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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 
s p a u d o s  L F S  X X X 
suvažiavimo proga.

Svarbu mums, vienos 
s en iaus ių  žmon i jo s 
istorijoje profesijų atstovams ypač jautriai ir atsakingai 
aptarnauti pacientus ir tuo būdu prisidėti prie mūsų 
profesijos prestižo kėlimo. Šiame žurnalo numeryje Jūs 
rasite straipsnius apie farmacijos sektoriaus aktualijas. 
Skaitytojams pateikiame informaciją apie FIP 75-ąjį 
kongresą Diuseldorfe, Farmacijos fakulteto naujienas. 
Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 
75 metų. Skaitytojai susipažins su dr. Henriko Dūdėno 
memuarų tęsiniu ir vaistininkės Irenos Rastauskienės  
interviu. Skaitytojai ras fotoreportažą iš „Farmacijos 
dienų-2015“ ir iš tradicinio grupės draugų susitikimo 
Rusnėje.

Šiame žurnale pažymima Lietuvos farmacijos 
mokslo sukaktis - 230 metų ir VVKT  20-metis.

Muziejų mėgėjai galės susipažinti su fotoreportažu 
iš Vokietijos farmacijos muziejaus Haidelberge.

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

Vyr. redaktorius prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

REDAKCINE KOLEGIJA
Vaist., gyd. Laimis Akramas, klinikine farmacija, mikrobiologija; 
doc. dr. Zita Barsteigienė, farmakognozija; dr. Romualdas Basevičius, 
farmakologija; prof. dr. Vitalis Briedis, vaistų technologija; prof. dr. 
Liudas Ivanauskas, toksikologinė chemija, vaistų technologija; doc. dr. 
Rimantas Klimas, vaistų technologija; doc. dr. Romaldas Mačiulaitis, 
klinikinė farmacija, farmakoterapija; doc. dr. Tauras Antanas Mekas, 
farmacijos istorija, socialinė farmacija; doc. dr. Vaidas Skyrius, 
socialinė farmacija; prof. habil. dr. Paulius Vainauskas, toksikologinė 
chemija; dr. Regina Žukienė, farmacijos istorija, socialinė farmacija; dr. 
Jonas Grincevičius, socialinė farmacija; doc. dr. Raimondas Radžiūnas, 
socialinė farmacija.

REDAKCINĖS KOLEGIJOS PATARIAMOJI VALDYBA
Vaist. Marytė Ūzienė – LFS Vilniaus krašto pirmininkė; vaist. 
Astrida Tamošiūnienė – LFS Kauno krašto pirmininkė; vaist. Jolanta 
Narbutienė – LFS Panevėžio krašto pirmininkė; vaist. Vida Grušienė 
– LFS Šiaulių krašto pirmininkė; vaist. Danutė Varvolytė – LFS 
Klaipedos krašto pirmininkė.

REDAKCINĖS KOLEGIJOS KONSULTANTAI
Doc. dr. Algis Baranauskas, socialinė farmacija; doc. dr. Jurga 
Bernatonienė, vaistų technologija; doc. dr. Vidmantas Dirsė, organinė 
chemija; doc. dr. Valdas Jakštas, farmakognozija; doc. dr. Audronis 
Lukošius, farmakognozija; doc. dr. Rūta Marksienė, toksikologinė 
chemija; dr. Žydrūnas Martinėnas, vaistų technologija; vaist. Jadvyga 
Mikalauskienė, farmacijos istorija; dr. Vilma Petrikaitė – vaistų 
chemija; doc. dr. Ona Ragažinskienė, farmakognozija; dr. Saulė 
Velžienė, vaistų technologija; vaist. Liudvikas Rulinskas, farmacijos 
istorija; vaist. Birutė Varanavičienė, klinikinė farmacija; vaist. Liudas 
Šlepikas, vaistų chemija.

REDAKCINĖS KOLEGIJOS  GARBĖS NARIAI
Farm. dr. Juozas Kalvaitis, klinikinė farmacija, JAV, Čikaga; farm. 
dr. Algirdas Lukoševičius, klinikinė farmacija, JAV, Niujorkas; farm. 
dr. Algis Pliūra, vaistų informacija, JAV, Niujorkas; farm. dr. Jerzy 
Lazowski, onkologinė farmacija, Lenkija, Varšuva.

Leidėjo ir redakcijos adresas:
Universiteto g. 2, 01122 Vilnius,

tel. (8 5) 262 87 58, faksas (8 5) 262 87 58
El. paštas: LFSpharm@takas.lt

Šiame leidinyje pateikta informacija skirta tik
farmacijos ir medicinos specialistams.

Straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos
nuomone. Recenzuojame tik mokslinius straipsnius.

Rankraščių negrаžiname. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

© „Lietuvos farmacijos žinios“
2015, Nr. 3-4 (234-235)

Numerį parengė LFS leidybos centras,
Universiteto g. 2, LT-01122 Vilnius

Tiražas: 200 egz.
 

Spausdino:
UAB „Regrafas“

Piliakalnio g. 3, Kaunas. LT-46224
Tel. (8-37) 44 11 11

R E D A K T O R I A U S  ŽO D I SMinčių aruodas

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

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

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

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

Rudens minčių 
puokštę mums 

dovanoja 
provizorius 

Kęstutis Orinas

Artėja mirusiųjų pagerbimo diena - 
Vėlinės. Kviečiame Kolegas ir Koleges 

lankant artimųjų kapus neužmiršti 
uždegti atminimo žvakutes ir buvusių 

dėstytojų, bendramokslių, bendradarbių 
amžino poilsio vietose.
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iš LFs veikLos

VAISTININKO PRIESAIKA / PASIŽADĖJIMAS

Kaip vaistininkas aš pasižadu teikti paslaugas žmonijai ir remti mano profesijos idealias ir 
įsipareigojimus.
Visose mano gyvenimo situacijose aš pasižadu vadovautis aukščiausiais žmogaus elgesio 
standartais.
Aš pasižadu panaudoti visas mano žinias ir gebėjimus saugant sveikatą ir gerovę visų, kuriems aš 
teikiu paslaugas.
Aš pasižadu visada teikti pirmenybę tiems, kuriems teikiu paslaugas virš mano asmeninių interesų ir 
poreikių.
Aš pasižadu vienodai, sąžiningais ir pagarbiai gydyti visus, kuriems teikiu paslaugas, 
nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, religijos, kultūros ar politinių įsitikinimu.
Aš pasižadu saugoti man patikėtus asmeninės ir sveikatos duomenų informacijos konfidencialumą.
Aš pasižadu tobulinti mano profesines žinias ir kompetenciją per visą mano karjeros laikotarpį.
Aš pasižadu remti žinių ir standartų taikymą vaistinės praktikoje.
Aš pasižadu prisidėti prie busimų mano profesijos narių rengimo.
 Aš pasižadu  išnaudoti visas galimybes plėtoti bendradarbiavimo veiklą su visais mano aplinkos 
sveikatos priežiūros specialistais.
Priimdamas šią iškilmingą priesaiką ir pareikšdamas šios pažadus aš pagerbiu tuos, kurie palaikė 
mano pasirinkimą tapti vaistininku ir įsipareigoju niekada nesielgti priešingai šios priesaikos 
pažadams.
Vaistininkas:        Parašas:
         Data:

Šią priesaiką patvirtino FIP Taryba 2014 m. rugpjūčio 31 d. Bankoke (Tailandas)

interviu

Klausimas. Neseniai su Lietuvos farmacijos sąjungos 
delegacija lankėtės Vokietijoje, kur vyko FIP 75-asis 
Pasaulinis farmacijos mokslų ir praktikos kongresas. 
Šios išvykos metu Jūs lankėtės ir šios šalies vaistinėse. 
Kuo skiriasi Jūsų aplankytų Vokietijos vaistinių 
oficinos interjeras nuo Lietuvos vaistinių?

Atsakymas. Lietuvoje kiekviena vaistinė ar vaistinių 
tinklas turi savitą interjerą. Taip pat ir Vokietijoje, 
vaistinės ar vaistinių grupės turi skirtingus interjerus. 
Jau keli metai iš eilės, aš, besilankydama Vokietijoje, 
stengiuosi aplankyti įvairesnes vaistines iš skirtingų 
regionų. Lietuvoje, didžioji dauguma vaistinių 
tinklų, padarė savo vaistinėse oficinas labai panašias 
į prekybos tinklų prekybines sales. Įėjus į vaistinę 
sudėtinga atskirti - „ ir kur gi tu žmogeli papuolei?“. 
Vaistinių savitarnos skyriai mirgėte marga akcijiniais 
skirtukais ir reklaminėmis juostomis. Dėl to visiškai 
nebereikia stebėtis, kad lietuvaičiai vis dažniau 
vaistininkus vadina „kasininkais“ ar „ pardavėjais“, 
bet  tik ne vaistininkais. Vokietijoje man neteko matyti 
tokių „prekybinių salių“. Vaistinių interjerai tvarkingi, 
be gausybės spalvų. Skiriasi ir prekių išdėstymas. 
Neteko matyti vaistų ir maisto papildų savitarnos 
skyriuose. Juose karaliauja gydomoji kosmetika ir 
medicininės prekės. Net vaistažolių nemačiau. Vaistai 
ir maisto papildai tvarkingai sudėti į lentynas prie 
pagrindinių prekystalių. Tai vaistininkų zona. Taip 
sukurta vaistinė atrodo rimta, solidi įstaiga.

Klausimas. Kokie Jūsų pastebėti Vokietijos gamybinių 
vaistinių ypatumai lyginant su Lietuvos vaistinėmis?

Atsakymas. Vokietijoje visos vaistinės privalo turėti 
gamybinę laboratoriją. Racionalu tai ar ne, nesiimu 
spręsti. Man teko lankytis vaistinėse, kurios užsiima 
rimta vaistų gamyba ir kuriose gamybinis blokas, kaip 
man susidarė įspūdis, yra tik dėl to, kad taip reikalauja 
Vaistų įstatymas. Apie pastarąsias nekalbėsiu, bet ten 
kur vyksta rimta gamyba yra ko pasimokyti. Įėjus į 
gamybines patalpas, man pirmiausia krito į akis tai, 
kad visos vaistinės turi Europos Farmakopėjas. Kai aš  
tai pamačiau, mano veido išraiška buvo tokia, kad ją 
pamatęs vaistinės vadovas paėmė ir padovanojo man 
vieną egzempliorių. Juk Europos Farmakopėja yra 
gamybinių vaistinių „biblija“, bet deja mes neišgalime 

jos nusipirkti. Apie naudojamą gamybinę techniką 
nekalbėsiu, nes ir Lietuvoje, jau kiekviena, rimtai apie 
gamybą galvojanti vaistinė, ją turi. Paminėsiu tik tiek, 
kad ji visa prijungta prie kompiuterių ir tai leidžia 
užtikrinti gerai veikiančią technologijų atsekamumo 
sistemą šiame darbo bare.  Gamybinės technikos 
prijungimas prie kompiuterių yra atliekamas tam, 
kad atsekti kiek gramų svėrė (negali pasverti mažiau, 
nei leidžia svėrimo ribos). Programa neleis pereiti 
prie kitos operacijos, negali maišyti trumpiau, nei 
reikalauja technologinis procesas ir tai fiksuojama 
kompiuteryje, nereikia rašinėti jokių pasų ir visa 
informacija išsaugoma archyve. Ši technologinių 
procesų atsekamumo sistema pagreitina ir palengvina 
farmakotechnikų darbą. Jei kalbėtume apie gaminamų 
vaistų asortimentą, tai mes gaminame, palyginus su 
vokiečiais, labai primityvius vaistus. Vokietijoje labai 
smarkiai ištobulintos tepalinių pagrindų, stabilizatorių, 
emulgatorių taikymo technologijos. Yra labai daug 
praktinės literatūros, kuri yra rimtas pagalbininkas 
farmakotechnikui. Deja, bet mums Lietuvoje labai šito 
stinga.

Klausimas. Kokią vietą užima reklama Vokietijos 
vaistininkystėje?

Atsakymas. Jau minėjau, kad reklamos pačioje 
vaistinėje nedaug. Nemažai reklamos teko matyti 
per televiziją, bet ji visa pažintinio pobūdžio. Neteko 
matyti televizijoje siūlomos vaistų nuolaidų reklamos, 
kas, mano galva, labai skatina vaistų neracionalų 
vartojimą. Nors vienoje vaistinėje teko matyti 
reklaminį nuolaidų plakatą pastato lange, bet vaistinės 
viduje, prie minėtų pozicijų, ryškių reklaminių skirtukų 
nebuvo. Apibendrinant-reklama yra, bet ji neįkyri, 
pažintinio pobūdžio.

Klausimas. Kokius farmacinės rūpybos papildomų 
paslaugų elementus pastebėjote Vokietijos vaistinėse?

Farmacinės rūpybos papildomos paslaugos, kaip ir 
Lietuvoje, dar nėra plačiai taikomos. Kai kuriose 
vaistinėse yra atskiros patalpos, kitose, tam reikalui 
paskirta atskira vieta oficinoje. Aš nelabai galiu 
komentuoti Vokietijos teisinių reikalavimų, bet, 
kiek man pasakojo, nėra būtinumo atskirai patalpai. 

INTREVIU SU UKMERGĖS VAISTININKE 
IRENA RASTAUSKIENE

„Mano įspūdžiai iš Vokietijos vaistinių“
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interviu

Kiekviena vaistinė sprendžia individualiai, kokias 
farmacinės rūpybos papildomas paslaugas ji teikia. 
Kai kur atliekamas tik arterinio kraujo spaudimo 
monitoringas, kitur - diabeto kontrolė, kitose teko 
matyti net diabeto pažeistų kojų priežiūrą. Darbas 
su jaunomis mamomis, kūdikių priežiūra – taip pat 
papildoma farmacinės rūpybos paslauga. Teko matyti 
vaistines, kuriose tam tikromis dienomis, renkasi 
kažkokią ligą turintys žmonės ir jiems skaitomos 
paskaitos. Bendraujant su vaistininkais, jie visi pritaria 
farmacinės rūpybos papildomų paslaugų idėjai, bet 
visi skundėsi, kad turi pildyti begales popierių, kas 
trumpina bendravimo su klientu laiką.

Klausimas. Kokias dabar taikomas inovatyvias 
technologijas pastebėjote Vokietijos vaistinėse?

Atsakymas. Taikoma „inovatyvi technologija“, manau, 
labai priklauso nuo šalies pragyvenimo lygio ir 
vaistinės maržos. Vaistinės nėra didelės, ir kai matai 
jose robotą, kuris atrinkinėja ir padavinėja vaistininkui 
vaistus iš atsargų patalpos, dideles vaistų blisteriavimo 
mašinas - sutrinki. Šios mašinos kainuoja šimtus 
tūkstančių eurų. Klausiau vaistinės vadovo- „ar jiems 
apsimoka?“. Sekė atsakymas –„net labai“.  Aplamai 
vokiečiai labai mėgsta naujas technologijas ir stengiasi 
jas taikyti. Jie gali sau leisti mėgti ir taikyti. Nelabai 
įsivaizduoju galimybės įsigyti ir pritaikyti šias mašinas 
Lietuvoje panašaus tipo vaistinėse.

Klausimas. Dalyvaudama FIP 2015 metų kongrese 
Diuseldorfe  Jūs lankėtės ExpoPharm parodoje, 
kurioje kasmet dalyvauja apie 500 farmacijos ir 
gretutinių sričių įmonių. Kokios inovacijos Jus 
sudomino šių metų parodoje?

Atsakymas. Į ExpoPharm parodą aš važiavau su namų 
darbais. Jau buvau išanalizavusi didžiąją dalį parodos 
dalyvių gaminamos produkcijos ir jos pritaikymo 
galimybes Lietuvoje. Kiekvienam vaistininkui 
norėčiau palinkėti apsilankyti tokio tipo parodose. Šią 
parodą aplanko apie 25000 lankytojų. Mūsų žinios 
yra labai didelis turtas. Pamatai ką gamina pasaulyje, 
kokias paslaugas siūlo. Ne veltui sakoma „ stovintis 
vanduo runga“. Šių dienų vaistininkas privalo tobulėti. 
Inovacijų labai daug, beveik kiekvienas stendas turėjo 
kažką naujo pasiūlyti.

Klausimas. Jūs lankėtės Vokietijoje ir prieš šį 
kongresą. Kaip sekėsi bendrauti su Vokiečių 
kolegomis?
 Atsakymas. Teko lankytis dešimtyse Vokietijos 
vaistinių kelių metų bėgyje. Visur buvo labai noriai 
bendraujama, pasakojama, rodoma. Mūsų kolegos 

Vokietijoje labai draugiški ir profesionalūs. Daug 
kas skiriasi, bet kai kas yra labai panašu. Pasitaikė 
ir juokingų situacijų. Sakykime, kai kalbėjome apie 
tai, kiek vaistinių gali turėti vienas savininkas,  nes 
Vokietijoje teisės aktai neleidžia vienam savininkui 
turėti daugiau nei keturias vaistines (vieną pagrindinę 
ir tris filialus). Kai pasakiau, kad Lietuvoje yra ir po 
kelis šimtus filialų turinčių vaistinių, tai jų reakcija 
buvo - „ o tai jūs milijonieriai“. Arba , kai pasakiau, 
kad esu vaistinės savininkė ir turiu tris vaistines, tai 
sekė replika- „ tai Jūs dirbate ofise“. Juokinga, jei 
nebūtų graudu.

Klausimas. Jūs žinote, kad FIP 2012 m. minėdama 
šios Tarptautinės farmacijos federacijos įkūrimo 
šimtmetį įsteigė Pasaulinę Vaistininko Dieną rugsėjo 
25-ąją, nes tą dieną 1912 m. Hagoje buvo įkurta ši 
organizacija. O šiais metais Diuseldorfe vykusio 
kongreso metu buvo paskelbta Pasaulinė Vaistininko 
Priesaika, kurios žodžius atsistoję ištarė 3000 
kongreso dalyvių. Kokia Jūsų nuomonė apie FIP 
įteisintą Pasaulinę Vaistininko Dieną ir priesaiką?

Atsakymas. Nuomonė tik teigiama. Dabar laukiu 
nesulaukiu, kada priesaika bus išversta į lietuvių kalbą 
ir atspausdinta „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnale. 
Tai labai svarbus žingsnis farmacijos istorijoje ir 
pasaulyje.

Klausimas. „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo 
skaitytojams būtų įdomu sužinoti apie Jūsų profesinės 
veiklos kelią ir kas pratęs Jūsų pasirinktos profesijos 
tradicijas?

Atsakymas. 1988 metais baigiau Kauno Medicinos 
Universitetą. Po baigimo dirbau analitiku Ukmergės 
vaistinėje. Tai buvo sunkūs blokados laikai, kai nebuvo 
nei vaistų, nei reagentų. Turėjau puikią mokytoją, 
visiems labai gerai žinomą S. Štakėnaitę, kuri visada 
ateidavo į pagalbą, kai paprašydavau. Tais sunkiais 
nepritekliaus laikais turėjau užtikrinti nepertraukiamą 
vaistinės gamybą. O vaistų gamino daug. Šiame darbe 
pažinau visą vaistinės veiklą iš vidaus. Vėliau dirbau 
privačioje siauro profilio vaistinėje vaistinių tinkle. 
Visada labai norėjau turėti vaistinę, atliekančią visas 
visuomenės vaistinei priskiriamas funkcijas. 2007 
metais surizikavau ir sugrįžau į Ukmergės vaistinę, 
bet jau kaip savininkė. Reikėjo daug ką pertvarkyti 
darbo organizavimo srityje. Tikėjau, kad pasaulyje 
yra kažko daugiau, nei turime mes. Pradėjau ieškoti. 
Pirma kelionė buvo į JAV su verslo misija. Turėjau 
Lietuvos konsulato Niujorke puikiai sustatytą 
programą po gamybines vaistines Amerikoje. Sugrįžau 
jau žinodama kokią vaistinę noriu turėti ir ką turiu 

padaryti, kokią techniką susipirkti. Po šios kelionės kas 
keli metai vykstu į įvairias šalis, domiuosi, parsivežu 
kažką naujo, pritaikomo ir Lietuvoje. Kelionė į FIP 
šiais metais , tai pat nebuvo išimtis. Laikas bėga, bet 
turiu viltį, kad mano profesinės veiklos kelio kryptį, 
pratęs mano sūnus ir marti. Jie prieš kelis metus 
baigė LSMU farmacijos studijas. Džiaugiuosi, kad 
jie pasiliko Lietuvoje ir palaiko tikros plataus profilio 
visuomenės vaistinės idėjas. Aš labai myliu savo 
darbą, turiu puikų kolektyvą, visa mano šeima dirba 
vaistinėje. Šiame savo gyvenimo etape noriu dirbti tai 
ką išmanau geriausiai ir kas man suteikia malonumą. 
Tiek malonių, tiek nemalonių situacijų pasitaiko 
įvairių, bet, po beveik trisdešimties metų darbo stažo, 
labai atsakingai galiu pasakyti - aš labai džiaugiuosi, 
kad kažkada pasirinkau vaistininko specialybę. To 
norėčiau palinkėti ir ateinančiai farmacinei kartai. 
Kad po trisdešimties metų savo darbo stažo, Jaunime, 
jūs visi pakelta galva galėtumėte pasakyti - „ Aš esu 
Vaistininkas“.

LFŽ redkolegija dėkoja vaistininkei Irenai 
Rastauskienei už interviu. 

Klausimus pateikė LFS viceprezidentė prof. dr. Ona 
Ragažinskienė.

Irena Rastauskienė su vaistinės savininku.

Vokiečių vaistinės oficinos interjeras.

Atviras pokalbis su vaistinės darbuotojais.Farmacinės rūpybos papildomų paslaugų kambarys.

Farmacinės rūpybos papildoma paslauga diabetinių 
kojų priežiūrai.

Robotas kompiuterio pagalba atrenkantis vaistų 
atsargas.

interviu
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LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
BIOMEDICINOS MOKSLŲ DAKTARĄ, 

FARMACIJOS MAGISTRĄ 

T O M Ą  D R E V I N S K Ą
Disertacija rengta 2010–2014 metais Vytauto Didžiojo 
universitete, Gamtos mokslų fakultete. Dalis darbo buvo atlikta 
mokslinių stažuočių metu „École supérieure de physique et de 
chimie industrielles, LECA“ (Paryžius, Prancūzija), 2011 m. 
vasario–kovo mėn. ir Talino technologijos universitete (Talinas, 
Estija), 2011 m. birželio–rugpjūčio mėn. 
Mokslinis vadovas: Prof. habil. dr. Audrius Maruška (Vytauto 
Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, ekologija ir 
aplinkotyra – 03B);
Konsultantas: Prof. dr. Vitalis Briedis (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 09B).
Disertacijos gynimo komisija:
Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė (Vytauto Didžiojo 
universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, aplinkotyros katedra, 
biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 03B);
Prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius (Vilniaus universitetas, 
chemijos fakultetas, fizinės chemijos katedra, biomedicinos 
mokslai, ekologija ir aplinkotyra 03B);
Doc. dr. Olga Kornyšova (Vytauto Didžiojo universitetas, 
Gamtos mokslų fakultetas, biologijos katedra, fiziniai mokslai, 
chemija  – 03P);
Prof. habil. dr. Vida Vičkačkaitė (Vilniaus universitetas, chemijos 
fakultetas, analizinės ir aplinkos chemijos katedra, biomedicinos 
mokslai, ekologija ir aplinkotyra 03B);
Prof. dr. Staffan Nilsson (Lundo universitetas, Švedija, mokslo 
ir inžinerijos fakultetas, chemijos ir chemijos inžinerijos centras, 
chemijos katedra, grynos ir taikomosios biochemijos padalinys, 
fiziniai mokslai, biochemija 04P).
Darbo tikslas – sukurti miniatiūrinį, nešiojamą detektorių, 
kuris pagrįstas kompleksinio impedanso matavimu, tinkantį 
kapiliarinio formato skirstymo metodams aplinkos ir kitų 
objektų analizei.
Darbo uždaviniai:
Sukurti bekontaktį laidumo detektorių su atskira detekcijos cele 
ir, pritaikius jį kapiliarinėje elektroforezėje skirstant joninius, 
atlikti Hisbiscus sabdariffa L. ekstrakto analizę.
Sukurti miniatiūrizuotą „talpa-skaitmeninis kodas“ vienos 
mikroschemos detektorių ir pritaikyti jį aplinkai svarbių ir 
radikalų surišimo aktyvumu pasižyminčių junginių analizei, taip 
pat įteisinti detektorių ir nustatyti detekcijos charakteristikas.
Patobulinus „talpa-skaitmeninis kodas“ vienos mikroschemos 
detektorių taip, kad jis veiktų prijungtas prie baterijos, būtų 
nešiojamas ir būtų belaidis, atlikti aplinkos bandinių ir radikalų 

surišimo aktyvumu pasižyminčių junginių analizę bei nustatyti 
įteisinimo ir detekcijos charakteristikas.
Sukurti „impedansas-skaitmeninis kodas“ vienos mikroschemos 
detektorių-spektrometrą, gauti spektrinę analičių informaciją ir 
atlikti aplinkos būklei vertinti svarbių junginių elektroforezinį 
skirstymą.
Mokslinis naujumas:
Sukurtas bekontaktis laidumo detektorius su atskira detekcijos 
cele buvo pritaikytas Hisbiscus sabdariffa L. ekstrakto analizei 
ir kapiliarinės elektroforezės skirstymui pirmą kartą naudojant 
L-askorbo rūdšties darbinį tirpalą.
Pirmą kartą sukurtas ir pritaikytas kapiliarinės elektroforezės 
skirstymui miniatiūrizuotas „talpa-skaitmeninis kodas“ vienos 
mikroschemos detektorius.
Miniatiūrizuotas „talpa-skaitmeninis kodas“ vienos 
mikroschemos detektorius buvo patobulintas į bevielį, veikiantį 
prijungtą prie baterijos, mikro galios aukštų parametrų detektorių 
ir pritaikytas realių bandinių analizėje pirmą kartą.
Pirmą kartą buvo sukurtas miniatiūrizuotas „impedansas-
skaitmeninis kodas“ vienos mikroschemos detektorius ir 
pritaikytas kapiliarinėje elektroforezėje analičių spektrinės 
informacijos registravimui.
Praktinė darbo vertė:
Praktiniai šio darbo privalumai:  nešiojamas prietaisas, 
mažos prietaiso dimensijos, bevielis duomenų perdavimas 
ir aukšto lygio detekcijos parametrai. Šie privalumai leidžia 
analizės sistemą naudoti analizei lauko sąlygomis, arba ant 
savaeigės robotizuotos sistemos. Ši technologija leidžia atlikti 
aplinkos tyrimus per atstumą, neišėjus iš laboratorijos. Be to, 
eksperimentai gali būti atlikti skirtingo tipo aplinkos vietose, 
įskaitant ir sunkiai pasiekiamas vietas.
Taip pat, sukurti detektoriai ir surinkti duomenys gali būti 
naudojami kaip gairės, kuriant panašią ar tobulesnę aplinkos 
analizės įrangą.
Pagrindiniai disertacijos teiginiai:
● Sukurtas „talpa-skaitmeninis kodas“ detektorius yra mažų 
dimensijų ir naudoja mažai energijos, perduoda duomenis ir 
yra valdomas bevieliu būdu, veikia prijungtas prie baterijos, 
yra portabilus, tinkamas aplinakasos ir kitų bandinių tyrumui ir 
pasižymi pakankamai dideliu jautrumu ir skiriamąją geba.
● „Talpa-skaitmeninis kodas“ detektorius gali aptikti organines 
ir neorganines, katijonines ir anijonines aplinkotyrai svarbias 
analites ne tik žemo, bet ir aukšto laidumo darbiniuose 
elektrolituose.
● „Talpa-skaitmeninis kodas“ detektorius yra plačiau 
pritaikomas prietaisas nei ultra-violetinės šviesos absorbcijos 
detektorius. Talpa-skaitmeninis kodas detektorius gali aptikti 
chromoforus turinčias analites ir aplinkos tyrimui svarbas 
analites be chromoforų.

nauji FarMacijos MoksLų daktarai

1.  Violetai Adomaitienei
2.  Ramutei Antanaitienei
3.  Marijai Babelytei
4.  Jurgitai Beniušienei
5.  Audronei Česonienei
6.  Giedrei Dakanienei
7.  Evelinai Dambrauskaitei
8.  Dianai Daniusevičienei
9.  Povilui Dielininkaičiui
10. Oksanai Eikšto
11. Kristinai Gagienei
12. Ingridai Gavenavičienei
13. Nijolei Gelažienei
14. Redai Jakonienei
15. Ramunei Jakutienei
16. Renatai Janulienei

17. Giedrei Januškienei
18. Rasai Jonelienei
19. Ritai Jūraitei-Jankauskienei
20. Jūratei Kunigonienei
21. Astai Kuršaitienei
22. Giedrei Kuzminskaitei
23. Ingridai Laučienei
24. Vidai Lembertienei
25. Modestai Levickytei
26. Daivai Marinskienei
27. Gintarui Matuliui
28. Neringai Mazurevičienei
29. Marinai Mažrimienei
30. Linai Miglinienei
31. Ritai Mikelėnienė
32. Žydronei Miškelienei
33. Vilmai Narbutaitei
34. Ernestinai Navickienei
35. Sandrai Numgaudei
36. Rasmai Penkauskienei
37. Rolandai Pociūtei
38. Violetai Pranevičienei
39. Ivetai Pupelienei
40. Ingai Račkauskaitei
41. Vaidai Razminaitei
42. Henrikui Stepanauskui
43. Daivai Suslavičienei
44. Virginijai Šalčiuvienei
45. Raimondai Šedytei
46. Daivai Tamaliūnienei
47. Laurai Titlienei
48. Vitai Trijonienei
49. Nijolei Ulčickienei
50. Justinai Urbonienei
51. Danguolei Vaitkutei
52. Rolandui Valaičiui
53. Barbarai Veršickai
54. Ritai Vizbarienei
55. Rasai Žielienei
56. Jurgitai Žilinskienei

SVEIKINIMAI  FF ABSOLVENTAMS
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba nuoširdžiai sveikina 2015 metų vientisųjų 
studijų studentus, išlaikiusius baigiamąjį egzaminą farmacijos magistro kvalifikaciniam 
laipsniui gauti ir vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir linki geros kloties būsimoje 

profesinėje veikloje.

FarMacijos FakuLteto naujienos
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1.  Gretai Adamonytei
2.  Gretai Armonaitei
3.  Agnei Balsytei
4.  Agnei Banetytei
5.  Odilijai Bartlingaitei
6.  Mantui Beleckui
7.  Aivarai Bernotaitei
8.  Karoliui Bernotavičiui
9.  Gintarei Birštonaitei
10. Dovilei Brasaitei
11. Agnei Buivydaitei
12. Jonui Chotnenkai
13. Dovilei Čičelytei
14. Indrei Čižaitei
15. Astai Daugintytei
16. Gediminui Dečiunui
17. Dovilei Dilbaitei-Lekstutienei
18. Andžej Gajevski
19. Linai Grubliauskaitei
20. Eglei Jachimavičienei
21. Gintarei Jankauskaitei
22. Simonai Jankevičiūtei

23. Renatai Jankowskai
24. Mildai Juknelytei
25. Jovitai Juodsnukytei
26. Vilmai Juraitei
27. Monikai Kaktaviciūtei
28. Gretai Kalvaitytei
29. Astai Kaminskaitei
30. Ievai Kaminskienei
31. Margaritai Karpinai
32. Gyčiui Katkauskui
33. Aldonai Kielaitei
34. Virginijai Klimaitei
35. Ievai Kozubovskaitei
36. Justinai Kublickaitei
37. Kotrynai Kutkaitei
38. Mindaugui Lapieniui
39. Aušrai Liepinytei
40. Simonai Ligeikytei
41. Justui Mačinskui
42. Gytei Malciūtei
43. Vilmai Masionytei
44. Karoliui Mikalauskui

45. Viktorijai Mikuckytei
46. Odetai Momgaudytei
47. Vidai Morkūnaitei
48. Dariui Motiejūnui
49. Agnei Olendraitei
50. Astai Olszewskai
51. Ritai Perkamaitei
52. Vytautui Petkevičiui
53. Kamilei Petkūnaitei
54. Ievai Petrauskaitei
55. Agnei Pociūtei
56. Birutei Pockevičiūtei
57. Ignui Popai
58. Giedrei Puidokaitytei
59. Gretai Pupeikytei
60. Viltei Radzevičiūtei
61. Kristinai Rastenytei
62. Karolinai Rudzytei
63. Eglei Marijai Rūgytei
64. Augustinai Ruželytei
65. Eglei Semaškaitei
66. Aistei Snabaitytei
67. Lilijai Spilnik
68. Laurai Stankevičiūtei
69. Mildai Stankevičiūtei
70. Laurai Stoškutei
71. Egidijui Šalkauskui
73. Antanui Šiaučiūnui
74. Monikai Šilgalienei
75. Laurynui Šopagai
76. Simonai Šuštauskaitei
77. Rasai Timinskaitei
78. Aidžiui Tumpai
79. Gintarei Urbanavičiūtei
80. Ramintai Vaičiulevičiūtei
81. Karolinai Valavičiūtei
82. Ernestai Valteraitei
83. Irmai Vargalytei
84. Dmitrij Velikij
85. Aušrai Vendzelytei
86. Jovitai Vepštaitei
87. Linui Vitkevičiui
88. Gintei Vitkevičiūtei
89. Rimai Woznialis
90. Aušrai Zonytei
91. Mažvydui Zubreckui
92. Simonai Zuozaitei
93. Gediminui Zvicevičiui
94. Monikai Žalytei

FarMacijos FakuLteto naujienos

Šiais 2015 m. sukako 230 metų, kai Lietuvoje, 
Vilniaus universi tete, kuris tuo metu vadinosi Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiąja Mokykla 
(lot. Schola Princeps Magni Ducatus Lithuaniae) 
studentams buvo pradėtas skaityti farmacijos kursas. 
Nuo 1785 a. rudens jį skaitė iš Italijos atvažiavęs 
profesorius I. Sartorijus. Jo paskaitų klausė ne tik 
studentai, bet ir Vilniaus vaistininkai.

I. Sartorijui iš Vilniaus išvykus farmacijos kursą nuo 
1798 m. skaitė profesorius Andrius Sniadeckis.

1795 m. Lietuva atiteko Rusijos imperijai. 1803 m. 
balandžio 4 d. aktu LDK Vyriausioji Mokykla buvo 
pavadinta Vilniaus impera toriškuoju universitetu ir 
buvo pravesta universiteto reforma. Pagal universiteto 
statutą jame buvo 4 skyriai - fakultetai: Fizikos-
matematikos, Medicinos, Moralinių ir politinių mokslų, 
Literatūros ir laisvųjų menų.

Profesorius Andrius Sniadeckis universitete skaitė 
chemijos ir farmacijos kursus.

A. Sniadeckis buvo gimęs 1768 m. Znine, Lenkijos 
Bidgoščiaus vaivadijoje, 1787-89 m.  studijavo 
mediciną Krokuvos universitete, o 1791-93 m. - Šiaurės 
Italijos Paduvos universitete.1793 m. tapo medicinos ir 
filosofijos daktaru,1793-1795 m. tobulinosi Edinburge, 
Londone, Vienoje. 1797 m. rektorius M. Počobutas 
A. Sniadeckį pakvietė į Vilniaus universitetą skaityti 
chemijos, o išvykus I. Sartorijui ir farmacijos kursą. 
Po universiteto reformos 1803 m. jis užėmė chemijos 
katedrą Fizikos-matematikos fakultete.

A. Sniadeckis buvo žymus mokslininkas. Jis 
universitete orga nizavo chemijos laboratoriją, parašė 
pirmąjį Lietuvoje chemijos vadovėlį „Chemijos 
pradmenys“ 2 t. 1800 m., sukūrė chemijos lenkų 
kalba terminijos pagrindus. Buvo vienas iš žurnalo 
„Dzienik Wilenski“ ir Vilniaus medicinos draugijos 
steigėjų, atliko daug eksperimen tinių tyrimų ir parašė 
daugelį mokslinių straipsnių. Ypač svarbus jo veikalas 
„Organinių kūnų teorija“. Tai buvo pagrindinis fiziolo-
gijos vadovėlis universitete ir buvo išverstas į vokiečių 
ir prancūzų kalbas. A. Sniadeckis Vilniaus universitete 
dirbo beveik 40 metų. 1822 m. išsitarnavęs pensiją 
prof. A. Sniadeckis pasitraukė iš universiteto ir vertėsi 
privačia gydytojo praktika, bet netrukus buvo paskirtas 
vadovauti universiteto terapinei klinikai.

Prof. A. Sniadeckis mirė Vilniuje 1838 metais. 
Jo vyresnis brolis Jonas Sniadeckis, matematikas 

ir astronomas, taip pat buvo Vil niaus universiteto 
profesorius, o nuo 1807 iki 1815 m. - Vilniaus 
universiteto rektorius.

Nuo 1807 m. iki 1832 m. farmakologijos ir 
farmacijos kursą dėstė Johanas Fridrichas Volfgangas. 
Jis išvarė gilią vagą Lietu vos farmacijos istorijoje. 
Volfgangai buvo Niderlandų kunigaikščių palikuonys.

J.F.Volfgango prosenelis dėl karų ir neramumų 
tėvynėje, persikėlė į Prūsiją, kur turėjo dvarą. 
J.F.Volfgango tėvas Johanas Volf gangas mokėsi 
Karaliaučiaus, Jenos ir Halės universitetuose, buvo 
garsus gydytojas, įgijęs filosofijos ir medicinos 
daktaro laipsnius. Jis apsigyveno Ukrainoje, Podolėje, 
Lozovojos dvare. Čia 1776 m. liejos 17 d. ir gimė sūnus 
Johanas Fridrichas. Jis buvo jauniausias - tryliktas 
vaikas šeimoje. Aštuoni Johano Volfgango vaikai mirė 
ankstyvoje vaikystėje.

Johanas Volfgangas buvo pakviestas dirbti Gardine, 
bet greitai persikėlė į Naujuosius Trakus, o vėliau į 
Lydą. Čia jis mirė 1795 metais nuo karštines.

Johanas Fridrichas Volfgangas mokėsi Ščiučino 
pijorų vienuo lyno mokykloje. Jį globojo kunigas L. 
Brenas, išsilavinęs chemijos srityje. 1792-1796 m. 
jis mokė jaunąjį Volfgangą vienuolyno vaisti nėje 
farmacininko specialybės, Globėjo padedamas, nes 
tėvas jau buvo miręs, J.F.Volfgangas įstojo į Vilniaus 
universitetą ir 1801 m. jį baigė gaudamas farmacijos 
magistro laipsnį. Sugrįžo į Ščiučiną ir metus dirbo 
pijorų vaistinės vedėju, 1802 m. buvo pakviestas į Vilnių 
vadovauti mažamečių Vagneriu vaistinei, kuri jiems 
atiteko po tėvo, vaistininko Vagnerio, mirties. 1804 
m. rudenį J.F.Volfgan gas tapo Vilniaus universiteto 
vaistinės vedėju, Jį traukė moks linis darbas, dirbdamas 
vaistinėje tyrinėjo sieros vandenilį. Už veikalą apie 
sieros vandenilio dujas 1807 m. J.F.Volfgangui būva 
suteiktas filosofijos daktaro laipsnis.

Tais pačiais metais J.F.Volfgangas buvo pakviestas 
skaityti universiteto studentams farmacijos kursą.

1810 m. Vilniaus universitete buvo įsteigta 
Farmacijos ir farma kologijos katedra. J.F.Volfgangas 
buvo paskirtas šios Katedros eks traordinariniu 
profesoriumi ir katedros vedėju. Tai buvo prieš 205 
metus.

1822 m. J.F.Volfgangas tapo Farmacijos, 
farmakologijos ir teismi nes medicinos profesoriumi ir 
dirbo iki universiteto uždarymo 1832 m. Po to išėjo į 

AUKŠTAJAM FARMACIJOS MOKSLUI
LIETUVOJE 230 METŲ

iš FarMacijos istorijos
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pensiją ir dar dvejus metus dirbo universi teto vaistinėje. 
Vėliau apsigyveno savo ūkyje Paluknyje (Trakų raj.) ir 
atsidėjo moksliniam darbui.

J.F.Volfgangas buvo plataus akiračio mokslininkas, 
gerai išmanė chemiją, farmaciją, gamtos mokslus, 
sekė naujausią literatūrą ir mokslo pasiekimus. Su 
studentais nemažai laiko praleisdavo univer siteto 
vaistinėje. Jo pastangų dėka universitete buvo įsteigtas 
farmakologijos kabinetas ir turtinga farmacijos 
laboratorija. Imta tirti vaistų formų ir preparatų gamybą, 
augalų panaudojimą gydymui. 1815 m. J.F.Volfgangas 
tyrė Birštono mineralinius vande nis.

Profesorius J.F.Volfgangas palaikė glaudžius ryšius 
su Rusijos ir kitų šalių mokslininkais, dalyvavo įvairių 
draugijų veikloje. 1811 m. tapo Varšuvos žemes 
ūkio draugijos nariu, Vilniaus labdary bės draugijos 
nariu, aktyviai bendradarbiavo šios draugijos leidžia-
mam žurnale „Labdarybės reikalai“, pats padėdavo 
neturtingiems universiteto studentams. 1817 m. 
J.F.Volfgangas buvo išrinktas Ekonominio komiteto 
prie Vilniaus universiteto nariu, o po poros metų 
Peterburgo farmaceutų draugijos nariu.

1819 m. J.F.Volfgango iniciatyva Vilniaus 
medicinos draugijoje buvo įsteigtas Farmacijos 
skyrius. Vaistininkai čia susipažindavo su farmacijos 
naujovėmis, kėlė savo kvalifikaciją. Farmacijos sky-
rius leido žurnalą „Vilniaus farmacijos žinynas“, jo 
redaktorius buvo J.F.Volfgangas. Didelę žurnalo dalį 
užėmė paties J.F.Volfgango pašyti straipsniai. Tai 
buvo pirmasis Rusijos imperijoje žurnalas farmacijos 
klausimais. Deja, jo leidimui pristigo lėšų ir buvo iš-
leisti tik 8 žurnalo numeriai.

1823 m. J.F.Volfgangas buvo išrinktas Maskvos 
Gamtos tyrinėtojų draugijos nariu ir jam buvo suteiktas 
tos draugijos kolegijos ta rėjo laipsnis. Tais pačiais 
metais jis buvo išrinktas ir Vienos Leopoldo Karolio 
Mokslų Akademijos garbės nariu, 1825 m. Vilniaus 
universiteto vadovybė jį paskyrė mokslinių problemą 
sprendimo komi teto nariu, o 1829 m, suteikė jam 
labdarybės reikalą valdybos nario vardų.

1830 m. J.F.Volfgangas buvo apdovanotas garbės 
ženklu „Už gerą darbą“, o vėliau - Vladimiro ketvirto 
laipsnio ordinu.

Gyvendamas Paluknyje jis tyrinėjo apylinkių 
florą, rinko herbarus rašė mokslinius straipsnius ir 
nemokamai gydė apylinkės kaimiečius.

J.F.Volfgangas buvo labai darbštus, gilios erudicijos 
mokslinin kas. Kuklus, jautrus ir principingas. Buvo visų 
mėgiamas ir gerbiamas. Domėjosi įvairiomis mokslo 
šakomis: farmacija, farmakologija, chemija, botanika, 
zoologija ir kt. Labiausiai mėgo botaniką. Paliko 
daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir kitų darbų. 
Floristiniu požiūriu tyrė Vilniaus, Verkių, Dubingių, 

Trakų, Paluknio, Jašiūnų ir kt. apylin kes, kuriose rado 
daug naujų, iki tol nežinomų Vilniaus krašte augalų 
rūšių. Nemaža dalis J.F.Volfgango surastų ir aprašytų 
augalų yra Lietuvoje išnykę ir nebeaptinkami.

J.F.Volfgangas labai kruopščiai tyrinėjo vandens 
augalus ir išty rė dvi didžiąsias jų rūšis: plūdes 
(Potamogeon) ir maurabragius (Chara). 1825 m. apie 
plūdes jis parengė didelę monografiją, kurioje pateiktos 
visos Žemėje tuo metu žinomos plūdžių rašys. Ji 
buvo pui kiai iliustruota iš natūros pieštais piešiniais, 
kuriuos piešė J.F.Volfgango padėjėjas, meno mokyklos 
mokinys A. Jankevičius. Tačiau jos rengimas spaudai 
užtruko ir yra išlikę tik monografijos pie šiniai, kurie 
dabar saugomi Maskvos Gamtos tyrinėtojų draugijos 
bibliotekoje. Jų yra 72, juose nupieštos 33 plūdžių 
rūšys. Antroje pie šinių pusėje J.F. Volfgango ranka 
užrašytos jų radimo vietos: Verkiai, Dubingiai, Neries 
upė, Vokės upė, Gulbinų ežeras ir kt. Pati mo nografija 
dingo.

Profesorius surinko didžiulį plūdžių herbarą, 
kurie didesnioji dalis saugoma Vilniaus universiteto 
Botanikos katedroje ir Kijeve, Ukrainos Mokslų 
Akademijos Botanikos institute.

J.F.Volfgangas yra pasaulyje žinomas botanikas. 
Literatūroje nu rodoma, kad jis yra parengęs 3 
monografijas apie augalus: menturdumblius, 
asiūklinius ir orchidinius. Jo atminimui pasaulio 
mokslininkai Volfgango vardu pavadino augalus: 
Pulsatilis volfgangiana (Volfgan go šilagėlė), Polygala 
volfgangiana (Volfgango putokšlė), Hieracium 
volgangi,  (Volfgango vanage), Mentha volfgangiana 
(Volf gango mėta) ir kt.

J.F.Volfgangas mirė 1859 m. gegužės 17 d. 
Paluknyje. Kadangi buvo protestantas, buvo palaidotas 
Vilniuje protestantų kapinėse, buvusiose Čiurlionio 
gatvėje. Statant Santuokų rūmus šios kapinės buvo 
sunaikintos. Žymesnių žmonių, tame tarpe ir Volfgango, 
paminklai buvo perkelti į Rasų Kapines.

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas, prof. 
E.Tarasevičius prieš keletą metų surado šį paminklą, jį 
restauravo ir padarė simbolinį Volfgango kapą. Dabar 
jo vadovaujami farmacininkai pavasarį čia pasodina 
gėlių, aplanko per Vėlines.

Ir šiemet kartu su profesoriumi E.Tarasevičiumi 
nuvažiavome į Rasų kapines. Kapas buvo aptvarkytas, 
profesorius pats pasodino gėles ir uždegėme žvakutes. 
Tuo pačiu buvo aplankyti ir iškilių Lietuvos žmonių 
kapai: dr. J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio, kun. 
Čibiro ir senųjų Vilniaus universiteto profesorių kapai.

Regina Žukienė

P. S. Straipsniui panaudota prof. farmakologo 
J. Ramanausko apie J.F.Volfgangą surinkta medžiaga.

iš FarMacijos istorijos iš LFs  veikLos

DĖL PREKYBOS MAISTO PAPILDAIS REGULIAVIMO

2015 m. rugpjūčio 25 d. Vilnius

Gerbiamieji,
Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) pritaria Maisto papildų gamintojų asociacijos valdybos 

pirmininkės ir kitų asociacijų pateiktiems argumentams pritarti IV ALTERNATYVAI, ištaikyti 
esamą situaciją (Status Quo), suteikiant papildomus įgaliojimus NMVRVI ir (arba) VMVT. 
Pastaruoju metu spaudoje reiškiamos pastabos ir abejonės ar visi maisto papildai atitinka 
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ar juose yra deklaruojamas veikliųjų komponentų 
kiekis, ar atitinka ženklinimui keliamus reikalavimus ir t.t. Neigiamų pasekmių maisto papildų 
vartotojams galima išvengti papildant Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos 
rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašą, patvirtintą VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 
16 d. įsakymu Nr. B1-22 (toliau – Aprašas) (ir/arba kitus teisės aktus), nustatant papildomus 
įgailojimus NMVRVI ir/ar VMVT, kai notifikuotų maisto papildų tiekėjai atsisako pateikti 
informaciją NMVRVI ir/ar VMVT kuri yra reikalinga įsitikinti maisto papildų atitikimą teisės 
aktų reikalavimams.

LFS mano, kad būtina atlikti maisto papildų veikliųjų medžiagų analizę akredituotoje 
laboratorijoje ir nustačius piktnaudžiavimo atvejus šalinti produktus iš apyvartos ir nekokybiškų 
maisto papildų gamintojams taikyti teisės aktais nustatytas sankcijas.

Patirtis rodo, kad pasitaikė ir nekokybiškų vaistų patekimo atvejų į Lietuvos rinką. Tačiau 
sugriežtinus Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos veiklą pastaruoju metu ši problema išnyko.

PASIŪLYMAI DĖL PREKYBOS MAISTO PAPILDAIS VAISTINĖSE IR 
MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE

I. VARIANTAS – nustatyti griežtesnius reikalavimus maisto papildų išdėstymui vaistinės 
oficinoje ir informacijos apie juos pateikimui:

1. palikti šiuo metu galiojančią teisę vaistinėms prekiauti visais maisto papildais;

  LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGA
(Įkurta 1819, atkurta 1990)

Trakų 14, LT-01132 Vilnius, Lietuva
Tel.:   (8 5) 2628758
Faks.: (8 5) 2628758

El. paštas: LFSpharm@takas.lt

SOCIETAS PHARMACIAE LITHUANIAE
(Founded 1819, refounded 1990)

Traku str. 14, LT-01132 Vilnius, Lithuania
Phone: (+370 5) 2628758
Fax:     (+370 5) 2628758

E-mail: LFSpharm@takas.lt

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas
Mitybos ir fizinio aktyvumo skyrius

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
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2. nustatyti, kad maisto papildai su sveikumo teiginiais ir maisto papildai be sveikumo 
teiginių vaistinės oficinoje turi būti laikomi atskirose lentynose aiškiai pažymint, pvz.. 
„Maisto papildai su moksliškai patvirtintais teiginiais“, „Maisto papildai su teiginiais, kurių 
mokslinio pagrįstumo vertinimo procedūra nėra baigta“, „Maisto papildai su teiginiais, kurių 
mokslinio pagrįstumo vertinimo procedūra baigta ir teiginiais, kurių mokslinio vertinimo 
procedūra nebaigta“ ar pan.;

3. nustatyti, kad maisto papildų laikymo vietose turi būti pateikta, pvz. Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatyta trumpa informacija apie sveikumo teiginių naudojimą.

Pastaba: šiuo metu visi maisto produktai vaistinėje turi būti laikomi atskirai (pvz. 
atskirose lentynose) arba vienoje lentynoje aiškiai atskirti nuo kitų prekių ir papildomai 
pažymėti – „Maisto produktai“ arba nurodytas konkretus maisto produktų grupės pavadinimas 
„Maisto papildai“.

II. VARIANTAS – nustatyti vienodus reikalavimus maisto papildų mažmeninei prekybai 
visose prekybos vietose (Maxima, Drogas, vaistinėse ir pan.):

1. nustatyti reikalavimus maisto papildų išdėstymui prekybos vietose (pvz., maisto papildai 
su sveikatinimo teiginiais ir maisto papildai be sveikatinimo teiginių prekybos vietose turi būti 
laikomi atskirose lentynose aiškiai pažymėti pvz., „Maisto papildai su moksliškai patvirtintais 
sveikumo teiginiais“, „Maisto papildai su moksliškai patvirtintais teiginiais“, „Maisto papildai 
su teiginiais, kurių mokslinio pagrįstumo vertinimo procedūra nėra baigta“, „Maisto papildai 
su teiginiais, kurių mokslinio pagrįstumo vertinimo procedūra baigta ir teiginiais, kurių 
mokslinio vertinimo procedūra nebaigta“ ar pan.;

2. nustatyti, kad maisto papildų laikymo vietose turi būti pateikta, pvz. SAM nustatyta 
trumpa informacija apie sveikumo teiginių naudojimą;

3. nustatyti prievolę maisto papildų pardavėjams suteikti išsamią informaciją apie 
įsigyjama maisto papildą. Jei gyventojas ketina įsigyti maisto papildą be sveikumo teiginių, 
nustatyti prievole apie tai papildomai informuoti pirkėją.

III VARIANTAS (griežtas taikomas tik vaistinėms) – riboti maisto papildų asortimentą 
vaistinėse:

1. leisti vaistinėse prekiauti tik tais maisto papildais, kurių ženklinime vartojami sveikumo 
teiginiai, kurių vertinimo teisinė procedūra yra baigta (toliau – maisto papildai su sveikumo 
teiginiais);

2. uždrausti vaistinėse prekiauti maisto papildais, kurių ženklinime nenurodyti sveikumo 
teiginiai arba yra teiginiai, kuriems taikomas pereinamasis laikotarpis (t.y. teiginiai, kurie 
buvo pateikti įvertinti EFSA, tačiau jų vertinimas dar nebaigtas). Šie maisto papildai galėtų 
būti parduodami kitose prekybos vietose.

Pastaba: šiuo metu vaistinėse leidžiama prekiauti maisto papildais neribojant jų 
asortimento. Vaistinė, prekiaujanti maisto papildais, privalo turėti teritorinių VMVT išduotą 
maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

IV. VARIANTAS (Status Quo). Išlaikyti esamą situaciją.

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

FarMacijos MoksLų ir praktikos naujienos

Šiandien jau neįsivaizduojame savo gyvenimo 
be reklamos: televizija, radijas, internetas, spalvoti 
žurnalų ar laikraščių puslapiai, stendiniai pranešimai, 
lankstinukai pašto dėžutėse ir kita. Šiandienos reklama 
giliai įsiveržė į daugelį mūsų gyvenimo sričių tame 
tarpe ir į farmacijos pasaulį. Ar teko patiems patirti 
reklamos poveikį? Bendrauti su jos paveiktais vaistinės 
pacientais?  Jei taip, tuomet šiame straipsnyje tikrai 
rasite įdomios ir naudingos informacijos.

Vaistų reklamos gyventojams privalumai ir trūkumai
,,TNS LT“ atliktų tyrimų duomenimis Lietuvoje 

išlaidos vaistų reklamai nuolatos auga: 2004 m. reklamos 
rinkoje išleistos lėšos siekė 334,8, 2006 m. -  430,1, 2008 
m. – 542,2,   o 2012 m. 343,1 mln. litų.  Iš jų didžioji dalis 
lėšų  teko televizijos reklamos rinkai. Vaistinės produktų 
reklama nuo 2009 m. patenka į daugiausiai reklamuojamų 
produktų dešimtuką – buvo 6-oje vietoje, o  2012 m. 
užėmė 7-ąją vietą lyginant su kitomis produktų grupėmis. 
Vertinant atskiras veiklos kategorijas, dauguma reklamos 
rinkos specialistų geriausias perspektyvas numato bankų 
ir farmacijos sektoriams. [17]

IMS Health Report duomenimis JAV receptinių vaistų 
reklamai rėmėjai išleidžia vis daugiau. 2000 m. išleista 
2,47, 2003 m. – 3,2, o 2005 m. – jau 4,2 milijardai dolerių. 
Kiekvienas papildomas doleris, išleistas vaistų reklamai, 
duoda 4,20 dolerių pajamas. Kaip matome, reklamos 
mąstai yra iš tikrųjų didžiuliai. [7] Nors farmacinių 
kompanijų išlaidos receptinių vaistų reklamai gyventojams 
nuo 1997 m. iki 2005 m. išaugo beveik dvigubai ir taip 
pat greitai, kaip ir išlaidos reklamai, skirtai gydytojams 
ar farmaciniams tyrimams. Bet vis dėlto, tai yra gerokai 
mažiau negu reklamai gydytojams (2005 m. – 7,2 
milijardai dol.) ar tyrimams (2005 m. – 31,4 milijardai 
dol.). [8] Taigi, reklamos mastai didžiuliai, bet yra ir jai 
pritariančiųjų ir prieštaraujančiųjų.

Daugelis mokslinių tyrimų ir farmacijos pramonė 
teigia, kad reklama yra mokomoji priemonė, teikianti 
vartotojams svarbią informaciją, kuri gali išsaugoti 
sveikatą. [9] Tačiau oponentai yra įsitikinę, kad ,,pacientų 
ar gydytojų švietimas yra per daug svarbus, kad būtų 
paliktas farmacijos pramonei“ (Wolfe, 2002). [16] Yra dvi 
susikertančios nuomonės. Pirma aptarsime vaistų reklamos 
šalininkų įvardintus privalumus:

1. Receptinių vaistų reklama informuoja gyventojus 
apie galimai turimą sveikatos problemą ir apie vaistus, 
kurie galėtų ją išspręsti. Tokios sveikatos būklės, kaip 
diabetas, hipertenzija, didelis cholesterolio kiekis, yra 

,,tyliosios‘‘ ligos, bet šiandien jau gerai žinomos ir 
gydomos. Reklama padeda atpažinti ligos simptomus 
ir laiku kreiptis į gydytoją. Blogiausia, kai liga yra 
nediagnozuojama ir negydoma.

2. Vienas iš penkių pacientų prisipažįsta, kad 
reklama padeda nepamiršti išgerti vaistų. Pacientai, 
vartodami vaistus, ilgainiui pradeda juos vartoti ne taip, 
kaip nurodyta, nesilaiko gydymo kurso ar nutraukia jį per 
anksti. Todėl reklama yra geras vartojimo stimuliatorius. 
[ 10] 

3. Vien dėl to, kad žmogus pamatė tam tikro 
preparato reklamą per televiziją ar kitur, nereiškia, kad 
jis iš karto ims jį vaistą vartoti. Gyventojai turi galimybę 
pasitarti su gydytojais ar vaistininkais, taip pat turi priėjimą 
prie kitų informacijos šaltinių – interneto ar medicininės 
literatūros, kur gali pasiskaityti daugiau informacijos ir 
pagalvoti apie vaisto reikalingumą.

4. Vaistų reklama paskatina gyventojus pripažinti 
savo bėdas, negalavimus, apie kuriuos dažnas nedrįsta 
kalbėti. Dėl to drąsiau pasipasakojama gydytojui.

5. Reklama yra naudinga vaistų gamintojams. Su 
kiekvienu išleistu doleriu, jie uždirba 4 dolerius. Vaistų 
įmonė, kaip ir bet kuri juridinė bendrovė, turi teisę gauti 
pelną.

6. Žinomi vaistų gamintojai investuoja daug 
pinigų į mokslinius tyrimus, testus, naujų vaistų gamybą, 
plėtoja konkrečių vaistų rinką. Tuo tarpu generinių 
vaistų gamintojai į šiuos tyrimus neinvestuoja. Dėl šios 
priežasties žinomų įmonių preparatams yra būtina reklama, 
kad būtų gaunamos didelės pajamos ir sėkmingai vykdoma 
mokslinė veikla.

7. Vaistų reklamą reglamentuoja įstatymai, todėl ji 
yra patikima ir neklaidinanti. [9]  

8. Tam, kad būtų reklamuojami preparatai reikalinga 
daug darbuotojų, todėl yra sukuriama darbo vietų ir taip 
palaikomas ekonomikos lygis. 

Vaistų reklamuotojai teigia, kad vaistų reklamavimo 
gyventojams pagrindinis tikslas yra informuoti visuomenę 
apie tam tikrus vaistus ir sudominti taip, kad būtų noras 
domėtis savo sveikata ir diskutuoti su gydytoju apie vaistus 
ir sveikatos būklę.

Tyrimas, kurį atliko Weissman et al. (2003 m.), parodė, 
kad vartotojams, dėl įsigytų reklamuojamų vaistų poveikio, 
jokių sveikatos pablogėjimų ar nebūdingų šalutinių 
poveikių neatsirado. Taip pat nustatyta, kad sveikatos 
būklei reklamuojami vaistai jokios pašalinės įtakos 
neturėjo, lyginant su kitais išrašytais vaistais.

Viename atliktame tyrime paaiškėjo, kad apie 13 

Vaistų reklamos reguliavimas ir 
poveikis gyventojams 

Egle Nemčiauskaitė, Jurgita Daukšienė 
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pateikti citatas, lenteles, kitą iliustruojamąją farmacinę 
informaciją apie vaistinį preparatą iš mokslinių straipsnių, 
paskelbtų Mokslinės informacijos instituto referuojamuose 
leidiniuose ir kitose pripažintose tarptautinėse duomenų 
bazėse, kurių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba, 
monografijose, vadovėliuose, metodiniuose ir kituose 
mokslo leidiniuose. Medžiaga turi būti tiksliai pateikta ir 
nurodyti mokslinės literatūros šaltiniai.

Vaisų reklamos reguliavimas užsienyje yra panašus, 
kaip ir Lietuvoje, išskyrus dvi valstybes – JAV ir Naująją 
Zelandiją. Jos yra vienintelės išsivysčiusios šalys, 
reglamentuojančios receptinių vaistų reklamą tiesiogiai 
vartotojams. Kaip pavyzdį galime pristatyti JAV  receptinių 
vaistų reklamos reguliavimą.

1950-1980 metais visa vaistų reklama buvo nukreipta 
į medicinos personalą, todėl žiniasklaidoje jos nebuvo. 
Farmacinės kompanijos, remdamosi gydytojo ir paciento 
santykių stiprumu, nukreipė savo investicijas į reklamą 
gydytojams. Tačiau, išaugus vartotojų ir pacientų teisėms 
ir dėl to pasikeitus šiems santykiams, gamintojai pasirinko 
kitą rinkodaros strategiją – reklamuoti vaistus tiesiogiai 
vartotojams, nes esą jie turi teisę pasirinkti, kurie vaistai 
jiems yra labiausiai priimtini ir kurių norėtų. Dėl neriboto 
vaistų reklamavimo ir galimo visuomenės klaidinimo 
1983 m. JAV FDA pareikalavo teisės reglamentuoti 
vaistų reklamą vartotojams, kad būtų sukurtos tam tikros 
reklamavimo taisyklės ir nustatytos leistinos ribos. O 1985 
m. FDA išleido gaires, nurodančias, kad receptiniai vaistai 
gyventojams būtų reklamuojami kaip ir gydytojams. [1] 

JAV vaistų reklama tiesiogiai vartotojams FDA yra 
suskirstyta į tris kategorijas:

1. Produkto pristatymas. Tai dažniausiai naudojama 
reklamos rūšis. Ji apima prekės ženklą ir terapines 
indikacijas. Taip pat apibūdina riziką bei naudą, vartojant 
tą vaistą. Bendri šios vaistų reklamos kategorijos kriterijai: 
Reklamoje turi būti vaisto prekės ženklas ir generinis 
pavadinimas (veiklioji medžiaga); 

Būtina paminėti vaisto vartojimo paskirtį – terapines 
indikacijas, t.y. ką vaistas gydo. Bet neturėtų būti minima 
apie klinikinių įrodymų ar patirties apie vaisto veikimą 
trūkumą; Jei vaistas receptinis – būtina pasakyti, kad jis 
parduodamas tik su receptu; Turi būti išryškinama ne tik 
vaisto nauda, privalumai, bet ir galima rizika jį vartojant. 
Tai reikalinga tam, kad vartotojas galėtų apsispręsti, ar 
vaisto teikiama nauda bus didesnė už galimą riziką; Turi 
būti nurodytas žmonių amžiaus intervalas, kuriam skirti 
vaistai (jei netinka vaikams – būtina tai paminėti); Žmonės 
turi būti raginami pranešti apie receptinių vaistų sukeltus 
šalutinius poveikius FDA; Spausdintose reklamose turi 
būti trumpa apžvalga apie visus galimus vaisto šalutinius 
poveikius; Turi būti skatinama pasitarti su gydytoju 
dėl vaisto vartojimo. Tai reikalinga tam, kad vartotojas 
nemanytų, jog yra pakankamai kvalifikuotas, jog galėtų 
pats nuspręsti dėl vaisto vartojimo; Gali būti nurodomi 
papildomi šaltiniai – internetinio portalo adresas ar 
nemokamas telefono numeris. [2] 

2. Pagalbos ieškojimas. Šios reklamos tikslas yra 
raginti vartotojus sąmoningai rinktis vaistus, kurie 
tinka jų sveikatos būklės gydymui. Nerodomas ir 
neminimas konkretus vaistas: Aptariami ligos simptomai; 
Rekomenduojama pasiteirauti daugiau informacijos apie 
vaistą pas sveikatos priežiūros specialistą; Nurodyta 
kompanija, remianti reklamą ir telefono numeris 
pasiteiravimui; Nebūtina pateikti informacijos apie galimą 
riziką. [3] 

3. Priminimas. Pateikiamas tik gaminio pavadinimas, 
bet nenurodoma juo gydoma liga. Tokiu atveju turi būti 
nurodomas: Prekės ženklas (jei yra)ir  bendrinis (generinis) 
pavadinimas, šalutiniai poveikiai gali būti  nenurodomi. [5] 

Vaistų reklamos poveikis gyventojams
Paprašius beveik bet kurio lietuvio įvardinti kokį nors 

neseniai girdėtą pranešimą, susijusį su sveikata, ko gero 
išgirstume kokią nors vaistų reklamoje sakomą frazę. Tai 
tapo taip pat žinoma, kaip ir populiarių gėrimų, alkoholio ar 
prekybos centrų šūkiai. Toks visuomenės informuotumas 
rodo, kad farmacinių kompanijų reklamos skleidimas yra 
tikrai didelis. Iš to galima spręsti, kad vaistų reklamos daro 
ir nemenką poveikį visuomenei.

Vaisto reklama gali sukelti placebo poveikį, kuris 
padidina vartojamo vaisto efektyvumą. Poveikis yra 
ryškus – apie trečdaliui pacientų susilpnėjo kosulys, galvos 
skausmas,  depresija ar kitos būklės, kai buvo duodama 
placebo.

Yra du placebo vartojimo metodai. Pirmasis, klasikinis, 
remiasi Pavlovan ,,būklių‘‘ teorija. Placebo turi sietis su 
tabletėmis, švirkštais, autoritetingais žmonėmis (pvz. 
medikais). Tai sukelia panašią organizmo reakciją, 
kokią sukeltų veiklioji medžiaga. O vaistų reklamoje 
gyventojams įvairias sveikatos būkles susieti su 
teigiamomis emocijomis. Pavyzdžiui, alergija sergantiems 
žmonėms rodomas mėgavimasis nuostabiais laukais, 
artritu sergantiems – dalyvavimas mėgstamoje veikloje ir 
pan.. Pacientams, vartojantiems reklamuojamus vaistus, tai 
gali sukelti teigiamą poveikį ir sustiprinti vaisto veikliosios 
medžiagos veikimą. 

Antrojoje teorijoje, aiškinančioje placebo efektą, 
dėmesys skiriamas vartotojų įsitikinimams apie vaisto 
veiksmingumą ir reklamoje pateikiamos informacijos 
tikėjimu. Pagal šią teoriją, žmonės yra imlūs tiems 
signalams, kurie patvirtina jų pačių įsitikinimus.

Informacijos gebėjimas sukelti būklės atsaką paaiškina, 
kodėl tie pacientai, kurie vartojo placebo, dažniausiai 
pranešė apie tokius pačius šalutinius poveikius, kaip ir tie, 
kurie vartojo veikliąją medžiagą. Nes daugelis farmacinių 
reklamų mini, ko tikėtis iš gydymo, koks gali būti būklės 
atsakas.

Pacientams, su pozityviu požiūriu į reklamą, t.y. jeigu 
jie tikės ja, gali sumažėti gydymo reikalingumas, trukmė. 
[14] 
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proc. amerikiečių gavo konkretaus vaisto, kurį matė 
reklamuojamą per televiziją, receptą. [7] Tai vaistinių 
preparatų reklamos oponentai įvardija kaip vieną iš 
minusų.

Receptinių vaistų reklamos trūkumai:
1. Vaistų reklama, kaip ir daugelis kitų reklamų, yra 

nukreipta į produkto pardavimų skatinimą. Yra naudojama 
rinkodaros taktika, bandoma klaidinti vartotojus.

2. Dažnai vartotojų norą įsigyti reklamuojamą vaistą 
sukelia ne vaisto veiksmingumas, o pačios reklamos 
pompastika.

3. Reklama sukelia vartotojams norą įsigyti ar prašyti 
gydytojų tokių vaistų, kurie gali būti ne tik nereikalingi, 
bet ir žalingi (pavyzdžiui, jei pacientas pats sau nusistato 
klaidingą diagnozę). Todėl gali atsirasti ,,pergydyta‘‘ ar 
nesveika visuomenė.

4. Galimi šalutiniai poveikiai ar kontraindikacijos 
nėra pakankamai išsamiai apibūdinami vaistų reklamose.

5. Pacientai, matydami vaistų reklamą, gali prarasti 
pasitikėjimą gydytojais ar medicinos įstaigomis, nes ji 
sukelia įspūdį, kad farmacinės kompanijos yra labiau 
suinteresuotos pagerinti visuomenės sveikatą.

6. Vaistų reklama gali pabloginti kai kurias sveikatos 
būkles, pasakydama, kad vaistas yra pirmoji pagalbos 
priemonė vienu ar kitu atveju. Nors dažnai tam tikra 
sveikatos būklė gali būti pagerinama kitais būdais, tokiais 
kaip mitybos pakeitimas, sportas ir kt.

7. Jeigu gydytojas atsisako išrašyti paciento prašomą 
vaistą, tai jis rizikuoja prarasti tą pacientą. Rezultatas – 
dažnas gydytojas išrašo prašomus vaistus, kad pacientas 
būtų patenkintas. [9]

8. Reklamų vaizdai yra patrauklūs, nauda sveikatai 
yra pervertinama, o šalutiniai poveikiai parašyti 
mažomis raidėmis ir neatkreipiant dėmesio. Taip pat yra 
reklamuojama ir gydytojams. Todėl tokia reklama daro 
įtaką net diagnozės nustatymui, o receptai išrašomi būtent 
reklamuojamųjų vaistų. Nors dažnai yra veiksmingesnių 
ar pigesnių gydymo būdų.

9. Šalutiniai poveikiai ne visada yra pilnai ir 
tinkamai parašyti. Vartotojai dažniausiai nėra įspėjami 
apie vaisto-vaisto, vaisto-augalo, vaisto-papildo, vaisto-
maisto sąveiką. [11] 

10. Reklama gali pastūmėti vartotojus padaryti 
klaidingas išvadas apie savo sveikatos būklę. Ypač tai 
galioja tiems žmonėms, kurie ne pilnai supranta reklamoje 
minimus medicininius terminus. [12] 

2006 m. lapkričio mėn. JAV Vyriausybės atskaitomybės 
tarnybos ataskaitoje pažymima, kad atlikto tyrimo metu 
paaiškėjo, jog vaistų reklamos augimas paskatino net 
tik reklamuojamų vaistų pardavimus, bet ir kitų vaistų, 
pasižyminčių tomis pačiomis terapinėmis indikacijomis, 
paklausos padidėjimą. [13]

Vaistų reklamos reguliavimas
Daugelyje šalių valstybinės institucijos stengiasi 

apsaugoti gyventojus nuo neteisingos reklamos, o vaistų 

reklamą riboja dar griežčiau dėl galimos rizikos paskatinti 
netinkamą vaistų pasirinkimą ar perteklinį vartojimą. 
Teisės aktuose griežtai nurodoma, kokie teiginiai galimi 
ar draudžiami. Lietuvoje vaistų reklamą reglamentuoja 
SAM įsakymas V-1128 „Dėl vaistinių preparatų taisyklių 
patvirtinimo“. Jame pateikti bendrieji vaistinių preparatų 
reklamos reikalavimai; nurodoma, kokia informacija 
gali būti pateikta gyventojams ir specialistams skirtose 
vaistinių preparatų reklamose; kaip turi būti organizuoti 
vaistų reklamuotojų vizitai; koks turi būti neparduodamų 
pavyzdžių žymėjimas, tiekimas ir apskaita; reklamos 
davėjo, gamintojo, tarpininko, skleidėjo ir vaistų 
reklamuotojo pareigos bei  atsakomybė už vaistinių 
preparatų reklamą ir jos kontrolė.

Lietuvoje gyventojams leidžiama reklamuoti tik 
nereceptinius vaistus, maisto papildus ar vaistinės 
asortimento prekes.  Gyventojams skirtoje nereceptinio 
vaistinio preparato reklamoje turi būti nurodyta ši 
informacija:

1. vaistinio preparato pavadinimas ir, jei vaistinio 
preparato sudėtyje yra tik viena vaistinė medžiaga, jos 
bendrinis pavadinimas;

2. farmacinė forma ir vaistinio preparato stiprumas;
3. informacija, būtina, kad vaistinis preparatas būtų 

teisingai vartojamas (terapinės indikacijos, išskyrus 
homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių 
indikacijų, vartojimo būdas, dozavimas, specialūs 
įspėjimai, kontraindikacijos);

4. nuorodos:
4.1. „Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį 

ir vaistą vartoti kaip nurodyta“ arba „Prašome įdėmiai 
perskaityti informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą 
vartoti kaip nurodyta“ (jei reklamuojamas vaistinis 
preparatas neturi pakuotės lapelio);

4.2. „Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis 
poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su 
gydytoju ar vaistininku“;

4.3. „Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos 
pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu“ (jei reklamuojamas 
tradicinis augalinis vaistinis preparatas).

Specialistams skirtose reklamose pateikiama 
informacija gali būti platesnė. Čia jau gali būti nurodyta 
ir galima sąveika su kitais vaistiniais preparatais,  šalutinis 
poveikis;  rinkodaros teisės turėtojo bei jo atstovo (jei toks 
yra) pavadinimai;  teksto parengimo data (jei tekstas nebuvo 
peržiūrėtas) ar jo paskutinės peržiūros data;. vaistinio 
preparato klasifikavimo grupė (receptinis ar nereceptinis 
vaistinis preparatas). Specialistams skirtoje vaistinio 
preparato reklamoje gali būti pateikiama kompensuojamojo 
vaistinio preparato pakuotės maksimali mažmeninė kaina 
ir jos dalis, kompensuojama Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšomis.  Informacija vaistinio 
preparato reklamoje turi būti tiksli, papildyta naujausiais 
duomenimis, patikrinama ir išsami, kad specialistas 
galėtų susidaryti nuomonę apie vaistinio preparato 
terapinę vertę.  Reklamoje, skirtoje specialistams, galima 
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Vaizdai, naudojami vaistų reklamoje
Jeigu vaistų reklama veikia vartotojų požiūrį ir elgesį 

ir jeigu reklamoje yra naudojami tam tikri paveikslėliai/
vaizdiniai, tai jie dažniausiai ir prisideda prie minėtų 
dalykų. Yra ištirta, kaip vaistų rėmėjai, naudodami tam 
tikrus vaizdus, sukuria ,,mitines‘‘ ir galimai klaidinančias 
asociacijas tarp ligų ir preparatų. Teisiškai, reklamose 
vartojami terminai yra tikslūs ir aiškūs, nepasakoma nei per 
daug nei per mažai, o tiek, kiek reglamentuoja įstatymai. 
Bet vaizdai reklamose nėra reguliuojami. Jais netiesiogiai 
kreipiamasi į vartotojus.

Dažniausiai gauti palankų emocinį atsaką, paveikti 
žmonių požiūrį ir elgesį, yra bandoma sukeliant teigiamas 
emocijas. Atliktoje apklausoje (23000 atsakovų, 240 
reklamų) nustatyta, kad teigiamos emocijos turi didesnę 
įtaką vaisto pasirinkimui, negu tiesiog pažintinė reklama. 
Tarp tokių emocijų, kaip šiluma, džiaugsmas, laimė, yra 
rodomos ir kitokios – humoras, nostalgija ir kt. Humoro 
reklamose gali būti rodomos juokingos situacijos ir pan.. 
Humoristinių kreipinių populiarumas nestebina, nes tai turi 
gebėjimą patraukti dėmesį. Yra stiprus ryšys tarp juokingos 
reklamos ir atminties tam prekės ženklui.

Kitas teigiamas kreipinys gali būti nostalgijos 
sukėlimas žiūrovams. Vartotojai skatinami susieti matomus 
vaizdus su savo gyvenimiškais potyriais. Tam gali būti 
pasitelkiamas senų nuotraukų rodymas, tradicijų, paveldo 
vaizdavimas arba pakeičiami spalvų tonai – juoda/balta, 
sepija ir kt. Neretai vartojamos ir neigiamas emocijas 
skatinančios asociacijos – pateikiamas grėsmingas, nerimą 
keliantis tonas, rodoma baimė, liūdesys, gėda. Tyrimais 
įrodyta, kad tokie vaizdiniai turi didesnę įtaką požiūriui, 
negu teigiami[15].

Todėl, jei šiandien vėl išvysite vaistų reklamą. 
Neskubėkite perjungti kanalo: juk mums svarb ką mato 
mūsų pacientai, įvertinti informaciją ir... gebėti nepakliūti į 
vaizdo ir emocijų pinkles,- juk vaistininkas – lengviausiai 
pasiekiamas sveikatinimo specialistas į kurį kreipiasi 
pacientai pasitarti: pateisinkime savo pacientų lūkesčius 
ir padėkime atskirti informaciją nuo emocijų.
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FOTOREPORTAŽAS IŠ FARMACIJOS DIENŲ-2015
Šiais metais LFS „Farmacijos dienos-2015“ 

vyko birželio 13 d. prie Rubikių ežero esančioje 
kaimo turizmo sodyboje „Ajerinė“ (12 km nuo 
Anykščių). 

Žurnalo skaitytojams pateikiame Fotoreportažą 
iš tradicinio vasaros renginio. Apie šimtas renginio 
dalyvių žadėjo ir kitais metais atvykti į „Farmacijos 
dienas-2016“, kurios vyks Zarasų apylinkėse.
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kas, kur, kada

Šių metų birželio mėn. 29 d. Vilniuje Crowne Plaza Konferencijų centre vyko VVKT prie SAM 
projekto „Informacijos saugumo valdymo tobulinimas“ pristatymas.

kas, kur, kada

Ateityje planuojamos įgyvendinti 
Piano keitimo priemonės

VLK parengė siūlymus dėl kainų mažinimo 25 % 
tiems originaliems vaistams, kurių išlaidos iš PSDF 
kompensuojamos 12 metų ir daugiau:

gamintojas turės sumažinti deklaruotą kainą;
arba sudaryti sutartį su VLK, kurioje numatytas toks 

pats procentas;
parengti LRV 994 projektą ir pateikti vertinti SAM 

vadovybei - dėl veikliųjų medžiagų grupių, kurias sudaro 
trys ir daugiau gamintojų vaistų, bazinės kainos nustatymo 
t.y. įdiegiant nuostatas, kad vaisto, kurio gamintojas pateikė 
mažiausią kainą, mažmeninė kaina būtų lygi bazinei kainai, 
tuo tarpu kitų grupėje esančių vaistų bazinės kainos būtų 
lygios 50 proc. pigiausio vaisto kompensuojamosios kainos;

diegti elektronines kompensavimo bylas, siekiant, kai 
bendravimas tarp pareiškėjo ir kompensavimo komisijos 
atstovų vyktų per elektroninę sistemą;

diegti vaistų kaip sveikatos technologijų vertinimo (STV) 
ir valdymo sistemą, remiantis EUnetHTA rekomendacijomis;

išanalizuoti situaciją dėl vaistų kompensavimo pagal 
atskiras ilgas ir pacientų grupes, nustatant vaistų prieinamumo 
ir vaistų poreikio skirtingoms pacientų grupėms spragas, ir 
pateikti siūlymus dėl planavimo mechanizmo sukūrimo ir 
prioritetų nustatymo.

LIETUVOS RESPUBUKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Vaistų kompensavimo ir 
kainodaros tobulinimo ir jų 

prieinamumo gerinimo priemonių 
piano įgyvendinimas

Sveikatos apsaugos ministerijos
Farmacijos departamento direktorė

Gita Krukienė
2015 m. gegužės 13 d.

Priemonių planas
SAM 2014-04-02 įsakymu Nr. V-431 patvirtintas 

Vaistų kompensavimo ir kainodaros tobulinimo ir jų 
prieinamumo gerinimo priemonių pianas.

Piano tiksiąs - užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą, 
mažinti senų generinių vaistų kainas, o sutaupytas lėšas 
skirti inovatyviems vaistams kompensuoti.

Plano įgyvendamas
Įgyvendinant šį pianą:
Patvirtinta ir taikoma nauja PSDF biudžeto išlaidų 

valdymo sutarčių su vaistų gamintojais tvarka;
Išpieštas privalomas kompensuojamųjų vaistų 

asortimentas vaistinėse;
Patobulinta PSDF biudžeto sudarymo tvarka: 2015 m. 

PSDF biudžeto rodiklių įstatyme numatyta, kad dalis vaistų 
gamintojų pervestų lėšų bus panaudota vaistų įsigijimo 
išlaidoms kompensuoti;

Patvirtintas Racionalaus vaistų vartojimo pianas;
Parengti ir Seimui pateikti svarstyti įstatymų pakeitimo 

projektai dėl kontrolinių pirkimų vaistinėse įteisinimo;
Nuolat vykdomos derybos su vaistų gamintojais dėl 

vaistų kainų mažinimo. 2014 m. dėl vykdytų derybų 
sutaupyta apie 2 min. eurų (7 mln. litų).

Priemonių plano keitimas
Siekiant užtikrinti geresnį strateginių Plano tiksiu 

įgyvendinimą, 2015-01-29 įsakymu Nr. V-77 Pianas 
papiidytas naujomis priemonėmis.

Tikstas - skatinti gamintojų konkurenciją, sąlygotų senų 
generinių vaistų kainų ir pacientų priemokų mažėjimą.

Piano keitimų įgyvendinimas: 
Vykdomos priemonės

Kompensavimo komisijos posėdžiuose šiuo metu 
svarstoma:

Tarpusavyje keičiamų kardiologinių vaistų (sartanų, 
AKF inhibitorių, statinų, betablokatorių) grupių jų bazinei 
kainai apskaičiuoti nustatymo tikslingumas.

Peržiūrimi kompensuojamųjų vaistų sąrašai, 
siekiant identifikuoti vaistus, kurių įsigijimo išlaidos 
kompensuojamos 5 metus ir ilgiau ir kurių įsigijimo 
išlaidoms kompensuoti per metus išteista daugiau kaip 0.5 
proc. visų PSDF biudžeto išlaidų vaistų kompensavimui, 
tačiau jų kompensavimas netikslingas.

Ministro įsakymu sudaryta darbo grupė šiuo metu vertina 
vaistų pakeičiamumą vaistų grupėse (vaistų dozuočių, skirtų 
vaikams, skirtingos veikimo trukmės vaistų, inhatiacinių 
vaistų, tepalų ir kremų ir kt.) bazinei kainai nustatyti ir 
e. recepto klasifikatoriui parengti, taip pat vaisto bazinės 
kainos skaičiavimo išimčių taikymo pagrįstumą.

Parengtas LRV 2005-09-13 nutarimo Nr. 994, 
reglamentuojančio bazinių kainų apskaičiavimo tvarką, 
pakeitimas, siūlant:

Pakeisti kainų referavimo taisykles, visų vaistų kainas 
referuoti į to paties bendrinio pavadinimo (nepriklausomai 
nuo gamintojo ir nuo to, kada vaistas įtrauktas į Kainyną ir 
(ar) turi generinių analogų);

Nustatyti nulinę priemoką už pigiausią generinės grupės 
vaistą, kai vaistas kompensuojamas 100 %;

Panaikinti galimybę vaistams, kurie neatitinka „tunelio“ 
reikalavimo, būti įrašytiems į Kainyną deklaruojant 
nuolaidą VLK.
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Praėjusiais metais FIP kongresas vyko Bankoke 
(Tailande), o jubiliejinis 75-sis kongresas vyko Vokietijoje 
Diuseldorfo kongresų centre. Į šį forumą susirinko virš 
3000 vaistininkų iš 96 pasaulio šalių. Iš Lietuvos autobusu 
vyko 19 asmenų delegacija. Pakeliui aplankėme Lenkijos 
ir Čekijos vaistines, susipažinome su unikaliu farmacijos 
muziejumi Čekijos Kukso mieste. Mūsų kelionės dalyviai 
buvo nustebinti eksponatų gausa Vokietijos farmacijos 
muziejuje Haidelbergo miesto pilies rūmuose. Be to, 
susipažinome iš arti su garsios visame pasaulyje Bayer 
kompanijos vykdomais moksliniais tyrimais ir vaistų 
gamybos apimtimis Leverkuzeno mieste esančiame 
BAYKOM informacijos centre. 

Nuvykę į Diuseldorfą sužinojome, kad gausiausia  
delegacija atvyko iš Nigerijos – 239 asmenys. Iš Vokietijos 
dalyvavo 184 registruoti asmenys, iš Danijos -177, iš JAV 
-170, iš Japonijos 102 vaistininkai. Daugiau nei 50 narių 
buvo Australijos, Kinijos, Taivanio, Suomijos, Jungtinės 
Karalystės, Prancūzijos, Portugalijos, Nyderlandų 
delegacijose. Virš 30 vaistininkų atvyko iš Turkijos, 
Šveicarijos, Serbijos, Norvegijos, Pietų Korėjos, Indijos, 
Irako, Ganos,  Egipto, Kanados, Bulgarijos. Iš kaimyninės 
Lenkijos atvyko 14, Latvijos – 5, o iš Estijos – 26 vaistininkai. 
Kongreso tema buvo: „ Geresnė praktika – jei ji remiasi 
mokslu ir pagrįsta įrodymais“. Šešias dienas  kongrese 
buvo skaitomi pranešimai sesijose, simpoziumuose, 
forumuose. Vieną dieną prieš kongresą ir pusdienį iki 
oficialaus kongreso atidarymo vyko farmakotechnikų 
simpoziumas ir farmacijos fakultetų dekanų forumas. Tuo 
pat metu vyko ir FIP Tarybos posėdžiai. Jų metu svarstoma 
FIP veiklos ataskaita, tvirtinamas ateinančių metų 
biudžetas, išklausoma informacija apie FIP farmacijos 
mokslo valdybos ir praktinės farmacijos valdybos atliktą 
darbą per praėjusius metus, vyksta valdymo organų narių 
rinkimai pasibaigus kadencijai, o taip pat priimami nauji 
kolektyviniai nariai į FIP gretas. 

Naujais FIP nariais tapo Bolivijos farmacijos 
mokslininkų draugija, Salvadoro farmacijos draugija, 
Alžyro farmacijos federacija, Kongo farmacininkų ordinas, 
Rumunijos ligoninių vaistininkų asociacija ir Ukrainos 
farmacijos rūmai. Stebėtojų statusas buvo suteiktas 
JAV farmakotechnikų sertifikavimo valdybai, Europos 
farmacijos fakultetų asociacijai, Europos vaistų kokybės 
ir sveikatos priežiūros direktoratui ir JAV farmakopėjai. 
Už nesumokėtą narystės mokestį per 3 metus iš FIP 
narių buvo pašalinta Moldovos vaistininkų asociacija ir 
Liuksemburgo ligoninių vaistininkų asociacija. Norint 
tapti FIP individualiu nariu galima kreiptis internetu www.
fip.org.

Metinis narystės mokestis patvirtintas ateinantiems 
metams 96 eurai. Ši narystė įgalina sumažinti kongreso 
dalyvio registracijos mokestį 200 eurų. Kolektyvinio nario 
(LFS) mokestis taip pat kasmet nustatomas kiekvienai 
organizacijai priklausomai nuo narių skaičiaus.

Iškilmingas FIP 75-ojo kongreso atidarymas 
vyko Diuseldorfo kongresų centro Didžiojoje salėje. 
Susirinkusius pasveikino FIP prezidentė dr. Karmen 
Pena (Carmen Pena) ir Vokietijos federalinių farmacijos 
rūmų prezidentas Fridemanas Šmitas (Friedemann 
Schmidt). FIP Generalinis sekretorius Lukas Besansonas 
(Luc Besanson) perskaitė FIP 2014 m. Bankoke 
patvirtintą vaistininko priesaiką/pasižadėjimą. Po to sekė 
nusipelniusių farmacijos mokslo ir praktikos atstovų iš 
įvairių pasaulio šalių apdovanojimai. Šventinę nuotaiką 
sudarė instrumentinio ansamblio atliekamos melodijos. Po 
oficialios dalies kongreso dalyviai ir juos lydintys asmenys 
buvo pakviesti pasivaišinti ir betarpiškai pabendrauti 
su užsienio kolegomis. Šiuo atveju tenka įvertinti keleto 
kalbų mokėjimą, norint pakalbėti apie farmacijos reikalus 
dominančioje šalyje. Oficiali kongreso kalba – tai anglų 
kalba.  

Rugsėjo 30 d. prasidėjo kongreso darbas sekcijose, 
simpoziumuose, forumuose, darbo grupėse. Be to, šią dieną 
buvo atidaryta Farmacijos pramonės paroda „Expopharm“ 
, kurioje dalyvavo apie 500 kompanijų. Kongreso metu 
vyko posterių pristatymas bei diskusijos. Pranešimus 
kongresui vertino ir davė leidimą pateikti juos žodžiu 
arba posterių pavidalu šių FIP sekcijų paskirti ekspertai: 
Akademinės, Socialinės ir administracinės farmacijos, 
Klinikinės biologijos, Visuomenės vaistinių, Ligoninių 
vaistinių, Pramoninės farmacijos, Karinės ir skubios 
pagalbos, Sveikatos ir vaistų informacijos bei Farmacijos 
istorijos sekcijų atstovai. Trumpai apžvelgsime temas, 
kurios buvo nagrinėjamos minėtuose renginiuose. Vienas 
pusdienis buvo skirtas Vokietijos farmacijos sektoriaus 
pristatymui. Šio renginio medžiagos santrauka pateikiama 
šiame žurnale. Taigi, kongrese buvo svarstomos šios temos:

• Moksliniai įrodymai ir įdodymais pagrįsta 
praktika:galimybės ir apribojimai

• „Valgyti ar nevalgyti“: kokia maisto įtaka vaistams
• Ar galima sukurti pacientams palankius vaistus. 

Pasaulinė vaistų optimizavimo problema
• Interprofesinis ir transformatyvus vaistininkų 

mokymas: nauja kryptis
• Skaidrumas ir socialiniai tinklai – vaistininkas, kaip 

interneto ryšininkas
• Vaistai ir aplinka – kaip mes galime tapti „žaliaisiais“
• Netikėtos ligos: Ebola – ką gali padaryti vaistininkai

TARPTAUTINĖS FARMACIJOS FEDERACIJOS 
(FIP) FARMACIJOS MOKSLŲ IR PRAKTIKOS 

PASAULINIS 75-SIS KONGRESAS
(Diuseldorfas, Vokietija, 2015 09 29 – 10 03)

iš LFs veikLos

• Suraskime humanitarinį farmacijos veidą
• Vaistų kokybės užtikrinimas pasauliniu mastu – nauji 

keliai ir metodai
• Vaistų optimizavimo vizija iki 2020 m.
• Kaip padaryti kryptingą medikamentinį gydymą 

individualizuojant vaistų dozavimą
• Farmakogenomika kryžkelėje tarp mokslo ir praktikos
• Vaistai ir vairavimas: ką mes privalome patarti

Kitame LFŽ žurnalo numeryje pateiksime daugiau 
informacijos iš kongrese darytų pranešimų aukščiau 
minėtos tematikos sesijose.

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

iš LFs veikLos
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kas, kur, kada

Šių metų rugsėjo 17–22 d. Lietuvoje viešėjo 
vaistininkas iš Čikagos, LAPAS prezidentas  Juozas 
Kalvaitis, kuris kartu su LFS delegacija vyko į FIP 
kongresą Diuseldorfe. Kolega Juozas Kalvaitis 
susitiko su vaistininkais T. Endriukaičiu, A. Šiaučiuliu, 
J. Runkevičiene, prof. O. Ragažinskiene, prof. L. 
Ivanausku ir studentais. Ypatingai malonų įspūdį 
svečiui paliko naujas Farmacijos fakulteto pastatas, 
jo laboratorijos, auditorijos bei įranga. Būdamas 
Farmacijos fakultete J. Kalvaitis susitiko su dekanu 
prof. V. Briedžiu.

Šių metų rugsėjo 9–23 d. Lietuvoje viešėjo 
vaistininkė Aldona Kirklis su kolege Nancy iš Čikagos, 
Aldona yra aktyvi Amerikos lietuvių vaistininkų 
asociacijos (LAPAS) narė. Pirmą kartą su Čikagos 
vaistininkų delegacija ji lankėsi Lietuvoje 1991 metais. 
Dabar pamačiusi Lietuvą po ketvirčio amžiaus Aldona 
buvo maloniai nustebinta naujovėmis Vilniuje, Kaune, 
Palangoje, Nidoje. Viešnagės metu ji aplankė naują 
Farmacijos fakulteto pastatą, būdama Farmacijos 
fakultete ji susitiko su prof. L. Ivanausku ir studentais. Iš 
Lietuvos kolegė Aldona išsivežė geriausius įspūdžius.

Kitos nuotraukos žr. 50 pusl.

iš LFs veikLos
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ką rašo spauda apie FarMaciją

nebus pasiruošta. Dabar sveikatos apsaugos ministrė pasisa-
ko prieš, matydama, kad pirmiausia gali įdėti visus saugi-
klius bei padaryti kaip priklauso. Nematau problemos, nes 
viskas bus taip, kaip ir turi būti. Tuo labiau, kad Europos 
Sąjungos valstybių vaistinėse yra farmacinė rūpyba diegia-
ma plačiau. Ten, kur leidžiama vakcinacija, žmonės labai 
patenkinti. Baimintis nereikta, nes vaistinės bus pasiruošu-
sios 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

„Lietuvos sveikata“
2015 gegužės 21-27 d.

Seimo Sveikatos reikalų ko-
mitetas ėmėsi Odontologų 
rūmų

Daugiau nei dešimtmetį gyvuojančių Odontologų rūmų 
laukia permainos. Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams 
nusprendus, kad ši savivaldos institucija pernelyg uždara ir 
neefektyviai valdoma, įregistruoti Odontologų rūmų įstaty-
mo pakeitimai. Savo ruožtu Rūmų prezidentas Alvydas Šei-
kus sako, kad tokie politikų užmojai – „pieva“ ir kliedesiai.

Pasak Seimo Sveikatos reikalų ko miteto pirmininkės 
Dangutės Mikutienės, odontologų bei burnos prie žiūros 
specialistų bendruomenėje, vienijančioje daugiau nei 7400 
spe cialistų, vis dažniau pastebimas ne pasitenkinimas gana 
uždara bei ne efektyviai valdoma savivaldos insti tucija.

„Kita priežastis, lėmusi projekto rengimą, – pernelyg 
komplikuota ir biurokratiška valdymo organų struktūra. Šiuo 
metu Odontologų rū mų komisijų yra 15, todėl manau, kad 
reikia keisti dabartinį reglamen tavimą, siekiant mažinti jų 
skaičių bei užkirsti kelią naujoms komisijoms, iš esmės ne-
sprendžiančioms nuola tinių rūmų veiklai priskirtinų klausi-
mų, sudaryti“, – teigia Seimo narė.

Šiuo metu Odontoiogų rūmų įsta tyme nėra numatyta ir 
laikinųjų dar bo grupių veikla, kurios įtvirtinimas, valdant 
komisijas bei sprendžiant aktualius klausimus, itin suma-
žintų biurokratizmą. Įstatymas taip pat nenumato pareigos 
Rūmų organų nariams veikti nešališkai bei objek tyviai, ven-
giant galimo interesų konflikto. Be to, šiuo metu nėra nu-
matyta organų narių atsakomybė tuo atveju, kai nevykdomos 
arba netinkamai vykdomos pareigos. Šiuo metu Rūmai taip 
pat nėra įpa reigoti organizuoti kiekvienų metų finansinės 
veiklos atskaitomybės ir metinių finansinių ataskaitų rinki-
nio nepriklausomą auditą, kuris leistų Rūmams tinkamai ir 
efektyviai val dyti turimą turtą. 

Evelina Machova
Kaip sveikatos politikų užmojus vertina gydytojai 

odontologai?
LR Odontologų rūmų prezidentas Alvydas Šeikus:
– Kaip vertinu politikų veiksmus? Ar reikia, jei pateiktas 

projektas yra visiška „pieva“? Negaliu jų niekaip vertinti. O 

pateiktiems kaltinimas dėl uždarumo ar neefektyvaus valdy-
mo nėra jokio pagrindo. Tai tiesiog kišimasis į asociacijos 
reikalus, kuri nėra finansuojama iš valstybės. Kita vertus, 
pateiktame projekte praktiškai kas antras punktas yra kliede-
siai ir kitaip jų negaliu pavadinti. Atrodo, kad politikai rašo, 
rašo ir pamiršta, apie ką rašė. Skaičiuos asociacijos pinigus, 
nors ji išsilaiko iš nario mokesčio. Gal pirma tegul užtikrina 
finansavimą, o po to jį skaičiuoja. O šiaip galėtų, kaip sakė 
ir Prezidentė, užsiimti kur kas svarbesniais reikalais, pavyz-
džiui, kad žmonės taip brangiai už vaistus nemokėtų.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vadovė 
prof. Alina Pūrienė:

– Manau, kad Seimo nariai kaip ir visada yra tautos bal-
sas. Nuomonių apie Odontologų rūmus, žinoma, yra įvairių, 
tačiau net ir tarp pačių odontologų vyrauja kalbos, kad tai vis 
dėlto gana uždara bendruomenė. Nemanau, kad ji yra visai 
neveiksmingai dirbanti, bet tos problemos, kurias įvardijo ir 
politikai. yra keliamos ne be pagrindo. Galėčiau duoti pavyz-
dį. Štai, mes, kaip viešoji įstaiga esame tikrinami įvairiausių 
institucijų trisdešimt šešis kartus per metus, kasmet atlieka-
mas finansinis auditas. O tokios institucijos, kurių biudžetai 
nemaži, praktiškai nėra tikrinamos ir nėra kam nors atskai-
tingos. Todėl šiuo klausimu, kad užtikrintume skaidrumą, 
pokyčiai, manau, reikalingi.

LSMU Odontologijos fakulteto dekanas prof. Ričardas 
Kubilius:

– Praktikuojantys odontologai privaloma tvarka turi būti 
Odontologų rūmų nariai. Ir aš taip pat. Iš tikrųjų Odontolo-
gų rūmai išsilaiko patys iš nario mokesčio. Tai organizacija, 
kuri visiškai negauna valstybės finansavimo. Lėšos, kiek ži-
nau, yra tikrinamos. Juk yra Revizijos komisija. Nesu Ta-
rybos narys, bet kiek žinau, maždaug prieš mėnesį ji atliko 
finansinę ataskaitą apie lėšų panaudojimą. Man, kaip gydy-
tojui odontologui, ši organizacija visiškai atstovauja. Jei kyla 
kokių klausimų, malonumų ar nemalonumų, spręstinų klau-
simų, visuomet padeda ir mes žinome kur kreiptis. Netgi jei 
odontologas padaro ką nors ne taip, Odontologų rūmai imasi 
patys spręsti problemas, neapsunkin dami valdiškų įstaigų. 
Mano nuomone, ši organizacija visiškai atstovauja odonto-
logų bendruomenei.

„Medicinos žinios“
2015-06-01
LRYTAS.LT

Pradėta diegti daugiau nei 
10 metų rengta e.sveikatos 
sistema

Lietuvos gydymo įstaigose iki metų pabaigos ketinama 
baigti diegti daugiau nei dešimtmetį rengtą e.sveikatos 
sistemą, kuri leis nuotoliniu būdu patikrinti paciento ligos 
istoriją, išrašyti elektroninius receptus ir keistis informacija 
gydymo įstaigoms.

ką rašo spauda apie FarMaciją

„Lietuvos sveikata“
2015 sausio 3-7 d.

Farmacinė rūpyba kursto 
aistras

Kuo labiau artėja diena, kuomet vaistinėse turėtų būti 
įdiegta farmacinė rūpyba, tuo daugiau atsiranda klaustukų, 
nesutarimų ir dvejonių, ar Lietuva tam pasiruošusi. 
Dar daugiau - šalies 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 nepada-
ro. Be to, nė viena vaistinė nepasirūpina, kad pokalbis, kuris 
vyksta su pacientu, būtų užrašomas. Mes siūlome, kad in-
formacija būtų atspausdinama ir įteikta pacientui. Jis būda-
mas namuose galės ją parodyti artimiesiems, jei yra vyresnio 
amžiaus ir ko nors nesupranta“, - sako Lietuvos farmacijos 
sąjungos prezidentas prof. Edvardas Tarasevičius. Pasak jo, 
Lietuvos patirtis rodo, kad klientus (tuo labiau pagyvenusius 
pacientus) reikia aptarnauti sudarius sąlygas atsisėsti (ban-
kai, 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 informa ciją apie vartojamus 
vaistus, bet ir nustatyti, ar nėra sąveikų, išklausti paciento 
apie problemas. Jas nusta čius komunikuoti su gydytoju. 
Tačiau kyla klausimas, ar yra galimybė suteikti individualią, 
konfidencialią konsultaciją? Ji, beje, turėtų trukti ne mažiau 
negu penkiolika minu čių. Dabar gi vaistininkas pacientą 
konsultuoja vos kelias minutes. Akivaizdu, kad per tokį 
laiką neį manoma suteikti ne tik farmacinės rūpybos, bet 
ir elementarios farma cinės paslaugos. Kajau kalbėti apie 
tai, kad dar reikalingas papildomas laikas vaistininkui 
pasikonsultuoti su gydytoju“, - antrina profesoriui ir 
Lietuvos sveikatos mokslų universi teto 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. Klausi mų kyla ir dar 
daugiau - kas apmokės farmacijos rūpybos paslaugą, kaip ji 
bus dokumentuojama“, - svarsto J. Daukšienė.

Apie skiepijimą
Minčiai skiepyti pacientus vaistinė se dar prieš kelias sa-

vaites pasiprie šino dalis Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
narių. Motyvuodami tuo, esą tai sveikatos priežiūros paslau-
ga ir vaistinės tam nėra pritaikytos. Tiesa, tą kartą vis tiek ne-
buvo atsisakyta minties įteisinti skiepijimą ir vaisti nėse. Ta-
čiau E.Tarasevičius tikina, jog pirmiausia reikėtų apsispręsti 
dėl būtinosios farmacinės rūpybos, kuri iš esmės neapima 

skiepijimo. „Nesuprantu, kodėl vis pradedamas akcentuo-
ti skiepijimas. Tai - ne mūsų sritis ir vaistininkai nesimokė 
skie pyti. Be abejo, jeigu tokios pagalbos poreikis yra, tada 
vaistininkus reikia perkvalifikuoti ir paslaugą galima teik-
ti. Be to, tam reikia specialių pa talpų. Iš kitos pusės, turime 
paklausyti Sveikatos apsaugos ministerijos. Jeigu ji nemato 
problemos dėl skiepijimo, jo mastai pakankami, tada vais-
tinėse skiepyti ir nereikia. Skiepijimas, vaistų pristatymas į 
namus - papildomos farmacinės rūpybos paslaugos. Tačiau 
šiuo metu viską bandoma „sumaišyti“ į vieną. Atsižvelgiant 
į tai, kad farma cinės rūpybos sąvokos apibrėžimo nėra Far-
macijos įstatyme, Seimo Sveikatos reikalų komitetas svarstė 
grupės Seimo narių minėto įstatymo pakeitimo projektą, ku-
ris skiriasi nuo SAM ministro įsakyme įteisinto apibrėžimo, 
įterpiant „ir vakcinomis vykdomus suaugusiųjų profilakti-
nius skiepijimus“. Toks papildomos farma cinės paslaugos 
sureikšminimas nėra pagrįstas ir galima daryti prielaidą ar 
tai nesusiję su vieno vaistinių tinklo komerciniais interesais. 
Lietuvos far macininkų sąjunga pasiūlė komitetui apsvarsty-
ti būtinosios farmacinės rūpybos (analogiškai būtinosioms 
sveikatos priežiūros paslaugoms) atskyrimą nuo papildomų 
farmacinių paslaugų“, - tikina E. Tarasevičius.

Dėt ko visi sutinka?
Panašu, kol kas tiek sveikatos politikai, tiek farmacijos 

specialistai ar vaistinių tinklų atstovai sutinka tik dėl vieno 
- farmacinė rūpyba Lietuvoje yra reikalinga. „Būtinoji far-
macinė rūpyba, kuri turi būti teikiama kiekvienoje vaistinėje 
apima individualių konsultacijų konfidencialų teikimą kie-
kvienam pacientui apie saugų įsigytų vaistų (receptinių ir 
berecepčių) vartojimą, nurodant jų vartojimo eiliškumą, sie-
kiant išvengti jų tarpusavio sąveikos, galimas nepageidauja-
mas 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 val dymo programose parduodant arba išduodant vais-
tus šių grupių pacientams. Informuoti pacientus apie gali-
mybę dalyvauti prevencinėse programose, įskaitant ir pro-
filaktinius skiepijimus“, - paaiškina E. Tarasevičius. Tačiau, 
kaip tikina J. Daukšienė, farmacinė rūpyba egzistuoti turi ne 
tik „popieriuje“.

„Gerai, kad kalbame apie farmaci nę rūpybą, tyrimai įro-
do, 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 žmo nėms, vartojantiems kelis 
vaistus, farmacinės rūpybos paslaugos duoda ženklių rezul-
tatų.

Tokiu atveju farmacininko pa slauga būtų didelė pagalba 
tiek pacientui, tiek ir gydytojui. Vaisti ninkas kontaktuotų su 
gydytoju ir informuotų, jog dėl vienų ar kitų priežasčių gali 
pasireikšti proble mos“, - sako J. Daukšienė.

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

gikliai. Daugiausia diskusijų kyla dėl vakcinacijos, bet ten 
yra parašyta - tik suaugusiems, tik sveikatos apsaugos mi-
nistro nustatyta tvarka. Tai reiškia, turės būti ir tinkamos 
patalpos, ir paruoštas specialistas. Niekas nieko nediegs, jei 
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Vakaro žintos
2015-09-09

MAISTO PAPILDUS RYSIME 
SAUJOMIS

Nors nuolat akcentuojama, kad maisto papildai nėra 
maisto pakaitalas, o gausus ir netinkamas jų vartojimas 
net gali sukelti sveikatos problemų, Sveikatos apsaugos 
ministerijai (SAM) pateiktas siūlymas jais prekiauti ne 
vaistinėse, o maisto prekių parduotuvėse. Matyt, maisto 
prekių pardavėjams prieš darbinantis ateityje gali tekti 
išklausyti dar ir farmacijos mokslo kursą, kad galėtų 
kompetentingai pirkėjams patarti.

Ne vaistas ir ne maistas
Maisto papildas - tai maisto produktas, skirtas įprastam 

maisto racionui papildyti, ir kuris vienas arba derinamas su 
kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų 
medžiagų, tu rinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, šaltinis.

„Vakaro žinių“ žiniomis, šiuo metu SAM yra svarstoma 
bent keletas variantų, kaip geriau or ganizuoti prekybą maisto 
papil dais. Vienas iš siūlymų - kad vaistinėse būtų prekiau-
jama tik tokiais maisto papildais, kurių teigiamas poveikis 
sveikatai yra įrodytas moksliniais tyrimais, t.y. kurie pažen-
klinti EK patvirtin tais sveikatinimo teiginiais.

Jei SAM pritartų to kiam siūlymui, maisto papildų žmo-
nėms tektų ieškoti parduotuvėse, maisto prekių lentynose 

Dar 2014 m. į kompensavimo sistemą buvo įtraukti 
26 inovatyvūs vaistai. Per pirmus 2015 m. mėnesius, anot 
ministrės, jau priimti sprendimai įtraukti į kompensavimo 
sistemą 24 inovatyvius vaistus - jie skirti gy dyti melanomai, 
onkologinėms ligoms, širdies nepakankamu mui, krūtinės 
anginai, inkstų ląs telių karcinomai, vaikų hiperaktyvumui ir 
kai kurioms kitoms ligoms. Šie vaistai bus kompen suojami 
100 proc. Šiuo metu skubos tvarka rengiami įsakymų 
pakeitimai ir planuojama, kad jau birželio mėnesį juos 
pacientai galės įsigyti vaistinėse.

Gegužės 4 d. įsigaliojo nau jas kompensuojamųjų vaistų 
kai nynas, kuriame įrašyti 1993 vaistiniai preparatai, 12 vaistų 
iš kainyno buvo išbraukti. Sveika tos apsaugos viceministro 
Va lentino Gavrilovo pateiktais duomenimis, šiemet 159 
vaistų priemokos mažėja, daugiau nei 700 - nesikeičia, 
apie 250 - prie mokos didėja maždaug 3 euro centais, dar 
26 vaistams - didėja daugiau nei 10 eurų, tačiau visi jie turi 
pakaitalus, kuriuos per kant priemoka būtų minimali ar ba jos 
visai nebūtų.

Šiuo metu ministerijos vaistų kainodaros specialistai 
svarsto kelias bazinių kainų skaičiavimo tvarkos keitimo 
alternatyvas, ku rių tikslas - sumažinti genetinių vaistų kainas 
bei paciento prie mokas. Pavyzdžiui, svarstoma galimybė 
nustatyti nulinę prie moką už pigiausią generinės gru pės 
vaistą, kai vaistas kompen suojamas 100 proc. Jei toks vais-
tas kompensuojamas 90.80 ar 50 proc., paciento priemoka 
už jį taip pat būtų atitinkamai sumažinama. Tiesa, siūlomi 
bazinių kainų skaičiavimo tvarkos pakei timai įsigaliotų tik 
nuo 2016 m.

Danutė Savickaitė

ar keliauti į turgų. Su kuo ten dėl maisto papildų vartojimo 
pasikonsultuo ti, žinoma, rasti galima, tik klausimas, kiek to-
kie „konsultantai“ patikimi.

Patars pardavėjas?
Pasak Lietuvos vaistinių aso ciacijos pirmininkės Elenos 

Kve darienės, asociacijos nariai šio siūlymo nepalaiko, jiems 
visiškai neaišku, dėl ko tai siūloma, - tik rai ne dėl vartotojų 
gerovės.

„Mums nesuprantamas šis siūlymas - argumentų jokių 
ne girdėjome, o kokybė, kaip su prantame, ne priežastis, nes 
vie nur norima prekybą tam tikrais papildais drausti, tačiau 
kitur jais prekiauti bus leidžiama“, - sakė vaistinių atstovė.

E. Kvedarienės teigimu, jei vaistinėse liktų tik dalis 
maisto papildų, vartotojai būtų klaidina mi - jiems lyg būtų 
leidžiama su prasti, kad tai, kas liko vaistinė se, yra gera, o 
visa kita yra pras tos kokybės. Tačiau realiai juk taip nėra 
- notifikuoti maisto pa pildai yra geros kokybės. Skirtu mas 
tik tas, kad sveikatinimo tei giniai gali būti rašomi tik ant tų 
maisto papildų, kurie atitinka pa ros dozės normas. Kadan-
gi tai labiau susiję su rinkodara, kai ku rie gamintojai net ir 
nerašydavo tų sveikatinimo teiginių, tad da bar, norint likti 
vaistinėse, jiems tektų peržiūrėti ženklinimus, keisti etiketes 
ir t.t.

Tai, kad papildai parduodami vaistinėse, E. Kvedarienės 
ma nymu, yra gerai. Vaistinės yra nuolat kontroliuojamos, 
maisto papildai čia laikomi atskirose len tynose, pagal nusta-
tytą tvarką visur yra užrašai, kad tai maisto papildai, saugoji-
mo sąlygos ati tinka gamintojo reikalavimus... Nežinia, kaip 
parduotuvėse visa tai būtų įgyvendinta.

Kitas dalykas, anot pašneko vės, - maisto papildus daž-
niausiai reikia vartoti geriant kokius nors vaistus. Pavyz-
džiui, jei vartojami šlapimo išsiskyrimą skatinantys vaistai, 
kartu iš organizmo pasi šalina ir mineralai, tad žmogui papil-
domai patartina vartoti mag nio, kalio.

„Dar daugiau - vartotojai daž nai nori patarimo, kokį mais-
to papildą pasirinkti, kiek jo varto ti yra saugu. Vieninteliai, 
galin tys kompetentingai apie tai in formuoti, yra farmacijos 
specia listai, o parduotuvėse žmonės patikimos informacijos 
negau tų, - sakė E.Kvedarienė. – Nors maisto papildas ir nėra 
vaistas, visiems būtų geriau, jei farmaci ninkas profesionalas 
parduotų žmogui tokią prekę ir jį konsul tuotų.“

Vaistai gali brangti
„Peržiūrėjome turimus mais to papildus ir matome - jeigu 

tek tų išimti iš lentynų tuos maisto papildus, kur nėra sveika-
tinimo teiginių, kai kurių papildų visiš kai neliktų, o ir likusių 
pasirinki mas nebūtų didelis, - sakė vais tinių atstovė. - Probi-
otikų, pa vyzdžiui, liktų tik vienas prepa ratas, bičių produktų 
visiškai ne liktų, žuvų taukų - tik vienas produktas. Kitaip 
sakant, ribotas pasirinkimas.“

Dar viena rizika - jei bus pri tarta iniciatyvai patrumpin-
ti ir taip neilgą prekių sąrašą, kurio mis leidžiama prekiauti 
vaistinė se, gali atsitikti taip, kad vaistai pabrangs. Mat tarp 
vaistinių yra didelė konkurencija, tad klientus jos prisivilioja 
taikydamos nuo laidas. Pelną vaistinės gauna iš kitų prekių 
- maisto papildų, kos metikos ir kt. Sumažėjus siūlo mam pre-
kių asortimentui, vais tinės nebegalės daryti tokių nuo laidų, 
tad antkainis vaistams kils, atitinkamai kaina galutiniam var-
totojui bus aukštesnė.

ką rašo spauda apie FarMaciją

Pirmuoju etapu prie šios sistemos iki lapkričio pradžios 
ketina prisijungti 176 valstybinės gydymo įstaigos, apie 4 
tūkst. šalies vaistinių.

„Nuo šiandien visos gydymo įstaigos palaipsniui, iki 
rugpjūčio 31 dienos, turės pervesti visą turimą informaciją. 
Nuo lapkričio 2 dienos bus privatu pateikti elektroninius 
vaistų receptus, t.y. nebeliks tų skundų, kad receptai išrašyti 
neaiškiai, neperskaitomai, kaip ir nukreipimai, kurie 
taipogi bus paciento ligos istorijoje“, - Vilniaus klinikinėje 
ligoninėje pristatydama projektą sakė sveikatos apsaugos 
ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

Anot jos, antrasis etapas, kurio metu prie sistemos 
prisijungs likusios valstybinės gydymo įstaigos, bus pradėtas 
lapkričio 2-ąją.

Jei viskas eis taip, kaip suplanuota, 2018-aisiais net 
ambulatorijos ar slaugytojos seniūnijose dirbs su šia sistema. 
Nors pesimistai sako, kad visiškai įvestos elektroninės 
sveikatos sistemos Europos Sąjungos valstybėse ir JAV nėra. 
Gal būsime pirmi, kurie išgarsinsime Lietuvą, nes ir Estija, ir 
Latvija yra susidomėjusi mūsų pasiekimais“, - sakė ministrė.

Ministrės patarėjas e.sveikatos projektui Arvydas 
Skorupskas tvirtino, kad iki lapkričio 2-osios prie sistemos 
bus prijungtos visos didžiausios šalies įstaigos, kurios apima 
du trečdalius Lietuvoje teikiamų gydymo paslaugų - tai bus 
pereinamasis laikotarpis, kuris teis priprasti prie sistemos 
medikams, farmacininkams ir pacientams.

Pasak jo, be paciento leidimo duomenys negalės būti 
perduodami kitoms įstaigoms - juos matys tik tie gydytojai, 
pas kuriuos pacientas registruosis bei duos sutikimą.

„Visi gydytojai, kurie Lietuvoje dirba pagal licenciją, jų 
yra per 12 tūkstančių, gali matyti jūsų informaciją, bet reikia 
išpildyti vieną sąlygą, kad jūs pats pareikštumėte norą pas tą 
gydytoją gydytis - pas jį užsiregistruotumėte, gydytumėtės jo 
palatoje (...). O kam reikia „užrakinti“ - yra socialiai jautrios 
ligos, kitos, kurių gal jūs nenorėtumėte atskleisti, kad ja 
sergate, jūs galite išreikšti savo valią ir be jūsų žinios jos 
niekas negalės pažiūrėti“, - sakė jis.

Ana Daukševič

E.sveikatos sistema iš arti: kaip ji veiks?
Praėjus daugiau nei dešimčiai metų nuo pirmos idėjos 

sukurti elektroninę sveikatos sistemą, pirmadienį ji 
buvo pristatyta visuomenei. Pacientams, gydytojams bei 
vaistininkams sukurta elektroninė erdvė leis greičiau gauti 
tyrimų duomenis, patikimiau saugoti informaciją apie 
žmogaus sveikatą bei patogiau išrašyti vaistų receptą.

Žingsnis pirmyn
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, 

dalyvaudamas Sveikatos apsaugos ministerijos surengtame 
e.sveikatos sistemos pristatyme Vilniaus miesto klinikinėje 
ligoninėje, tikino, esą tai svarbus žingsnis pažangos link.

„Esame labai svarbaus įvykio liudininkai. Mūsų 
medicinos paslaugų sistema žengia į informacinių ir ryšių 
technologijų pasaulį. Tai reiškia, kad nebeliks popierinių 
pažymų, receptų, žmogus greičiau galės gauti jam reikalingą 
pagalbą, o gydytojas galės daugiau laiko skirti pacientui“, - 
kalbėjo premjeras.

Pradėjus taikyti e.sveikatos sistemą, atsiranda galimybė 
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kompensuoja muosius vaistus ir juos pirkdami pernai 
priemokoms išleido apie 52 mln. eurų. Tačiau tam jie bū-
tų išleidę šešis kartus mažiau, jei rinktųsi ne brangiausius, o 
pigiausius vaistus, turinčius tos pačios veikliosios medžiagos, 
– konstatuoja sveikatos sistemos specialistai.

Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus 
pavaduotojos Neringos Bernotienės pateiktais duomenimis, 
daugiau siai Privalomojo svei katos draudimo fondo (PSDF) 
lėšų išleidžia ma kardiologiniams ir onkologiniams vais tams 
kompensuoti - pernai tam išleista po 46 mln. eurų. Ligos, 
kurioms gydyti skir tiems vaistams kompensuoti iš leidžiama 
daugiausia lėšų, - arte rinė hipertenzija, cukrinis diabe tas, 
šizofrenija. Pernai arterinei hipertenzijai gydyti skirtiems 
vaistams kompensuoti iš PSDF buvo išleista 39 mln. eurų, 
cukri niam diabetui - 19 mln. eurų, ši zofrenijai - 8,8 mln. 
eurų.

2014 m. iš PSDF biudžeto vaistams kompensuoti išleista 
205 mln. eurų, pacientai priemokoms išleido apie 52 mln. 
eurų. Daugiausia primokėti teko už kar diologinius vaistus - 
tam pacientai išleido apie 33 mln. eurų. Pasak N. Bernotienės, 
VLK specialistai apskaičiavo, kad žmonės būtų su taupę apie 
27 mln. eurų, jei rinktųsi pigiausius, o ne brangiausius tam 
tikros grupės vaistus.

„Manau, svarbu dar kartą priminti žmonėms, kad 
gydo veiklioji medžiaga, o ne pakuotė, tabletės spalva ar 
gamintojo pa vadinimas“, - sako N. Bernotie nė. Anot jos, 
kiekvienas pacientas turi teisę rinktis, kur; vaistą jis nori 
pirkti - pigesnį generinį ar brangesnį patentinį, o vaisti nės 
darbuotojai privalo pateikti jam informaciją apie visų tos 
grupės vaistų kainas.

Pasak sveikatos apsaugos ministrės Rimantės 
Šalaševičiūtės, 2015 m. PSDF biudžete kompensuojamiesiems 
vaistams numatyta skirti 214 mln. eurų, t.y. 7 proc. daugiau 
nei pernai. Ne mažiau nei 5,8 mln. eurų šie met tikslingai 
numatoma skirti inovatyviems vaistams sudėtin goms ligoms 
gydyti.

taupiau ir racionaliau naudoti sveikatos apsaugai skiriamą 
finansavimą - daugiau lėšų skirti paslaugų kokybei gerinti, 
užtikrinti sveikatos įstaigų veiklos skaidrumą ir prieinamumą. 
„Tai - strateginiai mūsų uždaviniai“, - akcentavo politikas.

Pirmajame etape prie šios sistemos iki lapkričio pradžios 
ketina prisijungti 176 valstybinės gydymo įstaigos, apie 4 
tūkst. šalies vaistinių. Visos gydymo įstaigos palaipsniui, iki 
rugpjūčio 31 dienos, turės pervesti visą turimą informaciją.

„Nuo lapkričio 2 dienos bus privalu pateikti elektroninius 
vaistų receptus, todėl nebeliks skundų, kad receptai išrašyti 
neaiškiai, neperskaitomai, kaip ir nukreipimai, kurie 
taipogi bus paciento ligos istorijoje. Jei viskas eis taip, kaip 
suplanuota, 2018-aisiais net ambulatorijos ar slaugytojos 
seniūnijose dirbs su šia sistema“, - sakė sveikatos apsaugos 
ministrė  Rimantė Šalaševičiūtė.
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Maisto papilduose – 
kruopelė veikliųjų medžiagų
„Lietuvos žinios“ 2015-08-28
Kazys KAZAKEVIČIUS

Kai kuriuose Lietuvos rinkai tiekiamuose maisto papildu-
ose deklaruojamų veikliųjų medžiagų yra gerokai mažiau, nei 
nurodo gamintojai. Tokią išvadą padarė Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai, ištyrę 12 farmaci-
jos įmonių produktus, skirtus sąnarių funkcijoms palaikyti. 
Neatmetama galimybė, kad netrukus į savotišką juodąjį sąrašą 
pateks ir kitokios paskirties maisto papildai. Išlaidauti maisto 
papildams pripratę tautiečiai dažnai net nesusimąsto, kad per-
ka ne tai, ką šių itin reklamuojamų produktų etiketėse siūlo 
gamintojai. VMVT atliktas tyrimas atskleidė, kad dalis mūsų 
šalyje parduodamų maisto papildų pagal realų, o ne deklaruo-
jamą veikliųjų medžiagų kiekį kelia didelių abejonių dėl galimo 
jų poveikio. Vaistininkai dėl to savo kaltės neįžvelgė ir tikino 
pardavinėjantys tai, ką siūlo gamintojai. Šių atstovai teigė, kad 
dėl neatitikties gali būti kalta analizės metodika. Esą į gamin-
ius veikliųjų medžiagų dedama tiksliai tiek, kiek reikia. Tuo 
metu mitybos specialistai pabrėžė, kad maisto papildai nėra 
vaistas, todėl tikėtis kokio nors gydomojo jų poveikio apskritai 
nereikėtų. Jie pataria paprasčiausiai subalansuoti savo mitybą.

Viena – etiketėse, kita – kapsulėse.
Šią vasarą VMVT specialistai ištyrė 12 skirtingų gaminto-

jų maisto papildus sąnarių funkcijoms palaikyti. Tik dviejuose 
veikliųjų medžiagų kiekis atitiko gamintojų deklaruojamą žen-
klinimo etiketėse. Kituose veikliųjų medžiagų buvo mažiau. 
Būta atvejų, kai chondroitino sulfato aptikta perpus mažiau, 
nei nurodyta ant pakuotės. Savotišką „rekordą“ tyrėjai fiksavo 
Vokietijos gamintojo „Queisser Pharma GmbH & KG“ mais-
to papilde „Doppelherz aktiv gliukozaminas + chondroitinas“, 
kurį Lietuvoje platina Panevėžio UAB „Baltkos“. Jame chon-
droitino sulfato rasta tik 2,67 miligramo vietoj deklaruojamų 
100 miligramų. Gliukozamino sulfato kiekio antirekordas ap-
tiktas Olandijos firmos „CD Sport International“ mūsų rinkai 
patiektame maisto papilde „MSM gliukozaminas, chondroiti-
nas“, jį Lietuvoje platina vilniečio E. Janušonio individuali 
įmonė. Šiame maisto papilde gliukozamino sulfato aptikta 
tik 414 miligramų vietoj deklaruojamų 600 miligramų. Anot 
VMVT direktoriaus pavaduotojo Zenono Stanevičiaus, buvo 
tikslingai tiriama būtent minėtos paskirties papildų sudėtis, nes 
ankstesnio tyrimo, atlikto pavasarį, metu jau buvo nustatyta gli-
ukozamino ir chondroitino sulfatų kiekio neatitiktis gaminto-
jų deklaruojamiems rodikliams. Tuomet nagrinėta 9 skirtingų 
pavadinimų maisto papildų sudėtis. „Tokių papildų vartojimas 
kelia abejonių dėl galimo jų poveikio. Įvertinę tyrimų rezulta-
tus, numatėme griežtinti maisto papildų kontrolę – platintojai 
galės juos tiekti į rinką tik įrodę, kad papildų sudėtis atitinka ga-
mintojo deklaruojamus rodiklius. Kadangi daugelis maisto pa-
pildų gaminami ne Lietuvoje, apie galimą vartotojų klaidinimą 
informavome ir Europos Komisiją“, – teigė Z. Stanevičius. Jis 
neslėpė, kad papildų sudėtis VMVT specialistams kelia didži-
ausią rūpestį – niekaip nepavyksta pasiekti, kad papildų sudėtis 
būtų tokia, kokią gamintojai ir nurodo. VMVT dar šį rudenį yra 
numačiusi atlikti pakartotinį maisto papildų tyrimą, išplečiant 
tiriamų gaminių sąrašą, į jį įtraukiant ir kitus, panašios pa-
skirties, bet dar netirtus papildus. Rimantas Stukas: „Tie, kurie 

valgo visavertį maistą, viską, ko reikia organizmui, gauna iš 
maisto produktų.“

Apgauti jaučiasi ir vaistininkai
Z. Stanevičiaus teigimu, už produkto pateikimą į rinką 

yra atsakingas gamintojas, nes platintojas nieko neperdirba 
ir negali daryti įtakos papildų sudėčiai. Tad visa atsakomybė 
gula ant gamintojų pečių. Iš jų VMVT nėra sulaukusi atsaky-
mo dėl keliamų priekaištų. Vis dėlto prekyba dėl savo sudėties 
vartotojus klaidinančiais maisto papildais šiuo metu sustabdy-
ta, platintojams nurodyta juos iš naujo paženklinti ir etiketė-
je pateikti tikslią informaciją apie sudėtyje esančių veiklių-
jų medžiagų kiekį. Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos 
pirmininkė Liubov Kavaliauskienė LŽ pripažino, kad panašių 
tyrimų rezultatų ir reikėjo laukti, nes pirkėjai, ateidavę nu-
sipirkti maisto papildų sąnariams, vaistininkams išsakydavo 
nemažai abejonių jų veiksmingumu. „Yra taip, kad parduoda-
mi maisto papildus vaistininkai nėra tikri, ką iš tikrųjų parduo-
da, nes žino tik tai, kas parašyta ant pakuotės. Tokia situacija 
kelia nepasitikėjimą vaistininkais, ypač jei jie rekomendavo 
pirkti būtent vienus ar kitus papildus“, – sakė ji.

Kaltina metodiką
Į sąrašą įmonių, kurių pagaminti maisto papildai turi maži-

au veikliųjų medžiagų, nei nurodyta, be tokių užsienio šalių 
įmonių kaip „Juvapharma Kft“ (Vengrija), „Queisser Phar-
ma GmbH & KG“ (Vokietija), „Lysi“ (Islandija), „IRB Yves 
Ponroy“ (Prancūzija), „Swanson Health Products Inc.“ (JAV), 
„CD Sport International“ (Olandija), „Viridian“ (Jungtinė Kar-
alystė), pateko ir Kaune įsikūrusi UAB „Medigate“. Jos di-
rektorius Petras Bartkus LŽ tikino, jog įmonė tikrai nėra kalta 
dėl to, kad jų gaminiuose aptiktas mažesnis kiekis chondroi-
tino sulfato, nei nurodyta ant pakuotės: vietoj 200 miligramų 
– 157,8 miligramo. Tuo metu gliukozamino sulfato – net kiek 
daugiau: vietoj 600 miligramų – 606 miligramai. P. Bartkaus 
teigimu, peržiūrėjus gamybinių protokolų duomenis matyti, 
kad gaminant VMVT tirtą papildų partiją veikliosios medžia-
gos kiekis naudotas toks, koks ir priklausė. „Yra tam tikros 
paklaidos ribos. Be to, galime įtarti, kad veikliosios medžia-
gos kiekis buvo nustatomas kitaip, pagal kitokią metodiką, 
nei mes tai darome savo įmonėje. Analizė buvo atliekama po 
hidrolizės, tai gal kokia nors veikliosios gyvūninės kilmės 
medžiagos dalis ir suskilo“, – aiškino jis.

Nėra būtini
VMVT direktoriaus pavaduotojas Z. Stanevičius LŽ teigė, 

kad pastaruoju metu į Lietuvos rinką vis labiau skverbiasi ne 
tik Europoje ar JAV pagaminti maisto papildai, bet ir gamin-
iai iš Afrikos ar Azijos valstybių. Dažnai net nurodoma, jog 
jie gali teikti net sveikatinimo naudą ir yra pagaminti iš kokių 
nors natūralių medžiagų. Tačiau labai dažnai ta nauda nėra 
niekaip įrodyta. „Šiuo metu visos Europos Sąjungos mastu 
bandoma nustatyti procedūras, kaip tokie maisto papildai gali 
atsidurti rinkoje, kokie jiems keliami reikalavimai, kad nebūtų 
apgaudinėjami vartotojai“, – sakė Z. Stanevičius. Jis neslėpė 
apskritai esąs skeptiškai nusiteikęs dėl maisto papildų reika-
lingumo. Panašią nuomonę LŽ dėstė ir Vilniaus universiteto 
Visuomenės sveikatos instituto direktorius profesorius Riman-
tas Stukas. Anot jo, tie, kurie valgo visavertį maistą, viską, ko 
reikia organizmui, gauna iš maisto produktų. „Mūsų instituto 
atliktas Lietuvos gyventojų mitybos tyrimas rodo, kad gyven-
tojai mažai vartoja jūrų ir riebiųjų žuvų. Todėl jiems trūksta 
omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių. Būtent jų per žuvų 
taukus jie ir turėtų gauti“, – tikino R. Stukas.
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kompensuoja muosius vaistus ir juos pirkdami pernai prie-
mokoms išleido apie 52 mln. eurų. Tačiau tam jie bū tų iš-
leidę šešis kartus mažiau, jei rinktųsi ne brangiausius, o pi-
giausius vaistus, turinčius tos pačios veikliosios medžiagos, 
– konstatuoja sveikatos sistemos specialistai.

Būtina sugriežtinti kontrolę
Nacionalinės vaistų preky bos asociacijos direktorė Jūratė 

Kulberkienė „Vakaro žinioms“ teigė kartu su kitų vaistinin-
kų organizacijų atstovais pasirašiu si dokumentą, kuriame 
siūloma nekeisti dabartinės prekybos maisto papildais tvar-
kos, o efek tyvinti kontrolę to, kas patenka į rinką.

„Ministerijoje vykusiame su sitikime buvo pasakyta, kad 
pa pildų yra labai daug, jų neįmano ma sukontroliuoti, vadina-
si, rei kia griežtinti notifikavimą, kad tokie papildai, dėl kurių 
kyla įta rimų, net nepatektų į rinką, - sa kė J.Kulberkienė. - 
Tad mūsų siūlymas - pirmiausia susitvar kyti, gal sugriežtinti 
notifikavimo sistemą, o ne riboti tiekimo ka nalus. Juk jeigu 
papildų nebus vaistinėse, jie suplūs į kitas pre kybos vietas, 
o ten nėra nei ko kių specialistų, nei reikiamų ži nių. Ribo-
dami tiekimo kanalus iš esmės problemos neišspręsime, o 
prieinamumas žmonėms bus sumažintas. Kitaip sakant, kas 
pakeitus tvarką bus geriau, mes taip ir nesupratome.“

J.Kulberkienė įsitikinusi, kad prieš vartojant maisto pa-
pildus reikėtų pasikonsultuoti su specialistu - ar vaistininku, 
ar gy dytoju. Atėję į vaistinę žmonės visada randa specialistą, 
iš kurio gali gauti išsamią informaciją. Ji pati teigia mais-
to papildus per kanti tik vaistinėse, nes pasitiki vaistininkų 
kompetencija, o ne internetu ar maisto papildų rek lama.

Aida Valinskienė

Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ
Sveikatos apsaugos ministrė
- Jūsų nuomone, gerai išimti maisto papildus iš vaisti-

nių ir teisti jais prekiauti bet kur?
- Ne bet kur, yra siūlymas prekiauti jais maisto prekių 

parduotuvėse, kaip daroma kai kuriose Europos Sąjungos 
valstybėse.

Mes šį klausimą jau svars tėme ir esame parengę keturis 
variantus - jie pateikti nuomo nėms pareikšti. Iš tų keturių 
va riantų, kurie pateikti svarstyti, mes neprisirišome prie siū-
lymo, kad maisto papildai būtų išimt! iš vaistinių. Mūsų ma-
nymu, turi būti smarkiai sustiprinta mais to papildų patekimo 
į prekybą kontrolė, o prekiaujama jais ir toliau vaistinėse, 
svarstant alter natyvą, kad galbūt tikslinga būtų jais prekiauti 
ir maisto prekių parduotuvėse.

- O jūs pati kur perkate mais to papildų?
- Aš jų nenaudoju, mano šei ma taip pat vengia. Nemanau, 

kad jie kažkuo naudingi ar būtini. Manau, reikia maitintis 
sveikai, lietuviška produkcija, tuo, kas reikalinga ir geriau-
siai tinka or ganizmui. To ir pakanka.

Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus pavaduo-
tojos Neringos Bernotienės pateiktais duomenimis, daugiau-
siai Privalomojo svei katos draudimo fondo (PSDF) lėšų 
išleidžia ma kardiologiniams ir onkologiniams vais tams 
kompensuoti - pernai tam išleista po 46 mln. eurų. Ligos, 
kurioms gydyti skir tiems vaistams kompensuoti iš leidžiama 
daugiausia lėšų, - arte rinė hipertenzija, cukrinis diabe tas, ši-
zofrenija. Pernai arterinei hipertenzijai gydyti skirtiems vais-
tams kompensuoti iš PSDF buvo išleista 39 mln. eurų, cukri-
niam diabetui - 19 mln. eurų, ši zofrenijai - 8,8 mln. eurų.

2014 m. iš PSDF biudžeto vaistams kompensuoti išleista 
205 mln. eurų, pacientai priemokoms išleido apie 52 mln. 
eurų. Daugiausia primokėti teko už kar diologinius vaistus - 
tam pacientai išleido apie 33 mln. eurų. Pasak N. Bernotie-
nės, VLK specialistai apskaičiavo, kad žmonės būtų su taupę 
apie 27 mln. eurų, jei rinktųsi pigiausius, o ne brangiausius 
tam tikros grupės vaistus.

„Manau, svarbu dar kartą priminti žmonėms, kad gydo 
veiklioji medžiaga, o ne pakuotė, tabletės spalva ar gaminto-
jo pa vadinimas“, - sako N. Bernotie nė. Anot jos, kiekvienas 
pacientas turi teisę rinktis, kur; vaistą jis nori pirkti - pigesnį 
generinį ar brangesnį patentinį, o vaisti nės darbuotojai priva-
lo pateikti jam informaciją apie visų tos grupės vaistų kainas.

Pasak sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševi-
čiūtės, 2015 m. PSDF biudžete kompensuojamiesiems vais-
tams numatyta skirti 214 mln. eurų, t.y. 7 proc. daugiau nei 
pernai. Ne mažiau nei 5,8 mln. eurų šie met tikslingai nu-
matoma skirti inovatyviems vaistams sudėtin goms ligoms 
gydyti.

Dar 2014 m. į kompensavimo sistemą buvo įtraukti 26 
inovatyvūs vaistai. Per pirmus 2015 m. mėnesius, anot mi-
nistrės, jau priimti sprendimai įtraukti į kompensavimo sis-
temą 24 inovatyvius vaistus - jie skirti gy dyti melanomai, 
onkologinėms ligoms, širdies nepakankamu mui, krūtinės 
anginai, inkstų ląs telių karcinomai, vaikų hiperaktyvumui ir 
kai kurioms kitoms ligoms. Šie vaistai bus kompen suojami 
100 proc. Šiuo metu skubos tvarka rengiami įsakymų pakei-
timai ir planuojama, kad jau birželio mėnesį juos pacientai 
galės įsigyti vaistinėse.

Gegužės 4 d. įsigaliojo nau jas kompensuojamųjų vaistų 
kai nynas, kuriame įrašyti 1993 vaistiniai preparatai, 12 vaistų 
iš kainyno buvo išbraukti. Sveika tos apsaugos viceministro 
Va lentino Gavrilovo pateiktais duomenimis, šiemet 159 
vaistų priemokos mažėja, daugiau nei 700 - nesikeičia, 
apie 250 - prie mokos didėja maždaug 3 euro centais, dar 
26 vaistams - didėja daugiau nei 10 eurų, tačiau visi jie turi 
pakaitalus, kuriuos per kant priemoka būtų minimali ar ba jos 
visai nebūtų.

Šiuo metu ministerijos vaistų kainodaros specialistai 
svarsto kelias bazinių kainų skaičiavimo tvarkos keitimo al-
ternatyvas, ku rių tikslas - sumažinti genetinių vaistų kainas 
bei paciento prie mokas. Pavyzdžiui, svarstoma galimybė nu-
statyti nulinę prie moką už pigiausią generinės gru pės vaistą, 
kai vaistas kompen suojamas 100 proc. Jei toks vais tas kom-
pensuojamas 90.80 ar 50 proc., paciento priemoka už jį taip 
pat būtų atitinkamai sumažinama. Tiesa, siūlomi bazinių kai-
nų skaičiavimo tvarkos pakei timai įsigaliotų tik nuo 2016 m.

Danutė Savickaitė
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Diuseldofe rugsėjo 28 – spalio 3 dienomis vyku-
siame Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) 
75-ajame kongrese viena sesija buvo skirta Voki-
etijos farmacijos sektoriui pristatyti. Lietuvos far-
macijos sąjungos (LFS) organizuotos išvykos metu 
mūsų šalies vaistininkai galėjo iš arti susipažinti su 
Vokietijos farmacijos sistema, aplankant vaistines 
ir bendraujant su vaistininkais. Vokietijoje, kurios 
gyventojų skaičius viršija 80 milijonų, 2014 metų 
pabaigoje buvo 20441 visuomenės vaistinė. Paly-
ginus su 1995 metais vaistinių skaičius sumažėjo 
678 vienetais dėl sveikatos politikos pokyčių bei 
konkurencijos. Dabar viena vaistinė vidutiniškai 
aptarnauja apie 4000 gyventojų (Europos Sąjun-
gos vidurkis – apie 3000 gyventojų). Per dieną 
vaistinėse apsilanko vidutiniškai 3,6 milijono pa-
cientų. Pacientams, kurie negali atvykti į vaistinę, 
vaistai pristatomi į namus. Kasdien apie 250000 
pacientų pasinaudoja šia paslauga.  Šalyje yra apie 
1400 budinčių vaistinių, kurios kasnakt aptarnauja 
vidutiniškai 20000 pacientų.

Vaistininkų profesinės organizacijos įkūrė in-
formacijos tarnybą „Apothekerfinder 22 8 33“, 
kuri įgalina surasti artimiausią budinčią vaistinę.  
Informacijos paslaugos teikiamos per portalą www.
aponet.de, telefonu arba žinučių sistema. Nuo 2004 
metų įsigaliojus įstatymo papildymui kiekviena 
vaistinė galėjo įstaigti iki trijų filialų. 2014 metais 
individualių nepriklausomų vaistinių skaičius buvo 
16269, o filialų skaičius - 4172. Dauguma vaistinių 
(2187) turi po vieną filialą, o po tris filialus turi 267 
vaistinės. Būtina sąlyga steigiant filialus – jie turi 
būti netoli pagrindinės vaistinės.

Būtina pažymėti, kad Vokietijoje vaistinės sav-
ininku gali būti tik vaistininkas. Šį klausimą net du 
kartus svarstė šios šalies Konstutucinis teismas ir 
abu kartus patvirtino būtinumą vaistinių nuosavybę 
palikti vaistininkams. 2009 metų gegužės 19 dienos 
sprendimu Europos Teisingumo teismas patvirtino 
draudimą kitiems asmenims turėti vaistines Voki-
etijoje, kaip efektyvią ir priimtiną priemonę vaistų 
vartotojų apsaugai. Lietuvos Konstitucinis teismas 
šiuo klausimu turėjo kitokią nuomonę. 

Sesijos metu buvo pateikti duomenys apie Voki-
etijos vaistininkus, jų rengimą ir jų profesines orga-
nizacijas. 2014 metais Vokietijoje buvo 61973 vais-
tininkai, iš jų 69,2 % sudarė moterys. Daugiausia 
vaistininkų dirbo visuomenės vaistinėse – 48422, 
ligoninių vaistinėse – 2034, farmacijos pramonėje 
– 5079, analizės institucijose - 280, kariuomenėsje 
– 221, valstybinėse agentūrose – 875, universitetu-
ose – 1336, mokyklose – 490, kitose srityse – 1002. 
Visuomenės vaistinėse kartu su vaistininkais dirbo 
61973 farmacijos techniniai asistentai ir 32946 far-
macijos komerciniai tarnautojai bei 6543 farmaci-
jos inžinieriai (buvusios Vokietijos demokratinės 
respublikos farmacijos kolegijų absolventai). Be 
to, vaistinėse buvo 1467 farmacijos praktikantai iš 
farmacijos fakultetų. 2013/2014 mokslo metais 22 
Vokietijos universitetuose mokėsi 14632 studentai. 
Kasmet į pirmą kursą priimama apie 2700 studentų, 
o studijas baigia apie 2000 absolventų. Studijų 
trukmė – 4 metai ir vieneri metai skirti praktikai.  

Mūsų žurnalo skaitytojams bus įdomu sužinoti 
apie vaistus, esančius Vokietijos vaistinėse. Įskai-
tant generinius ir firminius vaistus, jų dozuotes ir 
įvairias vaistų formas šios šalies rinkoje yra 99768 
vaistai, kurie leidžiami realizuoti vaistinėse. Iš jų 
1425 priklauso narkotikų grupei, 46571 receptiniai 
vaistai, 19577 vaistai, kurie gali būti tik vaistinėse 
ir 32182 bercepčiai vaistai. Be to, 13 vaistų, kurių 
sudėtyje yra  lenalidomido, pomalidomido arba 
talidomido, gali būti realizuojami pagal specialų 
T-receptą.

Vertinant vaistų kainas Vokietijoje reikia 
pažymėti, kad šioje šalyje vaistams, kaip ir visoms 
kitoms prekėms, taikomas 19 % PVM. Apibūdinant 
parduodamus vaistus būtina pažymėti, kad vaistai 
sudaro 93,2 %, o kitos vaistinės prekės sudaro 6,8 
%. Receptiniai vaistai sudaro 83,0 %, o berecepčiai 
– 9,6 %. Valstybiniai ir privatūs sveikatos draudimo 
fondai padengia 85,4 % išlaidų vaistams, o savigy-
dos vartotojai sumoka 7,8 % išlaidų. Idomumo dėlei 
pateikiame receptinio vaisto mažmeninės kainos 
sudarymo pavyzdį, kai gamintojo pardavimo kaina 
(GPK) yra 50,00 eurų:

VOKIETIJOS VAISTININKYSTĖ 
IŠ ARTI
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JANINA
GAIDELYTĖ - KENIAUSIENĖ

Provizorė-vaistininkė
Gimė 1937 m. vasario 26 d. Dūkšto mieste lyje, 

Ignalinos rajone, darbininkų šeimoje. Tėvai 1929 
m. buvo išvykę dirbti į Prancūzi ją ir į Lietuvą grįžo 
tik 1936 m. pabaigoje.

1943 m. ji pradėjo lankyti Dūkšto pradinę 
mokyklą, kuri vėliau buvo pertvarkyta į vi durinę 
mokyklą. 1954 m. baigusi vidurine mokyklą ji įstojo 
į Kauno medicinos insti tuto Farmacijos fakultetą. 
1959 metais ga vo provizorės diplomą.

Jauna specialistė buvo paskirta dirbti i Naujosios 
Vilnios 32-ąją vaistinę asisten te, 1960 m. buvo 
perkelta į Vilniaus 2-ąją (Gedimino) vaistinę 
receptare, vėliau receptare dirbo Vilniaus 1-ojoje 
vaistinėje, o 1965 m. jai buvo patikėtos Vilniaus m. 
ir rajono centrinės vaistinės receptarės-kontrolėrės 
(farminspektorės) pareigos. Čia dirbdama tikrino, 
kaip Vilniaus m. ir rajo no vaistinės laikosi 
farmacijos taisyklių, kaip aprūpinami gyventojai 
medikamen tais ir medicinos prekėmis.

Plečiantis Vilniui prasidėjo nauju vaistiniu 
statyba. Gabi organizatorė buvo paskirta 1971 m. 
Vilniaus 26-osios vaistinės (dabar „Lazdynų“) 
vedėja. Vaistinė dar buvo tik statoma. Reikėjo 
nemaža pastangų, kad vaistinė būtų įrengta pagal 
farmacijos mokslo reikalavimus, kad statybininkai 
są žiningai atliktų darbą, reikėjo surinkti tin-
kamus vaistinės darbui specialistus. Pro vizorė 
J. Keniausienė šį patikėtą jai darbą atliko gerai, 
vaistinė tapo viena iš pirmau jančių Vilniuje, kiti 
farmacininkai čia sem davosi patyrimo ir žinių. 
Vaistinė palaikė glaudžius kontaktus su gydymo 
Įstaigomis, diegdavo naujus preparatus, šioje 

+ Maks. didmen. prekybos antk. 
        (3,15 % MGK+0,70 eur) ...............................2,28 eur
Vaistinės pirkimo kaina (VPK) ..........................52,28 eur
+ Vaistinės antk. (3 % VPK + 8.35 eur) ................9.92 eur
+ Skubios pagalbos paslaugų antk. (0,16 eur) ......0,16 eur
Vaistinės netto pardavimo kaina (NPK) ...........62,36 eur
+ PVM (19 % NPK) ..............................................11.85 eur
Vaistinės brutto pardavimo kaina (BPK) .........74.21 eur

- Įteisinta apdrausto asmens priemoka 
      (10 % BPK) ................................................7,42 eur
- Įteisinta vaistinės nuolaida (1,77 eur) ............1,77 eur
- Įteisinta gamintojo nuolaida (7 % GPK) ........3,50 eur

Tikrosios išlaidos Valstybiniam sveikatos 
       draudimui .....................................................61,52 eur

Kokios gi yra Vokietijoje vaistininkų profesinės 
organizacijos. Skaitlingiausia pagal narių skaičių 
yra Vokietijos vaistininkų asociacijų federalinė 
sąjunga (ABDA). Ją sudaro 17 Vokietijos Žemių 
vaistininkų Rūmai ir 17 Vokietijos Žemių vais-
tininkų asociacijos. Minėtų 17 Žemių Rūmai su-
daro Federalinius Vokietijos vaistininkų Rūmus 
(BAK), o 17 Žemių asociacijos sudaro Vokietijos 
vaistininkų asociaciją (DAV). Vaistininkų narystė 
Rūmuose yra privaloma, tuo tarpu vaistininkų aso-
ciacijoje – laisvanoriška. ABDA centrinis spaudos 
organas yra  savaitinis žurnalas „Pharmazeutische 
Zeitung“, skirtas vaistinių specialistams. Jį leidžia 
Govi-Verlag leidykla. 

Šią informaciją iš FIP 75-ojo pasaulinio 
kongreso parengė prof. habil. dr.  

Eduardas Tarasevičius

išėjo anapiLin

vaistinė je ligoniai visada galėjo gauti visus reika-
lingus gydymui vaistus. Vaistinė buvo dar bo 
patirties mokykla ir studentų mokymo praktikos 
baze. Šioje vaistinėje direktore provizorė dirbo iki 
2010 m. ir tais metais išėjo į užtarnautą poilsį.

1976 m. provizorei suteikiama pirmoji, o 1981 
m. aukščiausia provizorės – farmacinio darbo 
organizatorės kvalifikacinė kategorija.

J. Keniausienė buvo aktyvi Resp. Farmaci-
ninku mokslinės draugijos narė, dabar yra Lietuvos 
vaistininkų asociacijos „Provifarma“ narė, dalyvavo 
ruošiant farmacijos įsta tymus ir normatyvinius 
dokumentus. Pri klausė Lietuvos Farmacijos 
sąjungai ir buvo išrinkta jos Garbės nare.

Duk ra Giedrė - provizorė, 1987 m. baigusi 
Farmacijos fakultetą, dirbo nuosavoje vaistinėje 
„Giefarma“, o vėliau pradėjo dirbti „Lazdynų“ 
vaistinėje Vilniuje. Dukra Audra - muzi kė, 1985 m. 
baigusi Lietuvos valstybine konservatoriją.

2015 m. spalio mėn. 9 d. nutrūko LFS Garbės 
narės Janinos Keniausienės gyvenimo styga. 
Dešimtys vaistininkų, draugų ir pažystamų atėjo 
atsisveikinti ir palydėti į amžino poilsio vietą 
mylimą buvusią vaistininkę, visą gyvenimą 
paaukojusią vilniečių sveikatos apsaugai. Janina 
Keniausienė amžinam poilsiui atgulė Saltoniškių 
kapinėse šalia vyro Antano.

LFS Valdyba nuoširdžiai užjaučia Velionės 
gimines ir artimuosius.

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba
Buvę bendradarbiai

Ji buvo su mumis  
ir tarp mūsų...
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FOTOREPORTAŽAS IŠ VVKT 20-MEČIUI 
SKIRTOS KONFERENCIJOS 

kas, kur, kada

Vilniuje šių metų rugsėjo mėn. 3 d. Crowne Plaza Konferencijų centre vyko Baltijos šalių Vaistų 
agentūrų atstovų susitikimas skirtas paminėti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos įkūrimo 

dvidešimtmetį.
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 
XXX SUVAŽIAVIMAS IR

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

Renginys vyks 2015 m. spalio 24 d., šeštadienį,
Panevėžyje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos salėje,

Adresas: Respublikos g. 14, LT-35184 

P R O G R A M A

( 2015 m. spalio 24 d., šeštadienis)
10:00 – 11:00 Suvažiavimo dalyvių registracija. Atidarymas – 11:00 
11:00 – 11:15 SAM veikla rengiant PAM įstatymo projektą
  Jadvyga Zinkevičiūtė, SAM vicewministrė
11:15 – 11:45 Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) veiklos  apžvalga ir FIP 75-jo kongreso  
iškeltos problemos
Eduardas Tarasevičius, Lietuvos farmacijos sąjunga
11:45 – 12:10 Naujausi farmacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir jų projektai
Tomas Alonderis, SAM Farmacijos departamentas
12:10 – 12:40 Informacinių technologijų projektų diegimo svarba farmacijos įmonėms
Žydrūnas Martinėnas, Valst. vaistų kontrolės tarnyba prie SAM 
12:40 – 13:00 Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Garbės narių rinkimai
13:00—14:00    P i e t ų    p e r t r a u k a

Tarptautinė konferencija
14:00 – 14:30 Medicinos universiteto mokslininkų darbai vykdant būsimų vaistų potencialių 
pirmtakų  paiešką
 Roman Lesyk, Lvovo nacionalinis DH medicinos universitetas
14:30 – 14:40 Būtinosios ir papildomos farmacinės rūpybos paslaugos Lenkijos  vaistinėse
Jerzy Lazowski, Lenkijos farmacijos Rūmai
14:40 – 15:00 Pažangios terapijos vaistai ir jų ypatumai
 Romaldas Mačiulaitis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Europos vaistų agentūra
15:05 – 15:25   Vaistiniai priekoniniai (aromatiniai) augalai farmaciniu aspektu
 Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
15:25–15:45    Farmacijos sektorius Ukrainoje šiandien ir rytoj
 Volodimir Rudenko, Igor Červonenko, UVPA
15:45–16:00     Sveikatinimo produktų sudėtis ir aktyvių komponentų nustatymo problemos
 Liudas Ivanauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
16:00–16:15     Farmacinės paslaugos Lietuvos vaistinėse šiandien ir rytoj
 Jurgita Daukšienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
16:15–16:30    A t g a i v o s    p e r t r a u k ė l ė
16:30–16:50 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medicininė ir visuomeninė veikla
 Albina Saladūnaitė, G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka  
16:50–17:50  Vaistininko tribūna – problemos, pasiūlymai, diskusijos
17:50–18:00 Suvažiavimo dokumento priėmimas, LFS XXXI suvažiavimo pirmininko 
rinkimai, pažymėjimų įteikimas 
18:00–20:00 Suvažiavimo dalyvių vakaronė 

iš LFs veikLoskas, kur, kada
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Ji buvo 
su mumis 

ir tarp mūsų...

INFORMACIJA SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

• Suvažiavimo dalyvio registracijos mokestis: 
• Iki spalio 18 d. – 15 Eurų, nuo spalio 19 d. ir suvažiavimo metu – 20 Eurų,
• studentams - 5 Eurai. LFS Garbės nariai ir svečiai – nemokamai.
• LFS nariai, pervedę 2 proc. paramą – nemokamai.
Šis mokestis skirtas apmokėti suvažiavimo organizacines išlaidas (informacinę       medžiagą, 
gaiviuosius gėrimus, susitikimo vakaronę). Šį mokestį, o  taip pat metinį (2015 m.) LFS nario 
mokestį (15 Eurų) galima pervesti į LFS sąskaitą (kodas  290667020) a. s. LT037044060000269219  
AB SEB banke, kodas 70440. Šiuo  atveju registracijos metu prašome pateikti pavedimo kopiją.
• Dalyviams bus įteikti pažymėjimai apie kvalifikacijos kėlimą.(9 val.).
• Maloniai prašome vaistinių ir kitų įmonių vadovus pagal Paramos sutartį paremti suvažiavimą, 
kuriame dalyvaus Jūsų darbuotojai, pervedant lėšas į aukščiau nurodytą sąskaitą. Jei minimali 
parama viršija 50 Eurų, tai vienas įmonės atstovas rėmėjo teisėmis gali nemokamai dalyvauti 
suvažiavimo darbe.
• Sekmadienį 10.00 val. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje (Sodų g. 2) bus aukojamos Šv. 
Mišios, skirtos Lietuvos vaistininkų, išėjusių Anapilin, atminimui.
• Suvažiavimo metu veiks paroda „FIP 75 -ojo kongreso akimirkos“, o vaistų gamintojai 
eksponuos naujausius farmacinius preparatus. Šiuo atveju parodos dalyvis suderina su orgkomitetu 
eksponavimo ploto ir kitus klausimus.
• Teirautis: LFS raštinė tel. 8 687 14474, el. paštas taredas@gmail.com

Atvykstantiems iš Vilniaus ir Kauno krypties

iš LFs veikLos
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Netekome buvusios ilgametės Šiaulių miesto 
314-osios vaistinės vedėjos provizorės

 Felicijos Butkutės-Dryžienės

1927.01.07 – 2015.08.26

Po sunkios ir ilgos ligos, eidama aštuoniasdešimt 
devintuosius metus, 2015 m. rugpjūčio 26 d. mirė buvusi 
ilgametė Šiaulių miesto 314-osios vaistinės vedėja 
provizorė Felicija Butkutė-Dryžienė.

Gimė 1927 m. sausio 7 d. Lyduokių kaime Ukmergės 
rajone.

1951 m. baigė Kauno medicinos instituto Farmacijos 
fakultetą ir įgijo provizorės diplomą. Farmacinį darbą 
pradėjo Radviliškio vaistinėje receptarės pareigose. 
Vėliaus buvo perkelta į Vyr. farmacijos valdybos Šiaulių 
tarprajoninę kontorą ir paskirta farmacijos inspektore.

1959 m. paskirta Šiaulių miesto 314-osios vaistinės 
vedėja. Šiuose pareigose dirbo iki 1991 m.

1997 m. išėjo į užtarnautą poilsį.
Provizorė F. Dryžienė sumaniai vaistinei vadovavo 

daugiau nei 30 metų. Visą laiką pagrindinį dėmesį 
skyrė geresniam gyventojų aprūpinimui vaistais, nuolat 
tobulino informacinį darbą. Nuolatinį dėmesį skyrė 

gerinti darbuotojų darbo sąlygas, tobulinti ir lengvinti.
Savo ilgametį farmacinį patyrimą mielai perdavė 

jauniems specialistams.
Provizorė F. Dryžienė gilino specialybės žinias, lankė 

tobulinimosi kursus, buvo aktyvi Farmacijos sąjungos 
narė, domėjosi farmacijos naujovėmis, aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje.

Buvo apdovanota už ilgametį, nuoširdų ir atsidavusį 
darbą ženklu „Sveikatos apsaugos žymūnui“, Sveikatos 
apsaugos ministerijos garbės raštais, pareikštos padėkos.

Provizorė buvo žinoma ne tik šiauliečiams , bet visoje 
šalyje, turėjo autoritetą gydytojų ir farmacininkų tarpe.

Šiaulių farmacijos bendruomenė neteko atsidavusios 
farmacijai specialistės, nuoširdžios draugiškos bičiulės.

Provizorės Felicijos atminimas ilgam išliks mūsų 
širdyse.

Provizorės Felicija Dryžienė amžinam poilsiui atgulė 
Joniškio rajone Pošupių kapinėse šalia vyro Kazimiero 
išėjusio Amžinybėn 2005 m. sausio 13 d. Ją palydėjo 
būrys artimųjų ir šiauliečių. 

Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba
Buvę bendradarbiai

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 
Valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą 

giminėms, artimiesiems, bendramoksliams 
ir bendradarbiams staiga išėjus 

Anapilin vaistininkui 
GINTAUTUI ŠUTUI 

(1959.01.01 – 2015.07.11).

UŽUOJAUTA

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 
Valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą 
Velionės duktoms Giedrei ir Audrai, 

giminėms, artimiesiems, bendramoksliams 
ir bendradarbiams išėjus Anapilin 
vaistininkei, LFS Garbės nariai 
 JANINAI  GAIDELYTEI-

KENIAUSIENEI 
(1937.02.26 – 2015.10.09).

UŽUOJAUTA

iš LFs veikLos
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Labai didelį įspūdį man padarė kelionė į Jeruzalę. Ten 
sutikau tūkstančius Dievo garbintojų. Ekskursijos vadovė labai 
nuošir džiai pasakojo apie Kristaus gyvenimą, kančios kelią. 
Aplankiau vietas kur Kristus gimė ir kur buvo nukankintas. 
Prisiliečiau prie Kristaus apiplovimo akmens. Laiku 
suspėjome prie Raudų sie nos, palikau ir aš čia savo laiškelį, 
gavau palaiminimą. Iš keliones grįžau, kaip man atrodo, 
šviesesnės sielos, kitaip vertinu vi sas vertybes.

Mano seneliai norėjo, kad būčiau kunigas. Tačiau išėjo 
taip, kaip išėjo... Neignoruoju jokios tikybos. Prisimenu 
išmoktus iš Biblijos žodžius: „Dievo dovana – amžinas 
gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį...“

Tai štai koks buvo mano auklėjimas vaikystėje. 
Prisimindamas savo senelių pasakymą, kad Jėzui ant kryžiaus 
nusidėjėlio buvo pasakyta: „Viešpatie, prisimink mane ne 
kartą, esant sunkiems momentams, kreipiausi ir aš taip. 
Tikėjimas Dievu visada buvo mano viduje.

Prisimenu laikus, kai Panemunės rajono pirmas sekretorius 
A. Raškevičius ir antras sekretorius F. Butylkinas persekiojo 
Mane už nepaklusnumą. „Sanite“ dirbo daug religingų 
žmonių, direktoriaus pavaduotoju priėmiau Antaną Turauską, 
giliai tikintį, remiantį bažnyčią. Bet Dievas buvo mano pusėje, 
nes jie nesužinojo, kad fabrike darbuojasi krovikais penki 

klierikai – busimieji kunigai, įsivaizduoju, koks būtų buvęs 
sprogimas, jei būtų tai išaiškėję. Vienas iš šių klierikų, tapęs 
Krakių parapijos klebonu R. Ramašauskas, šventindamas 
Kauno vaistų sandėlyje įrengtą druskų gy dyklą viešai man 
padėkojo ir padovanojo porą angelų skulptūrė lių. Apie tai 
parašė „Kauno diena“.

Dirbdamas Mokslinio gamybinio susivienijimo 
„Fermentas“ di rektoriumi, susivienijimui priklausė 
Eksperimentinė gamykla „Sanitas“, Endokrininių preparatų 
gamykla, Kėdainių biochemijos gamyk la, Vilniaus biosintezės 
gamykla, Kauno bakpreparatai, ir Vilniaus enzimologijos 
institutas. Susipažinau su profesorium Vytautu Obeleniu 
– aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėju, Kauno 
Medicinos instituto biomedicininių mokslu specialistu. Teko 
aptart klausimus susijusius su darbo higiena. Susipažinau 
su V. Obeleniaus skelbtais darbais kurių yra apie šimtas 
penkiasdešimt darbo medicinos ir medicininės ekologijos 
klausimais. Tai aukštos kultūros ir puikus savo srities 
specialistas.

Mes skyrėm daug lėšų darbo saugos, higienos ir kultūros 
klausimams. Gal todėl ir sėkmingai kovojome už saugų 
darbą, kad nebūtų traumų bei profesinių susirgimų. Be to 
mūsų gamyklose nuolat buvo aptariamos mokymo priemonės. 
Daug dėmesio skyrėme studijoms iš mokslo darbų „Aplinkos 
medicina“.

„Gimiau, kad mylėčiau – tai Dievo valia
Gimiau, kad tikėčiau jog meilė šalia.
Gimiau, kad žinočiau jog žodžiai širdies
Šventai pasakyti, suteikia vilties...“

Tai Stasio Juškaus poezijos eilutės. Taip prasideda mano 
bičiulio S. Juškaus eilėraščių rinkinys, kuri asmeniškai 
esu gavęs iš autoriaus. S. Juškus gabus žemaitis. Jis anksti 
neteko savo brolių ir seserų. Iš dešimties vaikų gyvi liko tik 
trys. Tai puikus muzikantas, dailininkas, Lietuvoje plačiai 
žinomos jo dainos, bažnyčiose giedamos jo sukurtos giesmės. 
Tai įvairiapusiško talento žmogus. Labai džiaugiuosi jo 
kūryba ypač devyni 1995 metų knyga „Dainos Lietuvai“. 
Jo eilėraščiuose skamba meilės akordai, sielos blyksniai. Ar 
nejaudina?

„Aš dėkingas esu Tau globėjau,
Už mintis – tarsi smilgas tarp vėjų.
Už gyvenimą trumpą miražą
Ir už meilę, vienintelę, gražią“.

(„Mano angelai“)

Turėdamas galimybę daugelį metų bendrauti su žmonos 
Česlavos seserimi – muzikologe Regina, daug sužinojau apie 
muzikos pasaulį.

MANO GYVENIMO NUOTRUPOS...
Dr. Henrikas Dūdėnas

Tęsinys. Pradžią skaitykite 2013 m. Nr. 3-4

MeMuaraijubiLiejai

Antaninai 
Klupšaitei-Rulinskienei

85-metai
Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina LFS Garbės narę, 

ilgametę Farmacininkų moklsinės draugijos 
Šiaulių krašto Pirmininkę garbingo 

jubiliejaus proga ir linki geros sveikatos ir 
malonių prisiminimų iš prabėgusių dienų...

Aštuonesdešimt penkios vasaros praėjo
Ir štai auksinis koks ruduo!

Spalvom žaismingos lyg piešėjas
Gimtadienį Jums stengiasi papuošti.

Ilgiausių Jums laimingų metų
Ir laimės kad visiems užtektų,

Te santarvė namuos žydės,
O meilė visada lydės.

Trys kart valio Jums skiriam mes
Ir pakeliam pilnas taures!...
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Fermentai veikia tik vieną iš keleto substratų izomerų. Pvz. 
gliukozės fermentas katalizuoja tik gliukozės D-izofbrmas 
ir neveikia L-izoformų. Grupinio specifiškumo fermentai 
veikia substratus, turinčius vienodus ryšių tipus ir molekulinę 
sandarą. Pvz. cholinesterazė skaido eterinį ryšį daugelyje 
substratų, kurie turi cholino. Yra fermentų, pvz. virškinimo 
traktas gamina fermentus, kurie skaldo maisto medžiagas. 
Fermentai būdami biologiniai katalizatoriai efektingai 
pagreitina lėtai vykstančias chemines reakcijas. Šios cheminės 
reakcijos fermentai katalizuoja specifiškai, pažymėtina 
fermentinių reakcijų švelnus vyksmas. Enzimologijos institute 
įvaldytas mikroorganizmų mechanizmas kuriant fermentinius 
preparatus. Keli šimtai fermentų panaudojama medicinoje, 
ypač medicininėje diagnostikoje. Fermentai naudojami maisto 
pramonėje (pažangios biotechnologijos sūrių, alaus, vyno 
gamyboje). Vaistų gamyboje, farmacijos pramonėje, gaminant 
gyvulinius pašarus, minkštinant popierių, įvairiose tekstilės 
gamybos procesuose ir kitose srityse.

Apžvelgiant Vilniaus fermentų gamyklos veiklą, 
pažymėtina naujojo pastato įkurtuvės, kai statybininkų 
brokas pasirodė po pirmo lietaus. Šildymo sistemos buvo 
nekokybiškai įrengtos, šalta, radiatoriai šilo dalinai. Pradėjo 
nerimauti darbininkai, paaiškėjo, kad gamyklos vadovybė 
apie šias problemas žinojo ir seniau, tačiau nesiėmė 
priemonių trukumams pašalinimui. Buvo nuolaidžiaujama 
statybininkams, kurie savo pažadų netesėjo.

Žmogus aktyvus per interesus, todėl reikia ji aktyvinti. 
Tai aš visuomet stengiausi daryti. Žmogus turi pajusti, kad 
jis ne robotas, reikia atskleisti jo gebėjimus, kad pasijustų 
šeimininku.

Štai tokiu stiliumi ir vyko mano veikla, kur tik aš 
bedirbčiau.

Džiaugiausi rezultatais su tais, kurie juos pasiekė. 
Iškilminga padėka, daroma bendradarbių akivaizdoje, 
visuomet veiksminga.

Gamyboje visuomet pasitaiko netikėtumų. Priežastys gali 
būti įvairios: gedimai, žaliavos trūkumai, kiti nesklandumai. 
Tačiau dirba darbštūs, sumanūs, nusiteikę dirbti vieningai 
žmonės, draugiškas kolektyvas. Visuomet pasitaikantys 
sunkumai yra įveikiami. Jeigu reikia „pasispausti“ tada visi 
kolektyvo nariai dirba ramiai, be aimanų. Tokie veiksniai ir 
padeda dirbti kokybiškai, našiai.

„Fermento“ mokslinio gamybinio susivienijimo taryboje 
ieškojome bendrų kelių. Kiekvienais metais darbuotojų gretas 
papildydavo kelios dešimtys jaunų specialistų. Tai buvo 
absolventai iš įvairių aukštųjų mokyklų, iš jų devyniolika iš 
Vilniaus Kapsuko universiteto. Mums buvo svarbu koks jų 
paruošimo lygis. Mes visuomet palaikėme glaudžius ryšius 
su mokslo įstaigomis. Teikėme pasiūlymus ir pageidavimus, 
kaip norėtume matyti paruoštus specialistus. Išplėstiniuose 
susivienijimo mokslo tarybos posėdžiuose dalyvaudavo 
mokslo ir mokymo įstaigų ypač Vilniaus universiteto 
Gamtos ir chemijos fakultetų vadovai, katedrų atstovai. 
Didelį vaidmenį ir daug pasiūlymų pateikdavo susivienijimo 
gamyklų direktoriai.

Būdamas susivienijimo „Fermentas“ generalinis 
direktorius daug dėmesio skyriau mokslinių padalinių bazės 
stiprinimui. Daug svarbių pasiūlymų instituto specialistai 
pateikė kultūrinių augalų derliaus didinimui, siekiant ypač 

biologinio derlingumo, kovai su augalų ligomis, įvairiais 
kenkėjais. Sėkmingai vystėme genoinžineriją.

Suprojektavome ir pastatėme instituto priestatą, ypač sunku 
buvo siekti, kad jaunieji mokslininkai keltų kvalifikaciją. Geru 
žodžiu galiu paminėti gabius mokslo siekiančius kolegas 
Arūną Janulaitį, Vladą Bumelį, V. Butkų, J. Naktinį. Tai buvo 
darbštūs, gabūs žmones. Ilgus vakarus jie, po darbo valandų 
darbavosi laboratorijose ir bibliotekoje, diskutuodavo. Tuo 
metu mūsų svajonė buvo kaip geriau, pagal pasaulinius 
standartus įrengti laboratorijas ir gamybines patalpas. Į 
Lietuvą jau keliavo geros gamybos praktika (GGP). Žinių 
mes turėjome, bet nepaskaičiavom savo lėšų. Pastaruoju 
metu „Fermento“ bendrovė aktyviai dirba biotechnologijos, 
molekulinės diagnostikos srityje. „Fermente“ jau kelis 
dešimtmečius vyko produktyvus darbas molekulinės biologijos 
produktų gamybos srityje. Medicinoje dar daug neaiškumų 
tiksliai diagnozuojant ligas, ypač infekcines, onkologines. 
Kiekvienas žmogus pasižymi specifine reakcija į vienus ar 
kitus vaistus. Lietuvos biotecnologai jau kelis dešimtmečius 
sugeba pagaminti molekulinės diagnostikos rinkinius. 
„Fermentui“ buvo būtina rekonstruoti senus pastatus, ir 
kurti naują bazę. Sėkmingus darbus biotechnologijos srityje 
mes atlikome kartu su Botanikos ir Biochemijos institutais, 
Vilniaus universitetu, Sviesto ir sūrių pramonės mokslinio 
tyrimo institutu. Mes džiaugėmės rezultatais lizino cheminės-
enzimatinės sintezės fermentų producentų selekcijos srityje 
bei apčiuopiamų rezultatų (amino rūgščių dekarboksilazių 
producentų paieškoje (Vilniaus universitete). Intensyvius 
darbas vyko ląstelių kultūrų technologijoje. Vyriausybinėms 
organizacijoms parašyta daug raštų, daug įvairų ataskaitų 
ir pažymų, su tikslu atkreipti dėmesį į šios srities vystymą, 
suteikti prioritetą šiai mokslo šakai.

MGS „Fermentas“ bazėje išaugo daug gabių mokslininkų, 
kurie savo žinias gilino įvairiose pasaulio šalyse. Jų darbai 
aukštai įvertinti JAV, Šveicarijoje ir kt. Daugelis mokslininkų 
buvo kviečiami dirbti į prestižinius pasaulio mokslinius 
tiriamuosius institutus. Lietuvos specialistai kas metai sukuria 
po kelis šimtus naujų produktų su užsienio kolegomis ir be 
jų. „Fermento“ pasiekimai genų inžinerijos, molekulinės 
diagnostikos, biotechnologijos srityje nuolat žavėjo Rusijos, 
Anglijos, Japonijos šalių mokslininkus.

Tikiu, kad mūsų šalies jaunieji mokslininkai, kartu su 
aukštos kvalifikacijos specialistais ir ateityje garsins mūsų 
kraštą.

Man teko pastoviai pirmininkauti posėdžiams ir 
pasitarimams. Pažymėtina prof. A. Glemžos išsamūs 
pranešimai, konkretus pasiūlymai bei pageidavimai. Per 
5 metus į „Fermento“ susivienijimą atėjo virš šimto jaunų 
specialistų tik iš Vilniaus universiteto, šešiasdešimt iš 
Chemijos, keturiasdešimt iš Gamtos fakultetų. Iš Kauno 
Politechnikos instituto – dvylika, iš Medicinos instituto – 
dešimt absolventų. Pažymėtina, kad kadrus sėkmingai ruošė 
Lietuvos aukštosios mokyklos, tai ir vadovaujantį darbą 
vėliau dirbo mūsų šalies auklėtiniai. Mes ne kartą reiškėme 
jiems dėkingumą, didžiavomės mūsų krašto specialistais. 
Tiesa, jautėme kai kurių specialistų stygių. Tai inžinierių 
ekologijos specialistų. Mes teigdavom pasiūlymus ir 
vidurinėm mokyklom ypač ruošiant biochemikus. Kadangi 
„Fermento“ susivienijimas turėjo stiprų mokslo potencialą, 

MeMuarai

Pirmiausiai Regina man daug pasakojo apie dailininką 
novatorių M. K. Čiurlionį. Skambino kompozitoriaus kūrinius. 
Mano sodyba buvo netoli Druskininkų, tenka čia  dažnai 
lankytis. Esu susipažinęs su kompozitoriaus gimtine – Varėna. 
Tai miškų ir ežerų kraštas. Tai nuostabiausios Lietuvos girios.

Labai gaila, kad tuometinė medicina nesugebėjo išgydyti 
nuo sunkios ligos šio genialaus žmogaus, dailininko ir 
kompozitoriaus.

Čiurlionio kūriniai prašoko savo amžininkus originalumu, 
pasižymėjo dideliu talentu. Paveikslai, kaip ir simfoniniai 
kūriniai, rodo polinki į filosofinį gyvenimo supratimą. 
Žaviuosi M. K. Čiurlionio kūryba. Man artima menininko 
filosofija ir estetika, vaizdavimas Tolimų žvaigždynų, debesų 
ir medžių siluetų. Paveikslai priverčia mane giliai susimąstyti 
ir siekti naujų kūrybinių laimėjimų.

Gyventi man sekėsi neblogai, sutikau gerų, kūrybingų 
bendraminčių ,su kuriai galėjau padaryti tai kas atrodė nerealu.

Ilgais žiemos vakarais, kai oras neleidžia grožėtis pajūrio 
gamta, vėl ir vėl vartau M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijas.

Poilsio organizavimas „Sanite“ buvo vienas iš geriausiu 
Lietuvoje.

Dauguma dirbančiųjų norėdavo poilsio prie Baltijos jūros. 
Ypač gerai buvo organizuojamas atostogos „Sanito“ kolektyvo 
nariams. Jie ilsėdavosi savo viloje su šeimos nariais bei 
Medicinos instituto ir Politechnikos instituto poilsiavietėse. 
Ypač džiaugdavosi moterys su vaikučiais Medicinos instituto 
valgykla. Pusryčius ir pietus valgė nebrangiai ir skaniai. 
Be to, buvo galimybė užsisakyti norimus valgius, o meniu 
buvo įvairus. Daugelis sanitiečių vykdavo poilsio į Birštoną, 
prie Burokraiščio ežero. Čia buvo galimybė grybauti, po 
pasikaitinimo pirtyje išsimaudyti ežere. Birštone buvo dvi 
pirtys, baseinas. Taigi nebaisus joks oras. Prasčiau buvo 
kitiems susivienijimo padaliniams. Jiems tekdavo ribotai 
nuomoti kambarius Palangoje, Šventojoje.

Atostogų visi pasiilgsta. Juk vasaros gaivi žaluma, šilti 
saulės spinduliai suteikia daug džiaugsmo, sveikatos. Žmogus 
atvykęs prie Baltijos jūros susitinka su nerimstančiomis 
banguojančiomis, šniokščiančiomis ir šėlstančiomis vandens 
orgijomis. Labai mielai sutinka gražus gamtovaizdis. Šėlsta ir 
vėjas, dygios kopų žolės ir baltos smiltys suteikia neapsakomai 
puikių jausmų. Vasaros metu Palangoje gausu poilsiautojų 
iš visur. Vėsios oro vonios ir jūros maudyklės daro žmones 
žvalesniais, atsparesniais, grūdina organizmą, stiprina nervų 
sistemą.

Kėdainių biochemikai mėgo keliauti autobusu į Leningradą, 
Maskvą, Taliną, Saaremų salas, po Lietuvos įžymias vietas, 
Panevėžio, Šiaulių teatrus. Dirbantiems nuomodavom lovas 
Palangoje, Nidoje. Buvo organizuotos grupinės kelionės į 
Čekoslovakiją, Vengriją, Bulgariją.

Kalbant apie Vilniaus fermentinių preparatų gamyklą, 
tenka konstatuoti, kad čia buvo daug darbo saugos pažeidimų. 
Ekonominis mokymas buvo vienas prasčiausių iš susivienijimo 
įmonių. Persitvarkymo laikotarpių pasireiškė neigiama pažiūra 
į šį procesą. Pirmiausia kolektyve vyravo prasta tarpusavio 
atmosfera, daugelis į persitvarkymo procesą žiūrėjo vangiai.

„Tiesa yra tiktai tuomet tiesa, kai ji skirta žmonėms...“ 
– Gėtė.

Vilniaus fermentų gamyklos vadovams nelabai rūpėjo 

ekologija, socialiniai klausimai, buvo vengiama perimti tai 
kas nauja, bijoma rizikuoti priimant ekonominius sprendimus, 
kurie atneštų naudą kolektyvui, buvo lygiava apmokant už 
darbą.

Buvo gaminami paklausą turintys preparatai: amilazė, 
proteazė. 

Preparato Lizocimo panaudojimo sfera buvo labai plati 
(tai parodė geri rezultatai bandymuose su veršeliais), užtikrino 
atsparumą bronchopneumonijai, buvo efektyvumas gydant 
karvių endometritus, veikė kaip augimo stimuliatoriaus 
.         j,į,

Tačiau Vilniaus fermentų gamykla šio preparato gamino 
tik ketvirtadalį jo poreikio. Lizocino poreikis buvo milžiniškas 
ir paukštininkystės ūkiams. Gamyklos administracijos 
neapdairumo dėka buvo nutarta Lizocino gamybą perkelti į 
Kėdainių biochemijos gamyklą.

Būdamas enzimologijos instituto direktorius, „Fermento“ 
gamybinio mokslinio susivienijimo generalinis direktorius 
studijavau ir gerai susipažinau su fermentais, (lot. fermentum 
– raugas). Reikia pažymėti, kad šiandien šis pažodinis vertimas 
nėra tikslus, nes raugai yra kita medžiagų grupė. Enzimai, 
biokatalizatoriai, tai specialūs baltymai, kurie susidaro 
gyvuose organizmuose ir katalizuoja juose vykstančias 
reakcijas.

Žinoma daugiau kaip du tūkstančiai fermentų. Fermentų 
aktyvumas priklauso nuo terpės temperatūros, vandenilio 
jonų koncentracijos (pH), substrato koncentracijos. Daugelis 
fermentų yra labai specifiški ir katalizuoja tik vieną reakciją 
(pvz. ureazė skaldo tik šlapimą).

Vykstančiuose pasitarimuose stengiausi pabrėžti fermentų 
reikšmę. Instituto mokslininkai daug nagrinėjo ne tik 
paprastuosius fermentus (susideda iš amino rūgščiu), bet 
ir sudėtingus (susideda iš apofermento-baltyminės dalies). 
Kai kurių fermentų veikimui reikia metalo jonų. Fermentų 
aktyvumo pokyčiai lemia tikslesnį metabolinių procesų 
vykimo greičio ir krypties reguliavimą. Pagal veikimą 
fermentai skirstomi į absoliutaus, santykio, stereocheminio 
ir grupinio specifiškumo fermentus.

Taigi absoliutaus specifiškumo fermentai suaktyvina tik 
vieno substrato apykaitą. Santykinio specifiškumo fermentai 
katalizuoja tokias pačias skirtingų substratų reakcijas. 
Stereocheminis fermentų specifiškumas pats didžiausias 
fermentų veiklos specifikoje.
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Prieš man tampant MGS „Fermentas“ generaliniu 
direktoriumi, buvusi vadovą Kazlauską tikrino įvairios 
komisijos. Iš instituto plaukė raštai į įvairias Lietuvos 
vyriausybės instancijas ir partijos centro komitetą. Dalis 
skundų pasiekė ir Maskvą. Turinys būvu įvairus: butų stoka, 
grobstymo faktai, kadrų pasirinkimas, girtavimas. Ne mažiau 
kai kartą į mėnesį į „Fermentą“ vykdavo komisijos, vis tikrino 
ir tikrino. Reikia pažymėti, kad kai kurie skundai pasitvirtino, 
o kiti neturėjo jokio pagrindo. Taigi man teko būti stebimam 
tiek draugiškai nusiteikusiu bendradarbių tiek ir priešiškai.

Tačiau jau po pirmų mano darbo metų nebuvo nei vieno 
skundo. Maskva susirūpino, kaip tai iš Vilniaus per metus 
negauta nei vieno skundo, keista. Nustebę buvo ir koncerno 
„Biopreparat“ vadovai – skundai ir jų nesiekė. Gal pašto 
veikla sutriko, mąstė. Aš atsakiau, kad vietoje susitvarkau: 
išklausau nepatenkintus ar turinčius pretenzijų, vieningai 
darbuojuosi su visuomeninėmis organizacijomis, rengiame 
vakarones ir klausimų-atsakymų vakarus, sporto renginius. 
Viskas normalizavosi.

Įvyko labai įdomus pasitarimas, respublikinis tarpžinybinis 
„Endokrinologijos mokslinio-praktinio susivienijimo tarybos 
posėdis“. Šiam posėdžiui pirmininkavo Sveikatos apsaugos 
ministras J. Platūkis. Apie darbą šioje srityje aš pateikiau 
išsamią ataskaitą. A. Janulaitis pateikė ataskaitą apie 
preparatus, kuriuos kuria taikomosios enzimologijos instituto 
molekulinės biologijos fermentų skyrius. Kauno Medicinos 
instituto profesorius J. Danilevičius Endokrinologijos tarybos 
sekretorius nurodė kokia kryptimi reikia dirbti su respublikos 
endokrinologais. Dalyvaudamas diskusijoje pateikiau 
eilę konstruktyvių pasiūlymų. 1988 metais pagreitį įgavo 
visuomenėje vykstančios permainos. Būtina buvo išnaudoti 
atgimimo situaciją, įgyvendinant pažangius sumanymus. 
Svarbus įvykis – „Fermento“ susivienijime įsikūrė Lietuvos 
TSR demokratinio sąjūdžio iniciatyvinė grupė.

Iniciatyvinės grupės įkūrimo iniciatoriai pažadėjo savo 
konkrečia veikla padėti susivienijimo administracijai. 
Greit mokslininkų gretas papildė naujas chemijos mokslų 
kandidatas Rimantas Dagys, kuris apsiginė disertaciją 
Leningrado chemijos technologijos institute. Geru žodžiu 
Tarybos nariai įvertino darbą, pabrėždami matematinių 
metodų taikymą, biocheminio proceso matematinio modulio 
sukūrimą. Matematinio optimizavimo metodų taikymas tampa 
būtinu.

Turiu pasidžiaugti senu savo bičiulių, instituto biokatalinės 
sintezės skyriaus vadovu provizoriumi Algimantu Antanu 
Pauliukoniu, kuris vėliau tapo instituto direktorium, apginė 
habilituoto daktaro disertaciją, tapo profesoriumi. Tai 
neišsenkančios energijos žmogus, mokslininkas iš prigimties.

Dirbdamas daug dėmesio skyriau sportui, poilsiui. MGS 
1988 m. spartakiadoje dalyvavo visų įmonių kolektyvai. 
Spartakiadą organizavo „Sanito“ kolektyvas, vadovaujamas 
direktoriaus pavaduotojo A. Turausko. Ši spartakiada vyko 
labai pakiliai. Tuo metų vyko ir olimpinės žaidynės. Buvo labai 
graži šventė. Šis sportinis susibūrimas suartino kolektyvus. 
Tai sportinio meistriškumo forumas. Šalia jaunimo vyko ir 
veteranų kovos. Krepšinio varžybas laimėjo Endokrininių 
preparatų gamyklos kolektyvas, tinklinio varžybų nugalėtojais 
tapo „Sanito“ sportininkai. Vyko šaškių ir šachmatų varžybos. 
Estafetės rungtines laimėjo Kėdainių biochemijos gamykla. 

Ypač aistringai vyko mažojo futbolo varžybos, po pratęsimo 
pergalingą įvartį pelnė Kėdainių sportininkai. Spartakiadoje 
pirmą vietą iškovojo Endokrininių preparatų gamyklos 
kolektyvas. Sportinis gyvenimas buvo propaguojamas ir 
vystomas visuose susivienijimo kolektyvuose. Svarbi jaunų 
mokslininkų konferencija – tai lyg tramplynas į mokslinį 
gyvenimą. Dirbant moksliniame gamybiniame susivienijime 
„Fermentas“ buvo skiriamas dėmesys jaunimui, jauniems 
mokslininkams, kuriuos įvairiapusiškai skatindavome. Tai 
pasakytina apie jaunus mokslininkus: A. Janušką, V. Dūdėną, 
R. Dagį, V. Brusoką, chemiką V. Butkų – dabar jis jau 
profesorius, geras ir sumanus vadovas.

Vilniaus enzimologijos instituto darbuotojų intensyvus ir 
produktyvus darbas davė rezultatus. Parodose Brno, Leipcige, 
Maskvoje jie eksponavo: multavamariną, restriktazę, 
reaferoną, žmogaus augimo hormoną. Didelį susidomėjimą 
sukėlė parodose patiekti triušių kailiukai kurie buvo apdoroti 
mutltavamarinu.

Maskvoje gero įvertinimo sulaukė mikrobiologijos 
pramonės paviljono ekspozicija „Mokslo technikos progresas 
medicinos ir mikrobiologijos pramonėje“. Trečio laipsnio 
diplomus ir bronzos medalius gavo instituto darbuotojai 
V. Laučys, D. Vaitkevičius, E. Kiudulienė ir kiti. Geri 
atsiliepimai apie eksponatus: „Nukleininių rūgščių apykaitos 
fermentų rinkinys“, „Restriktazė“.

Geros žinios pasiekė iš Graikijos, Kipro, Čekoslovakijos, 
Rumunijos. Ten irgi vyko parodos, dalyvavo instituto 
projektai. Eksponatai buvo išsiūti į Indiją ir Kolumbiją.                                                         

Po įvykusių parodų atkeliavo daug laiškų, teko intensyviai 
ruošti eksponatus bei dokumentaciją. Tai reikėjo paruošti 
rūpestingai neatskleidžiant išradimo esmės.

Kuriant naujus preparatus daug išradingumo, sumanumo 
ir širdies parodė profesoriai: A. Glemža, A. Janulaitis, 
V. Bumelis, V. Butkus, vyr. inžinierius P. Vaičiakauskas ir kiti.

Nuo pirmųjų bandomosios gamyklos kūrimosi dienų 
vyr. inžinierium tapo Pranas Vaičiakauskas , jis buvo 
nepakeičiamas specialistas.

P. Vaičiakauskas – energingas, gabus, sumanus technikos 
ir technologijos procesų specialistas, geras pedagogas, 
paruošė daug jaunų kadrų.

Jis kartu su Instituto mokslininkais paruošė metodiką 
kukurūzų krakmolo fermentinės hidrolizės būdui, pritaikė 
karamelės gamybai, mėsos pramonei proteolitinių fermentų. 
Jam buvo suteikti apdovanojimai už aktyvią visuomeninę 
veiklą ir medaliai „Mikrobiologijos pramonės žymūnas“. 
„Darbo veterano“ ir kiti.

Mano veikloje teko turėti reikalų su įvairių tautybių 
žmonėmis. Ypač mišrus kolektyvas buvo Vilniuje. Kartu 
iškildavo nesklandumų. Mūsų kolektyve dažnai buvo 
nagrinėjama tema: „Šalia gyvena žmonės“. Į tokius renginius 
buvo kviečiami įvairių tautybių kolektyvo nariai ir jauni ir 
seni. Juose esu pasakęs, kad aš laikausi dviejų principų: 
būtinas padorumas ir kompetencija. Jei žmogus padorus ir 
kompetentingas, tai jis tinka visur. Nuo ko prasideda tautų 
draugystė? Nuo žmonių draugystės. Manau, kad kolektyve 
žmonės neturi konfliktuoti tarp savęs. Man atrodo, ten kur 
gyveni, tos vietos istorijos mokaisi, to krašto esi patriotas. 
O jei nacionalinės mažumos kartais mūsų negerbia, gal ir 
turi tam pagrindo. Tada pagalvokim, ar mes nusipelnėme 

siūlėme universitetams pasinaudoti mūsų pasiekimais ruošiant 
kadrus. Mes stengėmės jaunus specialistus įtraukti į mokslinę 
veiklą, suinteresuoti gilinti žinias, jas pritaikant praktikoje.

Susivienijimui „Fermentas“ ypač rūpėjo mikrobiologų 
paruošimas. Rekomendavom mokslo ir mokymo įstaigom 
orientuoti studentus į specializacijas. Mums rūpėjo 
biotechnologijos ateitis, naujos šiuolaikinės specialybės 
– imunologai, ląstelės biologai ir kitos. Siūlėme ruošti 
diplominius darbus. Diplominiai darbai padeda jaunam 
specialistui adaptuotis kolektyve, geriau pažinti ir įsijungti 
į gamybos procesus. Geresnį atlyginimą mes skyrėm labiau 
paruoštiems specialistams, atkreipdavom dėmesį į užsienio 
ir gimtosios kalbos mokėjimą. Vykdėm jaunų specialistų 
apklausas (išdirbusių du-keturis metus). Pastebėjome, 
kad gamtos fakulteto studentams trūksta specialybės ir 
matematikos žinių. Labai mums rūpėjo ir užsienio kalbų lygis. 
Mums teko jaunus specialistus mokyti lietuvių terminologijos. 
Mums labai patiko tuometinio gamtos fakulteto dekano R. 
Tarvydo pareiškimas. Jis savikritiškai priėmė mūsų pastabas. 
Pabrėžė, kad į daugumą pastabų bus atsižvelgta. Numatoma 
ruošti ekologus-biologus, ekologus-chemikus, ekologus. Be 
to R.Tarvydas pateikė pasiūlymą ruošti specialistus pagal 
sutartis, tai būtų siauros specialybės absolventai.

Mes suprantame, kad universitetas duoda fundamentalų 
paruošimą. Biochemikai buvo ruošiami iš geriausių studentų. 
Kiekvienais metais „Fermento“ institute gausus būrys studentų 
atlikdavo praktiką.

Mano nuomonė – reikia pastoviai bendradarbiauti, 
turėti tampresnį mokslo ir praktikos ryšį. Pritariau devizui 
„Ieškokime bendrų kelių“.

Mes džiaugėmės centrinės laboratorijos veikla, kuri 
įsikūrė septyniasdešimtais metais. Laboratorija iš trisdešimt 
trijų darbuotojų – tik penki vyrai, o jos vadovas A. Alionis. 
Laboratorijos privalumas – pastovūs kadrai, aukštos 
kvalifikacijos darbuotojai gerai įsisavino fermentatorių 
darbą, gaudami gerą produkcijos kokybę. Tik labai gaila, kad 
gamyklos vadovybė nepakankamai dėmesio skyrė buitinių 
patalpų stoviui, poilsio kambario ir mokymo klasės įrengimui.

Kūrybingas renginys įvyko Kaune. Medicinos ir 
mikrobiologijos pramonės ministerijos, mokslo ir technikos 
komplekso, mokslų akademijos, įstaigų vadovų ir specialistų 
pasitarime.

Pasitarime dalyvavo Medicinos pramonės ministerijos 
ministro pavaduotojas J. Kalinin. Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas J. Rusenka.

Pasitarime buvo nagrinėjama genoinžinierijos preparatų 
gavimo, technologijos kūrimo būklė, bei gamybos perspektyvą 
(mikrobiologijos sintezės produktų gavimo įrengimų, 
ikiklinikinių ir klinikinių genoinžinierijos preparatų tyrimų 
būklė ir jų gamybos perspektyva.

„Fermento“ susivienijimas buvo apdovanotas VPSCT ir 
TSRS Valstybinio ir mokslo komiteto diplomu už didelį indėlį 
sėkmingai vykdant 1987 metų mokslo ir technikos progreso 
programą.

Labai įdomus buvo Latvijos eksperimentinės gamybos 
direktoriaus V. Jakobsono pranešimas apie organinės sintezės 
institutą, bioorganinę chemiją, molekulinę biologiją. Čia 
sukurta daug medicininių ir veterinarinių preparatų. Svarbų 

pranešimą pateikė profesorius J. Arzamazcevas, jis kalbėjo 
apie reikalavimus tiriant naujus vaistinius preparatus.

Gerų rezultatų pasiekė bandomosios fermentinių preparatų 
gamyklos interferono linijos darbuotojai ir chromatografijos 
specialistai, vadovaujami L. Antonovkovos ir jos kurso draugės 
biologinos mokslų kandidatės V. Augustinavičienės. Pirmą 
kartą Tarybų Sąjungoje buvo pagaminti gryninti nukleino 
rūgščių apykaitos fermentai, fermentai analitiniams tikslams 
fermentiniai preparatai skirti medicininei mikroanalizei.

Ypatingo dėmesio sulaukė, kai buvo pradėta įsisavinti 
grynintos šarminės fosfatazės ir restriktazės San A mažaserijinė 
gamyba. Šiuos preparatus naudoja kaip reagentus genų 
inžinerijos, molekulinės histologijos ir molekulinės genetikos 
srityse. Geri atsiliepimai buvo iš žemės ūkio biotechnologijos, 
gerantologijos ir kraujo perpylimo mokslinio tyrimo institutų 
bei medicinos ir kitų mokslo tyrimo įstaigų.

Fermentinių preparatų gamykla buvo viena pirmųjų, 
įsisavinusi fermentinių preparatų skirtų medicininei 
mikroanalizei: heksokinazės, gliukozo-6-fosfatdehidrogenazė, 
laktatdehidrogenazės. Svarbūs pasiekimai pagaminus 
specifinius analitinius rinkinius kreatinkimerizinio, 
alaminaminotransferazinio aktyvumo bei gliukozės it ATF 
nustatymui žmogaus ir kitų gyvų organizmų kraujo plazmoje. 
Įdomi tema – gliukozės nustatymo metodika litosilo gamyboje, 
tam tikslui sukurtas analizatorius PLAG.

Geri rezultatai pasiekti maitinamų terpių paruošime 
mikroorganizmų auginimui. Dirbdamas Vilniuje susivienijimo 
„Fermentas“ generaliniu direktoriumi ir instituto direktoriumi 
sutikau labai įvairių žmonių, skirtingai žiūrinčiu į gyvenimą. 
Prieš mane direktoriumi buvo Donatas Kazlauskas, geras 
ir ramus žmogus, bet be savo nuomonės ir daug kas tuo 
piktnaudžiavo.
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NUOSTABUSIS SAVAITGALIS
“ Mano valtis prikritus žiedų

Tyliai plaukia į deltą išplitusią”
(D.Kajokas)

Ar jums teko sėdėti valtelėje  tarp puošnių  baltųjų  lelijų ir gilaus vandens , aukštų kaip medžiai 
švendrių apsupty ?

Kad tai pamatyti ,  reikia trupučio ryžto ir gero draugo peties, kad padėtų įveikti kelis kilometrus  
ramiomis lėtomis Rusnės salos upėmis.

Kaip ir kasmet  , mes , buvę grupės draugai su savo gyvenimo draugais ir draugėmis patraukėme 
į Rusnę grupioko Gintaro ir jo mielosios antrosios pusės (taip pat mūsų kolegės) Angelės kvietimu. O 
susitikimo vieta abejonių nekelia, tai kolegos Virgilijaus Skirkevičiaus šeimos sodyba Pakalnės kaime, 
kur kaimo gatvę gali atstoti ir  Pakalnės upė, nes visi čia gyvenantys turi galimybių vienas kitą pasiekti 
perplaukdami laivais, valtelėmis, plausteliais arba  pakalbinti savo kaimynus  iš savojo kranto tiesiai 
per  upę.

Įdomi ir išskirtinė vieta yra Rusnė su savo žmonėmis, gamta: turtinga  ir savita augalija , 
paukščiais, žvėrimis,  žuvimis ir gausiais vandenimis. Jos dvasią labai gerai  supranta ir šilutiškiai 
Gintaras ir Angelė, nes jie čia būna dažnai. Kasmet plaukia baidarėmis Rusnės upėmis  ir Kuršių 
mariomis, todėl jiems ir kilo idėja pakviesti  visą grupę į žygį  baidarėmis Pakalnės, Vorusnės ir 
Skatulės  upėmis, bei Kuršių mariomis. Visi susidomėję sutiko šią žinią, kai kas labai entuziastingai 
pritarė kvietimui, kai kas labai abejojo savo jėgomis ir galimybėmis įveikti nemenką trasą. Bet visi 
drąsinome vieni kitus ir svarbiausia supratome, kad šis žygis ir pabuvimas kartu , mums leidžia 
pasijausti jaunais ir laimingais, patirti naujų įspūdžių, pasitikrinti savo jėgas.

Susiformavo keturiolika ekipažų, buvome supažindinti su plaukimo maršrutu , programa ir 
instruktuoti, kaip elgtis žygyje. Tuomet  vieni kitiems padėdami, remiami patyrusių baidarių žygiuose 
draugų, pajudėjome nuo gražiosios Pakalnės sodybos liepto į intriguojančią kelionę. Džiaugėmės 
geromis baidarėmis, puikiu oru, nuostabiausia pasaulyje draugija. 

Vykdėme žygio organizatorių puikiai numatytą plaukimo programą:  pozavome fotografui 
nustatytose vietose, sustodavome poilsio pertraukėlių, Kuršių mariose sekėme savo vedlius, 
nenukrypdami nuo kurso. Ir buvome gausiai apdovanoti smagiu bendravimu, nepakartojamomis 
emocijomis, savitais pamario krašto vaizdais, didingų Kuršių marių  platybių mėliu ir  jų  pakraščių 
lūgnių žydėjimo geltoniu. O jau kuklūs pietūs ant vandens gražiųjų vandens lelijų apsuptyje, dalijantis 
su žygio draugais duona, konservais ir vandeniu, tai – nepakartojama ir visam gyvenimui.

Draugiškai kartu išplaukę į žygį pavakary finišavome vieni paskui kitus prie Pakalnės sodybos 
lieptelio , sutinkami entuziastingų mus pasitinkančių, į kelionę nesileidusių draugų šūksnių. Tuomet 
įvyko oficialus susitikimo atidarymo ceremonialas: buvo pakelta grupės vėliava, pagerbti Anapilin 
iškeliavę grupės ir kurso draugai, tradiciškai sugiedotas “Gaudeamus”. Ir prasidėjo malonaus 
bendravimo laikas, bendros vakarienės gamyba. O čia tai jau ypač pasižymėjo susitikimo šeimininkai, 
mus visą dieną į žygį vedęs Gintaro ir Angelės ekipažas. Tokio skanaus, folijoje kepto upėtakio niekas 
iš mūsų dar nebuvo ragavęs ir kokios skanios virtos katile ant laužo bulvės su lupenomis.

Juk tai šimtus kartų gardžiau už patiekalus, kokiame nors Andriaus Užkalnio aprašytame ir 
penkiomis žąsimis įvertintame restorane.

vaistininkų LaisvaLaikisMeMuarai

pagarbos. Kaip norėtum, kad tave priimtų, taip elkis ir su 
kitais – ir viskas bus tvarkoj. Ateina pas mane lenkas, sakau, 
kalbėkim lenkiškai, jei Tamstai taip lengviau išsisakyti, ir 
žmogus geriau pasijaučia, aiškiau kalba. Manau nereikia 
pabrėžtinai priminti tautybės. Jei žmogiškai vieni su kitais 
elgsimės, problemų nebus. Argi tarpusavy bendraujant 
būtina aiškintis, kiek pas mus rusų, lenkų, žydų, kitų tautybių 
žmonių.

Visi valgome tą pačią duoną, tą patį orą kvėpuojame. O 
kad vieni kitus geriau pažintume, suprastume, suruošdavom 
vakarones su tautiniais šokiais, valgiais, aptardavome kokio 
nors nežinomo lenkų autoriaus knygą.

Pirmiausiai svarbu gerbti žmogų ir bendravimo problemų 
nebus.

Tai štai taip rengėme kolektyve pokalbius. Ir atvirai, 
nuoširdžiai. Stengėmės, kad būtų kuo didesnis aktyvumas, 
norėjome išgirsti kiekvieno aktyvią poziciją, jos gynimą, kad 
tai verstų susimastyti . Esu apdovanotas Tautų draugystės 
ordinu.

Taikomosios enzimologijos moksliniame tyrimo institute 
daugelį kartų teko nagrinėti mokslo pasiekimų spartesnį 
įgyvendinimą pramoninių fermentinių preparatų gamykloje. 
Visuomet teko kovoti ir būti arbitru tarp mokslininkų.

Labai kūrybiškai aptardavome genų inžinerijos 
perspektyvą, aptardavome mokslines disertacijas, 
technologijas ir jų įdiegimą gamyboje. Ypač aktyvus buvo 
pavaduotojas mokslo reikalams A. Janulaitis, kuris vadovavo 
molekulinės biologijos fermentų skyriui ir profesorius A. 
Glemža.

Mano, kaip generalinio direktoriaus reikalavimai dirbant 
naujomis ūkininkavimo sąlygomis buvo problemas spręsti 
turint tik išsamią visų susivienijimo padalinių darbo analizę. 

Endokrininių preparatų gamyklos direktorius A. Gendrolis 
apginė farmacijos mokslų daktaro disertaciją. Vaistų 
technologijos skyriaus biologinės laboratorijos vyresnysis 
mokslinis bendradarbis G. Čepulis – biologijos mokslų 
daktaro disertaciją. Penki instituto darbuotojai apginė mokslų 
kandidatų disertacijas.

Didelis džiaugsmas įvyko, pastačius šimto butų gyvenamą 
namą Grigiškėse. Vilniuje eilėje butams gauti stovėjo 
penki šimtai darbuotojų. Man irgi buvo pažadėtas butas 
Vilniuje. Negavau jokio buto, nors ir buvo žadėta. Maniau, 
kad pirmiausiai reikia aprūpinti gyvenamuoju plotu 
dirbančiuosius. O finale, Kaune mano butas buvo gražintas 
šeimininkams, todėl buto netekau, kuriame pragyvenau 
trisdešimt šešis metus.

Visose susivienijimo įmonėse pasiekti geri darbo 
rezultatai irgi mus džiugino. Plėtėsi įmonių savarankiškumas, 
didėjo gamyba. Vystant ūkiskaitą kitaip buvo vertinami 
darbo rezultatai – koks darbas toks ir atliginimas. Siekėme, 
kad išradingi, nuolat ieškantys naujovių kolektyvai būtų 
visokeriopai remiami ir skatinami.

Susivienijime dirbo virš keturių tūkstančių žmonių. 
Kolektyvai savistoviai, pačių uždirbtomis lėšomis atsiskaitė 
už mokslinius darbus. Daug sumanumo parodė Susivienijimo 
generalinio direktoriaus pavaduotojas statybai Gvidonas 
Masalskis. Tai energingas, draugiškas ir reiklus vadovas.

Statybos objektų buvo daug. Sėkmingai užbaigėme 
endokrininių preparatų gamyklos energetikos, mechaninius 

korpusus, pastatėme šešių aukštų Bakterinių preparatų 
gamyklą, gyvenamąjį namą Kėdainiuose, Grigiškėse, 
inžinierinį korpusą Vilniuje. Daugelyje objektų darbai vyko 
ūkio būdu.

Vilniaus fermentinių preparatų gamyklos bandomosios 
procelio linijos įrengimas, džiovyklos ir galerijos išplėtimas, 
tai irgi didelė sėkmė.

1988 metais padvelkus demokratijos vėjams prasidėjo 
direktorių ir kitų vadovaujančių darbuotojų rinkimai. Visi 
šaukė: „Demokratija, demokratija“. Tai buvo skanduojama 
įvairiuose mitinguose. Demokratijos neatsižiūrėsi ir 
neatsidžiaugsi, kiek darbuotojų, tiek nuomonių. Direktoriaus 
rinkimai tai sudėtingas procesas.

Pavyzdžiui: manę persikėlus į Kauną, laikinai 
Enzimologijos instituto direktoriumi paskirtas profesorius A. 
Glemža. Tai patyręs, sumanus, aukšto intelekto mokslininkas. 
Ir štai prasidėjo diskusijos, kokio reikia vadovo, nuomonės 
įvairios. Kova ir ginčai, ir tenka pažymėti, kad, apačios, 
mažiau demokratiškos nei valdininkai. Apačios buvo 
įpratusios, kad už jas galvoja, jais rūpinasi. Renkant nuolatinį 
vadovą Enzimologijos institute prasidėjo įvairaus pobūdžio 
agitacija. Visi teigė, reikia veiklaus vadovo, tačiau prieš tai 
reikia sudaryti sąlygas kandidatams susipažinti su instituto 
padėtimi.

Be to kandidatas, kandidatui nelygus. Jis turi pateikti 
veiklos programą, susitikti su instituto

darbuotojais ir t.t.
Instituto kolektyvas turėjo daugiaprofilinę planinę 

veiklą, daug įvairių užduočių. Kolektyvas norėjo vadovo 
su aiškia vizija, pasiryžusio įveikti pasitaikančias kliūtis, 
įveikti netikėtumus. Svarstė ir nagrinėjo įvairius variantus. 
Taip reikia stipraus žmogaus. Pasitikinčio savo jėgomis, 
turinčio neabejotinai progresyvių idėjų. Direktorius turi 
būti neabejingas savo kolektyvui, rūpintis darbo ir buities 
sąlygomis.

Prasidėjo laukimo periodas, per kurį kandidatas į 
direktoriaus postą turi pateikti savo programą, užtikrinti 
kolegialią veiklą. Kolektyve susiformavo tvirta nuomonė, 
kad rinkimai turi būti visuotiniai.

Vienas iš kandidatų buvo profesorius A. Glemža. Tačiau 
rinkimus į Enzimologijos instituto direktoriaus postą laimėjo 
A. Janulaitis, labai veržlus, diplomatiškas.

Bus daugiau



66 Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (234-235) · 2015 67Lietuvos farmacijos žinios · 3-4 (234-235) · 2015

vaistininkų LaisvaLaikis

Po vakarienės - labai smagus susitikimo akcentas: senų studijų laikų bei anksčiau vykusių 
susitikimų nuotraukų peržiūra , draugiški komentarai, “pasišpilkavimai”.

Tiek daug bendro, gero, gražaus , smagaus mus vienija. 

Kam leido jėgos po atlikto nemenko žygio, tie ne tik vakarojo prie laužo, bet šoko, dainavo iki 
paryčių. Kai pelėdžiukai ėjo miegoti, vyturiukai jau kėlėsi, virėsi kavą, ragavo šilutiškių pagaminto 
žuvies torto, puikiai išrūkyto didžiulio šamo ir kitų įdomių  patiekalų. Rytas buvo gražus – žadėjo gerą 
dieną.

Visą diena, kas norėjo galėjo kaitintis saulėje, maudytis Pakalnėje, žvejoti, dalyvauti šiupininės 
pietų sriubos ruošime. Tačiau svarbiausia dienos programos dalimi tapo mūsų susitikime dalyvavusio 
profesoriaus Eduardo Tarasevičiaus inicijuota Virgilijaus Skirkevičiaus šeimos sodyboje augančių 
augalų apžiūra, vaistinių augalų pažinimo “pamokėlė” vedama kolegos ir dėstytojo Audriaus  
Lukošiaus: uostėme, lietėme, grožėjomės , stengdamiesi prisiminti visas vertingiausias gražiai  
sodyboje auginamų ir puoselėjamų augalų savybes. Naudinga buvo prisiminti, tai kas pamiršta, išgirsti 
ir naujų patarimų, kaip kai kuriuos augalus sodinti, auginti, pasidalinti vaistažolių arbatų  ar patiekalų 
su prieskoniniais augalais receptais . Kam buvo aktualu , tai  kiekvienas atradome sau kažką negirdėto 
ir  įdomaus.

Vakarop nuleista susitikimo vėliava ir nuspręsta – kitą grupės susitikimą rengia kaunietė 
Audronė, padedama kitų grupės draugų iš Kauno. Paliekame Rusnę su meile – čia buvo labai gera. Iki 
pasimatymo.

Jolanta Narbutienė, Kauno medicinos instituto
Farmacijos fakulteto XXXII-osios laidos absolventė

vaistininkų LaisvaLaikis
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ką rašė FarMacijos žinios prieš 75 Metusvaistininkų LaisvaLaikis
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ką rašė FarMacijos žinios prieš 75 Metuską rašė FarMacijos žinios prieš 75 Metus
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Pasitarime dalyvavo VDU Gamtos mokslų fakulteto 
Aplinkos tyrimo centro vyriausias mokslo darbuotojas 
akademikas Audriui Sigitui Maruška, VDU Kauno 
botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijos 
sektoriaus vedėja prof. Ona Ragažinskienė, VDU Gamtos 
mokslų fakulteto Biologijos katedros vedėjas Algimantas 
Paulauskas, VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanas Saulius 
Mickevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Farmakognozijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Valdimaras 
Janulis, Homeopatijos ir homotoksikologijos asociacijos 
vadovė Virginija Teresė Dambrauskaitė-Gudavičienė, 
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas Eduardas 
Tarasevičius, SAM netradicinės medicinos iniciatyvų 
koordinavimo skyriaus vedėja Jūratė Martinonienė, VVKT 
prie SAM viršininkas Gintautas Barcys. Pasitarimą pravedė 
SAM viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė.

kas, kur, kadaką rašė FarMacijos žinios prieš 75 Metus
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FarMacijos Muziejai

VOKIETIJOS FARMACIJOS MUZIEJUS 
HAIDELBERGE

Šio muziejaus istorija sėja 1937 m. kai Miunchene 
Vaistininkų rūmų septyniuose kambariuose buvo 
įrengtą farmacijos muziejaus ekspozicija. Nuo to laiko 
muziejaus fondai pasipildydavo dovanotais eksponatais 
iš įvairių Vokietijos vaistinių, privačių kolekcijų arba 
eksponatai buvo perkami senienų turguose. 1943 į 
muziejaus pastatą pataikė bomba ir tik dalis eksponatų 
buvo išgelbėta. Po karo nuo 1946 m. vėl buvo pradėta 
rinkti išlikusius vertingus eksponatus. 1957 m. iš 
Miuncheno muziejus buvo perkeltas į Haidelbergo 
pilies patalpas, kuriose jis egzistuoja iki šiol.

Šiame muziejuje eksponuojami įvairus 
vaistininkystės daiktai: baldai, prietaisai, indai, knygos 
nuo XIII iki XX amž. Eksponatų gausa ir įvairovė 
traukia turistus ne tik iš Vokietijos bet ir iš kitų šalių. 
Lietuvos vaistininkų delegacija pakeliui į FIP  kongresą 
Diuseldorfe pabuvojo šiame muziejuje. Su šio 
muziejaus vertinga kolekcija LFŽ žurnalo skaitytojus 
susipažindina prof. L. Ivanausko padarytų nuotraukų 
fotoreportažas. Taigi, jei keliausite po Vokietiją, būtinai 
aplankykite šį nuostabų farmacijos istorijos muziejų, 
kuris byloja apie mūsų profesijos garbingą praeitį ir 
suteikia daug malonių akimirkų. Daugiau informacijos 
galima rasti internete: www.deutsches-apotheken-
museum.de

FarMacijos Muziejai
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) 
organizuoja vaistininkų išvyką į Tarptautinės 
farmacijos federacijos  (FIP) Farmacijos 
mokslų ir praktikos 76-jį Pasaulinį kongre-
są, kuris vyks Buenos Airese (Argentina), 

2016 m. rugpjūčio 28 d. - rugsėjo 1 d. 
Jo šūkis „Mažindami globalinę ligų 

naštą - siekime iššūkio“.

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.
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