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Tyliai ošk, Naujų metų pušie,
išdabinta sidabro karoliais.
Tu ant savo pečių mūsų laiką nešies,
mūsų širdis, rankas ir keliones.

Pasisuki į mus, laiko medi,
mus didžius ir juokingus apžvelk.
Prie savęs sustatyki, už rankų suvedęs,
kai nustebę suklusim, lig savęs mus pakelk.

Pakylėk virš gudrybių, suktybės ir smurto,
pakylėk lig mokyklos draugų,
ligi pirmo albumo, lig šventinių burtų,
lig sekmadienio saulės besvorių drugių.

Pakylėk lig pavargusios bitės prasmės,
lig obels, kurią tėvas ne sau jau sodino,
lig namų šaltinėlio gerosios versmės,
lig jos lašo prasmingo ir gryno.

Vaistininkas Kęstutis Orinas
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E. Šimkūnaitės horoskopai...

SAUSIS
ŠEŠKO IR KIAUNĖS MĖNUO

Šeškus ir kiaunes, kaip ir visus kitus horoskopinius 
gyvūnus, mūsų tėvai matė ne visai tokius, kokie jie iš tiesų; 
dažnokai nemažai ir savo vaizduotės pridėdavo. Kokius 
matė, tokius tarė ir tą mėnesį gimusius būsiant. Kiaunės, 
kad ir nelabai ištikimos, bet mielos, namams naudingos, 
nors šeimininkavimui, netgi ir šeimos ištikimybei per 
daug dėmesio neskiriančios, bet per vikrumą, darbštumą, 
jei jau ne per grožį, tai per meilumą ir mokėjimą įsigerinti 
– visada nepeikiamos, namuose jų valia ir galia. Namai 
tvarkingi, bent jau tiek, kiek svetimos akys gali užmatyti. 
Vaikai sugeba visiems įsiteikti, dažnai prasigyvena geriau 
už tėvus.

Šeškai – tikri šeškai. Sau gobšūs, kai būdavo madingi 
neterminuoti ir dvigubi vekseliai (kitaip sakant, skolintojas 
pasirašydavo gavęs dvigubai didesnę sumą, negu iš tikrųjų 
skolinosi), būdavo rytojaus dieną vekselis protestuojamas, 
skolinęsis, aišku, neturi kuo užmokėti, varžytinės, ir šeškas 
neretai už pusdykį pasiima gerą gyvulį ar visą ūkį. Šeškai 
mėgsta supjudyti kaimynus, patylomis pašnibždėdami 
vienam ir kitam prieštaringų dalykų. Kai kaimynai pradeda 
rietis – šeškui gražu, net jei neturi iš to naudos. Mėgsta 
šeškai sukiotis ir prie valdžios, lyg netyčiomis skundinėti 
kaimynus ar šiaip pažįstamus, netgi ir be atlyginimo, 
o tik dėl malonumo. Besimokantys šeškai itin mėgsta 
skundinėti kitus mokinius, dažniausiai patys stengdamiesi 
įsiteikti. Burbuliukas (taip Tauragnuose žmonės vadino J. 
Tumą-Vaižgantą) pasakojo, kad seminarijoje pastebėtam 
„šeškui“ pririšdavę ar prisegdavę prie sutanos šeško uode-
gą (dažniausiai nudžiautą iš to dėstytojo kailinių, kuriam 
skųsdavo). Jei nepadėdavo įspėjimas, pritykoję naktį 
gerai prikuldavę. Mėgsta šeškai sukelti peštynes turguje, 
vakarėliuose ar gegužinėse, suardyti piršlybas, nutraukti 
kokią naudingą sutartį – vis jiems gražu. Šeimoje šeškai 
vos pakenčiami namiškiams, blogi ir samdiniams. Turto 
įstengia susikrauti nemažai, bet begobšaudami dažnai jį 
patys ir pražudo. Jei patys turto ir nepraranda, šeškų vaikai 
dažniausiai nesugeba juo pasinaudoti.

Mes einame savo keliu,
Gal kartais sunkiau, gal lengviau.
Todėl nesakyk – negaliu,
Todėl nesakyk – pavargau.

J. Marcinkevičius

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdybos ir „Lietuvos farmacijos žinių“ (LFŽ) 
Redakcinės kolegijos vardu

širdingai sveikinu
gerbiamus LFS narius ir rėmėjus, mielus LFŽ skaitytojus, visus šalies vaistininkus Šv. Kalėdų 

ir Naujųjų metų proga.
Linkių stiprios sveikatos, kilnių idėjų, prasmingų darbų!

Būkite laimingi šiandien, rytoj ir... visada!
Būkite dideli darbais ir svajonėmis!

Prof., habil. dr. Eduardas Tarasevičius
LFS prezidentas, LFŽ redaktorius
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IntervIu

Gerbiamas Kolega, priimkite nuoširdų sveikinimą 
garbingo Jubiliejaus proga. Linkime puikios sveikatos 
ir sėkmingai derinti darbo bei laisvalaikio grafikus. 
LFŽ žurnalo skaitytojams bus malonu sužinoti apie 
Jūsų gyvenimo ir profesinės veiklos svarbiausius 
etapus.

Kokia buvo Jūsų gyvenimo svajonė ir kas paskatino 
rinktis vaistininko profesiją?

Dar besimokydamas Šilalės raj. Kvėdarnos 
vidurinėje mokykloje susižavėjau vaistininko Kęstučio 
Balčiūno darbu. Traukte traukė jo dėvimas baltas 
chalatas, sugebėjimas bendrauti, dosniai dalinami 
patarimai, todėl dažnai užsukdavau į vaistinę tiesiog 
„pažiopsoti“. Įdomūs buvo ir šio vaistininko vietinei 
spaudai nuolat rašomi straipsniai. Užsidegiau ir aš noru 
rašyti. Kurį laiką vietinis laikraštis spausdino mano 
rašytus straipsnelius apie mokykloje bei miestelyje 
vykstančius renginius, kuriuos pasirašydavau 
slapyvardžiu, kad nesišaipytų draugai. 

Taigi, baigęs vidurinę mokyklą nutariau rinktis 
farmacijos studijas.

Kokie prisiminimai išliko iš farmacijos studijų 
metų?

Kai dėsto tokie farmacijos mokslų asai, kaip doc. 
E. Kanopka, doc. A. Kaikaris, habilituotas medicinos 
mokslų daktaras, profesorius E. Tarasevičius, doc. L. 
Toliušis, doc. D. Baranauskaitė, doc. D. Bernatonis, 
doc. V. Brasiūnas, doc. J. Arnastauskas, doc. E. 
Tukajūte-Kaikarienė, vyr. dėst. G. Pužienė, negali 
studentauti, reikėjo rimtai studijuoti.

Gerbiu buvusį fakulteto dekaną doc. L. Toliušį už 
tai, kad man atsisakius stoti į TSKP, dekanas netaikė 
jokių prievartos elementų ir išlaikė pagarbius santykius. 
Gal dėl to, kad abu buvome žemaičiai.

Šiaip visi studijų metai kupini gražių prisiminimų. 
Vienas įdomesnių man yra toks, kad po trečiojo kurso 
mus tris studentus doc. D. Baranauskaitė išsiuntė 
trims savaitėms padirbėti į tuometinio Leningrado 
(Sankt Peterburgo) botanikos sodą. Šios praktikos 
tikslas buvo – susipažinti su augalais, na ir – ravėti 
juos. Mes nuravėjome taip kruopščiai, kad iš lysvių 
ėjome atbulomis, nenorėdami palikti pėdų supurentose 
lysvėse. Tai labai nustebino šio sodo darbuotojus, o 
mes, lietuviai, juk įpratę darbus atlikti nepriekaištingai, 
kad ir be įrankių (grėblių niekas nedavė), tiesiog 
rankomis.

Kur pradėjote profesinės veiklos kelią? Kaip sekėsi 
farmacinė veikla Panevėžyje? Per laiko prizmę pažvel-
gus, kaip vyko vaistinių virsmo procesas iš valstybinės 
sistemos į privačią?

Baigęs studijas pradėjau dirbti Varėnos rajono cen-
trinėje vaistinėje, kuriai vadovavo labai reiklus provi-
zorius Antanas Tumėnas su dviem ne mažiau reikliais 
pavaduotojais. Kadangi trūko darbuotojų, dirbau ir 
pagrindiniu receptaru, ir chemiku analitiku, ir defektaru. 
Darbas sekėsi puikiai, gaudavau vis aukštesnes parei-
gas. Tik vėliau, jau dirbant vaistinės vedėju, kai kurie 
tuometiniai funkcionieriai ir net jų sutuoktinės bandė 
daryti įtaką mano kaip vedėjo darbui, bet esu žemaitis 
– niekada nepasidaviau.

Kaip keitėsi vaistinės darbas pradėjus steigtis vais-
tinių tinklams?

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę labai keitėsi 
požiūris į vaistininko darbą. Kadangi esu pakantus 
kitokiai nuomonei, niekada nedarau skubotų 
sprendimų, prisitaikiau prie kito laikmečio ir gebėjau 
dirbti pasikeitusiomis sąlygomis. Kadangi dirbant 
Panevėžio vaistinių susivienijimo direktoriumi, teko 
pačiam būti ir vairuotoju, ir ekspeditoriumi, ir krovėju, 
nusprendžiau, kad turiu pakankamai patirties kurti savo 
vaistinę. Dėkingas esu šeimai už šios idėjos palaikymą. 
Pradžia buvo labai sunki. Gelbėjo turimi ryšiai ir 
žmonės, kurie pasitikėjo manimi. Žinoma niekada 
nenuvyliau manimi patikėjusių ir gelbėjusių sunkiose 
situacijose žmonių. Kai pats esi sąžiningas, pastovus 
ir patikimas, manau, kad padeda ir Aukščiausias, ir 
problemos sumažėja. 

 Kai vaistinė jau sėkmingai dirbo, pradėjo steigtis 
didieji vaistinių tinklai, apie kuriuos mano nuomonė 
vienareikšmiška – vaistinės paverstos parduotuvėmis, 
sumenko vaistininko prestižas, jis dažnai vertinamas 
tik kaip pardavėjas. Ir tai yra neatsakingas valdžios 
žmonių, pradedant sveikatos apsaugos ministrais, 
farmacijos departamento vadovais ir baigiant Seimo 
nariais, požiūris į vaistininkystę. Labai apmaudu, 
kad leista steigti vaistines asmenims, neturintiems 
farmacininko išsilavinimo. Galiu drąsiai sakyti, kad 
farmacinės paslaugos prastėja, o administracinė našta 
vis didėja, perteklinis dokumentų pildymas atima 
laiką, kuris turėtų būti skiriamas farmacinės paslaugos 
teikimui. Gal tam, kad kontroliuojančios valstybės 
institucijos turėtų darbo. 

 Nors sunku konkuruoti su vaistinių tinklais, manau, 

INTERVIU SU VAISTININKU, LFS GARBĖS NARIU 
TEOFILIUMI BARAUSKIU 

70-MEČIO PROGA

IntervIu

kad išlikti rinkoje padeda gera farmacijos specialistų 
komanda, farmacinė rūpyba, dėmesys klientams, 
bendradarbiavimas su gydytojais. Net dvidešimt 
ketverius metus vaistinė dirbo visą parą, įsteigiau 
dvi vaistines periferijoje – Subačiuje ir Pumpėnuose, 
kurios vertinamos vietos gyventojų, nes mano tikslas - 
priartinti farmacinę paslaugą prie periferijos gyventojų. 
Toks požiūris buvo suformuotas dar studijų metais. 

 Nors negaliu prilygti vaistinių tinklams finansiniais 
ištekliais bei konkurencingais darbuotojų atlyginimais, 
manau, kad vietos po saule visiems užteks. Man 
svarbiausia yra atsakingas požiūris į klientą ir 
supratinga, panašiomis vertybėmis besiremianti, 
nuoširdžiai dirbanti komanda

Kaip Jūs vertinate farmacininkų visuomeninių 
organizacijų veiklą Lietuvoje?

Gerai, kad farmacininkai kuria visuomenines or-
ganizacijas, bet gaila, kad jos nėra vieningos. O kiek 
daug galėtų nuveikti, formuodamos bendrą požiūrį, 
siekdamos bendrų tikslų. Nesusikalbėjimas visada veda 
tik į destrukciją. Labai juntamas ir atotrūkis tarp vyres-
niosios bei jaunesniosios kartos farmacijos specialistų. 
Čia manau tinka posakis – „šluota, kad ji būtų šluota, 
turi būti surišta“.

Ar naudingas dalyvavimas FIP kongresuose, 
BaltPharm Forumo konferencijose ir LFS suvažia-
vimuose?

Vertinu dalyvavimą FIP kongresuose, BaltPharm 
Forumo konferencijose ir LFS suvažiavimuose, nes 
tai labai papildo žinių bagažą, praplečia profesinį 
akiratį, praturtina žiniomis apie kitų šalių darbą bei 
patirtį. Be to, tokių renginių metu naudingi susitikimai 
ir dalijimasis žiniomis su kolegomis. Jau nuo pirmojo 
sudalyvavimo FIP kongrese 1996 metais Jeruzalėje, 
susidariau teigiamą nuomonę apie organizuojamus 
tokius renginius.

Ar daug teko padėti pastangų prikalbinant dukrą 
Loretą pasirinkti vaistininkės profesiją?

Kadangi šeimai visada buvo gerai pažįstamas mano 
darbas, dukra Loreta jau nuo vaikystės susidomėjo šia 
profesija. Būdama moksleive, jau nemažai žinojo apie 
vaistus, skaitydavo anotacijas ir netgi likdavo nakvoti 
vaistinės pastate, kad vėlyvu metu atvykus greitosios 
pagalbos medikams, galėtų paduoti reikiamus vaistus. 

Mano prižiūrima jau bandydavo aptarnauti ir 
klientus. Todėl dėl studijų pasirinkimo klausimų 
nekilo. Stebėdamas Loretos darbą, įsitikinau, kad būti 
vaistininke – jos pašaukimas. Džiugu, kad farmacijos 
mokslus nusprendė krimsti ir anūkas Žygimantas.

Jūs visada buvote neabejingas farmacijos proble-
moms. Ko norėtumėte palinkėti jaunajai farmacijos 
kartai ir Lietuvos farmacijai?

Nors jau esu 70-ties, vis dar esu farmacininkų 
bendruomenėje ir vis dar mane domina bei jaudina 

farmacijos problemos. Todėl jaunajai farmacininkų 
kartai ir visai bendruomenei nuoširdžiai linkiu 
meilės darbui, susiklausymo, supratimo, tolerancijos, 
pagarbos vieni kitiems. Juk jaunimas – tai mūsų ateitis, 
variklis, bet mes, vyresnioji karta, galime pasidalinti 
laiko patikrintomis vertybėmis ir patirtimi. Girdėkime 
vieni kitus ir išsaugokime tradicines vertybes! 

Labai norėčiau, kad būtų išsaugota tradicinė 
vaistininkystė, senosios farmacijos tradicijos ir 
pagarbus požiūris į vaistininko profesiją.

Už nueitą ilgą profesinį kelią esu dėkingas visiems 
kolegoms. Džiaugiuosi, kad buvo lemta eiti tuo 
pačiu keliu, bendrauti, dalintis žiniomis, patirtimi bei 
žmogiška šiluma.

Esu dėkingas savo pirmtakui Panevėžio 
rajono centrinės vaistinės vedėjui A. Gyliui, VFV 
pirmininkams J. Eišvydui ir V. Sakalauskui, Klaipėdos 
TK buvusiai valdytojai V. Glotinienei bei jos 
pavaduotojai I. Kursevičienei, Šiaulių TK valdytojai 
V. Kavaliauskienei ir jos pavaduotojai A. Rulinskienei.

Vertingi buvo VFV rengiami pasitarimai, diskusijos, 
kurios padėjo tobulėti, dirbti dar geriau. Džiaugiuosi, 
kad teko bendradarbiauti su profesionalia komanda: 
soc. mokslų daktare R. Žukiene, A. Karaciejūte, J. M. 
Siaurusaitiene, G. Margaitiene, provizore, habilituota 
mokslų daktare E. Šimkūnaite, provizoriais E. 
Kvedariene, L. Navicku.

Už pagalbą įgyvendinant mano asmeninius 
profesinius siekius esu dėkingas provizoriui V. 
Sedelskiui, provizoriui medicinos mokslų daktarui 
H. Petkevičiui, provizorei A. Štakėnaitei, provizorei 
J. Mikalauskienei, profesoriui A. Praškevičiui, 
profesoriui P. Vainauskui, buvusiam ilgamečiam 
„Sanito“ direktoriui H. Dudėnui.

Redkolegijos vardu dėkoju Jubiliatui už vertingus 
atsakymus

„Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo redaktorius
prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius
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IntervIu JubIlIeJaI

Sveikiname Lietuvos Farmacijos sąjungos 
Garbės narį provizorių 

TEOFILIŲ BARAUSKĮ 
70-čio jubiliejaus proga!

Teofilius Barauskis gimė 1950 metų sausio 8 d.
1973 metais baigė Kauno medicinos instituto (dabar 

Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas) Farmacijos 
fakultetą ir įgijo provizoriaus specialybę.

Dešimt metų nuo 1979 m. iki 1989 m. vadovavo 
vienos didžiausių Lietuvos vaistinių 320-os vaistinės 
darbuotojų kolektyvui.

Vėliau 1989 m. buvo paskirtas Panevėžio teritorinės 
gamybinės įmonės „Farmacija“ direktoriumi ir šiose 
pareigose dirbo iki 1994 m.

Provizorius T. Barauskis įsteigė savo individualias 
vaistines Panevėžyje, Subačiuje (Kupiškio rajone) ir 
Pumpėnuose (Pasvalio rajone). Dirba provizoriumi 
individualioje vaistinėje Panevėžyje.

T. Barauskis aktyviai dalyvauja visuomeninėje 
veikloje, tobulina profesines žinias, apdovanotas garbės 
raštais, pareikštos pedėkos.

Žmona Vida-Vlada Latvėnaitė dirba gydytoja 
-odontologe Panevėžyje.

Vidos-Vlados ir Teofiliaus Barauskių šeimoje užaugo 
trys dukros: Loreta – vaistininkė, Gintarė – gydytoja 
odontologė, Kristina – jauniausioji, būdama studentė 
tragiškai žuvo.

Malonu pažymėti tai, kad V. Vl. ir T. Barauskių 
anūkas Žygimantas studijuoja Lietuvos Sveikatos 
mokslų universiteto  Farmacijos fakultete.

Nuoširdžiai sveikiname provizorių T. Barauskį 70-ojo 
gimtadienio šventės proga. Linkime stiprios sveikatos, 
energijos ir optimizmo darbuojantis panevežiečių ir jų 
svečių sveikatos labui.

Ilgiausių metų! 
Šiaulių ir Panevėžio  vaistininkų

bendruomenės vardu  Liudvikas Rulinskas

SVEIKINIMAS
LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina Garbės narį, 
prof. J. F. Volfgango „Pro Gloria Pharmaciae“ 

medalio laureatą TEOFILIŲ BARAUSKĮ 
70-čio jubiliejaus proga!

Linkime puikios sveikatos, energijos, šeimyninės 
laimės ir bendravimo su Kolegomis džiaugsmo!

LFS Valdybos vardu
Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

SVEIKINIMAS
2019 m. gruodžio 13 dieną LFS Garbės narę 

ADELĘ KARACIEJŪTĘ
buvę bendradarbiai pasveikino garbingo 95-mečio 
proga. Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina Gimtadienio proga ir linki 
puikios sveikatos, daug saulėtų dienų ir malonių 
prisiminimų iš ilgametės aktyvios veiklos farmac-
ininkų mokslinėje draugijoje.

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis,
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys...

LFS Valdybos vardu
Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

Adelė Karaciejūtė (antra iš dešinės) Vilniaus 
universiteto Teatro salėje LFS 34-jame suvažiavime
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Seimas 2020-uosius paskelbė Eugenijos Šim-
kūnaitės metais. Už tai numatantį Seimo nutarimą bal-
savo 102, prieš buvo vienas, susilaikė du Seimo nariai.

Šį sprendimą parlamentas priėmė atsižvelgdamas 
į tai, kad kitais metais sukanka 100 metų, kai gimė 
habilituota biologijos mokslų daktarė E. Šimkūnaitė.

Kaip pabrėžiama priimtame dokumente, E. 
Šimkūnaitė išstudijavo ir moksliškai aprašė 
daug vaistažolinių augalų, gebėjo lyginti lietuvių 
vaistažolininkystės ir liaudies medicinos patirtį. Tokiu 
būdu siekiama skatinti Lietuvos visuomenę domėtis 
vaistiniais augalais.

Priimtu nutarimu Vyriausybei siūloma iki 2019 m. 
spalio 1 d. parengti ir patvirtinti E. Šimkūnaitės metų 
minėjimo programą bei kitų metų valstybės biudžete 
numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Kaip rašoma Vikipedijoje, E. Šimkūnaitė (1920 m. 
kovo 11 d. Novorosijske – 1996 m. sausio 27 d. Vilniu-
je) – gydytoja, žolininkė, etnografė, habilituota gamtos 
mokslų daktarė. Gimė Krasnodaro krašte, Novorosijsko 
mieste. Tėvas – vaistininkas Pranas Šimkūnas, kilęs iš 
Indubakių kaimo Tauragnų valsčiuje, motina – medici-
nos sesuo Olga Lebedeva-Šimkūnienė iš Novorosijsko. 
1922 m. su šeima ir kitais pabėgėliais grįžo į Lietuvą. 
Tauragnuose tėvas įkūrė vaistinę.

Baigusi Tauragnų pradžios mokyklą, E. Šimkūnaitė 
įstojo į Utenos gimnaziją, kurią baigė 1937 m. Pasirinko 
tėvo profesiją ir 1937 m. Vytauto Didžiojo universitete 
pradėjo studijuoti farmaciją. 1941 m. išklausiusi kursą, 
pradėjo dirbti Kauno, Tauragnų vaistinėse, o 1942 
m. – Vilniaus universiteto farmakognostiniame sode 
asistente. 1943 m. baigė universitetą.

1945 m. dirbo Vilniaus 1-osios farmacijos ligoninės 
vaistinės vedėja, 1947 m. Sveikatos apsaugos minis-
terijos Vyr. farmacijos valdyboje prekybos skyriaus 
inspektore, vėliau – paruošų skyriaus vedėja. 1949 
m. atvažiavo į Kauną ir dirbo Kauno botanikos sode 
jaunesniąja moksline bendradarbe, ruošė disertaciją. 
1950 m. rugsėjo mėn. grįžo į Vilnių ir Mokslų aka-
demijos Biologijos institute tęsė savo mokslinį darbą.

1952 m. sausio 14 d. MA Biologijos instituto tary-
boje apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją. 
1955 m. išvažiavo į Kazachstaną dirbti Visasąjunginio 
vaistinių augalų ūkio „Darmina“ padalinio stoties di-
rektore. 1957 m. grįžusi į Lietuvą, vėl įsidarbino Vyr. 
Farmacijos valdyboje, dirbo vyr. inspektore vaistažolių 
paruošoms, nuo 1969 m. įsteigus atskirą vaistažolių 
skyrių, paskirta jo viršininke. 1968 m. jai suteikta 
aukščiausia provizorės – farmacinio darbo organiza-
torės kvalifikacinė kategorija.

1975 m., norėdama pasišvęsti moksliniam darbui, 
išėjo į pensiją. 1993 m. Lietuvos Mokslo Taryba E. 
Šimkūnaitei suteikė habilituotos gamtos mokslų dak-
tarės mokslinį laipsnį.

1997 m. įsteigtas E. Šimkūnaitės fondas, kurio tikslas 
– remti studijuojančius farmaciją ir vaistažolininkystę 
studentus bei darbus vaistažolių tyrimo srityje. 1998 m. 
Tauragnų vidurinei mokyklai suteiktas Dr. Eugenijos 
Šimkūnaitės vardas. 1999 m. Vilniuje, Erfurto g. 4, 
atidarytas E. Šimkūnaitės memorialinis butas muz-
iejus. 2012 m. Tauragnuose pradėtas sodinti „Gesės 
vyšnių sodas“, skirtas Gese tauragniškių vadintai E. 
Šimkūnaitei. 2013 m. Vilniaus universiteto botanikos 
sode Kairėnuose atidengtas E. Šimkūnaitei skirtas 
paminklinis suoliukas. 2013 m. Vilniuje, Erfurto g. 
1 skvere, atidengtas atminimo akmuo (skulpt. Jonas 
Gencevičius)

E. Šimkūnaitė gilinosi į tradicinę mediciną. Tūk-
stančiams į ją besikreipiančių patardavo dėl įvairių 
ligų gydymo žolelėmis bei dėl sveiko gyvenimo būdo. 
Patarimus mėgdavo užrašyti. Išleista ne viena E. Šim-
kūnaitės patarimų knyga. Jos straipsniai pasižymi gyva, 
lengvai skaitoma kalba.

Šaltinis: simkunaites-fondas.lt

Seimas 2020-uosius paskelbė Eugenijos 
Šimkūnaitės metais

Laiškas į redakciją

Farmacija yra plačios apimties mokslas: tai ne tik 
darbas su pacientais vaistinėse, tačiau ir mokslinė 
kūrybinė, pedagoginė veikla – tai įrodo farmacijos 
magistro Tomo Drevinsko pasirinktas kelias.

2019 m. rugsėjo mėn. Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės 
atviros prieigos centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. 
Tomas Drevinskas laimėjo prestižinį JAV Nacionalinės 
aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) paskelbtą 
konkursą podoktorantūros stažuotei. Mokslininkas 
dvejus metus dirbs Kalifornijos technologijos institute, 
Reaktyvinio judėjimo laboratorijoje ir kartu sieks 
sukurti pilnai automatizuotą analizės aparatą, kuris 
veiks po vandeniu. Šį prietaisą planuojama išsiųsti 
į vandeninguosius pasaulius – Jupiterio ir Saturno 
palydovus (Europą, Enceladą, Ijo), ten ieškant gyvybės 
pėdsakų.

Laimėta stažuotė yra pripažinimas ne tik Vytauto 
Didžiojo universitete vykdomų inovatyvių mokslinių 
tyrimų, bet ir Lietuvos mokslo tarptautinis įvertinimas, 
vystant aukštąsias ir kosmines technologijas.

2008 m. Tomas Drevinskas, dar studijuodamas 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos 
fakultete, pradėjo magistro baigiamojo darbo tyrimus 
Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto 
klasteryje (mokslinėje grupėje) Instrumentinės analizės 
metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių 
objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei. Čia, 
Vytauto Didžiojo universitete, vadovaujant akademikui 
prof. habil. dr. Audriui Maruškai, jis parengė savo 
farmacijos magistro diplominį darbą, o vėliau – parengė 
ir sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Bekontakčių 
kapiliarinio formato detektorių kūrimas ir panaudojimas 
cheminei ir aplinkos analizei“.

Mokslininkas suprato, kad miniatiūrizacija ir 

integravimas yra pagrindinės šiuolaikinės tendencijos 
naujausių aplinkotyros, cheminės ir bioanalizės 
instrumentų kūrime. Šios technologijos pasižymi 
geresnėmis charakteristikomis, našumu ir patikimumu. 
Dauguma bandinių, ypač aplinkoje, arba gautų iš 
biologinės kilmės objektų yra sudėtingi cheminių 
medžiagų mišiniai ir prieš kokybinę bei kiekybinę 
analizes, šie cheminiai junginiai turi būti atskirti vienas 
nuo kito. Kapiliarinė elektroforezė ir kiti mikro-skirstymo 
metodai yra dažnai naudojami aplinkos, biologinių ir kitų 
bandinių analizei. Kapiliarinės elektroforezės metodus 
įmanoma miniatiūrizuoti ir automatizuoti. Sujungus 
mikro-skirstymo technologiją su miniatiūrizuota 
detekcijos sistema įmanoma gauti perspektyvų aplinkos 
analizės prietaisą. Viena iš daug žadančių detekcijos 
technologijų, sugebančių aptikti įvairius junginius 
aplinkoje, yra bekontaktė laidumo (impedanso) detekcija.

Daktaro disertacijos tikslas buvo sukurti miniatiūrinį, 
nešiojamą detektorių, kuris pagrįstas kompleksinio 
impedanso matavimu, tinkantį kapiliarinio formato 
skirstymo metodams aplinkos ir kitų objektų analizei – tai 
mokslininkas ir įvykdė.

Pažymėtina, kad Tomas Drevinskas yra ne tik 
farmacijos mokslo magistras, jis įgijo dar ir informatikos 
magistro laipsnį, domisi programavimu, dirbtiniu 
intelektu, neuronų tinklų informacinėmis technologijomis, 
studijuoja radioelektroniką, aktyviai dalyvauja daugelyje 
mokslo tyrimo projektų. Tai sudaro galimybes sėkmingai 
plėtoti analizės sistemų kūrimo ir vystymo kryptį, atlikti 
daugiakrypčius ir tarpkryptinius mokslo tyrimus VDU 
GMF Instrumentinės analizės atviros prieigos centre. Gauti 
rezultatai yra publikuojami aukštų reitingų tarptautiniuose 
mokslo žurnaluose, tokiuose kaip „Analytical Chemistry“ 
(JAV chemikų draugija), „Electrophoresis“, „Analytical 
Methods“, „Analytical and Bioanalytical Chemistry“ ir 
kituose.

Instrumentinės analizės atviros prieigos centro 
mokslininkų kolektyvo sukonstruoti autonominiai 
miniatiūrizuoti analizės prietaisai šiuo metu yra 
patentuojami. Publikacijos tarptautinėje mokslo spaudoje 
patraukė užsienio ekspertų dėmesį, o vykdomi darbai 
susidomino ir NASA mokslininkus. Jaunam mokslininkui 
pavyko laimėti prestižinę podoktorantūros tyrimų 
stipendiją NASA laboratorijose Amerikoje. Tai ypatingas 
laimėjimas, svarbus ne tik universitetui, bet ir Lietuvos 
mokslo prestižui. Ilgalaikės stažuotės pasaulinės reikšmės 
svarbiausiuose mokslo ir technologijų srityje centruose 
turėtų būti vienas iš mokslo vystymo prioritetų, plėtojant 
šiuolaikinį daugiakryptį mokslą bei studijas Lietuvoje. 

TOMAS DREVINSKAS – vaistininkas, farmacijos bei 
Informatikos magistras, ekologijos ir aplinkotyros mokslų 

daktaras, NASA stažuotojas
Prof. dr. Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas

http://www.simkunaites-fondas.lt/2020-ieji-eugenijos-simkunaites-metai/
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LFS 34-ASIS SUVAŽIAVIMAS IR TARPTAUTINĖ 
KONFERENCIJA

2018 m. spalio 19 d. Vilniuje įvyko Tarptautinė konferencija ir LFS 34-asis

2018 m. spalio 19 d. Vilniuje įvyko Tarptautinė konferencija ir LFS 34-asis suvažiavimas, skirtas 
paminėti pirmosios farmacijos profesinės organizacijos įkūrimo 200 metų sukaktį. Renginys vyko Vilniaus 
universiteto istorinėje Teatro salėje.

Į šį renginį atvyko keli šimtai vaistininkų iš visos Lietuvos. Suvažiavimą atidarė ir dalyvius pasveikino 
LFS prezidentas prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, pakvietęs toliau vadovauti renginio darbui šio 
suvažiavimo pirmininką Kęstutį Ramanauską. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Tarptautinės farmacijos 
federacijos  (FIP) prezidentas Dominikas  Džordanas (Dominique Jordan), atsiuntęs video sveikinimą, 
nes dėl didelio užimtumo negalėjo atvykti į Vilnių. Po to, dalyvius pasveikino svečiai iš Latvijos (Latvijos 
farmacininkų draugijos prezidentė Dace Kikute ir LFS Garbės narys Aigars Eninš), iš Lenkijos (Lenkijos 
farmacijos rūmų valdybos narys (dr. Jerzy Lazowski), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
prof. dr. Loreta Kubilienė.

Tarptautinės konferencijos dalyviai išklausė Europos Parlamento nario, Nepriklausomybės akto 
suradimo autoriaus prof. dr. Liudo Mažylio pranešimą apie jo pastangas nustatyti galimą dokumento 
buvimo vietą bei numatomas veiklos kryptis Europos Parlamente.

Apie racionalaus vaistų vartojimo eksperimentinius tyrimus kalbėjo Ukrainos Nacionalinio farmacijos 
universiteto prof. dr. Viktoriya Georgiyants. Europos Sąjungos dokumentų, susijusių su farmacinės rūpybos 
paslaugų diegimu vaistinėse, apžvalgą pristatė Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė Roma Mockutė, 
kuri yra vaistų kontrolės laboratorijos vedėja. Doktorantė Indrė Trečiokienė pateikė klinikinių vaistininkų 
rengimo patirtį užsienio šalyse ir perspektyvas Lietuvoje.

LSMU prof. dr. Vilma Petrikaitė supažindino vaistininkus su naujausiais vaistų kūrimo pasiekimais, 
siekiant diegti medicinos praktikoje taikinių nanoterapijos metodus. Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. 
Ona Ragažinskienė perskaitė pranešimą apie sveikatos ekologiją ir etnofarmakologiją. Prof. dr. Romaldas 
Mačiulaitis savo pranešime pristatė ES biopanašių vaistų vertinimo apžvalgą bei su jais susijusias 
kontraversijas. Laimis Akramas pateikė kai kuriuos duomenis žiniasklaidos apie farmakoekonomikos 
svarbą farmacijos ir medicinos praktikai.

Aurimas Vietrinas sudomino klausytojus, vaizdžiai pateikdamas dėmesio, laiko ir sveikatos sąsajas. 
Po pietų pertraukos suvažiavimo ir konferencijos dalyviai karštais plojimais pasveikino prof. Johano 
Fridricho Volfgango atminimo medaliu „Pro Gloria Pharmaciae“ apdovanotus trisdešimt laureatų už 
nuopelnus Lietuvos farmacijai.

Pagal tradiciją  suvažiavimo metu renkami LFS Garbės nariai. Šį kartą LFS Garbės nario diplomą gavo 
ilgametė LFS narė Rita Vasiliauskienė Vainauskienė iš Kėdainių vaistinės. Antroje suvažiavimo dalyje LFS 
prezidentas prof. habil. dr. E. Tarasevičius padarė išsamų pranešimą apie LFS veiklą ir jos optimizavimo 
galimybes. Tradiciškai sekė vaistininkų diskusija „Vaistininkų tribūna“.

Po to, vyko LFS įstatų naujos redakcijos, atitinkančios Asociacijų įstatymą, svarstymas ir priėmimas. 
Išrinkta nauja 15 narių LFS Valdyba, į kurią atviru balsavimu buvo išrinkti nauji nariai – prof. dr. Vilma 
Petrikaitė, vaistininkai Rūta Matulaitienė, Rimas Masiliūnas, Laimis Akramas, Rima Losinskaja, Eglė 
Rasa Dieninytė, Tautvydas Endriukaitis, Marius Aleksandravičius, stud. Milda Girdenytė ir perrinkti 
sekančiai  ketverių metų kadencijai – prof. dr. Liudas Ivanauskas, prof. dr. Ona Ragažinskienė, dokt. Indrė 
Trečiokienė, vaist. Birutė Varanavičienė, prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius.  

Pasibaigus suvažiavimui dalyviai susirinko VU kavinėje pasiklausyti gimnazistų instrumentinės muzikos 
ir pabendrauti prie kavos puodelio... Ateinančiais 2020 m. 35-asis LFS suvažiavimas vyks Šiauliuose, o 
jo pirmininke išrinkta LFS Garbės narė Almyra Girdenienė „Valerijono vaistinės“ vedėja.  

Iš lFS veIkloS

Pranešimo, skaityto LFS XXXIV suvažiavime, santrumpa
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Pranešimo, skaityto LFS XXXIV suvažiavime, santrumpa

Iš lFS veIkloS
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Pranešimo, skaityto LFS XXXIV 
suvažiavime, santrumpa

Iš lFS veIkloS
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Pranešimo, skaityto LFS XXXIV 
suvažiavime, santrumpa

Pranešimo, skaityto LFS XXXIV suvažiavime, santrumpa

Iš lFS veIkloS

Prof. habil. dr. 
Eduardas Tarasevičius
Lietuvos farmacijos sąjunga
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kas, kur, kada

2019 m. gruodžio 6 dieną, antrus metus, išskirtinėje 
aplinkoje – Kauno rotušėje, į iškilmes susirinkusią 
vaistininkų bendruomenę dalyvavimu ir sveikinimais 
pagerbė: Kardinolas JE Sigitas Tamkevičius, Vilniaus 
arkivyskupas Darius Trimonis, Kauno miesto mero 
patarėjas Tomas Jarusevičius, Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Gytis 
Andrulionis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
mokslo reikalų prorektorė prof. habil. dr. Vaiva 
Lesauskaitė, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas 
prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, miesto ir šalies 
farmacijos srities atstovai.

„Lietuvos metų vaistininkas 2019“ rinkimus 
organizavo „Farmacija ir laikas“ vyriausioji redaktorė 
prof. dr. Loreta Kubilienė su kolektyvu ir kartu su 
instituciniu partneriu Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) Farmacijos fakultetu.

Renginio vedėja Virginija Kochanskytė  pirmiausia 
pristatė visus „Lietuvos metų vaistininkas 2019“ 
rinkimų finalinio etapo dalyvius ir Tarptautinės 
ekspertų komisijos sudėtį.

Į finalinį etapą pateko, dirbantis įvairiuose šalies 
miestuose, 20 vaistininkų: Neringa Dapkuvienė, 
Rita Navickienė ir Vaida Poškaitienė („Benu vaistinė 
Lietuva“ vaistinių tinklas); Martina Adomavičienė, Zita 
Janušauskienė ir Irena Tamulienė („Camelia“ vaistinių 
tinklas); Kęstutis Beržinis, Tadas Labanauskas ir Rasa 
Viršilienė („Gintarinė vaistinė“ tinklas); Justina Jurelytė 
– Bražiūnė, Laura Vanagaitė ir Jolita Zamaliauskienė 
(„Norfa vaistinės“ tinklas); Laura Gogienė, Karolina 
Kudzinskienė ir Dainius Viederis („Eurovaistinės“ 
tinklas); Dovilė Lukšienė, Virginija Surgautienė ir 
Lina Šukienė („Ramunėlės vaistinės“ tinklas); Rima 
Losinskaja ir Juras Kirkus (Nepriklausomų vaistinių 
grupė).

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimai paskelbti 
2019 m. rugsėjo 25 dieną, Tarptautinės vaistininko 
dienos proga, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Farmacijos fakultete vykusioje konferencijoje 
„Vaistininkas: jūsų vaistų ekspertas“, kurie vyko 
keliais etapais. 

Pirmajame rinkimų etapas (rugsėjo 25–spalio 7 
d.) vyko pretendentų į konkursą pirminė atranka.
	Tris mėnesius visų šalies regionų vaistinių 

darbuotojai siūlė garbingų apdovanojimų vertus 

kandidatus.
	Spalio 14–21 dienomis organizacijų darbuotojai dar 

kartą balsavo, nurodydami tris favoritus, kuriems 
skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Viena 
organizacija galėjo pateikti iki 10 daugiausia balsų 
surinkusių pretendentų.

	Spalio 22–lapkričio 1 dienomis kiekvienos 
organizacijos narių komisija atrinko po tris savo 
kandidatus į konkurso finalą ir iki lapkričio 11-osios 
parengė ir pateikė Tarptautinei ekspertų komisijai jų 
gyvenimo aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis.

	Antrajame rinkimų etape (lapkričio 20 d.) visi 
finalininkai atvyko į LSMU, kur vyko motyvacinis 
pokalbis su Tarptautinės ekspertų komisijos nariais 
ir laikė specialų papildomą testą, kuris buvo 
vertinamas balų sistema (nuo 1 iki 10 balų).
Geriausius vaistininkus išrinko Tarptautinės 

ekspertų komisija, sudaryta iš šalies ir užsienio 
universitetų  mokslininkų bei specialistų: Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto prof. Ramunės 
Morkūnienės (Komisijos pirmininkė), prof. Jurgos 
Bernatonienės, prof. Vitalio Briedžio, prof. Liudo 
Ivanausko, prof. Valdo Jakšto, prof. Edmundo 
Kaduševičiaus, prof. Nijolės Savickienės, doc. Tauro 
Antano Meko, prof. Loretos Kubilienės, doc. Gvido 
Urbono, Vytauto Didžiojo universiteto prof. Onos 
Ragažinskienės ir kunigo, gydytojo prof. Andriaus 
Narbekovo, Tartu universiteto prof. Ain Raal (Estija) 
ir  Belgrado universiteto Farmacijos fakulteto  prof. 
Dušankos Krajnovic (Serbija) bei žurnalo „Farmacija 
ir laikas“ redaktorės Virginijos Grigaliūnienės.

Komisija susipažino su vaistininkų bendruomenės 
pasiūlytais kandidatais, jų anketomis ir pasikalbėjusi su 
kiekvienu iš jų, vertino numatytais atrankos principais 
ir kriterijais: 
	Vaistininkas – vaistų ekspertas, priimantis 

profesionalius sprendimus, parenkant vaistus;
	Gebantis atlikti vaistų peržiūrą (vaistų 

suderinamumas, dozavimas, vartojimo ypatumai, 
kontraindikacijos);

	Aktyviai siekiantis mažinti neigiamos savigydos 
riziką;

	Ieškantis geriausio/ saugiausio sprendimo 
pacientui;

	Bendradarbiaujantis su pacientu ir gydytoju;
	Pranešantis apie šalutinius vaistų poveikius;

ANTRUS METUS PAGERBTI IR APDOVANOTI 
LIETUVOS GERIAUSI VAISTININKAI

Prof. dr. Ona Ragažinskienė
VDU Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimų tarptautinės komisijos narė

kas, kur, kada

	Besidomintis naujovėmis ir taikantis jas 
konsultuodamas pacientą;

	Nuolat keliantis savo kvalifikaciją;
	Savo pavyzdžiu skatinantis tobulėti kolegas ir 

praktikantus;
	Paciento sveikatą iškeliantis aukščiau kitų interesų.

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimų nugalėtojams 
sidabrinį, auksinį ir platininį medalius sukūrė 
dailininkas, heraldikos specialistas, Dailės akademijos 
profesorius Rolandas Rimkūnas, nukalė – juvelyras 
Audrius Gudišauskas.

Sidabriniai medaliai ir diplomai skirti dviem 
vaistininkams – trečiosios vietos laimėtojams (pagal 
surinktą vienodą balų skaičių) telšiškiui Kęstučiui 
Beržiniui ir kaunietei Irenai Tamulienei. Be to, jie 
gavo ir savivaldybių, kuriose dirba, merų Padėkas.

Auksiniu medaliu ir diplomu apdovanota 
vaistininkė Laura Gogienė, dirbanti „Eurovaistinės“ 
tinkle, kuriai perduota ir Vilniaus mero Remigijaus 
Šimašiaus pasirašyta Padėka.

Lietuvos metų vaistininko titulas kartu su 
Platininiu medaliu ir diplomu skirtas vaistininkui 
Tadui Labanauskui, dirbančiam tinkle „Gintarinė 
vaistinė“. Lietuvos vaistininko garbei Šiaulių miesto 
savivaldybėje buvo surengtas iškilmingas priėmimas! 
Be to, tarptautinė  farmacijos federacija (FIP – 
International Pharmaceutical Federation) Lietuvos 
metų vaistininkui dovanojo registraciją į 80 Pasaulinį 
farmacijos ir farmacijos mokslo (80th FIP World 
Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
2020) kongresą, kuris 2020 metų rugsėjo 13 – 17 
dienomis vyks Seville, (Ispanija).

Iškilmingame renginyje pagerbtas ir apdovanotas  
medaliu „Už nuopelnus Lietuvos vaistininkystei“ 
garsus farmakologas, išradimų ir knygų autorius 
profesorius habilituotas daktaras Antanas Juozas 
Gendrolis. 

Šventinio renginio dalyviams koncertavo Kauno 
valstybinio muzikinio teatro solistai Ieva Goleckytė 
(sopranas) ir Andrius Apšega (baritonas), akomponavo 
pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Rūta Blaškytė.

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimai Lietuvos 
vaistininkystės istorijoje tampa gražia kasmete 
tradicija, apjungiančia vaistininkų bendruomenę, kurią  
Kardinolas JE Sigitas Tamkevičius palaimino šiais 
žodžiais:

 „Jau daugelį amžių vaistininkai jaučiasi tais 
žmonėmis, kurie sugeba padėti saugoti savo brangiausią 
turtą – sveikatą, nes kai kurie dėl savo kaltės tą savo turtą 
išbarstome. Jūs esate tie brangūs žmonės, kurie padeda 
surinkti, kas buvo išbarstyta. Nuoširdžiausiai sveikinu 
ne tik nominantus , bet visus Farmacijos Specialistus, 
kurie tarnaujate ir Kaune, ir visoje Lietuvoje. Tegul 
Viešpats Jus laimina... “.
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Farmacijos studentų naujienos

Studijų metais būsimieji farmacijos studentai turi daug 
galimybių ne tik gilinti žinias Lietuvoje, bet ir išvykti į 
užsienį, kur susipažįsta su kitas ateities vaistininkais, da-
linasi patirtimis bei tobulina profesinius ir vadinamuosius 
minkštuosius (angl. soft skills) gebėjimus. Šiais metais viena 
iš tokių išvykų - Europos farmacijos studentų asociacijos 
(angl. European Pharmaceutical Students‘ Association 
(EPSA)) organizuotas vasaros universitetas, kuris liepos 
16 – 21 dienomis vyko Slovėnijoje, nuostabaus grožio 
miestelyje Portorož. Pažinti Slovėnijos kultūrą ir tobulėti, 
kaip ateities vaistininkai, vyko trijų žmonių delegacija iš 
Lietuvos, o dabar dalinamės su Jumis žiniomis ir įspūdžiais 
iš vasaros universiteto.

Šiemet EPSA vasaros universiteto pagrindinė tema - 
“Sujungiant jėgas su kitais specialistais siekiant geresnės 
sveikatos priežiūros” (angl. Joining forces with other pro-
fessionals for better healthcare), tad dauguma užsiėmimų 
buvo susiję su tuo, kaip bendrauti ir skatinti farmacijos 
specialistų bendradarbiavimą su kitais sveikatos sistemos 
dalyviais. Kiekvienas vasaros universiteto dalyvis galėjo 
pasirinkti daugiau nei iš 20 skirtingų paskaitų ir dirbtuvių, 
kurios suteikė galimybę gilinti žinias įvairiose srityse. 
Apibendrinant tai, apie ką buvo kalbėta, galima išskirti 
šiuos faktus:

• Kiekvienam farmacijos studentui ir dirbančiam 
specialistui yra svarbu tobulinti bendravimo gebėjimus, 
taip pat vadinamus „Soft skills“, jog galėtų suprasti ir 
tinkamai pateikti informaciją bendraujant su gydytojais, 
mokslininkais, kitais specialistais ir pacientais;

• Bendradarbiavimo su kitais specialistais įgūdžius 
verta pradėti mokytis kuo ankstesniame etape, t.y. jau 
studijų metu, kaip vienas iš pavyzdžių - į studijas įtraukiat 
modulius, jungiančius skirtingus būsimus sveikatos siste-
mos specialistus, kaip vaistininkus ir gydytojus. Rengi-
ant bendrus užsiėmimus būtų sukurtas tvirtas pagrindas 
bendradarbiavimui ir profesinės veiklos metu;

• Tarpdisciplininis bendradarbiavimas ypatingai svarbus 
vykdant visuomenės sveikatos švietimo programas. Vienos 
diskusijos metu buvo aptarta vakcinacijos problema ir dalin-
tasi pavyzdžiais iš kitų Europos šalių, kuriose vaistininkai 
jau vykdo vakcinaciją;

• Pastaruoju metu klinikinio vaistininko svarba įsitrauki-
ant į tarpdisciplininių komandų veiklą ir būnant tarpininku 
tarp gydytojo ir paciento tampa vis aiškesnė. Klinikiniai 
vaistininkai gali skleisti informaciją apie racionalų vaistų 
vartojimą, sumažinti hospitalizacijų skaičių ir padidinti 
gydymo efektyvumą. Taip pat buvo kalbama apie vartojamų 
vaistų peržiūros (angl. Medication review) svarbą, kurios 
metu nustatoma galimos su vaistais susijusias problemos. 
Tam, kad galėtume atlikti vaistų apžvalgą reikalinga ne tik 
vartotų vaistų istoriją, pacientų nusiskundimai, bet ir klini-
kinių tyrimų rodmenys, kaip kraujo testas ir kita;

• Šiuo metu farmacijoje yra kaupiama labai daug 
įvairiausių duomenų apie vaistus, jų gamybą, veiksmingumą 

ir kita, tad farmakoinformatika tampa vis paklausesne 
sritimi. 

Kiekvienas EPSA renginys negali būti įsivaizduojamas 
be visuomenės sveikatos kampanijos (angl. Public health 
campaign (PHC)). Šiais metais dėmesys skiriamas papilo-
mos virusui (HPV) - vienai dažniausių lytiškai plintančių 
infekcijų. Svarbiausi faktai, kuriuos reikia žinoti apie HPV:

• HPV-16 ir HPV-18  viruso tipai lemia didžiąją dalį 
visų su HPV susijusių susirgimų;

• Tiek vyrai, tiek moterys gali būtų paveikti HPV;
• HPV gali lemti keletą patologijų, iš kurių dažniausia 

yra gimdos kaklelio vėžys. Tuo tarpu vyrams gali lemti 
anogenitalines karpas, varpos ar išangės vėžį;

• Kadangi HPV yra perduodamas lytinio kontakto metu, 
prevencinės priemonės yra saugūs lytiniai santykiai ir 
vakcinos. Šiuo metu yra keletos rūšių vakcinos, kurios yra 
rekomenduojamos tiek moterims, tiek vyrams. Kai kuriose 
šalyse šios vakcinos jau yra privalomos vaikams.

Be visų akademinių veiklų turėjome ir labai įdomių 
išvykų, viena iš jų – kelionė į KRKA, generinius vaistus 
gaminančią farmacijos kompaniją, įsikurusią Novo Mesto. 
Joje turėjome ekskursiją po gamybines patalpas. Ar žinojote, 
jog KRKA’oje gamyba vyksta vertikaliai, t.y. viršutiniame 
aukšte yra ruošiamos žaliavos, žemiau vykdomi tabletavimo 
ir kapsuliavimo procesai, o pačiame žemiausiame lygyje 
tabletės bei kapsulės pakuojamos į vidines ir išorines vaistų 
pakuotes? 

Kelionės metu nepamiršome susipažinti ir su pačia 
šalimi – vaikščiojome po architektūra Veneciją primenantį 
Piran miestą, aplankėme vieną žinomiausių Slovėnijos 
vietų Postojna uolas bei ragavome tradicinių patiekalų ir 
gėrimų. Šiame renginyje dalyvavo farmacijos studentai iš 
30-ties Europos šalių, tad tai buvo puiki galimybė ne tik 
gilinti žinias, bet ir sužinoti farmacijos aktualijas, studijų 
ypatumus svetur ir pasidalinti patirtimis su kitais studentais.

Milda Girdenytė, V k. Farmacija, VU

Atsiminimai iš Europos farmacijos studentų asociacijos 
(EPSA) vasaros universiteto Portorože, Slovėnijoje Pranešimo, skaityto 

LFS XXXIV suvažiavime, 
santrumpa

Iš lFS veIkloS
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JubIlIeJaIIš lFS veIkloS

P  A  D  Ė  K  A
Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja šiems XXXIV  suvažiavimo ir tarptautinės 
mokslinės-praktinės konferencijos RĖMĖJAMS:
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 � LFS Tarptautinė konferencija 
 – kovo 13 d. Kaune

 � „BaltPharm Forum-2020“ – balandžio 
24-25, Rygoje

 � „Farmacijos dienos-2020“ – birželio 
13-14, Ventės rage 

 � FIP kongresas – rugsėjo 13-17 d., 
Sevilijoje, Ispanija

 � LFS 35-sis suvažiavimas – spalio 
17 d. Šiauliuose

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2020 METŲ KALENDORIUS
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Iš lFS veIkloS

“Sveiki, Lietuvos vaistininkai,

Tarptautinė farmacijos federacija (FIP) siunčia 
šilčiausius linkėjimus Lietuvos farmacijos sąjungai 
34-ojo suvažiavimo proga. FIP yra pasaulinė organi-
zacija, vienijanti 151 nacionalines, vaistininkus vieni-
jančias, organizacijas ir reprezentuojanti daugiau nei 
4 milijonus vaistininkų, farmacijos srities mokslininkų 
ir dėstytojų visame pasaulyje. 

Šiemet LFS suvažiavimo tema: „Farmacinės 
draugijos vaidmuo sveikatinimo sistemoje: prateitis, 
dabartis, ateitis” yra labai svarbi. Lietuvos farmacijos 
sąjungos įsipareigojimas stiprinti Jūsų profesiją Jūsų 
sveikatos sistemoje yra tikrai puiki. FIP didžiuojasi 
turėdama tokią organizaciją savo narių tarpe nuo 

1995-ųjų metų. Kiekvieno iš jūsų narystė nacionalinė-
je organizacijoje yra be galo svarbi - vienijant kiekvi-
eno iš jūsų balsą bendras profesijos balsas tampa 
garsesnis ginant farmacijos poziciją jūsų šalyje.

Turime prisiminti, kad farmacija yra sveikatos 
sistemos profesija, vaistininkai yra sveikatos sistemos 
profesionalai kartu su slaugos specialistais, gydytojais 
ir odontologais. Ypatingai svarbu integruoti farmaciją 
į sveikatos sistemą ir vaistininkams dirbti kartu su ki-
tais sveikatos specialistais, jog drauge įveiktume visus 
iššūkius ir suteiktume visapusišką sveikatos priežiūrą.

FIP vadovauja įvairiems projektams, susijusiems 
su sveikatos sistemos plėtra, kaip technologiniams 
sprendimams ir naujų farmacinių paslaugų plėtrai, 
viena tokių paslaugų - vakcinacija vaistinėse. Praėjusį 
mėnesį paviešinome įrankių rinkinį FIP organizaci-
joms-narėms, padėsiantį vaistininkus vienijančias 
organizacijas skleisti žinią ir prisidėti prie vakcinaci-
jos vaistinėse paslaugos įdiegimo, jog būtų padidinta 
skepijimo aprėptis visuomenėje.

Aš tikiu, jog Lietuvos farmacijos sąjungos suvažia-
vimas įkvėps ateities darbams bei bus puiki erdvė 
dalintis geriausiomis praktikomis, iškilusiais sunk-
umais bei skatins diskutuoti apie inovacijas, kurios 
galės padėti gerinti sveikatos priežiūrą jūsų šalyje.

Tegyvuoja farmacija, tegyvuoja Lietuvos farmacija, 
tegyvuoja FIP!”

2019 m. spalio 19 val. vykusiame Lietuvos farmacijos sąjungos suvažiavime 
sveikinamąjį žodį (video įrašas) tarė  

Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) prezidentas 
DOMINIQUE JORDAN:

Iš lFS veIkloS



36 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (262-263) · 2020 37Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (262-263) · 2020

Iš lFS veIkloSIš lFS veIkloS

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius Farm. mag. Kęstutis Ramanauskas Prof. dr. Liudas Mažylis

Farm. mag. Roma Mockutė Dokt. Indrė Trečiokienė Prof. dr. Vilma Petrikaitė Prof. dr. Ona Ragažinskienė

Farm. mag. Aurimas Vietrinas Farm. mag. Laimis AkramasProf. dr. Viktoriya Georgiyants Prof. dr. Romaldas Mačiulaitis
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Iš lFS veIkloS

Prof. Johano Fridricho Volfgango atminimo medaliu „Pro Gloria Pharmaciae“ buvo apdovanoti šie 
LFS XXXIV suvažiavimo dalyviai:

I eilėje (iš kairės į dešinę) prof. dr. Viktoriya Georgiyants; prof. dr. Ona Ragažinskienė; Rita 
Vasiliauskienė-Vainauskienė (atsiėmė medalį skirta prof. habil. dr. Pauliui Vainauskui); vaist. Birutė 
Michelkevičienė; vaist. Danutė Varvolytė; prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius; vaist. Jadvyga 
Mikalauskienė; vaist. gyd. Laimis Arkamas; vaist. Almyra Girdenienė; doc. dr. Zita Barsteigienė; vaist. 
Aurimas Vietrinas.

II eilėje (iš kairės į dešinę) vaist. Dace Kikute; vaist. Aigars Eninš; dr. Jerzy Lazowski; vaist. Lilita 
Herta Kačionienė; prof. dr. Liudas Ivanauskas; vaist. Arvydas Šneideris; vaist. Kęstutis Stumbris; vaist. 
Teofilius Barauskis; vaist. Rima Losinskaja; vaist. Arūnas Šiaučiulis; vaist. Jolanta Narbutienė; vaist. 
Eglė Rasa Dieninytė; vaist. Birutė Varanavičienė; vaist. Kęstutis Ramanauskas.

Negalėjusiems dalyvauti suvažiavime šie medaliai buvo asmeniškai įteikti vėliau: dr. Reginai 
Žukienei; gyd. Algimantui Blažiui; vaist. Taurui Endriukaičiui; vaist. Rokui Paulauskui; vaist. Nijolei 
Kleinienei.

Iš lFS veIkloS
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kas, kur, kada

unikali Europoje. Čia vaistinių augalų introdukcijos, 
jų biologinių ir cheminių savybių tyrimai atliekami 
mokslinių projektų pagrindu. Be to, čia vykdomos 
nacionalinės ir tarptautinės studijos. Pažymėtina, kad 
mokslinei paprastojo apynio kolekcijai, cheminių tyrimų 
pagrindu, suteiktas Augalų nacionalinių genetinių 
išteklių statusas“, – pabrėžė dr. Nerijus Jurkonis .

Specializuotame seminare Mokslo žinių 
sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų 
panaudojimą, skirtame pažymėti Vytauto Didžiojo 
universiteto Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių 
augalų mokslo sektoriaus veiklos 95-metį:
	 vaistinių augalų kolekcijų kūrimo ir mokslinių 
tyrimų raidą 1924–2019 m. Vytauto Didžiojo 
universiteto Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių 
augalų mokslo sektoriuje išryškino šio padalinio 
vedėja, prof. Ona Ragažinskienė;
	 naudojamas inovatyvias vaistinių (apynių), 
prieskoninių, aromatinių augalų tyrimo technologijas 
pristatė (akademikas Audrius Maruška);
	 naujausiais mokslinių tyrimų duomenimis apie 
augalinių vaistinių preparatų priešišeminį poveikį 
dalijosi prof. Nijolė Savickienė;
	 Į naujai keliamą klausimą: „Teriakas – ar šis 
vaistas dabar aktualus?, atsakymus pateikė doc. 
Tauras Antanas Mekas;
	Apie augalų pasaulį mįslėse kalbėjo istorikė – 
etnologė Gražina Kadžytė;
	Vaistinių augalų reikšmę vaistininkystėje: nuo 
empirinio iki mokslinio pažinimo analizavo  prof. 
Eduardas Tarasevičius.
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas prof. 

habil. dr. Eduardas Tarasevičius jubiliejų švenčiančio 
Vaistinių ir prieskoninių augalų sektoriaus darbuotojus 
pasveikino ir  įteikė vaistinį augalą paprastąją 
pakalnutę (Convallaria majalis L.), vaizduojantį 
paveikslą. Paprastoji pakalnutė yra žymaus vaistininko, 
farmakognosto, pedagogo, Lietuvos vaistinių augalų 
resursų tyrinėtojo doc. dr. Eduardo Kanopkos 
mokslinio tyrimo objektas, o dabar – VDU Botanikos 
sodo simbolis.

Tikslinga prisiminti, kad 2011 m. lapkričio 11–13 
d. Kaune vyko Tarptautinė farmakognozijos ir kitų 
farmacijos mokslų konferencija, skirta prof. Kazimiero 
Grybausko 125-osioms ir doc. Eduardo Kanopkos 
100-sioms gimimo metinėms paminėti. Organizatoriai: 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos 
fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno 
Botanikos sodas ir Lietuvos farmacijos sąjunga. Šia 
proga Lietuvos farmacijos sąjungos leidybos centras, 
chemiko–vaistininko Eduardo Kanopkos (1911–1991) 
šimtosioms gimimo metinėms paminėti, parengė ir 
išleido jo memuarų knygą „Gyvenimo kelionė...“ 
Knygą paįvairino Eduardo Kanopkos šeimą gerai 

pažinojusios dr. Inos Dagytės esė „Pakalnutė atlape“ 
ir katedros bendradarbio doc. Domininko Bernatonio 
atsiminimų apie Eduardą Kanopką žiupsneliu.

Rūpinantis žmogaus sveika gyvensena, vykdomi 
farmacijos ir gamtos mokslų kompleksiniai ir 
tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai. Farmacijos bei 
gamtos mokslų specialistai tiria vaistinių (aromatinių) 
augalų ir jų biologiškai veikliųjų junginių įvairovės 
pritaikymą medicinoje, veterinarijoje, kosmetologijoje, 
maisto pramonėje ir kitose srityse.

2020-aisiais prisiminsime chemikę–vaistininkę 
(provizorę), etnofarmakologę, archeobotanikę, 
Lietuvos nacionalinio kultūrinio paveldo bei 
tradicinės medicinos puoselėtoją, profesorę, 
habilituota gamtos mokslų daktarę Eugeniją 
Šimkūnaitę (1920-1996), kuri yra tarp šimto žymiausių 
dvidešimtojo šimtmečio Lietuvos žmonių, kuriuos 
išrinko visuomenė. Jos vykdyta mokslinė, edukacinė, 
šviečiamoji ir gamtosauginė veikla aktuali iki šiol.

Lietuvos Respublikos vyriausybė, Sveikatos 
apsaugos ministerijos (SAM) teikimu, pritarė 
mokslininkės 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 
planui, kuris parengtas bendradarbiaujant su Eugenijos 
Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondu. Tuo pagrindu 
Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius metus 
paskelbė prof. habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės metais. 
Dėka to, pirmą kartą LR Seimo istorijoje, atkreiptas 
dėmesys į farmacijos mokslo – Farmakognozijos 
reikšmę.

LR Vyriausybės patvirtintame konferencijų plane 
pristatoma, kad 2020 gegužės mėn. 6–8 d. Vytauto 
Didžiojo universiteto Botanikos sode kasmetinės 
tradicinės 26–osios tarptautinės mokslinės konferencijos 
„Žmogaus ir gamtos sauga 2020“ metu vyks mokslinis 
praktinis seminaras Mokslo žinių sklaida apie vaistinių 
augalų tyrimus ir racionalų panaudojimas, skirtas 
pažymėti prof. habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 
mokslinei, edukacinei, šviečiamąjai ir gamtosauginei 
veiklai.

Be to, 2020 m. liepos 8-9 d. VDU vyksiančioje 
8-oje tarptautinėje kinų tradicinės medicinos geros 
praktikos tyrimų asociacijos konferencijoje (The 
Good Practice in Traditional Chinese Medicine  (GP-
TCM RA) Traditional Medicine in Cities as Live 
Laboratories) bus pristatytas pranešimas apie prof. 
habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės mokslinę veiklą ir 
tradicinės medicinos puoselėjimą bei režisieriaus 
Henriko Šablevičiaus sukurtas dokumentinis filmas 
,,Lietuvos žiniuonė“.

Kviečiame aktyviu dalyvavimu organizuojamuose 
renginiuose prisiminti iškilią chemikę-vaistininkę 
(provizorę), tradicinės medicinos puoselėtoją prof. 
habil. dr.Eugeniją Šimkūnaitę ir jos išliekamąją vertę 
turinčius darbus!

kas, kur, kada

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Žmogaus ir gamtos sauga“ vyksta kasmet, pažymint 
pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei 
Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas, o 2019 m. 
renginio seminaras buvo skirtas ir VDU Botanikos 
sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus 
veiklos 95-mečiui pažymėti.

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų 
žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei 
gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant 
galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems 
tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir 
studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar 
kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei 
gamtos apsaugos nuostatas.

Konferenciją organizuoja: Vytauto Didžiojo 
universitetas, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ministerija, Lietuvos mokslų akademija.

VDU Botanikos sodo erdvėse tradiciškai vyksta 
mokslinių pranešimų sekcija „Aplinka ir sveikata“ 
bei seminaras „Mokslo žinių sklaida apie vaistinių 
augalų tyrimus ir racionalų jų panaudojimą“. 2019 
m. vykusioje tarptautinėje jubiliejinėje  mokslinėje –
praktinė konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga 
2019“, analizuoti aplinkos ir sveikatos klausimai, 
aptarta mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų 
tyrimus ir racionalų jų panaudojimą. Pirmoji dalis 
vyko VDU Gamtos mokslų fakulteto Augalų ir 
gyvūnų laboratorijų korpuse, o VDU Botanikos sodo 
Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus 
veiklos 95-mečiui pažymėti skirtas seminaras sukvietė 
į ilgalaikę unikalią Europoje mokslinę vaistinių augalų 
kolekciją (Vilties g. 6A).  

Sveikinimo žodį taręs VDU Botanikos sodo 
direktorius Nerijus Jurkonis pasidžiaugė, kad jubiliejų 
švenčiantis VDU BS Vaistinių ir prieskoninių augalų 
mokslo sektorius tęsia darbus ir atliepia poreikius. 
„1924 metais pradėta kaupti vaistinių ir prieskoninių 
augalų kolekcija dabar viena didžiausių šalyje ir 

Tarptautinėje tradicinėje mokslinėje-praktinėje 
konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga“ nagrinėjami  

gamtosauginiai ir žmogaus sveikos gyvensenos klausimai
Prof. dr. Ona Ragažinskienė

VDU Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja



42 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (262-263) · 2020 43Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (262-263) · 2020

oFiciaLi kronika

DĖL PASTABŲ FARMACIJOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PROJEKTUI
Informuojame, kad Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras), vykdydamas projektą „Studijas reglamentuojančių 
aprašų sistemos plėtra (SKAR–3)“, sudarė ekspertų grupę, kuri parengė Farmacijos studijų krypties aprašo, patvirtinto 
Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 įsakymu Nr. V- 802, atnaujinimo projektą, (toliau – Aprašas). 
Studijų krypties aprašas yra vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba 
tobulindamos jau vykdomas konkrečiai studijų krypčiai priskirtas studijų programas. Jame pateikiamos gairės, kaip 
formuoti naujos arba tobulinti vykdomos programos studijų rezultatus, apibūdinama pati studijų kryptis bei jos aprėptis, 
apibrėžiami studijų programų vykdymui keliami reikalavimai. 
Pažymėtina, kad Aprašas buvo atnaujintas dalyvaujant aukštųjų mokyklų, vykdančių farmacijos studijų krypties studijų 
programas, taip pat socialinių partnerių atstovams.
Siunčiame Jums Aprašo projektą susipažinti ir, esant poreikiui, teikti savo pastabas bei siūlymus pagal formą, kuri yra 
pateikta šio rašto priede iki 2020 m. vasario 10 d. el. paštu daiva.buivydiene@skvc.lt
Taip pat maloniai kviečiame Jus dalyvauti viešajame Aprašo aptarime, kuris vyks 2020 m. vasario 12 d. 16 val. Studijų 
kokybės vertinimo centre (A. Goštauto g. 12, Vilnius). Apie savo ketinimus dalyvauti šiame renginyje prašome informuoti 
el. paštu daiva.buivydiene@skvc.lt vėliau nei iki 2020  m. vasario 10 d. 
           Aprašą rasite čia: https://www.skvc.lt/default/lt/teisine-informacija/ta_projektai/studiju-krypciu-aprasu-projektai-
Su kitais parengtais bei atnaujintais studijų krypčių aprašais galite susipažinti Centro interneto svetainėje adresu www.
skvc.lt
 Dėkojame už bendradarbiavimą.
 PRIDEDAMA. 

1. Farmacijos studijų krypčių aprašo projektas, 12 lapų;
2. Pastabų dėl farmacijos studijų krypčių aprašo lentelė, 3 lapai.

Daiva Buivydienė

kas, kur, kada

2020 m. sausio 14 d. Trakuose įvyko LFS 
Valdybos išplėstinis posėdis. Jame dalyvavo LFS 
Valdybos nariai ir komisijų pirmininkų pakviesti 
aktyvūs vaistininkai. Posėdžio metu buvo pristatyta 
ateinančių metų LFS veikla. LFS prezidentas 
informavo Valdybos narius apie LFS naujos 
redakcijos įstatų įregistravimu Registrų centre. 
Buvo nutarta surengti mokslinė-praktinę tarptautinę 
konferenciją Kaune kovo 13 d., pažymint pirmojo 
farmacijos žurnalo išleidimo Lietuvoje 200 metų 
sukaktį. Tradicines „Farmacijos dienas-2020“ 
nuspręsta rengti Ventės rage esančioje Klimų 
sodyboje birželio 13-14 d. LFS Valdyba organizuos 
išvyką į FIP kongresą Sevilijoje (Ispanija) rugsėjo 
9-18 d. Spalio 17 d. numatomas LFS 35-asis 
suvažiavimas Šiauliuose. Jis bus skirtas LFS Garbės 
narės habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimimo 
100-osioms metinėms pažymėti. Posėdžio metu 
buvo aptarti einamieji klausimai, susiję su LFS 
narių gretų gausinimu, LFS tinklalapio tobulinimu, 
nusipelniusių farmacijai vaistininkų apdovanojimu, 
LFS istorijos apybraižos išleidimu, „Lietuvos 
farmacijos žinių“ žurnalo leidimu, gamybinių 
išvykų organizavimu ir kt.

Nijolei Kleinienei įteiktas J. F. Volfgango medalis

N. Kleinienė įteikė T. Endriukaičiui metraštį.

SVEIKINIMAS
2020 m. sausio 31 dieną kolegos, bendradarbiai, draugai ir artimieji 

pasveikino vaistininką, prof. J. F. Volfgango atminimo medalio laureatą
TAURĄ ENDRIUKAITĮ

jaunatviško 50-ojo gimtadienio proga. Lietuvos farmacijos sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina „ENTAFARMA“ bendrovės vadovą Gimtadienio proga ir linki 
sėkmės darbinėje veikloje, naujų idėjų, puoselėjant Tėvelio pradėtą kurti farmacijos 
muziejų, malonių kelionių į pasaulio kalnų viršūnes ir jaukaus namų židinio. 

Ir eina su mumis
Kas niekam dar nežinoma,
Ir seka paskui mus
Ko jau senai nėra.
Mes kartais praeitin
Atgal sugrįžtame,
Atsiremkime į ją, 
Tenai kur jį gera.

(Justinas Marcinkevičius)

LFS Valdybos vardu
Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius
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Iš lFS veIkloS

Visuomeninės organizacijos vienija bendrą tikslą 
turinčius  žmones ir visada vaidina svarbų vaidmenį visame 
pasaulyje. Jos padeda spręsti įvairias problemas, net karo 
ir taikos klausimus, gina žmonių teises, padeda bendrauti 
tarpusavyje ir kartu siekti užsibrėžtų tikslų.

Į visuomenines organizacijas jungiasi ir vienodos 
profesijos asmenys. Jos peržengė ir valstybių sienas. 
Lietuvos farmacininkai nuo to neliko nuošalyje. Lietuvoje 
buvo sukurta Lietuvos farmacijos sąjunga, kuri 1995 m. 
buvo priimta į Tarptautinę farmacijos federaciją tikruoju 
nariu.

Šie metai Lietuvos farmacininkams ypatingi. Sukanka 
200 metų, kai Lietuvoje farmacininkai pradėjo kurtis į 
visuomeninę profesinę organizaciją.

Panaikinus jėzuitų ordiną, Žečpospolitos (Lenkijos ir 
Lietuvos) Seimas 1773 m. sudarė Edukacinę komisiją, kuri 
ėmėsi vadovauti ir Vilniaus universitetui, 1781 m. jis buvo 
pavadintas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiąją 
mokykla – Schola Princeps Magni Ducatus Lithuaniae ir 
joje pradėti dėstyti gamtos ir medicinos mokslai bei pradėti 
rengti gydytojai, o nuo 1785 m. ir farmacininkai.

Vystantis mokslui, augant išsilavinusių medicinos 
darbuotojų skaičiui, daugėjant gamtos ir technikos mokslų 
atradimams, kilo būtinybė keistis darbo patirtimi, gilinti 
savo žinias ir tobulėti profesijoje.

1805 m. gruodžio 12 d. Vyriausiosios mokyklos 
patologijos ir specialiosios terapijos profesorius Jozefas 
Frankas į savo butą Pilies g. (dabar Didžioji) sukvietė 15 
žymiausiųjų Vilniaus medikų ir pasiūlė įsteigti Vilniaus 
medicinos draugiją. Visi tam pritarė. Draugijos steigėjų 
tarpe buvo ir trys farmacininkai: Jurgis Gutas, K. Vagneris 
ir J. F. Volfgangas.

Draugijos posėdis įvyko Vilniaus universitete bibliotekos 
salėje, jame dalyvavo daug svečių. Pirmuoju draugijos 
pirmininku buvo išrinktas Vilniaus universiteto chemijos 
profesorius, terapinės klinikos vedėjas Andrius Sniadeckis.

1806 m. buvo patvirtintas Draugijos statutas, kurį 
pasirašė 16 draugijos steigėjų ir draugijos ženklas, kurį 
nupiešė garsus dailininkas J. Rustemas. Ženkle buvo 
pavaizduota laurų ir palmių vainiku su gyvatėmis apsupta 
deivė Izidė. Šis ženklas ir iki šiol tebėra Vilniaus medicinos 
draugijos simboliu.

Vilniaus medicinos draugija buvo užsibrėžusi tikslą 
nagrinėti medicinos-chirurgijos ir farmacijos mokslus, 
tobulinti juos, keistis patirtimi. Vilniaus medicinos draugija 
buvo viena iš pirmųjų Rytų Europoje. Draugija savo 
periodinio leidinio neturėjo. Draugijos narių pranešimai 
buvo spausdinami bendroje to meto spaudoje. 1816 m. 
Vilniaus dienraštis „Dzienik Wilenski“ atspausdino J. F. 
Volfgango pranešimą „Istorinės pastabos apie farmacijos 
būklę“, kuriame jis nagrinėjo pasaulio farmacijos apžvalgą 
nuo graikų, romėnų laikų iki XIX amžiaus, paminėdamas 
ir Lietuvą.

Vilniaus universiteto absolvento, farmacijos magistro, 
universiteto farmacijos ir farmakologijos katedros vedėjo, 
profesoriaus Johano Fridricho Volfgango iniciatyva 1819 
m. Vilniaus medicinos draugijoje buvo įsteigtas atskiras 
Farmacijos skyrius. 1819 m. gegužės 17 d. – prieš 200 metų 
įvyko Vilniaus medicinos draugijos Farmacijos skyriaus 
atidarymas. Buvo išrinkta valdyta. Farmacijos skyriaus 
direktoriumi tapo vaistininkas J. Gutas, iždininku – M. 
Šulcas, sekretoriumi F. Velkas. Po dviejų savaičių – birželio 
3d. Universiteto aktų salėje įvyko pirmasis Farmacijos 
skyriaus posėdis, kurį atidarė tuometis Vilniaus medicinos 
draugijos pirmininkas prof. J. A. Lobenveinas, kalbėjo 
J. Gutas ir prof. J. F. Volfgangas. K. Vagneris perskaitė 
pranešimą „Apie medicinos ir ypač farmacijos padėtį 
Anglijoje“. Posėdžio pabaigoje visiems dalyviams buvo 
išdalintos Farmacijos skyriaus taisyklės. Buvo nutarta 
užmegzti ryšius su Sankt Peterburgo farmacijos draugija, 
skyriaus veikloje dalyvauti pakviesti Kauno, Gardino, 
Mogiliovo, Vitebsko, Minsko ir kitų artimų gubernijų 
vaistininkus. Jiems buvo išsiuntinėti kvietimai ir skyriaus 
veiklos programa, į šį kvietimą atsiliepė daug vaistininkų 
ir jie įsitraukė į draugijos veiklą.

Paprastu draugijos nariu galėjo būti kiekvienas to 
pageidaujantis farmacininkas, išrinktas draugijas posėdyje, 
nariu korespondentu galėjo būti ir kitų gamtos mokslo šakų 
atstovai.

Farmacijos skyriaus įkūrimas buvo svarbus žingsnis 
vystant Lietuvos farmaciją.

Farmacijos skyriaus taisyklės buvo iš 12 dalių, jos 
reglamentavo skyriaus veiklą. Pirmoje dalyje buvo nurodyti 

LIETUVOS FARMACIJOS 
SĄJUNGOS IŠTAKOS

“Valerijonas” laimėjo teismą 
prieš savivaldybę

Dar 2018 metų lapkričio pradžioje Šiaulių miesto 
taryba priėmė sprendimą nutraukti 60 kvadratinių metrų 
vaistinės patalpų Šiaulių centro poliklinikoje nuomos 
sutartį su UAB “Valerijonas”. Vaistinės administracija 
gavo Savivaldybės administracijos raštą apie vienašališką 
nutarties nutraukimą ir reikalavimą atlaisvinti patalpas.

Bendrovė tokius Savivaldybės veiksmus apskundė 
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams. Šių metų 
balandžio mėnesį pirmosios instancijos teismas atmetė 
“Valerijono” ieškinį ir pripažino Savivaldybės veiksmus 
teisėtais. Vaistinė pateikė apeliacinį skundą Šiaulių apy-
gardos teismui.

Vakar teisėjų kolegija panaikino žemesnės instancijos 
teismo sprendimą ir nusprendė, kad Savivaldybė neturėjo 
pagrindo vienašališkai nutraukti nuomos sutartį ir “Valeri-
jono” ieškinį tenkino. Tarybos sprendimas neteko galios 
nuo jo priėmimo dienos.

Šiaulių miesto savivaldybė 2018 metų sausio 2 dieną 
pratęsė sutartį su «Valerijonu» dėl patalpų nuomos 
Centro poliklinikoje už kvadratą po 11,58 euro su 
sąlyga, kad vaistinė savo pagrindinėse patalpose Vilniaus 
gatvėje vykdys naktinę prekybą vaistais. «Valerijonas» 
šį įpareigojimą įvykdė, įrengė papildomas apsaugos 
priemones ir organizavo prekybą vaistais iki 1 valandos 
nakties. Nuomos sutartis galiojo iki 2019 metų gruodžio 
31 dienos.

Vėliau Savivaldybei pavyko išnuomoti Dainų pirminės 
sveikatos centre vaistinės patalpas už gerokai didesnę 
kainą, tad buvo nuspręsta, kad “Valerijono” nuomos kaina 
per maža, todėl reikia nutraukti sutartį ir skelbti konkursą.

Praėjusių metų vidurvasarį Savivaldybė gavo 
Konkurencijos tarybos laišką, kuriame Savivaldybė buvo 
perspėta, kad jai gresia iki 60 tūkstančių eurų bauda už tai, 
kad be konkurso pratęsė sutartį su “Valerijono” vaistine 
dėl patalpų nuomos. Vadovaudamasi šiuo raštu Adminis-
tracija parengė Tarybos sprendimą, o politikai jį palaimi-
no.

Šiaulių apygardos teismas  konstatavo, kad 
Savivaldybė neteisingai interpretavo Konkurencijos 
tarybos raštą, nes jie buvo tik informacinio pobūdžio.

“Rašte tik atkreiptas dėmesys į galimą Konkurenci-
jos įstatymo 4 straipsnio nuostatą “Europos Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių pažeidimas”. Tačiau toks 
pažeidimas nekonstatuotas. Įvertinus tokio rašto turinį, 
Savivaldybė neturėjo imperatyvios pareigos nutraukti 
nuomos sutarties su ieškove. Teismas pažymi, kad pagal 
Konkurencijos įstatymą, Konkurencijos Taryba priima mo-
tyvuotą nutarimą ištirti įstatymą pažeidžiančius veiksmus. 
Privalomi vykdyti tik Konkurencijos Tarybos nutarimai, o 
šiuo atveju tokio nebuvo”, – sakė teismo atstovas Vytautas 
Jončas.

UAB “Valerijonas” įrodinėjo, kad sutarties nu-
traukimas nepagrįstas, nes bendrovė nuomos sutarties 
nepažeidė, o nuomos terminas dar nepasibaigęs. Sutartis 

gali būti atnaujinta įstatymų nustatyta tvarka be konkurso.
Apygardos teismo teisėjų kolegija nusprendė, jog 

pirmos instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad 
Savivaldybės turto nuomai pagal jos patvirtintą tvarką yra 
privalomas viešas konkursas, kuris šiuo atveju nebuvo 
organizuotas. Nustatyta, kad neegzistavo nei vienas iš 
2018 metų sausio 2 dienos sutartyje nurodytų pagrindų, 
suteikiančių Savivaldybei teisę vienašališkai nutraukti 
sutartį, todėl “Valerijono” ieškinys patenkintas. Šis teismo 
sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo dienos.

Nors jį galima skųsti aukštesnės instancijos teismui, 
greičiausiai tašką šioje istorijoje padės metų gale besibai-
giantis nuomos terminas.

“Šiaulių kraštas”
2019-10-17

Psiūlyta rekordinė vaistinės 
nuomos kaina – 301 euras už 
kvadratinį metrą

Pasibaigus Šiaulių centro poliklinikoje Vytauto gatvėje 
esančios vaistinės patalpų nuomos sutarčiai, Šiaulių mie-
sto savivaldybė praėjusių metų pabaigoje paskelbė naują 
nuomos konkursą.

Vakar atidarius pateiktus pasiūlymus, jo rezultatai 
pribloškė daugelį. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausia-
sis specialistas Vitalis Lebedis informavo, kad konkurse 
varžėsi 12 dalyvių. Pasiūlyta rekordinė Šiauliuose nuomos 
kaina – 301 euras už kvadratinį metrą.

Tokia kaina buvo aukščiausia. Antra pagal dydį siekė 
272 eurus už kvadratinį metrą. Patalpų dydis – 60 kva-
dratinių metrų. Pradinė nuomos kaina buvo 11 eurų už 
kvadratą, nes panašiai tiek mokėjo patalpas nuomojusi 
“Valerijono” vaistinė pastaruosius dvejus metus. Mažiau-
sia konkurse pasiūlyta kaina – 20 eurų už kvadratą.

Konkurso nugalėtoją Savivaldybė paskelbs po nuomos 
sutarties pasirašymo.

“Valerijono” vaistinė šias patalpas nuomojosi pastaru-
osius 10 metų. 2017 metų pabaigoje miesto Taryba pratęsė 
nuomos sutartį dar dvejiems metams, tačiau po metų 
nusprendė, kad už nuomą ima per pigiai ir sutartį nutrau-
kė. “Valerijono” vaistinė kreipėsi į teismą ir jį laimėjo. Kol 
vyko teismai, baigė si ir nuomos terminas.

Su kitų patalpų nuoma Savivaldybei taip gerai nepa-
sisekė. Kartu skelbtas 220 kvadratinių metrų adminis-
tracinių patalpų Vilniaus gatvė je 88 konkursas sudomino 
tik vieną dalyvį. Išnuomota už pradinę 3 eurų už kvadrat-
inį metrą kainą.

Dar dviejų nedidelių negyvenamų patalpų, esančių 
Aušros alėjos 48 ir Tilžės gatvės 148 pastatuose, nuomos 
konkursai neįvyko, nes nebuvo dalyvių.

“Šiaulių kraštas”
2020-01-07

ką rašo spauda apie Farmaciją
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Didžioji lietuvių farmacininkų dalis carinėje Rusijoje 
dirbo Maskvoje ir Peterburge. Lietuvoje jiems darbo 
nebuvo. Jie taip pat stengėsi bendrauti, vienytis.

Vienas iš lietuvių vaistininkų, kuris ėmėsi vienyti 
farmacininkus, buvo provizorius Jonas Kašinskas. Dar 
dirbdamas vaistinės mokiniu Maskvoje 1902 m. jis subarė 9 
Maskvos lietuvių vaistininkų draugėjėlę, kurios tikslas buvo 
šviestis, vienytis ir užmegzti ryšius su Lietuva. J. Kašinsko 
rūpesčiu buvo įsteigta Maskvos lietuvių šelpimosi draugija, 
draugijoje vaistininkai sudarė 30-40% visų narių.

J. Kašinsko iniciatyva 1911 m. prie „Lietuvos žinių“ 
priedo „Aušrinės“ pradėjo eiti „Farmaceutų reikalai“, kurie 
buvo spausdinami Vilniuje M. Kuktos spaustuvėje. Vėliau 
laikraštėlis ėjo kaip nemokamas priedas prie „Lietuvos 
žinių“.

Sugrįžęs į Lietuvą J. Kašinskis dirbo Žiežmarių 
vaistinėje, tačiau netrūkus – 1912 m. kovo 6 d. iškeliavo 
Amžinybėn.

1917 m. prasidėjus Rusijoje revoliucijai, Maskvos 
lietuviai farmacininkai gegužės mėn. įkūrė Maskvos lietuvių 
farmaceutų sąjungą. 1918 m. sausio 7 d. įvyko visuotinis 
jos narių susirinkimas. Jame buvo nuspręsta šaukti bendrą 
visos Rusijos lietuvių suvažiavimą, kad atėjus laikui grįžti į 
Lietuvą visi būtų pasirengę, taip pat buvo svarstoma kokios 
vaistines turėtų būti Lietuvoje ir kad būtų panaikintos vaistų 
parduotuvės.

Į Lietuvių farmaceutų sąjungos valdybą buvo išrinkti: 
J. Makauskis, S. Nasvytis, J. Budrys, A. Žukauskas, V. 
Narbutas, P. Sirvydas, M. Norkus ir A. Sutkus. Sąjunga 
atgaivino laikraščio „Farmaceutų reikalai“ leidimą. Lietuviu 
farmaceutų kuopelės pradėjo kurtis ir kituose Rusijos 
miestuose.

1918 m. Lietuvai paskalaus nepriklausomybę, Lietuvių 
farmaceutų sąjungos nariai – S. Nasvytis, V. Narbutas, J. 
Makauskis, A. Žukauskas vieni pirmųjų grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo telkti farmacininkus bendram valstybės karinio 
darbui. 1918 m. rudenį Vilniuje įvyko farmacininkų 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 20 asmenų iš įvairių 
Lietuvos vietų, buvo numatyta Vilniuje gruodžio 28 d. 
sušaukti Lietuvos farmacininkų suvažiavimą, tačiau jis 
neįvyko, nes į Vilnių jau veržėsi bolševikai.

Pasibaigus karui ir Rusijoje vykstant revoliucijai, į 
Lietuvą grįžo ten gyvenę ir dirbę bei karo audros iš Lietuvos 
nublokšti farmacininkai. 1920 m. kovo 14 d. Kaune, 
Šaulių sąjungos salėje įvyko farmacininkų suvažiavimas, 
suvažiavime dalyvavo 106 asmenys iš visos Lietuvos, 
šalyje jau buvo apie 300 farmacininkų. Suvažiavimą atidarė 
farmacijos magistras Petras Raudonikis.

Suvažiavimas tęsėsi tris dienas, jame buvo svarstomi 
svarbūs farmacijos klausimai:  farmacininkų išsilavinimas, 
vaistinių steigimas ir kt. klausimai. Buvo nutarta, kad 
vaistus gali gyventojams parduoti tik vaistinės ir reikia 
įkurti Farmaceutų sąjungą.

Vykdant suvažiavimo nutarimą 1920 m. pabaigoje 
Farmaceutų sąjunga (taip tuo metu Lietuvoje buvo vadinami 
farmacininkai) buvo įsteigta ir 1920 m. gruodžio 2 d. buvo 
įregistruota Kauno m. viršininko administracijoje.

Farmaceutų sąjungos tikslas buvo suburti visus Lietuvos 
farmaceutus į bendrą šeimą ir rūpintis Lietuvos farmacijos 
ir farmaceutų ekonominiais ir kultūriniais reikalais. 
Sąjunga vienijo visus farmacininkus, tiek savininkus, tiek 
tarnautojus.

Lietuvos farmaceutų sąjungai sprendžiant ekonominius 
klausimus, vaistinių savininkų ir farmaceutų tarnautojų 
pažiūros dažnai skirdavosi, 1922 m. vaistinių savininkai 
įkūrė atskirą Vaistininkų draugiją, tačiau Lietuvos 
farmaceutų sąjunga ir Vaistininkų draugija, kuriai galėjo 
priklausyti ir vaistininkų savininkai ne farmacininkai, 
bendradarbiavo. 1923 m. jos benirai pradėjo leisti 
periodinį žurnalą „Farmacijos žinios“, kuris buvo 
vienintelis profesinis farmacininkų leidinys Lietuvoje. 
Žurnalo redakcinė kolegija buvo iš trijų asmenų: vienas 
iš Farmaceutų sąjungos valdybos, antras iš Vaistininkų 
draugijos valdybos ir trečias – žurnalo redaktorius.

Žurnalas ėjo periodiškai, kai kuriais metais buvo 
išleidžiama 12, kai kuriais – 6 numeriai. Žurnalas ėjo iki 
1940 m. balandžio mėn.

Pirmasis Farmaceutų organizacijos valdybos pirmininkas 
buvo prov. J. Valančius. Lietuvos farmaceutų sąjunga 
priklausė Tarptautinei farmacijos sąjungai (Federation 
International Pharmaceutical).

Farmaceutų sąjunga domėjosi visais farmaciją ir 
farmacininkus liečiančiais klausimais. Ji atstovavo 
farmacininkams valgios įstaigose, rengė farmacijos 
įstatymų projektus, teikė Vyriausybei prašymus ir 
memorandumus viena ar kartu su kitomis farmacininku 
organizacijomis. Farmacijos sąjungos atstovai dalyvavo 
ir Pabaltijo vaistininkų kongresuose, kurie buvo rengiasi 
Kaune, Rygoje ir Taline. 1936 m. Lietuvos farmaceutų 
sąjungos ir Vaistininkų draugijos bendromis jėgomis 
bandyta Kaune įkurti Lietuvos senovės vaistinės muziejų, 
buvo surinkta daug eksponatų, deja, prasidėjo karas ir 
muziejaus įkurti nepavyko.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjungai okupavus 
Lietuvą visos visuomeninės organizacijos buvo uždarytos, 
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svarbiausi pagrindiniai uždaviniai plėtoti farmacijos mokslą 
ir su juo glaudžiai susijusius gamtos mokslus ir padėti 
farmacininkams kelti savo profesinį lygį.

Taisyklėse buvo nurodyti svarbiausi narių darbai ir 
uždaviniai: leisti periodinį žurnalą lenkų kalba, kuriame 
būtų spausdinami Farmacijos skyriaus narių darbai, 
chemiškai tirti į vaistų sudėtį įeinančias medžiagas 
mineralinių vandenų versmes, tobulinti vaistų gamybos 
būdus ir ieškoti naujų, surasti būdų kaip gaminti iš vietinių 
žaliavų vaistus, kad nereiktų jų įvežti iš užsienio, tirti 
parduodamas vaistingąsias medžiagas ir pastebėjus jus 
falsifikatus apie tai informuoti visuomenę, domėtis užsienio 
periodine literatūra, liečiančią farmaciją, daryti šių leidinių 
ištraukas ir siųsti jas Farmacijos skyriui, farmakologiniame 
kabinete kaupti augalų herbarus, farmacijoje vartojamų 
medžiagų bei preparatų pavyzdžius, kad jame galėtų žinių 
semtis ir plačioji visuomenė.

Prof. J. F. Volfgango iniciatyva Farmacijos skyrius 1820 
m. pradėjo leisti gražiais spalvotais piešiniais iliustruotą 
periodinį žurnalą „Pamiętnik farmaceutyczny Wilenski“ 
(Vilniaus farmacijos užrašai). Pirmaisiais žurnalo leidimo 
metais išėjo net 4 numeriai, bendra 558 puslapių apimtimi. 
Tai buvo pirmas periodinis žurnalas farmacijos klausimais 
carinėje Rusijoje. Jame buvo skelbiami Farmacijos skyriaus 
narių atlikti darbai ir stebėjimai, žinios apie įvairius 
preparatus, farmacijos įstatymai ir nuostatai, straipsniai 
gamtos istorijos klausimais, recenzijos, skyriaus bei atskirų 
farmacininkų veiklos kronika ir kt. Didelę žurnalo dalį 
sudarė paties J. F. Volfgango parašyti straipsniai. Žurnalas 
ėjo tik 1820-1822 m., jo leidybai pristigo lėšų. Viso buvo 
išleisti tik 8 numeriai, per 1220 puslapių. Vėliau Farmacijos 
skyriaus narių darbai buvo spausdinami 1822 m. pradėtame 
leisti neperiodiniame Vilniaus medicinos draugijos leidinyje 
„Dziennik medycyni ,chirurgii i farmacyi“ (Medicinos, 
chirurgijos ir farmacijos dienraštis.

1842 m. visiškai uždarius Vilniaus universitetą, jo 
turtingas mokslo priemonės buvo išdalintos kitoms Rusijos 
aukštosioms mokykloms. Vilniaus medicinos draugija ir 
jos farmacijos skyrius neteko mokslinės paramos ir ypač 
svarbių vaizdinių priemonių. Tuomet, 1843 m. buvo nutarta 
Vilniaus medicinos draugijos patalpose įkurti Farmacijos 
ir farmakologijos kabinetą, kuris padėtų draugijos nariams 
gilinti profesines žinias. Vaistininkai J. Kukševičius ir 
A. Velko bei kiti padovanojo kabinetui savo kolekcijas. 
Kabinete buvo kaupiasi augalų herbarai, farmaciniai 
preparatai. Kabinete iki I-jo pasaulinio karo buvo sukaupta 
per 1500 eksponatu.

Vilniaus medicinos draugijos Farmacijos skyrius įnešė 

didelį indėlį į vaistininkystę.
1846 m. draugija įpareigojo vaistininkus ligoniui pagal 

gydytojo receptą išduodant pagamintus vaistus pridėti 
gydytojo recepto nuorašą - signatūrą. Taigi Vilniuje pirmiau 
negu kur kitur Rusijos imperijoje buvo įvestas vaistų 
išdavimas su signatūromis.

Vilniaus Farmacijos skyrius bendradarbiavo su kitų 
Rusijos miestų farmacijos draugijomis. Kartu su Peterburgo 
farmacijos draugija ruošė vaistinių reformos projektą. Kaip 
rašė dr. S. Biziulevičius „Iš mokslų istorijos Lietuvoje, I 
t.“ projekte buvo paliesta daug to meto aktualių klausimu, 
kaip vaistinių reorganizavimas, kaimo vaistinių kontrolė, 
vaistininkų cenzas, vaistinių steigimo tvarka ir kt. Šio 
projekto pagrindu carinėje Rusijoje buvo priimti net kai 
kurie įstatymai, tvarkantieji farmacijos reikalus visoje 
imperijoje.

Vilniaus farmacijos skyrius 1866 m., vienas pirmųjų 
Rusijoje reikalavo, kad etiketėse būtų rašoma vaistinėse 
parduodamo patentuoto vaisto sudėtis, šiuos reikalavimus 
palaikė ir kitos Rusijos farmacijos draugijos ir privertė 
gamintojus žymėti etiketėse preparatų sudėtį.

Baigiantis XIX a. Vilniaus farmacijos skyriaus 
veikla gerokai susilpnėjo, o paskui ir visai nutruko. Tik 
kai kurie nariai dalyvavo Vilniaus medicinos draugijos 
susirinkimuose, buvo renkami ir į draugijos valdybą.

1905 m. Vilniuje net buvo įsisteigusi profesinė 
farmaceutų sąjunga, kuri rūpinosi farmacininkų darbo 
dienos laiko nustatymu, rengė vakarus ir koncertus, 
materialiai paremdavo savo narius. Tačiau dėl nesutarimu 
sąjunga iširo.

1907 m. Vilniuje buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija. 
Steigiamajame draugijos susirinkime dalyvavo Garliavos 
vaistininkas K. Aglinskas, kuris draugijai padovanojo 
200 rublių, o 1908 m. 34 tomus knygų ir tapo draugijos 
nariu labdariu. Draugijos narių sąraše buvo 25 gydytojai 
ir 4 vaistininkai: K. Aglinskas, V. Bartlingas iš Senapilio 
(Marijampolės), J. Skudavičius iš Krakių ir M. Puhinovskis 
iš N. Novgorodo.

1910 m. draugijoje buvo sudaryta medicinos-farmacijos 
sekcija, pasiryžusi rinkti medžiagą Lietuvos augalų žodynui, 
tirti Lietuvos augalų vaistingumą, rūpintis medicinos ir 
farmacijos terminologija, tirti liaudies mediciną ir jos 
istoriją.

1912 m. Lietuvių mokslo draugijos susirinkime Vilniuje 
dalyvavo Pilviškių vaistinės savininkas Z. Kuzavas, 
Subačiaus vaistininkas S. Nasvytis ir Maskvos lietuvių 
deleguoti farmacininkai A. Žukauskas-Vienuolis, A. 
Šliogeris ir S. Bytautas.
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Laiškas į redakciją

Viekšnių apylinkėse beveik nėra likę gyvų prisiminimų 
apie garsiuosius profesorius Mykolą, Vaclovą ir Viktorą 
Biržiškas, bet apie jų tėvą, paprastą gydytoją, dar apstu 
žmonėse pasakojimų, leidžiančių mums pažinti iš arčiau 
šią neeilinę asmenybę, gyvenusią ir dirbusią Viekšniuose 
ir atgulusią amžinam poilsiui jos žemėje. Kyla klausimas, 
kuo gi buvo ypatingas šis žmogus, kad apie jį norisi rašyti 
ir kad jo garbei sūnus Mykolas pastatė Viekšnių apylinkės 
žmonėms ligoninę? Iškaba „Dr. Antano Biržiškos sveikatos 
namai“ ant ambulatorijos pastato (taip Viekšnių gyventojų 
trumpai vadinamo) sienos tiek svečią, tiek mus, vietinius, 
verčia apie tai mąstyti.

Savo tėvą labai taikliai ir trumpai yra apibūdinęs jo 
sūnus Viktoras Biržiška: „Mūsų tėvas Antanas Biržiška buvo 
žemaičių miestelyje, Viekšniuose, kuriame mes, visi trys 
broliai, esame gimę, apie 40 metų laisvai praktikuojančiu 
gydytoju, laikydamas savo gydytojo visuomeninę tarnybą 
darbu tautai. Jis pasižymėjo kaip akušeris, vidaus ir vaikų 
ligų gydytojas, įgijęs „didžiojo daktaro“ garsą, nuo Viekšnių 
praktikuodamas spinduliu iki 100 km į visas šalis. Pats 
žemaitis, jis gydė Viekšnių apylinkių ūkininkų šeimas, 
imdamas tokį mažą honorarą, kad per visą savo gyvenimą 
sutaupė tiek pinigų, kad mirus jam 1922.X.31. Viekšniuose, 
jų neužteko laidotuvių išlaidoms apmokėti. Tad suprantama, 
kodėl brolis Mykolas Viekšniuose pastatė „D-ro Antano 
Biržiškos vardo „sveikatos namus“.

Iš tiesų, M. Biržiška, kaip Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, delsė pasinaudoti 

įstatymu, suteikiančiu galimybę gauti žemės ir miško, 
nelaikydamas to jokiu savo nuopelnu lietuvių tautos 
atžvilgiu, bet kitų signatarų raginamas ir žmonos Bronislavos 
patartas: „Tauta tau duoda, tautai ir grąžink..., visus gautus 
tuo būdu pinigus išnaudok kokiam nors naudingam Lietuvos 
reikalui!“, pasinaudojo gautąja teise ir apsisprendė tokiu 
būdu įamžinti tėvo atminimą.

Dar išsamiau daktarą A. Biržišką apibūdina (savo 
knygoje „Mykolas Biržiška“) profesorius, habilituotas 
daktaras Vygintas Bronius Pšibilskis, jis rašo: „Dar 
studijuodamas universitete A. Biržiška atsidėjęs rengėsi 
praktiniam gydytojo darbui, kiek įmanydamas sėmėsi 
žinių iš žymių to meto Rusijos medikų: terapeuto prof.  
Grigorijaus Zacharjino, chirurgo V. Basovo, neuropotologo 
A. Koževnikovo, anatomo D. Zernovo ir kitų.  Sekdamas 
G. Zacharjinu ypač domėjosi vidaus ir vaikų ligomis, 
ginekologija ir akušerija. Imlus ir sumanus studentas buvo 
kviečiamas likti universitete ir rengtis profesūrai. Tačiau 
laikėsi pasižadėjimo, kurį davė kurso draugai, – niekada 
nesiekti medicinos daktaro laipsnio, nes jis neduoda naujų 
žinių, o tik tuščią titulą ir tarnybines privilegijas. Veikiamas 
tarp tuometinių studentų išpopuliarėjusiu narodovolcų 
(ėjimo į liaudį) idėjų, visas įgytas žinias buvo pasiryžęs skirti 
saviems Lietuvos žmonėms.“

Mažakalbis, santūrus, nemokėjęs viešai rodyti šilumos 
kupinos širdies, A. Biržiška, anot Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės, stojiškai ėjo savo moralės užbrėžtu tikslu. Į 
gydytojo pareigas žiūrėjo kaip į kilnų pašaukimą. Jo  idealas 
buvo medicinos savaitraščio „Vrač“ redaktorius prof. 
Viačeslavas Manasseinas, šio gydytojo nuotrauka kabojo 
darbo kambaryje. Prenumeravo ir skaitė Varšuvoje leidžiamą 
laikraštį „Medycyna“, iki pat gyvenimo pabaigos sekė 
medicinos mokslo ir praktikos naujienas. Savo bibliotekoje 
sukaupė daug medicinos knygų, didelę jų dalį paskyrė 
besikuriančiam Lietuvos universiteto Medicinos fakultetui 
ir Kauno medicinos draugijai.  Priklausė Šiaulių gydytojo 
Savelijaus (Zundelio) Vaintraubo, kuris atvažiuodavo į 
Viekšnius ligonių konsultuoti, 1900 m. įsteigtai Šiaulių 
gydytojų draugijai.

Viekšniai gydytojui A. Biržiškai buvo vienintelė darbo 
vieta. Čia praleido visą savo gyvenimą, išskyrus 1915–1918  
m., kai dėl karo buvo priverstas pasitraukti į Rusijos gilumą. 
Neatsisakydavo vykti pas ligonį nei dieną, nei naktį. Plačioje 
apylinkėje – nuo Telšių ligi Kruopių, nuo Kuršo sienos iki 
Gruzdžių, Kuršėnų ir Luokės – buvo gerbiamas ir pripažintas 
„didysis daktaras“. Ypač garsėjo kaip geras akušeris. Jo 
užrašų knygelėje – pavardės ir paprastų kaimiečių iš Tirkšlių, 

ŽEMAITIJOJE GARSĖJĘS DAKTARAS – 
ANTANAS BIRŽIŠKA

Iš lFS veIkloS

taip pat ir farmacininkų organizacijos. Žurnalo „Farmacijos 
žinios“ leidyba sustabdyta. Vaistinės buvo nacionalizuotos.

Pirmais sovietinės valdžios metais bei vokiečių 
okupacijos metais jokių visuomeninių farmacininkų 
organizacijų nebuvo.

Tačiau po karo ir sovietinei valdžiai reikėjo organizacijos, 
kuri vienytų farmacijos mokslo ir praktikos darbuotojus , 
padėtų gerinti gyventojų ir gydymo įstaigų aprūpinimą 
vaistais ir medicinos prekėms keltų farmacijos įstaigų ir 
įmonių kultūrą ir farmacijos specialistų kvalifikaciją.

Šiems uždaviniams spręsti po karo 1946 m. Maskvoje 
buvo įkurta Sąjunginė mokslinė farmacijos draugija ir tokios 
draugijos pradėtos steigti ir sąjunginėse respublikose.

1948 m. Kaune buvo įsteigta Farmacininkų mokslinė 
draugija, vėliau pavadinta Respublikine farmacininkų 
moksline draugija (RFMD). Jos pirmasis, pirmininkas 
buvo prof. Kazys Grybauskas. Vėliau draugijos skyriai 
buvo įsteigti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose.

Svarbiausi draugijos uždaviniai buvo moksliškai 
spręsti farmacijos teorijos ir praktikos klausimus, kelti 
farmacininkų kvalifikaciją, propaguoti farmacijos mokslo 
laimėjimus, padėti gerinti gyventojų aprūpinimą vaistais 
ir medicinos prekėmis, skatinti mokslinius tyrimus, tirti 
krašto farmacijos istoriją, liaudies mediciną, dalyvauti 
sudarant mokymo planus bei programas ir sprendžiant kitus 
farmacijos klausimus.

Aišku, visus farmacijos pasiekimus reikėjo parodyti 
marksizmo-leninizmo mokslo šviesoje ir kaip socialistinės 
santvarkos laimėjimus, tačiau didelio komunistinės 
ideologijos spaudimo RFMD veikoje nebuvo.

Draugijai priklausė visi dirbantys vaistinėse ir farmacijos 
pramonės įmonėse provizoriai ir dauguma provizorių 
padėjėjų.

Galima pasakyti, kad nemažas RFMD narų nuopelnas 
yra tai, kad Lietuva garsėjo Sovietų sąjungoje vaistinių ir 
įmonių farmacijos įmonių darbo kultūra, gražiais vaistinių 
interjerais, mokslo pasiekimų taikymu praktikoje.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, 
atsirado galimybė atkurti ir farmacininkų visuomeninę 
organizaciją.

1990 m. spalio 13 d. Lietuvos farmacininkai susirinko 
Kaune į suvažiavimą. Dalyvavo 157 delegatai iš visos šalies. 
Suvažiavimą buvo įkurta Lietuvos farmacijos sąjunga, 
priimti sąjungos įstatai ir programa.

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) įstatą bendroje dalyje 
skelbiamąja, kad LFS yra savanoriška ir nepriklausoma 
visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos ir užsienyje 

gyvenančius tautiečius – farmacijos bei kitų profesijų 
specialistus, besidarbuojančius farmacijos mokslo ir 
praktikos srityje.

LFS savo pirmtaku laiko Lietuvos farmaceutų sąjungą, 
įsteigtą 1920 metais bei tęsia farmacininkų profesinės 
draugijos, pirmą kartą įkurtos Lietuvoje 1819 m., tradicijas.

Savo veikloje LPS vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, 
įstatymais ir įstatais, Lietuvos farmacijos sąjungos tikslas 
– operatyvi ir kompetentinga farmacinė pagalba Lietuvos 
gyventojams bei LFS narių teisių ir interesų gynimas ir 
atstovavimas.

Tai tokios Lietuvos farmacijos sąjungos ištakos, šiais 
metais jau siekiančios 200 metų.

Dr. Regina Žukienė

SVEIKINIMAS
LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina Garbės 

narę dr. REGINĄ ŽUKIENĘ garbingo 
apdovanojimo proga!
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blogiau gydo, todėl stengėsi to neparodyti ligoniams. Kartą 
lietui pliaupiant, grįžęs nuo Tirkšlių sušlapęs, pavargęs ir 
sirguliuojantis. Pusiaukelėje jį sustabdę, kad užvažiuotų pas 
ligonį. Prieš sodybą jis išsikosėjęs, išsišnirpštęs, pasitempęs 
ir į trobą įėjęs lyg visai sveikas, o pas ligonį įžengęs toks, 
kad, rodos, anot žemaičių, „pagatavas sienas versti“. O kai 
išvažiavo iš sodybos, palydovas pamatęs, kaip jam sunku 
buvo susikaupti susitikimui su ligoniu.

Įdomiausią pasakojimą išgirdau iš Lėlaičiuose  gyvenančio 
J. Čiapo. Jaunystėje jį persekiojęs Slėgis (senovės lietuviai 
turėjo tokią duobėje gyvenančią dievybę, bet mūsų seneliai 
to nebežinojo, tik vienas kitam pasakodavo, kaip miegant jis 
slegia krūtinę ir net esą galima girdėti, kaip jis „šlept, šlept“ 
ateina). Vos pasakotojas atsiguldavęs ant nugaros, tuoj kažkas 
imdavo slėgti krūtinę ir trūkdavo oro. Jokios priemonės 
nedavusios rezultato, todėl susirūpinęs kreipęsis į A. Biržišką. 
Šis įdėmiai išklausęs ir pasakęs, kad vaistas labai paprastas – 
atsigulus ant nugaros („slėgis“ tik taip gulintį žmogų galėjo 
įveikti), reikia sukryžiuoti kojas. „Iki šiol taip darau, senatvės 
sulaukiau, ir nė karto miegant manęs nebespaudžia slėgis“, – 
baigė pasakojimą kaimynas. Lieka tik stebėtis tokiu efektyviu 
gydymo būdu. Daktaras, matyt puikiai žinojo, kad bet kokie 
įrodinėjimai būtų neturėję efekto, nes „slėgis“ daugelį kaimo 
senelių, taip pat ir mano, buvo palietęs savo mirtimi alsuojančiu 
slėgimu. Svarbiausias daktaro būdas buvo kur kas geresnis 
už liaudyje žinomus (sušukti: „Vyrai, Slėgis“ (kažkodėl 

jis persekiodavo vyrus), pakelti aukštyn kojas, pasisukti ant 
šono), nes juos galima buvo taikyti tik prasidėjus grumtynėms 
ir nebuvai garantuotas, ar bespėsi ką padaryti. Daktaro būdu 
ramiai galėjai miegoti bet kurioje padėtyje. Tokio apsisaugojimo 
būdo nebuvo man papasakojęs nė vienas senelis.“

Apie tai, kad A. Biržiška buvo geras fiziologijos žinovas, 
kalba toks atvejis. Paskutinį kartą grįžęs iš ligonių, besijaučiąs 
labai pavargęs, paprašė savo padėjėją Anusę numauti jam 
kojines ir pažiūrėti, ar nėra pamėlę nagai. Kai ši patvirtino, kad 
taip ir yra, Biržiška pats sau konstatavo diagnozę, kad nebeilgai 
begyvensiąs. Ir tai gana greitai pasitvirtino.

Savo prisiminimuose apie šį neeilinį žmogų rašo ir Viekšnių 
vaistininkas Juozas Aleksandravičius: „Daug darbo turintis 
gydytojas dažnai pavakariais pas toliau gyvenančius ligonius 
išvažiuodavo, o grįžęs naktį, atvežusį jį žmogų su receptais į 
vaistinę pasiųsdavo. Laimei, kad jo receptai labai nesudėtingi 
būdavo, ir greit vaistus pagaminęs iki ryto dar išsimiegoti 
spėdavau, jei kitas skambutis nepažadindavo.“

„Kartą gyd. Biržiška, pas kraujuojančią moterį pakviestas, 
visą kelią ant vežusio jį ūkininko, kad greičiau vežtų, rėkė, 
o kai šis savo kumelės gailėdamas lėčiau važiavo, pačiam 
vežėjui lazda pagrasino. Grįždamas leido pamažu važiuoti, 
sakydamas, kad dabar jau gali neskubėti.“

„Tas darbštusis medikas jau seniai stenokardija sirgo 
ir žinodamas, kad nuovargis jam kenkia, iš brolio 40 ha 
Džiugenėnų palivarką gavęs, ketino ten persikelti. Savo 
namiškiams nesiskųsdavo ir mirties dieną didelį būrį ligonių 
apžiūrėjęs, dar tris kartus pas netolimus kaimiečius važiavo. 
Papietavęs atsigulė ir priepuolį gavęs dusti pradėjo. Dar šiek 
tiek jėgų sukaupęs, kamparo su migdolų aliejumi injekcijoms 
tirpinį išrašęs, tarnaitę į vaistinę nusiuntė. Laukdamas, kol 
vaistus atneš, ramybės nerado. Vis į krūtinę rodė. Jį gelbėdama 
žmona ir marti Bronislava į kojinę karštų pelenų pripylė ir prie 
skaudančios krūtinės pridėjo. Iškviestas gyd. Rakuzinas  tą 
kojinę numetė, bet, dėl didelio susijaudinimo, atnešto kamparo 
į švirkštą pritraukti nepajėgė. Tuo tarpu ligonis paskutinį 
atodūsį iškvėpė. Laidojimo vietą nuliūdusi našlė tarp didžiausių 
valsčiaus ponų Paulavičių ir Daugirdų parinko.“

Straipsnį norėtųsi užbaigti neseniai vienoje knygoje 
perskaitytomis mintimis: „Priešingai nei įprasta pasauliui, 
kuris skatina pirmiausiai galvoti apie savo laimę, turinčiam 
pašaukimą žmogui labiausiai rūpi Šaukiančiojo, o ne jo paties 
poreikiai, ir jis pasiruošęs paaukoti savo dabartinę laimę bei 
patogumą dėl pašaukimo. Jis turi misiją, pranokstančią jį patį, 
ir yra pasiruošęs padaryti viską, ko reikės, kad ją įvykdytų“ 
(Casey Cole. „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui  
„Taip“). Toks ir buvo, žemaičiuose garsėjęs, „Didysis daktaras“ 
Antanas Biržiška.

Danutė KONČIENĖ
Viekšnių muziejų vadovė

Su šeima, stovi Viktoras, Vaclovas, Mykolas. 20 amž. pr.

Laiškas į redakciją

Dargių, Purvių, Pievėnų, Ašvienų, Stumbrių, Mitkaičių ir 
kitų Žemaitijos vietų, ir lenkų dvarininkų , rusų valdininkų, 
žydų ir vokiečių kilmės amatininkų, pirklių. Visiems buvo 
vienodai dėmesingas, o vargšus gydė be atlygio, rėmė 
nepasiturinčiuosius. Mirus jo gydytam iš Rygos į Viekšnius 
atsikėlusiam vokiečių kilmės amatininkui Hintendorfui, ne 
tik neėmęs atlyginimo, bet dar įspaudęs jo žmonai pinigų 
sakydamas, jog prireiks, kol užaugs vaikai.

Istorikė V. Daugirdaitė-Sruogienė profesorių M. V. V. 
Biržiškų tėvą savo prisiminimuose taip aprašo: „Tai buvo 
gydytojo idealas. Jis griežtai laikėsi savo profesijos etikos ir 
dirbo viena mintimi – padėti žmonėms. Apie pusę šimtmečio 
jis rūpinosi plačios apylinkės ligoniais. Ar žvarbus šaltis, 
ar lietus lijo, daktarą dažnai veždavosi menkais rateliais 
vienu suvargusiu arkliuku. Kartais iš vargšų visai atlyginimo 
neimdavo, net palikdavo savo vaistus. Kartu su žmona 
Elzbieta Radzevičiūte-Biržiškiene gyveno kukliai, bet jų 
namai buvo žinomi kaip šviesuomenės susibūrimo centras. 
Turėjo didelę biblioteką, kuria naudojosi studentai ir 
apylinkių inteligentija. Spaudos draudimo  metu jų namuose 
buvo slapstoma ir platinama persekiojamoji literatūra, kaip 
„Aušra“, „Varpas“ ir kt.“

Daktaro A. Biržiškos begalinį pasiaukojimą savo 
profesijai, jo humaniškumą savo atsiminimuose pažymi 
ir buvusi ilgametė Viekšnių pradinių klasių mokytoja St. 
Vosylienė: „Su dr. Biržiška man teko susidurti apie 1919 
metus. Aš tada mokiausi Viekšnių progimnazijoje, gyvenau 
privačiame name. Vėlų vakarą, grįždama iš pasiruošimo 
vakarėliui, ant slidaus kelio susilaužiau koją. Šeimininkai 
pakvietė gydytoją. Įėjo lieknas, smulkus vyriškis. Tai buvo 
daktaras Biržiška. Jis ilgai apžiūrinėjo, paskui, skaudžiai 
tįstelėjęs, apramino mane, sakydamas, kad atstatė sąnarį 
į vietą, nes koja buvo tik išnirusi. Paskui patepė vaistais, 
apibintavo ir išeidamas liepė duoti mano namiškiams žinią, 
kad mane paimtų į namus, nes kurį laiką negalėsiu su ta koja 
remti žemės. Išėjo nepareikalavęs užmokesčio... Daktaras 
šio vizito metu man padarė tokį įspūdį, kad iki šių dienų 
aš jo neužmiršau: kaip švelniai ir atidžiai jis tvarstė mano 
koją. Jis buvo rūpestingas ir be galo savo profesijai atsidavęs 
žmogus. Savo pareigas ėjo negailėdamas savęs. Grįžta iš 
vieno paciento, o jau laukia eilutė kitų vežimų. Daktaras, nė 
į namus neužėjęs, sėsdavo į kitus ratus ir važiuodavo pas kitą 
ligonį. Ir taip kasdien... Kartą sunkiai susirgo mano mama, 
gulėjo užmerktomis akimis, kaimynės net žvakę uždegė, 
manydamos, kad mirs. Buvo parvežtas daktaras Biržiška jai 
gydyti. Apžiūrėjęs ligonę, parašė receptus ir išvažiuodamas 
išbarė tėvą už tai, kad taip ilgai delsė, nedavė žinios.“

Apie gydytojo Antano Biržiškos profesionalumo lygį 
ir ištikimybę Hipokrato priesaikai galime spręsti ir iš 
viekšniškės Bronislavos Grabienės prisiminimų: „Nuo 
1920 metų mano tėveliai susituokę apsigyveno Pievenų 

miestelyje. 1922 m. mama laukėsi pirmo naujagimio. Artėjo 
Šv. Velykos. Lyg ir būtų buvęs laikas gimdyti, bet Velykų naktį 
negimęs vaikas baisiai suplustėjo, kaip niekada, ir nurimo. 
Motinai prasidėjo baisūs skausmai... Tėvelis, matydamas 
baisiai kenčiančią mamą, ...pasikvietė „bobutę“. Ši pasakė, 
kad nieko padėti nebegalinti, reikia kreiptis daktaro. Nei 
Pievenuose, nei aplinkiniuose miesteliuose daktarų nebuvo. 
Buvo tik Viekšniuose pagarsėjęs daktaras Antanas Biržiška.

Mamos brolis Stanislovas Beišinas pasikinkė arkliuką 
ir išvažiavo į Viekšnius (apie 15 km). Kol nuvažiavo, išaušo 
Velykų rytas, jau po prisikėlimo pamaldų buvo. Sužinojęs 
iš tarnaitės, kad daktaras pakviestas į kleboniją velykinėms 
vaišėms, ten nuėjęs per patarnaujančius žmones prašęs, kad 
pakviestų daktarą vežtis į Pievenus pas sunkiai kenčiantį ligonį. 
Bet daktaras dar delsė, nes ten buvo daug kunigų, miestelio 
aukštuomenės bei inteligentijos, norėjo dar pabūti, nes buvo 
tik ką prisėdęs, ...bet vėliau, supratęs ligonio pavojų, atsiprašė 
kilmingų svečių, stojos ir išėjo namo pasiimti savo lagaminėlio 
su reikiamais įrankiais... Iki Pievenų buvo 2 valandos kelio.

Nuodugniai apžiūrėjęs ligonę, nustatė, kad yra negyvas 
kūdikis... atsiklaupęs ant kelių daugiau kaip valandą darbavosi 
nušilęs ir kūdikis buvo išimtas ir mamai gyvybė išgelbėta.

Grįžo daktaras į namus jau pavakarėjant. Velykinė šventė 
buvo sugadinta, bet nuotaika jo buvo gera, nes pasisekė 
išgelbėti motinai gyvybę. Dėka minėto A. Biržiškos daktariškos 
ir nuoširdžios pagalbos, mano mama pasveiko ir dar susilaukė 
3 vaikų, kur už 5 metų tik gimiau aš.“

Apie savo tėvo profesinį išmanymą pasakoja ir pats 
Mykolas Biržiška. Kai 1898 m. Viekšniuose kilo choleros 
epidemija, buvo skubiai sudaryta tam tikra sanitarinė komisija, 
kuriai priklausė ir gydytojas. Ji „apžiūrėjusi namus, butus, 
kiemus, ypačiai kreipė dėmesio į išviečių sutvarkymą ir davė 
atitinkamų nurodymų. Mums buvo uždrausta gerti nevirinto 
vandens, ir taip buvome tėvo įtikinti bei įgrasinti, jog nuo to 
laiko apie 40 metų niekur nesu išgėręs nė gurkšnio nevirinto 
vandens...  Kolera pas mus apsirgo apie 50 žmonių, kurių 
betgi tik bene 6 temirė... tai buvo daugiausia mano tėvo 
nuopelnas; ne tik jo visiško pasiaukojimo koleros ligoniams 
(tuo laiku jis net bemaž visai atsisakė nuo kitų ligonių), bet ir jo 
tikslingų sanitarinių nurodymų ir parėdymų, kurie visuomenės 
buvo vykdomi ne tik dėl pavojaus baimės, bet ir dėl tvirto 
pasitikėjimo tėvo, kaip gydytojo, ir žmogaus, autoritetu“.

Mokytojas J. Elekšis taip pat yra buvęs spaudoje pasidalinęs 
savo žiniomis apie šį nepaprastą žemaitį: „A. Biržiškai (ne 
taip, kaip dabartiniams gydytojams) reikėjo gydyti visas ligas, 
reikėjo prisitaikyti prie to meto pažiūrų. Matyt, jam puikiai 
buvo žinomi psichologiniai momentai liaudies medicinoje, 
todėl jis taip pat neretai naudojo ne vien tik vaistų poveikį.

Štai kokių esu girdėjęs prisiminimų apie jo bendravimo su 
žmonėmis ypatumus. Gyvenimo pabaigoje gydytojo sveikata 
šlubavo. Jis puikiai suprato, kad ligų susuktas daktaras 
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2019 m. lapkričio 8 d. Rygoje įvyko Latvijos 
farmacininkų draugijos (LFB) konferencija, 
skirta šios draugijos įkūrimo 25-osioms metinėms 
pažymėti. Į šį renginį buvo pakviestas LFS prezidentas 
prof. Eduardas Tarasevičius, LFB Garbės narys, kuris 
pasveikino latvių kolegas su jubiliejumi ir padarė 
trumpą pranešimą apie LFS veiklą ir farmacijos 
sektoriaus būklę Lietuvoje. Šeimininkus pasveikino 
Estijos farmacijos draugijos ir Estijos farmacininkų 
asociacijos vadovai.

Konferencijai pirmininkavo Latvijos farmacininkų 
draugijos prezidentė Dace Kikute. Konferencijos tema 
„Žinios ir etika – pagrindas vaistininko profesionaliam 
sprendimui“. Pagrindinį pranešimą apieLatvijos 
farmacininkų draugijos misiją ir jos įgyvendinimą 
padarė D. Kikute. Apie kasdienius farmacininko 
etikos iššūkius kalbėjo buvusi LFB prezidentė Kitija 
Blumfelde. Įdomų pranešimą perskaitė gydytojų 
sąjungos valdybos narė I. Kreicberga apie vaistininko 
įtaką efektyviai farmakoterapijai. J. Livšina papasakojo 
apie įspūdžius iš FIP 79-ojo kongreso Abu Dabyje. 
Apie farmacijos studijų programos tobulinimą kalbėjo 
Rygos Stradinio universiteto farmacijos fakulteto 
dekanė doc. Dace Bandere. Latvijos universiteto 
farmakologijos katedros prof. Baiba Jansone pateikė 
informaciją apie EMA veiklą ir gamtinių junginių 
tyrimus. Janis Zvejnieks Latvijos vaistų agentūros 
direktoriaus pavaduotojas kalbėjo apie tarptautinių 
vaistų pavadinimų (INN) taikymą praktikoje.  
Konferencijos metu buvo pagerbti 2019 metų 
nusipelnę vaistininkai. Dešimt laureatų gavo diplomus 
ir gražias gėlių puokštes. Įdomiai vyko konferencijos 
dalyvių ekspres-apklausa, pasinaudojant mobiliais 

telefonais ir išreikštą nuomonę apie LFB veiklą 
pateikiant plačiame ekrane scenoje. Konferencijos 
metu vyko 18 vaistų gamintojų paroda. Konferencija 
buvo gerai organizuota ir paliko malonų įspūdį, o 
dalyviai linkėjo tolimesnės sėkmės šiai draugijai.

Laiškas į redakciją

Sveikatos apsaugos 
ministerija skelbia,

kad privertus Lietuvos žmones plačiau naudoti generinius 
vaistus bei sumažinus jų skaičių, buvo sutaupyta daug pinigų, 
kuriuos buvo galima paskirti naujiems inotyviems vaistams 
pirkti (kitoms ligoms gydyti).  Nurodoma, kad šių metų bal-
andžio mėnesį nauji onkologiniai vaistai yra įtraukti į kompen-
suojamųjų vaistų sąrašą.

Todėl šiame kontekste privalau pabrėžti, kad situacija nėra 
tokia vienareikšmė. Prieš kelis metus Washington post analizavo 
farmacinę rinką ir priėjo išvados, kad didžiosios farmacinės 
firmos prarado moralinį orientyrą (plėšdamos nepateisinamai 
didelius pinigus už onkologinius vaistus). Taip pavyzdžiui, 
viena farmacinė firma per vieną dieną padidino vaisto kainą 
( 1 tabletės ) nuo 13 USD iki 750 USD, kita padidino vaisto 
kainą nuo 30 000 USD iki 100 000 USD (metams). Paskelbta, 
kad naujai užregistruotų 2017 m. Amerikoje vaistų kainos vi-
durkis buvo 150 000 USD per metus; Amerikoje yra įteisintos 
farmacinių firmų premijos gydytojams ( iki 6 procentų) už 
išrašytus onkologinius vaistus. Prieš metus paskelbta publik-
acija, kurioje nurodoma, kad 35-45 procentai gydytojų, kurie 
išrašo vaistus nuo inkstų ir kraujo navikų, turėjo finansinius 
ryšius su farmacinėmis firmomis. Kiekvienos iš 10 didžiausių 
pasaulyje farmacinių firmų metinė apyvarta svyruoja  50 – 20 
milijardų dolerių ribose. Daugiau pinigų reklamai, negu naujų 
vaistų sukūrimui, skiria 9 iš 10 šių firmų.

Lietuvoje inkstų navikų gydymui kompensuojamas vaistas 
Sutent (Pfizer).  Šis vaistas Lietuvoje kainuoja 4200 EUR (50 
mg pakuotė 1 mėnesiui), kai Latvijoje ta pati pakuotė kainuoja 
valstybei mažiau kaip 1250 EUR. Tai pasiekta specialiu Lat-
vijos ir Pfizer susitarimu. O  viešai yra skelbiama, kad vaistas 
kainuoja panašiai kaip Lietuvoje. Ir visiems gerai, nes tada 
Lietuvoje galima už vaistą mokėti po 4200 EUR per mėnesį.  
Privalu pažymėti, kad gydant šiuo vaistu inkstų naviku sergantis 
ligonis gyvena apie 20 savaičių ilgiau...   Vaisto nepageidautinų 
reakcijų (komplikacijų) sąrašas užima kelis puslapius.

2017 m. paskelbta studija apie Europoje užregistruotus 
onkologinius vaistus – 68 įvairioms navikinėms  indikacijoms.  
Tik 24 atvejais (35 procentai iš visų užregistruotų) gydymas 
šiais vaistais prailgino ligonių gyvenimo trukmę. Šis gyven-
imo trukmė prailgėjimas svyravo  nuo 1,0 iki 5,8 mėnesio.  
Likusiais 65 procentais atvejų nebuvo patvirtintų duomenų 
apie gyvenimo trukmės prailgėjimą , tačiau, nepaisant to, Eu-
ropos vaistų agentūra užregistravo šiuos vaistus kaip tinkamus 
onkologiniams susirgimams gydyti. Paskelbta, kad 7 atvejais 
pagerėjo gyvenimo kokybė (5 atvejais kartu su gyvenimo truk-
mės prailgėjimu). 5,4 metus buvo  stebimi onkologinių ligonių 
gydymo rezultatai, skiriant šiuos naujus vaistus.  Nustatyta, kad 
tik 35 indikacijose (iš 68) gydymas sąlygojo  gyvenimo trukmės 
prailgėjimą ir/ar gyvenimo kokybės pagerėjimą.

Kitoje studijoje gauti panašūs rezultatai. Pvz., nustatyta, kad 
išplitusio krūties vėžio gydymui užregistruotas vaistas Evero-
limus (2012 metais), nors ir nebuvo pateikta duomenų, kad jis 
padidina ligonių gyvenimo trukmę. Šis vaistas kompensuojamas 
Lietuvoje. 1 mėnesio gydymo kaina kiek mažiau kaip 4000 eurų. 
Skiriant šį vaistą ligonė išgyvena 28,0-34,6 mėnesio, o placebo 
atveju (neskiriant gydymo)  – 22,6-33,1 mėnesio.  Kai šis vaistas 
skiriamas (Lietuvoje taip pat) kito (ne krūties )  naviko atveju, tai 
išgyvenamumas  buvo  -  35,6-51,7 mėn ,  o negydant (placebo) 
-  29,1-45,7 mėn.   Vaisto nepageidautinų reakcijų sąrašas taip 

pat užima kelis puslapius...    Šis vaistas nebuvo rekomenduotas 
kompensuoti Jungtinėje Karalystėje.  Tačiau Lietuvos ministras 
bei SAM valdininkai rūpinasi Lietuvos ligoniais...,  todėl Lietu-
voje gydymas šiuo vaistu yra apmokamas.  

Pfizer farmacinės firmos pelno marža 2013m. buvo 42 procen-
tai, o  Johnson ir Johnson (kitos farmacinės kompanijos)  pelnas 
2015-2016 finansiniais metais buvo virš 15 milijardo USD.

Taigi, finansiniai srautai sveikatos apsaugos ministerijoje 
nukreipiami pagal tam tikrų ekonominių grupių užsakymus, 
o nauda ligoniui būna kaip šalutinis efektas, įgyvendinant šių 
grupių biznio planus.  Vaistai Lietuvoje nėra perkami dėl to, kad 
jie reikalingi Lietuvos žmonėms. Jie perkami tik tada, kai far-
macinė firma pateikia prašymą Sveikatos apsaugos ministerijai 
(jos nustatytai institucijai) pirkti iš jos tą ar kitą vaistą.  Tada 
prasideda svarstymai, centralizuoti pirkimai ar receptai, kaina 
tokia ar kitokia, dabar pirkti ar po metų ir pan.

Farmacinės firmos yra paskelbusios, kad reikalinga nauja pas-
aulinė apmokėjimo už vaistus sistema.  Kadangi neužilgo vaistai 
1 sergančiajam kainuos po 1 milijona dolerių ar eurų ir daugiau.  

Prieš kelis mėnesius ministras A. Veryga nupirko vieno vaisto 
1 ampulę pagamintą Danijoje ir už tai buvo sumokėta virš 40 000 
eurų. JAV duomenimis, pirmi gydymo metais šiais vaistais kain-
uoja virš 700 000 dolerių. Mes nupirkome 1 ampulę. Pradžiai...  
Konkrečiam žmogui – gerai, o kaip visuomenės požiūriu – apie 
teisingumą ir lygybę sveikatos paslaugų prieinamumo bei kainos 
prasme ???  Juk Konstitucijoje parašyta, kad visi esame lygūs. 
Išeitų, kad mūsų sveikata, taip pat vienodai svarbi.  

Pasaulyje šiuo vaistu yra gydyti 6 600 ligonių.  Kita farmacinė 
firma, konkurentė šių ligonių gydyme,  pateikė registracijai savo 
vaistą ir tikimasi , kad Amerikoje šių metų balandžio mėnesio 
pabaigoje jis bus užregistruotas.  Planuojama, kad viena injekcija 
bus galima išgydyti ligą , o vaisto kaina – virš 2  milijonų dolerių.  

Kauno klinikose kalbama, kad Lietuvoje labai reikalingas 
gydymas ląsteline terapija. Šios vaistinės formos 1 ląstelių 
maišelio kaina yra 475 000 USD;  o viso gydymo kaina viršija 1 
milijoną dolerių.  Reikia prisiminti, kad Kauno klinikoms buvo 
leista atlikti kaulų čiulpų transplantacijas, superkant reikiamą 
aparatūrą ir pasiruošimui išleidžiant kelis milijonus eurų, nors 
Vilniaus hematologai neišnaudoja savo turimų pajėgumų. Tači-
au , jeigu būtų padidinę finansavimą Vilniaus hematologams 
transplantacijoms atlikti, tai tokiu atveju Kaune nebūtų reikėję 
pirkti aparatūros, ir, be to, nebūtų galima iš Ligonių kasų gauti 
po 60 000 eurų už kiekvieną transplantaciją.  Kai bus pradėtos 
daryti transplantacijos, paimant kaulų čiulpus iš kito žmogaus, 
tai apmokėjimas Kauno klinikoms iš Ligonių kasų jau bus po 
150 000 eurų už transplantaciją. Man akivaizdu, kad vertinant 
visos Lietuvos mastu, tai yra neefektyvus lėšų naudojimas, 
tačiau taip padidinamos vienos ligoninės finansinės įplaukos. 
Generalinis direktorius Kauno klinikose dirba puikiai, neseniai 
buvo ministro A. Verygos paskirtas antrai kadencijai.

Tačiau neatsakytas klausimas išliko - kodėl instituciniai vi-
enos ligoninės interesai tampa svarbesni negu visos Lietuvos 
gyventojų interesai, ir kodėl Lietuvos sveikatos apsaugos  min-
istras negali ( o gal nenori) apriboti vietinių karaliukų apetitų, 
ir neefektyvaus lėšų Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje 
naudojimo.

Taigi, biznis, nieko asmeniško. Ir gražus šūkis – vardan Lietu-
vos ligonių... Ačiū, kad sergate. Jūsų kančios ir ligos yra mūsų 
gero gyvenimo šaltinis. 

Eduardas Vaitkus
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pro memoria

Tikriausiai daugelis kelmiškių ir rajono gyventojų dar 
gerai prisimena buvusią ilgo meto Kelmės vaistinės vedėją 
vaistininkę  Kazimiera Navickaitę, išdirbusią Kelmės 
vaistinėje daugiau nei 40 metų.

Provizorei Kazimierai Navickaitei 2020 metų sausio 
11 d. būtų sukakę 100 metų.

Kazimiera Navickaitė gimė 1920 metų sausio 11 d. 
Pakruojo rajone Diržių kaime, Elenos Kiržonskaitės – 
Navickienės ir Igno Navicko ūkininkų šeimoje. Šeimoje 
užaugo dvi dukros ir vienas sūnus.

1931 metais baigė Diržių pradinę mokyklą, mokėsi 
Žeimelio progimnazijoje, vėliau – Linkuvos gimnazijoje. 
1939 m. rudenį įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą 
studijuoti farmacijos. 1944 metais universitetą baigė ir įgijo 
chemikės – vaistininkės specialybę, pradėjo dirbti Žeimelio 
vaistinėje asistente, o nuo 1946 metų – vedėja. 1948 m. 
išlaikė papildomus egzaminus ir įteisino diplomą, įgydama 
provizorės specialybę.

Tais pačiai metais buvo paskirta Šiaulių 125 – osios 
vaistinės vedėjos pavaduotoja, o 1949 metais – Kelmės 
vaistinės vedėja. Kelmės vaistinėje dirbo 41 metus, iš jų 34 
metus – vedėja ir 7 metus – provizore-technologe.

Provizorė Kazimiera Navickaitė nuolat stengėsi 
gilinti profesines ir dalybines žinias, aktyviai dalyvavo 
Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos veikloje, 
skaitė pranešimus savo seminaruose ir konferencijose, 
Kelmės naujas vaistinės patalpas įrengė pagal farmacijos 
mokslo reikalavimus. Jos pagrindinis tikslas ir uždavinys 
buvo, kad gyventojai ir gydymo įstaigos būtų gerai 
aprūpinamos vaistais, nuolat informuodavo gydytojus 
apie gaunamus vaistus, naujus preparatus. Gydytojai ir 
gyventojai ją gerbė. Kelmės vaistinė jai vadovaujant buvo 
viena geriausių Lietuvoje. Įspūdinga ir įdomi vaistinėje 
1981 metais buvo organizuota  vaistažolių diena, kurioje 

Kelmės vaistinės provizorei KAZIMIERAI NAVICKAITEI 
būtų sukakę 100 metų

dalyvavo profesorė habilituota biologijos mokslų daktarė 
Eugenija Šimkūnaitė ir gausus būrys rajono moksleivių.

Provizorė K. Navickaitė su motiniška meile perduodavo 
savo ilgametį darbo patyrimą jauniems specialistams. Tai 
nuoširdžiai pajutau ir aš asmeniškai, kai 1962 metais baigęs 
Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą, pusmetį 
dirbau Kelmės vaistinėje receptaru, kai reikėjo vaistinėje 
institute įgytas teorines farmacinio darbo žinias įgyvendinti 
praktikoje.

Su provizore teko bendrauti darbiniais klausimais beveik 
40 metų, susitikti įvairiuose farmacininkų renginiuose: 
suvažiavimuose, konferencijose, pasitarimuose.

Apie provizorę K. Navickaitę, jos gyvenimą ir darbinę 
farmacinę veiklą spausdinama rajono spaudos puslapiuose.

Kelmės vaistinė 1967 m., iškilmingai paminėjo vaistinės 
įsteigimo šimtmečio jubiliejų, 2017 m. paminėjo 150 metų 
šventę .

Leidykla Kaune 2018m. parengė ir išleido solidų leidinį 
„Kelmės kraštas. Žymūs žmonės“, kuriame nemažą vietos 
skiriama Kelmės ir rajono vaistinėms.

Provizorė Kazimiera Navickaitė garbingam ir 
atsakingam farmaciniam darbui pašventė 50 gražiausių 
gyvenimo metų.

Už nuoširdų ilgametį ir atsidavusį darbą prov. Kazimiera 
Navickaitė buvo apdovanota „Sveikatos apsaugos žymūnai“ 
ženklu ir garbės raštais, jai pareikštos padėkos, suteikta 
pirmoji provizorės – farmacinio darbo organizatorės 
kvalifikacinė kategorija.

Provizorė 1990 m. sausio mėn. išėjo į užtarnautą poilsį.
Provizorė Kazimiera Navickaitė Žemiškąją kelionę 

baigė 1999 m. spalio 12 d. Palaidota Kelmės kapinėse. 
Supiltas žemės kauburėlis į kapines kiekvienam atėjusiam 
primena, kad čia Amžinam poilsiui atgulė nuoširdi 
bičiulė, kolegė, energinga asmenybė, provizorė Kazimiera 
Navickaitė 1920.01.11-1999.10.12.

Provizorė Kazimiera Navickaitė visada buvo nepaprastai 
kukli, darbšti, kruopšti ir jautri bendradarbiams ir visiems, 
kai tiktai į ją kreipdavosi, buvo visuomet pasiryžusi padėti 
nelaimėn patekusiam žmogui, mokėti džiaugtis žmonių 
pasiekimais ir laime. Provizorė be galo mylėjo savo 
profesiją, tam skyrė visą energiją ir optimizmą.

Vaistinės vedėjos pavaduotojomis daug metų dirbo: 
provizorė Salomėja Stoškutė-Leinartienė gimusi 1926 m. 
baigusi 1950 m. Kauno

Valstybinio universiteto Farmacijos fakultetą, provizorė 
Adolfina Kantauskaitė-Alenčikienė, gimusi 1926 m., 
baigusi 1951 m. Kauno medicinos instituto Farmacijos 
fakultetą.

Nuo 1983 metų iki 2006 m. Kelmės vaistinės vedėjai 
dirbo provizorius Eugenijus Kazlauskis ir provizorė Regina 
Vilmanienė.

Nuo 2006 m. iki šiol Kelmės vaistinei sėkmingai 
vadovauja provizorė Vitalija Butautienė.

Liudvikas Rulinskas

kas, kur, kada

2019 m. lapkričio 27-30 d. Narvoje (Estija) vyko 
tarptautinė konferencija tam: „Medikamentinio 
gydymo apžvalga skaitmeninės rūpybos eroje“. 
Organizacinį komitetą sudarė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos atstovai, o į mokslinį komitetą be minėtų šalių 
atstovų buvo pakviesti Kroatijos ir JAV mokslininkai. 
Tai tęstinis renginys, kurio pradžia buvo 2017 metais. 
Jis skiriamas naujai pacientų rūpybos paslaugai 
„Medikamentinio gydymo apžvalga“ (Medictaion 
use review, MUR). Šis projektas pradėtas įgyvendinti 
Estijoje, kviečiant į darbo grupes atstovus iš visuomenės 
ir ligoninių vaistinių, šeimos gydytojus, farmacijos 
fakultetų mokslininkus, sveikatos draudimo fondo ir 
vaistų agentūros atstovus. Pilotinis projektas pradėtas 
diegti ir kitose šalyse: Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, 
Rumunijoje. Konferencijos dalyviams buvo pristatyti 
minėto projekto diegimo praktikoje rezultatai. Be to, 
konferencijos metu vyko darbo grupių užsiėmimai, kurių 
metu vedantieji A. Meštrovic (Kroatija) ir M. Rouse 
(JAV) pateikė praktinius patarimus apie nuolatinio 
profesinio tobulinimo diegimo organizavimą. Iš 
Lietuvos šioje konferencijoje dalyvavo LFS prezidentas 
prof. Eduardas Tarasevičius, Vilniaus universiteto 
dėstytoja doktorantė Indrė Trečiokienė ir trys farmacijos 
studentės, kurių registracijos mokestį finansavo LFS.  
Doktorantė I. Trečiokienė padarė pranešimą apie MUR 
projekto svarbą plečiant farmacinės rūpybos paslaugas 
ir jo diegimo Lietuvoje barjerus. Renginys buvo gerai 
organizuotas tiek mokslinių, tiek socialiniu požiūriu.
Verta nuoširdžiai padėkoti orgkomitetų pirmininkei 
dr. Daisy Volmer, kuri vadovauja Estijos akademinei 
farmacijos draugijai, ir visiems orgkomitetų nariams 
bei pranešėjams.
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LFS delegacijos pas Nac. farmuniversiteto rektorę prof. Allą Kotvitską

Kostiantyn Tokarev (centre) Lietuvos Garbės konsulas Charkovo srityje

Rektorei prof. A. Kotvickai įteiktas 
prof. J. F. Volfgango atminimo medalis

Garbės rektoriui V. Černych įteiktas J. F. Volfgango atminimo medalis

Darbo grupės užsiemimas  Farmacinės chemijos katedroje

Vaistinėje „Leda“ sudomino aukštas mechanizacijos lygisVaistinės „Leda“ vedėjui A. Demčenko įteiktas J. F. Volfgango medalis

2020 m. sausio 26-29 d. LFS Valdyba surengė vaistininkų 
gamybinę išvyką į Charkovą. Šios išvykos tikslas buvo su-
sipažinti su modernios gamybinės vaistinės, apie kurią LFS 
suvažiavime kalbėjo šios vaistinės vedėjas A. Demčenko. Šešių 
vaistininkų (E. R. Dieninytė, R. Losinskaja, B. Varanavičienė, A. 
Šimkienė, M. Aleksandravičius delegacija, kuriai pažintinę pro-
gramą sudarė LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius, prieš daugelį 
metų užmezgęs mokslinius ryšius su Nacionalinio farmacijos 
universiteto kolegomis. Tiesioginiu reisu nuskridę į Charkovą 
sekmadienį paskyrėme pažinčiai su miesto įžymybėmis. Miesto 
senamiestyje gausu maitinimo įmonių: nuo bistro tipo iki jaukių 
restoranų. Dauguma namų restauruoti, švarūs šaligatviai, gausu 
spalvingos reklamos. Operos ir baleto teatras maloniai nustebino 
ir atlikėjų balsais, ir dekoracijomis. Pirmadienį vykome į gamy-
binė dviejų aukštų gamybinę vaistinę. Jos vedėjas Aleksandras 
Demčenko papasakojo apie šios vaistinės statybos ir veiklos 
iššūkius. Mus nustebino aukšta darbo kultūra ir moderni technika, 
skirta vaistų gamybai. Beje,  beveik visi aparatai ir technika yra 
pagaminta Ukrainos įmonėse, o gaminama produkcija atitinka 
Ukrainos ir Europos farmakopėjų kokybės reikalavimus. Kitą 
dieną vykome į Nacionalinį farmacijos universitetą, kuriame 
studijuoja 17000 studentų iš Ukrainos ir kitų šalių. Pasveikinome 
ilgametį šio universiteto buvusį rektorių prof. Valentiną Černych 
su garbingu 80-uoju gimtadieniu, o jis kiekvienam iš mūsų pado-
vanojo dedikuotą knygą, skirtą universiteto istorijai. Šis rektorius 
užmezgė ryšius su Kauno medicinos universitetu ir sudarė galimy-
bes šio universiteto bazėje atlikti mokslinius tyrimus. Dabar jau 
keletą metų minėto universiteto doktorantai atvyksta į LSMU 
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedrą ir, vadovaujant prof. 
L. Ivanauskui, vykdo bendrus mokslinius darbus.  Su dabartine 
universiteto struktūra ir veikla mus supažindino rektorė prof. A. 
Kotvicka. Po pietų Farmacinės chemijos katedros vedėja prof. V. 
Georgiyants mokslinėje laboratorijoje pravedė seminarą apie ek-
stemporalių vaistų šiuolaikinius 
kokybės kontrolės metodus. Po 
seminaro mūsų delegaciją pa-
kvietė Lietuvos Garbės konsulas 
Charkovo srityje K. Tokarevas ir 
supažindino su konsulato veikla, 
dėkojo Lietuvai už moralinę ir 
materialinę paramą kovojanči-
ai Ukrainai. Mūsų delegacija 
padėkojo kolegoms už šiltą 
priėmimą, dėmesį ir pasisemtą 
patirtį, kuri bus naudinga mūsų 
veikloje.

išėjo anapiLin

1937.07.04 – 2019.11.24
Pušynų glėbyje Druskonis
Ir baltos gulbės ežere.
Atrodo, kalbasi Čiurlionis
Su ryto saule ir žeme

Ir pienės pūkas tyliai sklaidos
O ramunėlė jam šalia…
Taiklus šaulys grėsmingai svaido
Savąsias degančias strėles.

Čia Ratnyčėlei vėjas šneka – 
„Esi senovės atmintis”.
Palenkia beržas seną šaką, 
Nuplauna drumzlinas akis.

Čia daug kas primena senovę
Ir dzūkų žemę, žmones jos,
Sudilgina jausmų svajonę,
Net posmai prašosi dainos.

Ipolitas Skridla

Eidamas aštuoniasdešimt trečiuosius metus 
2019 m. lapkričio 24 d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Druskininkų vaistinės buvęs ilgametis 
vedėjas provizorius Vladas Pauliukevičius.

Gimė 1937 metų liepos mėn. 04 d. Alytaus 
mieste darbininkų Pauliukevičių šeimoje. 
Šeimoje augo 4 vaikai: 2 seserys ir du broliai.

1948 metais baigė Alytaus pirmąją pradinę 
mokyklą. 1955 metais – Alytaus pirmąją 
Berniukų gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo 
į Kauno medicinos instituto (dabar Lietuvos 

Sveikatos mokslų universitetas) Farmacijos fakultetą, baigė 1960 metais ir 
įgijo provizoriaus specialybę.

Vladas Pauliukevičius 1960-1961 metais dirbo Vyriausiosios farmacijos 
valdybos Respublikinėje kontrolinėje analitinėje laboratorijoje. 1961-1934 
metais Druskininkų miesto vaistinės Nr.306 vedėjo pavaduotoju.

1964 metais paskirtas Druskininkų miesto vaistinės vedėju. Druskininkų 
vaistinę perėmė iš provizoriaus  Vytauto Sedelskio. 1993 metais paskirtas 
Druskininkų miesto valstybinės vaistinės „Pakalnutė” direktoriumi. Vėliau 
tapo UAB „Pakalnutės” vaistinės direktoriumi, šiose pareigose išdirbo 
iki 1999 metų. 1999 metais Druskininkų vaistinė privatizuota. Nuo 1999 
metų dirbo dukros Gitanos Cerebiejienės privačios „Kalviškių vaistinės” 
vaistininku.

Kiekvienais metais Druskininkų vaistinės sparčiai augo darbo apimtis, 
nes daugėjo poilsiautojų ir besigydančiųjų sanatorijose skaičius.

Provizoriaus Vl. Pauliukevičiaus rūpesčių dėka, 1983 m. Lietuvos 
Vyriausybė priėmė nutarimą statyti naują vaistinę Druskininkuose. Tačiau 
1985 m. pastačius pamatus vaistinei, dėl lėšų stokos, statybos darbai buvo 
užkonservuoti. Tik labia sudėtingomis sąlygomis 1995 m. sausio mėn. buvo 
atidaryta vaistinė naujose patalpose.

Provizorius Vl. Pauliukevičius nuolat skyrė dėmesio ir rūpinosi vaistinės 
patalpų statybos eiga. Pasak provizoriaus, teko būti ir darbų prižiūrėtoju. 

Vaistinės vedėjo pagrindinis dėmesys buvo skiriamas gyventojų ir 
sanatorijų aprūpinimu vaistais.

Provizorius Vladas Pauliukevičius visą laiką aktyviai dalyvavo 
Druskininkų miesto gyvenime. 15 metų buvo neetatiniu Druskininkų miesto 
medicinos darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininku. Aktyviai dalyvavo 
Lietuvos farmacininkų suvažiavimuose, konferencijose, skaitė pranešimus.

Provizorius žinomas ir turėjo didelį autoritetą ne tik druskininkiečių 
tarpe, bet ir visoje Lietuvoje.

Dėstė Farmakologijos disciplinos kursą medicinos seserims 
Druskininkuose, tobulino savo specialybės žinias Sankt Peterburge, 
Maskvoje, Vilniuje ir Kaune.

Provizorius Vl. Pauliukevičius už ilgametį atsidavusį ir nepriekaištingą 
darbą apdovanotas garbės raštais, pareikštos padėkos, suteikta aukščiausia – 
provizoriaus darbo organizatoriaus kategorija. 1988 metais suteiktas Lietuvos 
Nusipelnusio provizoriaus garbės vardas.

Provizorius beveik penkiasdešimt savo gražiausių gyvenimo metų 
pašventė garbingam ir atsakingam farmaciniam darbui.

Joana Rūtelė ir Vladas Pauliukevičiai užaugino dvi dukras: Daivą, gim. 
1962 m., dirba gydytoja Alytuje, ir Gitaną, gim. 1969 m., yra privačios 
vaistinės savininkė Druskininkuose.

Provizorius Vl. Pauliukevičius buvo gabus specialistas, geras farmacinio 
darbo organizatorius, norint padėti kiekvienam kas į jį kreipėsi. Daug metų 
teko bendrauti, susitikti įvairiuose farmacininkų renginiuose. Jis nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad įgijo mėgstamą provizoriaus specialybę ir baigė aukštą 
farmacijos mokslą. Pasak jo, jam kaip dzūkui malonu, kad visą savo darbą 
skyrė Dzūkijos žmonėms, jų svečiams ir poilsiautojams.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, dukroms ir artimiesiems.
Provizorių Vladą Pauliukevičių Amžinajam poilsiui priglaudė 

Druskininkų kapinės. Šviežiai supiltas žemės kauburėlis kiekvienam 
praeiviui primins, kad čia ilsisi geras specialistas, nuoširdus kolega ir bičiulis 
provizorius Vladas Pauliukevičius 1937. 07. 04 – 2019. 11. 24. Prisiminimas 
ilgai išliks bendrakursių ir bendradarbių širdyse.

Farmacininkų bendruomenė

Netekome ilgamečio Druskininkų vaistinės vaistinės 
vedėjo provizoriaus VLADO PAULIUKEVIČIAUS
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Farmacijos muziejaiFarmacijos muziejai

„Atspėkite, kas šiame buteliuke? “ – iškeldamas 
indelį su juodu skysčiu paklausė vilnietis Tauras Endriu-
kaitis. Apie savo farmacijos muziejų verslininkas galėtų 
pasakoti valandų valandas.

Stiklinį indelį, kuriam daugiau nei 200 metų, T. En-
driukaičiui dovanojo senienomis besidomintis draugas, 
tačiau paragauti jo turinio verslininkas niekam neleidžia. 
Prieš 25 metus kasinėjant prie Elektrėnų esančią kalvą 
šis buteliukas buvo rastas kareivio drabužio kišenėje. 
Pasirodo, tokiu skysčiu nuo peršalimo gydėsi Napoleono 
armijos samdinys, žygiuodamas per Lietuvą. Tai – namų 
darbo anyžinė trauktinė, palengvinanti kvėpavimą.

Bendrovės „Entafarma“ vadovas T. Endriukaitis – 
užkietėjęs kolekcionierius. Privačiame muziejuje, kurį 
paveldėjo iš savo tėvo garsaus vaistininko Romualdo 
Endriukaičio, yra daugiau nei 2000 eksponatų. 1992-ai-
siais mirus tėvui sūnus sutvarkė ir susistemino rinkinius. 
Verslininkui mieliau už bet kokias dovanas yra koks 
nors senovinis indelis, kurį naudojo Lietuvos prieškario 
vaistininkai. T. Endriukaitis, įkūręs vaistų logistikos 
sandėlį, nutarė savo biure įrengti sovietinių laikų vaistų 
gamybos kambarį, koks buvo ir Kidulių miestelyje, 
esančiame Šakių rajone.

Verslininkas užaugo vaistinėje, kurią šiame mieste-
lyje įkūrė jo tėvas. Vaistų kvapai jį lydėjo nuo pirmųjų 
dienų. Didžiausias džiaugsmas berniukui būdavo, kai 
jam leisdavo vaistų gamybos kambaryje žaisti su svare-
liais, svarstyklėmis. Polinkį kaupti daiktus, susijusius su 
vaistine ar vaistų gamyba, T. Endriukaitis paveldėjo iš 
tėvo, kurį gerai pažinojo tiek Jurbarko, tiek Šakių rajono 
gyventojai, nes Kiduliai yra prie Nemuno, ribojančio 
šiuos rajonus. „Pas mano tėvą žmonės iš toli atvykdavo 
pirkti vaistų. Jis turėdavo tokių medikamentų, kurių labai 
trūkdavo“, – prisiminė T. Endriukaitis.

Ekspozicijoje yra vaistų gamybai būtinų priemonių, 
apie kurių paskirtį žino tik vyresnės kartos vaistininkai. 
Pavyzdžiui, XVII amžiuje JAV pagamintas malūnė-
lis vaistažolėms, sėkloms smulkinti. Jo kaina siekia 
maždaug pusę milijono JAV dolerių. Analogiškas 
malūnėlis, bet dvigubai didesnis šiuo metu saugomas 
Kauno farmacijos muziejuje. Dar sovietų laikais šiame 
muziejuje lankėsi iš Čikagos atvykę muziejininkai ir 
prašė kauniečių parduoti šį malūnėlį. Amerikiečiai už 
jį siūlė milijoną dolerių, Kauno valdžia netgi buvo 
sukvietusi pasitarimą ir svarstė, ką daryti. Buvo nutarta 
malūnėlio neparduoti. Tada T. Endriukaičio tėvas nus-
prendė, kad perpus mažesnis malūnėlis gali kainuoti 
perpus pigiau, vadinasi, pusę milijono dolerių.

Muziejuje yra pavyzdžių, kaip prieškario Lietuvoje 
atrodė pakuotės vaistų, kuriuos gamino ir dabar gerai 
žinomos tarptautinės bendrovės „Nycomed“, „Merck“, 
„Abott“. Nuo falsifikuotų vaistų stengtasi apsisaugoti 

FARMACIJOS MUZIEJUS „ENTAFARMOJE”
ir XX amžiaus 3-iajame dešimtmetyje Lietuvos rinkai 
skirto „Bayer” aspirino etiketėje buvo nurodyta, kad 
banderolė turi būti trijų spalvų: geltonos, žalios ir raud-
onos. Tik tada pacientas gali būti saugus. Muziejuje 
saugoma ir speciali spinta, kurioje yra buteliukų su 
tabletėmis, milteliais. Mat iki XIX amžiaus pabaigos 
medikamentus gamindavo tik vaistinėse pagal receptą. 
Yra ir skolininkų knyga, kurioje Jurbarko vaistininkas 
M. Bregauskis surašydavo asmenis, negalinčius sumokė-
ti už medikamentus. T. Endriukaitis saugo taip pat itin 
retą 1880 metais išleistą knygą „Farmakopėja“. Joje 
aprašyta įvairiausių cheminių ir augalinių medžiagų 
išvaizda, savybės, kvapas ir skonis.

„Apie savo eksponatus galėčiau pasakoti nesus-
todamas kelias valandas, nes man farmacijos istorija yra 
gyva“, – sakė T. Endriukaitis.
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Lietuvos farmacijos sąjunga organizuos farmacijos 
mokslininkų ir vaistininkų išvyką į FIP  Farmacijos mokslų 
ir praktikos 80-ąjį kongresą, kuris vyks Sevilijos mieste 
(Ispanija) 2020 m. rugsėjo 13-17 dd. LFS kviečia kolegas 
iš anksto planuoti komandiruotę arba atostogas vykti kelti 
savo profesinę kvalifikaciją šiame tarptautiniame forume. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LFS el. paštu: 
taredas@gmail.com, mob. tel. 868714474 iki gegužės 1 d.

LFS Valdyba

mailto:taredas@gmail.com
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