Tai kur tas Dievo įsakymas: „Mylėk artimą, 
kaip save patį“.

Man vaikystėje buvo įskiepyta moralė, kad visuomet reikia 
boti žmogumi, padėti kitiems bėdoje, pasidalinti rūpesčiais ir 
vargais, palikti pasaulį gražesnį, negu jį radai. Skaudu klausy-
tis paprastų žmonių, kurie bažnyčioje meldžia: „Dieve išgirsk 
mano šauksmą, nes esu labai suvargęs.“

Turiu prisipažinti, kad dar sovietiniais metais esu aplankęs 
daug Lietuvos bažnyčių. Mano visi keturi sunūs tais draudimo 
laikais buvo pakrikštyti, o pats esu daugelį kartų giminių ir 
draugų vaikus krikštijęs įvairiose Kauno, Raudondvario ir 
kitų rajonų bažnyčiose, tačiau tai buvo daroma atsargiai, kad 
nesužinotų partiniai veikėjai.

Tęsinys kitame numeryje.

MeMuaraIMeMuaraI

ligoninėje, dėka jos vadovo, kuris glaudžiai kontaktavo su 
Kauno miesto ir respublikos vadovais buvo vykdoma unikali 
statyba. Į šią ligoninę patekę pacientai, buvo labai rūpestingai 
ir kvalifikuotai gydomi. Patekti į klinikinę ligoninę norėjo visi, 
taigi reikėjo pastoviai dirbti plečiant ligoninę.

Ligoninės vadovas, kai tapo direktoriumi stengėsi ir 
iškovojo, tikra to žodžio prasme, kuo daugiau žemės apie 
klinikas, pasodino dideli sodą. Tai buvo tikras vadovas, kuris 
numatė tolimą perspektyvą, ir plėtė šią gydymo įstaigą. Subūrė 
rūpestingus ir kūrybiškus darbuotojus. Gaila, kad šiai klinikai 
nesuteiktas P. Jašinsko vardas.

Man dirbant vadovaujantį darbą „Medtechnikoje“ teko su 
šios ir kitų Kauno miesto ligoninių vyr. gydytojais turėti įvairių 
reikalų. Tačiau ypač norėčiau išskirti docentą P. Jašinską. Esu 
daugelį kartų šiai ligoninei teikęs įvairią pagalbą.

Kaip minėjau, buvau Kauno krepšinio federacijos prezi-
dentas. Į Kauno sporto halę vykdavau stebėti visas krepši-
nio rungtynes. Vienų rungtynių metu, prie manęs priėjo A. 
Brazauskas ir pasiūlė dirbti  dideliu mokslinio gamybinio 
susivienijimo „Fermentas“ generaliniu direktoriumi. Į susi-
vienijimo sudėtį įėjo visos pagrindinės farmacijos pramonės 
įmonės. Galvojau ilgai, bet nutariau važiuoti į Vilnių. Galvojau 
išbandyti savo jėgas ir sumanumą naujoje man veikloje.

Dirbdamas „Fermento“ mokslinio gamybinio susivienijimo 
generaliniu direktorium darniai, draugiškai bendradarbiavom 
su tuometiniu skyriaus vadovu Vladu Bumeliu. Jis man patiko, 
kaip organizuotas, perspektyvus ateities mokslininkas.

Šiuo metu Vladas Bumelis yra habilituotas mokslų dakta-
ras, profesorius AB „Biotek“ generalinis direktorius. Jo dideli 
nuopelnai Vilniaus universiteto chemijos fakulteto analizinės 
chemijos katedros darbe.

Džiaugiuosi jo pasiekimais, ypač genų inžinierinės farma-
cijos srityje. Dar daugiau jo veiklą atspindi „Genų inžineriniai 
interferonai ir jų savybės“ disertacijoje. V. Bumelis ir toliau 
sėkmingai dirba, dažnai mums tenka aptarti įvairias mokslines 
tematikas.

Įkūrus „Sanito“ gamykloje konstruktorių biurą bei mecha-
nines dirbtuves, daugelį metų teko bendrauti su profesorium 
Kazimieru Ragulskiu. Mes susipažinom kai jis dirbo Kauno 
politechnikos institute Mokslinio centro vadovu. Prof. Kazi-
mieras Ragulskis yra virš 1700 išradimų ir patentų, virš 20 
monografijų, daugelio mokslinių darbų autorius. Džiaugiuosi 
jo precizinės vibrotechnikos darbais. Jis konsultavo „Sanitą“ 
stiklo ampulių ir taros paruošimo klausimais. Dalyvavau jo 
paskaitose.

Dalyvaudamas mokslinėje veikloje daug bendradarbia-
vau su profe soriumi Leonardu Lukoševičiumi, biologinės 
ir bioorganinės katedros specialistu, dirbusiu ir sportininkų 
reabilitacijos srityje. Abu rūpinomės ir sportininkų sveikata. 
Prof. L. Lukoševičius už vado vėlį „Biochemija“ buvo ap-
dovanotas Valstybine premija, yra ir dau gelio kitų leidinių 
bendraautorius, Mums tenka bendrauti ir būti bendraminčiais 
propaguojant sveiką gyvenseną ir racionalią mitybą.

Šalia tiesioginių darbų esu buvęs ir Lietuvos sveikatos 
ministro Juozo Olekos konsultantu farmacijos klausimais. 
Juozas Oleka aukš čiausios klasės mikrochirurgas, gydyto jas 
traumatologas, ortopedas, Lietuvos Respublikos Seimo narys. 
Man teko kartu su juo būti užsienio komandiruotėse, skaityti 
paskaitas, lankykis gydymo įstaigose. Esu jam dėkingas už 

man atliktą rankos plastinę operaciją. Buvo ir tebėra malonu 
su juo bendrauti.

Būdamas Lietuvos sveikatos ministru jis 1991 m. liepos 
31 d. įsakymu sudarė Komisiją – darbinę grupę paruošti 
programą „Farma ciją“ – nustatyti Respublikos farmacijos 
pramonės ir mokslo vys tymosi kryptis, kad gyventojai butų 
aprūpinti būtiniausiais medika mentais. Šios grupės vadovu 
paskyrė mane, Henriką Dudėną, tuometinės valstybinės vaistų 
gamyklos „Litfarma“ generalinį direktorių. Paruošus šią pro-
gramą 1991 m. rugsėjo mėn. įvyko daug įvairių pasitarimų, 
svarstymų – ar reikia vystyti Lietuvos farmacijos pramonę ir 
iš kur gauti lėšų. Buvo gauta daug įvairių pasiūlymų, buvo 
iš platintos mini anketos. Programai buvo pritarta ir ji buvo 
perduota vyriausybei. Tačiau keitėsi ministrai ir kitų žinybų 
vadovai ir šis klausimas buvo pamirštas. Buvau neetatiniu 
sveikatos ministerijos konsultantu 1994 m., kai ministras buvo 
prof. J. Briedikis. Visada pasisakiau už Lietuvos farmacijos 
pramonės vystymąsi, kooperaciją, tačiau suaktyvino veiklą 
verslininkai, atveždami į Lietuvą įvairius užsienyje gamina-
mus medikamentus, pradėjo klestėti vaistų biznis ir užmegzti 
ryšiai vėliau nutrūko.

Man pritarė Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos ir kitų vals-
tybių specialistai, nereikia nuvertinti ir Rusijos mokslininkų 
pasiekimų vystant chemijos ir farmacijos pramonę.

Lietuvos farmacijos įmonė „Sanitas“ turėdama galingą 
eksperimen tinę laboratoriją ir eksperimentinį cechą galėjo 
tapti rimtu ga mintoju ne tik Rytų rinkoje, bet integruotis ir į 
vakarus. Jau ir sovietinės valdžios metais vystėme eksportą, 
su vaistažolių prepa ratais net pasiekdavome JAV.

Įkurtas vaistų politikos departamentas nuėjo paprastesnių 
keliu. Prasidėjo užpirkimai užsienyje, atsirado firmos ir fir-
melės. Su žlugo buvusi vaistų poreikio analizė, dingo vaistų 
neracionalaus panaudojimo informacija. Valstybės lėšos nu-
plaukė privačių firmų žinion. Prasidėjo jo didenybės „pelno“ 
garbinimas, kur pigesni, bet efektyvūs be pašalinio poveikio 
anksčiau vartoti vaistai? Gai la, kad Lietuvos farmacijos orga-
nizatoriai pasidavė į komerciją, pamiršdami sergantį žmogų, 
kuris pastaruoju metu gyvena gana vargingai.

Be to, viena iš didžiausių Lietuvos sveikatos ministerijos 
ir vyriausybės vadovų, kurie nuolat keičiasi, klaidų buvo tai, 
kad bu vo likviduoti valstybiniai vaistų sandėliai. Reikėtų, kad 
tokie sandėliai būtų. Turėtų būti, kad gydymo įstaigos pirktų 
vaistus ir kitas reikiamas gydymui medžiagas iš valstybinių 
sandėlių normalio mis kainomis, nes dabar valstybės pinigai 
švaistomi, o kainos kyla nepagrįstai. Daugelis paprastų vaistų 
atvežami iš užsienio, tik įpa kuoti į brangias dėžutes, vietoje 
to, kad jie būtų gaminami Lietuvoje. Dabar privačios firmos 
ir kiti rinkos dalyviai gauna sau tam tik rą pelno dalį, užsienio 
firmos ir vietiniai firmų prekeiviai malo nina pirkėjus (ligoni-
nes, vaistines, gydytojus) įvairiomis dovanė lėmis. Milžiniškos 
valstybės lėšos keliauja į privačių verslinin kų kišenes, kurių 
tikslas pralobti.

Esu giliai įsitikinęs, kad tokia įsigalėjusi betvarkė Lietu-
voje kada nors bus pakeista, nes ankstesnėje Nepriklausomoje 
Lietuvoje tokių dalykų nebuvo. Dabar atsirado šimtai vaistinių 
miestuose ir miesteliuose, susikūrė dideli, konkuruojantys 
tarpusavyje įvairio mis „nuolaidomis“ vaistinių tinklai.

Ši tema tikrai labai skaudi. Mūsų žmonės aukštos kultūros, 
bet į valdžią prasiskverbia ir nedori asmenys. Didėja nusikals-
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Šaukėnai – vienintelis miestelis Kelmės rajone, 
tarpukario Lietuvoje priklausęs Šiaulių apskričiai. 
Istoriniuose šaltiniuose Šaukėnai minimi XV amžiuje,  
1486 m. čia buvo pastatyta bažnyčia, buvo valsčiaus 
centras, Šaukėnauose buvo garsios Žemaitijos bajorų 
giminės dvaras.

Šaukėnuose vaistinę 1885 metais įsteigė vaistininko 
padėjėjas Mudas.

Sveikatos departamento 1938 metų oficialiame 
leidinyje „V. R. M.Lietuvos medicinos, veterinarijos 
ir farmacijos Įstaigų ir personalo sąrašai“ rašoma, kad 
Šaukėnuose, Ventos g. 7 II eilės savininko V. Blinstrubo, 
vedėjas prov. padėjėjas Juozas Rinkevičius.

Tarpukario Lietuvoje Šaukėnų vaistinės buvo įsikūrusi 
Ventos g. 7, jos savininkė buvo Br. Blinstrubaitė, 1936 m. 
buvo Vaclavas Blinstrubas, g. 1888 m., 1918 m. įgijęs 
vaistininko padėjėjo pažymėjimą Odesoje.

1940 m. vaistinė buvo nacionalizuota ir jai suteiktas 
Nr. 183. Ji buvo pavaldi VFV Šiaulių rajoninei kontorai.

Po karo ilgamete Šaukėnų vaistinės vedėja buvo 
provizorė Veronika Baronaitė-Liesienė, g 1925 m. 
1949 m. baigusi Vilniaus valstybinį universitetą. Pradžioje 
dirbo Radviliškio vaistinėje receptore, vėliau – kruopių 
(Akmenės r.) vaistinės vedėja, V. Liesienė 1950 m. 
paskirta Šaukėnų (Kelmės r.) vaistinės vedėja. Šiose 
pareigose dirbo iki 1990 m.

„Tiesos“ laikraštis 1975 m. lapkričio 20 d. rašė: 
„Kupina rūpesčių kiekviena Veronikos Liesienės diena. Jau 
25 metai, kai ji dirba Kelmės rajono Šaukėnų vaistinėje. 
Baigusi medicinos fakultetą ir įgijusi farmacininkės 
specialybę, dirbo Radviliškyje receptore, vėliau Kruopių 
vaistinės vedėja...“

– Myliu šį darbą, – šypsosi V. Liesienė, – o ir išvažiuoti 
iš čia nenorėčiau: žemaičiai geri žmonės. Vedėja 
kiekvienam patars, visada paaiškins, padės.

Už ilgametį ir atsidavusį darbą apdovanota jubiliejiniu 
medaliu „Už šaunų darbą“, sveikatos apsaugos ministerijos 
garbės ministerijos garbės raštais, pareikštos padėkos.

Daug širdies ir energijos V. Liesienė atidavė 
visuomeninei veiklai. Kartu su kitomis Moterų tarybos 
moterimis ji organizuodavo įvairius renginius, spręsdavo 
Tėvų komitetui iškilusius klausimus. Su provizore 
V. Liesiene teko bendrauti darbiniais klausimais, dalyvauti 
seminaruose bei suvažiavimuose.

Provizorė Veronika Liesienė mirė 1991 metais, 
palaidota Šaukėnų kapinėse.

Daugiau, kaip 20 metų Šaukėnų vaistinėje dirbo 
asistentė prov. padėjėja Danutė Valiukaitė-Kušleikienė, 
g. 1948 m. Dirbo Kražių vaistinėje fasuotoja, 1970 
metais baigusi Kauno medicinos mokyklą, ir įgijusi prov. 
padėjėjos specialybę, 4 metus dirbo Kelmės vaistinėje 
asistente. Dabartiniu metu su šeima gyvena ir ūkininkauja 
2 km. iki Šaukėnų, Karteklių kaime.

Šaukėnų vaistinės darbuotojos ne tik kruopščiai, 
rūpestingai atliekančios savo pareigas darbuotojos, bet ir 
entuziastingos grožio, tvarkos mylėtojos. Todėl ne sykį 
apylinkės Tarybos farmacininkėms ir premiją už gražią 
aplinką paskyrė.

Apie Šaukėnų vaistinės darbuotojas buvo spausdinami, 
straipsniai Kelmės laikraštyje.

1981 metų žiemą Šaukėnų ambulatorija kartu 
su vaistine persikėlė į naujas patalpas Mokyklos 
g. 4. Ankščiau vaistinė buvo įsikūrusi pas privačius 
šeimininkus sename mediniame name pirmame aukšte. 
Tuomet vaistinėje darbo sąlygos buvo tikrai sunkios. 
Neatpažįstamai sąlygos pasikeitė persikėlus į naujas 
patalpas. Apie tai papasakojo buvusi darbuotoja vaistinės 
prov. padėjėja Danutė Kušleikienė.

Nuo 1990 metų Šaukėnų vaistinei sėkmingai vadovauja 
provizorė Danutė Jakševičiūtė-Lenekevičienė, g. 1963 m. 
Baigusi 1986 m. Kauno medicinos instituto Farmacijos 
fakultetą ir įgijusi provizorės specialybę. Pradžioje 4 
metus dirbo Užvenčio vaistinėje, nuo 1990 metų paskirta 
Šaukėnų vaistinės vedėja. Šiose pareigose dirba iki šiol. 
Gyvena 7 km iki Šaukėnų, Beržėnuose.

Būtina prisiminti vaistinėje dirbusius darbuotojus: 
J. Pušinskaitę, V. Liesienę, N., Juškienę, S. Rosinaitę, 
D. Kušleikienę, Z. Lavickienę, J. Špokauskienę, 
G. Juškienę, S. Bastieną, A. Každailienę, Z. Šimkienę ir 
kitus.

Dabartiniu metu Šaukėnų vaistinė priklauso „ Gintarinė 
vaistinė“ vaistinių tinklui, iki tol priklausė Savivaldybei. 
Šaukėnuose dirba viena vaistinė.

Sveikiname vaistinės darbuotojus gražaus jubiliejaus 
šventės proga. Linkime ir toliau sėkmingai darbuotis 
šaukėniškių ir jų svečių sveikatos labui.

Istorinę medžiagą apie Šaukėnų vaistinės padėjo ruošti 
ir pateikė: Šaukėnų vaistinės vedėja provizorė Danutė 
Lenckevičienė, buvusi ilgametė darbuotoja prov. padėjėja 
Danutė Kušleikienė, Šaukėnų muziejaus vedėja Elena 
Burdelienė.

Istorinę medžiagą apiformino provizorius 
Liudvikas Rulinskas, Šiauliai.

Šaukėnų vaistinės 130-ties metų istorija

iš FarMacijos istorijosKas, Kur, Kada

2015 m.balandžio 24 d. Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje Vilniuje iškilmingoje aplinkoje  
LFS Kauno krašto pirmininkei ASTRIDAI 
TAMOŠIŪNIENEI Sveikatos apsaugos ministrė 
Rimantė Šalaševičiūtė į teikė  diplomą apie 
nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo 
vardo suteikimą ir apdovanojo nusipelniusio 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės 
ženklu. Tokį sprendimą priėmė SAM Apdovanojimo 
komisija balandžio 10 d. įvykusio posėdžio metu. 
LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina gerbiamą Kolegę 
šio garbingo apdovanojimo proga ir linki tolimesnės 
sėkmingos veiklos aptarnaujant Išlaužo vaistinės 
pacientus ir reikšmingų darbų Lietuvos farmacijos 
sąjungos gretose.

2015 m. gegužės 20 d. Kaune įvyko konferencija, 
skirta Medicinos fakulteto (buvusios medicinos 
mokyklos) 95 metų jubiliejui. Po plenarinių 
pranešimų darbas vyko sekcijose. Septintosios sekcijos 
tema buvo „Vaistininko padėjėjo veikla ir perspektyvos 
Lietuvoje“. Pranešimus skaitė SAM Farmacijos 
departamento Farmacijos specialistų skyriaus vedėja 
Miglė Domeikienė ir LSMU Vaistų technologijos 
ir socialinės farmacijos katedros lektorė dr. Jurgita 
Daukšienė.
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Šių, 2015 metų, kovo 11 d. chemikei vaistininkei  
provizorei, habilituotai mokslų daktarei Eugenijai 
Šimkūnaitei būtų sukakę 95 metai. Nors jau praėjo 
19 metų kai dr. E. Šimkūnaitė iškeliavo Amžinybėn, 
daugelis Lietuvos žmonių ją prisimena, atmena jos 
įsimintinas paskaitas apie vaistažoles, liaudies mediciną, 
jos šmaikščius turiningus pasakojimus apie mūsų liaudies 
išmintį, senuosius gydymo būdus.

Ji gimė 1920 metais kovo 11 dieną Rusijos pietuose, 
Krasnodaro krašte, Novorosijske, kur jos tėvas Pranas 
Šinkūnas, provizorius, dirbo karo ligoninės vaistinėje, jos 
motina Olga buvo medicinos seselė. Pranas Šimkūnas, 
kaip ir dauguma senosios kartos provizorių mokslus baigė 
ir dirbo Rusijoje. Eugenija gimė pačiame pilietinio karo 
Rusijoje sūkuryje, gal dėl to paveldėjo aštrų ir karingą 
būdą. Kadangi vykstant karui, Novorosijske nebuvo galima 
rasti jokio katalikų dvasiško, gimusią mergaitę pakrikštijo 
armėnų dvasininkas.

1921 metais Šimkūnų šeima, kartu su kitais lietuviais 
karo pabėgėliais sugrįžo į Lietuvą. 1922 m. provizorius 
Pranas Šimkūnas savo gimtajame valsčiuje – Tauragnuose 
įsteigė vaistinę ir Eugenijai teko laimė augti nuostabioje 
Lietuvos vietoje, prie giliausio Lietuvos Tauragnų ežero, 
apsupto pušynų, raistų, senų girių ir pelkių. Nuo mažens 
ji pažino gamtą, gyvulius ir žvėrelius, domėjosi senų 
žmonių pasakojimais apie praeitį, apie gydomąją žolynų 
galią. Kadangi provizorius Pranas Šimkūnas augino ir 
supirkinėjo vaistažoles, net gamino terpentiną, Eugenija 
išmoko pažinti vaistinius augalus, jų gydomąsias savybes.

Baigusi 1937 m. Utenos gimnaziją, pasirinko tėvo 
profesiją – pradėjo studijuoti farmaciją Kauno universitete. 
Buvo gabi, domėjosi ne tik farmacija, bet ir medicina. 
1941 m. išklausė studijų kursą ir pradėjo farmacijos 
kandidato stažuotę, kaip tuomet buvo reikalaujama, 
Kaune, o prasidėjus karui, Tauragnų vaistinėje, 1942 m. 
Vilniaus universitete farmakognostiniame sode. 1943 m. 
išlaikiusi valstybinius egzaminus universitetą baigė ir gavo 
chemikės-vaistininkės diplomą.

1944 m. mūšių metu Tauragnų vaistinė sudegė, žuvo 
tėvas, buvo kontūzyta motina. Eugenija tuo metu buvo 
Vilniuje, dirbo farmakognostiniame sode, gelbėjo Vilniaus 
universiteto medicinos fakulteto turtą, Vilniuje vyko aršios 
kautynės, farmakognostinis sodas buvo sunaikintas. Po 
karo Eugenija pradėjo dirbti 1-os Tarybinės ligoninės 
vaistinės vedėja, labai skurdo. Atlyginimas buvo nedidelis, 
maistas pagal korteles, o reikėjo pasiimti ir prižiūrėti dar ir 
ligotą motiną.

Sunkiai susirgo miokarditu. Vėliau dirbo Vyriausioje 
farmacijos valdyboje prekybos skyr. inspektore, 
vaistažolių paruošų skyr. vedėja. Bet ją traukė mokslinis 
darbas, vaistiniai augalai. 1949 m. išvažiavo į Kauną, dirbo 

Botanikos sode jaunesniąja moksline bendradarbe, 1950 
m. grįžo į Vilnių ir Mokslų Akademijos Biologijos institute 
tęsė mokslinį darbą – tyrinėjo valerijono kultūrą, 1952 m. 
sausio 14 d. MA Biologijos instituto Mokslinėje Taryboje 
apginė biologijos mokslų kandidatės disertaciją „Valerijono 
kultūra Lietuvoje“. Ją domino ir Azijos vaistiniai augalai 
ir 1955 a. išvažiavo į Kazachstaną dirbti vaistinių augalų 
ūkio „Darmina“ padalinio st. Aris direktore.

1957 m. sugrįžo į Lietuvą, vėl pradėjo dirbti Vyriausioje 
farmacijos valdyboje vaistažolių paruošų vyr. inspektore, o 
1969 m. įsteigus valdyboje vaistažolių skyrių – jo viršininke, 
1975 m. norėdama pasišvęsti moksliniam darbui, išėjo į 
pensiją.

Dirbdama Vyriausioje farmacijos valdyboje paruošė 
biologijos mokslų daktarės disertaciją „Lietuvos vaistingųjų 
augalų resursų naudojimo biologiniai pagrindai“ ir 1971 m. 
Vilniaus universitete ją apginė, 1993 m. Lietuvos Mokslo 
Taryba po norstrifikacijos Eugenijai Šimkūnaitei suteikė 
habilituotos gamtos mokslų daktarės mokslinį laipsnį.

Visą savo gyvenimą Eugenija Šimkūnaitė paskyrė 
vaistinių augalų, liaudies medicinos, kraštotyros tyrimui. 
Ekspedicijų metu įvairiose Lietuvos vietovėse tyrė vaistinių 
augalų augimvietes, rinko tautosaką, surinko tūkstančius 
žodžių lietuvių kalbos žodynui. Domėjosi archeobotanika 
– talkindavo archeologams, nustatydama augalų rūšį ir 
amžių iš archeologų kasinėjimų metų aptiktų gaisravietėse 
suanglėjusių augalų liekanų. Dažnai skaitė paskaitas 
visuomenei. Visose miestuose būdavo pilnos auditorijos 
klausytojų. Žmonės po kelias valandas jos nepaleisdavo, 
klausinėdavo ir klausinėdavo. Daug rašė straipsnių į 
Lietuvos spaudą. Kalbėjo ir rašė daktarė labai vaizdingai 
ir įtaigiai. Jos kalba buvo pilna „perlų“ – senovinių žodžių, 
kuriuos mes pamiršome keisdami juos svetimybėmis.

Eugenija Šimkūnaitė buvo sudėtingo, prieštaringo, 
dažnai ir šiurkštaus būdo, bet geros širdies. Ką turėjo, 
tuo dalindavosi su kitais, buvo draugiška, visada visiems 
pasiryžusi padėti. Turėjo humoro jausmą, dažnai pati 
juokdavosi iš savęs, vadindama save „ragana“, mėgdavo 
vaidinti „pranašautoją“, „raganauti“, spėdavo ateiti iš 
delno, sudarinėdavo horoskopus, burdavo iš surinktų per 
Jonines žolynų, dalyvaudavo Kernavėje „Rasos“ šventėse. 
Niekada neatsisakydavo dalyvauti kokiame nors renginyje 
ar net jį surengti. Turėjo tam daugybę idėjų. Mokėjo rašyti 
eiliuotas epigramas, palinkėjimus, buvo labai vaišinga.

Labai mėgo teatrą, ypač operą ir baletą. Nepraleisdavo 
nė vienos premjeros ar naujo atlikėjo pasirodymo. Artistams 
visada dovanodavo gėlių, tačiau juos ir pakritikuodavo, o 
susirgusius gydydavo žolelėmis...

Daktarė labai mėgo jaunimą, norėdavo jam perteikti 
savo žinias, nes žinojo daug liaudies medicinos paslapčių, 
užkeikimų ir užkalbėjimų. Deja, nespėjo to padaryti ir daug 

PAMINĖTA „LIETUVOS ŽINIUONĖS“ 
HABILITUOTOS MOKSLŲ DAKTARĖS 
EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS 95 METŲ SUKAKTIS

jubiLiejai

Nepaprastai tvirto ir savito charakterio, kandi, tačiau itin 
geros širdies, labai dosni ir tikra savo darbo profesionalė. 
Tokia buvo habilituota biologijos mokslų daktarė Eugenija 
Šimkūnaitė, kurios atminimas iki šiol gyvas, nors Žiniuone 
žmonių vadintos mokslininkės tarp mūsų nebėra jau 19 
metų.

Iš gimtųjų Tauragnų – į mokslo aukštumas
Visą savo gyvenimą E. Šimkūnaitė, jai kovo 11 d. būtų 

suėję 95-eri, paskyrė vaistiniams augalams tyrinėti. Jie 
būsimąją mokslininkę lydėjo nuo pat vaikystės. Pažinti 
augalus ir atskleisti jų paslaptis Tauragnų apylinkėse augusi 
mergaitė mokėsi iš kaimo senolių. Tai E. Šimkūnaitę 
pastūmėjo tapti farmacininke ir savo gyvenimą paskirti pačių 
įvairiausių gydomųjų žolynų tyrimams.

Keliaudama po Lietuvą E. Šimkūnaitė ne tik ieškojo 
vaistinių augalų radimviečių, bet taip pat rinko tautosaką 
bei žodžius lietuvių kalbos žodynui. Nepaprastai turtingas ir 
išmoningas buvo ir pačios mokslininkės žodynas. Kai kurie 
jos į pasaulį paleisti posakiai iki šiol sklando ir prisimenami 
su šypsena. „Nu, varlos...“, – į jos paskaitas būriais plūdusius 
studentus pasveikindavo mokslininkė. O patarimo prašyti 
atėjusius žmones įspėdavo: „Tik vieno neprašykit: iš durno 
razumną padaryti. Ir kad kaimyno žmona jus mylėtų. Šito 
tikrai nesiimu ir nesiimsiu...“.

Nors E. Šimkūnaitė mėgdavo iš savęs pasijuokti 
pasivadindama ragana, kartais paburdavo iš augalų ar 
delno, tačiau iš tiesų ji buvo visiškai atsidavusi mokslui ir į 
vaistines augalų savybes žiūrėjo labai atsakingai. Ji pykdavo, 
kai kas nors su augalais elgdavosi nemokšiškai, užsiimdavo 
savigyda ir visuomet sakydavo, kad „nėr žolynų negydančių, 
tik atitikt reikia“.

Aplenkė savo laiką
O „atitikt“ E. Šimkūnaitė tikrai mokėjo. Kaip Mokslų 

akademijoje surengtame mokslininkės 95-ojo gimtadienio 
minėjime kalbėjo Lietuvos onkologijos instituto gydytojas 
fitoterapeutas Juozas Ruolia, daugybė E. Šimkūnaitės aprašytų 
vaistinių augalų savybių plačiai žinomos šiuolaikinėje viso 
pasaulio farmacijoje. 

„Be to, E. Šimkūnaitė žinojo, kad augalai turi savo 
biolaukus, kuriais galima paveikti žmogaus biolauką. Todėl 
mokslininkė labai saugodavo vaistinių augalų radimvietes, 
neleisdavo jų niokoti, išpjauti visų augalų. Nes tik tokiose 
vietose augantys augalai turi gerus biolaukus“, – pasakojo 
J. Ruolia.

Pasak Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo 
pirmininkės Birutės Karnickienės, galima sakyti, kad E. 
Šimkūnaitė tam tikra prasme aplenkė savo gyventą laiką, 

nes kai kurios jos propaguotos idėjos populiarios tapo tik 
prabėgus keliems dešimtmečiams.

„Dabar mes kalbame apie ekologiją, sveiką gyvenimo 
būdą ir panašius dalykus. E. Šimkūnaitė dar tuomet apie tai 
šnekėjo, ragino maitintis sveikai, dėvėti iš natūralių medžiagų 
pagamintus drabužius, propagavo ekologijos, gamtosaugos 
idėjas“, – kalbėjo B. Karnickienė.

Taigi E. Šimkūnaitės palikimas ir šiandien tebegyvuoja 
. Mokslų akademijoje vykusio vakaro metu buvo pristatytas 
visiškai naujas leidinys „Eugenijos Šimkūnaitės receptų 
rinkinys“,  kuriam po visas pakampes pabirusius mokslininkės 
receptus surinko Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus. 
Prekyboje pasirodė jau antroji E. Šimkūnaitės vardo arbatų 
linija, kurią pagal mokslininkės receptus ir patarimus sukūrė 
bei į švelnias kaip šilkas pagalvėles supakavo „Acorus 
vaistažolių“ ekspertai.

Neatstumdavo nė vieno
Anot B. Karnickienės, E. Šimkūnaitės atminimas neblėsta, 

nes visoje Lietuvoje vis dar gausu žmonių, prisimenančių 
mokslininkės asmenybę ir jos gerus darbus. Visi, kurie į ją 
kreipdavosi patarimo, nesvarbu, ar eiliniai kaimo žmonės, 
ar aukšti pareigūnai, sulaukdavo pagalbos. O žmonės į E. 
Šimkūnaitę kreipdavosi pačiais įvairiausiais klausimais, 
nebūtinai susijusiais su žolynais ir sveikata.

„Kai „Valstiečių laikraštyje“ E. Šimkūnaitė turėjo savo 
patarimų skiltį, į ją kreipdavosi žmonės dėl įvairiausių  
problemų. Būdavo net tokių, kurie klausdavo, kaip išnaikinti 
muses, atsikratyti pelių ar ką daryti, kad negirgždėtų sodybos 
vartai. Į visus klausimus Eugenija visuomet atsakydavo, nė 
vieno nepamiršdavo. Tikriausiai tai ir traukė žmones“, – 
svarstė B. Karnickienė.

Be to, visi žinojo, kad E. Šimkūnaitė turi tvirtą stuburą, 
nepataikauja niekieno nuomonei ir visuomet rėžia teisybę. 
Tad žmonės jautė, kad jos patarimai yra sąžiningi ir teisingi.

„Eugenija taip pat buvo puiki psichologė, labai gerai 
išmanė žmonių santykius. Per jos gimtadienius, kurie 
visuomet būdavo didelės šventės, ji žinodavo, ką prie ko 
sodinti, kaip viską organizuoti, kad visi būtų linksmi ir 
patenkinti. Ji žinojo, kad egzistuoja žmonių biolaukai, 
kuriuos reikia derinti. Net daug laiko kartu praleidžiantiems 
sutuoktiniams siūlydavo bent atostogauti atskirai, kad 
vienas nuo kito pailsėtų ir pasiilgtų. Juk anksčiau kaimuose 
darbai buvo skirstomi: vyrai išeidavo į laukus, moterys 
likdavo namuose prie ruošos darbų. O šiandien vyras su 
žmona vis stumdosi mažose daugiabučių „dėžutėse“. Tik, 
žinoma, reikėtų nepamiršti pareigų šeimai“, – juokdamasi 
mokslininkę citavo Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir 
paramos fondo pirmininkė.

E. ŠIMKŪNAITĖS PALIKIMAS: „NĖR NEGYDANČIŲ 
ŽOLYNŲ, BET RAZUMNO IŠ DURNO NEPADARYS IR JIE“

jubiLiejai
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ką nusinešė su savim išeidama.
Eugenija Šimkūnaitė nekreipdavo dėmesio į 

nepriteklius, tenkindavosi mažu, materialinės gėrybės jai 
neturėjo reikšmės. Mėgo savo bendradarbius. Būdama 
pensijoje dažnai ateidavo į Vyriausiąją farmacijos valdyba, 
domėjosi savo „įpėdinės“ – vaistažolių skyriaus viršininkės 
Birutės Karnickienės darbu ir jai patikėdavo daugelį savo 
reikalų, mokydavo ją.

Iki pat mirties domėjosi farmacijos problemomis. 
Buvo Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės narė. Vos 
mėnuo prieš savo mirtį dalyvavo Lietuvos farmacijos 
sąjungos suvažiavime Vilniuje. Po suva-žiavimo netikėtai 
sunegalavusi į gydytojus nesikreipė, gydėsi pati. Mirė 
beveik staiga - ją be sąmonės surado bendradarbės. 
Ligoninėje gulėjo vos keletą dienų. Mirė 1996 m. sausio 
27 d.

Prieš mirtį atgautą tėvų žemę padovanojo Tauragnų 
vidurinei mokyklai, o butą ir kuklias santaupas testamentu 
paliko Lietuvos farmacijos sąjungai. Buvo palaidota 
Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis Tauragnų 
aukštame Kapinių kalnelyje, šalia tėvų. Ant kapo prašė 
pasodinti vyšnią.

Buvo vieniša, giminių neturėjo. Užgeso palydėti savo 
bendradarbių E. Čerkauskaitės ir L. Bulkauskaitės. Jos 
globėja Birutė Karnickienė buvo komandiruotėje. Prieš 
mirtį ją aplankė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kurį 
taip pat gydė žolelėmis...

1997 m. Lietuvos farmacijos sąjunga įsteigė Eugenijos 
Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondą, kurio tikslas remti 
vaistažolių tyrinėjimus, sutvarkyti dr. E. Šimkūnaitės 
mokslinį ir literatūrinį palikimą, remti neturtingus 
farmaciją ir vaistažoles studijuojančius studentus. Fondo 
prezidentas – botanikas, prof. Romas Pakalnis, fondo 
valdybos pirmininkė – provizorė Birutė Karnickienė.

Daktarės Eugenijos Šimkūnaitės suremontuotame 
bute įkurtas daktarės memorialinis muziejus. Fondas daug 
nuveikė tvarkydamas E. Šimkūnaitės palikimą. Po jos 
mirties buvo išleistos knygos: „Indraja – saulės duktė“, 
„Gyvenimo receptai“, „Gyvenimo paslaptys ir lemtys“, 
„Gyvenimas be tablečių“, amžininkų prisiminimai apie 
daktarę „Amžinai žydėk atsiminimo vyšnia“. Tauragnų 
mokyklai buvo suteiktas Eugenijos Šimkūnaitės vardas. 
2000 m. Vilniuje E. Šimkūnaitės vardu pavadinta gatvė, prie 
namo, kuriame gyveno daktarė prikalta meniška atminimo 
lenta. 2013 m. Vilniuje, Lazdynų rajone, skverelyje netoli 
E. Šimkūnaitės buto, pastatytas ir iškilmingai atidengtas 
granitinis paminklinis akmuo Eugenijos Šimkūnaitės 
atminimui. Surengti jos atminimo vakarai.

Šių metų kovo 12 d. toks atminimo vakaras, skirtas 
paminėti Eugenijos Šimkūnaitės 95 metų sukakčiai buvo 
surengtas Mokslų Akademijos posėdžių salėje. Į minėjimą 
susirinko pilna salė, kai kam net teko stovėti.

Vakarui vadovavo prof. R. Pakalnis. Savo įžanginiame 
žodyje jis pasidžiaugė, kad pagerbti daktarės atminimą, 
susirinko tiek daug vilniečių. Tai rodo, kai daktarės 
prisiminimas iki šiol gyvas, kad žmonės nepamiršo šios 
iškilios mokslininkės įdomių paskaitų, jos nuveiktų darbų.

Pirmiausia vakaro dalyviams buvo parodytas 

dokumentinis H. Šablevičiaus filmas „Žiniuonė“ bei 
ištraukos iš Lietuvos Kino kronikos. Iš ekrano žvelgė 
paprasta besišypsanti, darbo rūbais vilkinti, renkanti 
vaistažoles, aiškinanti jų gydomąsias savybes, bemokanti 
vaistažolinkystės jaunimą, mokslininkė, geraširdė, o 
kartais ir pikta daktarė Eugenija, Gesė, kaip ji pati save ir 
draugai ją vadino.

Po to sekė Nacionalinio vėžio instituto gydytojo 
fitoterapeuto Juozo Ruolios pranešimas apie vaistinius 
augalus, kaip padedamoji terapija gydant įvairias vėžio 
atmainas. Pranešimą iliustravo ekrane rodomi vaizdai 
– augalų nuotraukos ir pagrindinės pranešimo tezės. 
Visi su dėmesiu klausėsi įdomaus pranešimo, nors 
daktarė Šimkūnaitė ne kartą yra pasakiusi, kad „liaudies 
medicina nežino vaistų nuo vėžio. Bet mokslas žengia 
pirmyn ir kaskart atranda naujus dalykus ar primena senai 
pamirštus...“

Lietuvos farmacijos ir medicinos istorijos muziejaus 
direktorius doc. Tauras Mekas pasidalino savo prisiminimais 
apie daktarę. Pastebėjo, kad dabar Lietuvoje atsirado 
labai daug vaistinių augalų „žinovų“, gydančių žmones, 
tačiau neturinčių jokio mokslinio tam pasiruošimo ir 
dažnai nežinančio, kad vaistažolės gali ne tik padėti, bet ir 
pakenkti, o svarbiausias medicinos dėsnis yra nepakenkti... 
Docentas apgailestavo, kad nebėra daktarės Eugenijos, 
kurios pagrįsti, šmaikštūs žodžiai padėtų visuomenei 
susivokti dabartiniame „vaistažolių  reklamos“ pasaulyje.

Po to kalbėjusi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir 
paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė ir 
pristatė auditorijai naują knygą – „Eugenijos Šimkūnaitės 
receptų rinkinys“, kurią dabar išleido fondas. Šią knygą 
sudarė provizorė Birutė Karnickienė. Joje surašytos 
Eugenijos Šimkūnaitės išsakytos mintys ir susisteminti 
daktarės parašyti receptai – vaistinių augalų mišiniai 
įvairioms ligoms, lėtinėms ir chroniškoms gydyti. Birutė 
Karnickienė taip pat priminė daktarės biografiją ir jos 
nuveiktos darbus, daktarės parašytas knygas: „Girios 
medeliai, žali žaliuonėliai“, „Gyvačių karalystė“, „Ką tik 
žino „ragana“ arba gyvenimas be tablečių“.

Vakaro pabaigai studenčių folklorinis trio padainavo 
keletą lietuvių liaudies dainų,

Vakaras užsitęsė. Po kelių dalyvių prisiminimų apie 
daktarę, teko skirstytis. Pirmininkas prof. R. Pakalnis 
pakvietė visus ateiti į būsimą daktarės Eugenijos 
Šimkūnaitės 100 metų jubiliejaus minėjimą ir pažadėjo, 
kad tuomet bus gauta didesnė salė. Prašė visas pažadėti 
dalyvauti .

Mums, Lietuvos farmacininkams, tikrai džiugu, kad 
mūsų tarpe buvo tokia iškili asmenybė, kaip vaistininkė, 
mokslininkė, vaistinių augalų žinovė, kraštotyrininkė 
Eugenija Šimkūnaitė. Tikimės, kad jos šviesus atminimas 
dar daug metų liks žmonių širdyse,  vėliau jos darbus 
primins jos knygos.

Regina Žukienė,
E, Šimkūnaitės  bendradarbė

2015 03 16 Vilnius

jubiLiejai
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P  R  O  G  R  A  M  A

 Birželio 14 d., šeštadienis
12.00 – 19.00  - Atvykimas  į  „Ajerinės“ sodybą,  kur vyks dalyvių  registracija, po to apsižvalgymas, 

palapinių statymas arba įkurtuvės kambariuose, norintys dalyvaus konferencijoje.
12.00 – 18.00  - Mokslinė-praktinė konferencija „Farmacijos aktualijos“
19.00 – 20.00  - Vėliavos pakėlimas, sveikinimai ir pasisveikinimai, farmacijos 
                           poetų  posmai...
20.00 – 20.30  - Anykščių rajono vaistininkystės praeitis, dabartis ir ateitis... – 
                           pasakoja  vaistininkas Remigijus Judickas
20.30 – 22.00  - Atvežtinė-Sudėtinė Vakarienė 
22.00 – 23.00  - Gyvos muzikos koncertas
23.00 – iki gilaus  vidurnakčio  -  Vakaronė ant Rubikių ežero kranto. Dainų kūrėjų ir atlikėjų programa, 

dalyvaujant profesionalams ir mėgėjams; apmąstymai  prie liepsnojančio laužo apie mūsų 
profesijos dabartį ir ateitį; talentingų solistų ir studentų naujausių kūrinių perklausa 

 Birželio 14 d., sekmadienis
08.00 – 09.00  - Rytinė mankšta, SPA  procedūros ežere, pusryčiai.
10.00  - 13.00  - Ekskursija į Anykščius aplankant:
 - Vaistininko, literatūros klasiko Antano Vienuolio-Žukausko  memorialinį namą-muziejų, S 

Petraškos akmens tapybos parodą
 - Anykščių bažnyčios apžvalgos bokštą
 - J. Biliūno „Laimės žiburio“ piliakalnį
14.00 – 15.00  - Tradicinė žuvienė  ir dar kai kas…
15.00  - 16.00  - Rėmėjų ir dalyvių programa – konkursai, viktorinos, sportinės varžybos ir t.t. 
16.00 – 16.30  - Gražiausios palapinės konkursas ir jos gyventojų apdovanojimas
16.30  –17.00  - Pažymėjimų (6 val.) įteikimas. Vėliavos nuleidimas.

1997 m. Tauragnuose vyko LFS organizuotos pirmosios 
“Farmacijos dienos-97”. Čia susipažinome su dr. Eugenijos 
Šimkūnaitės tėviške, išgirdome įdomių pasakojimų apie šio 
krašto farmacijos praeitį, diskutavome apie mūsų profesijos 
dabartį ir ateitį… 

 “Farmacijos dienos-98” vyko gražiose Kupiškio 
apylinkėse prie Puožo ežero. 

 “Farmacijos dienos-99” vyko Pamario krašte, Nemuno 
deltoje esančioje Rusnėje. 

 “Farmacijos dienos-2000” vyko Palūšėje- Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 

 “Farmacijos dienos-2001” vyko Plateliuose, Žemaitijos 
nacionaliniame parke 

 “Farmacijos dienos-2002” vyko Marcinkonyse, Dzūkijos 
nacionaliniame parke. 

 “Farmacijos dienos-2003” vyko Karklėje šalia Girulių 
“Pasakos”stovyklavietėje. 

 “Farmacijos dienos-2004” vyko Anykščiuose “Šilelio” 
poilsio namų stovyklavietėje. 

 «Farmacijos dienos-2005» vyko Birštone, ant Nemuno 
kranto.

 “Farmacijos dienos-2006” vyko Palūšėje- Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 

 “Farmacijos dienos-2007” vyko Latežerio stovyklavietėje 
netoli Druskininkų

 “Farmacijos dienos-2008” vyko Dauguose irklavimo 
bazėje ant Daugų ežero kranto

 “Farmacijos dienos-2009” vyko Molėtų raj. „Želvynės“ 
kaimo sodyboje prie Želvų ežero

 “Farmacijos dienos-2010” vyko Šilalės raj. Pagramančio 
regioniniame parke 

 „Farmacijos dienos-2011“ vyko Trakų istoriniame-
nacionaliniame parke

 „Farmacijos dienos-2012“ vyko Metelių regioniniame 
parke

 „Farmacijos dienos-2013“ vyko Plateliuose, Žemaitijos 
nacionaliniame parke. 

 „Farmacijos dienos-2014“ vyko Rusnėje, Nemuno deltos  
regioniniame parke

Šiais metais LFS kviečia visus – Koleges ir Kolegas su 
gausiomis Šeimynomis, Draugais ir Draugėmis, Darbdaviais 
ir Bendradarbiais, Bičiuliais ir Studentais  po savaitės darbų 
šeštadienį, birželio 13 d. atvykti į prie Rubikių ežero esančią 
kaimo turizmo sodybą „Ajerinė“ (12 km nuo Anykščių). 

Atvykę šeštadienį galės apsigyventi patogiuose pagal 
prieinamą kainą (10 eurų už naktį asmeniui) dviviečiuose 
arba keturviečiuose kambariuose. Romantikos mėgėjai 
galės įsikurti savo pastatytose palapinėse (5 eurai už vietą) 
ežero pakrantėje. Kadangi “po stogu” vietų skaičius ribotas, 
rekomenduojame iš anksto rezervuotis nakvynei norimus 
kambarius gavus šią programą.

Šis tas iš “Farmacijos dienų” istorijos…

iš LFs veikLos

Mielos Kolegės, Mieli Kolegos!

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba maloniai kviečia Jus
su šeimos nariais ir draugais dalyvauti

jau tradicinėse

FARMACIJOS DIENOSE–2015,
kurios vyks  prie RUBIKIŲ ežero  „Ajerinės“ sodyboje

2015 m. birželio mėn. 13–14 d.

iš LFs veikLos
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Kas, Kur, Kada

2015 m. balandžio 23-25 d. Gdanske (Lenkija) 
vyko tarptautinė konferencija tema “Pramoninės 
vaistų gamybos naujovės“. Ši konferencija vyko 
„POLPHARMA“ vaistų kompanijos konferencijų 
salėje. Lietuvos vaistininkų grupė, kurią organizavo LFS 
bendradarbiaudama su UAB „ENTAFARMA“, išklausė 
pranešimus apie pramoninės vaistų gamybos naujoves, 
kurios įdiegtos šiuolaikinių vaistų technologijoje. 
Išsamus pranešimas buvo padarytas apie vaistų 
kokybės kontrolę, apie inovacijas logistikos srityje. 
Apžvalginis pranešimas buvo skirtas generinių vaistų 
kokybės užtikrinimui Lenkijos farmacijos įmonėse bei 
kitose ES šalyse. Lietuvos vaistininkams buvo įdomu 
susipažinti su farmacinės rūpybos elementų diegimo 
patirtimi Lenkijos ir kitų ES šalių visuomenės vaistinėse. 
Konferencijos dalyviams buvo pateiktas pranešimas 
apie vaistų pardavimo degalinėse neigiamus aspektus 
kai kuriose ES šalyse. Su dideliu dėmesiu vaistininkai 
išklausė pranešimą apie Lenkijos vaistinių farmacinės 
veiklos rodiklių analizę, palyginus dviejų metų 
rezultatus. Konferencijos dalyviams buvo sudarytos 
sąlygos susipažinti su kompanijos „POLPHARMA“ 
gaminamų vaistų asortimento augimo raida per šios 
įmonės 80 metų veiklos laikotarpį. Šiais metais 
kompanija pažymi garbingą gamybinės veiklos sukaktį. 
Teko akivaizdžiai susipažinti su įmonės naujausia 
technologine įranga, su geros gamybos praktikos 
(GMP) standartų diegimo raida, su įmonės vystymo 
perspektyvomis. Po konferencijos vaistininkų delegacija 
susipažino su karo metu sugriauto Gdansko senamiesčio 
restauruota architektūra, aplankė šio miesto vaistines. 
LFS vardu norime padėkoti farmacijos magistrui 
Rokui Paulauskui ir kitiems „Polpharma“ kompanijos 
darbuotojams už sudarytas sąlygas pravesti naudingą 
kvalifikacijos kėlimo konferenciją ir galimybę pamatyti 
modernią vaistų gamybos įmonę.

Europos Sąjungos (ES) sveikatos ir maisto saugos 
komisarui P. Vyteniui Povilui Andriukaičiui

2014-12-04

Augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto 
papildų tausojantis racionalus vartojimas, užtikrinant 
gyventojų ligų prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą 

Strateginis planas

Problema 
Užtikrinant gyventojų ligų prevenciją ir sveiką gyvenimo 

būdą, kompetetingi, turintys universitetinį bazinį medicines, 
farmacijos išsilavinimą, fitoterapijos spacialistai privalo 
orientuoti gyventojus į augalinių vaistinių ir homeopatinių 
preparatų bei maisto papildų tausojantį racionalų vartojimą. 

Dabartinė situacija
Daugelis augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei 

maisto papildų yra priskirti bereceptinių vaistinių preparatų 
grupei ir yra lengvai prieinami ir vartojami šalies gyventojų.

Juose  esantys biologiškai aktyvūs junginiai pasižymi 
įvairiais terapiniais poveikiais, todėl šių preparatų 
vartojimas privalo būti stebimas profesionalių sveikatos 
priežiūros specialistų. Augalinių vaistinių ir homeopatinių 
preparatų bei maisto papildų vartojimas tuo pačiu metu su 
cheminiais vaistiniais preparatais sukelia nenumatytus ir 
nepageidaujamus poveikius ligoniui. Teisingos informacijos 
trūkumas apie augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų 
bei maisto papildų tausojantį racionalų vartojimą ir paplitusi 
komercinė reklama masinėse informacijos priemoėse, 
socialiniuose tinkluose bei populiariuose nerecenzuojamuose 
leidiniuose ir publikacijose  dažnai sukelia pavojų žmogaus 
sveikatai., kartais ir gyvybei.

Vienas iš svarbiausių uždavinių, sprerndžiant augalinių 
vaistinių preparatų ir maisto papildų racionalų vartojimą – jų  
standartizavimas ir harmonizavimas.

Antras uždavinys šių preparatų autorizavimas rinkoje. 
Skirtingose  Europos Bendrijos šalių rinkose tie patys 
preparatai yra priskiriami įvairioms grupėms ir jiems keliami 
skirtingi produktų autorizavimo reikalavimai.

Trečias uždavinys – stebėjimas ir analizavimas augalinių 
vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto papildų 
kokybės, cheminės sudėties, saugumo ir efektyvumo bei jų 
Internetinės prekybos tendencijų Europos Bendrijoje, nes 
dauguma šių produktų įsigijima iš Kinijjos, Tailando ir kitų 
šalių.

Problemos bei uždavinių sprendimo būdai 
Augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto 

papildų harmonizavimo klausimai keletą metų intensyviai 
nagrinėjami nacionalinėse kompetetingose sveikatos 
institucijose. Jose pasiūlyti sprendimai analizuojami 
Europiniame lygmenyje Europos Vaistų Agentūros Augalinių 
Vaistinių Produktų Komitete.

Europos savigydos pramonės asociacija (Association 
of the European Self-Medication Industry, AESGP) 
aktyviai dalyvauja augalinių vaistinių produktų ir maisto 
papildų harmonizavimo procese inicijuodama kasmetines 
tarptautines konferencijas ir kviesdama dalyvauti šios 
srities profesionalus. Deja, šiuose renginiuose ir diskusijose 
dalyvavimas sunkiai prieinamas akademinei visuomenei ir 

jauniems specialistams.dėl aukštų mokesčių konferencijos  
dalyviams. 

2014 metų kovo 4 dieną Europos Parlamento Aplinkos, 
Sveikatos ir Maisto Saugos Komitetas organizavo viešąjį 
seminarą, skirtą ligų prevencijai ir sveikam gyvenimo būdui 
(Workshop on Prevention and Healthy Life). 

2014 metais spalio 7-8 dienomis Briuselyje įvykusioje 
AESGP dviejų dienų konferencijoje buvo nagrinėjami 
augalinių vaistinių produktų ir maisto papildų harmonizavimo 
klausimai. 

2014 metų lapkričio 4-5 dienomis Romoje įvyko Italijos 
pirmininkavimo Europos Tarybai kontekste organizuotas 
neeilinis Europos Vaistų Agentūros Augalinių Vaistinių 
Produktų Komiteto posėdis, kuriame buvo nagrinėjama 
Europos Vaistų Agentūros ir Europos Maisto Saugos 
Agentūros spacialistų vertinimai, susiję su tradiciniais 
augaliniais vaistiniais produktais ir maisto papildais. 

Detaliai išanalizavus šių renginių programas, nustatyta, 
kad augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto 
papildų racionalaus vartojimo, savigydos, vaistinės augalinės 
žaliavos receptūros etnopaveldo  bei jos cheminės sudėties 
tyrimo klausimai nebuvo nagrinėti. Būtina 2015 metais 
Europos Parlamente organizuoti viešąjį renginį tematika 
“Augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto 
papildų tausojantis racionalus vartojimas, užtikrinant ligų 
prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą”.

Perspektyvinis problemos sprendimas
2015 metų antroje pusėje Europos Parlamento Aplinkos, 

Sveikatos ir Maisto Saugos Komiteto iniciatyva organizuoti 
Europos viešąjį renginį, kuriame būtų nagrinėjamas 
Augalinių vaistinių ir homeopatinių preparatų bei maisto 
papildų tausojantis racionalus jų vartojimas, užtikrinantis 
Europos Bendrijos šalių gyventojų ligų prevenciją ir sveiką 
gyvenimo būdą.

Dr. Vitalija Povilaitytė-Petri  (kontaktinis asmuo Briuselyje} 

Prof. dr. Ona Ragažinskienė 
Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno botanikos sodo Vaistinių 
ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vedėja, Lietuvos 
Farmacijos sąjungos viceprezidentė (kontaktinis asmuo Lietuvoje) 

Akademikas, prof. habil. dr. Audrius Maruška 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Dr. Artūras Kažemekaitis 
Europos Vaistų Agentūros Augalinių Vaistinių Produktų Komiteto  
narys iš Lietuvos Respublikos

Doc. dr. Audronius Lukošius
Europos Vaistų Agentūros Augalinių Vaistinių Produktų Komiteto  
narys iš Lietuvos Respublikos, Lietuvos Sveikatos mokslų 
universitetas 

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius 
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas

Doc dr. Tauras Mekas 
Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos medicinos ir 
Farmacijos muziejaus direktorius

Prof. dr. Nijolė Savickienė Lietuvos Sveikatos mokslų 
universitetas

Prof. dr. Liudas Ivanauskas Lietuvos Sveikatos mokslų 
universitetas

iš LFs veikLos
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iš LFs veikLosKas, Kur, Kada

2015 m. gegužės 22 d. Kaune vyko konferencija 
„Farmacijos aktualijos 2015“, kurią organizavo 
LSMU MA Podiplominių studijų centro Farmacijos 
specialistų kursai. Konferenciją pradėjo Vaistų 
technologijos ir socialinės farmacijos katedros vedėjas 
prof. habil. dr. Arūnas Savickas. Išsamų pranešimą, kurio 
tema buvo „Farmacijos politikos gairės. Kokių pokyčių 
tikėtis artimiausiu penkerių metų laikotarpiu“ padarė 
Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.  
Gausiai susirinkę vaistininkai ir jų padėjėjai su 
įdomumu išklausė UAB „Armila“ direktoriaus 
Remigijaus Mielinio pranešimą, kurio pavadinimas: 
„Globalaus klimato atšilimo įtaka farmacijos sistemai. 
Ar galėjome to išvengti“. Kitų pranešėjų temos 
buvo: „Skaidrumo „vaistai“ farmacijoje“ (Rūta 
Mrazauskaitė, „Transparency International“ Lietuvos 
skyriaus projektų vadovė), „ES finansuojami projektai. 
Kaip pradėti farmacijos verslą ir sėkmingai jį vystyti“ 
(Edita Bagdonaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros projektų vadovė), „Emigravusio vaistininko 

patirtis: ar verta priimti darbo užsienyje pasiūlymą?„ 
(Rūta Avėnienė, vaistininkė), „Farmacijos specialisto 
etiketas. Moteriškumo paieškos vaistinėje“ (Giedrius 
Drukteinis. VU lektorius), „Farmacijos detektyvai“ 
(Tauras Mekas, Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejaus direktorius).

Konferencijos dalyviams buvo pristatyti Farmacinės 
rūpybos moduliai., veikė vaistų gamintojų produkcijos 
paroda.
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2015 m. balandžio 20 d. Vilniuje įvyko tarptautinė 
konferencija tema „Neformalaus mokymo programa, 
skirta farmakotechnikų (vaistininkų padėjėjų) 
kvalifikacijos kėlimui Vilniaus universitete“. 
Ši tarptautinė konferencija buvo organizuota 
bendradarbiaujant su Lietuvos farmacijos sąjunga 
(LFS). Konferenciją pradėjo dr. Kostas Ivanauskas 
padaręs pranešimą apie farmakotechnikų tobulinimo 
programą ir būsimas studijas Vilniaus universitete. Apie 
farmakotechnikų rengimo ir profesinės veiklos patirtį 
išsamų pranešimą perskaitė Rygos pirmojo medicinos 
koledžo lektorė Ruta Kidika. Apie farmakotechnikų veiklą 
Lenkijoje kalbėjo šios šalies Farmacijos rūmų valdybos 

Kas, Kur, Kada

narys dr. Jerzy Lazowski. „Vaistininko kompetencijos 
svarba kasdienėje veikloje“ – tokį pranešimą padarė 
„Nemuno vaistinės“ atstovė Jūratė Švarcaitė. Apie 
mokymosi visą gyvenimą svarbą ir universiteto misiją 
pranešimą skaitė Vilniaus universiteto dr. Daiva Lepaitė. 
Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) požiūrį į 
farmakotechnikų ir vaistininkų bendradarbiavimą pristatė 
LFS prezidentas prof. habil.. dr. Eduardas Tarasevičius. 
Konferencijos klausytojų daugumą sudarė kvalifikaciją 
keliantys Vilniaus universitete farmakotechnikai, 
Vilniaus vaistinių vaistininkai, dėstytojai. Konferencijos 
metu vyko diskusijos, nuomonių pasikeitimas, pateikti 
pasiūlymai kaip tobulinti studijų procesą.

iš LFs veikLos
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istorinės vaistinės

Seniausia Romos vaistinė „La Farmacia di Santa 
Maria della Scala“ yra miesto Trastevere šalia Marijos 
vardu pavadintos bažnyčios, kuri buvo pastatyta 1590 
metais ir šalia jos buvusiame Basųjų karmelitų ordino 
vienuolyne. Nuo 1700 m. ši vaistinė aptarnavo ne tik 
vienuolius, bet ir šio rajono gyventojus ir netgi Popiežių. 
Vaistinės interjeras beveik nepasikeitė iki šių dienų. Tiesa, 
ši vaistinė 1954 metais nutraukė savo farmacinę veiklą. 

Vaistinės oficinos išlikę senoviški baidai, lentynose 
įspūdingi „štanglazai“ su buvusių vaistų likučiais, sienos 
dekoruotos nuostabaus grožio freskomis, laboratorijoje 
eksponuojami senieji vaistų gamybos prietaisai. Taigi, 
jeigu busite Romoje, būtinai aplankykite šią vaistinę, 
kurioje gidu bus visažinis vienuolis.

Adresas: Roma, Trastevere rajonas, Via della Scala 23.

Kas, Kur, Kada

2015 m. balandžio mėn. 24 d. Čikagoje įvyko 
Amerikos lietuvių farmacininkų asociacijos (LAPAS) 
pavasario susirinkimas. Šio susirinkimo tema „Mano 
pasirinkimas – farmacija“. Gausiai susirinkę Čikagos 
vaistininkai sveikino svečią ir Lietuvos vaistininką, 
UAB „ENTAFARMA“ generalinį direktorių TAURĄ 
ENDRIUKATĮ. Su dideliu dėmesių susirinkusieji 
išklausė kolegos T. Endriukaičio pranešimą apie 
dabartinę farmacijos būklę Lietuvoje, apie vaistų 
didmeninę prekybą, apie vieną svarbiausių šio profilio 
įmonę „Entafarma“. Visiems buvo malonu išgirsti 
apie Farmacijos muziejų, kuris įsteigtas šioje įmonėje 
buvusio Kidulių vaistininko Endriukaičio surinktos 
kolekcijos pagrindu.

Sūnus Tauras, pasirinkęs Tėvo profesiją ir ją 
įskiepijęs vyresniam sūnui Tautvydui, neabejingas ir 
farmacijos istorijai, nuolat papildo šį muziejų naujais 
eksponatais. Į minėtą susirinkimą vaistininką T. 
Endriukaitį pakvietė LAPAS viceprezidentas Juozas 
Kalvaitis, kuris kasmet aplanko Lietuvą, bendrauja su 

LFS nariais, dalyvauja FIP kongresuose su Lietuvos 
delegacija. Apie LAPAS veiklą ir JAV farmacijos 
sistemą papasakojo vaistininkė Irena Juškienė, kuri 
aplanko Lietuvą su šeimos nariais, jų tarpe dukra Alicija, 
pasirinkusią vaistininkės profesiją. Susirinkimas praėjo 
nuoširdžioje aplinkoje bendraujant apie vaistininko 
profesiją.
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) 
organizuoja vaistininkų išvyką į Tarptautinės 
farmacijos federacijos  (FIP) Farmacijos 
mokslų ir praktikos 75-jį Pasaulinį kongre-
są, kuris vyks Diuseldorfe (Vokietija),  
2015 m. rugsėjo 28 d. - spalio 3 d. 

Jo šūkis „Geresnė praktika – jai ji 
remiasi mokslu ir įrodymais pagrįsta“.

LFS kviečia kolegas iš anksto planuoti 
komandiruotę arba vykti atostogų metu 
kelti savo profesinę kvalifikaciją šiame 
tarptautiniame forume. Kongreso dalyviams 
bus įteikti pažymėjimai, įvertinant kiekvieną 
dalyvavimo kongrese darbo dieną 9 val.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis 
į LFS būstinę el. paštu: LFSpharm@takas.lt,  
www.lfsajunga.lt arba mob. tel. 868714474.


