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   Pavasariniai balsai
Ir vėl aš proto netekau – 
Drungni vėl vėjai, vyturiai
Į pakraštį laukų vėl veda,
Atskleist slaptingą grožį žada…

Ir tarsi aklas aš einu
Pro obelį, taku siauru,
Kad vėl žiedais mane apsnigtų,
Veidan gyvybės rasos kristų.

Sunkiau man būna šiuo metu
Nei per skaudžius  šalčius naktų,
Kai pilnatis sidabrą bėrė
Ant spindinčių snieguos laukų.

Žibutės žiedo šypsena,
Lakštingalos daina sena,
Ir paukščiai grįžta nepaklydę – 
Kiek nežinios ir kiek didybės!..

Saulėto nerimo pilna
Žolelė stiebias kiekviena,
Visatoj gal jungtuvės vyksta?!
Manęs pakviest tik nesiryžta:

Grubokas svečias būčiau jų – 
Kalbos nemoku debesų,
Bangos vėjelio sutartinės
Nesugebės pajust krūtinė.

Palaukės obelis balta,
Žiedų vainiką keldama,
Jautriau supranta amžių bylą – 
Viršūne į žvaigždynus kyla.

Juozas Ardzijauskas

    Žemėje
Čia viskas taip šventa:
Ligi vienišo lapo, nugeltusio beržo viršūnėj,
Kovo saulėje baigiančio išsiverkt sniego,
Smilties lengvasparnės klajūnės
Ir dulkės bejėgės…
Čia viskas taip šventa…

O, žeme, tavo kelmas kiekvienas – altorius,
 Ir akmuo kiekvienas altorius,
 Spragsi bruknių žvakelės raudonos,
 Rymo eglės – skarotos madonos.
Čia viskas taip šventa…

Atsiklaupsiu prieš kelmą kiekvieną,
Lūpom kaktą akmens paliesiu, –
Nė saulės trauka neprikels,
Nė žvaigždžių miriadai nakties diademą nutapę.
Ir paliksiu klūpėti ir naktį, ir dieną
Prie savo lopšio ir būsimo kapo…
Čia viskas taip šventa…

Silvestras Drabavičius

Pavasarį skelbia obelų žiedai...

XVII amžiaus dailininkas R. Brakenburgas 
(Brackenburg) savo paveikslą pavadino „Al-
chemikas“. Vėliau alchemikų praktinę patirtį 
mokslinės chemijos disciplinos panaudojo 
Vakarų šalių medikų ruošimo programose.

Iš knygos „The History of Healing“, 1997
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KMU Farmacijos fakulteto dekano prof. Pauliaus Vainausko 
mintys pasakytos susitikime su bendradarbiais švenčiant 

60-tąjį gimtadienį
Mieli bendradarbiai, kolegos, svečiai!
Dėkoju medicinos ir farmacijos 

muziejaus direktoriui, kolegai Taurui 
Mekui už mano gyvenimo aprašymo (CV) 
pristatymą.

Man labai malonu Jus visus matyti 
atvykusius į susitikimą su manimi mano 
jubiliejinio gimtadienio proga, todėl leisiu 
sau būti atviru ir pamėginsiu savo oficialų 
CV papildyti ir praplėsti.

Tėvai: 
Tėvas Vaclovas save kildino iš 

„laisvųjų valstiečių“ – yra išlikęs net 
dokumentas, kad mano proproprosenelis 
yra paleidžiamas iš baudžiavos ir jam 
suteikiamas „laisvojo valstiečio“ statusas.

Mama Adelė kilusi iš Žemaitijos 
bajorų Jakumų giminės.

Turiu seserį Jovitą, medicinos dar-
buotoją, septyniais metais jaunesnę už 
mane.

Tėvai apsivedė jauni, todėl man 
su seserimi paūgėjus, suvokė, kad gali 
senatvėje likti vieni. Manau, todėl gimė 
„pagrandukas“ Vaclovas, septyniolika metų 
už mane jaunesnis. Gydytojas-nefrologas. 
Sukūrė ir turi savo firmą „Nefrida“.

Gimiau Žematijos nacionalinio parko 
glūdumoje, labai gražiame Šarnelės kaime, 
garsiame savo poetu Vytautu Mačerniu. Mūsų 
ir Mačernių žemės ribojosi. Mama su Vytautu 

Mačerniu kartu lankė Šarnelės mokyklą.
Mano vaikystė labai glaudžiai susieta 

su kita Žemaitijos garsia vieta – Žemaičių 
Kalvarija. Šiemet Žemaičių Kalvarija 
švenčia 750 metų jubiliejų. Žemaičių Kalva-
rija – šventa vieta katalikams, kurioje liepos 
pradžioje vyksta garsieji Žemaičių Kalvarijos 
atlaidai. Miestelis išsidėstęs ant vaizdingų 

kalvų, kur yra 19 koplyčių. Maldininkai, 
eidami „kalnus“ ir apeidami visas koplyčias, 
nueina 7 km maršrutą. Visą savaitę girdisi 
giedamos maldos pritariant dūdų orkestrams.

Baigus 9 klases, mūsų klasę išforma-
vo, nes mūsų, karo ir pokario vaikų, buvo 
nedaug. Dalis buvusių klasės draugų išvyko 

toliau mokytis į Alsėdžių miestelį, kuris 
vėlgi garsus tuo, kad iš ten yra kilę 
tokie žinomi žmonės, kaip LR Seimo 
narys A.Klišonis, VVKT viršininkas 
prof. V.Basys, KMU rektorius prof. 
R.Žaliūnas ir kiti.

Mes, keli kalvariškiai, išvykome 

toliau mokytis į Sedą. Sedoje ir baigiau 
vidurinę mokyklą.

Nepaisant to, kad vaikystė ir paauglystė 
prabėgo dideliame skurde ir nepritekliuose, 
apie šį gyvenimo laikotarpį yra išlikę labai 
šilti ir jaudinantys prisiminimai: tai troškimas 

pažinti savo kraštą: turistiniai žygiai 
pėsčiomis, su dviračiais, sunkvežimiais 
dulkėtais ir vingiuotais vieškeliais į 
Palangą, Klaipėdą, Platelius, Telšius, prie 
Germanto, Platelių ežerų, Šatrijos kalno, 
Barstyčių akmens ir t.t.

Mūsų kar tos  va ika i  buvome 
užgrūdinti fiziškai: iš Šarnelės iki Že-
maičių Kalvarijos – 4 km.Tekdavo juos 
įveikti ir per karščius, ir per šalčius, per 
sniegą ir per purvynus. Iki Sedos buvo 10 
km. Rudenį ir pavasarį į Sedą mokyklon 
važiuodavau dviračiu.

Nepaisant nepriteklių, skurdo, 
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Tačiau mūsų vadai pradeda aiškinti, kad 
mūsų pamaina atvyks tik po kelių mėnesių 
ir mūsų, kaip būrio vadų, nėra kam pakeisti. 
Teko kelias dienas paskelbti pusiau bado 
streiką. Galų gale pulko vadas mus išleido, 
išmintingai pastebėjęs, kad, jeigu mūsų 
neišleis, iš mūsų vistiek jokios naudos nebe-
bus, o mūsų tarnyba gali užsitęsti ir baigtis 
drausmės batalione.

Baigiant armijos temą turiu pasakyti, 
kad tie trys metai armijoje išugdė reiklumą 
sau, ištvermę – tiek fizine, tiek psichologine 
prasme, švaros, tvarkingumo, drausmės 
poreikį. Ypač suteikė galimybę plačiau pažin-
ti pasaulį. Pažintis su Maskva, Mary, Kuška, 
Ašchabadu, Taškentu, Kazachijos stepėmis, 
Karakumų dykuma, smėlyje pasibaigian-
čiomis upių tėkmėmis paliko neišdildomus 
įspūdžius ir pėdsakus mano pasaulėžiūros 
formavime.

1965 m. liepos 31 d. išlipome Kauno 
geležinkelio stotyje. Kitą rytą, rugpjūčio 1 d., 
išlaikėme chemijos stojamąjį egzaminą. Po 
kitų egzaminų tapome KMI farmacijos-stom-
atologijos fakulteto, farmacijos skyriaus 
studentais ir buvome paleisti iš armijos. 

Pras idėjo  nuostabūs  asmenybės 
tolimesnės brandos, būsimo specialisto for-
mavimosi bei meilės farmacijai atsiradimo 
metai. Tai darė ir tam skatino nuostabių mano 
dėstytojų žvaigždynas.

Lenkiu galvą prieš išėjusius Anapilin: 
doc. L.Toliušį, mano dekaną, griežtąjį, 

tvarkingąjį doc. J. Arnastauską, mano pirmąjį 
darbdavį. Jo mėgiamas posakis buvo „Kole-
ga, aš vieną sykį pasakiau – prašau įsidėmėti, 
antrą sykį aš burnos neaušinsiu“, subtilią, 
labai jautrią doc. J. Šuliakienę, mielas dėsty-
tojas L. Bundzienę, E. Klimavičienę, ypač 
anksti pasitraukusią iš gyvenimo patikimą, 
drausmingą doc. D.Baranauskaitę, mūsų 
katedros buvusią sekretorę, katedros sielą 
doc. A. Matulionienę. Ypač dėkingas esu 
doc. E. Kanopkai. Už jo nukrypimus per 
paskaitas apie jo laikų studijas, apie vald-
ininkų, valstybės pareigūnų, inteligentijos 
gyvenimą, tradicijas, garbės ir pareigos 
supratimą. Nors jis to ir nesakė (negalėjo 
sakyti!), visi suprasdavome, kad jis kalba 

apie „smetoninius“ laikus, apie visuomenės 
gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje.

Doc. E. Kanopka ne tik žodžiais, bet ir 
darbais ugdė meilę mūsų gražiajai Lietuvai. 
Gražios, įspūdingos būdavo jo organi-
zuojamos farmakognozijos praktikos po 
Lietuvos miškus. Kur tik su juo nebūta? 
Tai ir Žagarė, Kamajų rezervatas, Palanga, 
Rambynas, Germanto ežeras, Dubysa prie 
Ariogalos, vakarai prie Ignalinos ežerų, 
senieji Giedraičiai, Kernavė, Palūšė.

Nepaprastai dėkingas kaip dėstytojui 
ir kaip kolegai lieku doc. A. Kaikariui. 
Doc. A. Kaikaris – tai meilės, atsidavimo 
farmacijai simbolis, vaistininko etalonas. 
Kai kalbame apie doc. Kaikarį – tuoj jis 
asocijuojamas su farmacija, kai kalbame 
apie farmaciją – neišvengiamai prisimename 
docentą.

Man labai malonu prisiminti ir matyti čia 
atvykusius mano dėstytojus ir kolegas. Doc. 
G. Pužienė – labai maloni, bet išsireikalauti 
mokanti pedagogė. Mus, vyrukus, vary-
davo į neviltį jos klausimai iš botanikos 
apie kuokelių, piestelių skaičių, žiedlapius, 
vainiklapius, lapų gyslotumą ir t.t. Pagarbiai 

Farmacijos Fakulteto naujienos
nuotolių visą laiką lydėjo labai didelis žinių, 
pasaulio pažinimo troškimas, todėl baigęs 
Sedos vidurinę mokyklą, stojau į aukštąją 
mokyklą – tuometinį KPI.

Įstoti į KPI buvo labai sunku, nes vie-
na – iš KPI vaikinų neimdavo į armiją ir 
antra – pirmenybė priimant į studentus buvo 
suteikiama asmenims, turintiems darbo stažą 
arba atitarnavusiems armijoje.

Į KPI neįstojau. Grįžti pas tėvus tuščiomis 
buvo nepatogu. Tapau Vilniaus pedagogi-
nio instituto fizikos-matematikos fakulteto 
studentu. Studentavau, nes buvo aišku, kad 
būsiu paimtas į armiją. Kol užšalo, gyvenau 
Valakampiuose kokioje tai stovykloje, o 
vėliau perkėlė į bendrabutį prie Žaliojo tilto. 
Kambaryje gyvenome 19 vaikinų…

Išlikę atsiminimai apie nepertraukiamą 
filmų demonstravimą „Kronikos“ kino teatre, 
apie tada dar labai apleistą, bet paslaptingą 
Vilniaus senamiestį, Žvėryną, Antakalnį, 
gražiąsias Vilniaus apylinkes.

Pradėjus nerimauti, kodėl manęs neima į 

armiją (artėjo jau semestro pabaiga, o studijų 
rezultatų, dėl sąmoningo nesimokymo, nebu-
vo), pagaliau gavau šaukimą.

Apie tarnybą armijoje. Vieni metai 
Maskvoje, puskarininkių mokykloje. 
Muštras, drausmė, stiprus fizinis paruoši-
mas: kasdien 3 km krosas, žiemą kas dvi–
trys dienos – 10 km čiuožimas slidėmis. 
Pasiekiau neblogų rezultatų. Reikėjo laikyti 

PDG normas, tai silpnesni kareiviai mane 
samdydavo. UŽ PDG normos išlaikymą, už 
10 km nučiuožimą slidėmis su pilna karine 
ekipiruote „uždirbdavau“ po sausainių pakelį 
ar limonado butelį.

Per metus pakankamai gerai susipažin-
au su Maskva. Budėdavau kordonuose per 
demonstracijas, kosmonautų sutikimus, 
užsienio šalių vadovų atvykimus. Buvau 

Lužnikų stadione, kada V. Brumelis pasiekė 
pasaulio rekordą, iššoko į aukštį 2 m 28 cm.

Puskarininkių mokykla buvo sąjun-
ginė, todėl baigus ją, paskirstydavo po visą 
tuometinę Sąjungą. Mane likimas nubloškė į 
Turkmėniją, šalia piečiausio Sąjungos taško 
Kuškos, prie tuometinių “nedraugiškų” 
Afganistano ir Irano sienų. 2 metai Turk-
mėnijoje suteikė puikią progą pažinti Rytų 
musulmoniškąjį pasaulį, tų tautų papročius, 
gyvenimą, moterų beteisiškumą bei gamtos 
rūstybę: vasarą karštis pavėsyje siekdavo 
45–48°C, užmigdavome pasikloję ir užsikloję 
šlapias paklodes, stingdantį nerimą sukeldavo 
smėlio pūgos. O kur dar varanai, kobros, 
karakurtai?

Laikas bėgo, tarnyba artėjo į pabaigą. 
Sėdėdami su Petru Macu, dabartiniu VVKT 
farmacijos inspektoriumi, ant barchano 
(smėlio pusnies) pradėjome svarstyti ate-
ities galimybes. Galėjome grįžti į aukštą-
sias mokyklas, iš kurių buvome paimti į 
armiją. Tačiau jos nebuvo mielos mūsų 

širdims. Nusprendėme stoti iš naujo, nors 
tai buvo rizika. Ieškojome tokių mokyklų, 
kur nereikėtų laikyti matematikos, nes ją 
jau buvome pamiršę. Vartydami žinyną 
aptikome KMI. Medicina. Stomatologija. 
Farmacija. Medicina iš karto buvo atmesta, 
nes abu bijojome kraujo. Stomatologija, kas 
tai yra, mūsų akimis žiūrint buvo aiški, bet 
kažkodėl netraukė. Liko farmacija. Mums 
buvo pakankamai aišku, kad tai susieta su 
vaistine. Na o Lietuvoje, jos miesteliuose, 
garbingiausi žmonės būdavo kunigas, pašto 
viršininkas, advokatas, teisėjas, daktaras ir 
vaistininkas. Tokia ateities perspektyva mus 
tenkino. Pirmyn į farmaciją!

Bet… Kad būtume išleisti laikyti sto-
jamųjų egzaminų į Lietuvą, pulko vadovybei 
turėjome pateikti pažymą apie parengiamųjų 
kursų stojimui į aukštąją mokyklą baigimą. 
Tokios pažymos paprašėme Mary miesto 
vidurinės mokyklos direktoriaus. Direktorius 
mus suprato, bet paaiškino, kad jam labiau 
rūpi mokyklos stogo remontas. Kelias į 
pažymos gavimą ėjo per mokyklos stogo 
nuėmimą. Namas penkių aukštų, svilinantis 
karštis, čerpių plėšimas prisirišus diržais 
prie kaminų.

Pagaliau norimos pažymos gautos. 

Farmacijos Fakulteto naujienos
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prisimenu doc. B.Vaičiūnaitę – griežtą, reiklią, 
privertusią mus pakankamai gerai išstudijuoti 
organinę chemiją. Su doc. E. Kaikariene, 
dėsčiusia pramoninę vaistų technologiją mes, 
vyrukai, jausdavomės laisviau, nes tas dalykas 
mums būdavo įdomus ir labiau suprantamas. 
Stebindavo jos elegantiškumas, visada būdavo 
madingai apsirengusi. Malonu buvo dirbti 
su doc. G. Karnišauskaite – labai protinga, 
racionalia ir patikima kolege. Neišdildomą 
įspūdį yra palikęs prof. V. Brasiūnas. Žavė-
jo jo tolerantiškas reiklumas, jo gyvenimo 
credo – moksliniai tyrimai. Malonu matyti 
dėmesingus, jautrius studentams docentus R. 
ir D. Bernatonius, šaunius mano bendradarbi-
us. Vienas iš jaunesnių mūsų dėstytojų buvo 
prof. E. Tarasevičius. Mūsų kursui jis skaitė 
savo pirmas paskaitas, skatino dirbti SMD. 
Būtent su juo pirmą sykį vykau į užsienį, į 
Greifsvaldą (tuometinėje VDR), į tarptautinę 
studentų konferenciją. Dalykiškų, draugiškų 
dėstytojų įspūdį man paliko doc. L. Švam-
baris, dėstytoja B. Aleknavičienė. Gaila, kad 
į šį susitikimą negalėjo atvykti mano buvusi 
dėstytoja, energinga, šauni, rūpestinga mūsų 
grupės kuratorė B. Navickienė.

Nuoširdžiai esu dėkingas visiems mano 
dėstytojams, mano kolegoms, iškilioms asme-
nybėms už tai, kad tapau tuo, kuo esu dabar.

Aspirantūra Lvovo medicinos institute pas 
prof. V.F. Kramarenko. Tai teismo chemijos 
korifėjus, nepaprastai aukštos erudicijos, 
gilios dvasinės kultūros, altruistinė asmenybė. 
Pažintys su kitu farmacinės chemijos korifė-
jumi prof. N.M.Turkevičiumi, aspirantais iš 
Ukrainos, Kazachijos, Uzbekijos, Moldo-
vos, Rusijos. Pažintis su nepaprastai gražiu, 
lenkiškos kultūros Vakarų Ukrainos miestu, 
Karpatais. Baigdamas aspirantūrą, sėkmin-
gai apgyniau kandidatinę (dabar daktaro) 
disertaciją tema „Vinkanino ir echinopsino 
cheminis-toksikologinis tyrimas“.

Vienų metų mokslinė stažuotė sename 
Marburgo universitete (tuometinėje VFR) su-
teikė galimybę susipažinti su Vakarų pasauliu, 
žmonių gyvenimo būdu, mentalitetu, mok-
slinių tyrimų mastais, bazėmis. Neišdildomą 
įspūdį paliko Miunchenas, Niurnbergas, 
Viurcburgas, Frankfurtas prie Maino, Bona, 
Kelnas.

Dėstytojo karjera: asistentas, vyr. dėstyto-
jas, docentas (1980 m.), katedros vedėjas (nuo 
1983 m.), profesorius (nuo 1990 m.).

Apie 1980-1983 metus atsirado “šuniškos 
senatvės” grėsmė. “Šuniškos senatvės” ter-
miną galima paaiškinti būsena, kada suvoki, 
kad išsilaikytum karjeroje turi kažką daryti, 
bet supranti, kad tu jau nieko nepadarysi.

Norėdamas tokios grėsmės išvengti, ėm-
iausi mokslinio darbo. Mane lydėjo sėkmė. 
Sėkmę garantavo:
 bendraminčių subūrimas; tai dabarti-

niai docentai L.Ivanauskas, R.Mark-
sienė, Z.Barsteigienė, vaistininkas 
V.Jasinskis ir mūsų patikima ir ištver-
minga sekretorė Irena Gervienė;

 techninės bazės sukūrimas: per 
pažintis, kontaktus, komandiruotes į 
Maskvą, Gorkį, Dzeržinską pavyko 
sukaupti tuo metu modernią aparatūrą, 
kuri patikimai dirba ir dabar;

 tuomet in ių  rek tor ių  p rof .  Z .
Januškevičiaus ir prof. A.Praškevičiaus 
palaikymas;

 8 metai alinančio, atkaklaus, užsi-
spyrusio darbo chemikalų pilnose 
laboratorijose.

Rezultatai: 15 išradimų, apgintos L. Iva-
nausko, R. Marksienės ir Z. Barstei gienės 
kandidatinės (dabar daktarų) disertacijos ir 
apginta mano mokslų daktaro (dabar habilit-
uoto daktaro) disertacija Charkovo vaistingųjų 
augalų mokslo tiriamajame institute tema 
„Preparatų, naudojamų CNS ekstrapira-
midiniams pažeidimams gydyti, cheminis 
toksikologinis tyrimas“.

Moksliniai tyrimai teismo chemijos ir 
ūmių apsinuodijimų ekspres cheminės diag-
nostikos srityje buvo ir yra tęsiami toliau. 
Šioje tematikoje daktaro disertacijas apgynė 
dabartiniai katedros dėstytojai-mano mokiniai 
S.Kazlauskas, V.Dirsė, G.Kiliuvienė ir D.Ka-
zlauskienė. Taigi, yra sukurta gera mokykla ir 
pamaina ateičiai.

Visuomeninė veikla. Nuo šios veiklos 
niekada nebuvau nuošalyje. Buvau fakulteto 
partorgu, dirbau liaudies kontrolėje. Vėliau 
perėjau į profsąjunginį darbą, buvau KMI vi-
etos komiteto nariu, atsakingu už eilės butams 
gauti sudarymą, dokumentų butų gavimui 
paruošimą. Čia mano patarėju buvo doc. 
A.Kaikaris, iš kurio perėmiau šias nelengvas 
pareigas.

Nuo 1993 m. iki 2002 m. pabaigos, įprašy-
tas SAM ministro J.Brėdikio, vadovavau far-
macijos specialistų atestavimo komisijai prie 
SAM. Keitėsi SAM ministrai, o mūsų komisija 
dirbo stabiliai ir sklandžiai. Naudodamasis 
proga už nuoširdų ir kvalifikuotą darbą šioje 
komisijoje dėkoju jos nariams: prof. A.Savick-
ui, doc. L.Švambariui, šviesios atminties doc. 
H.Petkevičiui, doc. R.Radžiūnui, o ypač mano 
dešiniajai rankai šioje komisijoje S.Štakėnaitei 
ir ilgametei komisijos sekretorei J.Davalgie-
nei. Džiaugiuosi turėdamas galimybę būti 
farmacinės veiklos licencijavimo komisijos 
prie SAM nariu. Tai man leidžia laikyti ranką 
prie padėties farmacijoje pulso.

1991 metais 1 balsu pralaimėjau rinki-
mus į dekano pareigas, tačiau džiaugiuosi 
doc. F.Malinausku, kuris, laimėjęs rinkimus, 
išliko objektyvus, tolerantiškas ir atidus savo 
buvusiam konkurentui.

1996 m. tapau farmacijos fakulteto 
dekanu, o 2001 m. vėl buvau perrinktas 
į šias atsakingas ir nelengvas pareigas. 
Dekano duona yra labai rupi, tačiau kolegų 
palaikymas, studentų pasitikėjimas įkvepia ir 
įpareigoja. Malonu, kad studentai yra mane 
nominavę “kirviu diplomatu” bei vadina tėvu. 

Ši pravardė yra labai reikšminga. Iš tikrųjų 
stengiuosi studentams būti ir griežtas, ir 
reiklus, bet kartu atidus jų reikalams ir var-
gams. Būnant dekanu tenka būti studentams 
ir nuodėmklausiu, ir teisėju, ir advokatu.

Asmeninis (šeimyninis) gyvenimas. Visą 
gyvenimą ėjau sunkiausiu keliu. Pavyzdžiai:

 į armiją patekau todėl, kadangi į ją 
ėmė tarnauti iš visų aukštųjų mokyklų 
(išskyrus KPI).Baigus tarnybą armijo-
je, ši nuostata buvo at aukta;

 tarnavau armijoje 3 metus. Vėliau 
tarnyba trukdavo 2 metus;

 nesu gavęs paskyros automobiliui;

 kiti gaudavo valdiškus butus, man teko 
statyti kooperatinį butą;

Su pirma  žmona gydytoja Regina 
užauginome dvi šaunias dukras. Dukra Irma 
tapo gydytoja, pediatre-infektologe. Dukra 
Daiva eina mano pėdomis: baigė farmaci-
jos fakultetą, doktorantūrą ir ką tik apgynė 
daktaro disertaciją. Viliuosi, kad Daiva taps 
gera pedagoge, mokslininke ir perims mano 
dėstomą dalyką – toksikologinę chemiją. 
Turiu du žentus: Nerijų – inžinierių, medžio 
apdirbimo specialistą, ir Sigitą – inžinierių, 
informacinės elektronikos specialistą, firmos 
vadovą. Auga dvi nuostabios anūkės: Goda, 
mokslo pirmūnė, bei keturmetė Monika.

Paaugus dukterims, subrendo kritinė 
situacija šeimoje, dėl ko su pirma žmona 
išsiskyriau.

Likimas mane suvedė su nuostabaus, 
švelnaus charakterio, turtingo dvasinio 
pasaulio, nelengvo likimo žmogumi Rita. 
Sukūrėme vaistininkų šeimą. Šeimą, kuri-
oje aš esu supamas supratimo, pagarbos, 
abipusės pagalbos jausmo, begalinio manęs 
palaikymo ir skatinimo. Ritos dukra Lina 
baigė dailės institutą, yra menų bakalaurė, 
dizainerė. Bet šito jai neužteko – dabar stud-
ijuoja farmaciją. Justas – dešimtokas, pilnas 
įvairių siekių. Manau, kad jo ambicingumas 
ir aviniškas užsispyrimas leis jam nemažai 
pasiekti gyvenime. 

Apibendrindamas šią atvirą mano praei-
to gyvenimo apžvalgą noriu pasakyti, kad 
už viską, ką esu pasiekęs savo karjeroje, 
esu dėkingas mano tėvams, mano abiem 
žmonoms, mano vaikams ir augintiniams, 
mano dėstytojams ir mano bendradarbiams: 
farmacinės chemijos katedros, kurioje dirbau 
13 metų ir ypač analizinės ir toksikologinės 
chemijos katedros, kurioje kartu jau dirbame 
16 metų. Dėkoju visiems farmacijos fakulteto 
visuomenės darbuotojams už Jūsų toleranci-
ją, supratingumą, kolegialumą ir palaikymą.

Nuoširdžiai ačiū Jums visiems, atė-
jusiems į susitikimą su manimi.

Farmacijos Fakulteto naujienos

Andreika Regimantas
Batakytė Agnė
Bertulytė Audronė
Bertulytė Augusta
Bieliauskaitė Jurgita
Blynas Rimvydas
Bogušytė Deimantė
Burokaitė Aurelija
Čiuplinskaitė Raminta
Dališanskaitė Laima
Daunoravičienė Kristina
Drevinskas Gintautas
Dubinskaitė Rita
Gadeikis Martynas
Ganevič Viktorija
Gataveckienė Ilona
Gedgaudaitė Laura
Gibaitė Giedrė
Grincevičius Jonas
Griniūtė Kristina
Gromnickienė Giedrė
Gutianskytė Ingrida
Intaitė Monika
Ivankevičius Darius
Jakubovskytė Inga
Jenciūtė Indra
Kalnikaitė Raimonda
Kalvėnaitė Jūratė
Kantakevičiūtė Julija
Karpavičiūtė Sandra
Kavaliauskas Paulius
Kazilevičius Giedrius
Kelmickytė Rasana
Klusaitė Jovita
Kreišmonienė Rasa
Križinauskas Nerijus
Liukenskytė Simona
Malakauskas Audrius

Matekonytė Rita
Matusevičiūtė Ramunė
Mikuckienė Indrė
Milašius Vygintas
Oželytė Rasa
Paškevičiūtė Rytė
Paulauskaitė Alma
Petrukaitytė Kristina
Pojarkov Sergej
Prabulis Saulius
Prunskutė Rosita
Radavičienė Lina
Raziūnaitė Vaida
Ruškys Martynas
Ruzgys Marius
Sidaravičiūtė Kristina
Skinderytė Jurgita
Stirbytė Rasa
Suslavičienė Gintarė
Ščerbakova Svetlana
Šiurkienė Lina
Šliažaitė Vilma
Tallat-Kelpša Bernardas
Tribandytė Goda
Urbonavičiūtė Asta
Vaitauskaitė Evelina
Vasiliauskaitė Simona
Veteikytė Živilė
Vilūnaitė Lina
Vinslovas Andrius
Virkšaitė Agnė
Vyskupaitytė Kristina
Vižainiškytė Rūta
Vosyliūtė Lijana
Zakarauskaitė Giedrė
Žemgulytė Živilė
Žiaukaitė Renata

Po paskutinės paskaitos prie KMU Centrinių Rūmų

LFS nuoširdžiai sveikina FF V kurso studentus bai-
gusius farmacijos studijas ir linki sėkmingai išlaikyti 
Valstybinį egzaminą arba apginti diplominį darbą

KMU Lašo auditorijoje gegužės 
28 d. susirinko šventiškai pa-
sipuošę penktakursiai, jų dėstyto-
jai, jaunesniųjų kursų studentai. 
Išradingi studentai puikiai pravedė 
„Lectio ultima“. Linksmi studijų 
prisiminimai skambėjo ir iš stu-
dentų , ir iš dėstytojų lūpų... LFS 
prezidentas prof. E. Tarasevičius, 
kalbėjęs paskutinis norinčiųjų 
tarti žodį sąraše ne tik palinkėjo 
sėkmingai peržengti paskutinio 
egzamino slenkstį KMU, bet 
užsiminė apie būsimą, ilgą, atsak-
ingą ir dėkingą mūsų profesiją, 
pačią garbingiausią profesiją, 
pasirinkusių jaunųjų Kolegų kelią. 

Kiekvienas absolventas gavo LFS 
dovaną — „Lietuvos farmacijos“ 
biografinio metraščio I ir II tomus, 
kur aprašyti buvusių dėstytojų ir 
vaistininkų gyvenimo keliai, kar-
tais labai sėkmingi, o kartais grįsti 
erškėčių spygliais... Te suteikia 
vyresniųjų Kolegų gyvenimo 
istorijos jums jaunieji Kolegos 
stiprybės, vilties ir tikėjimo siek-
iant užsibrėžto tikslo  teikiant 
farmacines paslaugas Lietuvos 
gyventojams.

Lietuvos farmacijos sąjunga 
laukia Jūsų papildant mūsų gretas!

Farmacijos Fakulteto naujienos
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Tauras Antanas Mekas
Gyvūninės kilmės medžiagų, naudojamų 
lietuvių tautinėje vaistininkystėje, įvertinimas

Darbo tikslas
Darbo tikslas – aprašyti ir susisteminti 

gyvūninės kilmės medžiagas, naudojamas li-
etuvių tautinėje vaistininkystėje.

Praktinė darbo reikšmė
Atliktas darbas patvirtina, kad gyvūninės 

kilmės medžiagos esti vartojamos lietuvių tau-
tinėje vaistininkystėje. Surinkti duomenys gali 
būti naudojami:
 Mokymo procese Kauno medicinos uni-

versitete dėstant medicinos ir farmacijos 
istoriją medicinos ir farmacijos fakulteto 
studentams.

 Rengiant ekspozicijas KMU Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.

 Kaip idėjų šaltinis kuriant naujas vaistų ir 
maisto papildų formas.

 Papildant rengiamą medicinos ir farmacijos 
terminijos žodyną originaliais lietuviškais 
terminais.

 Sudarant lietuviškosios Materia medica, 
Animalia.

Darbo mokslinis naujumas
Lietuvoje bei kaimyniniuose kraštuose iki 

šiol nebuvo į visumą surinktos ir susistem-
intos žinios apie gyvūninės kilmės medžiagas, 
naudotas tautinėje vaistininkystėje. Darbo 
metu surinkta medžiaga įgalina kitoje šviesoje 
pažvelgti į lietuvių tautinę vaistininkystę, seno-
vinius gydymo būdus bei turtingą lietuviškąjį 
vaistingųjų medžiagų sąrašą.

Išvados
 Pirmą kartą Lietuvoje surinktos žinios iš 

pirminių šaltinių apie lietuvių tautinėje 
vaistininkystėje naudotas gyvūninės kilmės 
medžiagas, sudarytas jų sąrašas, suskirstytas 
į grupes pagal prof. A. Tschircho sistemą.

 Lietuvių tautinėje vaistininkystėje buvo 
naudojama ne mažiau 78 rūšių gyvūnai, tarp 
jų 50 stuburinių gyvūnų rūšys (žinduolių – 
21, paukščių – 13, roplių – 5, varliagyvių 
– 2, žuvų – 9, 28 bestuburių rūšys (apvalios 
kirmėlės – l , žieduotosios kirmėlės – 2, 
moliuskai – 2, nariuotakojai – 22) ir 2 fosilijų 
rūšys.

 Lietuvių tautinėje vaistininkystėje apt-
inkamos šios gyvūninės kilmės medžiagų 
grupės: a) visas gyvūnas – 38 rūšys, 23,9% 
ištirtų receptų, b) kūno dalys ir organai – 39 
rūšys, 28,0% ištirtų receptų, c) ekskretai ir 
sekretai – 22 rūšys, 46,6% ištirtų receptų, d) 
fosilijos – 2 rūšys, 1,5% ištirtų receptų.

 Nustatyta, kad lietuvių tautinėje vaistin-
inkystėje gyvūninės kilmės medžiagos buvo 
naudojamos kaip vaistas (vidiniam ir išorin-
iam vartojimui), jomis būdavo perimama 
(perduodama) liga, apsaugoma nuo ligos bei 
suteikiama gydymo galia.

 Iš gyvūninės kilmės medžiagų Lietuvoje 
buvo gaminamos šios vaistų formos: distil-
iatai, inhaliacijos, lašai akims, lašai ausims, 
nuovirai, milteliai, pelenai, pleistrai, smil-
kalai, tepalai, antpilai, vonios.

 Lietuvių tautinėje vaistininkystėje gaminant 
vaistus iš gyvūninės kilmės vaistingųjų 
medžiagų buvo naudojami tiek originalūs 

(indo su antpilu kepimas duonos kepale, 
kaitinimas šiaudų prikištoje vandens vonio-
je), tiek kitų kraštų vaistininkystėje naudoti 
gamybos būdai (smulkinimas, deginimas, 
distiliacija, virimas, užpylimas ir džiovini-
mas).

 Analizuojant gyvūninės kilmės medžiagų 
naudojimą lietuvių tautinėje vaistininkystėje 
aptinkamos sąsajos tiek su senųjų kultūrų 
(Antikos, Arabų, Tibeto), tiek su XVII-X1X 
a. Europos farmacija ir šiuolaikine home-
opatija.

Substances of Animal Origin in Lithua-
nian Folk Medicine

Summary
Folk medicine is widely understood as herbal 

healing (herbal medicine). But the materia 
medico of folk medicine consists of 3 classes 
of materials - vegetable, animal, and mineral. 
Materials of animal origin are described in 
ancient historical sources - the Ebers papyrus 
(1550 B.C.), the works of Dioscorides (first 
century A.D.), Galen (129-200), and Avicenna 
(980-1037). 126 species of animals are described 
in the books of Tibetan medicine. The growing 
interest today in natural healing and the very 
little work to date on animal drugs inspired 
this research into the materials of animal origin 
in Lithuanian folk medicine. The information 
for this work was gathered from collections of 
ethnographic materials in Lithuanian archives, 
libraries, and museums.

The results of this work show that more than 
78 animal species were used in Lithuanian folk 

medicine: 49 vertebrate, 27 invertebrate, and 
2 species of fossils. The substances of animal 
origin are divided into 4 groups (according to the 
system of Professor A.Tschirch): 1. Animal as a 
whole 2. Parts of the body and organs 3.Excreta 
and secretions, and 4. Fossils.

37 species of whole animals -are described. 
The whole animal was used to provide healing 
power, for transference of disease, and as a med-
icine. Parts and organs of 39 species of animals 
were used in Lithuania. They were used raw, 
cooked, baked, or dried. Various amulets (using 
elk’s hoof, grass snake’s skull, and goat’s beard), 
eye drops, decoctions, infusions, powders, ashes, 
plasters, incense, inhalations, and baths were 
prepared from them.

22 sorts of excreta and secretions were used 
in Lithuania. Milk was used most often (from 5 
species of animals). But there was a wide choice 
of diary products- milk, milk foam, cream, sour 
cream, clabber, buttermilk, butter, cheese, etc. 15 
kinds of animal excreta were used as medicine 
externally and internally.

Chalk and belemnites were used. Though 
chalk is not a real some of it consists of fossils or 
the remnants of them. The connection between 
Lithuanian folk medicine and their ancient 
pagan religion is clearly observed: three times 
nine is the magic number for preparing dosages 
of medicine from materials of animal origin; 
catching animals in spring, before the first 
thunder; or giving preference to the substances 
of black-colored animals.

LFS sveikina Taurą Antaną 
Meką, LFS istorijos komisi-
jos pirmininką,  kovo 31 d. 
sėkmingai apgynusį daktaro 
disertaciją (biomedicinos 
mokslai, farmacija) ir linki 
tolimesnės sėkmės mok-
sliniame ir pedagoginiame 
darbe bei Lietuvos farmaci-
jos sąjungos gretose

Farmacijos Fakulteto naujienos
Daiva Kazlauskienė
Amitriptilino, fluoksetino ir kodeino mišinio 
cheminio-toksikologinio tyrimo optimiza-
vimas

Darbo tikslas. Šio darbo tikslas – paruošti 
amitriptilino, fluok-setino ir kodeino mišinio 
išskyrimo iš biologinių skysčių, mišinio kom-
ponentų atskyrimo, identifikavimo ir kiekybinio 
nustatymo metodikas ūmių apsinuodijimų šių 
preparatų mišiniu atveju.

Darbo originalumas. Šiuolaikinėje chem-
inėje-toksikologinėje ir teismo chemijos analizė-
je vis plačiau taikomi instrumentinės analizės 
metodai. Jie suteikia galimybę rasti pačius 
mažiausius toksinių medžiagų kiekius apsin-
uodijusio žmogaus biologiniuose skysčiuose: 
kraujyje, šlapime, skrandžio išplovose. Be to, 
instrumentinės analizės metodai yra greiti, jie 
leidžia sutaupyti laiko, o tai labai svarbu tiriant 
ūmių apsinuodijimų atvejus.

Pasaulinėje praktikoje yra plačiai išnagrinėti 
atskirų amitriptilino, fluoksetino ir kodeino 
mišinio komponentų tyrimo būdai, naudojant 
UV ir IR spektroskopijos, plonasluoksnės, 
dujų-skysčių, didelio slėgio skysčių chromato-
grafijos metodus. Tačiau vis daugėjant atvejų, 
kai apsinuodijama keliomis medžiagomis iš 
karto, literatūroje pasigendama duomenų apie 
cheminį-toksikologinį psichotropinių medžiagų 
mišinio tyrimą. Literatūros šaltiniuose aprašytos 
atskirų preparatų tyrimo sąlygos skiriasi, o vienos 
metodikos, skirtos amitriptilino, fluoksetino ir 
kodeino mišinio analizei, nerasta. Šiame darbe ir 
nagrinėjama galimybė nustatyti preparatus, esant 
jiems mišinyje.

Darbo praktinė reikšmė. Sukurtos amitrip-
tilino, fluoksetino ir kodeino mišinio išskyrimo 
iš kraujo ir šlapimo, komponentų atskyrimo, 
identifikavimo ir kiekybinio nustatymo meto-
dikos gali būti panaudotos teismo medicinos 
tarnybos ekspertinių skyrių praktikoje, kaip nus-
tatantis apsinuodijimą cheminės-toksikologinės 
analizės metodas įtarus, kad apsinuodijimą 
sukėlė šių preparatų mišinys.

Išvados
 Paruoštos metodikos amitriptilino, fluokseti-

no ir kodeino (grynų medžiagų) mišinio kom-
ponentų identifikavimui IR spektroskopijos, 
plonasluoksnės chromatografijos bei didelio 
slėgio skysčių chromatografijos metodais.

 Paruoštos IR spektroskopijos, didelio slėgio 
skysčių chromatografijos ir plonasluoksnės 
chromatografijos metodikos yra pritaikytos 
preparatų mišinio, išskirto iš biologinės 
kilmės objektų, komponentų identifika vimui.

 Sukurta plonasluoksnės chromatografijos 
metodika preparatų mišinio, išskirto iš 
kraujo ir šlapimo, komponentų atskyrimui. 
Tuo pačiu atliekamas ištraukos iš biologinių 
skysčių valymas bei tiriamųjų medžiagų 
gryninimas.

 Amitriptilino, fluoksetino ir kodeino mišinio 
komponentai yra identifikuojami ir kieky-
biškai nustatomi UV spektrofotometrijos 
metodu, prieš tai mišinio komponentus 
atskyrus plonasluoksnės chromatografijos 
pagalba.

 Kiekybiškai amitriptilinas, fluoksetinas ir 
kodeinas nustatomi UV spektrofotometrijos 
ir didelio slėgio skysčių chromatografijos 

metodais pagal sudarytus kalibravimo 
grafikus. Abiem metodais gauti rezultatai 
yra statistiškai patikimi.

 Amitriptilino, fluoksetino ir kodeino miši-
nio išskyrimui iš biologinės kilmės skysčių 
pasiūlyta metodika, kurią naudojant, iš 
kraujo galima išskirti iki 18% amitriptilino, 
iki 15% fluoksetino ir iki 45% kodeino. Iš 
šlapimo šiuo metodu galima išskirti iki 25% 
amitriptilino, iki 25% fluoksetino ir iki 64% 
kodeino.

 Sukurta amitriptilino, fluoksetino ir kodei-
no mišinio išskyrimo iš kraujo ir šlapimo, 
mišinio komponentų identifikavimo ir 
kiekybinio nustatymo metodika gali būti 
naudojama Teismo medicinos instituto 
ekspertinių skyrių laboratorijų praktiko-
je, kaip patvirtinantis cheminės analizės 
metodas įtarus, kad apsinuodijimą sukėlė 
amitriptilino, fluoksetino ir kodeino mišinys. 
Remiantis gautais darbo rezultatais, pasiūlyta 
bendra amitriptilino, fluoksetino ir kodeino 
cheminės ekspres diagnostikos schema ūmių 
apsinuodijimų šių preparatų mišiniu atveju.

The optimisation of chemical-toxicological 
research of the mixture amitriptiline fluox-
etine-codeine

Summary
The problem of acute intoxication has 

become very actual now due to a great number 
of various chemical preparations accumulated 
during the last decades in the environment.

Intoxications with psychotropic drugs and 
their mixtures form the significant part of the 
intoxications; there is an increasing tendency of 
intoxication with several preparations at a time. 
Amitriptiline and codeine are the preparations, 
which more frequently can cause intoxication. 
Amitriptiline, fluoxetine and codeine have 

strong pharmacological action. Under certain 
circumstances, like overdose, using all prepa-
rations together, long term using or using for 
suicide, these preparations can be even a cause 
of death. In such cases amitriptiline, fluoxetine 
and codeine become the objects of chemical-tox-
icological analysis.

The aim of this research – to develop the me-
thodic for analysis of drugs in mixture amitrip-
tiline, fluoxetine and codeine: extraction from 
the biological fluids, separation in the mixture, 
identification and quantitative analysis in cases 
of sudden intoxication with these mixtures. At 
this time, however, there is lack of data in the 
sources of information about the chemical-tox-
icological research of the psychotropic drugs 
in the mixture.

By the qualitative analysis of pure (standard) 
materials (amitriptiline, fluoxetine and codeine) 
the possibility of the separation and identifica-
tion of the components in the mixture, using 
IR spectroscopy, thin-layer chromatography 
and high-pressure liquid chromatography was 
established.

The developed methodic of isolation, sepa-
ration, identification and quantitative determina-
tion of psycho tropic drug mixture is suitable for 
practice of chemical laboratories in toxicology 
as confirming chemical-analytical method, when 
there is presumption of intoxication by mixture 
of amitriptiline, fluoxetine and codeine. The gen-
eral scheme of the chemical express diagnostic 
of the above mentioned drugs for the case of 
sudden intoxication with the mixture of these 
preparations based on the results of the research 
was proposed.

LFS sveikina Daivą 
Kazlauskienę kovo 
28 d. sėkmingai apg-
ynusią daktaro disert-
aciją (biomedicinos 
mokslai, farmacija) ir 
linki tolimesnės sėkmės 
moksliniame ir peda-
goginiame darbe
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Andrejus Ževžikovas
Benzodiazepino darinių mišinio cheminės 
ekspres-analizės metodų tobulinimas

Darbo tikslas – sukurti keleto skirtingų 
mišinių, sudarytų iš – diazepamo, flunitraz-
epamo, nitrazepamo, oksazepamo, tetraze-
pamo, išskirtų iš biologinių skysčių (kraujo), 
atskyrimo ir identifikavimo metodikas ūmių 
apsinuodijimų šiais preparatais metu.

Darbo naujumas, praktinė reikšmė. 
Medžiagos kiekiai, tiriant apsinuodijusio 
žmogaus kraują, yra nedideli, todėl būtina 
naudotis labai jautriais analizės metodais. 
Pasaulyje šiuolaikinėje cheminėje -tok-
sikologinėje ir teismo chemijos analizėje 
vis dažniau taikomi instrumentinės analizės 
metodai. Jie įgalina greitai ir tiksliai atskirti, 
identifikuoti įvairias vaistines medžiagas bei 
jų mišinius biologinės kilmės objektuose, 
vaistinėse formose. Nepaisant cheminių – 
toksikologinių tyrimų tobulėjimo bei nemažo 
skaičiaus sukurtų psichotropinių vaistų tyrimo 
metodikų, dar nesukurtos selektyvios ir efek-
tyvios psichotropinių vaistų mišinių analizės 
metodikos. Todėl vienas iš aktualesnių ir 
svarbesnių cheminio - toksikologinio tyrimo 
tikslų yra vaistų mišinių, išskirtų iš biologinės 
kilmės medžiagos, analizės metodikų kūrimas.

Plačiai išnagrinėti atskirų benzodiazepino 
darinių mišinio diazepamas-flunitrazepamas- 
nitrazepamas-oksazepamas-tetrazepamas 
komponentų tyrimo būdai, naudojant UV-spek-
troskopijos, plonasluoksnės, dujų-skysčių, 
didelio slėgio skysčių chromatografijos meto-
dus. Tačiau ryškėjant tendencijai apsinuodyti 
iš karto keliais preparatais, pasigendama lit-
eratūros duomenų apie cheminį-toksikologinį 
psichotropinių medžiagų mišinio tyrimą. Įvair-
iuose šaltiniuose aprašytos tyrimo sąlygos, 
specifiškumas ir jautrumas skiriasi, o vienos 
metodikos, skirtos minėtų benzodiazepino 
darinių, esančių mišinyje, analizei, nerasta. 
Disertacijoje nagrinėjama galimybė atskirti 
ir nustatyti preparatus, esant jiems mišinyje.

Kadangi benzodiazepino dariniai pasižymi 
labai sudėtingu metabolizmu žmogaus organ-
izme, tyrimo metu gauti duomenys galėtų būti 
panaudoti įvairių benzodiazepinų preparatų 
metabolizmo kelių tyrimui in vitro.

Išvados
 Plonasluoksnės chromatografijos, du-

jų-skysčių chromatografijos, didelio 
slėgio skysčių chromatografijos meto-
dais, atliekant kokybinį benzodiazepino 
darinių – diazepamo, flunitrazepamo, 
nitrazepamo, oksazepamo, tetrazepamo – 
(grynų medžiagų) tirpalų mišinio tyrimą, 
nustatyta, kad grynų preparatų mišinio 
komponentus galima pilnai atskirti ir 
identifikuoti.

 UV-spektroskopijos metodu tiriant ben-
zodiazepino darinių mišinį, nustatyta, kad 
mišinio komponentų atskirti ir identifi-
kuoti negalima, kadangi vienų medžiagų 
spektrai „dengia“ kitų medžiagų spektrus.

 Sukurtas plonasluoksnės chromatogra fijos, 
dujų-skysčių chromatografijos bei didelio 
slėgio skysčių chromatografijos metodikas 

galima naudoti preparatų mišinio, išskirto 
iš kraujo, komponentų atskyrimui ir iden-
tifikavimui (in vitro).

 Sukurta benzodiazepino darinių išskyrimo 
iš kraujo, identifikavimo metodika gali 
būti panaudota Teismo medicinos instituto 
ekspertinių skyrių laboratorijų praktikoje, 
kaip patvirtinantis cheminės analizės 
metodas įtarus, kad apsinuodijimą sukėlė 
benzodiazepino darinių (diazepamo, fl-
unitrazepamo, nitrazepamo, oksaze pamo, 
tetrazepamo) mišinys.
Summary
One of the most urgent and principally 

problem in chemical-toxicological inves-
tigations is – to separate and identificate 
the components in their mixtures, such as a 
benzodiazepine’s derivatives. According to 
the data of account of chemical-toxicological 
investigations, the importance of benzodiaze-
pines increases every year. In a time of acute 
poisonings, the benzodiazepine’s derivatives 
are frequently finding not only in their own 
mixtures, but in the mixtures with other me-
dicaments too.

The purpose of investigations – to pre-
pare methodics for separation and identification 
of components in several different mixtures, 
combined of diazepam, flunitrazepam, nitraze-
pam, oxazepam, and tetrazepam, which are iso-
lated from biological fluids (such as a blood).

The main tasks of investigations – A) 
to find and analyse information about inves-

tigations of benzodiazepine’s derivatives 
(diazepam, flunitrazepam, nitrazepam, oxaz-
epam, tetrazepam) by different methods of 
chemical-toxicological analysis (thin-layer 
chromatography, UV-spectroscopy, gas 
chromatography, high performance liquid 
chromatography). B) to create the methodics 
for separation and identification of components 
in several different mixtures (in the studies 
of clear substances), combined of diazepam, 
flunitrazepam, nitrazepam, oxazepam, and 
tetrazepam. C) methodics, which we’ll find 
to adapt to mixtures of benzodiazepine’s de-
rivatives, which are isolated from biological 
fluids (blood) in vitro. D) to offer the common 
scheme for chemical express-analysis of mix-
ture in time of acute poisoning.

Conclusion
These created methodics can be proposed 

for separation and identification of components 
in mixture, combined of diazepam, flunitraz-
epam, nitrazepam, oxazepam and tetrazepam 
of clear substances and for the mixture of 
substances, isolated from biological fluids 
(blood) in vitro.

According to  the  resul t s  of  our 
investigations, the general scheme for 
chemical express-analysis of benzodiazepine’s 
derivatives mixture in a time of acute poisoning 
can be proposed.

LFS sveikina Andrejų 
Ževžikovą, kovo 28 d. 
sėkmingai apgynusį daktaro 
disertaciją (biomedicinos 
mokslai, farmacija) ir linki 
tolimesnės sėkmės mok-
sliniame ir pedagoginiame 
darbe  bei Lietuvos farmaci-
jos sąjungos gretose
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Vaidas Skyrius
Farmacinių paslaugų kokybės 
sistemos tyrimas ir įdiegimas Li-
etuvoje

Darbo naujumas
Šiuo metu Lietuvoje nėra teisiškai patvirtintų 

rekomendacijų ar taisyklių, kurios padėtų 
visuomenės vaistinėse dirbantiems specialis-
tams pertvarkyti teikiamų farmacinių paslaugų 
turinį bei kokybe, taip, kad jos atitiktų Europos 
Sąjungos šalių farmacijos sektoriaus nūdienos 
pasiekimus. Sukurtos ir įdiegtos geros vaistinės 
praktikos ir farmacinės rūpybos elementų re-
komendacijos būtų pirmas Lietuvos visuomenės 
vaistinių žingsnis integruojantis į bendrą Europos 
Sąjungos vaistinių šeimą. Šios rekomendacijos 
leis pagerinti teikiamų farmacinių paslaugų 
kokybę ir garantuos racionalesnį bei saugesnį 
vaistų vartojimą. Integruoti nauji farmacinės 
rūpybos elementai užtikrins geresnę pacientų 
aptarnavimo kokybę. Paruoštos ir įgyvendintos 
procedūros užtikrins informacijos perdavimo 
tvarką bei farmacinių paslaugų tobulinimo 
galimybę.

Išvados
 Lietuvos visuomenės vaistinėse suteikiamų 

farmacinių paslaugų turinys tik iš dalies 
atitinka geros vaistinės praktikos reikalavi-
mus, nes vaistinės kol kas dar nesukūrė ir 
neįgyvendino visų šiuose reikalavimuose 
nurodytų procedūrų.

 Visuomenės vaistinėse teikiamų farmacinių 
paslaugų kokybė neatitinka geros vaistinės 
praktikos taisyklėse numatytų reikalavimų, 
nes nei viena vaistinė dar nepradėjo kurti 
pacientų medicininių įrašų duomenų bazės, be 
kurios gerai aptarnauti pacientus neįmanoma.

 Atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad su 
geros vaistinės praktikos taisyklėmis susi-
pažinę 47 proc., iš dalies taip pat 47 proc., o 
visai apie jas negirdėjo 6 proc. respondentų. 
94 proc. apklaustųjų nurodė, kad jie susi-
pažino ar bent iš dalies susipažino su geros 
vaistinės praktikos taisyklėmis. Diegti šiose 
taisyklėse numatytus reikalavimus visoje 
Lietuvoje veikiančiose vaistinėse bus gali-
ma tik tuomet, kai su jomis susipažins visi 
visuomenės vaistinių vadovai.

 Nustatyta, kad pacientui suteikiant farmacines 
paslaugas visuomenės vaistinėse neužtikri-
nama paciento teisė į privatumą. Vaistinėse 
neįrengtos specialios patalpos konfidencialiai 
paciento konsultacijai, o esančiose oficinose 
be specialių priemonių asmeniškai konsul-
tuoti neįmanoma. Kol visuomenės vaistinių 
vadovai neužtikrins konsultacijos konfiden-
cialumo, tol farmacinės rūpybos nebus galima 
įgyvendinti. Parengtos geros vaistinės prak-
tikos ir farmacinės rūpybos elementų diegimo 
rekomendacijos padės visuomenės vaistinių 
vadovams diegti ir tobulinti farmacinių pa-
slaugų kokybę. Farmacinių paslaugų kokybę 
norintiems tobulinti visuomenės vaistinių 
vadovams teks šalinti nustatytus farmacinių 
paslaugų trūkumus ir diegti pažangius šiose 
rekomendacijose nurodytus veiklos elemen-
tus.

 Parengtas ir patvirtintas geros vaistinės 

praktikos taisyklių projektas pagerintų 
visuomenės vaistinėse teikiamų farmacinių 
paslaugų kokybę, nes teisiškai patvirtintus 
reikalavimus vaistinių vadovai privalėtų vy-
kdyti. Geros vaistinės praktikos ir farmacinės 
rūpybos elementų diegimo rekomendacijose 
pateikti „Informacijos teikimo“ ir „Pacientų 
skundų registravimo“ procedūrų pavyzdžiai 
padės visuomenės vaistinių vadovams kurti 
Europos standartus atitinkančią paslaugų 
kokybės užtikrinimo sistemą.
Summary
The main task of this work was to create and 

inculcate guidelines for appropriate quality of 
pharmaceutical services and adapt the experience 
of health care and pharmaceutical sectors of 
developed countries for Lithuanian community 
pharmacies.

Community pharmacists are most accessible 
to the public. All practicing pharmacists have 
to ensure appropriate quality of their services 
provided to their patients. To achieve it each 
pharmacist should follow the guidelines of good 
pharmacy practice: supply medicines of assured 
quality, appropriate information and advice for 
the patient on appropriate use of medicines, 
relationship with other health care system pro-
fessionals, to promote a rational and economic 
prescribing.

At first we analysed the current situation in 
community pharmacies – how pharmacists are 
understanding the meaning of self-care, drug 
quality assurance, how do they promote healthy 
lifestyle, what are their technical possibilities, 
what kind of problems they face when are dis-
pensing prescribed medicines. We observed some 
steps of pharmaceutical care process which are 
practiced by Lithuanian pharmacists: how do 

they establish a profes sional relationship with pa-
tients, collect and evaluate a medical information, 
develop a care plan, ensure that the patients has 
all necessary supplies and information. It is vital-
ly important to understand that the provision of 
pharmaceutical care services requires a specific 
documentation system. The most important is the 
Patient chart or so called Patient profile. Patient 
care docu mentation represents the evidence of 
your practice. There is no any special software for 
management of patient’s information database in 
Lithuania. If you do not document it, you did not 
do it. These documents should change and grow 
constantly. Pharmaceutical care recommends 
to start activities for health promotion, such as 
smoking cessation, healthy eating, oral health, 
stress etc. During this study we didn’t find any 
posters with health promotion themes in visited 
pharmacies except of patient information leaflets. 
No one from respondents actively involved in 
a program of pharmacovigillance. Pharmacies 
do not register any complains or adverse drug 
reactions.

In a first place our specialist should do the 
following:
· Acquaint with GPP guidelines;
· Pharmacies located in rural areas should 

engage more specialists;
· Assure the privacy of patients;
· Improve the carrying services;
· Rearrange the equipment of pharmacy for 

pharmaceutical care;
· Start a creation of database of Patient Profiles;
· Involve in to health promotion programs.

At the end of this job appropriate procedures 
were created and imple mented in to the daily 
work of community pharmacies.

LFS sveikina Vaidą Skyrių, 
LFS Generalinį sekretorių,  
balandžio 11 d. sėkmingai 
apgynusį daktaro disertaciją 
(biomedicinos mokslai, far-
macija) ir linki tolimesnės 
sėkmės moksliniame ir ped-
agoginiame darbe bei LFS 
gretose
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Tomas R. bei Linas Juodelė iš Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Kauno komiteto 
jaunimo). Mes – studentai farmacininkai 
– pasidalinom savo nuomone, įspūdžiais 
bei duomenimis iš dieną vykdytos 
akcijos. Linas kalbėjo apie renginius, 
kuriuos vykdė LRK Kauno komiteto 
jaunimas pasaulinės AIDS dienos proga. 
Kadangi per trumpą laiką niekas iš 
klausytojų taip ir nesugalvojo šūkio 
prieš AIDS, tai įsteigtas prizas – knygelė 
„Pirmoji medicinos pagalba“ bei 2 
kvietimai į vakare vykusį „Rebelheart“ 
koncertą – atiteko Rasai, pirmajai 
prisiskambinusiai. Buvo tikrai įdomu ir 
šaunu apsilankyti radijo studijoje, sėdėti 
prie pulto ir šnekėti.

Akcija KMU centriniuose rūmuose
Manau, visi, kas gruodžio 2-ąją 

dieną buvo nors trumpam užėję į KMU 
centrinius rūmus, tikrai pastebėjo 
neįprastą vaizdą: daug ką nustebino 
ir  sukėlė šypseną apačioje hole 
esanti prezervatyvų instaliacija, kuri 
susilaukė tikrai daug komentarų. Galiu 
visus nuraminti, ten nebuvo nė vieno 
panaudoto prezervatyvo, tuo tarpu juos 
pripūsti irgi nebuvo jokių problemų, 
nes prieš tai jie buvo gerai apdoroti. 
Ant sienų bei tualeto durų esantys 
šūkiai skelbė, kad vis dėlto sargis yra 
vienas iš geriausių būdų apsisaugoti nuo 
AIDS. Nežinia, kiek žmonių perskaitė 
visuose rūmuose pakabintus plakatus, 
tačiau, manau, tikrai pastebėjo, kad čia 
kažkas vyksta. Taip, tai mes – SFD – 
norėjome atkreipti Jūsų visų dėmesį į 
AIDS problemą Lietuvoje! Norėjome, 
kad kiekvienas žinotų ir neliktų tam 
abejingas. 

AČIŪ
Labai ačiū Lietuvos AIDS centrui, 

suteikusiam begalę informacijos, 
žurnalų, brošiūrėlių, plakatų (informaciją 
apie ŽIV/AIDS galite rasti apsilankę 
tinklalapyje: www.aids.lt);  Kauno 
miesto savivaldybei, leidusiai rengti 
akciją Laisvės alėjoje, Kauno radijo 
stočiai „Tau“, leidusiai pasinaudoti savo 
eterio laiku; ir visiems visiems, kurie 
nepabūgo šalčio, artėjančių koliokviumų 
už dalyvavimą akcijoje; visiems, 
kurie aukojo, gaišo savo brangų laiką 
ruošiantis bei visiems, palaikiusiems 
morališkai.

Loreta

KMU metų
geriausieji
Ir vėl ankstyvas rytas, 
vėl  re ikia  kel t is  į 
paskaitas! Jau baigėsi 
pats geriausias laikas 
– sesija. O gal verta 
stengtis?! Gal verta būt geriausiu? Vien 
tam, kad būtum pakviestas į KMU SA 
organizuojamą renginį „KMU Oskarai“, 
kuris šįsyk vyko 2002m. gruodžio 19d. 
KMU aktų salėje. Jau antrus metus iš 
eilės į šį renginį susirenka dėstytojai, 
administracijos atstovai bei įvairių 
fakultetų studentai. Vakaras buvo 
tikrai nepaprastas. Vos įėjus į salę, 
nustebino  šimtai žvaigždučių, švytinčių 
blyškioje neono šviesoje, kurios buvo 
įsegtos ir kiekvienam dalyviui. Buvo 
tiesiog sunku atskirti, kur dėstytojai, 
o kur studentai. Šis vakaras – tikrai 
puiki proga studentams ir dėstytojams 
pabendrauti nevaržomiems baltų chalatų 
bei laboratorijų sienų. Vakaro pradžioje 
visus pasveikino organizatoriai, žodi 
tarė mūsų rektorius Remigijus Žaliūnas. 
Dalyvavo ir „Berlin Chemie“ atstovas, 
kuriam buvo padėkota už vakaro rėmimą. 
Kartu su kitų organizacijų atstovais 
pasisakyti buvo pakviestas ir mūsų SFD 
prezidentas Mantas.

Visi nekantriai laukė svarbiausios 
šio vakaro dalies – Oskarų įteikimo. 
Buvo apdovanoti geriausi visų fakultetų 
studentai bei dėstytojai. Kandidatai į 
geriausio dėstytojo titulą buvo siūlomi 
pačių studentų. Mes džiaugiamės, kad 
farmacijos fakulteto Aesculapo (taip 
vadinasi KMU Oskaras) statulėlė 
atiteko analizinės ir toksikologinės 
chemijos katedros dėstytojai Marijai 
Sapragonienei. Kandidatai į geriausio 
dėstytojo titulą buvo siūlomi pačių 
studentų.

 Studentai labiausiai laukė, kol 
paskelbs geriausiuosius iš jų tarpo, mat 
renginio pradžioje buvo prasitarta, kad 
jų laukia piniginis prizas. Aktyviausia 
ir pažangiausia šių metų farmacijos 
fakulteto studente tapo Vaiva Deltuvaitė. 

Baigiantis oficialiajai daliai už 
praėjusius ir ateinančius metus buvo 
pakeltos taurės šampano. Kai paaiškėjo 
geriausieji, salėje visai neliko įtampos, 
visi bendravo, fotografavosi prie eglutės 
ar tiesiog pakėlė vyno taurę su mūsų 
rektoriumi.

Tadas 

Visai neseniai, t.y. balandžio 4-ąją 
dieną, mes šventėme SFD gimtadienį. 
Tai jau 77-asis, nors ir ne jubiliejinis, 
bet tikrai įsimintinas. Kokie mes seni... 
Organizacija įkurta 1926m. Ištvėrėme 
karą, sovietų okupaciją ir t.t. Bet kam 
tai rūpi? Na gal kam ir rūpi. Iš tiesų 
labai rūpi, – o labiausiai mums patiems. 
Norėtume tikrai pasidžiaugti gausiu 
būriu studentų, įsitraukusių į draugijos 
veiklą. Tai dar kartą įrodo, kad ji 
reikalinga – ji suburia, supažindina ir 
daug ko išmoko. Ne veltui draugijos 
gimimo data pasirinkome 1926-uosius, 
norėdami pabrėžti, kad netgi nuo 
vienų iš pirmųjų farmacijos studijų 
metų studentai jau būrėsi į draugiją, 
bendravo, organizavo arbatėlės gėrimo 
vakarus… O draugijos, kaip ir kiekvieno 
gyvo organizmo, gyvenime pasitaiko 
visokiausių periodų – ir žydėjimo, ir 
vytimo, ir sąstingio. Tačiau labiausiai 
SFD sužydėjo balandžio 4-ąją dieną, 
kurią pradėjome oficialiai – tarptautine 
konferencija, tema “Farmacijos studijų 
plėtra”, kuri vyko Lietuvos medicinos 

Tarptautinė konferenci-

ja „Farmacijos 
studijų plėtra“ 
SFD 77-asis gimtadienis

ir farmacijos istorijos muziejaus salėje. 
Konferencija
Iš tiesų, gal ji kiek ir nebuvo 

tarptautinė, nes iš visų kviestinių svečių 
pas mus atvyko tik Latvijos studentai 
– o mūsų broliai latviai jau beveik 
savi ir tikrai ne pirmą, tikimės ir ne 
paskutinį kartą, jie svečiuojasi Lietuvoje. 
Konferencija vyko anglų kalba. 
Pranešimus skaitė Latvijos ir Lietuvos 
studentai. Kiekvienam buvo skirta po 
15 min., tačiau dauguma kalbėjo šiek 
tiek ilgiau, bet laikas tikrai neprailgo 
besiklausant įdomių pranešimų. 

Iš studentų gyvenImo

Susitikimas su profesoriumi
Vieną trečiadienio vakarą vaistų chemijos 
laboratorijos languose įsiplieskė žiburiai. 
Kas gi tai galėtų būti? Neišsigąskite, 
tai ne vagys, besiruošiantys grobti 
universiteto reagentus, čia susirinko 
būrys SFD studentų susitikti  su 
profesoriumi E.Tarasevičiumi. Tikslaus 
šio vakaro scenarijaus kol kas niekas 
nežinojo.

Profesorius ėmė ruoštis vakarui 
- liepė padengti vaistų chemijos 
laboratorijoje stalą, paieškojęs surado 
įvairių matavimo indų, kurie šį vakarą 
tapo stiklinėmis. Kiti studentai tuo 
tarpu laboratorijos sienas dabino 
profesoriaus surinktais ir atneštais 
įvairių farmacininkų kartų metraščiais.
Kiek daug gerų minčių ten sudėta!

Šio susitikimo tikslas – pabūti kartu. 
Profesorius norėjo pats susipažinti su 
SFD nariais, pabendrauti ir pabandyti 
sugriauti sieną: dėstytojas – studentas, 
juk galų gale visi yra žmonės.

Profesor ius  papasakojo ,  kad 
farmacijos studentai nuo seno garsėjo 
draugiškumu ir išradingumu, juk 
studentas ne vien mokslu gyvas, anot 
E.Tarasevičiaus, farmacininkai visada 
aktyviai dalyvaudavo kultūriniame 
gyvenime, sporte beveik visada 
užimdavo pirmąsias vietas. Kalbėjo apie 
keliones į užsienį, kad tada buvo labai 
sunku kur nors išvažiuoti, reikėdavo 
gauti leidimus „iš viršaus“ ir t.t., tačiau 
studentai nebuvo užsnūdę, jie mokėjo 
išsikovoti vietą po saule. Anų dienų 
prisiminimai pynėsi ir su dabartiniu 
gyvenimu. Kalbėjome apie dabartines 
studentų ir farmacininkų problemas. 

Po tokios įžangėlės prasidėjo 
veiksmas – profesorius kaip iš gausybės 
rago traukė įvairius maisto produktus, 
atsirado ir prietaisas prancūziškam 
valgiui gaminti neįprastu pavadinimu 
– Raclette. Netrukus išvirė bulvės ir 
prasidėjo vakarienė. Profesorius lydė 
sūrį ir dėjo į lėkštes ant ką tik išvirtų 
bulvių. Jas paskaninę prieskoniais 
gardžiavomės nuostabiu skoniu. 
Labai paprasta ir skanu.Tuo tarpu 
grojo sena gera muzikėlė. Su dideliu 
užsidegimu ir energija profesorius 
dalinosi savo patirtimi su studentais. 
Po vieno patiekalo sekė ir kitas – į 
dideles porcelianines lėkštes sudėjome 
medžiotojų dešreles ir užpylę spirito 
kepinome. Net nepagalvosite kur mes 
jas kepėme, ogi traukos spintoje! Kas 

pasakė, kad laboratorijoj negalima 
valgyti? 

Po šios dalies sekė ir kita – profesorius 
šį vakarą pasižymėjo originalumu. Po 
sotaus maisto vaišino šaltalankių arbata.
Tai ne tik skanu, bet ir sveika.

Toks šiltas susitikimas su dėstytoju 
visus labai nustebino. Toks išskirtinis 
dėmesys studentams. Bendraujant su 
šiuo nuostabiu žmogumi pamiršti, kad 
jis yra dėstytojas, paprasčiausiai jautiesi, 
lyg kalbėtum su senu geru draugu.

Giedrė

SFD prieš AIDS
Gruodžio 1-oji – tarptautinė AIDS diena. 
Mes – SFD, norėdami parodyti, kad esame 
neabejingi vienai iš opiausių šių dienų 
problemų, nutarėme suorganizuoti kad 
nedidelę akciją, tuo pačiu prisijungdami 
prie renginių, organizuojamų šią 
dieną visame pasaulyje bei kitų šalių 
studentų farmacininkų, priklausančių 
tarptautinėms organizacijoms (IPSF ir 
EPSA).

Kadangi mes studentai neturtingi – 
negalėjome užsakyti gero oro, tačiau, 
jei jau esame studentai, tai joks oras 
mums nebaisus! Gruodžio pirmosios 
sekmadienis pasitiko šaltuku, stiproku 
vėju bei sniegu, todėl susirinkom 
ištvermingiausi ir atkakliausi, pasiryžę 
įvykdyti tai, ką iš anksto buvom 
suplanavę. Norėdami atkreipti dėmesį 
papuošėm neeilinį nuostabų autobusiuką 
balionėliais ir plakatais: gatvėse tikrai 
nelikome nepastebėti,  ne vienas 
atsigręžęs stengėsi perskaityti užrašus 
ir ne vienam margas autobusiukas 
sukėlė šypseną, juk ne kiekvieną dieną 
pastebėsi gatvėse tokį reginį.

Akcija Laisvės alėjoje
Laisvės alėjoje gaudėme praeivius, 

jiems segėme raudonus kaspinėlius – 
tarptautinius prevencijos ir solidarumo 
užsikrėtusiems ŽIV bei sergantiems 
AIDS žmonėms simbolius,– bei dalinome 
skrajutes su informacija apie ŽIV virusą 
bei jo sukeliamą ligą. Norėjome atkreipti 
žmonių dėmesį ir tuo pačiu sužinoti jų 
nuomonę. Daug kam AIDS asocijuojasi 
su mirtimi, maru, baisia neišgydoma 
liga, narkomanija, kai kuriems tai sukelia 
gailestį užsikrėtusiems žmonėms, kurie 
lieka atskirti nuo visuomenės. Pasitaikė 
ir tokių, kurie pasakė, kad AIDS – „nieko 

baisaus“, priimdami tai kaip faktą ir 
tikėdamiesi, kad vis viena kada nors 
bus atrasti ligą vaistai, išgydantys šią 
ligą. Stebino žmonių žinios – beveik visi 
žinojo, kad ŽIV galima užsikrėsti per 
kraują, panaudotus švirkštus ir lytinių 
santykių metu, nors ne visi išdrįso tiesiai 
šviesiai tai pasakyti. Dauguma sakėsi 
girdėję iš žiniasklaidos priemonių, kiek 
šiuo metu yra užsikrėtusių ŽIV žmonių 
Lietuvoje, tačiau pasakytas skaičius 
svyravo nuo 100 iki 7000. Iš tiesų 
Lietuvos AIDS centro 2002 11 04d. 
duomenimis Lietuvoje yra diagnozuota 
707 ŽIV atvejų, tačiau dar daug atvejų yra 
neregistruoti: sąlyginai 1 registruotam 
atvejui priskiriama 10 neregistruotų, 
taigi statistika kalba pati už save, tuo 
labiau, kad šis skaičius auga. Į klausimą, 
kaip žmonės reaguotų/elgtųsi sužinoję, 
jei jų artimas/pažįstamas žmogus būtų 
užsikrėtęs ŽIV, sulaukėme įvairių 
nuomonių: vieni reaguotų visai ramiai, 
kiti būtų atsargesni, tačiau neignoruotų, 
treti – šalintųsi, vengtų bet kokio 
kontakto su užkrėstuoju, bendrautų per 
atstumą, ketvirti – elgtųsi taip pat kaip iki 
šiol, neatstumtų, palaikytų bei stengtųsi 
padėti, užjausti. Beveik visi žinojo, 
kad tai vis dar nepagydoma liga, nors 
pasitaikė ir teigiančių, kad ją įmanoma 
išgyti. Ar bijote AIDS? Į šį klausimą 
buvo tik du atsakymai – taip arba ne. 
“Taip”, nes tai neišgydoma liga, nes 
tai gali paliesti artimuosius, “ne” – nes 
saugosi, nes tai jiems negresia: jie nėra 
rizikos žmonių grupėje (taip dažniausiai 
mano vyresnio amžiaus praeiviai), nes 
nieko nepakeisi, nes tikisi neužsikrėsti. 
Ne visi praeiviai noriai bendravo – buvo 
pakankamai šalta, taip pat nenorėjo 
gaišti laiko, nes manė, kad juos agituos 
balsuoti už vieną ar kita kandidatą, 
kai kurie nenorėjo segėti raudono 
kaspinėlio, nes tai priminė tarybinius 
laikus. Tačiau tie, kurie sutikdavo 
stabtelti, maloniai pasidalindavo savo 
nuomone. Sunkiausiai sukalbami buvo 
senyvo amžiaus praeiviai, o labiausiai 
bendraujantys – jauni žmonės, kuriems 
tai kartu buvo ir įdomu, kas čia vyksta. 

Studentai farmacininkai Kauno 
radijo stoties „Tau“ eteryje 

Tą dieną  mes  ne  t ik  spėjom 
pasivažinėti su autobusiuku po Kauną, 
pabendrauti su praeiviais, bet ir įsibrauti į 
Kauno radijo stoties „Tau“ eterį, kuriame 
dalyvavome keturiese (aš, Birutė K., 

Iš studentų gyvenImo
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DISKUSIJOJE – „AR REIKIA 
LIETUVOS FARMACIJAI PRO-

FESINIŲ RŪMŲ“
Kovo 20 dieną vyko tradicinė kasmetinė SFD organizuojama 

diskusija, kartu ir ekskursija didmeninėje vaistų tiekimo įmonėje 
„Tamro“. Studentai buvo maloniai priimti, turėjo galimybę pamaty-
ti ką tik įdiegtas naujas technologijas, susipažinti su šios įmonės 
veikla bei darbu. Po ekskursijos visi sugūžėjo į konferencijos salę 
ir nekantriai laukė diskusijos, kurios tema – „Ar reikalingi Lietuvos 
farmacijai profesiniai rūmai“. Čia dalyvavo Farmacininkų sąjungos 
prezidentas prof. E. Tarasevičius, Vaistininkų sąjungos pirmininkas 
prof. A. Savickas, L. Akramas ir V. Skyrius. 

Diskusijos problemą iškėlė SFD prezidentas M. Jakimavičius. Anot 
jo, Lietuvoje yra daug visuomeninių farmacijos organizacijų Lietu-
voje. Jos ne visada būna vieningos, sprendžiant svarbius klausimus, 
vykdo priešingą politiką, todėl per dešimt nepriklausomybės metų 
daugelis įstatymų priimti ne farmacininkų naudai. Taigi, ar nereikėtų 
organizacijos, apjungsiančios visus farmacininkus?

Rinkodaros instituto direktorius L. Akramas teigė, kad Farmacijos 
rūmai turėtų būti politinis organas, vienijantis visas organizacijas, 
čia būtų sprendžiami konceptualūs klausimai ir priimami bendri 
sprendimai. Jie yra reikalingi, tačiau įsteigti būtų sunku, kadangi 
yra daug organizacijų, turinčių skirtingą nuomonę ir bijoma, kad 
farmacijos rūmų steigimas nebūtų siejamas su tam tikros asmenų 
grupės interesais.

Kaip įprasta, prof. E.Tarasevičiaus pateikė įdomių faktų. Pasak jo, 
Farmacijos rūmų įsteigimo idėja gyvavo dar prieš II-ąjį Pasaulinį karą, 
tačiau ji nebuvo įgyvendinta. Na, o Europoje tik keletas valstybių: 
Slovakija, Čekija, Kroatija – jaunos, atgavusios nepriklausomybę, 
„ieškančios vietos po saule“ valstybės ir Austrija turi šią organizaciją. 
Jis išskyrė du galimus Farmacijos rūmų modelius: pagal pirmąjį, 
rūmus sudarytų visuomeninių organizacijų deleguoti atstovai, o pagal 
antrąjį, jiems priklausytų visi diplomuoti farmacininkai. Prof. pasiūlė 
kurti Farmacijos rūmus kitų Europos šalių modelio pagrindu.

Prof. A. Savickas pritarė abiem diskusijos dalyviams. Jis teigė, 
kad šie rūmai turi būti steigiami. Vaistininkų sąjunga jau rengia 
projektą, tikisi, kad jis bus patvirtintas Seime. Anot jo, ši organizacija 
neturėtų būti dar vienas „gigantas“, kuriam nerūpėtų vaistininkai. 
Jos vadovybė ir administracija turėtų būti renkama, o farmacininkai 
jaustųsi esą tikri piliečiai. Ši organizacija turėtų apimti kuo daugiau 
vaistininkų, dalyvavimas būtų „savanoriškai priverstinis“. Šie rūmai 
būtų organizacija, padedanti vystytis Lietuvos farmacijai.

Šios diskusijos metu studentai buvo supažindinti ir su kitomis 
pagrindinėmis farmacijos aktualijomis: farmacijos specialisto – 
vaistinės savininko problema, netinkamų antkainių nustatymas, 
Lietuvos specialistų diplomų pripažinimas Europos Sąjungos šalyse, 
vaistinės modelio, provizoriaus ir farmakotechniko darbo ypatybių 
skirtumai Lietuvoje ir ES šalyse. Taigi domėkimės, dalyvaukime, 
diskutuokime.

Jūratė

Šventės prabėgo 
lyg per sapną…

Kaip jau tapo tradicija, kasmet 
paskubomis pralėkdami užmetam akį 
į skelbimų lentą, o ten pakvietimas į 
karnavalą mūsų vaistinėje. Valio! Būtų 
smagu nudumti, šmėsteli mintis, bet 
iškart atsiradusi kita primena: “Rytoj 
kolis, poryt dar vienas, semestro pabaiga 
taip arti nėra laiko!!!” Nukabinus 
nosį kėblinu vingiuotais universiteto 
koridoriais ir svarstau, o gal... Juk reikia 
ir pasilinksminti, greit Kalėdos ir ta 
stebuklinga nuotaika nebepaleidžia manęs 
iki vakaro. Viena mano mylima mokytoja 
vis sakydavo: “Kuo mažiau turi laiko, tuo 
labiau gali visur suspėti.” Keistai man tai 
skambėdavo, bet...kodėl nepabandžius 
šios hipotezes patikrinti praktiškai?

Vakaras, be proto gražiai prisnigę ir 
paslaptinga žiema regis negaili šalčio.
Sustingę pirštai neramiai spaudžia 
skambutį su užrašu „salė“.Atėjusius 
pasitinka ir su jais pasilabina SFD 
prezidentas.Visi būriuojasi, šurmuliuoja, 
kas  klausosi muzikos,kas varto kalėdinį 
“Panacėjos” numerį,o kas bando atspėti, 
kuo persirengę draugai.Kaukės buvo 
svarbiausias akcentas.Ir tą vakarą galėjai 
sutikti ką tik nori: mažų mergaičių su 
lėlėmis,dvasiška tėvą, pionierę,velniukų, 
Kalėdų senelio elnių,paslaptingų fėjų 
ir dar daug kitų. Simboliškai pakėlėme 
šampano taures, sudainavome tą dieną 
šventusiam gimtadienį vaikinui ilgiausių 
metų ir vakarėlis įsibėgėjo... Antrakursės 
panelės siūlė visiems traukti po spalvotą 
popierėlį iš šiltos žieminės kepurės, taip 
greitai buvom suskirstyti į komandas. 
Sugalvotos originalios užduotys sukėlė 
daug gerų emocijų, džiaugsmo, azarto 
(kad tik mano komanda nugalėtų) ir juoko: 
ištraukus lapelį su įvairiausiais užrašais: 
mandarinas, ateivis, kempinligė, reikėjo 
tai suvaidinti be žodžių, kad likusieji 
galėtų atspėti, užrištomis akimis ieškojom 
skalbinių segtukų, bandėm pataikyti 
i tuščia butelį pririštą ir svyruojantį 
tušinuką... Buvo dar daug visko... 
Šauniausia, jog manosios mokytojos 
hipotezė pasitvirtino - laiko linksmybėms 
galima surasti!

Jurgita

Iš studentų gyvenImo

Konferenciją sveikinimo žodžiu 
pradėjo mūsų prezidentas Mantas 
Jakimavičius, kuris taip pat perskaitė 
pranešimą apie farmacijos studijas 
Lietuvoje ir Europoje. Latvių studentų 
farmacininkų draugijos prezidentas 
Aleksejs Kontijevskis supažindino 
su farmacijos studijomis Rygos 
Stradinios universitete. O jo kolega 
Kaspars Jekabsons pasakojo apie naujai 
įkurtą farmacijos fakultetą Latvijos 
universitete, todėl turėjome galimybę 
palyginti dviejų Latvijos universitetų 
farmacijos studijų programas. Galima 
buvo pajusti, kad egzistuoja konkurencija 
tarp šių dviejų fakultetų, ir kiekvienas iš 
jų turi savų privalumų ir trūkumų. Šioje 
konferencijoje dalinomės informacija 
ne tik apie studijų programas, bet joje 
studentai pristatė ir savo mokslinius 
darbus. Jūratė Petrošiūtė kalbėjo 
apie vaistų prekybą internetu, Laima 
Tarvydaitė apie reklamą farmacinėje ir 
medicininėje spaudoje 1923-1940m, o po 
pertraukėlės, kurios metu dėst.V.Gudienė 
pravedė šaunią ekskursiją po muziejų, 
Kristina Mitrikevičiūtė, tęsdama 
farmacijos istorijos temą, pristatė 
pranešimą “Baltakių kaimo vaistinės 
1923 metų receptų analizė”. Ir kaipgi 
farmacija be chemijos? Latviai pristatė 
savo mokslinius darbus iš organinės 
sintezės: Reinis Vilškersts pasakojo 
apie galimų priešuždegiminių vaistų 
tarp naujų 1,4-dihidropiridino darinių 
analizę (“The evaluation of possible 
antiinflammatory drugs between new 
derivatives of 1,4-dihydropyridine”), o 
Aleksejs Kontinevskis – apie kumarinų 
s in tezę  mikrobangų  są lygomis 
(“Synthesis of coumarins under 
microwave conditions”). Vėliau sekė 
diskusijos grupelėse apie farmacijos 
studijas ir jų pokyčius, o konferenciją 
užbaigė smagi latvių filmuota medžiaga 
iš praeitų metų EPSA’os kongreso 
Zagrebe bei iš vasarą vykusių Latvijos 
Farmacijos Sąjungos dienų, kuriose 

dalyvavo ir SFD studentai.
Gimtadienio šventė
O vakare visi SFD nariai ir jų draugai 

susirinko Kauno Medicinos Universiteto 
gėlytėmis ir balionais papuoštoje aktų 
salėje pažymėti garbingojo 77-ojo SFD 
gimtadienio, kurį Liuba ir Evaldas 
pradėjo itin pavasariška nuotaika. 
Sulaukėme dėstytojų bei įvairių KMU 
organizacijų dėmesio ir sveikinimų. 
Dekanas prof. P.Vainauskas pasidžiaugė, 
kad farmacijos fakultete yra aktyvių 
ir energingų studentų, kurie suburia 
SFD, kad turime nuostabų laikraštį 
„Panacėja“ bei palinkėjo visuomet 
išlinkti tokiais pačiais jaunatviškais ir 
veršliais studentais. Lietuvos Farmacijos 
Sąjungos atstovas S.Kmitas linkėjo 
viso ko geriausio ir tą šaunų vakarą, 
ir studijose, ir organizacijos veikloje. 
Prof. A.Savickas priminė, kad mes, 
būdami studentais, gyvename patį 
geriausią laikotarpį, gal ne turtingiausią 
pinigais, bet pilną veiklos. KMU SA 
prezidentas L.Leonas subtiliai palygino 
aktyvius studentus su gražiausiais 
žiedais, o organizacijas su žiedų 
kekėmis, priminė, kad Universitetas 
vertina vaisius, tačiau šių nebūna be 
žiedų, kurie turi teisę išsiskleisti, taigi 
palinkėjo reikalauti iš Universiteto, 
kad jis keistųsi, jaunėtų ir duotų erdvės 
pasireikšti mūsų jaunatviškai energijai. 
SMD pirmininkas M.Račkauskas 
palinkėjo entuziazmo, iniciatyvos ir 
daug gražių darbų. O “Fraternitas 
Lituanica” prezidentas M. Okas siūlė 
ilgai atsiminti šį šaunų vakarą kaip didelę 
šventę. SlFSB prezidentė S.Morkūnaitė 
įteikė atminimų knygelę, kad galėtume 
įamžinti gražiausias draugijos akimirkas. 
Latvijos studentų farmacininkų draugijos 
prezidentas A.Kontijevskis buvo tikrai 
labai sužavėtas šia nuostabia švente ir 
padovanojo „Rigas balsams“, kuriuo 
linkėjo ilgai išlikti jauniems ir sveikiems. 
Ačiū KMU vaistinei už „BalticCliper“ 
nuolaidų kuponus – mes tikrai dar 

keliausim, kol nepalūš mūsų sparnai, 
ir daug keliausim! Mūsų prezidentas 
Mantas Jakimavičius džiaugėsi, kad 
kiekvienais metais vis daugiau narių 
susidomi ir „atranda vietą bei galimybę 
realizuoti save. O juk visuomeninė 
veikla – tai gyvenimo universitetas, 
taigi baigdami studijas mūsų nariai įgyja 
2 rūšių išsilavinimą – tai vaistininko 
ir SFD nario“. Taip pat pasidžiaugė, 
kad turime tokius nuostabius kaimynus 
latvius ir pajuokavo, kad ruošiamės 
pirkti bendrą autobusą, nes vis tiek 
matomės beveik kas dvi savaitės. O 
gal nejuokavo? Gal tikrai vertėtų rimtai 
apsvarstyti šį pasiūlymą? Visi džiaugėsi, 
kad SFD gyvuoja ir linkėjo ilgų metų. O 
pasidžiaugę tuo, kad mes tokie esame, 
pradėjome linksmybes Vienos valsu, 
kurį mums dovanojo Birutė su Ričardu. 
Vaišių stalas lūžo. Kam teko, kam 
neteko, o kam per barzdą varvėjo, bet 
burnoje visi ką nors turėjome. Smagiai 
leidome vakarą: šokome ir stebėjome 
bešokančius, bendravome, dalinomės 
įspūdžiais, nuotykiais ir jau planavome, 
ką smagaus galėtume padaryti ateity.  

Nuostabu, kad yra SFD, kad yra 
veiklių žmonių, kad turime nuostabų 
prezidentą. Ilgų metų SFD!!! Mes 
gyvuosime tol, kol bus aktyvių žmonių, 
nes kaip vienas sveikintojų sakė: “Ne 
organizacija, o žmonės yra svarbiausia”.

Labai dėkojame KMU, “Berlin 
C h e m i e  M e n a r i n i  g r o u p ” , 
“AstraZeneca”, “Eli Lilly”, “KRKA”, 
parėmusiems mūsų renginį, nes jų dėka 
mūsų gimtadienio šventė tapo realybe. 
Taip pat labai ačiū Lietuvos medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejui už 
š i l tą  pr iėmimą,  dės t .V.Gudienei 
už ekskursiją,  LiMSA‘ai, o ypač 
Gediminui,  už kamerą, Birutei ir 
Ričardui už nuostabius šokius bei 
visiems dalyvavusiems konferencijoje 
ir šventusiems mūsų SFD gimtadienį 
kartu!!!

Loreta ir Jūratė
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MIN-

ISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL FARMACIJOS PRAK-
TIKOS LICENCIJŲ IŠDAVIMO 
FIZINIAMS ASMENIMS TAI-

SYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. kovo 27 d. Nr. V-173 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
farmacinės veiklos įstatymo (Žin., 1991, 
Nr. 6-161, 1996, Nr. 69-1667; 2002, 
Nr.58-2348) 10 straipsnio 5 ir 6 dalimis 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1881 
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos 
įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 116-5206) 1.4 
punktu,

1. Tvirtinu Farmacijos praktikos li-
cencijų išdavimo fiziniams asmenims 
taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad:
2.1. farmacijos specialistams, iki šio 

įsakymo įsigaliojimo pateikusiems Li-
etuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos 1997 m. spalio 9 d. įsakymu 
Nr. 535 „Dėl leidimų (licencijų) verstis 
farmacine veikla (praktika) išdavimo 
tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 
93-2349, 2001, Nr. 18-567) nustatyta 
tvarka dokumentus leidimui (licencijai) 
verstis farmacine veikla (praktika) gauti, 
išduodama farmacijos praktikos licencija. 
Licencijos rūšis nurodoma vadovaujantis 
Farmacijos praktikos licencijų išdavimo 
fiziniams asmenims taisyklių 4 punktu, 
atsižvelgiant į įgytą profesinę kvalifikaciją;

2.2. farmacijos specialistams, tu-
rintiems ne didesnę kaip 5 metų darbo 
patirtį po farmacijos studijų baigimo ir 
pateikusiems dokumentus farmacijos prak-
tikos licencijai gauti iki 2003 m. liepos 1 
d., Farmacijos praktikos licencijų išdavimo 
fiziniams asmenims taisyklių 17.1 punkte 
nurodytas reikalavimas netaikomas;

2.3. terminuoti leidimai (licencijos) ver-
stis farmacine veikla (praktika) išduoti iki 
šio įsakymo įsigaliojimo, perregistruojami 
pasibaigus leidime nurodytam galiojimo 
terminui, pagal šiuo įsakymu patvirtintas 
Farmacijos praktikos licencijų išdavimo 
fiziniams asmenims taisykles; 

2.4. įsakymas įsigalioja praėjus 30 di-
enų nuo paskelbimo „Valstybės žiniose“.

3. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministeri-
jos 1997 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 535 
„Dėl leidimų (licencijų) verstis farmacine 

veikla (praktika) išdavimo tvarkos patvir-
tinimo“ (Žin., 1997, Nr. 93-2349, 2001, 
Nr. 18-567).

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kon-
troliuoti ministerijos sekretoriui adminis-
truojančiam farmacijos sritį.

Sveikatos apsaugos ministras Juozas 
Olekas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-173

FARMACIJOS PRAKTIKOS LI-
CENCIJŲ IŠDAVIMO FIZINIAMS 

ASMENIMS TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS

1. Šios taisyklės nustato farmacijos 
praktikos licencijų (toliau - licencija) iš-
davimo fiziniams asmenims, perregistravi-
mo, atsisakymo išduoti licenciją, licencijų 
galiojimo panaikinimo bei jų dublikatų 
išdavimo tvarką. 

2. Sveikatos apsaugos ministerija (toliau 
- licenciją išduodanti institucija) išduoda, 
perregistruoja arba atsisako išduoti licenci-
ją, panaikina licencijos galiojimą, išduoda 
licencijos dublikatus. 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 
3.1. farmacijos įmonė - juridinis asmuo, 

turintis teisę Lietuvos Respublikoje verstis 
farmacine veikla;

3.2. farmacijos praktikos licencija - 
farmacijos specialistui Sveikatos apsaugos 
ministerijos išduotas dokumentas, suteikian-
tis teisę savarankiškai verstis farmacijos 
praktika ir/arba vadovauti farmacinei veiklai;

3.3. farmacijos studijų baigimo diplomas 
- akademinį išsilavinimą (išsimokslinimą) 
patvirtinantis dokumentas, išduotas aukš-
tosios, aukštesniosios mokyklos ar valsty-
bės kompetentingos valdžios institucijos, 
patvirtinantis, kad asmuo sėkmingai baigė 
farmacijos studijas;

3.4. savarankiška farmacijos praktika 
- farmacijos specialisto farmacinė veikla 
be kito licencijuoto farmacijos specialisto 
priežiūros, dirbant pagal darbo sutartį ar 
nuosavoje farmacijos įmonėje;

3.5. vadovauti farmacinei veiklai - at-
stovauti farmacijos įmonei, priimti sprendi-
mus farmacijos įmonės vardu, kontroliuoti 
bei atsakyti už farmacijos įmonės vykdomą 
farmacinę veiklą;

3.6. sąvokos: farmacijos specialistai, 
farmacinė veikla, farmakotechnikas, vaistin-
inkas atitinka patvirtintas Lietuvos Respub-
likos farmacinės veiklos įstatymu.

II. LICENCIJŲ RŪŠYS IR SUTEIKIA-
MOS TEISĖS

4. Farmacijos praktikos licencijų rūšys ir 
suteikiamos teisės:

4.1. vaistininko praktikos licencija, su-

teikianti teisę vadovauti farmacinei veiklai 
ir verstis savarankiška vaistininko praktika;

4.2. farmakotechniko praktikos licencija, 
suteikianti teisę verstis savarankiška farma-
kotechniko praktika.

5. Farmacijos specialistas, neturintis 
farmacijos praktikos licencijos, turi teisę 
verstis farmacijos praktika tik kito farmacijos 
specialisto, turinčio licenciją, priežiūroje. 

6. Farmacijos įmonės vadovas turi teisę 
skirti licencijuotą vaistininką atsakingu už 
vaistininko ar farmakotechniko, neturinčių 
licencijos, farmacinę veiklą. 7. Farmacijos 
įmonės administracijos vadovas privalo 
sudaryti sąlygas farmacinės veiklos vadovui 
užtikrinti reikiamą specialistų, vykdančių 
ir kontroliuojančių farmacinę veiklą, kval-
ifikaciją ir tai, kad kiekvieno farmacinės 
veiklos etapo procese dalyvautų licencijuotas 
farmacijos specialistas.

III. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA 
LICENCIJAI GAUTI

8. Farmacijos specialistas, norintis gauti 
licenciją, Sveikatos apsaugos ministerijai 
pateikia šiuos dokumentus: 

8.1. nustatytos formos paraišką, nurody-
damas vardą, pavardę (taip pat ir buvusiąją 
ar antrąją, jei ji nesutampa su nurodyta do-
kumentuose), darbovietę ir kitus duomenis 
pagal pateikiamus dokumentus;

8.2. farmacijos studijų baigimo diplomo 
arba farmacijos krypties studijų programos 
aukštesniojoje mokykloje baigimo diplomo 
kopiją.

Jei diplomas išduotas ne Lietuvos Res-
publikos aukštojo ar aukštesniojo mokslo 
įstaigų, pateikiama diplomo arba kito doku-
mento patvirtinančio, kad asmuo baigė far-
macijos krypties studijų programą, vertimo 
į lietuvių kalbą, notaro patvirtinta kopija.

Vienpakopės aukštojo mokslo studijos 
atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms 
prilyginamos švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka;

8.3. Lietuvos Respublikos gyventojo 
asmens tapatybės kortelės, paskutinio asmens 
paso puslapio ar kito Lietuvos Respublikoje 
išduoto dokumento, leidžiančio gyventi Li-
etuvos Respublikoje, kopiją;

8.4. pavardės ar vardo keitimo doku-
mento kopiją, jei jie neatitinka nurodytų 
pateiktuose dokumentuose;

8.5. socialinio draudimo pažymėjimo ar 
kito dokumento, patvirtinančio , kad asmuo 
per paskutinius 5 metus ne mažiau, kaip 
3 metus vertėsi farmacijos praktika (ėjo 
farmacijos specialisto pareigas), kopiją. 
Jei abejojama, ar eitos pareigos, susijusi-
os su farmacijos praktika, reikia pateikti 
pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, 
kad pareigoms eiti būtina baigti farmacijos 
studijas ir vykdomos funkcijos atitinka 
farmacijos praktiką, patvirtinto įmonės 
(įstaigos) vadovo parašu, kopiją; 
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Loreta), trys studentai iš Lietuvos. Šiais metais EPSA 
kongresas vyko Slovėnijoje. Liublijana pasitiko mus 
kone vasariniais orais, bet dar šiltesni ir vasariškesni 
orai mūsų laukė Portorož, miestelyje prie Adrijos jūros, 
kur ir vyko pagrindiniai kongreso renginiai. Nesiimsiu 
aprašinėti GA. Prisipažinsiu, jos yra labai nuobodžios 
ir ilgos, bet lygiai taip pat sąžiningai reikia pripažinti, 
kad be jų taip ir nesužinotumėm, kas ką per šiuos me-
tus nuveikė, kokie planai sekantiems metams ir kokie 
rūpesčiai kankina mūsų kolegas iš kitų šalių.

Šiek tiek įdomesnė kongreso dalis yra paskaitos 
– puiki proga išmokti šio bei to naujo, pasiklausyti 
įdomių lektorių ir įgytas žinias dar pagilinti darbo gru-
pelėse. Šiemet paskaitų tema buvo „etiniai ir generiniai 
vaistai“, jas skaitė profesoriai iš pačios Slovėnijos, taip 
pat iš Prancūzijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos.

Na, o pati įdomiausia ir visų labiausiai laukiama 
dalis – tradiciniai vakarėliai. Kongreso metu, jau 
įprastais tapę atidarymo, Europos vakarai, vakarėlis, 
skirtas kongresą rengiančiai šaliai, kurio metu ši prista-
to savo papročius, folklorą, valgius, bei iškilmingas 
kongreso uždarymo vakaras. Kaip tik šių vakarų metu 
mezgamos naujos pažintys ir tariamasi dėl tolimesnio 
šalių bendradarbiavimo.

 Savaitė Slovėnijoje prabėgo nejučia, sunku buvo 
išsiskirti su senais ir naujais draugais, beveik namais 
tapusias viešbučio sienas vėl iškeisti į ankštas traukinių 
kupe... bet mes tikrai nepasakėme EPSA‘i „viso gero“, 
juk EPSA – tai ne tik tie keli šimtai žmonių, susirink-
usių kažkur toli, EPSA – tai ir jie, ir mes, prisidedantys 
prie EPSA skatinamų iniciatyvų, projektų, kampanijų, 
visi, norintys tobulėti, kovojantys už savo ateitį ir 
tiesiog mokantys džiaugtis buvimu drauge.

Vaiva

Įspūdžiai iš EPSA 
kongreso

EPSA – Europos Studentų Farmacininkų asoci-
acija. Šiuo metu EPSA’i priklauso 33 šalys – daugiau 
nei 120000 studentų farmacininkų iš visos Europos. Iš 
tiesų EPSA tikslas yra vienas ir labai paprastas:

„EPSA egzistuos tam, kad plėtotų farmacijos 
studentų domėjimąsi, pažiūras ir skatintų jų ben-

dradarbiavimą“

EPSA  dabar  dirba  tam,  kad  plėtotų Europos 
studentų farmacininkų bendravimą ir bendradarb-
iavimą, skatindama studentų mainus, bendrus pro-
jektus. EPSA perduoda studentų nuomonę apie ak-
tualius klausimus vyriausybinėms ir profesionalioms 
farmacininkų organizacijoms. Ypatingai kreipiamas 
dėmesys į farmacijos studijų tobulinimą.

EPSA  reikalus  sprendžia  kasmetinė  generalinė 
asamblėja (GA), kurioje kiekviena narė organizacija 
turi balso teisę. Visos organizacijos reikalų tvarkymas 
patikimas valdybai, renkamai GA metu. Taigi, EPSA 
kasmetinis kongresas yra ne tik savaitė, kai mezgami 
nauji kontaktai ir atrandamos naujos kultūros, bet 
ir pagrindinis EPSA metų įvykis, būtinas, kad ji  ir 
toliau galėtų kokybiškai funkcionuoti.

Taigi, kaip tik tokiame svarbiame renginyje 
turėjome progą sudalyvauti ir mes (Mantas, Vaiva ir 

Iš studentų gyvenImo
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31. Farmacijos praktikos licencijoje 
turi būti šie rekvizitai: 

31.1. licenciją išdavusi institucija; 
31.2. licencijos numeris; 
31.3. asmens, kuriam i duota licencija, 

vardas, pavardė, asmens kodas; 
31.4. farmacijos specialisto profesinė 

kvalifikacija ir, asmeniui pageidaujant, 
mokslo laipsnis;

31.5. licencijos rūšis ir suteikiamos 
teisės; 

31.6. darbo pagal farmacijos specialy-
bę stažas metais; 

31.7. licencijos išdavimo data; 
31.8. licencijos registravimo ar perreg-

istravimo numeris; 
31.9. licenciją išdavusios institucijos 

vadovo vardas, pavardė, parašas. Licencija 
tvirtinama licenciją išdavusios institucijos 
antspaudu.

32. Perregistruojant licenciją daroma 
žyma „Perregistruota“, nurodoma perreg-
istravimo data ir perregistravimo numeris, 
komisijos pirmininko vardas, pavardė, 
parašas. Perregistravimo žyma tvirtinama 
licenciją išdavusios institucijos raštinės 
spaudu.

33. Licencijos dublikate daroma žyma 
„Dublikatas“, nurodoma jo išdavimo data ir 
išdavimo registravimo numeris . 

VIII. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

34. Licenciją išduodanti institucija du-
omenis apie farmacijos praktikos licencijų 
išdavimą, perregistravimą, galiojimo pasi-
baigimą ar panaikinimą kiekvieno mėnesio 
5, 15 ir 25 dieną pateikia Farmacijos prak-
tikos licencijų registro tvarkytojui, registro 
nuostatų nustatyta tvarka. 

35. Išduotos, perregistruotos licenci-
jos, jų dublikatai , registruojami Licencijų 
išdavimo apskaitos registre.

IX. ATSISAKYMAS IŠDUOTI AR 
PERREGISTRUOTI LICENCIJĄ

36. Farmacijos praktikos licencija 
neišduodama arba neperregistruojama, 
jeigu: 

36.1. pateikti ne visi dokumentai arba 
jie neatitinka keliamų reikalavimų, netinka-
mai įforminti; 

36.2. dokumentuose nurodyti klaidingi 
duomenys;

36.3. asmuo dėl sveikatos būklės negali 
savarankiškai verstis farmacijos praktika;

36.4. asmeniui udrausta verstis farmaci-
jos praktika teismo sprendimu.

37. Pašalinus priežastis, trukdančias 
gauti licenciją, galima pakartotinai kreiptis 
į licenciją išduodančią instituciją. Paraiška 

nagrinėjama bendra tvarka. 

X. LICENCIJOS GALIOJIMO PA-
NAIKINIMAS

38. Licencijos galiojimas gali būti 
panaikintas, jeigu:

38.1. licencijos turėtojas padarė grubių 
farmacinės veiklos pažeidimų, kuriuos 
nustatė farmacinę veiklą kontroliuojančios 
institucijos;

38.2. licencijai gauti buvo pateikti 
klaidingi duomenys;

38.3. licencijos turėtojas dėl sveikatos 
būklės negali savarankiškai verstis far-
macijos praktika;

38.4. farmacijos specialistui uždrausta 
verstis farmacijos praktika teismo spren-
dimu.

39. Licencijos galiojimo panaikinimo 
klausimą svarsto ir siūlymus dėl licencijos 
galiojimo sveikatos apsaugos ministrui 
teikia Farmacijos praktikos licencijų iš-
davimo komisija. 

40. Komisija turi teisę reikalauti, kad 
farmacijos specialistas dalyvautų komisi-
jos posėdyje. Farmacijos specialistas turi 
teisę žinoti ir dalyvauti svarstant jo far-
macijos praktikos licencijos panaikinimo 
klausimą. Jei farmacijos specialistas, gavęs 
kvietimą dalyvauti komisijos posėdyje, 
neatvyksta ar raštu nepaaiškina nedaly-
vavimo priežasčių, komisija gali svarstyti 
klausimą ir specialistui nedalyvaujant.

41. Panaikinus licencijos galiojimą, 
apie tai per 10 dienų raštu pranešama far-
macijos specialistui ir darbdaviui, nurodant 
priežastis. Farmacijos specialistas per 5 
darbo dienas po pranešimo gavimo privalo 
grąžinti licencijos originalą licenciją išda-
vusiai institucijai.

42. Sveikatos apsaugos ministerija apie 
panaikintas farmacijos praktikos licencijas 
skelbia „Valstybės žinių“ priede „Infor-
maciniai pranešimai“. Skelbime nurodoma 
fizinio asmens vardas, pavardė, panai-
kintos licencijos numeris ir registravimo 
numeris, licencijos išdavimo ir galiojimo 
panaikinimo datos. 

43. Nauja farmacijos praktikos li-
cencija, pareiškėjo prašymu ir pateikus 
Farmacijos specialistų profesinės kompe-
tencijos vertinimo komisijos sprendimą dėl 
profesinių žinių įvertinimo ir šių taisyklių 
14 punkte nurodytus dokumentus, gali būti 
išduota tik praėjus šešiems mėnesiams nuo 
licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

XI. RINKLIAVA UŽ LICENCIJĄ

44. Valstybės rinkliava už licencijos 
išdavimą, perregistravimą, rekvizitų 

pakeitimą ir dublikato išdavimą imama 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu-
tarimų nustatyta tvarka. 

XII. FARMACIJOS PRAKTIKOS 
SĄLYGOS

45. Fiziniai asmenys farmacijos prak-
tika privalo verstis, vadovaudamiesi Li-
etuvos Respublikos farmacinės veiklos, 
kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, kitais teisės ak-
tais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą.

46. Farmacijos praktikos licencija 
neišduodama ar neperregistruojama dėl 
36.3 ir 36.4 punktuose nurodytų priežasčių 
arba galiojimas panaikinamas dėl 38.3 ir 
38. 4 punktuose nurodytų priežasčių, gavus 
kompetentingų institucijų pranešimą apie 
farmacijos specialisto sveikatos būklės 
sutrikimus, dėl kurių jis negali verstis 
savarankiška farmacijos praktika, arba 
pranešimą apie teismo priimtą sprendimą 
draudžiantį verstis farmacijos praktika.

XIII. LICENCIJOS SAUGOJIMO 
SĄLYGOS

47. Farmacijos praktikos licencija 
yra fizinio asmens nuosavybė. Licencijos 
turėtojas privalo saugoti licenciją.

48. Licencijos turėtojo darbovietėje 
prie asmens bylos dokumentų turi būti 
saugoma licencijos kopija, patvirtinta ju-
ridinio asmens vadovo parašu ir nuoroda 
„Kopija tikra“. 

49. Licencijos turėtojas, jeigu to reika-
lauja farmacinę veiklą kontroliuojantys 
asmenys, per 5 darbo dienas nuo pranešimo 
raštu gavimo dienos, privalo jiems pateikti 
licencijos originalą .

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Sveikatos apsaugos ministerija, 
kitų valstybių kompetentingų institucijų 
prašymu, pateikia informaciją apie fizinius 
asmenis, turinčius farmacijos praktikos 
licenciją.

51. Skundai dėl savarankiškos far-
macijos praktikos pažeidimų nagrinėjami 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta 
tvarka.

50. Ginčai dėl šių taisyklių laikymosi 
nagrinėjami Lietuvos Respublikos admin-
istracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka.
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8.6. dokumento, suteikiančio biomed-
icinos srities farmacijos krypties mokslo 
laipsnį, kopiją, jei asmuo pageidauja, kad 
šie duomenys būtų įrašyti į licenciją;

8.7. dokumentų, patvirtinančių, kad 
asmuo per paskutinius 5 metus sveikatos 
apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino 
farmacijos specialybės profesinę kvalifik-
aciją ne mažiau kaip 120 valandų, kopijas;

8.8. asmuo, farmacinį išsilavinimą ar 
farmacijos specialisto profesinę kvalifikaci-
ją įgijęs užsienyje, turi pateikti profesinės 
kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respub-
likoje patvirtinantį dokumentą. 

Pateikiant dokumentus licencijai perreg-
istruoti ir kai asmuo, farmacinį išsilavinimą 
ar farmacijos specialisto profesinę kvalifik-
aciją įgijo Sovietų Sąjungoje iki 1990 m. 
kovo 11 d., šio papunkčio 1 dalyje nurodyto 
dokumento pateikti nereikia;

8.9. mokamojo pavedimo su banko žyma 
arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta val-
stybės rinkliava kopiją.

IV. LICENCIJOS GALIOJIMAS

9. Farmacijos praktikos licencija išdu-
odama neterminuotam laikotarpiui ir turi 
būti perregistruojama kas 5 metai. Jei asmuo 
Lietuvoje gyvena ir dirba laikinai, jam, 
atsižvelgiant į leidimo gyventi ir dirbti Li-
etuvoje galiojimo trukmę, licencija gali būti 
išduota trumpesniam laikotarpiui.

10. Licencija netenka galios, kai neper-
registruojama pasibaigus perregistravimo 
laikotarpiui.

V. LICENCIJOS IŠDAVIMO IR PER-
REGISTRAVIMO SĄLYGOS

11. Jei asmuo nori įgyti licenciją pirmai-
siais metais po farmacijos studijų baigimo, 
8.5 ir 8.7 punkte nurodytų dokumentų 
pateikti nereikia.

12. Jei asmuo nori įgyti licenciją praė-
jus daugiau kaip 1 metams po farmacijos 
studijų baigimo, reikia pateikti 8.7. punkte 
nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad 
profesinė kvalifikacija buvo tobulinama 
vidutiniškai ne mažiau kaip 24 valandas per 
metus praėjusius po studijų baigimo;

13. Darbo stažas valstybės tarnyboje, 
kai pareigoms eiti reikalingas farmacinis 
išsilavinimas ir vykdomos farmacinės 
veiklos valdymo, reguliavimo, priežiūros 
ar kontrolės, vaistų (vaistinių preparatų) 
analizės funkcijos, vertinamas kaip far-
macijos specialisto ir atitinka 8.5 punkto 
reikalavimus.

14. Norint perregistruoti farmacijos 
praktikos licenciją, Sveikatos apsaugos 
ministerijai reikia pateikti 8.1 – 8.7, ir 8.9 
punktuose nurodytus dokumentus ir turėtos 
licencijos originalą. Dokumentai licencijai 
perregistruoti gali būti pateikti ne anksčiau 
kaip prieš 6 mėnesius iki turimos licencijos 
perregistravimo termino pabaigos.

15. Farmacijos specialistas, pakeitęs 
pavardę ar vardą, Sveikatos apsaugos min-
isterijai pateikia prašymą patikslinti jam 
išduotos licencijos rekvizitus ir dokumentus, 
patvirtinančius pavardės ar vardo pakeitimą: 
asmens tapatybės kortelės ar paso paskuti-
nio lapo kopiją, santuokos, ištuokos ar kito 
dokumento dėl pavardės ar vardo pakeitimo, 
kopiją ir 8.9 punkte nurodytą dokumentą.

16. Kai farmacijos specialistas negali 
pateikti 8.5 punkte nurodytų dokumentų 
ir 17 punkte nurodytais atvejais, prid-
edama Farmacijos specialistų profesinės 
kompetencijos vertinimo komisijos išvada 
(protokolo išrašo kopija) dėl profesinių 
žinių įvertinimo teigiamai ir dokumentų, 
patvirtinančių, kad profesinė kvalifikacija 
buvo tobulinama vidutiniškai ne mažiau 
kaip 24 valandas per metus, kai asmuo 
neturėjo licencijos, kopijos;

17. Farmacijos specialisto profesinė 
kompetencija vertinama sveikatos apsaugos 
ministro nustatyta tvarka, kai:

17.1. ilgiau kaip 2 metus po diplomo 
gavimo jis neįgijo farmacijos praktikos 
licencijos, nors ėjo farmacijos specialisto 
pareigas;

17.2. pasibaigus licencijos perregistravi-
mo laikotarpiui, ilgiau kaip 2 metus neįgijo 
farmacijos praktikos licencijos, nors ėjo 
farmacijos specialisto pareigas;

17.3. dėl sveikatos sutrikimų ar kitų 
priežasčių ilgiau kaip 2 metus nėjo farmaci-
jos specialisto pareigų; 

17.4. ilgiau kaip 2 metus po teisės dir-
bti Lietuvos Respublikoje įgijimo neįgijo 
farmacijos praktikos licencijos, nors ėjo 
farmacijos specialisto pareigas; 

17.5. farmacijos praktikos licencijos 
galiojimas buvo panaikintas įgaliotos 
institucijos sprendimu, dėl asmens pa-
darytų nusižengimų verčiantis farmacijos 
praktika.

18. Farmacijos specialistų profesinę 
kompetenciją (profesines žinias) vertina 
Farmacijos specialistų profesinės kompe-
tencijos vertinimo komisija, sudaryta iš 
Farmacijos departamento prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Kauno medicinos universiteto 
Farmacijos fakulteto, Kauno kolegijos ir far-
macijos visuomeninių organizacijų atstovų. 

VI. DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA 
LICENCIJAI GAUTI, NAGRINĖJI-

MAS

19. Sprendimas dėl licencijos išdavimo 
ar motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi 
būti pateiktas pareiškėjui ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo. 
Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia 
trūkstamus duomenis, neįskaitomas į spren-
dimo priėmimo laikotarpį, tačiau pareiškėjui 
delsiant juos patikslinti, sprendimas turi būti 
priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo 

dokumentų gavimo užregistravimo.
20. Sveikatos apsaugos ministras sudaro 

nuolatinę Farmacijos praktikos licencijų 
išdavimo komisiją (toliau - komisija), atsak-
ingą už pateikiamų dokumentų įvertinimą, 
tvirtina jos darbo reglamentą.

21. Komisijos sekretoriaus pareigoms 
skiriamas valstybės tarnautojas. Jis organi-
zuoja komisijos posėdžius, tvarko farmaci-
jos specialistų licencijavimo dokumentų 
bylas.

22. Dokumentai, pasirašyta paraiška 
su nurodytu pridedamų lapų skaičiumi, 
pateikiami sveikatos apsaugos ministro 
įgaliotos techniškai aptarnauti komisiją 
institucijos raštinei. 

23. Dokumentus galima siųsti regis-
truotu lai ku.

24. Jei pateikti ne visi ar netinkamai 
užpildyti dokumentai, komisijos sekretorius 
per 10 dienų nuo jų gavimo raštu informuoja 
pareiškėją apie trūkumus, dėl kurių licencija 
negali būti išduota.

25. Dokumentus vertina komisijos 
nariai.

26. Komisijos sekretorius paskirsto 
komisijos nariams gautus dokumentus, 
informuoja pareiškėjus apie trūkstamus 
duomenis, apibendrina vertinimo išvadas, 
parengia posėdžio protokolo projektą. 
Posėdžio protokolą pasirašo komisijos 
pirmininkas, sekretorius ir visi dalyvaujan-
tys posėdyje komisijos nariai.

27. Sveikatos apsaugos ministras priima 
sprendimą išduoti ar neišduoti licenciją, 
atsižvelgdamas į komisijos sprendimus. 
Išduoda licencijos dublikatą.

28. Farmacijos praktikos licencijas pa-
sira o sveikatos apsaugos ministras. Parašas 
tvirtinamas Sveikatos apsaugos ministerijos 
antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

29. Komisijai priėmus sprendimą 
neišduoti ar neperregistruoti licencijos, 
pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant 
konkrečias atsisakymo išduoti ar per-
registruoti licenciją priežastis ir prided-
ant posėdžio protokolo išrašą svarstytu 
klausimu.

30. Praradus ar sugadinus licenciją, 
išduodamas licencijos dublikatas. Sveika-
tos apsaugos ministerijai pareiškėjas turi 
pateikti:

30.1. prašymą;
30.2. motyvuotą paaiškinimą dėl licenci-

jos praradimo ar sugadinimo;
30.3. pranešimo apie licencijos paskel-

bimą negaliojančia visoje respublikoje 
platinamoje spaudoje kopiją;

30.4. sugadintos licencijos originalą 
arba prarastos licencijos kopiją;

30.5. mokamojo pavedimo su banko 
žyma arba kvito, patvirtinančio, kad 
sumokėta valstybės rinkliava kopiją.

VII. LICENCIJOS REKVIZITAI
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SVEIKINAME:	Juozas	Olekas	–	sveikatos	
apsaugos	ministras

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 10 „Dėl Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės sudėties“ Juozas Olekas 2003 m. 
kovo 6 d. patvirtintas sveikatos apsaugos ministru.

Gimė 1955 m. spalio 30 d. Rusijoje, Krasnojarsko kr. Vedęs, 
turi tris vai kus. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Stom-
atologijos klinikos docentas, medicinos mokslų daktaras. 18 
racionalizacinių pasiūlymų, per 100 mokslinių straipsnių plas-
tinės chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, įgimtų veido 
anomalijų gydymo temomis autorius. Medikų kolegijos tarybos 
pirmininkas, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asoci-
acijos prezidentas, Baltijos visuomenės sveikatos instituto prezi-
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dentas, Tarptautinės mikrochirurgijos asociacijos, Tarptautinės 
veido ir žandikaulių chirurgijos asociacijos, žurnalų „Medicina“, 
„Stomatologija“ redkolegijų narys.

LSDP narys, partijos pirmininko pavaduotojas. Lietuvos profesinių 
sąjungų centro pirmininkas. Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos 
garbės prezidentas, UNICEF Lietuvos komiteto pirmininko pavadu-
otojas, Populiacijos ir vystymosi tarpparlamentinio Europos forumo, 
Tarpparlamentinio skautų judėjimo, Vilniaus „Rotary“ klubo narys.

Seimo delegacijos, Socialistų politinės grupės Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos viceprezidentas, Biuro narys, Nuolatinio, Socialinių, 
sveikatos apsaugos ir šeimos reikalų, Reglamento, Politinių reikalų 
bei Monitoringo komitetų narys.

1980 m. – Baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą
1987 m. – Apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją
1980–1990 m. – Vilniaus universiteto „Raudonojo kryžiaus“ 

ligoninės gydytojas
1982–1989 m. – Vilniaus universiteto Mikrochirurgijos labo-

ratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis
1990–1992 m. – LR sveikatos apsaugos ministras
1992–1993 m. – Vilniaus universiteto Plastinės chirurgijos 

klinikos vyresnysis mokslinis bendradarbis
1993–1994 m. – Vilniaus GPUL Plastinės chirurgijos ir trau-

matologijos skyriaus vedėjas
1994–1997 m. – Vilniaus universiteto „Žalgirio” ligoninės 

vyriausiasis gydytojas
1996–2000 m. – LR Seimo narys
2000 m. – Išrinktas LR Seimo nariu
2000 10 – 2001 07 – Seimo Socialdemokratinės koalicijos 

frakcijos seniūno pavaduotojas
2001 07 30 – Išrinktas šios frakcijos seniūnu
2003 03 06 – Prezidento dekretu patvirtintas sveikatos 

apsaugos  ministru

LFS sveikina
naują Farmacijos departamento prie SAM 
Direktorių provizorių Liną Mažeiką ir linki 
kūrybinės sėkmės vadovaujant farmacinei 

veiklai Lietuvoje.

LFS sveikina 
provizorę Jūratę Kulberkienę laimėjusią 

konkursą VVKT viršininko pavaduotojos pa-
reigoms užimti ir linki sėkmės atsakingame 

darbe farmacijos labui
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vaistus į vaistinę. Ligoniai vaistais buvo 
aprūpinami pagal eilę, kai kurių impor-
tinių vaistų sandėlyje nebūdavo 2–3 
mėnesius.  Ligonis sirgdavo ir negaudavo 
vaistų, bet tai jau praeitis.

Po nepriklausomybės atkūrimo Šir-
vintų mieste pradėjo steigtis privačios 
vaistinės ir savivaldybės vaistinės ma-
terialinė padėtis ėmė sparčiai blogėti. 
Buvo atleidžiami darbuotojai, mažinami 
atlyginimai, vaistinei buvo pranašauja-
mas bankrotas. Nuo 2001 metų vaistinei 
pradėjo vadovauti provizorė Laima 
Kazakevičiūtė, vaistinėje dirbusi anali-
tike nuo 1983 metų. Tai labai energinga 
vadovė, reikalaujanti iš savęs ir iš dar-
buotojų pareigingumo ir kruopštumo. 
Didžiulėmis direktorės pastangomis, 
padedant rajono vadovybei, 2002 me-
tais buvo atnaujinta antrinio vaistinės 
filialo veikla poliklinikoje. Šiuo metu 
vaistinės kolektyvą sudaro 8 žmonės: 2 
vaistininkės, 4 farmakotechnikės, vyr. 
finansininkė ir pagalbinė darbuotoja. 
Ilgametė, dirbanti nuo 1968 metų vais-
tinės darbuotoja farmakotechnikė Aldona 
Jasevičienė – tai pareiginga ir nuoširdi 
darbuotoja, dešinioji direktorės ranka. 
Oficinoje su klientais bendrauja farma-
kotechnikės Danguolė Gedgau dienė ir 
Nijolė Zibalaitė, jų darbas ypač sunkus 
ir atsakingas, reikalaujantis daug žinių 
ir tobulinimosi. Farmakotechnikė Laima 
Tamašauskienė nuo 1981 metų vaistinėje 
gamina vaistus. Seniausia vaistinės dar-
buotoja vyr. finansininkė Marija Kiku-
tienė, dirbanti nuo 1965 metų. Jai teko 

dirbti su įvairiais vaistinės vadovais ir nė 
su vienu neteko konfliktuoti. Ilgus metus 
vaistinėje dirba ir pagalbinė darbuotoja 
Zita Karnylienė. Vaistinės klientai jos 
nemato, bet tik jos dėka vaistinėje tiek 
daug gyvų gėlių ir taip jauku. Antriniam 
vaistinės filialui vadovauja ir jame dirba 
jauniausia vaistinės darbuotoja provizorė 
Inga Iljeitienė. Tai aktyvi, kvalifikuoto 
darbuotoja, daug bendrauja su medicinos 
personalu, domisi naujovėmis, greitai 
pritapo prie kolektyvo. Vaistinės kolekty-
vas nedidelis, bet draugiškas, pažymime 
didžiąsias metų šventes, yra tradicija 
paminėti darbuotojų jubiliejines sukak-
tis, pabendraujame prie kavos puodelio, 
pakalbame apie savo šeimas, gyvenimą, 
aptariame vaistinės reikalus.

Šiandien vaistinėje galima gauti visus 
vaistus pagal receptus, o jei jų nėra, 

jau kitą dieną jie pristatomi į vaistinę. 
Labai platus vitaminų, maisto papildų, 
vaistažolių, higienos reikmenų asorti-
mentas. Tai vienintelė vaistinė Širvintose, 
gaminanti vaistus pagal individualius 
receptus, dirbanti 12 valandų per parą, 
be išeiginių, budi švenčių dienomis, esant 
reikalui vaistų galima gauti ir naktį, turi 
narkotinius medikamentus, rūpinasi retų 
„našlaitėlinių“ vaistų gavimu. Vaistinėje 
galima pasimatuoti kraujo spaudimą, 
pasisverti, pasimatuoti kūno temper-
atūrą, vaikučiai gali sužinoti savo ūgį, 
nuomojami ramentai. Vaistinėje veikia 
ir optikos skyrius.

Naujosios direktorės ir viso kolektyvo 
pastangų dėka šiandien galime džiaugtis, 
kad vaistinės finansinė padėtis pradėjo 
gerėti. Galime didžiuotis, kad seniausia 
Širvintų vaistinė dar gyvuoja. Sulaukę 
garbingo 120 metų jubiliejaus džiau-
giamės, kad esame reikalingi miesto 
ir rajono žmonėms, turime nuolatinių 
klientų, kurie ateina į vaistinę ne tik nu-
sipirkti vaistų, bet ir pasitarti, pasiguosti 
dėl savo sveikatos problemų.

Vaistinės darbuotojai nuolat kelia savo 
kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, 
kursuose, paskaitose. Mūsų darbuotojai 
saugoja ir tęsia pirmtakų vaistininkystės 
tradicijas, gerbia savo profesiją, vertina 
miesto žmonių pagarbą ir pasitikėjimą.

„Vaistininko pašaukimas – saugoti 
žmogaus gyvenimą ir sveikatą, padėti 
išvengti ligų bei palengvinti kančias“ 
(Lietuvos vaistininko kodeksas).

Direktorė Laima Kazakevičiūtė Vais-
tininkė Inga Iljeitienė

2003 m. balandžio mėn. SP UAB Širvintų vaistinė, Vilniaus g. 43

2003 m. balandžio mėn. SP UAB Širvintų vaistinės kolektyvas. Iš kairės: sanitarė Z. Kar-
nylienė,  farmakotechnikė A. Jasevičienė, vyr. finansininkė M. Kikutienė, direktorė L. Kazak-
evičiūtė, farmakotechnikės D. Sedgaudienė ir L. Tamašauskienė, filialo vadovė vaistininkė 
I. Iljeitienė ir farmakotechnikė N. Zibalaitė

jubiliejai

Širvintos – miestelis, skaičiuojantis 528 
metus nuo pirmo paminėjimo istoriniuose 
šaltiniuose. Širvintos turtingos ne tik savo 
senosios istorijos įvykiais, didžiai daliai 
lietuvių miestelio vardas asocijuojasi su 
jaunos Lietuvos kariuomenės žūtbūtinių 
kovų vieta, kur 1920 metų rudenį buvo 
apginta gležna Lietuvos Nepriklausomybė 
kovose su lenkais. Kaip ir kiekvienas pro-
vincijos miestelis, turime savo medicininio 
aptarnavimo istorijos metraštį.

Šiemet sukanka 120 metų Širvintų vais-
tinei. Šiame straipsnyje ir apžvelgsime 
mūsų vaistinės istoriją nuo 19 amžiaus 
pabaigos iki šių dienų.

Vaistinės istorija įamžinta vaistinės me-
traštyje. Jame daug buvusių darbuotojų 
nuotraukų, dirbusių vaistininkų prisi-
minimų. Metraštyje yra LTSR Centrinio 
valstybinio istorijos archyvo dokumentas, 
liudijantis vaistinės buvimą Širvintose 
1883 metais. Šiame dokumente minima, 
kad 1883 metais Širvintose buvo vaistinė, 
kuriai vadovavo provizorius Droznesas.

Nuo 1886 m. iki 1888 m. Drozneso vais-
tinei vadovavo provizorius Dzikanskis. Iki 
1914 metų vaistinėje keitėsi ir savininkai ir 
personalas. Nuo 1914 metų iki pat antrojo 
pasaulinio karo pabaigos vaistinės savin-
inku buvo provizorius J. Simonavičius. 
Monografi-joje „Širvintos“ A. Balsevičius 
pasakoja: „Vaistinėje pagal receptus ir be jų 
buvo gaminami vaistai ir parduodami ligo-
niams ar jų šeimos nariams. Simonavičius 

buvo teisingas ir doras žmogus. Ilgai 
gyvendamas Širvintose, gerai pažinojo mi-
estelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, jų 
materialinę padėtį, kai kuriems ligoniams 
parduodavo vaistus mažesnėmis kaino-
mis. Jam visi buvo lygūs. Prisimenamas 
toks atvejis: į vaistinę atėjo dvarininkas 
Pamarnackis. Apėjės žmones, laukianči-
us eilutėje, paprašė vaistų. Vaistininkas 
atsakė, kad tuojau, bet truputį lukterėkite, 
pažiūrėkite, senutė laukia.

– Ar þinote, kas aš toks? Aš pats Pamar-
nackis!

– O aš Kot Simonavičius, katinas paco 
nebijo, – maloniai atsakė vaistininkas“.

Pasibaigus karui, nuo 1946 metų iki 
1972 metų vaistinei vadovavo Janina 
Markevičienė.

Iš vaistinės vedėjos J. Markevičienės 
prisiminimų (iš metraščio): „Atvykau dir-
bti į Širvintų vaistinę 1946 metais, baigusi 
farmacijos padėjėjo kursus Kaune. Vaistinė 
neveikė, nes buvęs savininkas provizo-
rius Simonavičius sirgo, o provizoriaus 
padėjėja E. Burdinauskaitė buvo išvykusi 
į Lenkiją.

Vaistinė turėjo dideles patalpas. Jai 
priklausė namo dalis nuo bažnyčios pusės. 
Buvo veranda, prieškambaris, oficina, 
erdvus materialinis kambarys, virtuvė ir 
vaistinės padėjėjo penkių kambarių butas. 
Oficinoje baldai buvo juodos spalvos, 
pagražinti bronza, lentynų fonas įstiklintas 
veidrodžiais.

Tuomet Širvintose veikė ambulatorija, 
kuriai vadovavo gydytojas Gluškovas. 
1947 metais receptaro pareigose pradėjo 
dirbti A. Markevičius. Pirmoji asistentė 
buvo A. Stankevičiūtė.

1950 metais vaistinė buvo perkelta į kitas 
patalpas (dabar toje vietoje – kultūros na-
mai), kuriose išliko iki 1973 metų.

Darbuotojai dirbo nepritaikytose vais-
tinei ankštose, blogai apšviestose ir 
apšildytose, nevėdinamose patalpose. 
Tik 1953 metais gautas naujas asistentų 
stalas su sėdimomis vietomis (iki tol dir-
bo stovėdami). „Metraštyje minima, kad 
1962 metais vaistinės kolektyvą sudarė 
9 žmonės. Nuo 1972 metų vaistinei va-
dovavo provizorė R. Usavičienė, vėliau 
iki 1982 metų – provizorė N. Badokienė. 
Ilgai dirbo farmakotechnikės I. Varnienė, 
V. Vaškevičienė, Z. Saidienė.

Įsimintini 1974 metai, nes sausio mėnesį 
vaistinė persikėlė į naujas patalpas, ir štai 
jau beveik 30 metų yra Vilniaus gatvėje 
Nr. 43.

Naujoje vaistinėje buvo įrengta labai 
įspūdinga erdvi oficina su dvejomis darbo 
vietomis. Prie vieno langelio parduodavo 
vaistus pagal receptus, prie kito – bere-
ceptinius, gatavus vaistus. Patogios ir 
šviesios patalpos vaistams gaminti, dideli 
vaistų atsargų kambariai, poilsio kambarys 
ir daug pagalbinių patalpų. Bene gausiau-
sias kolektyvas dirbo 1984 metais – net 24 
žmonės: 5 provizoriai, 7 farmakotechnikai, 
5 fasuotojos ir pagalbinės darbuotojos. Tuo 
metu beveik du dešimtmečius vaistinei 
vadovavo provizorius Sigitas Varinauskas, 
pavaduotojomis dirbo provizorės Birutė 
Tamošiūnienė ir Virginija Plukaitė. Ilgus 
metus receptarėmis dirbo O. Romaškienė ir 
S. Karalienė. Prisimenant tarybinius laikus, 
iškyla nuolatinio vaistų trūkumo problema. 
Buvo sudaromos paraiškos, kokių ir kiek 
vaistų reikia rajono gyventojams. Du kar-
tus per mėnesį, pagal pateiktus užsakymus, 
Respubliki nis vaistų sandėlis veždavo 

SENIAUSIAI ŠIRVINTŲ VAISTINEI
120 METŲ

1958 metai. Pirma  iš dešinės vedėja 
J. Markevičienė

1962 metai. Iš kairės: sanitarės N. Beržinskaitė ir S. Sapitavičienė, fasuotoja T. Slovikaitė, 
vedėja J. Markevičienė, buhalterė A. Piškinaitė, analitikė S. Vaitkevičiūtė, receptorė 
V. Vaškevičienė, asistentė D. Laskauskaitė, receptoras A. Markevičius

jubiliejai



2003/1-2 272003/1-226

resniųjų kolegų įgijau pirmąsias gamybos 
pamokas ir perėmiau jų patyrimą.

Į atmintį neišdildomai įstrigo pirmoji 
pažintis su biologijos mokslų daktare E. 
Šimkūnaite, tada dirbusia Vyr. farmacijos 
valdyboje. Ji rūpinosi vaistinių augalų 
resursų problemomis. Kartą mes visi trys: 
doc. L. Švambariui „užvedus“ motociklą 
su priekaba ir daktarei E. Šimkūnaitei 
įsėdus į motociklo „lopšelį“, nuvažiavome 
į Cirkliškio technikumą (Švenčionių 
r.). Bandomojo ūkio augimvietėse bei 
jo apylinkėse daktarė E. Šimkūnaitė 
suruošė man „egzaminą“: ištraukia kokį 
nors vaistinį augalą, klausdama lotyniško 
pavadinimo, šeimos ir kokios biologiškai 
aktyvios medžiagos jame kaupiasi. Aš, 
vos ne vos „išlaikęs egzaminą“, supratau, 
kad reikės dar labiau pasidomėti vaistinių 
augalų įvairove bei jų naudingomis savy-
bėmis. Pradėjęs dirbti Švenčionyse, tik po 
pusmečio įgijau fabriko administracijos 
pasitikėjimą ir buvau paskirtas TKS 
viršininku vietoj įstojusio į aspirantūrą A. 
Toleikio (dabar – profesorius).

Įsitraukiau į įdomų darbą: dirbau kartu 
su vaistažolių parošėjais, teko analizuoti 
ruošiamos žaliavos ir gaminamos pro-
dukcijos kokybę. Vasarą vykdavome į 
ekspedicijas po Lietuvos miškus tyrinėti 
vaistinių augalų paplitimą bei jų resur-
sus. Ekspedicijoms vadovaudavo doc. 
E. Kanopka. Mūsų ekspedicijose visada 
dalyvaudavo būsimieji farmacininkai (IV 
kurso studentai). Aš trejus metus dalyva-
vau tose ekspedicijose ir jas prisimenu 
kaip turiningas išvykas.

Ilgą laiką Jūs dirbote Kauno en-
dokrininių preparatų gamykloje. Gal 
galėtumėte papasakoti, koks tai buvo 
darbas?

Pakeisti darbovietę prikalbino kurso 
draugas A. Seibutis (kurio šiandien jau 
nebėra tarp mūsų) ir su kuriuo bendra-
vome ir po instituto baigimo. Jis jau 
buvo sukūręs šeimą, gyveno Kaune ir, 

kai gavo butą, 1968 
m. pasikvietė mane į 
svečius. Tada Aloy-
zas man papasakojo, 
kad Kaune baigiama 
statyti ir tuojau pradės 
veikti moderni far-
macijos įmonė. Drau-
go pasakojimas sužad-
ino naują viltį. Vėliau 
A. Seibutis pristatė mane tuometiniam 
Kauno endokrininių preparatų gamyklos 
direktoriui A. Gendroliui. Buvau priimtas 
į įmonę ir laikinai į tas pačias pareigas, o 
vėliau netgi gavau Sąjunginės medicinos 
Pramonės ministro įsakymą, patvirtinantį, 
kad esu priimtas pervedimu. Ministras 
buvo pasikvietęs asmeniškai prisistatyti. 
Tada gamykloje jau buvo įkurta kokybės 
laboratorija, kurios pradininkais buvo 
specialistai, perėję iš Kauno mėsos kom-
binato Organo preparatų cecho: provi-
zorės L. Steikūnienė, R. Virškienė bei 
mikrobiologė – inžinierė V. Deltuvienė.

Ši gamykla jau buvo pagaminusi 
pirmąsias insulino (iš importinės sub-
stancijos) serijas.Todėl mano naujos pa-
reigos tarytum savaime susiklostė – kartu 
su bendradarbiais norminės-techninės 
dokumentacijos ruošimas bei naujos 
produkcijos išleidimas.

Suprantama, tada gamykloje ne visi 
cechai dirbo visu projektiniu pajėgumu. 
Gamybos paruošimu rūpinosi vyr. inžini-
erė provizorė V. Kuzmaitė-Kivilšienė. 
Ilgainiui gamyklos gamybinės užduotys 
didėjo ir net buvo viršytas projektinis 
pajėgumas, kadangi buvo toks nurodymas 
„iš viršaus“ ir tuo pačiu išaugo kolekty-
vas. Nuosekliai, kruopščiai dirbant, po 
dešimtmečio įmonė tapo pavyzdine ir 
pirmaujančia tuometinėje Sovietų Sąjun-
goje medicinos įmonių tarpe.

Kartu gamykloje buvo plėtojamas 
mokslinis darbas, kuriam vadovavo 
doc. L. Lašas (dabar profesorius). Buvo 
sukurta originalių preparatų (žmogaus 

augimo hormonas 
daugiau nei 10 metų 
buvo eksportuoja mas 
į Japoniją) bei pato-
bulintos preparatų 
technologijos. Per 
tą laikotarpį buvo 
apgintos įmonės dar-
buotojų 5 kandidatų 
ir 2 daktarų disert-
acijos.

Į d o m u  b ū t ų 
sužinoti apie Jūsų 

mokslinę ir pedagoginę veiklą.
1970 m. prof. L. Lašas, ką tik sugrįžęs 

iš kūrybinės stažuotės Amerikoje, skaitė 
paskaitas apie insulino technologijos 
problemas. Pasiklausęs minėtų paskaitų, 
nutariau pasidomėti paprastesnės chem-
inės struktūros neurohipofizės hormonų 
preparatais, turinčiais oksitocino ir va-
zopresino. Dirbdamas įmonėje, žinojau 
su šiais preparatais susijusias problemas: 
nepatiko, kad XX a. pabaigoje dar varto-
jami adiurekrino uostomieji milteliai, o 
preparatų pituitrino ir hipotocino išskyri-
mo technologijos netobulos, jie užteršti 
baltyminėmis priemaišomis.

Šias problemas išdėsčiau Maskvos 
hormoninių preparatų technologijos 
instituto vyr. moksliniam darbuotojui 
F. Riška, tada dirbusiam su hipofizės 
priekinės dalies hormonais. Tokia buvo 
mano tiriamojo darbo pradžia. Žinoma, 
neišvengiau kai kurių sunkumų: tik 
pradėjus dirbti mano darbo vadovas 1980 
m. išvyko į Lenkiją (sugrįžo į tėvynę, 
dabar jis Kotovicų Medicinos Akademijos 
Vaistų technologijos katedros vedėjas, 
profesorius), todėl tęsti pradėtą darbą 
darėsi sunkiau. Mus, jaunus darbuotojus, 
visada morališkai palaikė prof. A. Gen-
drolis. Buvo parengtos ir įdiegtos naujos 
technologijos ir sukurti naujos kartos 
neurohipofizės hormonų – oksitocino ir 
vazopresino preparatai. Tad disertaciją 
paruošiau eksternu ir apgyniau Charkovo 
farmacijos institute.

1988 m. gamyklai nupirkus naują 
modernų didelio slėgio chromotografą, 
kuris buvo panaudotas šių hormonų 
analizei, vėl susitikome su prof. A. Gen-
droliu ir nutarėme plėtoti šių hormonų 
technologijos kryptį, siekiant chromoto-
grafiškai juos išgryninti. Buvo sudarytas 
mokslinis kolektyvas: susibūrė vaistų 
technologai ir farmakologai, įsitraukė į šią 
mokslinę veiklą ir Vilniaus fermentų insti-
tutas. Po dvejų darbo metų (1991 m.) buvo 
gauti pirmieji chromotografiškai gryni 
hormonai. (Vietoje 5 veikimo vienetų/mg 
gauta 500 VV/mg, kurių HPLC grynumas 
98–99 %).

Vėliau buvo sukurtos naujos vaistų 
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Garbingo Jubiliejaus proga linkime 
stiprios sveikatos, ištvermės, auklėjant 
jaunąją vaistininkų kartą, sėkmės mok-
sliniuose darbuose, didelės asmeninės 
laimės.

LFS valdyba

Gerb. doc. Rimanto Klimo atsakymai į 
LFŽ klausimus

Kas Jus paskatino studijuoti far-
maciją?

Sunku atsakyti vienu žodžiu. Žmogaus 
gyvenime profesijos pasirinkimą lemia 
daugelis veiksnių: esama ir sąmoningo 
apsisprendimo ir lemtingo atsitiktinumo. 
Nuo mažens mane traukė gamta, mėgau 
jodinėti žirgais, lakstyti gimtojo krašto 
paežerėmis ir kloniais. Mano gimtasis 
ir sykiu tėvų namas ir šiandien tebestovi 
ant Bijūnų ežero kranto. Tarpukariu Ne-
priklausomoje Lietuvoje mano seneliai, 
kaip mažažemiai valstiečiai, turėję 4,5 ha 
žemės, papildomai gavo nemokamai tiek 
pat šios žemės iš Bijūnų dvaro (Molėtų r.) 
dalijamos žemės.

Šeimoje mes augome trys vaikai. Aš 
buvau vyriausias, o dažniausiai vyriau-
siajam vaikui tekdavo daugiau įvairiausių 
užduočių ir įpareigojimų. Mano tėvelio 
dažnai nebūdavo namuose – jis kaimo 
apylinkėje dirbo sekretoriumi. Jaunystėje 
mano mama, o ir vėliau pasilikusi namuose 
su vaikais, dažnai sirgdavo, ir todėl man, 
kaip vyriausiajam vaikui, tekdavo „gydy-
ti“: paduoti vaistų, įlašinti lašų nuo skau-
smo, o kartais nuvažiuoti 5 km į Joniškio 
vaistinę (Molėtų r.). Čia, tik įžengus į vais-
tinę, išvysdavau daug įvairiausių buteliukų 
su spalvotomis etiketėmis, pajusdavau nu-
ostabius kvapus – prieš vaiko akis atsiver-
davo kitas pasaulis, kupinas nesuvokiamo 
grožio ir paslapties. Todėl jau dešimtoje 
klasėje galutinai buvau tvirtai apsisprendęs 
(mamai patarus) būti vaistininku ir dirbti 
mažo miestelio vaistinėje, nes tuomet man 
nepatiko gyventi dideliame mieste.

Kaip Jūs vertinate studijų metus? 
Ar Jums tai buvo patys gražiausi 
gyvenimo metai?

Ir dabar dar prisimenu tą užplū-

dusį jaudulį, kai mandatinei 
komisijai paskelbus rezulta-
tus, sužinojau, jog esu priim-
tas į pirmąjį kursą. Kaip su 
draugu A. Seibučiu nuėjome 
iki Medicinos instituto ben-
drabučio, esančio Dainavos 
gatvėje, neprisimenu, nes 
buvau apimtas to jausmo, 
pakylėjusio, kaip man tada 
atrodė, „iki pat mėlyno dan-
gaus“.

Pirmuosius dvejus metus 
mokslas ne itin patiko, nes 
kaimo vaikui, atsidūrusiam mieste be 
tėvų globos, buvo sunkoka priprasti prie 
naujų pasikeitusių gyvenimo sąlygų. Sykį 
su A. Seibučiu nutarėme nueiti išgerti ka-
vos. Dėl neįprasto kartaus skonio palikau 
neišgertą beveik visą puoduką kavos – ją 
ne itin mėgstu ir dabar.

Į rimtas studijas įsitraukiau tik 
trečiame kurse, supratęs, kad tik kasdien 
nuosekliai dirbdamas galiu tobulėti. Prisi-
menu pirmąją farmakognozijos paskaitą, 
kada doc. E. Kanopka supažindino su 
dėstoma disciplina. Iš jo pirmųjų žodžių 
supratome, kad bus dėstomas įdomus 
dalykas. Docentas labai gražiai apibūdino 
vaistininko profesiją, pabrėždamas, kodėl 
reikia gerai pažinti vaistinius augalus, 
iš kurių gaminami vaistiniai preparatai. 
Vėliau doc. E. Kanopka paprašė studentus 
prisistatyti. Kai mes pasisakėme, iš kur 
kilę, nustebome, kad doc. E. Kanopka 
daugelį tų vietų puikiai žinojo. Man 
pasakius, jog esu kilęs iš Molėtų krašto, 
Docentas pasiteiravo, iš kurios vietos. 
Pasirodė, jog jis gerai žinojo tas vietoves: 
Dubingius, Lakają, Stirnius, Inturkę, 
Labanorą ir kt. vietas. Mus, studentus, 
sužavėjo tai, kad doc. E. Kanopka gerai 
pažinojo Lietuvą: ne tik atskirų vietovių 
miškus, ežerus, upes, bet ir mažesnius 
miestelius.

Vėliau, bendradarbiaudamas su doc. 
E. Kanopka, sužinojau, kad jis ne tik 
išvaikščiojo daugumą Lietuvos miškų ir 
pievų, tirdamas vaistinių augalų paplitimą 
ir jų resursus, bet jaunystėje su baidare 
perplaukė visomis didžiosiomis Lietuvos 
upėmis. Doc. E. Kanopka buvo labai mė-
giamas studentų ir susibūrimuose dažnai 
skambėdavo dainos, „užvestos“ Docento, 
bei pašnekesiai apie Lietuvos istoriją, 
kurios jis buvo puikus žinovas.

Studijų metais paskaitas lankiau labai 
kruopščiai – iki šiolei esu išsaugojęs bev-
eik visų studijų dalykų užrašus.

Prisipažinsiu, jog studijuojant Far-
macijos fakultete geriau sekėsi laikyti eg-

zaminus pas patyrusius dėstytojus, kurie 
reikalavo motyvuoti esminius dalykus tos 
disciplinos, tačiau blogiau įsimindavau 
įvairias detales.

Be doc. E. Kanopkos asmenybės 
mane, studentą, žavėjo ir kitų dėstytojų 
erudicija bei dėstomi dalykai: doc. V. 
Brasiūno (dabar profesorius), docentų 
E. Kaikarienės, A. Kaikario. Džiugius, 
malonius prisiminimus atmintyje paliko 
bendravimas su kilnios dvasios žmogumi, 
grupės kuratore doc. A. Matulioniene 
ir doc. M. Podolskiu, kuris daugiausia 
dėmesio parodė pirmaisiais studijų me-
tais.

Studijų metais buvau pamėgęs viešas 
prof. T. Ivanausko paskaitas, kurios buvo 
skaitomos „Žinijos“ draugijoje. Puikiai 
prisimenu jo paskaitas apie gyvybės kilmę 
Žemėje, apie sovietų Rusijos pseudomok-
slininkus Lepe šinskaja ir Bušian, „sukūru-
sius mokslą“, nepripažinusį genetikos.

Ar tai buvo patys gražiausi gyvenimo 
metai, vienareikšmiai atsakyti negalėčiau. 
Kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis, 
jei jis praleistas turiningai, savaip gražus 
ir vertingas. Akivaizdu, jog tai buvo jau-
nystės metai, kupini svajonių ir polėkio.

K o k i e  b u v o  p i r m i e j i  J ū s ų 
savarankiško darbo metai?

Baigęs farmacijos studijas Kauno 
medicinos institute, buvau paskirtas į 
Švenčionių vaistažolių fabriką, nes buvau 
kilęs iš Rytų Lietuvos krašto, Vilnijos, dir-
bau studentų farmakognostų moksliniame 
būrelyje, o Švenčionių vaistažolių fabrike 
dirbęs jaunas provizorius A. Toleikis, 
ruošėsi stoti į aspirantūrą, jis mane ga-
lutinai prikalbino. Prisimenu, kad tuomet 
šiame fabrike dirbo geri specialistai, man 
padarę įspūdį – tai vyr. inžinierius V. 
Rogalskis ir Eksperimentinės laboratori-
jos vedėjas L. Švambaris, kuris ragino 
mane užsiimti mokslo tiriamuoju darbu, 
pasidomėti vienokiais ar kitokiais vais-
tiniais augalais. Švenčionių vaistažolių 
fabrike, pirmojoje darbo vietoje, aš iš vy-

jubiliejai
Sveikiname provizorių, medicinos 

mokslų daktarą, docentą 

Rimantą Klimą
2003 m. balandžio 1 d. šventusį 
šešiasdešimtąjį gimtadienį
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1949 m. provizorių laida. R. Stonkutė-Žukienė sėdi (trečia iš kairės)

Provizorės, socialinių mokslų daktarės 

REGINOS

STONKUTĖS-ŽUKIENĖS
PRASMINGAS GYVENIMO KE-
LIAS
2003 metų birželio 8 dieną dr., provizorė, LFS garbės narė 

Regina Stonkutė-Žukienė švenčia 75-ąjį gimtadienį.
Sveikiname Jubiliatę  ir  linkime  stiprios  sveikatos,  ne-

blėstančios energijos, ištvermės ir Dievo palaimos įgyvendinti 
užsibrėžtus siekius.

LFS Valdyba, LFŽ leidėjai

Jūs gimėte, augote, baigėte gimnaziją Žemaitijoje. 
Gal galėtumėte papasakoti, kas Jums ypač įstrigo at-
mintyje iš tų dienų.

Gimiau ir augau mažame Žemaitijos miestelyje Luokėje 
(prie Šatrijos kalno). Tai buvo gyvas, linksmas, judrus mieste-
lis. Jame ant kalnelio stovėjo bažnyčia, buvo daug krautuvių, 
keletas smuklių, pieninė, lentpjūvė, ketvirtadieniais vykdavo 
turgūs, o kiekvieną mėnesį – jomarkai, kurie buvo garsūs visoje 
Telšių apskrityje ir už jos ribų. Veikė šaulių, jaunalietuvių, 
pavasarininkų, katalikių moterų, jaunųjų ūkininkų, ange-
laičių organizacijos. Žiemą kai kurios organizacijos rengdavo 
vakarus su vaidinimais valsčiaus salėje, vasarą – gegužines 
netoli miestelio, Mockaus alksnyne.

Mano tėvas dirbo Luokės pieninėje buhalteriu, mama 
šeimininkavo namuose. Mūsų namas, vadinamas „Luokės 
motina“, buvo senoviškas su užvažiuojamu kiemu. Senovėje 
jame buvo karčema. Jį prieš Pirmąjį pasaulinį karą nusipirko 
senelis, Amerikoje užsidirbęs pinigų. Namas stovėjo miestelio 

centre, priešais bažnyčią. Mūsų namai visada būdavo pilni 
žmonių, nes tėvai pažinojo beveik visą valsčių. Sekmadieni-
ais ir turgaus dienomis kaimiečiai, atvažiavę į miestelį, pas 
mus pasidėdavo savo daiktus, vakarais pažįstami užsukdavo 
pasikalbėti, paklausyti žinių, nes mes turėjome radiją, kuris 
tuo metu dar buvo retas dalykas.

Mano vaikystė buvo laiminga. Turėjau už save septyneriais 
metais jaunesnę seserį. Mėgau lakstyti su miestelio vaikais, 
šokinėti “klases”, iš smėlio kepti pyragus ir rėdyti lėles, 
Pašatrėje, netolimame Guivėnų miške, uogauti ar grybauti.

Anksti išmokau skaityti ir rašyti, todėl, būdama šešerių, 
iš karto patekau į antrą skyrių. Vėliau, jau besimokant Telšių 
gimnazijoje, kai tėvai nusipirko žemės, vasarą teko ganyti 
karves, grėbti šieną, laistyti daržus. Buvau miestelio vaikas, 
todėl žemės ūkio darbų nemėgau, ypač ravėti runkelių. Man 
labiau patiko skaityti knygas, megzti, siuvinėti.

Įsimintiniausi vaikystės įvykiai buvo šie: 
	1934 m. didysis Luokės gaisras, kai sudegė pusė 

miestelio ir ugnis užgeso tik prie pat mūsų namų; 
	1939 metų rudenį pirmosios dienos Telšių gimna-

zijoje toli nuo namų. Labai ilgėjausi namų ir akis 
pražiūrėdavau, laukdama kas dvi savaites atvažiuo-
jančios mamos;

	paskui – pirmoji sovietinė okupacija: prastai aprengti, 
nudryžę sovietiniai kareiviai su kariška manta var-
ganais vežimais traukiantys Luokės gatvėmis link 
Telšių;

	siaubinga 1941-jų vasara – kaimynų trėmimai į 
Sibirą;

	ir karas, kai bombos krito vos už poros šimtų metrų 
nuo mūsų namo, į miestelio ganyklas, per kurias 
važiavo sovietiniai tankai, šaižus artilerijos sviedinių 
švilpimas virš mūsų galvų 1941 metų birželio 25 d. 
naktį, kai, slėpdamiesi nuo mūšio, susigūžę tūnojome 
netoli Šatrijos, alksnyno dauboje;

Sveikiname provizorę
Albiną Augus-

tanavičiūtę-Pilkienę
2003 m. gegužės 16 d. 

sulaukusią garbingo 
aštuoniasdešimtmečio
Albina Pilkienė 1948 m. baigė Vil-

niaus universiteto Farmacijos fakultetą 
ir įsigijo provizorės diplomą.

Pirmieji darbo metai prabėgo sunki-
aisiais pokario metais. Beveik penkias-
dešimt darbo metų ji atidavė farmacijai. 
Tai – ilgametė Vilniaus vaistinės Nr. 18 
(dabar – „Užupio“ vaistinė) vadovė.

Metai prabėga, tačiau džiugu, kad jie 
buvo prasmingi, atiduoti kiniam tikslui 
– padėti žmogui, kai jam sunku, padėti 
išsaugoti sveikatą vaistais, patarimais, 
šiltu žodžiu…

Linkime Gerbiamai Jubiliatei stiprios 
sveikatos, ilgų ir gražių gyvenimo metų!

Kolegos

formos (injekcinė ir lašai) iš grynų 
hormonų, atlikti jų farmaciniai, farma-
kologiniai ir klinikiniai tyrimai.

Noriu pažymėti, kad Laktocino 
intranazalinė vaistų forma (40 VV/ml ) 
yra originali. Klinicistai ją rekomendavo 
vartoti moterims po gimdymo kūdikių 
maitinimo procesui gerinti (pieno išsis-
kyrimą skatinanti priemonė).

Dėl pedagoginės veiklos galiu pa-
sakyti, kad lygiagrečiai nuo 1989 m. 
pradėjau po truputį (0,25 etato) dirbti 
Vaistų technologijos katedroje. Vėliau 
darbo krūvis didėjo ir 1997 m. perėjau 
į nuolatinį darbą šioje katedroje. Esu 
dėkingas prof. A. Savickui, kad jis pa-
tikėjo, pripažino atliktą darbą ir šiandien 
dirbame kūrybiškai bendradar biau dami.

Manyčiau, kad žmogus visą gyven-
imą turi tobulėti, siekti mokslo žinių, 
rūpintis savo ir kitų dvasiniu gyvenimu. 
Tad pedagoginių žinių, be abejo, trūks-
ta, nes nuolat sparčiau kinta gyvenimo 
ritmai: ateina kitos kartos, kiti jauni 
žmonės su savo pasaulėvaizdžiu ir savo 
mąstysena, tačiau tai gebu kompensuoti 
ilgalaike darbo patirtimi (farmacijos 
pramonėje išdirbau per 30 metų). Šiuo 
metu dėstau pramoninės vaistų tech-
nologijos kursą.

Dabar lankau edukologijos seminaro 
užsiėmimus, organizuotus mūsų univer-
siteto kalbų katedros.

Ką Jūs labiausiai akcentuojate 
savo studentams?

Savo studentams nuolat pabrėžiu, 
kad būtina nuolat domėtis mokslo nau-
jovėmis, gilinti savo žinias ir tobulinti 
praktinius įgūdžius. Jauniesiems savo 
kolegoms, studentams, nuolat akcen-
tuoju, kad vaistininko profesija, kaip ir 
gydytojo, mokytojo ar teisininko, yra 
viena garbingiausių, nes mes bendrau-
jame su žmonėmis, turime reikalų su jų 
sveikata, todėl svarbiausia – būti dorais, 
sąžiningais ir pagal galimybes padėti 
besikreipiantiems žmonėms nebūti 
abejingais jų skausmui ir problemoms. 

Esate optimistas, ar realistas; 
idealistas ar materialistas? Kokios 
būdo savybės Jums labiausiai padeda 
gyvenime?

Atvirai kalbant, niekad nesvarsči-
au, kas esu: optimistas, ar realistas. 
Visad stengiausi gyventi sąžiningai ir 
dorai, būti dėmesingas kitam žmogui. 
Prisimenu mūsų tautos patriarcho Jono 
Basanavičiaus žodžius, kad, jeigu bū-
sime dori ir sąžiningi, tai ir kapuose 

bus lengviau.
Materialūs daiktai reikalingi tiek, 

kiek padeda palengvinti buitį ir, aišku, 
norisi gyventi savame laike. Manyči-
au, kad kiekvienas truputį turime būti 
idealistas, turime būti ne vien duona 
gyvi. Norint tobulėti dvasiškai ir siekti 
mokslo žinių, reikia būti optimistu. 
Nežinau, ar padeda man gyventi, ar ne, 
bet aš pasitikiu žmonėmis. Vertinu tikrą 
draugystę, tam neturi įtakos nei amžius, 
nei materialinė padėtis. Turiu keletą itin 
artimų draugų, su kuriais bendrauju jau 
ne vieną dešimtmetį – tai laiko išbandyta 
draugystė.

Džiaugiuosi, kad šioje gyvenimo ke-
lionėje sutikau sau artimą siela – mylimą 
žmogų Ritą. Abu su žmona užauginome 
dvi dukras, viena pasirinko gydytojos 
profesiją, o kita – filologė, šiuo metu 
doktorantė. Jos taip pat sukūrė šeimas. 
Didžiausias mūsų džiaugsmas – anūkėlė 
Ugnė (jai 11 mėn.).

Ar pildosi Jūsų svajonės? 
Manyčiau, kad tokia jau žmogaus 

svajonės paskirtis – ji negali išsipildyti. 
Svajonės kinta su žmogaus amžiumi, jo 
pasaulėjauta ir mąstysena: vaikystėje 
būna vienos svajonės, jaunystėje – kitos, 
o dabar – vėl kitos. Tikiu, kad dukros ir 
jų šeimos ateityje gyvens geriau, turės 
platesnę erdvę intelektualiniam gyven-
imui, kūrybinei ir mokslinei saviraiškai, 
nebus kaustomos jokios baimės. Mano 
svajonė, kaip ir kiekvieno tėvo, kad jos 
gyventų visavertį dvasinį gyvenimą 
materialiai pasiturinčioje ir klestinčioje 
Lietuvoje.

Gerbiamam Jubiliatui nuoširdžiai 
linkime, kad išsipildytų visi lūkesčiai. 
Ačiū už Jūsų mintis.

jubiliejai

Sveikinimas
LFS nuoširdžiai sveikina šios atstovybės vadovą p. 

Algimantą Blažį ir visą Kolektyvą jubiliejaus proga, 
linkiu tolimesnės sėkmės aprūpinant šalies gyvento-
jus aukštos kokybės vaistais ir tikisi tolimesnio mūsų 
bendradarbiavimo pacientų labui.

LFS valdyba
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Eišvydis. Matyt, jis buvo atkreipęs į mane dėmesį vaistinių 
vedėjų susirinkimuose, kuriuose teko dalyvauti dirbant De-
beikių vaistinės vedėja. Juose, kaip ir visada, išsakydavau 
savo nuomonę. Be to, 1952 m. ankstyvą pavasarį žaidžiau 
Respublikinėse kaimo jaunimo šachmatų varžybose. Moterų 
tarpe laimėjau pirmąją vietą ir apie mane rašė laikraščiai. 
Viršininkas laikraščius skaitydavo. J. Eišvydis į atsakingas 
pareigas mėgo skirti jaunus žmones, kartais mažai dėmesio 
kreipdamas ir į jų socialinę padėtį. Jis pats buvo nuo staliniz-
mo nukentėjęs, porą metų praleidęs kalėjimuose, už tai buvo 
išmestas iš komunistų partijos.

Tokią mano sėkmę nulėmė tik geras viršininkas ir gal šiek 
tiek mano pačios iniciatyva.

Dabartiniu metu įprasta, kad postai vertinami pagal tai, 
kokias suteikia materialines galimybes. Ar pelningas buvo 
Jūsų darbas?

Farmacininkai prisimena, kad sovietiniais laikais jų atly-
ginimai nebuvo dideli. VFV atsakingi darbuotojai gaudavo 
mažesnius atlyginimus, negu didžiųjų vaistinių vedėjai. 
Negaudavome premijų, mums nemokėjo nei už kvalifikacinę 
kategoriją, nei už mokslinį laipsnį. Vėliau net ir pensijos 
nemokėjo, nes mes buvome tik admin-
istratoriai, atseit, gamyboje nedalyva-
vome.

40 metų VFV dirbusi vadovau-
jančiose pareigose, sulaukusi pensinio 
amžiaus, aš neužsitarnavau sovietų 
valdžios nustatytos maksimalios pen-
sijos – 132 rublių. Įskaitant priedą už 
nepertraukiamą darbo stažą, man buvo 
paskirta 128 rub. pensija. Savo dviejų 
kambarių buto laukiau 14 metų ir jį 
gavau su dideliais sunkumais, nes kai 
kam atrodė, kad atskiro buto mano šei-
mai nereikia, nes gyvenau pas seserį.

Turtų nesusikroviau, bet man jų ir 
nereikėjo. Visada savo norus derin-
davau su savo pajamomis.

Sovietiniais  laikais  vaistų  buvo 
gaunama nepakankamai, todėl Jums, 

kaip VFV viršininko pavaduotojai prekybai, tekdavo 
juos skirstyti. Ar tai buvo sudėtingas darbas ir ar 
buvo įmanoma teisingai paskirstyti?

Sovietiniais laikais visada egzistavo sąvoka „defi-
citiniai vaistai“. Daugelio vaistų Lietuvai nepakako, 
nes jie Maskvos buvo skirstomi pagal respublikos 
koeficientą, kuris buvo mažas. Juos vaistinėms skirs-
tydavome, atsižvelgdami į vaistinės prekių apyvartą, 
receptūrą, gydymo įstaigų aprūpinimą ir panašiai. 
Stengdavomės prigalvoti visokių būdų, kaip tuos 
vaistus teisingiau paskirstyti, bet tai buvo sunku. 
Vaistinėse net buvo įvesta šių vaistų kiekinė apskaita.

Dėjome dideles pastangas, kad trūkstamų vaistų 
gauti daugiau. Važiuodavome į Maskvą, veždavome 
tiekimo kontoros darbuotojams dovanų, parūpinda-

vome jiems kelialapių į Lietuvos kurortus, įrodinėdavome, 
maldaudavome. Palaikėme ryšius su kitomis, ypač Vidurinės 
Azijos, respublikomis, kur vaistų vartojimas buvo žymiai 
mažesnis, rašydavome laiškus tiekėjams, Lietuvoje turimas 
vaistų atsargas perskirstydavome tarp atskirų sandėlių ir t. t.

Dirbdama VFV, Jūs dirbote mokslinį  darbą, parengėte 
disertaciją ir ją apgynėte. Ar buvo lengva derinti atsakingą 
darbą VFV ir užsiimti moksline veikla?

Kai rašiau disertaciją, dirbau VFV Gamybos skyriaus viršin-
inke. Disertacija buvo mano konkretaus darbo apibendrinimas 
ir numatytos priemonės vaistų gamybai pagerinti: Lietuvos 
farmacijos pramonės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo 
didinimo problemos. Pagalbininkų neturėjau. Darbo reikėjo 
įdėti nemažai, todėl teko daug ko atsisakyti, nes, parėjus iš 
darbo, reikėjo ruoštis kandidatiniams egzaminams, rinkti ir 
apdoroti turimą medžiagą. Bet buvau jauna ir apie sunkumus 
negalvojau.

Jūs  turėjote daug visuomeninių pareigų,  kurias  turbūt 
būtų  sunku  ir  išvardinti. Gal  galėtumėte  papasakoti  apie 
pagrindines?

Paprastai žmogui nepakanka vien tik darbinės veiklos. 
O sovietinėje sistemoje dar buvo reikalaujama dalyvauti ir 
visuomeniniame darbe. Buvau Respublikinės farmacininkų 

Su VFV viršininku J. Eišvydžiu (centre) ir VFV viršininko pavadu-
otoju V. Sakalausku (1974 m.)

R. Žukienė su kolegomis V. Sedels kiu (dešinėje) ir J. Šimkevičiumi (2002 m.)
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	nenutrūkstama lavina į Rytus 
traukianti gerai ginkluota vok-
iečių kariuomenė;

	vėliau – žydų genocidas. 
Nuo visų tų pergyvenimų ir išgąsčio 

man nušašo ir supūliavo visa galva. Teko 
nukirpti plaukus. Tepalai ir galvos plov-
imas visokių žolelių nuovirais nepadėjo. 
Šašai išgijo tiktai gydytojui man į veną 
suleidus dešimt kalcio chlorido tirpalo 
ampulių.

Visi ketveri karo metai, o vėliau 1944-
jų metų spalio mėnesį artėjantis frontas ir 
mūšis giliai įsirėžė atmintin. Tuo metu bu-
vau pas dėdę Žarėnuose, 25 km nuo namų, 
nes Luokėje šešiolikmečius vokiečiai 
rinko apkasų kasti. Visą mėnesį, užėjus 
sovietinei armijai, nieko nežinojau apie 
šeimą  Jiems pasisekė žinutę perduoti tik 
per atsitiktinį keleivį. Tėvai iš namų buvo 
iškeldinti, nes juose apsistojo kareiviai, 
todėl jie glaudėsi kaime pas pažįstamus. 
Paštas dar neveikė.

Ar lengva Jums buvo pasirinkti pro-
fesiją ir kodėl?

Farmacininko profesiją pasirinkau dar 
vaikystėje. Dėdė, mamos brolis, buvo 
vaistininkas. Vasarą, kol nereikėjo gan-
yti karvių, po trejetą savaičių praleisdavau pas jį Žarėnuose. 
Patiko dėdės darbas, jo bendravimas su žmonėmis, todėl ir aš 
užaugusi norėjau būti vaistininke. 

Studijavote  tais  sunkiaisiais  pokario metais. Kokie  tai 
buvo Jūsų metai?

1945 m. rugsėjo 15 d. Kauno universitete pradėjau far-
macijos studijas. Nors Kaunas nuo karo nedaug nukentėjo, 
tačiau elektrinė buvo susprogdinta, mieste transporto nebuvo, 
maistas – pagal korteles, kurių pakakdavo liesiems pietums 
studentų valgykloje ir duonai nusipirkti. Centrinis šildymas 
neveikė, auditorijose stovėjo kilnojamos krosnelės, kūrenamos 
malkomis. Gyvenau pas pažįstamus, su jų tarnaite miegodavau 
vienoje lovoje. Kas rytą pėsčiomis iš Vilniaus gatvės skubėjau 
į paskaitas Chemijos institute, prie Zoologijos sodo.

Kurse buvome apie 120 studentų, tačiau pamažu šis skaiči-
us tirpo. Vieni – buvo ištremti į Sibirą, kiti – neturėjo lėšų 
studijoms, treti – neišlaikė egzaminų. Mokslą baigėme tik 
pusė įstojusiųjų.

Nors man mama mažai galėjo padėti, nes tėvas buvo suim-
tas, žemė atimta, į namus įkelti svetimi žmonės, bet vis tiek 
kas pora mėnesių tekdavo važiuoti į namus parsivežti maisto. 
Šiauliuose traukinio laukdavome pusantros paros. Ne kartą 
teko važiuoti ant vagono laiptelių, nes, nors ir su bilietu, įlipti 
į traukinį buvo neįmanoma. Kartą važiavau ir ant vagono sto-
go. Siautė vagys. 1947 m. pavasarį, grįžtant iš namų į Kauną, 
pavogė mažesnį lagaminėlį su daiktais ir pinigais. Atvažiavus 
į Tryškių stotį, namo tekdavo eiti pėsčiomis dar 14 kilometrų. 
Nešdama lagaminą, snausdavau….

Eidama miestelio Varnių gatve su nerimu žvelgdavau į 

savo namų pusę, ar dar pamatysiu rūkstant 
dūmus, ar dar mama tebėra namuose, o 
gal jau išvežė…Nepamirštami pokario 
metai… Suėmimai, trėmimai, numesti 
ant grindinio partizanų kūnai… Senelio 
namai, į kuriuos persikėlėme gyventi, 
nes į mūsų namus miestelio centre per 
mūšį pataikė artilerijos sviedinys, stovėjo 
atokiau nuo gatvės. Mačiau, kaip iš netoli 
prieš mūsų sodybą ant kalnelio esančios 
daboklės pabėgo jaunuolis, jį šaudydami 
vijosi sargybiniai. Pabėgti jam nepa-
sisekė… Mačiau, kaip nuo kariuomenės 
besislapstantį kaimyną viela surištomis 
rankomis gatve varėsi enkavedistai, 
mačiau prie Kauno kalėjimo Mickevičiaus 
gatvėje, šalia mūsų fakulteto, ilgas moterų 
eiles, belaukiančias, kada jos galės ati-
duoti siuntinį savo vyrui ar broliui. Pro 
biologinės chemijos laboratorijos langą 
matėme į kalėjimo kiemo narvus išveda-
mus pasivaikščioti pilkomis sermėgomis 
apsirengusius paprastus Lietuvos žmones, 
kurių visi Lietuvos (ir ne tik) kalėjimai 
buvo kimšte prikimšti…

Šie vaizdai nepamirštami…
Pagal savo būdą mėgdavau pasireikšti, 

pakalbėti susirinkime, išsakyti savo nuomonę. Todėl ir univer-
sitete „buvau pastebėta“. Tapau grupės seniūne, sienlaikraščio 
redaktore, grupės proforge, žaidžiau šachmatais, pagaliau 
buvau išrinkta net fakulteto studentų profkomiteto pirmininke, 
nors to valdžia nebuvo numačiusi.

Gal tos visos pareigos, be to geri egzaminų pažymiai mane 
išgelbėjo ir baigiau universitetą, nors kiekvienais metais mane 
svarstė mandatinėse komisijoje. Todėl neapsakomai džiaugiau-
si, gavusi diplomą, jis man buvo labai brangus.

Jūs gavote provizorės diplomą su pagyrimu, tačiau išvy-
kote  į  provinciją,  į Anykščius,  ir  pradėjote  dirbti  eilinėse 
vaistinės  receptarės  pareigose. Be  to,  universitete  dirbote 
visuomeninį darbą. Ar nelaikėte, kad šis paskyrimas Jums 
buvo “per prastas”?

Anykščius pati pasirinkau ir paskyrimu buvau patenkinta. 
Darbas dideliame mieste manęs netraukė, nors doc. J. Genys 
ir kvietė mane dirbti jo vadovaujamoje vaistinėje, kur atlikau 
gamybinę praktiką. Be to, turėjau rūpintis mama ir seserimi, 
nes namų jau nebeturėjome. Universitete pasilikti taip pat 
negalėjau, mano biografija tam darbui netiko. Buvau kilusi iš 
mažo miestelio ir provincija man patiko. 

1952 metais Jūs pradėjote dirbti Sveikatos apsaugos min-
isterijos Vyriausiojoje farmacijos valdyboje (VFV) ir iki pat 
pensijos joje dirbote vadovaujantį darbą. Jūs nebuvote TSKP 
narė. Sovietiniais  laikais  atsakingose pareigose paprastai 
dirbdavo  partijos  nariai.  Kaip  jūs  galėtumėte  paaiškinti 
savo sėkmę?

Dirbti VFV pakvietė tuometinis valdybos viršininkas Jonas 

Regina su Tėveliais ir numylėtiniu Foksu 
(1929 m.)
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Ką rašė „FarmacIjos žInIos“...

mokslinės draugijos atsakinga sekretore, valdybos nare, 
komisijos pirmininke, Vilniaus skyriaus pirmininke, Vilniaus 
farmacininkų profsąjungos vietos komiteto pirmininke. Penki-
olika metų buvau provizorių atestacinės kvalifikacinės komisi-
jos pirmininke. Dalyvavau ir saviveikloje: dainavau moterų 
ansamblyje, šokau tautinius šokius, net vaidinau provizoriaus 
Vytauto Sedelskio parašytoje pjesėje „Vienoje vaistinėje“.

Jūs bendradarbiaujate laikraščiuose „Žemaičių saulutė“, 
pasaulio lietuvių dienraštyje „Draugas“ (Čikaga) ir kt. Būtų 
įdomu sužinoti, kaip Jūs tapote korespondente?

Išėjusi į pensiją, po mamos mirties, nebeturėjau ką veikti. 
Visą gyvenimą įpratusi dirbti visuomenei naudingą darbą, 
negalėjau tenkintis pietų virimu ir darbu sode. 1997 metais 
sumaniau parašyti straipsnį laikraščiui „Žemaičių saulutė“ 
apie mūsų miestelyje gyvenusius žmones. Aprašiau vienoje 
vestuvių nuotraukoje buvusių 40 žmonių likimus. Redakcija 
šį mano straipsnį pagyrė ir prašė atsiųsti daugiau. Tuomet 
kitą panašų straipsnį nusiunčiau Čikagos lietuvių dienraščiui 
„Draugas“. Jie irgi atspausdino ir prašė toliau bendradarbiauti. 
Taip ir prasidėjo mano „Žurnalistinis“ darbas.

Pastaraisiais metais  Lietuvos  farmacinė  visuomenė 
džiaugiasi ypač svarbiais Jūsų darbais: knygomis „Lietuvos 
farmacija I tomas (žymiausi Lietuvos farmacininkai)“ (1998) 
ir  „Lietuvos  farmacija  II  tomas  (Lietuvos  farmacininkų 
erškėčių  keliai)“  (2002). Kas  paskatino  Jus  imtis  tokio 
didelio darbo? Ar nesate sumaniusi daugiau parašyti apie 
Lietuvos farmaciją?

Mane skatino rašyti vyras. Kilo mintis, kad reikia aprašyti 
mūsų profesijos kolegų patirtas kančias ir vargus karų ir oku-
pacijų metais. Pradėjau rinkti medžiagą. Darbas užsitęsė, nes 
reikėjo dirbti archyvuose, surinkti gyvųjų biografijas. Žmonės 
labai inertiški, nenori rašyti apie save. Teko bendradarbiauti su 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centru, iš kurio 
šį bei tą apie farmacininkus sužinojau. Jokios statistikos apie 
nukentėjusiuosius nėra. Padėjo Lietuvos medicinos ir farmaci-
jos istorijos muziejus, pavieniai asmenys.

Jau išėjus knygai, sužinojau naujų pavardžių. Sužinojau, 
kad buvęs Debeikių vaistinės savininkas, 1940–1941 metais 
dirbęs Anykščių vaistinėje asistentu, 1941 metų liepos mėnesį 
buvo sušaudytas. Tai Vladas Medekša. Aš dirbau Anykščiuose 

ir Debeikiuose, tačiau apie jį tuomet niekas neužsiminė. Yra 
dar daug farmacininkų, nepatekusių į knygą, nes nepanorėjo 
rašyti savo autobiografijų.

Ateičiai sumanymų turiu daug. Domiuosi Lietuvos farmaci-
jos istorija, tačiau amžius daro savo. Nežinau, ar turėsiu tam 
darbui sveikatos ir jėgų, nes labai sunku surinkti archyvinę 
medžiagą. Dėl reorganizacijų archyvai išbarstyti.

Kiekviename  žmoguje  yra optimizmo  ir  pesimizmo. Ko 
Jumyse daugiau?

Esu optimistė. Nugyvenau gana ilgą gyvenimą. Teko matyti 
ir šilto, ir šalto, tačiau sutikau vos keletą blogų žmonių. Sunkiu 
momentu visada atsirasdavo, kas padeda. Visada buvo išeitis. 
Savo dalia buvau patenkinta, nes iš gyvenimo nereikalavau 
daugiau, negu jis man gali duoti.

Ką labiausiai vertinate gyvenime?
Gyvenime labiausiai vertinu ištikimybę, duoto žodžio 

laikymąsi, draugystę, iniciatyvą ir meilę – šeimai, Tėvynei, 
darbui, profesijai, žmonėms.

Gal  vadovaujatės  kokiu  nors  šūkiu,  pasakymu,  gal 
galėtumėte atskleisti  savo  sėkmės  formulę, gal  turite kokį 
talismaną?

Studijuodama, o vėliau ir dirbdama, galvodavau: „Jei 
gali tai padaryti kiti, galiu ir aš“. Tai man padėdavo laikant 
egzaminus, dirbant.

Man rodos, sunkiais okupacijos metais, per kuriuos praėjo 
mano gyvenimas, nuo manęs mažai tepriklausė. Tai buvo 
Viešpaties Apvaizda, geri viršininkai ir žmonės, bendradar-
biai, labai geras VFV kolektyvas. Na, ir truputis mano darbo 
ir iniciatyvos.

Talismanų neturiu, horoskopais nesidomiu. Manau, kad 
turėti kitų dievų neverta…

Žaviuosi mūsų jaunųjų kolegų energija, išradingumu, 
užmojais. Linkiu jiems sėkmingai darbuotis kuriant savo ateitį 
ir mūsų Tėvynės gerovę. Visiems linkiu daugiau galvoti apie 
žmones, kolegas ir vengti nereikalingos konkurencijos, kai 
tame pačiame name ar už kelių žingsnių steigiamos kelios 
vaistinės. Tepadeda Jums Dievas!

Dėkojame Jums, Gerbiama Jubiliate, už įdomias mintis 
ir linkime ištvermės  prasmingiems  darbams.

Su vyru Stasiu (1997 m.)

Prie Pizos katedros ir varpinės (2002 m.). R. Žukienė centre

jubiliejai
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Gyvenimas,	pašvęstas	
farmacijai

Su socialinių mokslų daktare, provizore 
Regina Žukiene pažįstami daugiau kaip 30 
metų. Dažniau tekdavo bendrauti ir susitikti 
1971–1990 metais, kai Regina Žukienė dirbo 
Vyriausiosios farmacijos valdybos (VFV) 
viršininko pavaduotoja prekybos reikalams, 
Respublikinio gamybinio susivienijimo „Far-
macija“ generalinio direktoriaus pavaduotoja 
komercijai. Man tekdavo dalyvauti VFV, 
svarstant medikamentų paraiškas, kartu 
važiuoti į Maskvą, į SSSR SAM VFV su 
medikamentų paraiška (tuomet tokia buvo 
tvarka). Lietuvos medikamentų paraiška 
visuomet buvo tinkamai parengta ir buvo 
laikoma pavyzdžiu Turkmėnijai, Tadžikijai 
ir kitoms respublikoms. Tai buvo pasiekta 
tiktai gerbiamos Reginos Žukienės nuošir-
daus darbo dėka. Maskvoje kartu su p. R. 
Žukiene ir provizore B. Bajoriniene teko 
aplankyti keletą chemijos farmacijos fabrikų, 
susipažinti su jų darbu, susitarti dėl vaistų 
tiekimo; kartu teko lankytis Maskvos Didžia-
jame teatre, pabuvoti koncertuose. 

Provizorė R. Žukienė reikli sau, taip pat 
buvo reikli ir pavaldiniams, siekė, kad pavesti 
darbai būtų atlikti laiku ir kruopščiai. Visada 
ji buvo ir yra nuoširdi, kolegiška, stengėsi 
visiems padėti, ypač tada, kai dar buvo vaistų 
stygius.

Dr. Regina Žukienė visuomet aktyvi Li-
etuvos farmacijos sąjungos suvažiavimuose, 
konferencijose, pasiūlo daug gerų ir įdomių 
minčių farmacijos darbui gerinti. Ji daugelyje 
Lietuvos miestų ir rajonų gydytojų ir farmac-
ininkų konferencijose, susirinkimuose skaitė 
pranešimus apie vaistus, apie jų tiekimą.

Dirbdama VFV , ji buvo atsakinga už 
Lietuvos farmacijos pramonės įmonių darbą, 
už gyventojų ir gydymo įstaigų aprūpinimą 
medikamentais. Dirbdama informacijos 
skyriuje, teikė vaistininkams ir gydytojams 
informaciją apie vaistus, jų veikimą, varto-
jimą, vertė į lietuvių kalbą ir redagavo vaistų 
anotacijas.

Provizorę R. Žukienę pelnytai galima 
vadinti „vaikščiojančia enciklopedija“. 
Sunku būtų įvertinti, kiek ji sukaupė žinių 
apie Lietuvos farmacininkus (ir ne tiktai 
farmacininkus), Europos valstybes ir miestus.

Anksčiau ir dabar aktyviai dalyvauja 
spaudoje, jos daug straipsnių atspausdinta 
žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“, „Sveika-
tos apsauga“, „Sveikata“, „Žemės ūkis“, 
„Lietuvos farmacijos žinios“. Pastaraisiais 
metais nemažai įdomių straipsnių, apybraižų 
apie Lietuvos vaistininkus, kultūros ir mokslo 
veikėjus išspausdino savaitraštyje „Žemaičių 
saulutė“. Aš, asmeniškai, prenumeruoju šį 
laikraštį vien tik todėl, kad galėčiau per-
skaityti spausdinamus dr. Reginos Žukienės 

straipsnius. Gi „Žemaičių saulutės“ naujame 
numeryje visuomet pirmiausia ieškau R. 
Žukienės straipsnių.

Tiktai Reginos Žukienės dėka 2002 metų 
pabaigoje dienos šviesą išvydo leidinys 
„Lietuvos farmacija“ (II tomas) „Lietuvos 
farmacininkų erškėčių keliai“, kuriame 
aprašomos 220 farmacininkų patirtos kančios 
tremtyje, lageriuose bei kalėjimuose. Pasak 
Reginos Žukienės, tai trejų metų darbas. Tik-
tai jos kruopštaus, ilgo, kantraus darbo dėka 
buvo surinkta ir paruošta spaudai ši aktuali 
ir labai vertinga medžiaga.

1998 metais kartu su provizoriumi A. Ko-
stiukevičiumi dr. R. Žukienė parengė leidinį 
„Lietuvos farmacija“ (I tomas) „Žymiausieji 
Lietuvos vaistininkai“, kuriame yra 180 far-
macininkų biografijos.

Kiek teko sužinoti, Reginos Žukienės 
planuose dar ne viena knyga apie Lietuvos 
farmaciją ir farmacininkus. Šiuos leidinius 
mielai skaito ne tik vaistininkai, bet ir tie, 
kuriems įdomus vaistininkų gyvenimas. Jos 
knygos – tai farmacijos istorija, tai paminklas 
tiems, kurie visą gyvenimą 
paskyrė farmacijai. Provizorė 
R. Žukienė yra pilna energijos, 
ryžto, valios dar daug nuveikti 
Lietuvos farmacijos labui.

2003 m. birželio 8 dieną dr. 
Regina Žukienė švenčia gražų 
amžiaus jubiliejų. Šia proga 
Gerbiamai Provizorei savo ir 
kolegų šiauliečių vardu linkiu 
stiprios sveikatos, kūrybinės 
sėkmės ir ilgiausių metų.

Liudvikas Rulinskas, 
provizorius, Šiauliai

jubiliejai

Knygos „Lietuvos farmacija“ I tomas pristatymas (1999 m.)
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1933 m. gegužės 24 dieną LFS Garbės 
narys,  provizorius  Jonas Šimkevičius 
šventė  garbingą  amžiaus  jubiliejų. 
Beveik  40 metų  jis  uoliai  darbavosi 
farmacijos  srityje,  daugiausia  labai 
atsakinguose  darbo  baruose.Jis  buvo 
aktyvus Respublikinės  farmacininkų 
mokslinės draugijos narys.

LFS valdyba sveikina gerbiamą Provizorių 
jubiliejinio gimtadienio proga ir linki stipri-
os sveikatos, neblėstančios energijos, ilgų ir 
laimingų gyvenimo metų.

Spausdiname provizoriaus Jono Šimkeviči-
aus atsakymus į „LFS“ klausimus.

Koks buvo Jūsų kelias į farmaciją?
Nelengvas. Būdamas penkerių metų 

(1938 m.), netekau tėčio. Mamai, likusiai 
vienai su penkiais vaikais, teko dirbti įvairius 
darbus, nes pensijos už mirusį vyrą (šaulį) 
negaudavo. Mama į pagalbą pasitelkdavo 
ir mane – tekdavo turgaus dienomis, vietoje 
mokyklos, padėti mamai prekiauti įvairiomis 
prekėmis, kitomis dienomis - po pamokų 
gatvėje pardavinėti kaimuose pigiau nupirk-
tus obuolius. Seserys tuo metu irgi mokėsi. 
Baigęs keturias Šeduvos gimnazijos klases 
dėl sunkių materialinių sąlygų buvau priv-
erstas stoti į Kauno valstybinio universiteto 
parengiamąjį skyrių, kur besimokantiems 
buvo mokama stipendija. Ten per dvejus 
metus baigiau vidurinės mokyklos kursą. 
Apsispręsti studijuoti farmaciją padėjo tai, 
kad viena mano vyresniųjų seserų, dar man 
besimokant Šeduvoje, dirbo mokine Šeduvos 

vaistinėje. Aš, žinoma, dažnokai ten lanky-
davausi – man visa vaistinės aplinka buvo 
labai paslaptinga ir įdomi. Kai studijavau 
farmaciją, pagrindinis mano pragyvenimo 
šaltinis buvo už labai gerus mokymosi 
rezultatus padidinta stipendija. Nežiūrint į 
tai, kad pirmajame kurse susirgau plaučių 
tuberkulioze (beveik pusę metų gulėjau Kau-
no klinikose bei Kulautuvos sanatorijoje), 
ryžtingai įveikiau atsilikimą ir kartu su visais 
gavau diplomą.

25 metus  Jūs  dirbote  Vyriausiojoje 
farmacijos  valdyboje  (VFV)  įvairiose  pa-
reigose. Gal  galėtumėte  papasakoti,  koks 
tai buvo darbas?

Dirbdamas vyr. inspektoriumi bei Vais-
tinių tinklo skyriaus viršininko pavaduotoju, 
dažniausiai tikrindavau Lietuvos vaistines bei 
vaistinių punktus, kai kada tekdavo versti į 
lietuvių kalbą iš Maskvos gautus farmacijos 
darbo įstatymus, įsakymus, aplinkraščius 
ir kitą metodinę medžiagą bei rengti atit-
inkamus Sveikatos apsaugos ministerijos bei 
jos VFV dokumentus. Be to, užsiimdavau 
informacinių leidinių vaistinėms bei gydymo 
įstaigoms rengimu ir išleidimu. 

Jūs buvote VFV Darbo mokslinio orga-
nizavimo ir ekonominių tyrimų laboratori-
jos  „Farmacija“  steigėjas  ir  viršininkas. 
Kokia veikla užsiiminėjo ši laboratorija?

Laboratorijoje buvo 2 skyriai: Darbo 
mokslinio organizavimo ir Konjunktūros – 
informacijos skyrius. Dirbo 15 darbuotojų. 
Laboratorija nemažai pasidarbavo, kad 
vaistinėse ir kitose farmacijos įstaigose būtų 
geriau organizuotas darbas, raštvedyba, kad 
būtų nuolat keliama farmacijos specialistų 
kvalifikacija, organizuojamas medikamentų 
paklausos tyrimas, taikomos ekonominių 
tyrimų metodikos, tobulinama gydytojų bei 
gyventojų informacija apie vaistus. Labora-
torijos darbas buvo glaudžiai susijęs su VFV 
darbais. Laboratorijos darbuotojai versdavo 
į lietuvių arba rusų kalbas įvairių sąjunginių 
bei respublikinių pasitarimų, konferencijų 
bei susirinkimų tezes, jas redaguodavo, 
užsiiminėdavo jų išleidimu, versdavo į rusų 
kalbą įvairias VFV ataskaitas Maskvai, 
rengdavo klausimus bei atsakymus į juos tele-
vizijos laidoms ir žurnalams, organizuodavo 
vaistų parodėles ir t. t., ir t. t.

Jūs redaguodavote įvairius 
VFV leidinius. Kokie tai buvo 
leidiniai ir kam jie buvo skirti?

Nelengva būtų suskaičiuoti 
bei išvardinti VFV bei vėliau 
„Farmacijos“ laboratorijos 
parengtus ir mano suredaguotus 
leidinius. Tai kasmet išleisti in-
formaciniai leidiniai, farmaci-
jos įstaigų finansinės ūkinės 
veiklos apžvalgos, „Vaistų 
anotacijų“ tęstinis leidinys, 

„Farmacijos darbo įstatymai“ (3 tomai), 
„Respublikos farmacijos specialistų sąrašai“ 
(2 leidimai), „Gatavi vaistai“ (2 leidimai), 
priešnuodžių lentelės, vaistų suderinamumo 
lentelės, medikamentų tinkamumo laiko kny-
gelės, medikamentų kainynai, „Vaistažolių“ 
knygelė, „Vardiniai receptai“ (2 leidimai), 
Respublikos farmacininkų suvažiavimų 
bei konferencijų programos ir pranešimų 
tezės. Daugiausia leidinių skirta farmacijos 
darbuotojams, o kai kurie – ir medicinos 
specialistams. 

Nemažai laiko Jūs dirbote ir vaistinėse. 
Jūsų nuomone, kokių žinių, kokių asmens 
savybių reikia sėkmingam darbui su vais-
tinės lankytojais?

Pirmiausia, labai svarbios klinikinės 
farmakologijos žinios. Būtina gerai žinoti 
vaistų vartojimo indikacijas bei kontraindik-
acijas, jų veikimą, suderinamumą, vartojimo 
laiką. Nežinau kaip dabar, bet anksčiau 
baigęs farmaciją specialistas visiškai nebu-
vo susipažinęs su vaistinėse esamų vaistų 
nomenklatūra, nekalbant jau apie jų varto-
jimo indikacijas ir veikimą. Farmakologai 
smulkiai nagrinėdavo ir supažindindavo tik 
su klasikinių preparatų (atropino, strichnino, 
morfino, kodeino ir kt.) veikimo mecha-
nizmu. Sėkmingas darbas vaistinėse  kaip 
tik ir priklauso nuo specialistų paruošimo, 
įgytų žinių, kvalifikacijos kėlimo, farmacinės 
etikos taisyklių laikymosi. 

Įdomu, dabar, kai jau nedirbate, ar ne-
sapnuojate farmacijos?

Žinoma, kad sapnuoju. Ir tie sapnai kartais 
būna net 2–3 serijų (jei po pirmųjų atsibun-
di ir vėl užmiegi). Dažniausiai sapnuoju, 

Jonui	Šimkevičiui
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Iškilmingi darbo momentai

Apdovanojimas vardiniu paveikslu. Kaunas, 1997 m.

Apie	kolegę	Reginą	
Stonkutę-Žukienę

Kokia džiugi mums būdavo gimta diena,
Kada mus tėvai dar sveikindavo su ja,
Dabar jau ją vadina kitu vardu,
Tarsi gimtadienį minėt tą dieną būt nesolidu.

Jubiliejine šiandien pavirto ta data.
Bet mums ji nesikeičia, lieka gimtadienio
 diena.
Tad su gimtadieniu, miela Regina, sveikinu
 Tave,
Linkiu kantrybės ir sveikatos ateities darbe.

Mano pirmoji pažintis su Regina Žuk-
iene

1949-ieji metai. Vilniaus universiteto 
Farmacijos fakulteto absolventai, tarp kurių 
buvo ir šių eilučių autorius, daugiausia 
darbui pasirinko Vilniaus vaistines. Prof. 
P. Snarskis man pasiūlė dirbti jo vadovau-
jamoje Vilniaus universiteto Darvinizmo 
ir genetikos katedroje vyr. laborantu. 
Surinkęs visas reikalingas charakteristikas 
ir rekomendacijas, buvau paskirtas dirbti 
į šias pareigas. Tėvai nesidžiaugė mano 
paskyrimu. Nebuvau patenkintas paskyrimu 
ir aš, nes darbas Darvinizmo katedroje, o 
dar – kur gi mano tie pamėgti augalai?... 
Nieko nesakęs prof. P. Snarskiui, atsiėmiau 
dokumentus iš universiteto.

Vėliau sutiktas prof. P. Snarskis man 
tepasakė, kad Krekenavos vaistinėje darbą 
būčiau gavęs ir po dvidešimties metų...

Paskyrimo neturiu, tad važiuoju ieškoti 
darbo arčiau tėviškės, į Panevėžio tarpra-
joninę kontorą. Belaukiant audiencijos pas 
kontoros viršininką E. Danilavičių, atėjo 
jauna mergina, kuri prašneko žemaitiškai. 
Gerai, kad bendrabutyje teko gyventi su 
žemaičiais, o šiaip man, aukštaičiui, gal būtų 
buvę ir sunku suprasti žemaičių kalbą.

Susipažįstame. Tai buvo Regina Ston-
kutė, tais pačiais metais, kaip ir aš, baigusi 
Farmacijos fakultetą, tiktai Kaune. Tai mane 
labai nustebino, nes per ketverius studijų 
metus mes nebuvome net girdėję, kad Kaune 
irgi studijuoja būsimieji provizoriai. Stebino 
ir tai, kad, pasirodo, net kai kurie tie patys 
dėstytojai dėstė ir Vilniuje, ir Kaune.

Aš prašiau, kad mane leistų dirbti 
savarankiškai, nors ir vaistinės punkte. Man 
pasiūlė darbą Krekenavos vaistinėje. Nors ir 
nežinojau, kur ta Krekenava, bet sutikau. Kai 
pasakiau, kur važiuosiu dirbti savo naujajai 
pažįstamai Reginai Stonkutei, ji uždainavo: 
“Ten netoli Krekenavos oi, stovi karčiama 
ružava oi, oi, oi”. Pasirodo, kad ji buvo ne tik 

įdomi pašnekovė, bet dar ir dainininkė.
Reginą Stonkutę, žemaitę, paskyrė 

dirbti į mano vaikystės ir jaunystės 
miestą Anykščius. Mūsų bendravimas 
tęsėsi ir kai ji dirbo Debeikų (Anykščių 
r.) vaistinės vedėja. Mano tėvams ji 
parūpindavo vaistų, dalyvavo mano 
išleistuvėse į sovietų armiją.

Darbas ir saviveikla
Kai grįžau iš armijos, R. Stonku-

tė-Žukienė jau dirbo Vyriausiosios 
farmacijos valdybos (VFV) viršininko 
pavaduotoja prekybos reikalams. Aš 
irgi pradėjau dirbti VFV, todėl buvo 
nemažai bendrų reikalų, nes reikėdavo 
tirti visokius skundus, vaistinėse domė-
tis aprūpinimu vaistais ir t.t.

Regina Žukienė mėgo naujoves, 
buvo aktyvi organizuojant įvairius 
renginius. Bendraudama su E. Šim-
kūnaite, dažnai padėdavo saviveikloje, 
ypač mums su Kavarsko vaistinės 
vedėju P. Kuliešiumi, būnant pranešė-
jais koncertų metu, kurie vykdavo po 
vaistinių darbuotojų konferencijų.

Reginos Stonkutės ir kitų farmacin-
inkų paragintas parašiau pjesę „Vienoje 
vaistinėje“. Pjesėje vaizduojamas 
vienos kaimo vaistinės gyvenimas. 
Vaidino apie dešimt farmacininkų. 
Teigiamus vaidmenis vaidino Vla-
das Sakalauskas ir Regina Žukienė. 
R. Žukienės vaidinta asistentė, iš darbo 
atleidus vaistinės vedėją, buvo paskir-
ta vedėja, sutvarkė vaistinės darbą, 
vaistinė buvo apdovanota pereinamąja 
vėliava.

Dirbdamas Druskininkų kurorto 
vaistinės vedėju, jaučiau R. Žukienės 
nuolatinį dėmesį ir paramą Druskin-
inkų vaistinei. Druskininkų kurorte 
tais laikais gydėsi daug žmonių iš visos 

Sąjungos. Jie mokėdavo ne tik prašy-
ti, bet ir reikalauti. R. Žukienė daug 
atidavė energijos besirūpindama Li-
etuvos gyventojų aprūpinimu vaistais 
tais laikais, kai vaistų labai trūko. Jos 
rūpestį jautė ir Lietuvos farmacijos 
gamybos įmonės: ypač „Sanitas“, 
Švenčionių vaistažolių farmacijos 
fabrikas ir kt.

R. Žukienė skaitė įdomius praneši-
mus farmacininkų suvažiavimuose, 
konferencijose, pasitarimuose. Sunku 
suskaičiuoti jos parašytus mokslinius 
straipsnius, atsiminimus apie kolegas 
ir t.t. Ji, provizorė, yra socialinių 
mokslų daktarė.

Dirbame ir šiandien
Džiugina Reginos Žukienės pas-

tarųjų metų darbai: dvi knygos apie 
Lietuvos farmacininkus. Ir dabar, nors 
šiais metais švenčia garbingą jubi-
liejų, ji renka medžiagą apie Lietuvos 
farmaciją, rašo knygą apie farmacijos 
istoriją, kaip ji sako: „kad neišnyktų be 
pėdsakų Lietuvos farmacijos istorija, 
kad mūsų laikmetis išliktų ateinanči-
oms kartoms“.

Nuoširdžiai dėkoju Reginai Žuk-
ienei už pagalbą man, irgi rašančiam 
apie Lietuvos vaistines. Jos patarimai 
man labai reikalingi ir naudingi. 
Gimtadienio proga linkiu, kad ilgai 
neblėstų toji energija, kuri suspindėtų 
ateityje parašytuose darbuose.

Provizorius Vytautas Sedelskis
Kaunas, 2003 m. gegužė 

„Vienoje vaistinėje“. Asistentė - R. Stonkutė (dešinėje)

jubiliejai
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Jokių didžių dalykų nepasiekta be entuziazmo.
R. V. Emersonas

Nepasitikėkite žmogumi, kuriam viskas atrodo gera, kuris viską laiko 
blogu, o visų labiausiai – žmogumi, kuris į viską žiūri abejingai.

J. K. Lavateris
Nebijok priešų – blogiausiu atveju jie gali tave nužudyti. Nebijok 
draugų – blogiausiu atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingų – 
jie nežudo ir neišduoda, bet tik su jų tyliu sutikimu žemėje vyksta 
išdavystės ir žudynės.

A. Jasenskis
Kad galėtume mylėti gėrį, turime visa širdim nekęsti blogio.

V. Volfas
Būti apdairiam – nereiškia klaidų niekada nedaryti, svarbu klaidų 
nekartoti.

K. N. Bouvis
Visi žmonės klysta, bet didieji žmonės ir prisipažįsta klydę.

B.de Pontenelis
Pripažinęs savo silpnumą žmogus tampa stiprus.

H. Balzakas
Visa gyvenimo prasmė – nepabaigiama kova su nežinomybe, amžinos 
pastangos pažinti daugiau.

E. Zola
Žmogus pažįsta pats save tik tiek, kiek jis pažįsta pasaulį.

J. V. Gėtė
Laimingi gimė tie, kurie savo darbais paliks apie save amžiną 
atminimą.

Periklis
Iš visų pasaulio dovanų lieka tik geras vardas, ir nelaimingas tas, 
kuris net to nepalieka.

Saadis
Kiekvienas žmogus nori būti laimingas, turi būti laimingas ir turi 
teisę būti laimingas.

N. Šelgunovas
Žmogus sutvertas laimei kaip paukštis skrydžiui.

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

E. Foichterslebenas
Rūpindamiesi kitų laime, surandame ir savąją.

Platonas
Žmogus gyvena žemėje ne tam, kad taptų turtingas, o tam, kad taptų 
laimingas.

Stendalis
Laimingiausias tas, kuris laime apdovanoja daugiausia žmonių.

D. Didro
Tiesa, esama sunkių valandų, bet priešinkis joms; atsuk blogiui 
nugarą, ir vidinis tavo pavasaris neapgaus. Net senatvę, ir tą ne 
visuomet palenkia šalta nakties tamsa.

Lukrecijus
Troškimai būtini, kad gyvenimas nuolat judėtų į priekį.

S. Džonsonas
Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones.

A. Einšteinas
Mūsų gyvenimas – kelionė, idėja – vadovas. Nesant vadovo viskas 
sustoja. Tikslas prarastas, ir jėgų tarsi nebuvę.

V. Hugo
Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukia, joks vėjas nebus palankus.

Seneka

mInčIų aruodas

P r o v i z o r ė 	 E l E n a  Š i d -
lauskaitė-stankevičienė šių	metų	
kovo	27	dieną	šventė	gražų	75-ių	metų	jubiliejų

 Kas aš be medžio, be žolės, be paukščio,
 Be priėjimo prie žmogaus, be žvilgsnio,
 Kuris mane sutinka ir palydi?
    J. Marcinkevičius

Provizorė Elena Šidlauskaitė-Stankevičienė, 1950 metais 
baigusi Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakulteto 
Farmacijos skyrių, buvo paskirta asistente į Vievio vaistinę. 
Dirbdama vaistinėje, kartu Vievio vidurinėje mokykloje dėstė 
fizinę geografiją.

Po metų pakviečiama dirbti į Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto Biochemijos katedrą vyr. laborante. Po pusmečio 
ištekėjo už miškininko Jono Stankevičiaus ir persikėlė į Kauną. 
Kaune savo gyvenimą susiejo su pramonine vaistų gamyba. 
Chemijos – farmacijos fabrike „Sanitas“ dirbo ampulių cecho 
meistre, o po poros metų tapo šio cecho viršininko pavaduotoja. 
Ampulių gamyba labai atsakingas darbas. Pagaminti preparatai 
skirti injekcijoms, todėl turi būti labai aukštos kokybės ir sterilūs.

Elena Stankevičienė labai kruopšti ir darbšti, todėl jai darbas 
sekėsi, ir ji lipo karjeros laiptais. Dirbo ampulių cecho viršin-
inke, eksperimentinės laboratorijos viršininke, gamyklos vyr. 
inžinieriaus pavaduotoja, o nuo 1977 metų gamyklos direktoriaus 
pavaduotoja bendriems reikalams kadrų ir buities problemoms 
spręsti. 1988 m. išėjo į pensiją.

Dirbdama gamykloje, Elena Stankevičienė daug dėmesio 
skyrė dirbančiųjų reikalams, jų darbo ir poilsio sąlygų gerinimui, 
aktyviai dalyvavo fabriko ir miesto visuomeniniame gyvenime.

Būdama pensijoje, taip pat nesėdi sudėjusi rankų – įkūrė 
gamyklos „Sanitas“ darbo veteranų klubą „Goda“, kurių nariais 
tapo 42 sanitietės, dirbusios gamykloje ne mažiau kaip 15 metų. 
Klubo uždavinys: vienišų, ligotų narių globa, pagalba nelaimės, 
ligos ar mirties atvejais, klubo narių pagerbimai jubiliejų proga, 
bendri pasišnekučiavimai, susirinkimai.

Jubiliejaus proga linkime Elenai Stankevičienei geros sveika-
tos ir giedrios nuotaikos, vaikų ir anūkų meilės, neišsenkančios 
energijos ir ilgų laimingų gyvenimo metų!

Dr. Regina Žukienė ir kiti buvę bendradarbiai

kad vaistinėje eilė grėsmingai ilgėja, o tu tūpčioji vietoje. Neretai 
dalyvauju įvairiuose farmacijos renginiuose, suvažiavimuose, kon-
ferencijose, vykstu į komandiruotes, kovoju su „Glavlitu“ dėl mūsų 
parengtų leidinių ir t. t.

Ką patartumėte besirengiantiems studijuoti farmaciją?
Patariu prieš tai gerai susipažinti su farmacijos darbo specifika 

ir su aukštojoje mokykloje dėstomomis disciplinomis, kad vėliau 
netektų keisti savo apsisprendimo.

Ar farmacijoje atradote savo pašaukimą?
Taip, nors dažnai pagalvoju, kad mano “pašaukimui” būtų buvę 

geriau, jei būčiau gimęs bent 30 metų vėliau.

Kokias žmogaus savybes labiausiai vertinate?
Tai sąžiningumas, teisingumas, drausmingumas, žodžio laikyma-

sis, punktualumas, santūrumas, nesavanaudiškumas, tvarkingumas 
ir darbštumas.

 Manytume, kad visos šios savybės, kurias paminėjo gerbiamas 
provizorius Jonas Šimkevičius, jam ir yra labiausiai būdingos.

Ačiū už atsakymus.

Toronte, 1999 m.

Torontas, lietuvių kapinės, 1999 m.

jubiliejai

Albertas Bertulis
Provizorius, medicinos mokslų daktaras

Gimė 1953 m. balandžio 21 d. Kėdainių rajone, 
Papurvių km., ūkininkų Stefanijos ir Petro Ber-
tulių šeimoje. 1971 m. A. Bertulis baigė Kauno 
m. 17-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. – Kauno 
medicinos instituto Farmacijos fakultetą. Baigęs 
dvejus metus stažavosi Farmacijos fakultete. 1979 
m. pradėjo dirbti farmacijos fabrike „Sanitas“ vyr. 
chemiku, po to cecho viršininku, vyr. inžinieriumi. 
Nuo 1989 m. dirbo generaliniu direktoriumi. 1997 
m. išrinktas AB „Sanitas“ valdybos pirmininku.

1990 m. Charkovo chemijos ir farmacijos 
institute apgynė disertaciją „Transdermalinių 
terapinių sistemų technologijos ir analizės metodų 
sukūrimas“. Organizavo tokių preparatų gamybą 
AB „Sanitas“.

Jis nuolat domisi naujausia vaistų gamybos 
technologija bei geros gamybos praktika. Nuo 
1997 m. vadovauja kokybės valdymo sistemos 
diegimui AB „Sanitas“ bei esamos gamybos ren-
ovacijai pagal GMP reikalavimus.

A. Bertulis yra 10 išradimų ir 30 mokslinių 
straipsnių apie farmaciją bendraautorius. 1997 
m. įkūrė Lietuvos farmacijos pramonės įmonių 
asociaciją, yra jos prezidentas. Dalyvauja įvairiose 
grupėse, kurios rengia nacionalinės vaistų poli-
tikos ir farmacijos pramonės plėtros programas.

Žmona Kristina Rainytė-Bertulienė – provi-
zorė.

Sveikiname jubiliejaus proga
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Š I L TA I 	M I LDĄ 	 S I AURUSA I T I ENĘ	
PRISIMENA
UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ generalinis direkto-
rius Algimantas	Blažys

Mildą Siaurusaitienę pažinojau apie 20 metų. Mes sovietiniais 
laikais dirbome Sveikatos apsaugos ministerijos skirtinguose departa-
mentuose. Nepriklausomybės metais aš dirbau pirmojoje Vyriausybėje, 
buvau atsakingas už farmaciją, tačiau daugiausia bendraudavau su 
Vladu Sakalausku, Henriku Petkevičiumi, todėl Mildą Siaurusaitienę 
pažinojau, galima sakyti, iš matymo.

Prieš dešimtį metų buvo įkurta „Berlin–Chemie“ AG atstovybė 
Lietuvoje, kurios vadovu buvau paskirtas. Reikėjo specialisto, kuris 
tvarkytų vaistų registracijos reikalus. Vladas Sakalauskas pasiūlė 
priimti šiam darbui provizorę Mildą Siaurusaitienę. Jis sakė, kad jinai 
„nelengvas“ žmogus, tačiau labai gera darbuotoja. Dirbant kartu, man 
gi atrodė, kad ji ir labai gera darbuotoja, ir geras žmogus. Ji mūsų fir-
moje dirbo nuo 1994 metų  iki pat mirties, ir dėl jos darbo nebuvo jokių 
problemų. Kaip žinome, vaistų registracijai labai dideli reikalavimai. 
Ji visus dokumentus tvarkė labai preciziškai, visus darbus atlikdavo 
labai kruopščiai. Prisipažinsiu, kartais norėjosi vaistų registracijos 
dokumentus sutvarkyti ne iki galo, kaip nors „pritempti“, tačiau Mil-
da niekada to neleisdavo. Ji labai gynė farmaciją ir sakydavo: „Aš 
provizorė ir kitaip daryti negaliu“. Milda Siaurusaitienė – tai sąžiningo 
darbuotojo pavyzdys. Prisimindamas Mildą, aš dažnai pagalvoju, kad 
reikia kiekvienam taip gerbti savo profesiją, kaip gerbė jinai. Kiekvienas 
privalo išlikti sąžiningu savo profesijai.

Būdavo įvairių švenčių, pobūvių. Milda Siaurusaitienė, jeigu darbo 
metu būdavo labai susikaupusi, tai pramogų metu visai kitas žmogus: 
linksma, sąmojinga, turėjo puikų humoro jausmą.

Jeigu ne tragiška lemtis, manau, kad ji būtų iki šiol dirbusi su mumis. 
Apie Ją galiu pasakyti tik labai gerus žodžius.

UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ vadybininkė, Lietuvos 
farmacijos sąjungos viceprezidentė Birutė	Karnickienė

Buvusią kolegę Mildą Siaurusaitienę prisimenu, kaip labai atsida-
vusią darbui ir savo darbovietės patriotę. Kai dirbo ar tai Vyriausiojoje 
farmacijos valdyboje, ar tai Valstybinėje Vilniaus zonos vaistinių įmonė-
je, ar „Berlin–Chemie“ – jinai visuomet didžiavosi savo darboviete ir 
aktyviai gindavo jos interesus.

Dar man įstrigo tai, kad buvo labai platus jos domėjimosi ratas. Kai 
1999 m. rugsėjo mėnesį kartu buvome FIP Kongrese Barselonoje, Milda 
domėjosi ne tik buitiniais dalykais, bet ir visus skatino skirti reikiamą 
dėmesį ir dvasiniai sričiai, visus agitavo aplankyti S. Dali muziejų, 
geriau pažinti šalies kultūrą.

Man ilgą laiką su Milda teko bendrauti kartu dirbant LFS Valdyboje. 
Dirbdama atsakingose LFS sekretorės pareigose, ji labai kruopščiai 
tvarkė visą LFS dokumentaciją.

Milda Siaurusaitienė nebijojo reikšti savo nuomonę dėl viso to, kas 
galėtų kenkti farmacininko vardui. Suprantama, tai ne visada visiems 
galėjo patikti, tačiau už teisingumą, reiklumą bendradarbių ji buvo 
gerbiama.

        Laiką gyvenimo vėjas
        Greitai į praeitį gena…
Šiemet provizorei
JANINAI	M I L D A I 	 F I L I -
P A V I Č I Ū T E I - S I A U R U S A I T I E N E I
būtų	šešiasdešimt

Trumpa biografija
Gimė 1943-05-14 Kelmės r. Tytuvėnų miestelyje.
1961 m. baigė Tytuvėnų vidurinę mokyklą.
1961–1966 m. mokėsi Kauno medicinos instituto (dabar universitetas) 
Farmacijos fakultete.
1966 m. baigė farmacijos studijas ir gavo provizorės diplomą.
1966–1972 m. dirbo Trakų rajono centrinėje vaistinėje provizore 
analitike, inspektore, vedėjo pavaduotoja.
1973–1988 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiosios far-
macijos valdybos (VFV) Vaistinių organizacinio skyriaus inspektorė, 
skyriaus viršininko pavaduotoja, skyriaus viršininkė.
1989–1991 m., reorganizavus VFV, Respublikinio gamybinio susiv-
ienijimo „Farmacija“ Farmacijos organizacinio skyriaus viršininkė.
1991–1993 m. (reorganizavus minėtą susivienijimą) dirbo Valstybinės 
Vilniaus zonos vaistinių įmonės generalinio direktoriaus pavaduotoja.
Nuo 1994 m. iki mirties – „Berlin–Chemie“ Menarini Group at-
stovybės vadybininkė.
1992–1995 m. – Lietuvos farmakopėjos komiteto komisijos pirmin-
inkė.
Nuo 1995 m. – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakopėjos 
komisijos Vaistų nomenklatūros ir ženklinimo pakomisijo pirmininkė.
Nuo 1984 m. Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos, vėliau 
Lietuvos farmacijos sąjungos sekretorė, valdybos narė.
1999 m. išrinkta Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidente.
Mirė 1999-12-26.

Jau ketvirti metai, kai Jos nebėra mūsų tarpe. Jubiliejinį gimtadi-
enį galėsime tiktai uždegti žvakutę Jos amžinojo poilsio vietoje, ir 
galėsime pasakyti: „Milda, mes Tavęs nepamiršome…Mes tęsiame 
Tavo pradėtus darbus…“

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba

Pro memoria

M. Siaurusaitienė (kairėje) provizore 
B. Karnickiene, Viena, 1999 m.

M. Siaurusaitienė pirma iš dešinės. Respublikinis provizorių konkursas, Panevėžys, 1987 m.

Vis mažiau ir mažiau lieka farmacijos mohikanų, su kuri-
ais teko bendrauti, semtis iš jų gyvenimo patirties, dalintis 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

Tokių specialistų, kaip provizorius Pranas Kuliešius, 
nuoširdaus ir pasiaukojamo darbo dėka po karo Lietuvoje buvo 
greitai atkurtos sugriautos vaistinės, 
statomos naujos, rūpinamasi medika-
mentiniu aptarnavimu.

Provizorius, LFS Garbės narys, 
Pranas Kuliešius gimė 1917 m. ank-
styvą pavasarį. Anapilin išėjo taip pat 
pavasarį. Gal ir nulėmė Prano meilę 
grožiui, menui, ir tai Jį lydėjo visą 
gyvenimą, kad į pasaulį atėjo tada, 
kai jau budo gamta ir visa, kas gyva, 
skelbė džiaugsmą ir grožį…

Neatsitiktinai Jis tapo„Vaidilos“ 
teatro aktoriumi, mokėjo džiaug-
tis farmacijos pažanga, rūpinosi 
žmonių sveikata, buvo gerbiamas 
gyventojų, gilino specialybės žinias, 
neakivaizdiniu būdu baigė aukštąjį 
farmacijos mokslą, sėkmingai dirbo 
įvairiose pareigose.

Daug metų džiaugėsi vaiskia pa-
vasarių žaluma, atliktais darbais. Pra-
nas pavasarį paliko besiskleidžiančią 
naujam gyvenimui prabudusią gamtą, 
artimuosius, kolegas, visus tuos, 
kuriems padėjo vaistais, guodė geru 
žodžiu ar džiugino skambiu dainos posmu…

Su Pranu Kuliešiumi susipažinau po karo, Jam dirbant Vyr-
iausiosios farmacijos valdybos Panevėžio rajoninėje kontoroje 
vyr. inspektoriumi. Jis ne kartą lankėsi Krekenavos vaistinėje. 
Man, tik pradėjusiam dirbti vaistinės vedėju, Prano patarimai, 
pamokymai buvo labai naudingi.

Krekenavos vaistinėje Panevėžio rajoninės kontoros pere-
inamosios vėliavos įteikimo iškilmės dalyvius P. Kuliešius 
nustebino šventės įžanga ir nepakartojamomis operų arijomis.

1950 m. Pranas Kuliešius paskiriamas Kavarsko (Anykščių 
r.) vaistinės vedėju. Juo dirbo 36 metus, po to – iki išėjimo į 
pensiją – provizoriumi technologu.

Pranas Kuliešius visada mėgo teatrą ir dainą. Jo ak-
torinis talentas dažnai buvo matomas vaistinių darbuotojų 
suvažiavimų, konferencijų, pasitarimų metu rengiamuose 
koncertuose: dažnai Jis būdavo pranešėju – konferansje. Pro-
gramą labai pagyvindavo Jo įdomūs pasakojimai iš vaistinių 
gyvenimo, kas labai patikdavo žiūrovams. Kaip sakė Pranas 
Kuliešius: „Nors farmacijos sistemoje išdirbau daugiau kaip 
60 metų, tačiau, teisybę pasakius, daugiau džiaugsmo dūšiai 
suteikė scena“.

Sunku būtų išvardinti provizoriaus Prano Kuliešiaus atlik-
tus darbus: daug nuveikė atstatant Panevėžio krašto vaistinių 
ūkį; Kavarske pastatė naują vaistinę; nuoširdžiai rūpinosi 
gyventojų aprūpinimu vaistais; Anykščiuose ir Kavarske 

vadovavo dramos rateliams; neužmirštamai skambėjo jo 
atliekamos operų arijos…

Kolegos Prano netektis mums dar kartą primena mūsų 
laikinumą šioje žemėje. Lieka nepamirštami tiktai darbai…

Brangusis Pranai, ilsėkis ramybėje Anykščių kapinėse. 
Šio krašto žemėje pasiliko giliai įspaustos Tavo pėdos…

Provizorius Vytautas Sedelskis
ir kiti buvę kolegos

PRANAS	KULIEŠIUS
1917-03-07 – 2003-05-02

Pro memoria

Anapilin išėjo 1961 m. baigęs Kauno medicinos 
instituto Farmacijos fakultetą provizorius Alfonsas 
Pilipavičius (1937–2003).

Liūdime netekę Kolegos, Bičiulio, Bendražygio ir 
nuoširdžiai užjaučiame Jo šeimą, gimines ir artimuosius.

Tegul bus Tau lengvas Kauno žemės grumstelis, tegul 
Tave sušildys mūsų uždegtos žvakutės liepsna…

Ačiū Tau ir sudie!

Buvę kurso draugai

Nuoširdžiai užjaučiame LFS Garbės narį, provizorių 
Vladą Sakalauską dėl brolio Antano mirties. 

LFS valdyba

Nuoširdžiai užjaučiame LFS Garbės narę, provizorę 
Adelę Karaciejūtę dėl sesers Elenos mirties.

LFS valdyba
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ŽYMUSIS	SENOSIOS	RUSI-
JOS VAISTININKAS 
KAROLIS	VOLDEMARAS	

F E R E I N A S
Skaitydami senųjų Lietuvos farmac-

ininkų biografijas, dažnai užtinkame: 
„dirbau Maskvoje pas Fereiną ar Fereino 
vaistinėje“.

Atsitiktinai man į rankas pateko 1934 
metų „Farmacijos žinių“ žurnalo pirmas 
numeris, kuriame rašoma apie šį garsųjį 
farmacininką. Straipsnį apie K.V. Fereiną 
parašė dr. Hansas Hegeris iš Vienos, kuris 
gerai pažinojo Fereiną ir svečiavosi jo 
namuose Maskvoje. Paskutiniaisiais XIX 
amžiaus dešimtmečiais Karolis Volde-
maras Fereinas beveik kasmet atvykdavo 
iš Maskvos į Vieną dalyvauti generalini-
uose austrų vaistininkų sąjungos ar austrų 
farmaceutų draugijos posėdžiuose. Vien-
ame tokių posėdžių dr. H. Hegeris ir K.V. 
Fereinas ir susipažino.

Karolio Voldemaro tėvas Karolis 
Fereinas buvo gimęs Vokietijoje (1802 
m.) Dvylikos metų jis atvyko į Sankt Pe-
terburgą. Čia jis mokėsi, dirbo vaistinės 
mokiniu, tapo vaistininko padėjėju, o 
vėliau ir provizoriumi. Maskvos uni-
versitete jis įsigijo farmacijos magistro 
laipsnį. 1833 m. apsigyveno Maskvoje, 
nusipirko Staro-Nikolskaja vaistinę. 1871 
metais vaistinę paveldėjo jo sūnus Karolis 
Voldemaras Fereinas, gimęs 1834 metais. 
Kaip ir tėvas, Karolis Voldemaras tapo 
provizoriumi.

Vaistinė buvo žymioje Nikolskaja gat-
vėje (sovietiniais laikais, atrodo, ši gatvė 
vadinosi 25-oje Oktiabria), netoli nuo cen-
tro, tarp Dzeržinskio ir Kremliaus aikščių.

Vaistinė buvo didelė, dviejų aukštų, 
labai puošni. Pirmame aukšte buvo nere-
ceptinių vaistų, parfumerijos ir kosmetikos 
prekių prekybos salė, antrame – receptinių 
vaistų pardavimas. Šioje salėje kasdien 
dirbdavo apie 10 receptarų. Vaistinės ofici-
na buvo labai graži. Ją puošė marmuro ko-
lonos su bronziniais kapiteliais, vaistinės 
baldai taip pat buvo prabangūs, spintos su 
veidrodžiais, kurie dar labiau didino salę. 
Šalia buvo didelis asistentų kambarys, 
kuriame kasdien būdavo pagaminama 
virš 1500 įvairių vaistų formų, kai kurios 
buvo labai sudėtingos: piliulės, milteliai, 
kapsulės, sterilios vaistų formos ir kt. 
Reikia atminti, kad tuomet nei biuretinių 
sistemų, nei dabar vartojamų daugelio 
mažosios mechanizacijos priemonių nebu-
vo. Vaistinėje dirbo farmacininkai vyrai, 
tuo metu moterys net neturėjo teisės būti 

farmacininkėmis. Vaistinėje dirbo 188 
žmonės, iš jų farmacininkų – 115. Vienoje 
pamainoje dirbdavo apie 40-50 asistentų.

Sovietinės valdžios metais ši Sta-
ro-Nikolskaja vaistinė veikė. Joje ir man 
teko ne kartą lankytis ir pirkti vaistų. Tiesa, 
ji jau nebuvo tokia puošni ir gamybos 
pobūdis buvo pasikeitęs. Receptus priim-
davo pirmame aukšte. Tačiau vaistinė 
vis tiek buvo išlaikiusi savo didingumą, 
ir žmonės dar vis buvo įpratę ją vadinti 
Fereino vaistine.

Fereinas mėgo lietuvius farmacinink-
us, vertino jų stropumą, sąžiningumą. Pas 
Fereiną dirbo ir Kybartų vaistininkas prov. 
Č. Budrevičius, prof. K. Grybauskas, mano 
dėdė Žarėnų vaistininkas P. Juškevičius, 
Šiaulių vaistininkas – pedagogas S. Jure-
vičius, Lietuvos farmacijos referentas St. 
Nasvytis, rašytojas A. Žukauskas-Vien-
uolis, Kauno universiteto dėstytojas M. 
Žvirėnas, prof. P. Raudonikis, prof. B. 
Šiaulis ir kiti Lietuvos farmacininkai.

Kaip rašo dr. H. Hegeris, vaistinėje 
darbai buvo paskirstyti: vieni asistentai 
gamino tik piliules, kiti – mikstūras, treti 
– miltelius, tepalus ir t. t. Atskiri kontro-
lieriai atsverdavo ir išduodavo asistentams 
stipriai veikiančias medžiagas, nuodus bei 
tikrindavo pagamintus vaistus. Asistentas 
mintinai turėdavo pasakyti, kokių ir kiek 
ingredientų panaudojo vaistui pagaminti. 
Be to, kontrolieriai pagamintus vaistus 
tikrino organoleptiškai, o kai kada dary-
davo ir cheminę analizę.

Vaistinė turėjo ir laboratoriją, kurioje 
tikrindavo gaunamų medikamentų kokybę 
bei atlikdavo analizes ir privatiems asmen-
ims bei organizacijoms. Vaistinėje buvo 
įrengtas poilsio kambarys ir valgomasis, 
nes dirbantieji čia pat vaistinėje ir pietau-
davo. Vaistinė dirbo ir visą naktį. Dirbama 
buvo pamainomis, todėl vaistininkų padė-
jėjai kartu galėjo ir studijuoti universitete.

A. Fereinas netoliese esančioje gat-
vėje „Krivokolenij pereulok“ gyveno ir 
turėjo savo fabriką, gaminantį vaistus ir 
tvarstomąją medžiagą, bei vaistų urmo 
sandėlį. Be to, kasdien gamindavo apie 
500 kg ledo.

Urmo sandėlyje :dirbo 100 žmonių, 
iš jų apie 50 farmacininkų, chemijos – 
farmacijos fabrike – 98 žmonės, iš jų  - 
14 farmacininkų. Iš viso pas K. Fereiną 
dirbo apie 450 žmonių, iš jų apie 180 
farmacininkų.

Ne tik Karolis Voldemaras Fereinas, 
bet ir jo tėvas labai kreipė dėmesį į gami-
namų vaistų kokybę. Jis kasmet viešai ne-
toliese esančioje aikštėje, sovietų valdžios 
metais vadintoje Dzeržinskio aikšte, 
sudegindavo seną, vaistinėje neišparduotą, 

augalinę žaliavą. Tai žmonėms darydavo 
didelį įspūdį ir didindavo vaistinės klientų 
skaičių.

Karolis Voldemaras Fereinas vis-
tininkų buvo labai gerbiamas. Jis buvo 
Maskvos Farmaceutų draugijos pirmin-
inkas, o 1893 metais įsteigė Rusų farma-
ceutų pensijų kasą, kuri jau po ketverių 
metų turėjo 6 000 narių ir 400 tūkstančių 
rublių kapitalą. Šios kasos steigimo išlai-
das padengė pats K.V. Fereinas. Taip pat 
savo lėšomis jis įrengė Maskvos botanikos 
sode bakteriologijos – žemės ūkio eksper-
imentinę stotį, kurią padovanojo valstybei. 
Netoli Maskvos turėjo dvarą.

Jis taip pat buvo austrų Vaistininkų są-
jungos, austrų Farmaceutų draugijos nariu 
ir daugelio rusų organizacijų garbės nariu. 
K. V. Fereinas buvo gražios išvaizdos ir 
kilnaus būdo.

Rusijos revoliucijos pradžioje K.V. 
Fereinas išvyko gydytis į Krymą ir ten 
1918 metais, turėdamas 84 metus, mirė. Jo 
žmona ir sūnus jau buvo mirę. Anūkė buvo 
skulptorė ir buvo nulipdžiusi jo biustą.

Fereino chemijos-farmacijos fabrikas, 
esantis Krivokolenij skergatvyje po karo 
tapo tvarsliavos gamybos įmone. Man 
teko jame lankytis. Lietuva iš šio fabriko 
pirkdavo sterilius tvarsčius.

Šalia fabriko buvo namas, kuriame 
gyveno provizorius K.V. Fereinas. Jame 
sovietiniais metais buvo Visasąjunginė 
medikamentų ir medicinos prekių tiek-
imo organizacija – SSSR Vyriausiosios 
farmacijos valdybos kontora „Sojuzfarm-
torgas“. Kasmet tekdavo man ir kitiems 
Lietuvos Vyr. farmacijos valdybos darbuo-
tojams vykti į šią kontorą, vežti Lietuvos 
paraiškas medikamentams, jas apginti, 
prašyti Lietuvai papildomų fondų vais-
tams. Fereino buto didingumą primindavo 
dideli kambariai, kuriuose dirbdavo po 20 
darbuotojų, tačiau namų puošnumas jau 
buvo dingęs. Sienos, nors ir buvo remon-
tuojamos, dažomos, tačiau atrodė apšepu-
sios, kai kurie kambariai pertvaromis buvo 
padalyti į mažus kabinetėlius, marmuriniai 
laiptai nuimti…Laikas negailestingas, jis 
sunaikina ne tik žmones…

Dr. Regina Žukienė

Farmacijos istorija

Provizorę	Mildą	Siaurusaitienę	
prisimenant…

Jau trejetas metų, kai Mildos Siaurusaitienės nebėra mūsų tarpe. 
Tai didelė netektis Lietuvos farmacininkų šeimai.

Gerai prisimenu, kai 1972-ųjų metų vasarą provizorė Milda 
pradėjo dirbti Vyriausiosios farmacijos valdybos Farmacijos organ-
izaciniame skyriuje inspektore. Ji jau turėjo gerą vaistinės darbo 
patirtį. 1966 metais baigusi Kauno medicinos institutą, metus dirbo 
Trakų vaistinės receptare – kontroliere ir penketą metų vaistinės 
vedėjo pavaduotoja.

Energinga, smalsi, darbšti, patekusi reikliai mokytojai – Farmaci-
jos organizacinio skyriaus viršininkei Adelei Karaciejūtei, ji greitai 
perėmė jos patyrimą ir, praėjus vos pusei metų, tapo jos pavaduotoja. 

Su Milda Siaurusaitiene Maskvoje
Kartu su Milda Siaurusaitiene 1975 metais buvau Maskvos 1-ojo 

medicinos instituto vadovaujančių farmacijos darbuotojų kursuose. 
Abi gyvenome viename kambaryje, Maskvos pakraštyje, prastame 
instituto bendrabutyje. Bendrabutyje sąlygos kartais būdavo net anti-
sanitarinės, tačiau Milda nemėgo dejuoti. Su skuduru ir šepečiu pačios 
plaudavome grindis. Mūsų kolegė – Tomsko srities Farmacijos valdy-
bos viršininko pavaduotoja nemėgo mums padėti. Valgį gaminomės 
pačios bendrabučio virtuvėje, nes mūsų kišenės neleido išlaidauti. 

Milda, nors nedidukė, buvo daili. Visada domėjosi savo išvaizda, 
mėgdavo pasigražinti. Net ir labai skubėdama, niekada neišeidavo į 
institutą dailiai nesusišukavusi plaukų, nepasidažiusi blakstienų, lūpų. 
Sekė madą, įmantriai užsirišdavo skarelę, pati prisitaikydavo ir net 
pasisiūdavo rūbus. Ne vienas kursantas žvilgčiojo į ją.

Po paskaitų lankėme teatrus, muziejus. Stengėmės kuo daugiau 
pamatyti ir išgirsti. Mildos dėka, nes ji turėjo pažįstamų Lietuvos ak-
torių, besistažuojančių Maskvos Didžiajame teatre, pasisekė pamatyti 
ir Didžiojo teatro spektaklių. Šiaip pakliūti į juos buvo neįmanoma. 
Didelį įspūdį mums paliko baletas „Angara“.

Milda labai apgailestavo, kad dėl kursų negalėjo pirmą mokslo 
dieną į mokyklą nuvesti sūnaus. Jis buvo pirmokas. Kasdien jam 
skambindavo telefonu ir teiravosi, kaip jam sekasi.

Mildos vyras buvo aistringas žvejys, todėl ji mokėjo gaminti 
įvairių žuvies patiekalų, ir kursantus išmokė vieną jų pagaminti. Į 
puodą ant dugno dėdavo daržovių (morkų, svogūnų), ant jų – šviežios 
žuvies gabaliukų, vėl daržovių, ir vėl žuvies. Taip susluoksniuodavo 
kelias eiles, paskanindavo druska ir prieskoniais, ant viršaus pildavo 
majonezo. Iš pradžių patroškindavo ant plytelės, paskui dėdavo į 
orkaitę. Šis jos pagamintas valgis visiems labai patiko.

Rudenį ji mėgdavo vaikščioti, kai dulkdavo smulkus lietus ar 
kildavo rūkas. Kai Maskvoje mes dejuodavome ir skųsdavomės 
blogu oru, ji sakydavo, kad toks oras labai tinka odai, jis ją jaunina.

Volgograde
Po poros metų grupė vaistinių vedėjų ir mudvi su Milda skri-

dome komandiruotėn į Volgogradą pasidalinti darbo patirtimi. Mus 
draugiškai sutiko Volgogrado srities farmacijos valdybos darbuotojai 
ir stengėsi mums kuo daugiau parodyti. Milda tuomet nekaip jautėsi, 
nors stengėsi to neparodyti. Ji laukėsi dukters, nors mes apie tai dar 
nežinojome.

Volgogradas mus nustebino. Jis palei Volgą tęsiasi daugiau kaip 
70 kilometrų, o miesto plotis vos 1,5 km. Aplink miestą – stepės, 
kuriose vilnija ištisa kviečių jūra. Kur ne kur stepė išraižyta gilių 
griovų. Tai pavasario liūčių liekanos.

Aplankėme Antrojo pasaulinio karo žiaurių mūšių vietas, žymųjį 
Volgogrado panteoną – monumentą. Niekaip negalėjome suprasti, 
kodėl vokiečiai neįstengė paimti šio, plytinčio stepėje, miesto. Iš 
esmės jis jau buvo jų rankose, tiktai priešinosi miesto pakraštyje 
esanti gamykla. Ir štai čia maršalas Paulius prarado visą savo armiją…

Milda labai domėjosi Volgogrado vaistinių darbu, kolegoms 
draugiškai šį bei tą patarinėjo. Vaistinių darbuotojai norėjo, kad jų 

vaistinės būtų gražios, bet skonio net ir jų dailininkams aiškiai stigo…
Plaukėme Volgos-Dono kanalu. Labai mielai mus priėmė ant 

šio kanalo kranto įsikūrusioje naujoje vaistinėje. Didžiulė prekybos 
salė, o viename kampe dailininkas ar architektas sugalvojo prisodinti 
aukštų metalinių grybų. Niekaip negalėjome suprasti nei praktinės, 
nei estetinės jų reikšmės. Bet vaistinės darbuotojams tai atrodė labai 
gražu…

Ten mus vaišino nuostabia žuviene iš eršketo ir juodais ikrais, 
kurių mums atnešė nemažą pusdubenį ir ragino valgyti šaukštais. 
Kadangi vaistinės vedėjos nebuvo, tai mus priėmė jos pavaduotoja. 
Ji atvirai paaiškino, kad naktį brakonieriai Volgoje sugavo eršketą ir 
štai jos galėjo išvirti žuvienę.

Šiaip tuo metu (apie 1979 m.) Volgograde gyventi buvo nelengva. 
Parduotuvės buvo visiškai tuščios. Vakarienei galėjome nusipirkti 
tik žuvų konservų. Pavalgyti buvo galima tik restorane, bet ten ir 
atitinkamos kainos, o paprastoje valgykloje mėsos patiekalų beveik 
nebūdavo, sriubų skonis taip pat buvo „sovietinis“.

Farmacijos valdybos darbuotojai mums aiškino, kad gyvenant 
Volgograde būtina turėti automašiną, kad galima būtų nuvažiuoti į 
tolimesnius kaimus ir ten nusipirkti avį ar triušių, bei motorinę valtį, 
kad Volgoje galėtum susigauti žuvų.

Archangelske gėrėjomis baltosiosiomis naktimis
Kartu su Milda vykome ir į Archangelską. Ten birželio vakarais, 

vaikščiodamos pagal plačiąją Dviną, gėrėjomės baltosiosiomis 
šiaurės naktimis. 

Ir kelionėje, ir darbe Milda visada buvo draugiška, maloni ben-
drakeleivė ir bendradarbė. Komandiruotėse ji domėjosi tuo, ką galėtų 
pritaikyti Lietuvoje. Teisingai sakoma, kad  galima pasimokyti ir 
ten, kur nieko gero negali būti. Tada pamatai, kaip nereikia dirbti. 
Tačiau Archangelske mus sužavėjo farmacininkių moterų išrading-
umas, darbštumas ir ištvermė. Farmacijos įstaigose ir įmonėse vyrų  
nematėme. Archangelsko srities viršininkė buvo labai energinga ir 
protinga moteris. Ji kartu su kitomis provizorėmis įvedė  mecha-
nizuotą medikamentų apskaitą vaistų sandėlyje. Tai buvo didelė 
naujovė visoje Sovietų Sąjungoje. Smulkus urmas buvo sukon-
centruotas vienoje uždaroje vaistinėje, kitos vaistinės aprūpindavo 
tiktai gyventojus. Farmacininkams dirbti šiame krašte labai sunku. 
Reikia aptarnauti visą Rusijos Europinės dalies Šiaurę. Vaistinėms 
prekės vežamos tik vasarą, kai prasideda navigacija. Aptarnaujamos 
teritorijos skersmuo – keli tūkstančiai kilometrų.

Mus priėmė labai svetingai. Parodė ir vaistines, ir vaistų sandėlį, 
Archangelsko architektūros muziejų po atviru dangumi (kaip mūsų 
Rumšiškės), plaukiojome Dvinos upe, net nuvežė į tais laikais uždarą 
šiaurės uostą Dvinską prie Baltosios jūros. Farmacijos valdybos 
viršininkė sakė, kad šiame krašte gyvenantys žmonės nepaprastai 
darbštūs ir ištvermingi pomorai. Ji sakė, kad čia niekada nebuvo 
vargšų, tik reikėjo turėti norą dirbti. Miškas ir upė visus išmaitindavo. 
Jei kaimietis turėjo tik vieną karvę, kaimynai susidėdavo pinigų ir 
jam nupirkdavo kitą. Visada vienas kitą gelbėdavo ir padėdavo. Ji 
pasakojo, kad taip buvo ikirevoliuciniais laikais.

Milda Siaurusaitienė vadovavo šalies farmacijos reikalams

Kai išėjo į pensiją provizorė Adelė Karaciejūtė, Milda tapo jos 
įpėdine ir sėkmingai tvarkė organizacinius Lietuvos vaistinių reikalus, 
sprendė naujų vaistinių statybos ir interjero klausimus.

Milda buvo aktyvi Respublikinės farmacininkų mokslinės 
draugijos, vėliau – Lietuvos farmacijos sąjungos narė. Padėdavo 
rengti suvažiavimus, konferencijas, tinkamai reprezentavo Lietuvą 
atvykusiems užsienio svečiams.

Labai gaila, kad lemtis ją taip anksti išsivedė…

Dr., provizorė Regina Žukienė

Pro memoria
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„Gyvenimo	paslaptys	ir	lemtys“
Šių metų balandžio 11 d. Vilniuje, Mokytojų namų 

svetainėje, knygų mugės metu visuomenei buvo pristatyta 
hab. dr. Eugenijos Šimkūnaitės knyga „Gyvenimo paslaptys 
ir lemtys“, kurią iš jos palikimo spaudai parengė ir išleido 
E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas ir leidykla 
„Žuvėdra“.

Visą gyvenimą hab. dr. Eugenija Šimkūnaitė domėjosi 
vaistažolėmis, jų gydomąja galia, liaudies medicinos 
išmintimi, tautosaka, archeologinėmis iškasenomis. Buvo 
viena žymiausių Lietuvos vaistinių augalų ir liaudies 
medicinos žinovių. Mokėjo daugybę užkeikimų, užkalbėjimų, 
labai domėjosi lietuvių liaudies papročiais ir senolių 
išmintimi. Tačiau, gyva būdama, neparašė didesnės knygos, 
į kurią būtų galėjusi sudėti savo per gyvenimą surinktas 
žinias. Dėl savo tiesmukiško būdo ir savo nuomonės 
gynimo valdžios ir mokslininkų nelabai buvo mėgiama. 
Kad sovietiniais laikais išleistum knygą, reikėjo pažinčių ir 
„solidaus“ užnugario, to daktarė neturėjo. Todėl ji rašydavo 
straipsnius į žurnalus „Mūsų gamta“, „Mūsų sodai“, „Mokslas 
ir gyvenimas“ ir kt. šie žurnalai ir „Valstiečių laikraštis“ jos 
straipsnius mielai spausdindavo, nes temos buvo aktualios, 
įdomios ir skaitytojų mėgiamos. Dažniausiai tai būdavo 
atsakymai į skaitytojų klausimus ir laiškus.

Dabar iš šio spausdinto jos palikimo leidykla „Žuvėdra“ 
išleidžia jau antrą knygą. Pirmoji buvo – „Gyvenimo receptai“.

Knygoje „Gyvenimo paslaptys ir lemtys“ keturi skyriai: 
„Metų paslaptys ir lemtys“, „Fitoterapijos pradmenys“, „Apie 
senuosius papročius“ ir „Pabiros, bet ne smulkmenos“. Šioje 
knygoje atspausdinti 86 straipsniai, publikuoti 1966–1996 m. 
leidiniuose: „Valstiečių laikraštis“, „Tiesa“, „Mūsų žodis“, 
„Mūsų gamta“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mūsų sodai“, 
„Šeima“, „Kaimo metai“, „Literatūra ir menas“, „Diena“, 
„Pozicija, nuomonės“, „Sveikata“, „Ūkininkas“, „Žiniuonės 
kalendorius“.

Skyriuje „Metų paslaptys ir lemtys“ – E. Šimkūnaitės 
straipsniai ir samprotavimai apie dabar visų mėgiamus 
dalykus. Tai spėjimai apie ateitį, žmogaus būdą, horoskopai. 
Lietuviški horoskopai paremti gamtos stebėjimu. Pateikiamas 
ir lietuviškas metų, o tuo pačiu ir atitinkamais metais 
gimusiųjų įvertinimas. Tai pupų, kviečių, avižų, rugių ir 
kitokie metai. Reikėtų juos prisiminti vietoje Lietuvoje 
paplitusio rytų kalendoriaus (Ožkos, Gaidžio, Drakono ir 
kt. metų).

E. Šimkūnaitė lietuvišką horoskopą ir žmonių, gimusių 
atitinkamais metais, charakterius labai logiškai pagrindžia 
ir nusako jų lemtį.

Skyriuje „Fitoterapijos pradmenys“ pasakoja apie gyvybei 
svarbių medžiagų, ląstelienos, dervų, rauginių ir mineralinių 
medžiagų, fermentų, glikozidų, alkaloidų, kvapiųjų medžiagų 
veikimą ir naudingumą.

Senolių papročiai aprašyti skyriuje „Apie senuosius 
papročius“.

Skyriuje „Pabiros, bet ne smulkmenos“ sudėti straipsniai 
– įvairūs patarimai apie prieskonius, sultis, cholesterolį ir 
dietą, imunitetą, kai kurių ligų gydymą, kai kurie draudimai 
ir panašiai.

Parašyta labai vaizdžiai, skambia E. Šimkūnaitei būdinga 
kalba. Perskaitę šią knygelę, daugelis ras priimtinų minčių ir 
galbūt į gyvenimą pažvelgs kitaip.

Eugenijos Šimkūnaitės knygos – vertingas indėlis į mūsų 
etnokultūrą, su kuria galime drąsiai eiti į Europą.

Knygą „Gyvenimo paslaptys ir lemtys“ pristatė žinoma 
etnologė Gražina Kadžytė, E. Šimkūnaitės kraštietė. Kalbėjo 
E. Šimkūnaitės paramos ir labdaros fondo prezidentas 
dr. Romas Pakalnis. Jis pabrėžė, kad, nors XXI a. jau 
kompiuterių ir interneto amžius, tačiau knyga lieka ir toliau 
svarbi šalies kultūrai. E. Šimkūnaitės knygos su malonumu 
skaitomos ir XXI amžiuje.

Rašytojas, gamtininkas R. Sadauskas prisiminė kai kuriuos 
įdomesnius dr. Eugenijos Šimkūnaitės gyvenimo momentus. 
Jis su ja bendravo, dirbdamas žurnalo „Mūsų gamta“ 
redakcijoje. Rašytojas E. Šimkūnaitę palygino su garsia 
lietuvių aktore Monika Mironaite, nes toje pačioje svetainėje 
prieš valandą buvo pristatyta knyga apie irgi jau mirusią 
aktorę. Jis pastebėjo, kad Monika Mironaitė vaidino scenoje, 
o E. Šimkūnaitė buvo aktorė gyvenime – dažnai elgdavosi ne 
kaip visi žmonės. Visai nekreipė dėmesio į savo išvaizdą, tuo 
sukurdama originalo įvaizdį, jei pavargdavo kojos, galėdavo 
kad ir miesto aikštėje atsisėsti tiesiog ant grindinio.

Leidyklos vedėjas S. Lipskis sakė, kad jau rengiama 
trečioji knyga iš E. Šimkūnaitės palikimo. Manoma, kad 
ji vadinsis „Vaistininkės užrašai“. E. Šimkūnaitė parašė 
tiek daug straipsnių, kad jų ir į kelias knygas nesutalpinsi. 
Jei jie liks nesudėti į knygas, jų amžius greitai baigsis, nes 
žurnalai greitai sudūlėja, o sovietinių laikų leidinius retas ima 
į rankas ar juos saugo. Leidėjas pastebėjo, kad E. Šimkūnaitės 
knygomis domimasi, kad tai perkamiausios leidyklos knygos.

Tauragnų E. Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos 
moksleiviai parodė jų sukurtą gyvą knygą „Knyga Eugenijai 
Šimkūnaitei“. Joje parodė pasaulio knygų istoriją. Į molines 
lenteles, kaip kadaise šumerai ar babiloniečiai, jie įspaudė 
savo mintis ir palinkėjimus. Vyniojamo popieriaus ritinyje, 
kaip senovės egiptiečiai papiruso ritiniuose, mokiniai grafinės 
spaudos būdu atspaudė savo piešinius. Prieš 2 000 metų kinai 
išmoko gaminti popierių iš bambuko, vaikai taip pat sukūrė, 
panašią į kinų heroglifais papuoštą, piešiniais iliustruotą, 
knygą apie augalus. Vyresnieji mokiniai iš polietileno juostų 
padarė instaliaciją, kurią papuošė simboliais medžių, apie 
kuriuos rašė daktarė. Patys vyriausieji savo knygą rašė 
kompiuteriu, pažymėdami, kad dr. E. Šimkūnaitės rašomoji 
mašinėlė jau savo amžių atgyveno.

Moksleivių pasirodymas buvo paįvairintas lietuvių 
liaudies dainelėmis ir šokiais.

Žiūrovai, kurių buvo pilna svetainė, plojo išradingiems 
tauragniškiams, o dr. E. Šimkūnaitės paramos ir labdaros 
fondo valdybos nariai pavaidino juos saldumynais.

Pabaigoje ir moksleiviai, ir žiūrovai kartu sudainavo dainą 
apie klevelį ir skubėjo įsigyti naują knygą, kuri čia buvo 
pardavinėjama leidyklos kaina. Nusipirkę ją vartėme ir geru 
žodžiu minėjome provizorę Eugeniją Šimkūnaitę – garsiąją 
Lietuvos žiniuonę.

  Dr. Regina Žukienė

naujos Knygos

Neišsemiami	Eugenijos	
Šimkūnaitės	palikimo	lobiai

„Jei žmogus ką nors nori rasti, ieško ir negalvoja įsidėti  
tik į savo kišenę, tai būtinai randa. O jei nori į savo kišenę 
ir dar iš kito kišenės – apie paparčio žiedą nė negalvok“ – 
tai eilutės iš žymios vaistažolių tyrinėtojos, farmacininkės, 
botanikės, Lietuvos gamtos ir tradicijų žinovės habilituotos 
daktarės Eugenijos Šimkūnaitės antrosios knygos „Gyvenimo 
paslaptys ir lemtys“. Jos pirmoji knyga „Gyvenimo receptai“ 
išleista 2001 metais.

Knygoje keturi skyriai. Pirmame skyriuje labai plačiai 
aprašomas mėnesių horoskopas pagal paukščius, metų 
horoskopas – pagal javus. Įdomiai aprašomi lietuvių metų 
darbai ir įvairūs valgiai dvidešimtojo amžiaus pradžioje. 
Skaitome: „Kas bus rytoj, poryt, kaip klostysis naujagimio 
gyvenimas, geras ar menkas bus derlius, kaip seksis 
medžioklė – taip svarstę mūsų protėviai. Apie ateitį ne 
mažiau gal mąstome ir mes. Tačiau, jei gyvenimas klostosi 
lyg ir normaliai, daug daugiau dėmesio skiriame nūdienos 
darbams – ateities pamatui, negu spėliojimams ar svajonėms 
apie ateitį. Kitaip būna kai gyvenime kas ima trikti. Tvirtesnio 
būdo žmonės sukanda dantis, pasitempia, o silpnesnieji – 
ima žvalgytis įvairiausių lemtingų ženklų, šventųjų, dvasių, 
žvaigždžių, kitokių atramų, kad nereikėtų sukti galvos. Viena 
tokių dvasinių atramų – horoskopai, ateities spėjimai iš 
žvaigždžių, Zodiako ženklų“. Paprastai ir įdomiai aprašomas 
kiekvienas mėnuo, kokius darbus atliekame, ką valgome ir ką 
geriame. Taip tūkstantmetė atmintis rašoma ne į popierius, bet 
mūsų sąmonės dienoraščius.

Labai gražiai E. Šimkūnaitė aprašo Kūčias. „Svarbiausia 
gruodžio diena – Kūčios, tad ir pasižvalgykime po Kūčių stalą.

Ne bet koks Kūčių stalas – šienu klotas, balta staltiese 
dengtas. Ir neatsitiktinai nepuošiame šienu ar šiaip džiovintų 
augalų kuokštais staltiesės, o dedame ją ant šieno: šienas 
– gyvulininkystės pagrindas – ankstesnis už žemdirbystę, 
ankstesnis už liną, staltiesę. Mums išsitraukti iš po staltiesės 
stagarėlį – šiaip sau burtas, žaidimas, o gyvulių augintojams 
labai ne vis vien buvo, ar sausas stagaras (menkas pašaras, 
blogai žiemoja gyvuliai, suveržtas diržas), ar lapuotas vešlus 
stiebelis, gal su žiedais, gal su šakutėmis. Jei šienas geras, 
gerai žiemos gyvuliai, bus sotu, linksma, o kad sotu ir linksma, 
galime ir visokiausios sėkmės tikėtis.

Pasiruošiame žiemai džiovintų ir šaldytų ar į šieną įkastų 
obuolių, pasidžioviname įvairių uogų, prisirenkame grybų, 
riešutų. Ir patys juos valgome, ir svečiui pavaišinti turime, 
bet… Bet niekada nei jų vienų, nei patiekalų iš jų nebūna 
tiek daug kaip per Kūčias. Taip ir turi būti. Juk buvo metas, 
kai pagrindinis maistas buvo tai, ką sugebėdavo susirinkti. 
Taigi, viena svarbiausių Kūčių patiekalų dalis – įvairios miško 
gėrybės, ir ne bet kokios, bet labai mažai tepakeistos“.

Skyriuje „Fitoterapijos pradmenys“ rašoma, kad dar taip 
neseniai Lietuva garsėjo vaistažolėmis, jos buvo beveik 
pagrindinė gydymo priemonė. Visada ir visiems atvejams 
geriausias mokytojas istorija. Rašytiniai šaltiniai rodo, kad 
vaistažolių vartojimo mokslas žinomas penkis tūkstančius 
metų. Nedaug suklysime sakydami, kad žinios apie žoles 
atkeliavo iš dešimties tūkstančių metų glūdumos, žmogus visą 

laiką ėjo greta su vaistažolėmis. Tai papirusų, molinių lentelių ir 
kitokių senų rašmenų žinios. Įvairių piešinių įrašai dar leidžia 
tūkstantėlį metų pridėti. Dar senesnės žinios išliko pasakose 
ar kitokioje žodinėje žmonių kūryboje. Šiame skyriuje plačiai 
galima pasiskaityti apie vaistažolių paruošimą, jų veikimą bei žalą, 
ląstelieną, dervas, raugines, mineralines, kvapiąsias medžiagas, 
fermentus.

Kiekvieną knygos skaitytoją sudomins trečiasis skyrius 
„Apie senuosius papročius“. Čia susidomėję perskaitysime apie 
metūgalio burtus, saulės ženklus, tauragniškių papročius, Kūčių 
ir Velykų prietarus ir pan.

Ketvirtame skyriuje „Pabiros, bet ne smulkmenos“ perskaitysime 
apie praktiškus patarimus, susirgus viena ar kita liga, prieskonius, 
liaudies mediciną, ar tikrai gydo šlapimas, ar medus gali būti 
žalingas ir t. t.

Daktarės E. Šimkūnaitės knyga „Gyvenimo paslaptys ir 
lemtys“, dar kvepianti spaustuvės dažais, pasirodė knygynuose. 
Tai tikrai įdomus leidinys, kuriame daug naudingų patarimų, 
kaip gydyti įvairius susirgimus, pateikiama daug žinių iš liaudies 
medicinos, įdomių minčių apie horoskopus. Esu įsitikinęs, kad 
knygą bus įdomu skaityti kiekvienam, kuris daugiau ar mažiau 
pažinojo E. Šimkūnaitę. Lietuvos žiniuonei 2003 m. kovo 11 d. 
būtų sukakę 83 metai, tačiau jau aštunti metai, kai jos nėra mūsų 
tarpe.

Esame dėkingi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos 
fondo darbuotojams bei visiems tiems, kurie prisidėjo darbu ir 
lėšomis, kad ši knyga išvystų dienos šviesą. Iš tikrųjų neišsemiami 
žiniuonės E. Šimkūnaitės palikimo lobiai, tačiau reikia kruopštaus, 
nuoširdaus darbo bei pasiryžimo, kad šis neįkainojamas palikimas 
būtų tinkamai sutvarkytas, kad išliktų dar ne vienai kartai.

Provizorius Liudvikas Rulinskas

naujos Knygos
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VYTAUTAS	BUDNIKAS	BUVO	
ATLEISTAS	TEISĖTAI
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
kovo 6 d. paskelbė nutartį atmesti Vytauto 
Budniko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo gruodžio 2 d. 
sprendimo ir palikti jį nepakeistu.

Pareiškėjas V. Budnikas buvo kreipęsis 
į teismą, prašydamas panaikinti Sveikatos 
apsaugos ministro 2002m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymą Nr. 73-k. “Dėl tarnybinės nuobaudos 
V.Budnikui skyrimo ir atleidimo iš pareigų” 
ir grąžinti jį į Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko pareigas.

V. Budnikas iš VVKT viršininko pareigų 
buvo atleistas dėl LR viešųjų ir privačiųjų 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo pažeidimo.

SAM, Ryšių su visuomene skyrius
2003 m. kovo 6 d.

KAIP APSISAUGOTI NUO 
SŪRS?
Pavojinga netipinė pneumonija, infor-
macijų agentūrų pranešimais, toliau 
keliauja per pasaulį. 

Pasaulyje iki balandžio 2 d. užregistruota 
2223 sunkaus ūmaus respiracinio sindromo 
(SŪRS) atvejai 18-oje šalių, tarp jų - 78 
mirties atvejai. Pasaulio sveikatos organizaci-
jos (PSO) duomenimis, tokių atvejų skaičius 
jau perkopė per 100, o susirgimai šia liga 
užfiksuoti 20 šalių.

Nustatyta, kad keletas asmenų, kuriems 
įtarta SŪRS, vyko į tarptautines keliones iš 
ligos apimtų vietovių. Tokios kelionės gali 
sukelti riziką kitiems keleiviams bei ligos 
išplitimui pasaulyje. PSO nerekomenduoja 
vykti Honkongo specialųjį administracinį 
regioną bei Guanduno (Guangdong) pro-
vinciją Kinijoje. Nors pranešama, kad Hon-
konge jau atidaromos mokyklos, ir viruso 
banga slūgsta, tačiau jis vis dar kelia pavojų 
žmonių gyvybei. PSO pranešimu, patikimos 
informacijos apie viruso kilmę kol kas nėra.

Kelionių apribojimai dėl SŪRS paplitimo 
neliečia tranzitinių kelionių per šias teri-
torijas. Tačiau būtina vykdyti Tarptautinėse 
sveikatos taisyklėse, patvirtintose dar 1969 
metais, numatytas priemones, pritaikytas 
SŪRS atvejų priežiūrai.

Nors Lietuvoje SŪRS atvejų neužregis-
truota, tačiau atliekant medicininį-karantininį 
patikrinimą, esant užsakomiesiems reisams, 
būtina atsižvelgti į šias rekomendacijas. 
Rekomendacijos skirtos tarptautinėms ke-
lionėms lėktuvais, bet gali būti taikomos ir 
tarptautinėms kelionėms autobusais, traukin-
iais ar laivais.

Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

centro specialistai primena, kad, atsižvelgiant 
į susidariusią nepalankią epideminę situaciją 
pasaulyje ir siekiant apsaugoti Lietuvos 
Respublikos teritoriją nuo SŪRS įvežimo (o 
susiformavus užkrėstai teritorijai šalyje - ir 
išvežimo), būtina:

1. sustiprinti medicininį - karantininį pa-
tikrinimą tarptautiniuose oro, jūrų uostuose, 
numatyti reikiamas pajėgas ir priemones 
atlikti medicininį – karantininį patikrinimą 
valstybės sienos perėjimo punktuose, kertant 
ją tarptautiniais autobusais bei traukiniais;

2. atliekant medicininį - karantininį pa-
tikrinimą, atsižvelgti į pateikiamų rekomen-
dacijų nuostatas;

3. medicininio karantino postų darbą 
organizuoti taip, kad būtų galima atlikti 
medicininį - karantininį patikrinimą visuose 
tarptautiniais reisais vykstančiuose lėktu-
vuose, laivuose, traukiniuose, autobusuose;

4. peržiūrėti teritorijų medicininio karan-
tino planus, susiformavus pavojingos ir ypač 
pavojingos užkrečiamosios ligos židiniams;

5. esant reikalui, papildyti asmeninių 
apsauginių priemonių ir dezinfekcinių 
medžiagų atsargas;

6. baigiamąjį aplinkos nukenksmin-
imą SŪRS židiniuose atlikti cheminėmis 
medžiagomis, paveikiomis virusams.

Lietuvos Respublikos teritorijos medicin-
inę – karantininę apsaugą reglamentuojantys 
dokumentai: Lietuvos Respublikos žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymas (Žin., 1996, Nr.104-2363; 2001, 
Nr.112-4069); 2002 m. liepos 19 d. LRV nu-
tarimas Nr. 1177 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimo 
Nr. 1332 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės valstybės sienų ir teritorijos medicin-
inės – karantininės apsaugos patvirtinimo“ 
pakeitimo (Žin., 2002, Nr.74-3176). Lietuvos 
higienos norma HN 34:2002 „Dėl Lietuvos 
Respublikos valstybės sienos medicininės 
karantininės apsaugos taisyklės“ (Žin., 2002, 
Nr.1-22). Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas 1999 m. bal-
andžio 15 d. Nr. 169 „Dėl tipinių visuomenės 
sveikatos centro medicininio karantino posto 
nuostatų“ (Žin., 1999, 36-1096) ir kiti teisės 
aktai. 

ULKPC direktorius Br. Morkūnas prime-
na reikalavimus, kurie apribotų galimą SŪRS 
plitimą kelionių metu.

Priemonės išvykstant
Užregistravus SŪRS atvejį Lietuvoje, 

asmenys, išvykstantys iš šalies tarptautiniais 
reisais, turėtų pateikti informaciją:
	ar per paskutines 48 val. neturėjo SŪRS 

būdingų simptomų,
	ar neturėjo sąlyčio su įtariamu ar galimu 

SŪRS atveju,
 ar nekarščiuoja (esant reikalui, pamatuoti 

kūno temperatūrą).
Jei keleivis tik karščiuoja, jam reikia 

patarti atidėti kelionę ir kreiptis medicinos 
pagalbos. 

Įtariamo SŪRS keleivio priežiūra 
skrydžio metu 
 Jei keleiviui, vykstančiam iš vietovės, 

kurioje plinta SŪRS, skrydžio metu 
pasireiškia karščiavimas, kosulys, ap-
sunkintas kvėpavimas ar kiti kvėpavimo 
sutrikimai lėktuvo įgulai rekomenduo-
jamos šios priemonės:

 ligonis izoliuojamas kaip įmanoma toliau 
nuo kitų keleivių ir įgulos;

 ligoniui uždedama apsauginė kaukė;
 sergančiajam sudaromos sąlygos naudotis 

atskiru tualetu;
 įgulos vadas turi susisiekti su paskyrimo 

vietos oro uostu, kad medicinos tarnybos 
pasiruoštų įtariamo SŪRS keleivio 
priėmimui; 

 atvykus, sergantysis izoliuojamas, 
įvertinama jo sveikatos būklė bei 
organizuojamos kitos reikalingos 
priemonės.

Sąlytį su sergančiu keleiviu turėjusių 
asmenų priežiūra 

Jei medicininio įvertinimo metu nusta-
toma, kad sergantis keleivis yra įtariamas 
ar galimas SŪRS atvejis, taikomos šios 
priemonės: 

1. Sąlytį su sergančiu keleiviu (įtariamu 
ar galimu SŪRS atveju) turėję asmenys 

1. Visi sąlytį su įtariamu ar ligoniu turėję 
asmenys išaiškinami skrydžio metu: 
– keleiviai, sėdintys toje pačioje eilėje, taip 

pat mažiausiai 2 eilės už ir prieš sergantįjį;
– visas aptarnaujantis lėktuvo personalas; 
– kiekvienas, turėjęs artimą sąlytį su 

sergančiuoju ar su jo kvėpavimo takų 
sekretu; 

– tuo pačiu lėktuvu skrendantis asmuo, 
gyvenantis kartu su sergančiuoju; 

– jei įtariamas ar galimas SŪRS atvejis 
yra asmuo iš aptarnaujančio personalo, 
visi keleiviai laikomi sąlytį turėjusiais 
asmenimis. 
2. Sąlytį turėję asmenys medikams turi 

pateikti savo duomenis, nurodant adresą ar 
telefoną, kuriuo būtų galima susisiekti per 
artimiausias 14 d. 

3. Sąlytį turėjusiems asmenims turi būti 
suteikta informacija apie SŪRS ir patarta 
kreiptis medicinos pagalbos, jei po skrydžio 
10 d. laikotarpyje išsivystytų SŪRS būdingi 
simptomai.. 

4. Sąlytį turėjusiems asmenims leidžiama 
keliauti toliau, jeigu jie neturi SŪRS būdingų 
simptomų. 

Ką rašo LIetuvos spauda

„Respublika“
2003 m. kovo 3 d.

Pasaulį	sukrėtusios	tragedi-
jos	dėl	vaistų	šalutinio	pov-
eikio	Lietuvos	nepalietė

Per pastarąsias kelias savaites pasaulyje 
kilo keletas skandalų, susijusių su naujais 
vaistais. Paaiškėjo, jog dėl jų nepageidau-
jamo šalutinio poveikio mirė keli šimtai 
žmonių. Lietuvoje šie vaistai nebuvo reg-
istruoti, taigi jais žmonės nebuvo gydomi.

Drebina skandalai
Japonijos sveikatos apsaugos ministerija 

paskelbė ketinanti išsiaiškinti, ar Europos 
vaistų gamintoja „AstraZeneca“ nuslėpė 
tyrimą, susijusį su jos plaučių vėžio medika-
mento „Iressa“ šalutiniu poveikiu.

„Iressa“ Japonijos rinkoje buvo pristaty-
ta praėjusią liepą. Japonija buvo vienintelė 
pasaulio šalis, leidusį vartoti šį vaistą. 
Teigiama, kad dėl „Iressa“ šalutinio pov-
eikio mirė mažiausiai 173 Japonijos gyven-
tojai.

Japonijos dienraštis „Yomiuri Shimbun“ 
paskelbė, kad medicinos ekspertai, vado-
vaujami Tokijo moterų medicinos koledžo 
profesoriaus Acučio Nagajaus, išbandė „Ir-
essa“ su dviem grupėmis plaučių uždegimu 
sergančių pelių. „Yomiuri Shimbun“ teigia, 
esą tyrimo rezultatai parodė, kad plaučių 
uždegimas sparčiau vystosi toms pelėms, 
kurios gavo naująjį „AstraZeneca“ vaistą.

Praėjusių metų gegužę A. Nagajus 
turėjo tyrimo rezultatus paskelbti JAV 
medikų draugijos posėdyje, todėl, pasak 
dienraščio, nusiuntė būsimo pranešimo 
santrauką „AstraZeneca“, norėdamas gauti 
farmacininkų pritarimą. Tačiau farmacijos 
bendrovė paprašė mokslininką neskaityti 
pranešimo, nes „AstraZeneca“ ketina pat-
virtinti neigiamą vaisto poveikį tik atlikusi 
išsamesnius tyrimus. 

Tuo tarpu „AstraZeneca“ atstovai 
tvirtina, jog bendrovė prašė A.Nagajaus 
pateikti išsamesnių duomenų, kad galėtų 
įvertinti tyrimą, tačiau mokslininkas dau-
giau duomenų nepateikė ir pats nusprendė 
pranešimo neskelbti. „AstraZeneca“ sten-
giasi pradėti naują „Iressa“ klinikinį tyrimą, 
kurio metu bus stebimi 5 tūkst. pacientų, 
vartojančių šį vaistą.

Japonijos sveikatos apsaugos ministerija 
teigia, jog domisi tyrimu todėl, kad far-
macijos įmonė privalėjo jiems pateikti visą 
informaciją, susijusią su vaisto saugumu ir 
efektyvumu.

„AstraZeneca“ tikėjosi, kad „Iressa“ 
taps vienu iš itin populiarių vaistų ir tokiu 
būdu kompensuos prarastas pajamas dėl 
sumažėjusios opą gydančio vaisto „Losec“ 
paklausos.

Praėjusią savaitę Frankfurto valiutų 
biržoje net 12 proc. nukrito farmacijos 
Bendrovės „Bayer“ akcijos. Taip atsitiko 
dėl to, kad bendrovė priversta didelę dalį 
praėjusių metų pelno skirti sumokėti kom-
pensacijas vaisto „Lipobay“ aukoms ir 
teismo išlaidoms.

Prekybą cholesterolio kiekį kraujyje 
mažinančiu vaistu „Lipobay“ bendrovė 
„Bayer“ nutraukė dar 2001 metais, nes kilo 
įtarimų, kad dėl šio vaisto šalutinio poveikio 
mirė maždaug 100 žmonių. Nuo to laiko su 
naujojo vaisto aukomis „Bayer“ bylinėjosi 
teismuose.

Kaip „Respubliką“ informavo mūsų 
šalies Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 
(VVKT), Lietuvoje „Lipobay“ nebuvo 
registruotas.

Vaistai atidžiai tiriami
Kiekvienas vaistas, kol patenka į rinką, 

turi pereiti kruopščius tyrimus: iš pradžių jie 
atliekami su gyvūnais ir tik įsitikinus, kad jie 
saugūs, – su žmonėmis. Tad kaip atsitinka, 
kad tik vaistui patekus į rinką paaiškėja jo 
didelis šalutinis poveikis? Pasak Valsty-
binės vaistų kontrolės tarnybos viršininko 
profesoriaus Vytauto Basio, kiekvienas 
žmogus turi ypatingą fermentų sistemą, 
tai vadinama genetiniu polimorfizmu. Dėl 
minėtų ypatingų organizmo savybių vienam 
iš tūkstančio pacientų pasireiškia nepage-
idaujamas poveikis.

Farmacijos kompanijos vaisto tyrimus 
atlieka su ribotu žmonių skaičiumi, todėl 
tarp jų gali nepasitaikyti tokių, kuriems 
vaistas sukels šalutinį poveikį. Tad nus-
prendžiama, kad vaistas saugus. O kai 
vaistas patenka į rinką, jį pradeda vartoti 
šimtai tūkstančių žmonių.

Profesoriaus teigimu, jeigu tyrėjai išban-
dytų vaistą su labai daug žmonių, tyrimai 
taptų itin brangūs ir užtruktų labai ilgai. 
„Nebebūtų naujų vaistų. Todėl skiriami keli 
vaistų tyrimo etapai - vieni prieš patenkant į 
rinką, kiti – jau vaistui esant rinkoje“, - sako 
V. Basys.

Yra žinoma atvejų, kai nepageidauja-
mas vaisto poveikis išaiškėjo tik po kelių 
dešimčių metų. Lietuvoje taip yra buvę su 
populiariu vaistu citramonu, skirtu galvos 
skausmams malšinti. Paaiškėjus, kad viena 
jo dalių pavojinga sveikatai, ji buvo pakeista 
kita. Buvo pakeistas ir vaisto pavadinimas – 
dabar jis vadinasi neocitramonas.

Antra vertus, pasak profesoriaus, mok-
slas nestovi vietoje, taigi atrandama ir 
naujų žmogaus organizmo savybių, kurios 
iš esmės gali pakeisti požiūrį į vienus ar 
kitus vaistus. Pavyzdžiui, prieš keletą metu 
buvo pastebėta, kad kraujospūdį mažinantys 
vaistai vyrus ir moteris veikia skirtingai dėl 
skirtingos natrio apykaitos ląstelėje. Taigi 
skirtingų lyčių žmonėms turėtų būti kuriami 
ir skirtingi vaistai. 

Registruoja šalutinį poveikį
Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio ša-

lyse, veikia tarnyba, kuri seka ir registruoja 
nepageidaujamą vaistų poveikį. Tai Farma-
kologinio budrumo grupė, kuri veikia prie 
Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų komisijos, 
pavaldžios VVKT.

Jeigu pasireiškia rimtas šalutinis vaisto 
poveikis, vaistai išimami iš rinkos. Pavy-
zdžiui, pernai Lietuvoje iš rinkos išimti 
vaistai, kurių viena dalių buvo augalas kava 
kava. Mūsų šalies neaplenkė ir tragedijos – 
prieš keletą metų nuo analgino mirė vaikas. 
Žinoma, kad bene plačiausiai vartojamas 
vaistas aspirinas vaikams gali sukelti Rėjaus 
sindromą – toksinį smegenų, kepenų ir kitų 
vidaus organų pažeidimą. Todėl vaikams iki 
12 metų iš viso nepatartina skirti šio vaisto.

Žinias apie pastebėtą vaisto nepagei-
dau-jamą poveikį Vaistų kontrolės tarnybai 
turi pranešti gydytojai. Tačiau kol kas šį 
darbą dirba ne visi, nes jis paremtas ger-
anoriškumo principu, nėra jokių norminių 
dokumentų, kurie įpareigotų gydytojus tai 
daryti.

„Norint, kad gydytojai šį darbą atliktų 
sąžiningai, juos reikia išauklėti, – įsitikinęs 
V. Basys. – Kadangi tokio auklėjimo dar 
prieš ketverius metus iš viso nebuvo, gydy-
tojai ir nedirba taip, kaip reikia. Tradicijos 
turi susiformuoti nuo jaunumės, tai ilgas ir 
sunkus darbas“.

Tačiau profesorius džiaugiasi, kad 
nors ir palengva, tradicija pranešti apie 
nepageidaujamą vaisto poveikį formuojasi: 
prieš trejus metus VVKT gaudavo 10–15 
pranešimų, o dabar – kelis šimtus.

Visi šie pranešimai persiunčiami vaisto 
gamintojams, jie turi vertinti vaistą iš naujo.

Registracija būtina
„Mūsų tarnyba privalo rūpintis vaistų 

kokybe, saugumu ir veiksmingumu, todėl 
registruodami vaistus dėmesį pirmiausia 
kreipiame į šiuos kriterijus“, – teigia 
V. Basys.

Pasak profesoriaus, registruojant vaistus 
išryškėja visokių įdomių dalykų, pavyzdži-
ui, pasirodo, kad vaistas nėra registruotas 
toje šalyje, kurioje pagamintas. Galima 
įtarti, kad jis nėra pakankamai geras. “Jeigu 
registracijos rėtyje padarytume didesnes 
skyles, nepageidaujamo poveikio išlįstų dar 
daugiau, – įsitikinęs V. Basys. – Kadangi 
gamintojai žino, kad vaistą registruojant 
tikriname kruopščiai, tai ir prasmukti bando 
rečiau“.

„Dažnai mūsų klausia, kam registruo-
jame vaistus, jeigu jie yra registruoti Eu-
ropos Sąjungoje (ES), į kurią lygiuojamės, 
– sako tarnybos viršininkas. – ES bendros 
vaistų registracijos sistemos kol kas nėra“.

Aušra PEČ IŪRAITĖ

Ką rašo LIetuvos spauda

VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKA-
TOS PRIEŽIŪROS TARNYBA 

ATSTOVAS RYŠIAMS SU VISUOMENE 
Česlovas Iškauskas 

2003 m. balandžio 11 d.
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 Šveicarijos vaistininkų draugijos 
leidžiamas žurnalas, kurio pavadin-
imas rašomas vokiečių, prancūzų ir 
italų kalbomis, reiškia „Šveicarijos 
farmacijos žurnalas“. 2003 m. gegužės 
mėn. 11 numeryje patalpino keletą 
įdomių straipsnių, kurie būtų įdomūs 
ir mūsų kolegoms. Beje, straipsniai 
parašyti vokiečių arba prancūzų kalba 
ir pateikiama santrauka kita kalba.

 Išsamus 6 puslapių apimties straipsnis 
skirtas kraujospūdžio matavimo 
aparatų palyginamajai charakteristi-
kai. Prof. M. Burnier pateikė ir liter-
atūros šaltinių apžvalgą, ir konkrečių 
aparatų apibūdinimą, remiantis kraujo-
spūdžio matavimo rezultatais. Atsakant 
į klausimą „Kokį aparatą patarti mūsų 
pacientui“ autorius padarė išvadą, kad 
tiksliausi kraujospūdžio matavimo 
aparatai yra šie: Miostar OC-S2, BOSO 
Medicus ir Omron MIT, kurių rodomų 
duomenų patikimumas viršija 80%.

 M. D. Brenteno-Molta savo straipsnį 
pavadino „Ekonomika: sąvokų ir jų 
interpretavimo džiunglės“. Autorius 7 
formulėmis vaizdžiai išaiškina vaistų 
kainų, antkainių, priemokų, bazinių ka-
inų, išlaidų sąvokų skirtingų vertinimų 
priežastis Šveicarijoje.

 B. Meier savo straipsnyje „Atgal prie 
šaknų...“ aprašo vaistažolių tyrimo 
draugijos 50-mečio minėjimą. Autorius 
pažymi, kad vaistažolių svarba nuolat 
auga plečiant ir gilinant jų farmakologi-
nio veikimo tyrimus bei fitocheminių 
preparatų kokybės standartizavimo 
metodus.

 J. Lange „Forumo“ skiltyje aprašo dvie-
jų žymių profesorių J. Buchi ir A. Lutz 
indėlį į farmacijos mokslą, pažymint jų 
100-ųjų gimimo metinių sukaktis. Prof. 
J. Buchi buvo ilgametis Ciuricho Aukš-
tosios technikos mokyklos farmacinės 
chemijos katedros vedėjas, parašęs 
vertingą vaistų chemijos monografiją.

 Austrijos vaistininkų žurnalas š.m. bal-
andžio mėn. 8 numeryje patalpino M. 
Heinrich straipsnį „Ar patenkinti Jūsų 
vaistinės lankytojai?“. Atlikus pacientų 
besilankančių vaistinėse apklausą paa-
iškėjo, kad 9 iš 10 austrų yra patenkinti 
farmacinėmis paslaugomis vaistinėse: 
iš jų 47% – labai patenkinti ir 40% – 
patenkinti. 43% austrų apsilanko vais-
tinėje mažiausiai 1 kartą per mėnesį. 
42% pabuvoja vaistinėje vidutiniškai 
1 kartą per 3 mėnesius. O 15% austrų 
ateina į vaistinę 1 kartą per metus arba 
rečiau. Beveik 65% austrų lankosi toje 
pačioje vaistinėje.

 Šiame žurnale pateikiama informacija 
apie marihuanos pardavimą Nyder-
landų vaistinėse. Oficialus leidimas 
įsigaliojo nuo 2001 m. Gydytojai išrašo 
receptus šiam narkotikui remiantis 
medicininėmis indikacijomis. Vieno 
gramo kaina apie 9 eurai, tuo tarpu 
iki šio leidimo marihuanos milteliais 
prekiavo „Coffee shops“, kur 1 g 
priklausomai nuo kokybės kainavo nuo 
2 iki 16 eurų.

 Ispanijos farmacijos oficialių kolegijų 
generalinės tarybos leidžiamo žurnalo 
„Farmaceuticos“ š. m. vasario mėn. 272 
numeryje daug rašoma apie narkotikų 
ir alkoholio vartojimą šioje šalyje: nuo 
1995 m. iki 2001 m. sintetinių narko-
tikų suvartojimas padidėjo beveik 5 
kartus, kanapių – apie 2 kartus, kokaino 
– 1,5 karto. Apie 60% Ispanijos gyven-

 Prancūzijos farmacininkų sąjungos 
biuletenyje „Farmacijos naujienos“ 
balandžio mėn. 256 numeryje rašoma 
apie vaistininkų dalyvavimą gyventojų 
sveikatinimo projek tuose aiškinant 
rūkymo žalą. Prancūzijoje kasmet nuo 
rūkymo pasekmių miršta 60 000 gyven-
tojų. Statistikos duomenys rodo, kad 
reguliariai rūko apie 10 mln prancūzų 
ir dauguma jų pareiškė norą nustoti 
rūkyti. Straipsnio autorius kviečia 
vaistininkus pasinaudoti gegužės 31-ąja 
– Pasauline diena be tabako, propaguo-
jant gyvenimą be nikotino.

 Y. Matillon straipsnyje „Kurkime kartu 
kompetencijos tobulinimo sistemą“ 
ragina Farmacininkų sąjungą rūpintis 
savo narių kompetencija remiantis 
2002 m. kovo 4 d. priimtu „Visuomenės 
sveikatos kodeksu“, pagal kurį pro-

 Rygoje leidžiamas žurnalas „Meteria 
medica“ š.m. gegužės 5 d. numeryje 
rašo apie įvykusį „BaltPharm Forumą“ 
Estijoje. Straipsnyje pateikiama padar-
ytų pranešimų santrauka, patalpintos 5 
nuotraukos, jų tarpe viena skirta LFS 
gen. sekretoriui V. Skyriui.

 Šiame numeryje penki puslapiai skirti 
interviu su Latvijos farmacininkų 
draugijos (LFB) prezidentu Aigaru 
Eninšu, kuris išsamiai pristato šios 
didžiausios draugijos veiklą, kurios 
gretose yra 1100 narių.

 Spalvotomis nuotraukomis iliustruo tas 
straipsnis skirtas „Vaistininkų dienų“ 
10-mečiui. Straipsnyje ne tik pateikta 
kalbėjusių svečių ir pranešėjų minčių 
santrauka, bet ir „2003 Metų Vaistinė“ 
konkurso nugalėtojų pavadinimai 
bei vedėjų pavardės. Dvi vaistinės 
(„Saules“, „Meness“) laimi šį kasmetinį 
konkursą jau 5 m. iš eilės.

 Įdomu susipažinti su žurnale patalpintu 
Latvijos sveikatos ministerijos 2003 
04 29 įsakymu Nr. 96, kuriuo įteisinta 
4 rūšių receptų formos. Tai receptai 
vaistams, už kuriuos pacientas sumoka 
visą jų kainą, antroji forma – tai narko-
tikams ir psichotropams skirtas recep-
tas, trečioji forma – tai „diferencijuoto 
apmokėjimo“ receptai, t. y. kompen-
suojamų vaistų receptai ir ketvirta 
forma – tai veterinarinių vaistų receptai. 
Visų formų receptų dydis 10x15 cm. 
Kiekvienos formos receptuose būtina 
įrašyti paciento vardą ir pavardę bei 
kitus reikalingus duomenis.

Ką rašo užsIenIo FarmacIjos žurnaLaI
fesinės organizacijos įpareigojamos 
rūpintis farmacininkų žinių tobulin-
imu.

tojų nuo 16 iki 64 metų nuolat vartoja 
alkoholinius gėrimus. Net 76% jaunimo 
nuo 14 iki 18 metų vartoja alkoholį. 
35–40% nelaimingų atsitikimų darbe 
susiję su alkoholizmzu.

prIstatome pgeu doKumentus

    ių metų balandžio 27–29 dienomis, Budapešte, Vengrijoje 
įvyko Europos Sąjungos Farmacininkų Grupės (PGEU) ap-
skritojo stalo susirinkimas, kurio tema – valstybių kandidačių į 
Europos Sąjungą farmacijos praktika. Suvažiavime dalyvavo ir 
atstovai iš Lietuvos:   prof. E. Tarasevičius – Lietuvos Farmaci-
jos Sąjungos prezidentas, bei R. Balanaškienė ir L. Akramas. 
Pagrindinis šio suvažiavimo tikslas – apžvelgti farmacijos 
politikos ypatumus, ekonominius bei socialinius sveikatos 
apsaugos rodiklius, bei numatyti bendrus eurointegracinius 

principus farmacijos sektoriuje valstybėms-kandidatėms sto-
jant į Europos Sąjungą. Diskusijos metu buvo pateikti valstybių 
įvairūs statistiniai duomenys: vaistinių skaičius, gyventojų 
skaičius tenkantis vienai vaistinei, gyventojų skaičius tenkantis 
vienam vaistininkui, registruotų vaistų skaičius bei įvairaus 
pobūdžio teisinė informacija.

Š
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  gegužės 9 d. Rygoje vyko „Vaistininkų dienų“ („Aptiekaru 
dienas 2003“) 10-mečiui skirta konferencija puošniuose Rygos 
Latvių draugijos rūmuose, kurie dar prieš karą buvo pastatyti sostinės 
centre statybą finansuojant iš Latvijos piliečių surinktų aukų. Renginio 
organizatorius – Latvijos farmacininkų draugija (Latvijos Farmaceitu 
Biedriba), o pagrindinis rėmėjas buvo „Grindex“ vaistų gamybos įmonė 
bei 23 užsienio vaistų gamintojai, vaistų tiekimo įmonės. Konferencijos 
metu pranešimus skaitė T. Talents – Vyriausybės farmacijos reikalų 
konsultantas – apie Latvijos farmacijos pasiekimus per 10 metų.

Farmacijos departamento direktorius J. Bundulis kalbėjo apie 
farmacijos dabarties problemas. Iki 2010 m. Latvijoje vyksta vaistinių 
savininkų pasikeitimas, kuris numato, kad iki nurodytos datos visų 
vaistinių savininkai galės būti tik provizoriai. Tokia nuostata yra įrašyta 
į Farmacijos įstatymą. Plačiau apie Latvijos farmaciją paskelbsime 
kitame LFŽ numeryje. Konferencijos metu buvo apdovanoti „geriausios 
2003 metų vaistinės“ konkurso nugalėtojai, o 9 vaistų gamybos firmų 
geriausių reklaminių laidų apie berecepčius vaistus laimėtojai „Hexal“ 
atstovybei buvo įteikta „Auksinė grūstuvė“.

Konferencijos dalyviai išklausė įdomią prof. M. Baltinš paskaitą 
apie Latvijos sveikatos apsaugos pasiekimus ir problemas per 10 metų. 
Gausus konferencijos dalyvių būrys (apie 500 dalyvių) gavo sertifikatus, 
o renginio pabaigoje visi su malonumu klausėsi A. Mielavo atliekamų 
dainų pritariant gitarai. Iš Lietuvos į minėtą renginį kvietimus gavo 
LFS prezidentas ir Studentų farmacininkų draugijos prezidentas M. 
Jakimavičius, kuris turėjo progos pabendrauti su Latvijos studentų 
draugijos nariais.

Gegužės 10 d. įvyko susitikimas LFB būstinėje su šios draugijos 
prezidentu A. Eninš ir T. Talents, kurio metu buvo kalbama apie LFS 
ir LFB bendradarbiavimo plėtimą.

kas kur kada

Latvių kolegoms įteikiami lietuviško Euro alaus mėginiai...

LFB prezidentas A. Eninš prisega jubiliejinį ženkliuką

Latvių kolegas sveikina LFS prezidentas

2003 metų geriausių vaistinių konkurso nugalėtojai

Farmacijos departamento direktorius J. Bundulis

  balandžio 5 d. Taline įvyko Estijos farmacininkų asoci-
acijos (EESTI APTEEKRITE LIIT) 10-ųjų įkūrimo metinių 
minėjimas. Jo metu LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius padarė 
pranešimą apie „Baltijos šalių bendradarbiavimą BaltPharm 
Forumo pagrindu“. Įdomu pažymėti tai, kad Baltijos šalių ben-
dradarbiavimas buvo aktyvus ir tarpukario laikotarpyje. 1939 
m. Kaune įvyko 7-oji Baltijos šalių farmacininkų konferencija, 
kurios metu buvo įkurta Baltijos šalių farmacininkų asociacija. 
LFS iniciatyva ji buvo atkurta 1998 metais Vilniuje pavadinus ją 
„BaltPharm Forum“. Šios organizacijos forumai vyksta kasmet vis 
kitoje Baltijos šalyje dalyvaujant minimaliai 10 atstovų delegacijai 
iš kiekvienos valstybės.

Minėjimą vedė asociacijos direktorė Kaidi Vendla. Vaistininkų 
asociacijos prezidentė Kiiri Vasar priėmė šiltus sveikinimus iš 
Suomijos kolegų bei kaimynų latvių, kurių delegacijai atstovavo 
LFB prezidentas A. Eninš ir S. Berzina. Renginys vyko Talino 
rotušės salėje, o vakare svečiai su estų kolegomis aplankė Estijos 
nacionalinį operos teatrą, kur buvo rodoma G. Verdžio opera 
„Makbetas“.

Puikaus renginio dalyviams gamta suteikė tam tikrų nepa-
togumų – iškrito gausus sniegas, sutrikdęs normalų eismo 
judėjimą gatvėse. Tačiau latvių kolegų vairuojamas automobilis, 
kuriuo kartu vyko ir LFS prezidentas, sėkmingai įveikė pūgą.

Konferencijos svečiai ir delegatai

LFB prezidentas A. Eninš ir S. Berzina sveikina estų kolegas

Taip atrodė apsnigtas Talino senamiestis...

Muzikinis pasveikinimas

EuroPharm Forumo prezidentė XXX perdavė sveikinimus ir nuo 
Suomijos kolegų ponioms Kiiri Vasar (centre) ir Kaidi Vendla

kas kur kada
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kaip vaistinės perdavimo komisijos pirmininkas, atvežė į Drus-
kininkus priimti vaistinę. Vaistinės perdavimo-priėmimo metu 
gyvenome su V. Sakalausku namelyje prie vaistinės, kuriame 
nebuvo net lovų. Todėl teko miegoti ant grindų.

Buvusi Druskininkų vaistinės vedėja A. Grigelevič planavo 
išvykti į Lenkiją, todėl atsisakė dirbti vedėja, nors kurį laiką dar 
dirbo vaistinėje.

V. Sakalauskui Druskininkų turguje labai patiko žąsys. Pagal 
Vladą, jos buvo pigios ir riebios. Kaip tą riebumą jis nustatyda-
vo, neaišku. Vėliau, atvažiavęs į Druskininkus, jis visada turguje 
pirkdavo žąsų.

Kauno vaistų sandėlis mūsų bendravimą suretino
V. Sakalauskas VFV Kadrų skyriuje dirbo neilgai. Buvo paskir-

tas Kauno vaistų sandėlio vedėjo pavaduotoju, o nuo 1967 metų 
– vedėju. Jam dirbant Kauno vaistų sandėlyje mūsų susitikimai 
retėjo. Druskininkų vaistinė, kuriai man teko vadovauti, priklausė 
Vilniaus vaistų sandėliui. Susitikdavome tik pasitarimuose, kon-
ferencijose.

Respublikos vaistų sandėliai priklausė VFV tarprajoninėms 
kontoroms, tačiau, vaistų sandėlių vedėjų prašymu ir VFV 
viršininko J. Eišvydžio pritarimu, buvo perduoti VFV. Tarpra-
joninių kontorų valdytojų nuomone, viename kieme esant dviems 
viršininkams, kuriems vienodai turėjo rūpėti vaistinių aprūpini-
mas vaistais, nieko gero nežadėjo. Tačiau buvo patenkinti vaistų 
sandėlių vedėjų norai.

Vladas Sakalauskas – mūsų viršininkas
Kai V. Sakalauską paskyrė VFV viršininko pavaduotoju, o 

1974 metais – viršininku, mūsų bendravimas kito. Jis buvo mūsų 
viršininkas, o mes jo pavaldiniai.

V. Sakalauskas tarprajoninių kontorų valdytojų darbo trūkumus 
išsakydavo mus pasikvietęs į Vilnių. Tokie atvejai, nors ir nedažni, 
bet būdavo. Atvažiavę į Vilnių, į jo kabinetą pirmiausia siųsdavome 
V. Kavaliauskienę, nes ji mokėjo padėtį švelninti.

Mes supratome, kad V. Sakalauskui, kaip visų respublikos 
vaistų sandėlių ir vaistinių vadovui, atsakomybė yra didelė. 
Tačiau neretai, išklausę pastabas, grįžę į tarprajonines kontoras, 
kai ką primiršę, darydavome savaip, nes taip mums atrodydavo 
geriau. Tačiau už tą „darymą geriau“ per metinius ataskaitinius 
susirinkimus, dalyvaujant vaistinių vedėjams, gaudavome moralų. 
V. Sakalauskas į tuos pasitarimus atvažiuodavo su VFV skyrių 
viršininkais ar jų pavaduotojais. Jie prie viršininko pastabų 
pridėdavo ir savo. Metiniai ataskaitiniai susirinkimai praeidavo 
be liaupsių, pagyrimų, nors ir buvo atidaromos naujos vaistinės, 
remontuojamos senos, keičiami jų interjerai.

Buvo organizuojami naujų vaistinių atidarymai, tačiau juose 
V. Sakalauskas ne dažnai dalyvaudavo, dažniausiai atsiųsdavo ką 
nors iš valdybos: R. Žukienę, A. Karaciejūtę, M. Siaurusaitienę.

V. Sakalausko viršininkavimo pradžioje su juo dalydavomės 
savo ateities planais, vėliau – jau rečiau, nes V. Sakalauskui, kaip 
viršininkui, ir be mūsų užtekdavo darbų ir rūpesčių.

Naujos Kauno vaistinių remonto dirbtuvės
Senosios Kauno vaistinių remonto dirbtuvės mūsų jau neten-

kino, todėl ieškojome kelių įsigyti naujas. „Sanito“ fabriko 
direktorius H. Dūdėnas dirbtuvėms pasiūlė Kauno priemiestyje 
neįrengtą mūrinį pastatą, kuris jiems buvo nereikalingas. Jau bu-
vome apžiūrėję pastatą, sumušėme rankomis ir sutartį sutvirtinome 
stipresniu. Tačiau paaiškėjo, kad pastato pritaikymas dirbtuvėms 
labai daug kainuotų, todėl šios idėjos teko atsisakyti.

Kauno miesto valdžia dirbtuvėms išskyrė nemažą žemės sklypą, 
kuriame suprojektavome 2000 m2 dirbtuves. Prasidėjo statybos 
darbai. Kai jau buvo baigiamos įrengti dirbtuvės, jas parodėme 
tuometiniam VFV viršininko pavaduotojui L. Navickui, kuris buvo 

atsakingas už farmacijos įmonių statybas. Matėsi, kad, pastatytas 
naujas objektas be jo konsultacijų, sukėlė jam neigiamų emocijų. 
Gavau nuo V. Sakalausko pylos, bet, nežiūrint to, ir po audringo 
pokalbio mūsų bendradarbiavimas tęsėsi.

Susitikimai Farmacijos fakultete
V. Sakalauskas buvo Kauno medicinos instituto Farmacijos 

fakulteto valstybinių egzaminų komisijos pirmininku, o aš nariu, 
todėl ir čia susitikę turėdavome apie ką pasikalbėti.

Įsimintini Lietuvos farmacininkų suvažiavimai
Farmacininkų suvažiavimų organizavimas pareikalaudavo 

vadovų papildomo darbo ir išradingumo. V. Sakalauskas buvo 
suvažiavimų organizavimo vyriausiasis dirigentas. Į juos atvyk-
davo daug svečių iš Maskvos ir sovietinių respublikų farmacijos 
valdybų viršininkai. Jie buvo deramai priimami. Sovietiniais me-
tais farmacininkų suvažiavimai vykdavo kas penkeri metai. Juos 
rengdavo patyrę farmacininkai, suvažiavimai vykdavo sklandžiai. 
Nepriklausomybės metais suvažiavimai vyksta kasmet, bet jie 
jau neprilygsta anų laikų suvažiavimams, vyksta blankiai. Gal 
tiktai suvažiavimai Šiauliuose, Klaipėdoje, kurių pagrindiniai 
organizatoriai buvo A. Girdenienė, L. Rulinskas, D. Varvolytė ir 
kt., prilygo ankstesniesiems. 

Lietuvoje jau įvyko septyniolika farmacininkų suvažiavimų. 
Aš dalyvavau šešiolikoje, todėl apie juos turiu savo nuomonę, 
kurią neretai išsakydavau, be abejo, ji ne visada visiems patikdavo.

Norėčiau paminėti ketvirtąjį Lietuvos farmacininkų mokslinės 
draugijos suvažiavimą, kuris įvyko Kaune. Atvykę į suvažiavimą 
respublikų farmacijos valdybų viršininkai, kurių daugumą aš 
pažinojau, paprašė parodyti rajono ir kaimo vaistinę (Kauno miesto 
vaistines jie jau buvo matę). Antrąją suvažiavimo dieną išvažiavome 
į Šakių rajoną. Susipažinimas su nauja Šakių ir kaimo vaistinėmis 
užtruko, nes suvalkiečiai po vaistinių apžiūros dar ir pavaišino. Su-
grįžę į Kauną, radome jau suvažiavimą uždarytą. Taip suvažiavimo 
uždaryme nedalyvavo devyni respublikų farmacijos valdybų viršin-
inkai. Kadangi su V. Sakalausku ši išvyka nebuvo derinta, tai jis apie 
ją nieko nežinojo. Man teko išklausyti daug aštrių žodžių, kadangi 
iš manęs tokio netakto nesitikėjęs. Aš pasiteisinti nieko negalėjau. 
Laimė, kad toje išvykoje dalyvavo ir V. Sakalausko žmona Jadvyga, 
bet ir jai tuo momentu nelabai sekėsi nuraminti Vladą.

Nežiūrint buvusio mano netakto, dirbau toliau.

Kelionės
V. Sakalauskas niekada neprieštaraudavo mano ke-

lionėms į užsienį. (Sovietiniais laikais be viršininkų 
pritarimo į užsienį nebuvo galima išvykti – red.). Man 
rašydavo geras charakteristikas. Tik jo dėka buvau išvaž-
iavęs į užsienį.Teko pamatyti Suomiją, Angliją, Kiniją, 
Japoniją, jau nekalbant apie Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Vokietiją.

Komandiruotės
Buvau išrinktas Visasąjunginės farmacininkų mok-

slinės draugijos plenumo nariu. Posėdžiai vykdavo 
įvairių respublikų miestuose.

Į komandiruotes teko važiuoti ir su VFV viršininku J. 
Eišvydžiu. Kelionėse su juo buvo tęsiami pokalbiai apie 
darbą, ateities planus.

Su V. Sakalausku važiuojant į pasitarimus jau būdavo 
kitaip. Į kelionę pasiimdavome alaus ir kelionė neprailg-
davo. Apie darbą nebūdavo jokių kalbų.

jubiliejai

   Bendras darbas, bendri džiaugsmai ir rūpesčiai…

Provizoriaus

Vlado Sakalausko
70-mečiui

Toliau vis metai dyla lyg delčia,
Neklausia - šito norime ar ne.
Ir susigrąžint jų negali,
Nors kartais to labai geidi…
Nepaskęsta prisiminimų rūke
Atlikti darbai
Ir mena, Vladai, Tave.
Juk neveltui Tu dirbai, gyvenai,
Tik padėką ne visada už tai gavai…

Einant gyvenimo takais, teko sutikti daugelį specialistų, ben-
dradarbių. Buvo daug visokių nutikimų, kurių negali pamiršti ir 
po daugelio metų ir mielai juos prisimeni.

Artistai
Vykdavo farmacijos darbuotojų suvažiavimai, konferencijos, 

pasitarimai. Renginius paįvairindavo farmacininkų saviveikla. 
Kavarsko vaistinės vedėjas provizorius P. Kuliešius ir šių eilučių 
autorius būdavome pranešėjais. Tarp saviveiklos numerių įterpda-
vome įdomių, kartais ir juokingų nutikimų iš vaistinių gyvenimo. 
Tai žiūrovams labai patikdavo. Vyriausiosios farmacijos valdybos 
(VFV) darbuotojai R. Stonkutė, R. Kunevičiūtė ir kiti pageidavo, 
kad vaistinių gyvenimas būtų pavaizduotas plačiau. Jų paskatintas 
parašiau dviejų veiksmų pjesę „Vienoje vaistinėje“. 1958 m. įvyko 
šios pjesės premjera. Pasak Eugenijos Šimkūnaitės, neatrodė, 
kad pirmas blynas būtų prisvilęs. Pjesė buvo suvaidinta ne tik 
Vilniaus, bet ir Kauno, Klaipėdos, Šiaulių vaistinių darbuotojams.

„Vienoje vaistinėje“ vaidino virš dešimties savų artistų.
Pjesėje vaizduojamas pagyvenęs lenkuojantis vaistinės vedė-

jas. Jis perdaug aukštai vertino savo farmacines žinias, nesutar-
davo su jaunu gydytoju. Gyventojai buvo nepatenkinti, kad jis 
vėluodavo atidaryti vaistinę. Neideali buvo ir tvarka vaistinėje, 
todėl vaistinės vedėjas buvo atleistas iš pareigų. Vaistinės vedėją 
vaidinau aš.

Vaistinės sanitarę nuostabiai suvaidino A. Kačkutė. Be 
sanitarės pareigų ji dar dirbo ir vaistinės vedėjo tarnaite, nors 
aimanavo, kad jai nusibodo dviem dievams tarnauti. Nervindavo 
ją ir atvažiuojantys tikrintojai. Bešluostydama dulkes, ji pasakojo, 
kaip vienas tikrintojas, atvažiavęs iš Vilniaus, duris atidarinėdavo 
tik su popierėliu, bijodamas užsikrėsti kokia „kvaraba“. „Kaip aš 
tokiam tikrintojui galėjau įtikti“ – dejavo sanitarė.

Kol vaistinė būdavo uždaryta, sanitarei tekdavo klausytis durų 
klebenimų, langų barbenimų. Neapsikentusi ji belaukiančius 
suleisdavo į vaistinę. Tada kaimietės pasakodavo savas istorijas. 
Viena pasakojo, kad jai labai patikęs naujas jaunas daktarėlis, 
kuris ją išbarškino, išmaigė ir prirašė krūvą receptų. Kita kaimietė 
(ją vaidino R. Kunevičiūtė) pasipiktinusi pasakojo, kaip ją pirmą 
kartą apžiūrėjo daktaras. „Man tik ranką skaudėjo, o jis man, kaip 
kokiai paleistuvei, liepė nusirengti“. R. Kunevičiūtės vaidyba 
labai patikdavo žiūrovams.

Vienas pilietis, o jį vaidino V. Sakalauskas, atskaitė moralus 
vaistinės vedėjui, kad jis vėluoja į darbą, verčia visus laukti, kada 

pavasaris ir brangi kiekviena minutė. Kadangi negavo vaistų, tai 
sakė, kad jis skųsis.

Vaistinės vedėjo nuotaiką pataisė atėjusi į vaistinę šuniukui 
Bobiui vaistų nuo plaukų slinkimo išsipuošusi girininko žmona 
(ją vaidino B. Česonienė).

Vaistinėje dar buvo visko. Kaimietė niekaip nesuprato, kaip 
naudoti žvakutes, kaip jas galima uždegti, jei jos be knato.

Pjesėje vaidino ir R. Stonkutė-Žukienė. Jos herojė buvo 
Birutė, atvykusi pas asistentę Jūratę, kurią ji norėjo sutaikyti su 
daktaru Algiu.

Pirmieji darbai su Vladu Sakalausku
Vladą Sakalauską geriau pažinau repeticijų metu. Pastebėjau, 

kad jis nemėgėjas juokų, bet mėgsta tvarką, todėl ir pasirinko 
rimto tvarkingo asmens vaidmenį.

V. Sakalauskui perdaviau VFV Kadrų skyrių. Atrodė, kad ir 
jam popieriai, asmeninių bylų tvarkymas nebuvo prie širdies, nors 
Kadrų skyriuje jau ir buvo padėjėja.

Mūsų bendri darbai buvo skundų, vaistinių tikrinimai. Nepa-
mirštamas pirmo skundo tikrinimas Pagėgių vaistinėje. Buvo 
gili žiema, keliai užpustyti. Kol pasiekėme Pagėgius, vaistinėje 
darbas jau baigėsi. Vaistinės vedėja B. Idzelienė, mus pamačiusi, 
suprato, kad mes atvykome ne šiaip sau. Vaistinę užplombavome. 
Nežiūrint to, vedėja mus kvietė nakvynės ir vakarienės, bet mes, 
nors buvome girdėję apie B. Idzelienės vaišingumą, atsisakėme. 
Viešbutyje vargiai gavome nakvynę, miegojome pristatomose 
lovose. Nė kiek geriau buvo ir dėl vakarienės. 

Vaistinėje dirbome dvi dienas: stebėjome inventorizacijos 
eigą, tikslinome vaistų kiekius. Didžiausiam mūsų nustebimui, 
vaistinės vedėja aprašuose rasdavo klaidų, atrodė, kad ji mintinai 
žinojo vaistų kiekius. Vaistinės inventorizacijos rezultatai buvo 
geri. Vaistinės vedėja mus vėl kvietė vakarienės, bet mes, būdami 
principingi revizoriai, atsisakėme, nors krautuvėje valgomo ne ką 
ir galėjome nusipirkti. 

Atsigavimui V. Sakalauskas pasiūlė užsukti į Varnius, į žmonos 
Jadvygos tėviškę. Keliai buvo neišbrendami, teko iki juosmens 
klampoti per sniegą. Sušlapę ir pavargę pasiekėme Varnius. V. 
Sakalausko uošvijoje išsidžiovinome batus, kelnes, susisupę į 
paklodes, vaišinomės uošvės valgiais. Kitą dieną aplankėme ir 
Varnių vaistinę. Vaistinės vedėja G. Midverienė, pamačiusi mus, 
tokius du viršininkus, nieko gero nesitikėjo, bet mums po Pagėgių 
vaistinės patikrinimo jau užteko tik vaišių.

Druskininkų žąsys
Vaistinių organizaciniame skyriuje dirbau neilgai. Atsiradus 

Druskininkų vaistinėje laisvai vedėjo vietai, mane V. Sakalauskas, 
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Scena iš spektaklio „Vienoje vaistinėje“. Centre – pirkėjas (V. Sakalauskas), 
pirmas iš kairės – vaistinės vedėjas (V. Sedelskis), 1958 m.
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PROVIZORIUS	VLADAS	
SAKALAUSKAS	–	APIE	
SAVE	IR	APIE	FARMACIJĄ
Gal galėtumėte papasakoti, kokia buvo Jūsų vaikystė?
Mano, kaip ir daugelio karo – pokario vaikų, vaikystė nebu-

vo lengva. Šeimoje augome šeši berniukai. Tėvas – darbin-
inkas, mama – namų šeimininkė. Kai man sukako keturiolika 
metų, o jauniausiam broliui – penkeri, tėvas šešeriems metams 
buvo atskirtas nuo šeimos. Mamai teko dvi pamainas dirbti 
fabrike darbininke. Mums reikėjo padėti mamai. Mes augome 
vienas kitą prižiūrėdami. Ir vaikams teko padirbėti, pridurti 
keletą rublių prie šeimos biudžeto. Tėvų griežtas auklėjimas 
ir kategoriškas reikalavimas – nepasukti klystkeliais, mokytis, 
ko nors siekti, t.y. būti žmonėmis – regis, mums visiems tai 
ir pavyko.

Kokie keliai Jus atvedė į farmaciją – pašaukimas, atsitik-
tinumas, savos vietos gyvenime ieškojimas?

Jau apie 1949–1950 metus apsisprendžiau tapti farmacin-
inku. Tam didžiausios įtakos turėjo ilga ir sunki liga, pirmieji 
susidūrimai su vaistais, jų stygiumi, jų kainomis, jų reikšme 
žmogaus kovoje su liga. Ir pats norėjau greičiau pasveikti, ir 
kitiems padėti. Tuo labiau, kad ir tėvai tam nesipriešino, nors 
ir teko pasirinkti tokią „ne vyrišką“ profesiją.Tėvų priesakas 
mums visiems tebuvo vienas: būkite kuo norite, tik būkite 
žmonėmis ir savo profesijos specialistais. Du broliai nepanoro 
mokytis aukštojoje mokykloje, jiems užteko ir viduriniojo 
išsilavinimo, o kiti keturi baigėme aukštuosius.

Kas lėmė tai, kad, ką tik baigęs farmacijos studijas, buvote 
paskirtas dirbti į Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiąją 
farmacijos valdybą (VFV)?

Matyt taip susiklostė aplinkybės. Kai 1957 metais kartu 
su žmona baigėme institutą, Lietuvoje provizorių buvo vos 
keletas šimtų. Dėl įsidarbinimo problemų nebuvo. Kadangi aš 
baigiau institutą su „raudonu“ diplomu, o ir žmona neprastai 
mokėsi, į skirstymo komisijos posėdį buvome pakviesti pirmie-
ji. Rinktis buvo iš ko. Ieškojome vietovės, kurioje būtų galima 
įsidarbinti dviem provizoriams. Mums buvo pasakyta, kad 
Vilniuje labai trūksta provizorių lietuvių. Taip buvo užgautos 
tautinės ambicijos. Be to, mane kažkodėl buvo nusižiūrėjęs 
tuometinis VFV viršininkas J. Eišvydis. Jis man pasiūlė darbą 
Vyr. farmacijos valdyboje, o žmonai – Vilniaus miesto vais-
tinėje. Ir nors Vilniuje neturėjome kur prisiglausti, sutikome 
vykti į Vilnių. Tuo metu VFV vadovavo visoms respublikos 
farmacijos įmonėms ir įstaigoms ir betarpiai – Vilniaus miesto 
ir zonos vaistinėms. Man teko pradėti darbą nuo darbuotojų 
asmens bylų tvarkymo, rūpintis vaistinių aprūpinimu special-
istais, jų kvalifikacijos kėlimu. Nemažai teko bendrauti su 
Kauno medicinos instituto (dabar universitetas) Farmacijos 
fakultetu, jo vadovybe. Vėliau tapau savotišku fakulteto šefu.

Neišsisprendę buitiniai reikalai privertė grįžti į Kauną ir 
įsidarbinti Kauno vaistų sandėlyje. Darbas vaistų sandėlyje 
konkretus ir įdomus. Jame dirbau 10 metų. 1970 metais vėl 
buvau pakviestas į Vilnių ir paskirtas VFV viršininko pavadu-
otoju, o po ketverių metų – viršininku.

V. Sakalauskas (trečias iš kairės) Teleforume dalyvaujant SA Ministrui 
V.Kleizai (pirmas iš dešinės)ir kitiems kolegijos nariams

V. Sakalauskas (antras iš dešinės) atidengiant paminklinę lentą
prof. B. Šiauliui Kauno medicinos institute 1987 metais

Lietuvoje nuolat trūko provizorių, o farmacijos specialistų 
su viduriniuoju išsilavinimu užteko, pasisekė kartu su Farmaci-
jos fakulteto vadovybe įkurti neakivaizdinį skyrių, išleidusį 
kelias provizorių laidas. 

Apie 20 metų Jūs vadovavote VFV (dirbote jos viršininku, 
viršininko pavaduotoju). Ar sovietiniais laikais buvo lengva 
dirbti šį labai atsakingą darbą?

Ne, lengva nebuvo. Bet tada buvo visai kiti rūpesčiai nei 
dabar. Pagrindinis VFV uždavinys buvo aprūpinti vaistais 
Lietuvos gyventojus, ligonines, organizuoti vaistinių, vaistų 
sandėlių darbą, aprūpinti jas specialistais, įranga, patalpomis. 
VFV užsiėmė visais farmacijos veiklos klausimais, buvo sa-
votiška ministerija Sveikatos apsaugos ministerijoje, turėjo 
savo buhalteriją, ūkiskaitą, užsiėmė planavimu. Savarankiškai 
bendravome ir dirbome su kitomis ministerijomis ir su Minis-
trų Taryba. Ne veltui mūsų valdyba buvo vienintelė Sveikatos 
apsaugos ministerijoje, turinti Vyriausiosios valdybos statusą.

Padėkos
Už darbą esu gavęs ir padėkų, ir raštų, bet nesis-

kundžiu ir dėl papeikimų. Matyt, jų buvau vertas.
V. Sakalauskas išpildė ir mano prašymą – paskyrė į 

Garliavos vaistinę. Su žmona Jadvyga dalyvavo ir mano 
išleistuvėse į pensiją. Ačiū Jadvygai ir Vladui Sakala-
uskams (ir visiems dalyvavusiems) už šiltus prisimini-
mus apie nelengvus mūsų bendro darbo metus.

Įsimintinos ir Vlado Sakalausko išleistuvės iš dar-
bo. Iškilmėse dalyvavo jo bičiuliai, bendradarbiai, su 
kuriais teko dalintis ir darbo džiaugsmais, ir rūpesčiais, 
sėkmėmis ir nepasisekimais.

Palinkėjimai Jubiliatui
Šiandien, Tau Vladai, šį gražų skaidrų pavasario rytą 

linkiu sveikatos, stiprybės, jėgų ir labai prašau atleisti 
už mano darbo kelyje iškrėstas šunybes.

Vytautas Sedelskis
2003 m. balandis, Kaunas

Keturiasdešimt vadovaujančio farmacinio darbo metų

2003 m. balandžio 24 dieną septyniasdešimtąjį gimtadienį 
šventė LFS Garbės narys,
provizorius VLADAS SAKALAUSKAS

Širdingai sveikiname gerbiamą Provizorių garbingo ju-
biliejaus proga ir linkime daug daug sveikų, laimingų, 
prasmingų metų.

LFS valdyba 
 Trumpa biografija
Gimė 1933 m. balandžio 24 d. Kaune.
1952 m. baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą („Aušros“).
1952–1957 m.studijavo Kauno medicinos instituto (dabar univer-
sitetas) Stomatologijos-farmacijos fakulteto Farmacijos skyriuje.
1957–1961 m. dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiosios 
farmacijos valdybos (VFV) vyr. inspektoriumi.
Nuo 1961 m. – Kauno vaistų sandėlio vedėjo pavaduotojas.
1967–1970 m. – Kauno vaistų sandėlio vedėjas.
1970–1974 m. – VFV viršininko pavaduotojas.
1974–1989 m. – VFV viršininkas.
1989 m. reorganizavus VFV į Respublikinį gamybinį susivienijimą 
„Farmacija“, šio susivienijimo generalinis direktorius.
1991 m. vietoj susivienijimo „Farmacija“ įsteigus Valstybinę res-
publikinę vaistų tiekimo įmonę „Farmacija“ , jos direktorių valdybos 
pirmininkas ir generalinis direktorius.
1995 m. įmonę „Farmacija“ perregistravus į AB „Lietuvos farmaci-
ja“, šios bendrovės direktorių valdybos pirmininkas, generalinis 
direktorius.
1996–1997 m. – AB „Lietuvos farmacija“ konsultantas.
1997 m. rugsėjo 1 d. išėjo į pensiją.
1968 m. suteikta, o 1989 m. patvirtinta aukščiausioji provizoriaus – 
farmacinio darbo organizatoriaus kvalifikacinė kategorija.
1983 m. suteiktas Nusipelniusio provizoriaus garbės vardas.
1997 m. – farmacinės visuomenės organizuoto Nusipelniusio far-
macijos specialisto konkurso laureatas.
Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narys.

Gyvenimas,	atiduotas	farmacijai

Provizorių Vladą Sakalauską, š. m. balandžio mėnesį 
švenčiantį garbingą septyniasdešimtmetį, pažįstu nuo 1967 
metų. Tuomet jis dirbo Kauno vaistų sandėlio vedėju. Dažniau 
tekdavo susitikti ir bendrauti, kai gerbiamas Vladas Sakal-
auskas 1974 metais pradėjo dirbti Vyriausiosios farmacijos 
valdybos (VFV) viršininku, o aš nuo 1975 m. balandžio 
mėnesio – Šiaulių vaistų sandėlio vedėju. Kartu su p. V. Saka-
lausku teko dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, seminaruose, 
konferencijose.

Vladas Sakalauskas – tai labai paprastas, neišdidus, suge-
bantis nuoširdžiai bendrauti su visais, nepriklausomai nuo to, 
kokias beužimtum pareigas. Jis visada pasiteiraus, kaip sekasi, 
kas naujo Šiauliuose. Su juo visada buvo galima pasitarti ir 
aptarti įvairius klausimus.

1985–1992 metais su VFV viršininku V. Sakalausku 
tekdavo vykti į Maskvą ir SSSR VFV pristatinėti paraišką 
medikamentams (tokie tada buvo reikalavimai). Maskvoje 
buvo vertinama V. Sakalausko nuomonė, atsižvelgiama į jo 
pasiūlymus. Lietuvos farmacija buvo laikoma pavyzdžiu 
kitoms sovietų respublikoms.

1992 metais kartu su V. Sakalausku dalyvavome Kostromo-
je simpoziume, anglų firmos „Welcome“ preparatų pristatyme. 
Maskvoje, Suvažiavimų Rūmuose, kartu dalyvavome ne vien-
ame renginyje. Kelionėse, važiuojant traukiniu (iki Maskvos 
ar atgal), tekdavo bendrauti po 15–16 val. Niekada nesijautė 
įtampos, kad p. Vladas Sakalauskas yra viršininkas, o aš beveik 
eilinis provizorius.

Vilniuje rytais dažnai buvo galima sutikti p. V. Sakalauską 
einantį į darbą pėsčiomis. O ir Šiauliuose, jeigu nakvodavo 
viešbutyje „Šiauliai“, tai į VFV tarprajoninę kontorą P. Lukšio 
gatvėje jis visada eidavo pėsčiomis.

V. Sakalauskas, vadovaudamas Lietuvos farmacijai, buvo 
reiklus sau ir pavaldiniams, tuo pačiu mokėjo pasidžiaugti 
pasiekimais, esant reikalui, ir užjausti, turintis humoro jausmą.

2002 m. gruodžio mėnesį, susitikę Lietuvos farmacijos 
sąjungos XVII suvažiavime, kolegiškai pasikalbėjome, prisi-
minėme, kai prieš 24 metus, V. Sakalauskui būnant Šiauliuose, 
gimė anūkė, kuri dabar Kauno medicinos universiteto IV kurse 
studijuoja farmaciją.

Vlado Sakalausko visas gyvenimas paskirtas farmacijai. 
Tai liudija 40 metų darbai šalies vaistinių, vaistų sandėlių, 
vaistų gamybos įmonių materialinei bazei stiprinti, farmacijos 
specialistams tobulinti, gydymo įstaigų ir gyventojų aprūpini-
mui vaistais užtikrinti. Buvo pasiekta, kad Lietuvos vaistinės 
tapo pavyzdžiu daugeliui Europos valstybių. Šalies vaistinės 
dažnai buvo lankomos užsienio šalių farmacijos specialistų 
ir ne specialistų.

Gerbiamam Vladui Sakalauskui gražaus jubiliejaus proga 
savo ir kolegų šiauliečių vardu linkiu geriausios sveikatos, 
asmeninės laimės ir ilgiausių metų.

R. Emersonas yra pasakęs: „Niekas nepasižymi tokiu pa-
prastumu, kaip didingumas, būti paprastam – tai ir reiškia būti 
didingam“. Toks buvo ir yra provizorius Vladas Sakalauskas.

Provizorius Liudvikas Rulinskas, Šiauliai

jubiliejai
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farmacininkų mokslinės  draugijos nariu. Gal  galėtumėte 
papasakoti, kokia tada buvo šios farmacininkų organizacijos 
veikla?

Šiai vienintelei farmacininkus apjungiančiai organizacijai, 
priklausė absoliuti dauguma provizorių. Šios draugijos skyriai 
veikė visuose miestuose ir rajonuose, net vaistinėse buvo far-
macininkų rateliai, kurių veiklą kuravo Farmacininkų mokslinė 
draugija. Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos 
(RFMD) pirmininko vienu pavaduotoju buvo renkamas VFV 
viršininko pavaduotojas, o VFV tarprajoninių kontorų valdy-
tojų pavaduotojai – RFMD skyrių pirmininkais.

Visada būdavo glaudus bendradarbiavimas tarp RFMD 
ir VFV, tarp RFMD skyrių ir VFV tarprajoninių kontorų. 
RFMD suvažiavimai vykdavo kaip respublikos farmacininkų 
suvažiavimai. Tai buvo autoritetingiausi farmacininkų fo-
rumai, nagrinėjantys ir sprendžiantys įvairiausias ir pačias 
aktualiausias farmacijos problemas. Juose visada dalyvaudavo 
SAM ministro pirmasis pavaduotojas, Vyriausybės deleguoti 
asmenys, neretai Ministro Pirmininko pavaduotojai. Suvažia-
vimuose priimti nutarimai buvo privalomai vykdomi visose 
farmacijos įstaigose.

RFMR rūpindavosi vaistinių darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimu, organizuodavo respublikines, zonines, rajonines 
mokslines konferencijas. Prelegentais jose būdavo žymiausi 
Lietuvos mokslininkai (farmacininkai) ir praktikai.

Gaila, tačiau dabar veikiančios kelios farmacininkų orga-
nizacijos sprendžia tik joms rūpimus klausimus ir problemas. 
Nėra vieningos organizacijos, kuri rūpintųsi Valstybės far-
macijos problemomis, perspektyva. Tokios organizacijos 
Lietuvai tikrai reikia. Tada palengvėtų našta ir Farmacijos 
departamentui. Dabartinė situacija primena lietuvių patarlę 
„kai dvi auklės, vaikas…“.

Jums vadovaujant VFV, Lietuvos vaistinės  ir kitos  far-
macijos  įstaigos  ir  įmonės  pasiekė  gerų  rezultatų  –  buvo 

jubiliejai

geriausios Sovietų Sąjungoje. 
Kame  glūdi  šio  pasiekimo 
paslaptis?

Lietuvos farmacijos įstaigos 
ir įmonės visada pasižymėjo 
gerais rodikliais. Manau, kad ir 
iki manęs ir po manęs dirbusių 
farmacininkų indėlis į bendrus 
rezultatus yra didžiulis. Lietu-
vai pasisekė pasiekti puikių 
rezultatų ir tenkinant ligonių 
poreikius vaistams ir plėtojant 
vaistinių ir jų punktų tinklą. 
Vaistai pasiekdavo net nuošali-
ausias kaimo vietoves. Kasmet 
pastatydavome ir įrengdavome 
6–8 vaistines. Mes turėjome 
savo statybos – remonto barus 
visuose didžiuosiuose miestu-
ose. Jie remontavo vaistines, 
gerino, tobulino, puošė interje-

rus ir eksterjerus. Tam negailėjome lėšų, nes mums grįždavo 
50 procentų lėšų, sumokėtų valstybei už turimų patalpų nuomą.

Tačiau manau, kad didžiausias nuopelnas yra dirbusių 
specialistų, savo patyrimą ir žinias įgyvendinusių praktikoje.

Buvo maža vaistinių vadovų kaita. Žinojome, kad kiekvi-
enais darbo metais atsiranda didesnė patirtis, lengviau dirbti.

Mūsų patirtimi dažnai pasinaudodavo ir Visasąjunginė 
Vyriausioji vaistinių (aptečnoje –rus.) valdyba, neretai prieš 
išleidžiant kokį tai farmacinę veiklą reglamentuojantį doku-
mentą buvo atsižvelgiama į mūsų pasiūlymus, patirtį. Ir tuo 
mes mokėdavome pasinaudoti, daryti įtaką dar prieš pasirašant 
dokumentus. Tenka pažymėti, kad tik Lietuvoje buvo Vyri-
ausioji farmacijos valdyba. Kitose respublikose ir Maskvoje 
buvo tik Vyriausiosios vaistinių valdybos. Jau iš to matyti, 
kas kuo užsiiminėjo.

Lietuvos patirtis buvo skleidžiama įvairių respublikinių 
ir sąjunginių renginių, suvažiavimų, konferencijų metu. 
Svečiams rodydavo mūsų farmacijos įstaigų pažangiausią 
patirtį. Kartu analizuodavome ir užsienio kolegų pasiekimus 
ir teigiamiausią patirtį nedelsiant įdiegdavome praktikoje.

Mūsų sistemoje veikė Ekonominių tyrimų ir darbo 
mokslinio organizavimo laboratorija „Farmacija“. Jos dėka 
išleisdavome informacinius, konjunktūrinius leidinius. Anali-
zuodavome ir skelbdavome medžiagą apie respublikos miestų, 
rajonų farmacijos įstaigų veiklą ir jos rezultatus. To neturėjo 
jokia kita respublika.

Kadangi vaistinės būdavo rodomos tiek farmacijos special-
istams, tiek ir kitiems atvykusiems iš kitų valstybių žmonėms, 
mes privalėjome ieškoti ir diegti praktikoje naujoves. 
Neužsiėmėme neįgyvendinamomis svajonėmis.

Manau, kad nebūtų teigiamų pasiekimų, jei nebūtų pa-
sisekę išsaugoti ir sutelkti labai stiprų, farmacijai atsidavusių 
darbuotojų būrį. Mano asmenine nuomone, 9 iš 10 vaistinių 
vadovų buvo puikiausi savo darbo žinovai, tiesiog farmacijos 
fanai. Nenorėdamas nei vieno jų užgauti, nepaminėsiu nei 
vienos vaistinės vadovo pavardės. Paminėsiu tiktai betarpiai 
kartu sėkmingai sprendusius, gerinusius, tobulinusius farmacijos 
veiklą bendradarbius.

Esu dėkingas A. Karaciejūtei, V. Sedelskiui, V. Kavaliauskienei, 

Su Pragos universiteto Farmacijos fakulteto studentais ir dėstytojais 
prie Karoliniškių vaistinės 1980 metais
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Konferencijos „Vaistinių istorija“ dalyviai. V. Sakalauskas sėdi centre. Klaipėda, 1975 m.

Mes leidome savo įsakymus, ruošdavome ministerijos 
įsakymų farmacijos klausimais projektus. Visasąjunginės 
sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus adaptuodavome 
Lietuvos sąlygoms ir, išvertę į lietuvių kalbą, paskleisdavome 
Lietuvos farmacijos tinklui.

Sveikatos apsaugos ministerijoje tebuvo derinami strate-
giniai farmacinės veiklos ir vystymo klausimai. Kas 3–5 
metai ministerijos kolegija išklausydavo mūsų ataskaitą apie 
farmacijos veiklą.

Mums nerūpėjo vaistų kainodara, antkainiai, nebuvo 
problemų dėl vaistų įperkamumo, nekilo klausimų dėl skolų 
„išmušinėjimo“ iš gydymo įstaigų. Pinigų tam užteko. Tiktai 
pritrūkdavo vaistų, jų asortimentas dažnai netenkindavo 
gydytojų. Mūsų pareiga buvo aprūpinti reikiamais vaistais 
„sunkiausius“ ligonius. Praktiškai nebuvo nusiskundimų, kad 
ligoniai mirtų dėl vaistų stokos. Ir demografiniai rodikliai 
Lietuvoje nebuvo prastesni nei dabar, kada vaistų perteklius.

Dešimt metų Jūs vadovavote Kauno vaistų sandėliui (sovi-
etiniais laikais), septynerius metus vadovavote vaistų tiekimo 
įmonei jau atgavus Nepriklausomybę. Gal galėtumėte skai-
tytojams papasakoti apie šio darbo ypatumus?

VFV, o vėliau ir Vaistų tiekimo įmonė buvo vienintelė or-
ganizacija, atsakinga už vaistų 
įvežimą į Lietuvą. Tam, kad Li-
etuvą pasiektų vaistai, reikėda-
vo laiku ir kokybiškai paruošti 
paraišką vaistams, ją apginti 
Lietuvos SAM kolegijoje, 
SSSR VFV. Ruošiant paraišką, 
buvo būtina išanalizuoti esamas 
vaistų atsargas vaistų sandėliu-
ose, žinoti respublikos gyven-
tojų sergamumą atskiromis 
ligomis, vaistų poreikį šioms 
ligoms gydyti, gydymo įstaigų 
veiklos pakitimus, sergamumo 
tendencijas, naujų gydymo 

metodų atsiradimą, naujų vaistų perspektyvas ir poreikį.
Vaistų sandėliai (Lietuvoje buvo 5) sudarydavo savo zonos 

metinę vaistų paraišką. VFV surinkdavo iš gydymo įstaigų 
vaistų poreikius. Visą surinktą medžiagą apibendrindavo, 
padarydavo pagrįstus pakeitimus ir, suderinę su SAM vyr. spe-
cialistais, pateikdavo SAM Kolegijai tvirtinti. Patvirtintą vaistų 
patraišką veždavome į Maskvą ir ten privalėjome „apsiginti“ 
kiekvieną vaisto poziciją. Vėliau SSSR SAM skirdavo fondus. 
Po to mums tekdavo daug dirbti, kad išskirti fondai pavirstų 
realiais vaistais, nes vaistų gamintojai, kaip taisyklė, ir išskirtų 
fondų nepatenkindavo.. Lietuvai labai padėdavo Lietuvos 
vaistų gamintojai, operatyviai pagamindami tai, ko labiausiai 
stigo vaistinėms. Vietinė pramonė patenkindavo iki 20% res-
publikos metinio poreikio vaistams.

Neretai trūkstamų vaistų nusipirkdavome decentralizuotai 
iš kitų respublikų, kartais pasisekdavo kitų respublikų iš-
skirtus fondus perpirkti ir taip pagerinti Lietuvos gyventojų 
aprūpinimą vaistais.

Pradėjus griauti VFV sistemą, atsiradus Vaistų tiekimo 
įmonei, atkrito visas organizacinis farmacijos darbas. Beliko 
tik aprūpinimo vaistais klausimai..
Daugelį metų  Jūs  buvote Respublikinės  farmacininkų 

mokslinės draugijos pirmininko pavaduotoju, Visasąjunginės 

V. Sakalauskas  (trečias iš dešinės) farmakognozijos Valstybinio egzamino metu
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Su žmona provizore Jadvyga, 2000 m.

V. Sakalauskas (sėdi) subuvusiaisiais Farmacijos departamento 
vadovais, 1998 m.

Kokiomis nuostatomis Jūs vadovavotės ir tebesivadovau-
jate. Kokios, Jūsų nuomone, didžiausios gyvenimo vertybės.

Jau minėjau, kad nuo mažumės buvau auklėjamas visur ir 
visada išlikti žmogumi, t.y. būti dėmesingu kitiems, mokėti 
užjausti ir padėti reikalingiems pagalbos, nedaryti to, ko nen-
orėtum, kad taip padarytų tau. Ar man pasisekė to pasiekti, 
spręsti ne man.

O gyvenimo pagrindinė vertybė, mano supratimu, jaustis 
reikalingu kitiems. Ir visai nesvarbu, kokiose pareigose be-
dirbtum, ar visai nedirbtum, būtum kolektyve ar namuose, 
šeimoje ar draugų rate.

Jūsų palinkėjimai Lietuvos farmacijos sąjungai ir visiems 
Lietuvos vaistininkams.

Farmacijos sąjungai linkiu ir ateityje atstovauti farmaci-
jos interesus, siekti produktyvesnių sprendimų, galvoti apie 
vieningos farmacijos nevyriausybinės organizacijos įkūrimą, 
apjungiant dabar egzistuojančias smulkias visuomenines far-
macininkų organizacijas.

Lietuvos vaistininkams linkiu, kad į darbą eitų su malo-
numu, po darbo su malonumu grįžtų namo. Dirbant žinoti, 
kad pagrindinė vaistinių paskirtis – humanitarinė, ligoniams 
teikiama pagalba. Jei to pasiekti nesiseka, reikėtų galvoti apie 
atsisakymą nuo pareigų ir laiku jas palaisvinti kitiems. Regis, 
aš taip ir pasielgiau.

LFŽ leidėjai širdingai dėkoja gerbiamam Provizoriui už įdo-
mias mintis, savo ir žurnalo skaitytojų vardu linki daug daug 
saulėtų pavasarių, karštų vasarų, auksinių rudenių, vaiskių 
žiemų. Juk visada buvote, esate ir būkite reikalingu kitiems.

jubiliejai
R. Žukienei, B. Bajorinienei, V. Kanapienienei, R. Marmienei, A. 
ir L. Rulinskams, V. Meiliulytei, P. Šidlauskienei, J. Šimkevičiui, 
V. Katilienei, E. Misevičienei ir kt. Jais buvo galima pasikliauti. 
Jie tai jautė ir atsilygino tuo pačiu: geru, nuoširdžiu ir pasiauko-
jamu darbu.

Mano vadovaujamas kolektyvas suprato, kad visur ir visada 
reikia būti žmogumi. Nedaryti to kitiems, ko nenorėtum, kad 
tau tai darytų, suprasti ir atjausti žmogų, nepriklausomai nuo jo 
užimamų pareigų, padėti jam.

Tai pagrindiniai faktoriai, kurie leido mums šio to pasiekti.

Jūs dirbote ir pedagoginį darbą, daugelį metų buvote Kauno 
medicinos instituto (dabar – universitetas) Farmacijos fakulteto 
baigiamųjų  valstybinių  egzaminų komisijos  pirmininku,  dir-
bote dėstytoju Kauno P. Mažylio medicinos mokykloje, nuolat 
bendraudavote su jaunaisiais specialistais. Jūsų nuomone, ar 
tuomet ateidavo dirbti geri savos srities specialistai, ar buvo jiems 
įskiepytas nesavanaudiškumas, humanizmas, aukštos moralinės 
savybės. Kas visa tai nulėmė?

Dešimt metų man teko dėstyti Kauno P. Mažylio medicinos 
mokykloje, kelerius metus buvau Farmacijos fakulteto baigiamųjų 
– išleidžiamųjų valstybinių egzaminų komisijos pirmininku. Daug 
dirbau su jaunaisiais absolventais, stengiausi juos suprasti, pažinti. 
Reikia pasidžiaugti, kad absoliuti dauguma absolventų ateidavo 
tinkamai pasirengę praktiniam darbui, vedami humanizmo, aukš-
tos moralės, tarnavimo ligoniui principų. Apie savanaudiškumą 
tada net užuominų nebuvo. Tokios nuostatos farmacijoje atsirado 
praeito amžiaus devinto dešimtmečio pabaigoje, kada provizoriai 
buvo rengiami išimtinai vaistinių ar kitų farmacijos įmonių vadovų 
pareigoms. O baigę P. Mažylio mokyklą ir liko puikūs technologai.

Visada mano nuomonė buvo tokia, kad prieš tapdamas įmonės 
vadovu, specialistas privalo žinoti įmonės „virtuvę“, kvalifikuotai 
savarankiškai spręsti dažnai iškylančius technologinius ar orga-
nizacinius klausimus. Deja, dauguma absolventų tokių savybių 
neturėjo, be abejo, ir negalėjo turėti. Teorija, nors ir puikiausiai 
įsisavinta, bet nepagrįsta praktinėmis žiniomis, yra negyva, mažai 
ko verta.

Matyt, pats gyvenimas, jo tėkmė dabar lemia tai, kad prim-
irštamas nesavanaudiškumas, aukšta moralė, tarnystė ligoniui. O 
juk vaistinė ir šiuo laiku yra ne vien pelno siekianti, komercinė 
įstaiga. Visų pirma, tai humanitarinė, tarnaujanti ligoniui įstaiga, 
o jos darbuotojai turėtų atitikti jai keliamus reikalavimus.

Jūsų nuomone, ar geru vadovu gimstama, ar kiekvienas gali 
išmokti vadovauti?

Geru vadovu niekas negimė. Gimę ir vaikščioti nemokame. 
Vadovavimo menas pažįstamas tik darbe, sunkiame, atsakingame. 
Reikia gerai išmanyti savo specialybę. 
Reikia suprasti, kad vienas nieko nepa-
sieksi. Reikia išmokti suburti vieningą, 
darbščią, atsidavusią, kaip dabar sakoma, 
komandą.

Vadovas privalo mokėti panaudoti 
kiekvieno darbuotojo galimybes, jo 
privalumus, žinoti jo trūkumus, charak-
terį. Negalima trukdyti dirbti. Manau, 
vadovui užtektų kelti reikalavimus, ku-
ruoti veiklą, kontroliuoti vykdymo eigą.

Tik darbas, aiškus tikslas, išklausant 
kiekvieno specialisto pasiūlymus, nuo-
monę, pasveriant visus „už“ ir „prieš“, 
turint savo nuomonę, leidžia daryti ra-
cionaliausius, teisingiausius sprendimus. 

Pagal tai, kokią vertę turės priimami sprendimai, priklauso vadovo 
vertė ir autoritetas.

Visą laiką Jūs turėjote daug ir visuomeninių pareigų, kurias 
turbūt būtų sunku ir išvardinti. Iš kur Jūs sėmėtės jėgų, energijos. 
Gal galėtumėte papasakoti apie laisvalaikį.

Iš tiesų visuomeninių pareigų tikrai netrūko. Ir jas išvardinti, 
praėjus tiek laiko, tikrai yra sunku. Mano visos visuomeninės 
pareigos vienaip ar kitaip buvo susietos su farmacija. Pvz., per 
dešimtį metų buvau SAM Kolegijos nariu, Medicinos darbuotojų 
profsąjungos respublikinio komiteto prezidiumo nariu, Farmac-
ininkų mokslinės draugijos pirmininko pavaduotoju, įvairių 
žurnalų redakcinių kolegijų nariu ir t.t. ir t. t. Kokiose pareigose 
bebūčiau, visur stengiausi atstovauti ir ginti farmacijos reikalus.

Laisvalaikį turėjau tokį patį, kaip visi kiti darbuotojai. Stengi-
ausi visas pareigas įvykdyti darbo laiku, neversdamas ir savęs ir 
kitų dirbti viršvalandžių ar poilsio dienomis.

Jaunystėje mėgau sportuoti, domėjausi menine saviveikla.
Vėliau su malonumu stebėdavau sportines varžybas stadionuose 
ar salėse. Dabar belikę – stebėti per televizorių. Ypač būdavau 
patenkintas, kai pavykdavo su turistinėmis grupėmis aplankyti 
svečias, dar nematytas šalis. Pabuvojau per 20 valstybių trijuose 
kontinentuose. Bet ir ten neapsieidavau be vaistinių, farmacijos 
fabrikų ar vaistų sandėlių lankymo, domėjausi farmacinės veiklos 
organizavimu.

Kaip Jūs vertintumėte dabar tuos žmones, kurie dažnai didži-
uojasi, kad dirba po dvidešimt valandų per parą, kelerius metus 
be atostogų. Jūs sakydavote, kad reikia laiku ateiti į darbą, bet 
ir laiku išeiti. Kodėl?

Žmogų, kaip asmenybę, vertinau ir tebevertinu pagal tai, kaip 
jis sugeba atlikti savo pareigas be viršvalandinio darbo, nedirbant 
poilsio dienomis, reguliariai išeina atostogų. Ne tas geras darbuo-
tojas, ypač vadovas, kuris dirba, kaip sakote, dvidešimt valandų 
per parą. Juk užduotį jis privalo atlikti per vienos pamainos laiką.

Mano darbo metu, jei vaistinės vedėjas neišeidavo kasmetinių 
atostogų, tai kildavo įtarimų, kad pas jį vaistinėje ne viskas tvar-
koje. Toks vadovas „prisiprašydavo“ neeilinės inventorizacijos, 
revizijos.

jubiliejai

N. Akmenės vaistinės atidarymas. Kalba V. Sakalauskas, 1984 m.
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dirbo iki pat mirties. Mirė 1992 m. gegužės 17 d.
R. Endriukaitis mokėjo bendrauti su žmonėmis, rasti bendrą kalbą 

su vietinės valdžios atstovais, kolūkio pirmininku. Jo pastangų dėka, 
padedant tuometiniam VFV Kauno tarprajoninės kontoros valdytojui 
Vytautui Sedelskiui, kolūkis pastatė naują vaistinę. 1976 m. vaistinė 
įsikūrė naujose patalpose.

Jis labai mėgo grožį, gamtą, domėjosi krašto istorija, rinko istorinę 
medžiagą, šalia vaistinės įsteigė muziejaus kampelį. Dalis eksponatų po 
jo mirties buvo perduota Zanavykų muziejui Šakiuose.

R. Endriukaitis puošė vaistinės aplinką, sodino medžius, rūpinosi 
paukščiais, kad jie turėtų kur perėti. Keletą kartų Kidulių vaistinės 
kolektyvas laimėjo prizines vietas Lietuvos kaimo vaistinių aplinkos 

apžiūrose. R. Endriukaitis rašė vaistinės metraštį.
1988 m. Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, R. Endriukaitis prisidėjo 

prie Kidulių apylinkės Sąjūdžio veiklos. Rinko medžiagą apie apylinkės 
rezistencijos dalyvius. Jis buvo partizanų palaikų perlaidojimo iniciatorius. 
Jo dėka Kidulių kapinėse pastatytas paminklas žuvusiems partizanams, o 
prie vaistinės – ąžuolinis kryžius žuvusiųjų už laisvę atminimui.

R. Endriukaitis turėjo daugybę sumanymų,  ką daryti, kad žmonės 
gražiau, geriau gyventų. Buvo linksmo būdo, kupinas energijos, nors jau 
sirgo sunkia liga.

Jau vienuolika metų, kai Jo nebėra su mumis, tačiau liko Jo svarūs 
darbai ir šviesus prisiminimas.

Pro memoria

Susirinkusius svečius linksmino moksleivių ansamblis

Endriukaičių anūkas Tautvydas senelio vaistinės muziejuje

Doc. Liudas 
Ivanauskas 
domėjosi bau-
blyje esančiais 
etnografiniais 
eksponatais, 
kurios surinko R. 
Endriukaitis 

R. Milašius , T. Endriukaitis ir L. Ivanauskas vaistinės muziejuje

Vaistinės istorijos kolekcijoje saugomas vertingas metraštis

T. Mekas ir R. Minevičius vaišino svečius „muziejiniais lašais“ 
ir vaistažolių arbata

PAMINĖTOS AKTYVAUS VISUOMENININKO, 
PROVIZORIAUS PADĖJĖJO 

ROMUALDO ENDRIUKAIČIO 
septyniasdešimtosios gimimo metinės

Gegužės 24 d. Kiduliuose įvyko šviesaus atminimo ilgamečio 
vaistinės vedėjo Romualdo Endriukaičio 70-ųjų gimimo metinių 
minėjimas. Šio renginio pagrindinis organizatorius buvo provizorius 
Tauras Endriukaitis, tęsiantis tėvo farmacininko profesijos tradicijas. 
Iš visų Lietuvos kraštų susirinkę farmacininkai, buvę bendradarbiai, 
bičiuliai, kaimynai, giminės ir vaistinės lankytojai labai šiltai kalbėjo 
apie Romualdą Endriukaitį kaip ryškią asmenybę, kuri pasižymėjo 
aktyvia visuomenine veikla, meile ir dėmesiu kiekvienam sergančiam 
žmogui. Kidulių apylinkės gyventojai su dėkingumu prisiminė 
jo nuoširdų darbą gražinant aplinką ir puoselėjant šios vietovės 
tradicijas.

LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius pažymėjo šio Žmogaus 
nepaprastai platų interesų ratą – jis buvo ne tik vaistininkas, bet ir 
etnografas, surinkęs vertingą eksponatų kolekciją, ir gamtininkas, 
globojęs florą ir fauną, ir politikas, aktyviai įsijungęs į Lietuvos 
atgimimo Sąjūdžio veiklą, ir istorikas, įsteigęs vaistinėje farmacijos 
istorijos ekspoziciją. Šiltais prisiminimais apie R. Endriukaitį pasidal-
ijo daugelis minėjimo dalyvių: Vladimir Kokolo, Elena Diržiuvienė, 
Vytautas Sedelskis, prof. E. Tarasevičius, Janina Martišienė, Nijolė 
Petrašauskienė, Algis Rudaitis, Alfonsas Kasparaitis, Kęstutis  Vasi-
liauskas, Romas Meškinis, Jovita Seiliuvinienė. Minėjime dalyvavo 
Tauro žmona Jolita ir sūnūs Laurynas ir Tautvydas.

Romualdas Endriukaitis gimė 1933 m. vasario 28 d.  Š a k i ų 
apskr., Kidulių valsč., Kukarskės kaime, ūkininkų šeimoje.

Mokėsi anapus Nemuno esančioje Jurbarko vidurinėje mokyklo-
je. Kartu su draugu mokykloje sukūrė antisovietinę grupę „Kęstučio 
gvardija“, platino antitarybines proklamacijas. 1949 m. grįžtantį iš 

mokyklos R. Endriukaitį suėmė enkavedistai. 1950 m. vasario 22 d. 
Romualdas Endriukaitis buvo nuteistas 10 metų kalėti darbo pataisos 
lageryje ir išvežtas į Mordovijos lagerius.

Po Stalino mirties režimui sušvelnėjus, 1954 m. R. Endriukaitis 
iš lagerio buvo paleistas ir grįžo pas tėvus. Lankė ir baigė Jurbarko 
vakarinę mokyklą, mokėsi Kauno felčerių-akušerių mokyklos 
neakivaizdiniame farmacijos skyriuje. 1962 m. mokyklą baigė ir 
gavo provizoriaus padėjėjo diplomą.

R. Endriukaitis buvo paskirtas į K. Naumiesčio vaistinę. 1963 m. 
įkūrė vaistinę Kiduliuose ir buvo paskirtas jos vedėju. Šioje vaistinėje 

Pro memoria

Amžino poilsio vietoje prisiminimais pasidalijo V. Sedelskis

Sūnus Tauras 
atidengė tėvo 
Romualdo 
Endriukaičio 
portretą

Tauras Endriukaitis dėkoja  gausiai susir-
inkusiems pagerbti jo tėvo  atvinimą
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  balandžio 25–27 d. Estijoje Sangaste pilyje (25 km nuo Valga 
miesto) „BaltPharm Forum-2003“ 6-ji konferencija. Šios konferenci-
jos pagrindinės temos buvo:

1. vaistininkų ir gydytojų bendradarbiavimas ligoninių vaistinėse;
2. nevyriausybinių farmacijos organizacijų vaidmuo;
3. naujausi teisės aktai, susiję su farmacine veikla kiekvienoje 

Baltijos šalyje.
Iš Lietuvos dalyvavo 10 LFS narių (V. Skyrius, Z. Barsteigienė, 

A. Burnienė, A. Tamošiūnienė, B. Varanavičienė, L. Ivanauskas, 
D. Bugelevičienė, A. Zamkauskienė, K. Ramanauskas, E. Tarase-
vičius) bei farmacijos studentų ir doktorantų atstovai.

Pranešimus minėtais klausimais padarė kiekvienos šalies 
atstovai. Apie gydytojų ir vaistininkų bendradarbiavimą lig-
oninėse kalbėjo Kauno universiteto klinikų vaistinės direktorė 

B. Varanavičienė, apie farmacijos visuomeninių organizacijų 
vaidmenį kalbėjo LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius, o apie 
naujausius teisės aktus, susijusius su farmacine veikla Lietuvoje 
kalbėjo dr. V. Skyrius.

Konferencija vyko įspūdingoje Sangasto pilyje, kuri buvo 
pastatyta 19 a. antroje pusėje pagal vokiečių agronomo von Bergo 
sumanymą.

Konferencijos pertraukos metu aplankėme aplink pilį besid-
riekiantį parką, kuriame aptikome pražydusį pavasario pranašą 
– žalčialunkį.

Tarp trijų Baltijos šalių farmacininkų vyko atviras nuoširdus 
bendravimas, sužinojome apie kaimynų problemas ir jų sprendimo 
kelius. Konferencijos metu buvo nutarta į Rezoliuciją įrašyti bendrai 
priimtas nuostatas dėl farmacijos sektoriaus tobulinimo kiekvienoje 

šalyje, dėl BaltPharm Forum įstatų patikrinimo, dėl 
bendrijų vaistininko etikos principų įteisinimo, dėl 
studentų farmacininkų atstovavimo kiekvieno forumo 
metu (po 5 studentus iš kiekvienos 
šalies) ir kt. Rezoliucijos tekstas bus 
paskelbtas LFŽ žurnale.

Visiems konferencijos dalyviams 
daug dėmesio skyrė Estijos farmaci-
jos draugijos pirmininkė M. Sihv, 
draugijos aktyviausi nariai A. Gailan 
ir T. Sosar.

Visi išvyko iš svetingos Estijos su 
viltimi vėl susitikti 2004 m. Lietuvoje.

S. Berzina

B. Varanavičienė

M. Sihv

BaltPharm
Forum

2003

kas kur kada
 balandžio 27–29 d. Budapešte (Vengrija) įvyko Europos 

Sąjungos Farmacijos grupės (PGEU) Vykdomojo komiteto ir 
Europos Sąjungos (ES) narių kandidačių 3-sis „apvalaus stalo“ 
susitikimas.

Jo darbotvarkėje buvo 3 pagrindinės temos:
1) vaistininkų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas siekiant užtikrin-

ti praktinės profesinės veiklos aukštą kokybę;
2) vaistų pardavimas (tik vaistinėse, bendrieji vaistų sąrašai ir kt.);
3) vaistinių nuosavybė ir kiti vaistinių teisiniai aktai.
Susitikime dalyvavo PGEU prezidentas P. Bundgaard, kuris yra 

Danijos Farmacijos asociacijos prezidentas, PGEU viceprezidentas 
W. M. Darling iš Didžiosios Britanijos, PGEU generalinė sekretorė 
F. Giorgio-Gerlach, Ispanijos farmacininkų generalinės Tarybos at-
stovė C. P. Lopez, o taip pat ES šalių kandidačių bei stebėtojų atstovai 
iš Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos. Dalyvius pasveikino 
PGEU prezidentas bei Vengrijos sveikatos ministerijos valstybės 
sekretorius M. Kökeng, o išsamią paskaitą tema „ES plėtra ir vaistai“ 
paskaitė prof. T. Paal. Po to sekė visų dalyvaujančių delegacijų 
15–20 min pranešimai apie padėtį kiekvienoje šalyje pagal pateiktą 
klausimyną. Esamos padėties ES narių kandidačių ir stebėtojų šalių 
suvestinė pateikiama šiame žurnalo numeryje. O minėto susitikimo 
rezoliucijos išvados bus paskelbtos kitame LFŽ numeryje. Svarbu 
pažymėti tą aplinkybę, kad LFS prezidento prof. E. Tarasevičiaus ini-
ciatyva į rezoliucijos turinį buvo įrašytas straipsnis rekomenduojantis 
PGEU sudaryti darbo grupę parengti Europos farmacijos modelį, 
kuris apimtų ES šalių ir narių stebėtojų bei kandidačių teigiamą 
patirtį, kuriant gerai funkcionuojančią farmacijos sektoriaus sistemą. 
Tai padėtų ES narių kandidačių ir stebėtojų statusą turinčių šalių 
farmacijos visuomeninėms organizacijos vesti konstruktyvų dialogą 
su kiekvienos šalies politikais apie racionalią farmacijos sektoriaus 
struktūrą ir jos funkcionavimą įvertinant Europos kontinento šalių 
specifiką ir patirtį.

Šiame viešbutyje vyko susitikimas

Lietuvos ir Čekijos delegatai

Prezidiumas

P. Bundgaard sveikinimas

Lenkijos, Slovakijos ir Slovėnijos delegatai

Po posėdžio delegatai 
klausė vengrų muzikos
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Farmacijos istorija

Iš Didžiosios Britanijos Farmacijos draugi-
jos Farmacijos istorijos kolekcijos

1. Italų majolikos štanglazai (16-17 a.) su vaistų
 pavadinimais.
2. Senieji anglų porceliano štanglazai (1650-60) su
 vaistų pavadinimais.
3. Anglų medinės grustūvės ir piestelės (18 a.).
4. Liudviko XIV vaistinės metalinė grustūvė (1678).
5. Medžio raižinis (1491) knygoje „Ortus Sanitatis“,
 skirtoje gydytojams ir vaistininkams.

1

5 4

2

3

Šių metų balandžio mėnesį sukako 
dešimt metų, kai Lietuvoje įkurta Voki-
etijos vaistų gamintojo „Berlin–Chemie“ 
AG atstovybė Lietuvoje (dabar UAB „Ber-
lin–Chemie Menarini Baltic“). Generalinis 
direktorius gydytojas Algimantas Blažys.

Dešimtmečio jubiliejus buvo iškilmin-
gai paminėtas šių metų balandžio 16 d. 
naujame moderniame Pramogų ir lais-
valaikio centre Forum Palace.

Šventėje dalyvavo ir firmos „Ber-
lin–Chemie“ AG generalinis direktorius, 
specialiai tam atvykęs į Vilnių, daktaras 
Reinhardas Upenkampas (Reinhard Up-
penkamp).

Į minėjimą buvo pakviesta daug svečių: 
Sveikatos apsaugos ministras J. Olekas, 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
vadovai ir profesoriai, didmeninių farmac-
inių firmų atstovai, visuomeninių organ-
izacijų vadovai, vaistininkai, gydytojai ir 
kiti svečiai.

Renginį vedė aktorius V. Kernagis.
Kol rinkosi svečiai, salėje dideliame 

ekrane buvo rodomi „Berlin–Chemie“ AG 
Lietuvai tiekiamų preparatų reklaminiai 
klipai. Lietuvoje „Berlin–Chemie“ AG 
vaistų parduodama nemažai: tai Fas-
tum gelis, Mezym forte, Nebilet, 
Berlipril, Lercapin, Lusopres, 
Falimint, Flavamed, Altiazem ir 
daugelis kitų.-

Prieš kurį laiką „Berlin–Chemie“ AG 
nupirko Italijos verslininkai ir dabar ši 
firma vadinasi „Berlin–Chemie Menarini 
Group“. Naujieji savininkai nepakeitė 
firmos vardo, nes jis buvo plačiai žino-
mas, o kiekvienam savininkui svarbu 
rinka.

Salė mirguliavo įvairiaspalvėmis 
šviesomis, grojo linksma muzika.

UAB „Berlin Chemie Menarini Bal-
tic“ generalinis direktorius Algimantas 
Blažys trumpai nušvietė bendrovės veiklą. 
Jis pažymėjo, kad UAB „Berlin Chemie 
Menarini Baltic“ Lietuvai tiekia daug 
įvairių farmakoterapinių grupių vaistų, 
per mėnesį dabar parduoda net 300 tūkst. 
pakuočių, tai yra beveik kas dešimtas 
Lietuvos gyventojas juos vartoja. Didelis 
dėmesys dabar ir ateityje bus skiriamas 
labdaros projektams. Direktorius padėko-
jo savo bendradarbiams už gerą darbą, 
svečiams už atvykimą kartu atšvęsti ben-
drovės dešimties metų veiklos Lietuvoje 
sukaktį, palinkėjo pabendrauti, pasilinks-
minti, paklausyti koncerto ir pasivaišinti.

Firmos „Berlin–Chemie“ AG gener-

alinis direktorius dr. R. Upenkampas pagyrė 
visą bendrovės kolektyvą ir ypač jo vadovą 
A. Blažį už per dešimtmetį sėkmingai 
vykdomą veiklą, pasidžiaugė, kad UAB 
„Berlin–Chemie“ įsitvirtino Lietuvos vaistų 
rinkoje ir nuolat didina pardavimo apimtis; 
UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ 
darbuotojus pasveikino su dešimties metų 
jubiliejumi ir palinkėjo sėkmės.

Lietuvos sveikatos apsaugos minis-
tras J. Olekas pasveikino UAB „Berlin 
Chemie Menarini Baltic“ su gražiu ju-
biliejumi, padėkojo už paramą gydymo 
įstaigoms, už įrengtą Vilniaus Santariškių 
ligoninėje auditoriją, už gydymo įstai-
goms jubiliejaus proga dovanojamus 
kompiuterius.

Jubiliejaus proga firmos kolektyvą 
sveikino Farmacijos departamento 
naujasis direktorius L. Mažeika, 
Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto, Lietuvos gydytojų sąjun-
gos atstovai, „PRO VIFARMOS“ 
valdybos pirmininkė provizorė 
A. Girdenienė. Lietuvos far-
macijos sąjungos prezidentas 
prof. E. Tarasevičius nuoširdžiai 
padėkojo UAB „Berlin–Chemie 
Menarini Baltic“ vadovybei už 
pagalbą Lietuvos farmacijos sąjungai, 
už sumokėtą nario mokestį Tarptautinei 
farmacijos federacijai ir pagalbą organi-
zuojant suvažiavimus bei kitus renginius. 
Provincijos vaistinių asociacijos valdybos 
pirmininkas S. Jasiulevičius pasveikino ir 
generaliniam direktoriui A. Blažiui įteikė 
didžiulį fermentinį „Rokiškio sūrį“.

Koncerte dalyvavo dainininkas E. Si-
pavičius, šoko sportinių šokių tarptautinių 
konkursų nugalėtoja E. Visockaitė su 
partneriu. Įsimintinas jų kosmoso šokis. 
Pasirodė „Žuvėdros“ šokėjai ir kitos šokių 
grupės, grojo gyva džiazo muzika.

Dr. Regina Žukienė

Ponai A. Blažys ir R.  Upenkampas priima 
sveikinimus iš SAM ministro p. J. Oleko

Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas L. La-
banauskas jubiliejaus proga įteikė simbolinį 
suvenyrą

„Berlin-Chemie	Menarini	Baltic“
d e š i m t m e t i s

B. Karnickienė (trečia iš kairės) su svečiais 
(iš karės): Židoniene, J. Ramanausku, R. Žuk-
iene, S. Štakėnaite ir Latviene

E. Tarasevičius prie jubiliejaus šeimininkų stalo

Gydytojų vadovų sąjungos prezidento S. Gendvilio 
gerą nuotaiką palaikė žavios ponios...

jubiliejai
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Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba maloniai kviečia Koleges ir Kolegas su šeimos nariais 
ir draugais dalyvauti jau tradicinėse FARMACIJOS DIENOSE-2003, kurios vyks Baltijos pajūryje, 

KARKLĖJE (už Girulių), „PASAKOS“ poilsiavietėje 2003m. birželio 14–16 d.

  Bir˛elio 13 d.,penktadienis

17.00–20.00 – Atvykimas į “Pasakos” stovyklavietę, apsižvalgymas, įkur-
tuvės mediniuose nameliuose                                   
20.00–20.30 – Vėliavos pakėlimas, sveikinimai 
20.30–21.30 – Prisiminimai iš šio krašto  vaistinių  istorijos… Tautiečių ir 
užsieniečių  kalbos “nuo bačkos”… 
21.30–22.30 – Kolegų ir Svečių susitikimo vakarienė, ragaujant žuvų ir   
lauknešėlių patiekalus
22.30–iki vidurnakčio – Vakaronė…Dainų kūrėjų ir atlikėjų programa; 
pamąstymai apie mūsų profesijos
praeitį, dabartį ir ateitį prie liepsnojančio laužo; naujausių kūrinių perk-
lausa, dalyvaujant kompozitoriui-provizoriui  Petrui  ir  kitiems  „profe-
sionaliems“ mėgėjams; solistų – žvaigždžių ir studentų pasirodymas; šokiai, 
rateliai, žaidimai, trumpai – Gegužinė.

  Birželio 14 d., šeštadienis

„Lietuvos	farmacijos	žinios“ – tai	Lietuvos	farmacijos	sąjungos	periodinis	žurnalas,
skirtas	farmacijos	specialistams,	tęsia	„Farmacijos	žinių“	(1923–1940) tradicijas

REDAKCINĖ	KOLEGIJA:	Kaune	– L. Akramas, R. Balanaškienė, A. Baranauskas, Z. Barsteigienė, A. Gendrolis, L. Iva-
nauskas, M. Jakimavičius, Ž. Martinėnas, V. Petrikaitė, R. Radžiūnas, V. Skyrius, P. Vainauskas, Vilniuje – B. Karnickienė, 

J. Mikalauskienė, E. Tarasevičius (redaktorius), R. Žukienė, Panevėžyje	– V. Kriaučiūnienė, Alytuje	– K. Orinas, Šiauliuose 
– L. Rulinskas, Klaipėdoje	– D. Varvolytė, Čikagoje	– J. Kalvaitis, Niujorke – A. Lukoševičius
REDAKCIJOS	ADRESAS:	Universiteto	g.	2,	2024	Vilnius,	tel.	2628758,	faksas	8-5-2628758

el.	paštas:	LFSpharm@takas.lt
Straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone.

Recenzuojame tik mokslinius straipsnius. Rankraščių negrąžiname.

© “Lietuvos farmacijos žinios”,  2003, Nr. 1-2 (183-184)
SL 171. 1995 m. 9 sp. l. Tiražas 1000 egz. Užsakymo Nr. .

Numerį parengė LFS leidybos centras, Universiteto g. 2, 2024 Vilnius.
Spausdino XXX

10.00–10.30 – Rytmečio mankšta. Krosas iki Baltijos jūros.
10.30–11.30 – Pusryčiai (individualūs).
12.00–14.00 – Išvyka į Klaipėdos muziejus 
14.30–16.00 – Pietūs stovykloje, ragaujant tikrą žuvienę
17.00–18.00 – Etnografinio ansamblio  koncertas
18.00–21.00 – Konkursai, sportinės varžybos, atrakcionai, prizai ir siurprizai 
(dalyvauja Visi, Išradingi ir Madingi, Garbingi Rėmėjai ir Remiamieji)
21.00–22.00 – Saulės palydėtuvės prie jūros
22.00–iki  vidurnakčio – Atsisveikinimo vakaronė prie laužo,  individuali 
programa ir veikla.

Birželio 15 d., sekmadienį – Individuali    programa.
  

P R O G R A M A

Kolegų atsisveikinimas – Iki susitikimo

F A R M A C I J O S  D I E N O S E  – 2004!

Aptiekore Lietuvos,
Į Karklę skubėkit
Jūras paveizėti,
Pasižmonėti,
Meilia tarp savęs
Pasirodavoti                                                                                        

FARMACIJOS DIENOS  – 2003


