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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) nuoširdžiai sveikina Jus Šv. Velykų proga. 
Tegul ši pavasario ir atgimimo šventė pažadina Jumyse troškimą siekti gyvenimo 
džiaugsmo ir prasmingų svajonių išsipildymo. Tegul kasdien Jus lydi gera nuotaika 
bendraujant su pacientais, su bendradarbiais ir gydytojais.

Pagarbiai,
LFS prezidentas, prof. Eduardas Tarasevičius

Ir kaip tavęs lig dugno neišgerti,
Pripildytos pelynais ir medum?
Vien tas, kurs žino tavo skonį kartų,
Supras, kas žemėj šventa ir saldu.

Nesudegsi, nors degintų baisiai
Oranžinės liepsnos padus,-
Nuo bedugnės lig saulės nueisi, 
Nes tu – žmogus!

Ir mirtis atsitrauks besotė,
Tau po kojom numetus dalgius,-
Jai kasdien tavo rankų bijoti, 
Nes tu – žmogus!

Meilės vardą gali užmiršti,
Palaimingą kaip aukštas dangus,
Sielos žaizdą, širdžių išdavystę,
Nes tu – žmogus!

Tik berželių trijų baltuolių,
Kur lopšy pamatei už langų,
Negali užmiršt ligi šiolei,
Nes tu – žmogus!

Provizorius 
Silvestras Drabavičius

Gyvenimo taurė

Kiek daugel rankų žemėje nuvargo,
Kaip šventenybę nešančių tave.
Ir aš nešu…delnai tokie atsargūs, –
Tu apmokėta tūkstančių kova.

Už gilų mėlyno šaltinio lašą
Kažkas mokėjo troškuliu baisiu,
Kažkas tave prie mano lūpų nešė,
Kažkam skolingas lig mirties esu.

Jos pagamintos XIV-XV amžiuje. Tai gotikos stiliaus kūriniai, kurie 
buvo plačiai paplitę Europos vaistinėse ir buvo naudojami vaistų gamy-
boje susmulkinant vaistingų medžiagų kristalus.

Senosios 

vaistinių 

grūstuvės 

Senieji 

vaistinių 

indai 

(Abarello) 

ir XV a. 

farmacijos 

žinynas

Jie buvo pradėti gaminti XV amžiuje. Į Europa jie pateko iš Mažosios 
Azijos per Ispaniją ir Italiją. Juose buvo laikomos vaistingų medžiagų 
atsargos. Šiais indais buvo puošiamos oficinų lentynos.

Eksponatai saugomi  Budapešte  Zemelvaiso (Semmelweis) 
Medicinos istorijos muziejuje
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Kas, Kur, Kada

Kolegos lankėsi Vilniuje Santariškių universi-
tetinių klinikų vaistinėje (1), Elektrėnų vaistinėje 
(2), Kauno medicinos universiteto mokomojoje 
vaistinėje. Svečiai buvo maloniai nustebinti KMU 
vaistinės darbo naujovėmis gaminant vaistus, 
panaudojant iš Švedijos gautą įrangą (3). Farmaci-
jos fakulteto auditorijoje LFB prezidentas A. Eininš 
supažindino LFS Kauno krašto narius su Latvijos 
farmacijos naujovėmis (4). Latvijos ligoninių vais-
tininkus Vilniuje priėmė Santariškių universitetinių 
klinikų generalinis direktorius A. Vinkus, o Kaune 
Medicinos universiteto (KMU) klinikų generalinio 
direktoriaus pavaduotojas R. Sakalauskas (5). 

Š. m. balandžio 11 d. Lietuvoje 
lankėsi gausi Latvijos ligoninių vais-
tinių darbuotojų delegacija. Šią išvyką 
organizavo Latvijos farmacininkų 
draugija (LFB).

Atsisveikinimui su KMU klinikomis kolegos nusifotogra-
favo su vaistinės vedėja B. Varanavičiene
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2002 m. kovo 14 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos Kon stitucinis Teis-
mas, susidedan tis iš Konstitucinio Teismo 
tei sėjų Egidijaus Jarašiūno, Egi dijaus Kūrio, 
Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado 
Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vy tauto Sinkeviči-
aus, Stasio Sta čioko ir Teodoros Staugaitienės, 
sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei, dalyvaujant 
suintere suoto asmens - Lietuvos Respublikos 
Seimo atstovei Seimo kanceliarijos Teisės 
departa mento vyresniajai konsultantei Li-
ucijai Schulte-Ebbert, rem damasis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio l 
dalimi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo įstatymo l straipsnio l dalimi, viešame 
Teismo posėdyje 2002 m. kovo 6 d. išnagrinėjo 
bylą Nr. 23/ 2000 pagal Aukštesniojo admi-
nistracinio teismo prašymą iš tirti, ar Lietuvos 
Respublikos Farmacinės veiklos įstatymo 11 
straipsnio 2 dalis neprieštarau ja Lietuvos Re-
spublikos Kon stitucijos 46 straipsnio l daliai 
ir 48 straipsnio l daliai.

Konstitucinis Teismas nustatė:
I

Pareiškėjas – Aukštesnysis ad ministracinis 
teismas nagrinė jo administracinę bylą. Teis-
mas nutartimi bylos nagrinėjimą su stabdė ir 
kreipėsi į Konstituci nį Teismą su prašymu 
ištirti, ar Farmacinės veiklos įstatymo (Žin., 
1991, Nr. 6-161; 1993, Nr. 29-666; toliau 
nutarime – ir Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalis 
neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio l 
daliai ir 48 straips nio l daliai.

II
Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argu-

mentais.
Įstatymo 11 straipsnio 2 da lyje nusta-

tyta, kad vaistinės, iš skyrus valstybines, 
valstybines akcines ir labdaros organizaci jų 
vaistines, gali priklausyti nuo savybės teise 
tik turintiems aukštąjį farmacinį išsilavinimą 
fiziniams asmenims arba fizi nių asmenų 
grupėms, kuriose daugiau kaip pusė vaistinės 
(vaistinės dalies) įstatinio ka pitalo priklauso 
asmeninis, tu rintiems aukštąjį ar specialųjį 
vidurinį farmacinį išsilavinimą. Taigi Įstaty-
mo 11 straipsnio 2 dalis nustato ribojimą 

nuosa vybei įsigyti priklausomai nuo asmens 
išsilavinimo. Pareiškė jas nurodo, kad nors 
vaistinė priklauso savininkui, jo nuosa vybės 
teisę įgyvendina įmonės vadovas, kuriam ir 
turėtų būti nustatomi kvalifikaciniai reika-
lavimai. Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, pa-
reiškėjo nuomone, prieštarauja Konstitucijos 
46 straipsnio l dalies nuostatai, kad Lietuvos 
ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, 
as mens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, bei 
Konstitucijos 48 straipsnio l dalies nuostatai, 
jog kiekvienas žmogus gali lais vai pasirinkti 
darbą bei verslą.

III
Rengiant bylą Konstitucinio Teismo 

posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens 
- Seimo atstovės Seimo kanceliarijos Teisės 
departamento vyresnio sios konsultantės 
L. Schulte-Ebbert rašytiniai paaiškinimai. 
Paaiškinimuose teigiama, kad pagal Kon-
stituciją valstybė turi teisę reguliuoti ūkinę 
veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos 
gerovei (46 straipsnio 3 dalis); valstybei taip 
pat nusta tyta pareiga ginti vartotojo in teresus 
(46 straipsnio 5 dalis). Įstatymo 11 straipsnio 
2 dalies nuostatos, nustatančios tam tik rus 
ribojimus nuosavybės teise turėti vaistines, 
yra susijusios su farmacinės veiklos išskirti-
numu. Farmacinė veikla yra la bai svarbi visai 
visuomenei. Vaistinės veikla - ypač svarbi 
farmacinės veiklos rūšis. Ši veikla susijusi su 
ypatingomis prekėmis - vaistais ir vaistinė-
mis medžiagomis, todėl jai gali būti taikomi 
specialūs reikala vimai.

Suinteresuoto asmens atsto vė nurodo, kad 
šiuolaikinėje vi suomenėje ūkinės veiklos 
lais vė turi būti derinama su visuomenės inte-
resais. Nuosavybės teisė bei ūkinės veiklos 
laisvė yra socialinės prigimties ir gali būti 
ribojamos. Įstatyme nusta tyti ribojimai siejasi 
tik su ta farmacine veikla, kuri yra tie siogiai 
susijusi su žmonių svei kata. Siekiant, kad 
būtų varto jami saugūs, kokybiški ir efek tyvūs 
vaistai, yra vienodai svar bios tiek vaistinės 
savininko, tiek jos vadovo bei vaistinėje dir-
bančių specialistų profesinės žinios.

L. Schulte-Ebbert nuomone, Farmac-
inės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis 

neprieštarau ja Konstitucijos 46 straipsnio l 
daliai ir 48 straipsnio l daliai.

IV
Rengiant bylą Konstitucinio Teismo 

posėdžiui buvo gauti Lietuvos Respublikos 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pir mininko 
K. Kuzmicko, Lietu vos Respublikos Seimo 
Svei katos reikalų komiteto narių A. Klišonio, 
J. Matulevičiaus, V. Nekrašo, J. Oleko ir V. 
Šus tausko, Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro K. R. Dobrovolskio, laikinai 
ėju sio Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
pareigas E. Gentvilo, Lietuvos Respublikos 
konku rencijos tarybos pirmininko R. Stan-
ikūno, Europos teisės de partamento prie 
Lietuvos Res publikos Vyriausybės generali nio 
direktoriaus pavaduotojos M. Anciuvienės, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Vais tų 
registracijos centro vedėjo A. Mickio, Valsty-
binės ligonių kasos direktoriaus S. Janonio, 
Lietuvos laisvosios rinkos ins tituto prezidento 
U. Trumpos, Lietuvos farmacijos sąjungos 
prezidento E. Tarasevičiaus, Farmacijos ir 
farmacijos rin kos instituto prezidento L. Akra-
mo, Vaistų gamintojų aso ciacijos pirmininko 
A. Blažio, Vaistinių asociacijos „Provifarma“ 
valdybos pirmininkės E. Kvedarienės rašytiniai 
paaiški nimai.

V
1. Konstitucinio Teismo po sėdyje suintere-

suoto asmens - Seimo atstovė L. Schulte-Eb-
bert iš esmės pakartojo rašyti niuose paaiški-
nimuose išdėsty tus argumentus.

2. Konstitucinio Teismo po sėdyje kalbėjo 
specialistai: svei katos apsaugos vicemin-
istras E. Bartkevičius, Lietuvos Respub-
likos konkurencijos tarybos Teisės skyriaus 
viršininkė L. Darulienė, Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos Vaistų re gistracijos centro 
vedėjas A. Mickis, Lietuvos farmacijos są-
jungos prezidentas E. Tarase vičius, Vaistinių 
asociacijos „Provifarma“ direktorė J. Ur bienė.

Konstitucinis Teismas konstatuoja:
I

1. Farmacinės veiklos įstaty mo 11 straips-
nio 2 dalyje nu statyta: „Vaistinės, išskyrus 
valstybines, valstybines akcines ir labdaros 
organizacijų vaisti nes, gali priklausyti 
nuosavy bės teise tik turintiems aukštąjį far-
macinį išsilavinimą fiziniams asmenims arba 
fizinių asmenų grupėms, kuriose daugiau kaip 
pusė vaistinės (vaistinės dalies) įstatinio kap-
italo priklauso as menims, turintiems aukštąjį 
ar specialųjį vidurinį farmacinį iš silavinimą“.

Pareiškėjas abejoja, ar Įsta tymo 11 straips-
nio 2 dalis ne prieštarauja Konstitucijos 46 
straipsnio l daliai ir 48 straips nio l daliai.

2. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Įstatymo 11 
straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstituci-
jos 48 straipsnio l daliai. Tačiau iš prašyme 
pateiktų motyvų ma tyti, kad pareiškėjas 
abejoja dėl Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 
atitikties ne Konstitucijos 48 straipsnio visai 
l daliai, o tik šios dalies nuostatai, jog kiek-
vienas žmogus gali laisvai pasi rinkti verslą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO
NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACINĖS VEIKLOS
ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Oficiali KrOniKaKas, Kur, Kada

2001 m. gruodžio 12 d. Varšuvoje vyko vaistinių savivaldos „Izba aptekarska“ 10-mečio minėjimas. 
Jame dalyvavo ir pranešimus skaitė Europos Sąjungos (ES) Farmacijos grupės prezidentas p. Aidan O’Shea 
bei svečiai iš Rytų ir Centrinės Europos šalių. Už nuopelnus Lenkijos farmacijai Valstybės apdovanojimai 
buvo įteikti gausiam būriui vaistininkų. Iškilmės vyko puošniuose Karalių Rūmuose.

Austrijos, Kroatijos, 

Čekijos, Latvijos, Lietuvos, 

Slovakijos, Vengrijos ir 

Lenkijos farmacijos orga-

nizacijų atstovai Preziden-

to priėmimų salėje.

LFS kreipėsi į Kauno Rotary klubo prezidentą 
provizorių R. Paulauską su prašymu rasti galimybę pa-
dovanoti LFS garbės nariui V. Sedelskiui kompiuterį, 
kuriuo jis galėtu rašyti atsiminimų knygą. Per trumpą 
laiką LFS gavo pranešimą, kad Rotary klubo valdybos 
sprendimu nutarta patenkinti mūsų prašymą. Netrukus 
į Kauno „Vilties vaistinę“ buvo pakviestas kolega 
V. Sedelskis ir dalyvaujant LFS nariams buvo įteiktas 
modernus kompiuteris ir spausdintuvas. LFS preziden-
tas padėkojo Kauno Rotary klubui už minėtą dovaną.

V. Sedelskis (trečias iš 

kairės) ir Kauno Ro-

tary klubo prezidentas 

R. Paulauskas 

(antras iš kairės) 

kompiuterio įteikimo 

iškilmių metu „Vilties 

vaistinėje“
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iniciatyva, sąžininga konkurencija. Valstybė 
privalo kontro liuoti, kad farmacinė veikla bū tų 
vykdoma žmogaus sveikatos labui ir visuomenės 
sveikatinimui.

9. Sprendžiant, ar Įstatymo 11 straipsnio 2 
dalis nepriešta rauja Konstitucijai, esminę reikšmę 
turi tai, kad teisė į nuo savybę yra konstitucinė 
asmens teisė ir kad įstatymų leidėjas, ribodamas 
šią teisę, yra saisto mas Konstitucijos normų bei 
principų: šios teisės negalima riboti daugiau, negu 
tai būtina demokratinėje visuomenėje, kai reikia 
apsaugoti Konstitu cijoje įtvirtintas vertybes bei 
vie šąjį interesą.

10. Iš Konstitucijos 53 straips nio l dalies 
nuostatos, jog vals tybė rūpinasi žmonių sveikata, 
išplaukia, kad žmonių sveika tos apsauga yra 
konstituciškai svarbus tikslas, viešasis intere sas. 
Sprendžiant, ar Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje yra 
nusta tyti tokie asmens teisės į nuosa vybę riboji-
mai, kurie yra tikrai būtini siekiant užtikrinti žmo-
nių sveikatos apsaugą, esminę reikšmę turi tai, kad 
pagal Konstituciją viešojo intereso (kon stituciškai 
svarbaus tikslo) bu vimas gali būti pagrindas apri-
boti asmens teisę į nuosavybę tik tuo atveju, kai dėl 
turto po būdžio ir/arba dėl kitų svarbių priežasčių 
neapribojus teisės į nuosavybę nebūtų įmanoma 
apsaugoti Konstitucijoje įtvir tintų vertybių, būtų 
pakenkta viešajam interesui.

11. Pažymėtina, kad Įstaty me nustačius, jog 
vaistinės, iš skyrus valstybines, valstybines akcines 
ir labdaros organizaci jų vaistines, gali priklausyti 
nuo savybės teise tik tiems fiziniams asmenims, 
kurie turi aukštąjį farmacinį išsilavinimą, taip pat 
tik tokioms fizinių asmenų gru pėms, kuriose dau-
giau kaip pu sė vaistinės (vaistinės dalies) įstatinio 
kapitalo priklauso as menims, turintiems aukštąjį 
ar ba specialųjį vidurinį farmacinį išsilavinimą, 
kitų fizinių asme nų teisė turėti nuosavybės teise 
vaistinių yra ribojama neatsižvelgiant į tai, kad 
vien buvi mas vaistinės savininku nereiš kia, jog 
savininkas turi teisę vyk dyti tokią veiklą, kurią 
pagal Farmacinės veiklos įstatymą ga li vykdyti 
tik nustatytą farmaci nį išsilavinimą ir reikiamą 
kva lifikaciją turintis asmuo.

Farmacinei veiklai licencijuotos įmonės (vais-
tinės) savinin kas negali būti savaime tapati namas 
su farmacininkais ar ki tais farmacinę veiklą 
vykdan čiais asmenimis. Kaip minėta, farmacinę 
veiklą gali vykdyti tik farmacinį išsilavinimą ir ati-
tinkamą kvalifikaciją turintys asmenys. Įstatymais 
gali būti nustatyti ir kiti papildomi rei kalavimai 
asmenims, susiju siems su vaistų gaminimu, lai-
kymu, kontrole ir jų pardavi mu, kurie užtikrintų 
žmonių sveikatos apsaugą.

12. Pabrėžtina nuosavybės so cialinė funkcija. 
Nuosavybė įpa reigoja (Konstitucinio Teismo 
2000 m. gruodžio 21 d. nutari mas). Savininkas, 
turėdamas teisę valdyti nuosavybę, ja nau dotis 
ir disponuoti, negali pa žeisti įstatymų, taip pat 
kitų as menų teisių. Vaistinė yra licencijuota 
įmonė farmacinei veik lai, t. y. veiklai, kuri yra 
visuo menės sveikatinimo dalis ir yra susijusi su 
ypatingo pobūdžio prekėmis - vaistais bei vaistinė-
mis medžiagomis, todėl įstaty mais gali ir turi būti 
nustatyti tokie vaistinių savininkų subjektinių 
nuosavybės teisių ri bojimai, kad jiems nuosavy-

bės teise priklausančiose vaistinė se dirbančių 
farmacininkų profesinę veiklą galėtų kontroliuo-
ti, vaistinėms galėtų vadovauti ir vaistinių 
valdymo kontrolę galėtų vykdyti tik farmacinį 
iš silavinimą ir reikiamą kvalifi kaciją turintys 
asmenys. Pagal Konstituciją įstatymais turi bū ti 
nustatytas toks farmacinės veiklos reguliavimas, 
kad vais tinių savininkų ekonominiai in teresai 
neužgožtų vaistinių veiklos žmogaus sveikatos 
ir vi suomenės sveikatinimo intere sais.

13. Minėta, kad pagal Kon stituciją teisė į 
nuosavybę gali būti ribojama dėl turto pobū džio 
ir/arba dėl kitų priežasčių, kai neapribojus šios 
teisės ne būtų galima apsaugoti Konsti tucijoje 
įtvirtintų vertybių, bū tų pakenkta viešajam 
intere sui. Pagal Konstituciją nelei džiama riboti 
asmens teisės į nuosavybę priklausomai nuo 
asmens išsilavinimo. Reikala vimai turėti far-
macinį išsilavi nimą bei reikiamą kvalifikaciją 
turi būti nustatomi asmenims, vykdantiems 
farmacinę veiklą vaistinėse. Išsilavinimo 
reika lavimai negali būti nustatomi asmenims, 
siekiantiems turėti nuosavybės teise vaistinių.

Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, 
kuria nustatyta, jog vaistinės gali priklausyti 
nuo savybės teise tik fiziniams as menims, 
turintiems aukštąjį far macinį išsilavinimą, taip 
pat fi zinių asmenų grupėms, kuriose daugiau 
kaip pusė vaistinės (vaistinės dalies) įstatinio 
ka pitalo priklauso asmenims, tu rintiems aukštąjį 
ar specialųjį vidurinį farmacinį išsilavinimą, ri-
boja kitų fizinių asmenų teisę turėti nuosavybės 
teise vaisti nių.

Remiantis išdėstytais argu mentais darytina 
išvada, jog Farmacinės veiklos įstatymo 11 
straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria ribojama 
fizinių asmenų, neturinčių aukštojo farmacinio 
išsilavinimo, taip pat fizinių as menų grupių teisė 
turėti nuo savybės teise vaistinių, priešta rauja 
Konstitucijos 23 straips nio l ir 2 dalims.

14. Minėta, kad Konstituci jos 46 straipsnio 
l dalyje įtvir tinta asmens ūkinės veiklos lais vė 
ir iniciatyva remiasi asmens teise į nuosavybę. 
Šiame nuta rime jau konstatuota, jog Įsta tymo 
11 straipsnio 2 dalis nuro dyta apimtimi ribo-
ja asmens konstitucinę teisę į nuosavybę ir 
prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio l ir 2 
dalims. Pažy mėtina, kad ribojant asmens tei-
sę į nuosavybę yra ribojama ir asmens ūkinės 
veiklos laisvė. Šie ribojimai vertintini kaip 
ne proporcingi.

Remiantis išdėstytais argu mentais darytina 
išvada, jog Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis ta 
apimtimi, kuria ribojama fi zinių asmenų, ne-
turinčių aukš tojo farmacinio išsilavinimo, taip 
pat fizinių asmenų grupių teisė turėti nuosavy-
bės teise vaistinių, prieštarauja Konsti tucijos 
46 straipsnio l daliai.

III
Dėl Farmacinės veiklos įsta tymo 11 straips-

nio 2 dalies ati tikties Konstitucijos 48 straipsnio 
l dalies nuostatai, jog kiek vienas žmogus turi 
teisę laisvai pasirinkti verslą.

1. Konstitucijos 48 straipsnio l dalies nuos-
tata, jog kiekvie nas žmogus turi teisę laisvai 
pa sirinkti verslą, reiškia, kad kiek vienas žmogus 

turi konstituci nę teisę pats spręsti, kokį verslą 
jam pasirinkti. Teisė laisvai pa sirinkti verslą 
yra viena iš būti nų sąlygų žmogaus, asmeny-
bės gyvybiniams poreikiams tenkin ti, deramai 
padėčiai visuome nėje užimti. Konstitucinė 
nuo stata, jog kiekvienas žmogus ga li laisvai 
pasirinkti verslą, re miasi visuotinai pripažinta 
žmo gaus laisvės koncepcija. Kita vertus, minėta 
kiekvieno žmo gaus konstitucinė teisė laisvai 
pasirinkti verslą suponuoja valstybės pareigą 
sudaryti ati tinkamas teisines prielaidas šiai teisei 
įgyvendinti. Konstituci jos 48 straipsnio l dalies 
nuo stata, jog kiekvienas žmogus tu ri teisę lais-
vai pasirinkti verslą, siejasi su Konstitucijos 46 
straipsnio l dalies nuostata, kad „Lietuvos ūkis 
grindžiamas pri vačios nuosavybės teise, asmens 
ūkinės veiklos laisve ir iniciaty va“.

2. Šiame Konstitucinio Teis mo nutarime jau 
konstatuota, kad Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis 
ta apimtimi, kuria riboja ma fizinių asmenų, 
neturinčių aukštojo farmacinio išsilavini mo, taip 
pat fizinių asmenų gru pių teisė turėti nuosavybės 
tei se vaistinių, prieštarauja Kon stitucijos 23 
straipsnio l bei 2 dalims ir 46 straipsnio l daliai. 
Tai konstatavus, kartu konstatuotina ir tai, kad 
Farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 da-
lis nurodyta apimtimi varžo asmens konstitucinę 
teisę lais vai pasirinkti verslą.

Remiantis išdėstytais argu mentais darytina 
išvada, kad Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis ta 
apimtimi, kuria ribojama fi zinių asmenų, ne-
turinčių aukš tojo farmacinio išsilavinimo, taip 
pat fizinių asmenų grupių teisė turėti nuosavybės 
teise vaistinių, prieštarauja Konsti tucijos 48 
straipsnio l dalies nuostatai, kad kiekvienas 
žmo gus gali laisvai pasirinkti ver slą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos 102 straipsniu, Lietuvos Respubli kos 
Konstitucinio Teismo įsta tymo 53, 54, 55 ir 56 
straips niais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas nutaria:

Pripažinti, kad Lietuvos Res publikos 
farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 
2 dalis ta apimtimi, kuria ribojama fi zinių 
asmenų, neturinčių aukš tojo farmacinio 
išsilavinimo, taip pat fizinių asmenų grupių 
teisė turėti nuosavybės teise vaistinių, 
prieštarauja Lietu vos Respublikos Kon-
stitucijos 23 straipsnio l ir 2 dalims, 46 
straipsnio l daliai ir 48 straips nio l daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nu tarimas yra 
galutinis ir neskun džiamas.

Nutarimas skelbiamas Lie tuvos Respub-
likos vardu.
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3. Pagal pareiškėjo prašymą Konstitucinis 
Teismas tirs, ar Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis 
neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio l 
daliai ir 48 straips nio l dalies nuostatai, jog 
kiek vienas žmogus gali laisvai pasi rinkti 
verslą.

II
Dėl Farmacinės veiklos įsta tymo 11 straips-

nio 2 dalies ati tikties Konstitucijos 46 straips-
nio l daliai.

1. Konstitucijos 46 straipsnio l dalyje nusta-
tyta: „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios 
nuo savybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve 
ir iniciatyva.“

Šioje nuostatoje apibrėžtos konstitucinės 
vertybės, kurio mis grindžiamas tautos ūkis: 
privati nuosavybė, asmens ūki nės veiklos 
laisvė ir iniciatyva.

Asmens ūkinės veiklos lais vės ir iniciatyvos 
sąvoka yra pla ti. Ji apima teisę laisvai pasi-
rinkti verslą, teisę laisvai suda rinėti sutartis, 
sąžiningos kon kurencijos laisvę, ūkinės veik-
los subjektų lygiateisiškumą ir kt. Asmens 
ūkinės veiklos lais vė ir iniciatyva - tai teisinių 
ga limybių visuma, sudaranti prie laidas asme-
niui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai 
reikalingus sprendimus (Konstituci nio Teismo 
1996 m. balandžio 18 d. nutarimas).

Asmens ūkinės veiklos laisvė sudaro 
sąlygas įgyvendinti įvai rius asmens siekius. 
Pagal Kon stituciją asmens ūkinės veiklos 
laisve ir iniciatyva yra grindžia mas tautos 
ūkis, todėl negali būti nustatytas toks teisinis 
re guliavimas, kuriuo ūkinės veik los laisvei 
įgyvendinti būtų su darytos netinkamos sąly-
gos. Pa gal Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalį 
valstybė remia visuome nei naudingas ūkines 
pastan gas ir iniciatyvą.

2. Ūkinės veiklos laisvė ir ini ciatyva remiasi 
prigimtine žmo gaus asmens laisve ir prigimti ne 
teise turėti nuosavybe (Kon stitucinio Teismo 
1995 m. ba landžio 20 d. nutarimas).

Konstitucijos 23 straipsnio l dalyje nustatyta, 
jog nuosavybė neliečiama; šio straipsnio 2 da-
lyje yra nustatyta, kad nuosavy bės teises saugo 
įstatymai. Šios konstitucinės nuostatos supo-
nuoja tai, kad Konstitucija, ga rantuodama nu-
osavybės apsau gą, kartu įtvirtina ir konstituci-
nę teisę įgyti nuosavybę bei ga rantuoja šios 
teisės apsaugą.

Pažymėtina, kad asmens kon stitucinė teisė į 
nuosavybę yra esminė (būtina) asmens ūkinės 
veiklos laisvės įgyvendinimo są lyga. Ribojant 
asmens teisę į nuosavybę, yra ribojama ir as-
mens ūkinės veiklos laisvė.

3. Asmens teisė j nuosavybę, ūkinės veiklos 
laisvė, kaip ir dauguma kitų Konstitucijoje 
įtvirtintų teisių ir laisvių, nėra absoliuti. 
Įgyvendindamas sa vo teises ir naudodamasis 
savo laisvėmis, žmogus privalo lai kytis Kon-
stitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių 
teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 straips nis). 
Pagal Konstitucijos 46 straipsnį valstybė turi 
reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnau tų 
bendrai tautos gerovei, turi ginti vartotojo 

interesus. Šiose Konstitucijos nuostatose yra 
įtvirtintas principas, nustatan tis ūkinės veiklos 
reguliavimo tikslus ir ribas.

Pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir 
laisves gali ma, jeigu yra laikomasi šių są lygų: 
tai daroma įstatymu; ri bojimai yra būtini 
demokrati nėje visuomenėje siekiant ap saugoti 
kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje 
įtvir tintas vertybes, taip pat konsti tuciškai 
svarbius tikslus; riboji mais nėra paneigiama 
teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; laikomasi 
konstitucinio propor cingumo principo.

Pagal Konstituciją teisė į nuo savybę gali būti 
ribojama dėl turto pobūdžio ir/arba dėl kitų 
priežasčių, kai neapribojus šios teisės nebūtų 
galima apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintų 
verty bių, būtų pakenkta viešajam in teresui.

4. Pagal Įstatymo 11 straips nio 2 dalį 
vaistinės, išskyrus vals tybines, valstybines 
akcines ir labdaros organizacijų vaistines, 
gali nuosavybės teise priklau syti tik fiziniams 
asmenims, turintiems aukštąjį farmacinį iš-
silavinimą; fizinių asmenų gru pei vaistinė 
nuosavybės teise gali priklausyti tik tada, kai 
to kioje asmenų grupėje daugiau kaip pusė 
vaistinės (vaistinės dalies) įstatinio kapitalo 
pri klauso asmenims, turintiems aukštąjį ar 
specialųjį vidurinį farmacinį išsilavinimą. Tai 
reiš kia, kad ginčijamame Įstatymo straipsnyje 
yra nustatytas ribo jimas fiziniams asmenims, 
jų grupėms turėti nuosavybės tei se vaistinę.

5. Pagal Farmacinės veiklos įstatymo 
l straipsnį vaistinė yra farmacinei veiklai 
licencijuota įmonė arba farmacinei veiklai 
akredituotas stacionarinės svei katos priežiūros 
įstaigos pada linys, kuriame laikomi, gami nami, 
kontroliuojami ir parduo dami vaistai bei kiti 
medicini nės paskirties gaminiai gyven tojams, 
sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms bei 
įmonėms; farmacinė veikla - tai sveikatinimo 
veiklos dalis, kuriai pri skiriama: vaistų ir vais-
tinių me džiagų kūrimas, tyrimas ir ga myba; 
vaistų, vaistinių medžia gų tiekimas, laikymas 
turint tikslą parduoti, pardavimas; vaistų ir 
vaistinių medžiagų ko kybės kontrolė; teismo 
chemi nė vaistų ekspertizė ir biofarmacinė anal-
izė; farmacinė eks pertizė registruojant vaistus; 
farmacinės informacijos apie vaistus kaupimas, 
analizė ir tei kimas. Taigi pagal Įstatymą vais-
tinė yra įmonė, steigiama farmacinei ūkinei 
veiklai vyk dyti.

Vaistų ir vaistinių medžiagų, kaip prekės, 
specifiškumas le mia tai, kad farmacinė veikla 
yra ypatinga ūkinės veiklos sri tis. Kad įstaty-
mais ir kitais tei sės aktais būtų nustatytas toks 
teisinis reguliavimas, pagal ku rį farmacinę 
veiklą vykdytų tik specialų išsilavinimą ir 
atitin kamą kvalifikaciją turintys as menys, 
yra kiekvieno žmogaus, visos visuomenės ir 
valstybės interesas. Įstatymų leidėjo pa reiga 
nustatyti tokį teisinį regu liavimą kyla iš Konsti-
tucijos 53 straipsnio l dalies, kurioje nu statyta, 
jog valstybė rūpinasi žmonių sveikata.

6. Ypatingas farmacininkų vaidmuo far-
macinės veiklos srityje pabrėžiamas įvairiu-
ose tarptautiniuose dokumentuo se. Europos 

Tarybos Ministrų komitetas 2001 m. kovo 
21 d. rezoliucijoje „Dėl vaistininkų vaidmens 
sveikatos apsaugos sistemoje” rekomendavo 
vals tybių narių vyriausybėms pri imant įstaty-
mus atsižvelgti į be sikeičiančias rinkos sąlygas, 
to bulėjančias elektroninės preky bos priemones 
ir didinti farma cininkų vaidmenį sveikatos 
ap saugos srityje, taip pat vaistų platinimo ir 
apskaitos kontro lės srityse.

Pasaulinė sveikatos organi zacija, įvairi-
os profesinės far macininkų organizacijos 
savo dokumentuose pabrėžia vais tų, kaip 
specifinės prekės, pla tinimo įtaką visuomenės 
svei katingumui bei svarbų asmens, turinčio 
specialių žinių ir ati tinkamą kvalifikaciją - 
farma cininko, vaidmenį platinant vaistus ir 
taip prisidedant prie visuomenės sveikatos 
apsaugos ir sveikatingumo gerinimo.

Farmacijos asociacijų Euro pos forumo ir 
Pasaulinės svei katos organizacijos Europos 
re gioninio biuro trečiajame me tiniame kon-
grese, įvykusiame 1994 m. gegužės 30-31 d., 
pri imtoje deklaracijoje nurodyta, kad, siekiant 
efektyviai vykdyti vaistinių, kaip pirminės 
sveika tos priežiūros grandies, profe sines 
pareigas visuomenės svei katos interesais ir 
siekiant ap saugoti žmonių sveikatą bei už-
tikrinti tinkamą vaistų vartoji mą, įstatymuose 
ar administra cinėse priemonėse turėtų būti 
įtvirtinti šiems tikslams pasiek ti būtini princi-
pai, vienas iš ku rių yra toks: vadovaudamasis 
griežtomis profesinės etikos tai syklėmis, vaistų 
tiekimo visuo menei galutinę kontrolę turi 
vykdyti pats farmacininkas; far macininkas turi 
turėti visišką vaistinės valdymo kontrolę, laisvą 
nuo savininkų ne farma cininkų ekonominės 
įtakos.

7. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos teisė 
nereglamentuo ja vaistinių nuosavybės konkre-
čių klausimų ir leidžia valsty bėms narėms 
pačioms spręsti, kaip reguliuoti vaistinių 
nuosa vybės santykius. Reguliuojant farmacinę 
veiklą daugelyje Eu ropos Sąjungos valstybių 
yra nu statyta, jog vaistines gali steig ti, nuos-
avybės teise jos gali pri klausyti tik asmenims, 
turintiems farmacinį išsilavinimą. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse vaistinės nuos-
avybės teise gali priklausyti ne tik as menims, 
turintiems farmacinį išsilavinimą, bet ir kitiems 
fizi niams asmenims.

8. Nagrinėjamos bylos kon tekste pabrėžtina, 
jog Konsti tucijos 53 straipsnio l dalies nuos-
tata, kad „valstybė rūpi nasi žmonių sveikata”, 
supo nuoja tai, kad įstatymais ir kitais teisės 
aktais turi būti nusta tytas toks farmacinės 
veiklos teisinis reguliavimas, kuris su darytų 
prielaidas sukurti platų vaistinių tinklą, kad 
vaistinėse būtų pakankamai kokybiškų, 
efektyvių ir saugių vaistų, kad aprūpinimo 
vaistais sistema veiktų sklandžiai, kad būtų re-
guliuojamos vaistų kainos, kad nebūtų apsunk-
intas vaistų įsi gijimas, kad informacija apie 
vaistus ir jų vartojimą būtų lais vai prieinama 
bei tinkamai skel biama ir kt. Pagal Konstituciją 
farmacinė veikla turi būti regu liuojama taip, 
kad nebūtų var žoma ūkinės veiklos laisvė ir 

LFS kviečia LFŽ skaityto-
jus pareikšti savo nuomonę 
apie šį LR Konstitucin-
io teismo Nutarimą. Jūsų 
mintis atspausdinsime kitu-
ose LFŽ numeriuose.
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“Projekto rengėjai atsižvelgė į Europos Sąjungos valstybių 
farmacinės veiklos patirtį bei šią sritį reglamentuojančius 
teisės aktus”. Jūsų sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, 
vadovaujama viceministro p.E.Bartkevičiaus sąmoningai 
ignoravo daugumos Europos Sąjungos šalių farmacinės 
veiklos patirtį bei jų teisės aktų svarbiausius straipsnius.

4. Pakartotinai prašome paskirtį kitą viceministrą arba pasi-
likti sau kuruoti farmacijos sektoriaus politikos kryptį, 
nes dabartinis kuratorius viceministras p. E.Bartkevičius 
ne tik nekompetentingas farmacijos srityje, bet ir nerodo 
pastangų gilintis  į pavesto sektoriaus veiklos specifiką. 
Ryškus tokios nekompetencijos,  o gal ir korupcijos pavy-
zdys buvo Būtinojo aprūpinimo vaistinių statuso panaikin-
imas, išleidžiant įsakymą, kuris po to turėjo būti atšauktas, 
nepaneigiant galimybės kai kam  “prasprukti” pro laikiną 
įstatymo atšaukimo tarpą. Mes  tuo metu prašėme SAM 
vadovybę nedaryti šio ministeriją kompromituojančio 
žingsnio ir buvome teisūs.

5. Prašome užtikrinti VVKT prie SAM  Monitoringo komisi-
jos operatyvų darbą informuojant SAM ir VLK vadovybę 
apie kiekvienos dienos padėtį mūsų šalies vaistų rinkoje, 
ypatingą dėmesį skiriant kompensuojamųjų vaistų mon-
itoringui. Dėl šiuo metu nesančių virš 200 pavadinimų 
kompensuojamųjų vaistų tiekimo įmonėse nėra atsakingo 
asmens ar institucijos, o nuo to kenčia Lietuvos gyventojai, 
ieškodami vaistinėse gydytojų išrašytų vaistų, kurie įtraukti 
į kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Mes siūlėme būdą šiai 
problemai spręsti, tačiau nei SAM, nei VLK tuo nesidomi.

6. Dar kartą prašome sustabdyti receptų knygelių spausdinimo 
idėjos realizavimą, nes tai kainuos tūkstančius litų. Siūlome 
atspausdinti tik paciento vaistų pasą, kurį užpildytų vaistinė, 
išdavusi vaistą pagal gydytojo išrašytą receptą. Tuo būdu 
išliktų dabar esantys kompensuojamųjų vaistų receptų 
blankai, vaistinėse nereikėtų keisti programinės įrangos šių 
receptų apiforminimui ir išvengtume receptų knygelių prog-
nozuojamo praradimo, falsifikavimo ir kitų nepageidaujamų 
reiškinių, o, svarbiausia, sutaupytume valstybės biudžeto 
pinigų. Jei vis tik Jūs bandysite įgyvendinti receptų knygelių 
idėją, norėtume žinoti, kas bus atsakingas už Valstybės lėšų 
švaistymą.

7. Prašome nepatvirtinti “Vaistų rašymo ir vaistų išdavimo 
gyventojams taisyklių”, kol jose bus vaistinėms ir gyven-
tojams nepriimtini straipsniai, numatantys vaistų išrašymą 
prekiniais, o ne tarptautiniais pavadinimais, vaistų išdavimą 
pacientams pagal asmens dokumentą ar vaiko gimimo liudi-
jimą (to nėra nė vienoje Europos šalyje) ir kt. Atkreipiame 
Jūsų dėmesį, kad į šio svarbaus dokumento rengimo darbo 
grupę nėra pakviestas nė vienas farmacijos visuomeninių 
organizacijų atstovas, o į mūsų pastabas nekreipiamas 
dėmesys.

8. Prašome iš esmės peržiūrėti vaistų registracijos tvarką prie 
SAM esančioje Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje 
(VVKT), sudarant galimybę registruoti pigius ir kokybiškus 
generinius vaistus nepriklausomai nuo šalies gamintojos 
geografinės padėties ar politinės sistemos, o vadovautis 
tik vaisto poreikio mūsų šalies gyventojams ir kokybės 
standartų rodikliais.

9. Prašome neklaidinti Lietuvos gyventojų laisvai komentuo-
jant Vyriausybės Nutarimą Nr.1595 (2001 12 22) apie kom-

pensuojamų vaistų kainų mažėjimą ir priemokų atlyginimą 
vaistinėse. Tik įsisteigus atitinkamiems labdaros fondams, 
apie kuriuos kalba VLK vadovai, ir apie juos paskelbus 
visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse ir 
žiniasklaidoje galima būtų pradėti taikyti šį eksperimentą. 
Norime Jus informuoti, kad daugelio vaistinių finansinė 
būklė yra kritiška, nors Jūs laukėte bankroto jau per 1 
mėnesį. Vidutinis antkainis vaistinėse tesiekia 17 procentų 
ir jis yra žemiausias Europoje. Iš jo išlaikyti profesionalius 
farmacijos specialistus, mokėti valstybei mokesčius bei už 
komunalines paslaugas yra problemati ka.

10.Prašome Jus ir kitus Valstybės pareigūnus, pastebėjusius 
farmacinės veiklos pažeidimus, informuoti vaistinės sav-
ininką ir atitinkamus farmacinės inspekcijos darbuotojus, 
kad galėtų operatyviai užkirsti kelią farmacinės veiklos 
pažeidimams. Mes neginame farmacinės veiklos pažeidėjų, 
bet nepritariame Valstybės pareigūnų veiksmams klijuojant 
anonimines pažeidėjų etiketes bet kuriai vaistinei. Tik visi 
bendromis pastangomis galėsime sukurti teisinę Valstybę, 
o ne stebėdami iš šalies išgyvendinsime negeroves.

11.Mūsų farmacijos specialistų visuomeninės organizacijos 
atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kad SAM pažeidė 2001 06 26  
Vyriausybėje pasirašytą protokolą, kuriame buvo susitarta:

 “Klausimą dėl Farmacinės veiklos įstatymo 11 str.2d. nu-
ostatų tolesnio galiojimo aptarti Seimo Sveikatos reikalų 
komitete dalyvaujant Lietuvos farmacijos sąjungos atsto-
vams, sveikatos apsaugos ministrui, Ministro Pirmininko 
patarėjui sveikatos klausimais.

 Glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos farmacijos sąjunga 
ir kitomis atitinkamomis visuomeninėmis organizacijomis 
rengiant ir aptariant teisės aktų farmacinės veiklos klausi-
mais projektus”.
SAM ignoravo ir Vyriausybės Kanclerio p. A.Z.Kaminsko 

pavedimą “kartu su visuomeninėmis farmacijos organizaci-
jomis spręsti bei pateikti Vyriausybei suderintus pasiūlymus”, 
nes mūsų atstovai nebuvo pakviesti kartu spręsti problemas 
rengiant Vyriausybės nutarimą Nr.1595 (2001 12 22) ir Vyr-
iausybės Nutarimą Nr.5 (2002 01 07).

SAM viceministras p. A.Bartkevičius arogantiškai elgėsi 
aptariant LFS XVI suvažiavimo rezoliuciją (suabejojęs jos 
autentiškumu), kurios svarstymą pavedė atlikti Vyriausybės 
Kancleris.

Įvertinant visa tai, mes kreipiamės į Jus Gerbiamas Ministre, 
skubos tvarka atsižvelgti į šio Kreipimosi turinį ir duoti eigą 
keliamų problemų sprendimui. Tuo atveju, jei SAM nepriims 
jokių sprendimų, visuomeninės organizacijos bus priverstos 
inicijuoti kitas sprendimų galimybes.

Pagarbiai,

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas
Prof. Eduardas Tarasevičius

Vaistinių asociacijos “PROVIFARMA”
valdybos pirmininkė
Provizorė Almyra Girdenienė

iš lfs veiKlOsiš lfs veiKlOs

Lietuvos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui
p. Algirdui Brazauskui   Vilnius , 2002 
03 05

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 2002 m. kovo  5 dieną  
organizuoto piketo prie Lietuvos Vyriausybės Rūmų dalyvių

KREIPIMASIS
 

Gerbiamas Premjere,

Šis mūsų visuomeninės organizacijos surengtas piketas skirtas 
atkreipti Vyriausybės pareigūnų dėmesį į kritišką situaciją, 
susiklosčiusią mūsų šalyje kompensuojamųjų vaistų srityje. 
LFS jau  tris metus suvažiavimų rezoliucijose kėlė klausimą 
dėl būtinumo subalansuoti Farmacinės veiklos ir Sveika-
tos draudimo įstatymuose deklaruotas Valstybės garantijas 
aprūpinti šalies gyventojus būtinaisiais (iš jų kompensuoja-
maisiais) vaistais esamomis finansinėmis galimybėmis. Tačiau 
nei Privalomojo sveikatos draudimo taryba, nei SAM, nei 
Valstybinė ligonių kasa (VLK) iš esmės nesiėmė spręsti šios 
problemos. Atvirkščiai, kompensuojamųjų vaistų sąrašas buvo 
padidintas  paliekant ribotas vaistų kompensavimui skirtas 
lėšas. Jūsų vadovaujama Vyriausybė gavo tokį palikimą.
Pritardami Jūsų pastangoms pradėti spręsti šią problemą LFS 
ir Vaistinių asociacija “PROVIFARMA” kreipėsi ne kartą 
į SAM vadovybę siūlydami,  kaip galima būtų racionaliau 
spręsti susidariusią situaciją, tačiau mūsų siūlymai buvo ig-
noruojami. Tik įsijungus Vaistų didmeninės prekybos įmonių 
asociacijai ir paskelbus galimą kompensuojamųjų vaistų tiek-
imo į vaistines nutraukimą VLK pradėjo normalų dialogą dėl 
VLK kreditorinio įsiskolinimo vaistinėms grąžinimo. Skolos 
grąžinimo problema  yra glaudžiai susijusi su Valstybės lėšų 
taupymo problema esant nepakankamam sveikatos sektoriaus 
finansavimui. Mes siūlome ir atsakingesnių derybų su vaistų 
gamintojais kelią, kurį naudoja daugelio pasaulio šalių Vyr-
iausybės, ir pigesnių kokybiškų vaistų įtraukimą į kompen-
suojamųjų  vaistų sąrašą, ir šio sąrašo sudarymo maksimalų 
skaidrumą bei viešumą, ir Lietuvos vaistų gamintojų realų 
skatinimą, ir racionalų vaistų išrašymą. Visuose šio proceso 
etapuose turi būti įvesta Valstybės tarnautojų atsakomybė, 
pasirašant teisės aktus.

Piketo dalyvių vardu prašome:

*  Viešai paskelbti VLK skolos grąžinimo grafiką, nurodant 
palūkanų už imamą paskolą mokėtoją – Valstybinę ligonių 
kasą;

Prašome susitikimo su Jumis, gerbiamas Premjere, mūsų 
pasiūlymams aptarti, kaip galima būtų racionaliai spręsti 
farmacijos sektoriaus problemas, pasinaudojant Europos šalių 
patirtimi;

*  Prašome Jūsų nurodymo SAM ir VLK vadovams kviesti į 
darbo grupių veiklą ir pasitarimus LFS ir Vaistinių asociacijos 
“PROVIFARMA” atstovus.

2002 03 05, Vilnius

Lietuvos Sveikatos apsaugos Ministrui,
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos Pirmininkui
p. Konstantinui Romualdui Dobrovolskiui
Vilnius, 2002 02 07

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS (LFS) IR VAIS-
TINIŲ ASOCIACIJOS “PROVIFARMA”

K R E I P I M A S I S

Gerbiamas Ministre,

Kreipiamės į Jus prašydami atidžiai išnagrinėti ir priim-
ti sprendimus dėl Farmacinės veiklos įstatymo projekto 
klaidinančios informacijos Seimui, dėl farmacinės veiklos 
licencijavimo komisijos vadovo, dėl farmacijos sektoriaus 
kuravimo, dėl receptų paso ir vaistų išrašymo bei pardavimo 
naujos tvarkos, dėl VLK kreditorinio įsiskolinimo vaistinėms 
likvidavimo tvarkos. Šių problemų sprendimo vilkinimas 
trukdo sėkmingai farmacijos sektoriaus veiklai Lietuvoje. 
Mūsų neoficialių susitikimų su Jumis ministerijoje po oficia-
laus darbo laiko  metu pasikeitimas nuomonėmis rodė panašų 
požiūrį į daugumą spręstinų problemų. Tačiau manome, kad 
Jūsų kai kurių pavaldinių veiksmai prieštarauja ne tik mūsų 
vaisingo bendradarbiavimo pastangoms, bet yra nesuderinami 
su Europos Sąjungos daugumos šalių patirtimi farmacinės 
veiklos srityje.Turėdami dar vilties, kad Jūs, Gerbiamas Min-
istre, išgirsite mūsų visuomeninių organizacijų pasiūlymus 
ir padarysite sprendimus, kurie padėtų sėkmingai vykdyti 
farmacijos sektoriui Valstybės pavestas funkcijas, kreipiamės 
į Jus šiuo raštu.
1.Prašome operatyviai informuoti mūsų visuomenines organ-

izacijas apie numatomą Valstybinės ligonių kasos (VLK) 
kreditorinio įsiskolinimo likvidavimo tvarką, kuri aiškiai 
neapibrėžta Vyriausybės priimtame Nutarime Nr. 5 (2002 01 
07). Mums nepriimtina SAM ir VLK atsakingų darbuotojų 
siūloma palūkanų už paimtą iš bankų kreditą mokėjimo 
našta vaistinėms.Juk vaistinės sąžiningai atliko pareigą 
Valstybei aprūpindamos piliečius kompensuojamaisiais 
vaistais ir kredituoja Valstybę 5 mėnesius negaudamos 
už netesybas priklausančių delspinigių.. Mus stebina val-
stybinių institucijų (SAM,VLK) neskaidri veikla ieškant 
finansinių institucijų paskolai gauti atsisakant viešojo 
konkurso skolai padengti.

2. Pakartotinai prašome pakeisti farmacinės veiklos licencijavi-
mo komisijos pirmininką, žymų vaikų ligų specialistą prof. 
V.Basį, kuris neturi jokio farmacinio išsilavinimo ir negali 
kompetentingai vadovauti šios komisijos darbui. Europos 
šalių patirtis rodo, kad ši veikla perduota profesinėms 
specialistų organizacijoms (tai deklaravo savo Programoje 
ir mūsų šalies dabartinė Vyriausybė). Jei SAM nesutinka 
patikėti šios veiklos jungtinei visų farmacijos visuomeninių 
organizacijų komisijai, prašome paskirti esamai komisijai 
kompetentingą farmacijos specialistą.

3. Prašome oficialiai paneigti Jūsų pasirašyto Farmacinės 
veiklos įstatymo projekto Aiškinamojo rašto (2002 01 09) 
Lietuvos Respublikos Seimui melagingus teiginius, esą 
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„VAISTAI –
NEI RATAI,
NEI BATAI“
EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ 

VALSTYBĖS SKOLA VAISTINĖMS –
NE ŽAIZDA – NEGRĄŽINUS NEUŽGIS

AR NORĖS LIETUVOS ŽMONĖS PIRKTI VAISTŲ
PAS BENZINO KOLONĖLĖS SAVININKĄ?

KOKS LIKIMAS LAUKIA BŪSIMŲJŲ FARMACIJOS SPE-
CIALISTŲ, JEI JIEMS GRESIA LEMTIS BŪTI SAMDINIAIS

VAISTININKAS – LIBERALIOS PROFESIJOS ATSTOVAS

SIEKIANT UŽTIKRINTI VAISTŲ PRIEINAMUMĄ 
PILIEČIAMS, KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ KAINOS REG-
ULIUOJAMOS VISOSE ES ŠALYSE

T A I P – PROFESINIO TOBULINIMO SKATINIMUI,
N E – SAULĖTOMS KELIONĖMS !

KODĖL EUROPOS REIKALŲ KOMITETAS PRIE LR VYR-
IAUSYBĖS NENORI PRIPAŽINTI ES TEISĖS AKTŲ?

VAISTINIŲ VEIKLA – SVEIKATINIMO VEIKLA, O NE TIK 
PELNO SIEKIMAS

KAI GRIŪNA LIETUVOS FARMACIJA – 
p. K. KUZMICKAS SUSIRŪPINĘS, KAD VAISTINIŲ SAVIN-
INKAI NEBŪTŲ PROFESIONALAI

p.V. VOLBEKAI IR  p. A. MICKI,
KODĖL NEREGISTRUOJATE PIGIŲ KOKYBIŠKŲ VAISTŲ?

KODĖL DINGO PIGUS NITROGLICERINAS?

KODĖL VISUOMENĖ MOKA UŽ VAISTŲ REGISTRACIJOS 
CENTRO BIUROKRATIJĄ?

LABDAROS FONDAI FARMACIJOJE – PRIVATUS REIKAL-
AS, O NE VYRIAUSYBĖS REGULIUOJAMA SRITIS.

REIKALAUJAME, KAD VYRIAUSYBĖ IŠ ESMĖS IŠNA-
GRINĖTŲ FARMACINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PATAISŲ 
PROJEKTĄ, ATSIŽVELGDAMA Į ES ŠALIŲ PATIRTĮ

VAISTININKAI VERTINA VAISTŲ KOKYBĘ PAGAL EU-
ROPOS FARMAKOPĖJOS STANDARTĄ, O NE PAGAL JŲ 
KILMĘ IŠ RYTŲ AR VAKARŲ

KODĖL ŠI VYRIAUSYBĖ IGNORUOJA EUROPOS SĄJUN-
GOS REKOMENDACIJAS DĖL VAISTINIŲ NUOSAVYBĖS?
VAISTINĖS SAVININKAS – FARMACIJOS SPECIALISTAS – 
DVIGUBA GARANTIJA SAUGIOS PASLAUGOS PACIENTUI

12-JE ES ŠALIŲ IŠ 15-OS VAISTINĖS SAVININKAS YRA 
FARMACIJOS SPECIALISTAS.KODĖL LIETUVOS VYRIAUS-
YBĖ NEPRITARIA ŠIAM PRINCIPUI?

SAM PASAKĖ NETIESĄ APIE ES DAUGUMOS ŠALIŲ 
TEISINES NUOSTATAS, REGULIUOJANČIAS VAISTINIŲ 
NUOSAVYBĘ

KAM REIKALINGOS LIGONIŲ KASOS ?

LIGONIŲ KASOS SKOLOS GRĄŽINIMO VAISTINĖMS 
APTARNAVIMO IŠLAIDOS – VYRIAUSYBĖS PROBLEMA !

NAUJO FARMACIJOS PATARĖJO VEIKLA NEVEDA FAR-
MACIJOS Į EUROPĄ

AR TIKRAI SOCIALLIBERALAI VYKDO SOCIALIAI ORIEN-
TUOTĄ SVEIKATINIMO POLITIKĄ ?

REEIKALAUJAME ATSTATYDINTI SUSIKOMPROMITAVU-
SIUS NEKOMPETENTINGUS PAREIGŪNUS

REIKALAUJAME TIKSLAUS SKOLŲ GRĄŽINIMO 
GRAFIKO !

REIKALAUJAME LYGIAVERČIŲ SUTARČIŲ TARP VAIS-
TINIŲ IR LIGONIŲ KASŲ

REIKALAUJAME PACIENTŲ LABUI ĮDIEGTI VAISTŲ OP-
ERATYVAUS MONITORINGO SISTEMĄ

LFS 2002 03 05 organizuoto 
piketo prie Lietuvos Vyriaus-
ybės Rūmų lozungai

iš lfs veiKlOs

* Klaipėdos krašto garbės nariai *

Lietuvos farmacijos sąjungos
garbės narių sąrašas

1. A. Eninš (Latvija)
2. J. Gaulė 
3. G. Grigaliūnienė 
4. V. Januškevičius
5. A. Karaciejūtė
6. J. Kalvaitis (JAV)
7. V. Katilienė
8. O. Kasparavičienė
9. P. Kielgast (Danija, FIP)
10. V. Kudabienė

11. R. Kunevičiūtė
12. J. Lazovski (Lenkija)
13. A. O’Shea (PGEU)
14. B. Petrokienė
15. K. Rasmusen
16. V. Sakalauskas
17. J. Šimkevičius
18. A. Velovič
19. R. Žukienė

* Vilniaus krašto garbės nariai *

* Kauno krašto garbės nariai *

1. P. Ališauskas
2. E. Balčiūnienė
3. V. Brasiūnas
4. E. Butkevičienė
5. V. Dambrauskas
6. B. Jasinskienė
7. B. Kazlauskienė
8. V. Kivilšienė
9. L. Marazienė
10. E. Misevičienė

11. K. Orinas
12. J. Ostaševičienė
13. A. Noruševičiūtė
14. K. Prapiestytė
15. V. Sedelskis
16. S. Šimkevičienė
17. J. Veržbolauskaitė
18. L. Vėsienė
19. A. Žemaitytė
20. E. Bagdonavičiūtė

1. L. Jurgutis 
2. V. Kavaliauskienė 
3. B. Klupšienė 
4. V. Meiliulytė  

1. V. Glotnienė
2. A. Kšatuckienė
3. K. Montkienė
4. S. Plikusienė
5. L. Tautkienė

* Šiaulių krašto garbės nariai *

* Panevėžio krašto garbės nariai *

5. L. Rulinskas 
6. A. Rulinskienė 
7. J. Žakaitė 

1. E. Pečiukėnaitė
2. E. Puzinaitė

iš lfs veiKlOs
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2002 m. balandžio 7 dieną rašytojo, provizoriaus

Antano Žukausko-Vienuolio
120-osios gimimo metinės

Su rašytoju Antanu Vienuoliu mano pažintis prasidėjo 
Luokės pradžios mokyklos suole, kai skaičiau vadovėlyje 
atspausdintus jo apsakymus: „Ąžuolas“, „Užkeiktieji vienu-
oliai“. Šie apsakymai man padarė didelį įspūdį. Baisi gaisro 
pašvaistė virš Gruzijos ir bėgantys vienuoliai su aukso maišais, 
Kristaus žodžiai nuo kryžiaus: „Per amžius būkite prakeikti, 
pralieję nekaltą brolių kraują ir auksą pamilę labiau už savo 
artimą…“ giliai įsmigo į vaikišką mano širdį.

Antano Vienuolio kūryba nuo mažens lietuviams ugdė meilę 
Tėvynei, drąsą ir ryžtą kovoje su Lietuvos priešais.

Telšių gimnazijoje, skaitydama A. Vienuolio knygas: 
„Viešnia iš šiaurės“. „Kryžkelės“, „Paskenduolė“ , nepa-
galvojau, kad gyvenimo keliai atves mane į Anykščius, kad 
susipažinsiu su šių knygų autoriumi ir net teks bendrauti.

Anykščiai, pažinti iš A. Baranausko ir A. Vienuolio raštų, 
mane viliojo, ir, baigusi universitetą, paprašiau paskyrimo į 
Anykščių vaistinę. Atvažiavusi apsidairyti, buvau sužavėta 
Anykščių grožiu. Per patį miesto vidurį ramiai vinguriuoda-
ma plaukia poetų apdainuota Šventoji, iš kitos pusės atskuba 
linksma upelė Anykšta, miestą supa ošiantis Anykščių šilelis. 
Jo pušų kamienais, kaip M. K. Čiurlionio paveiksle, lyg arfos 
stygomis vėjas groja nesikartojančią savo melodiją. Gegužės 
mėnesį visas šilelis mėlynuoja žibučių žiedais. Ši nuostabi 

gamta ir pagimdė mūsų literatūros klasikus: A. Baranauską, 
J. Biliūną, A. Vienuolį, Buivydaitę ir kitus.

Atvykusi į Anykščius, greitai susipažinau ir su rašytoju 
A. Vienuoliu. Apsigyvenau Troškūnų gatvėje, vos per du 
namus nuo jo sodybos. Kai pradėjau dirbti, po poros dienų jis 
atėjo į vaistinę vaistų. Iš karto jį pažinau. Aukštas, malonaus 
veido, žilais baltais plaukais, elegantiškas. Pamatęs naują 
darbuotoją, mane užkalbino. Susipažinome. Klausinėjo, kaip 
man sekasi, ar patinka Anykščiai. Dažnai užeidavo vaistinėn. 
Savo profesijos negalėjo pamiršti, nors savo autobiografijoje 
rašė, kad vaistininko profesijos nemėgęs. Jį labiau traukė 
plunksna. Tačiau visais laikais vaistinė jam davė duoną, ir 
jis laisvalaikiu galėjo rašyti…Aš kas rytą pro rašytojo sodą 
eidavau į darbą. Iš savo kambario lango matydavau rašytoją, 
vaikštinėjantį savo namo balkone.

Mano bendradarbė Liucija Kuliešienė gyveno A. Vienuolio 
name. Namas buvo ant kalno, didelis, su mansarda ir balkonu, 
veranda. Rašytojas gyveno mansardoje.

1949 m. rugpjūtį, vos praėjus trejetui savaičių nuo mūsų 
pažinties, eidama pro rašytojo sodą, sutikau jį prie vartelių 
su svečiais. Mane jis sustabdė ir supažindino su iš Vilniaus 
atvažiavusiu savo sūnumi Stasiu Žukausku ir jo žmona gy-
dytoja. Pasakė, kad jo sūnus taip pat provizorius, dabar dirba 
Vilniaus universitete. Vėliau su provizorium Stasiu Žukausku 
teko daugiau bendradarbiauti.

Ponia Liucija kartą pakvietė mane į savo vardinių vaišes 
ir pasodino šalia rašytojo. Jis supažindino su savo žmona 
Leokadija, pakvietė užeiti pas save. Parodė savo butą, kabi-
netą, kuriame jis rašė, vyskupo A. Baranausko klėtelę. Ją jis 
1927 m. parsigabeno iš kaimo į savo sodą ir pavertė muzie-
jumi. Labai gerbė savo dėdę, gėrėjosi jo kūriniais. Šnekėjome 
apie knygas. Pasigyriau skaičiusi daug jo kūrinių, jų tarpe ir 
„Viešnią iš šiaurės„, apsakymą apie moksleivius, Klaipėdos 
vaduotojus. Apgailestavo, kad šios knygos pasidarė „nebe-
tinkamomis“ ir yra išimtos iš bibliotekų, kad, redaguojant 
romaną „Puodžiunkiemis“, reikėjo daug ką pakeisti. Nežinau 
kodėl, bet rašytojas manimi pasitikėjo ir atvirai man išsakė 
šias savo liūdnas mintis. Pasakojo apie savo gyvenimą, parodė 
savo kelionių nuotraukas.

Antanas Žukauskas-Vienuolis gimė 1882 m. balandžio 
7 dieną Anykščių valsčiuje, Užuožerių kaime ūkininko Juli-
jono Žukausko šeimoje. Motina – Rozalija Baronaitė, poeto, 
vyskupo Antano Baranausko brolio Jono duktė.

Antanas vaikystėje mokėsi pas kaimo daraktorių, vėliau 
tris metus lankė Anykščių valsčiaus rusišką mokyklą. Buvo 
spaudos draudimo metai. Vyskupo A. Baranausko remiamas 
įstojo į Liepojos gimnaziją, tačiau čia mokslas jam, kaimo 
vaikui, buvo sunkiai įkandamas. Kaip A. Vienuolis rašė savo 
prisiminimuose, gerus pažymius gaudavęs tik iš istorijos, 
geografijos ir tikybos, o ketvirtoje klasėje liko net antriems 
metams. Baigęs keturias klases, ir nenorėdamas būti kunigu, 
kaip tikėjosi tėvai, išvažiavo į Maskvą ir čia ėmė pelnytis 
sau duoną, pradėjęs dirbti mokiniu vaistinėje. Kartu vakarais 
dvejus metus lankė vakarinius bendro lavinimo komercinius 
kursus, kuriuose literatūrą dėstė garsus prof. Sakulinas. Baigęs 
kursus, mokėsi pas studentus, norėdamas išlaikyti brandos 
atestato egzaminus.

A. Vienuolį traukė nematyti, svetimi kraštai. 1903 m. 
vasarą, „turėdamas kišenėje vos keletą rublių ir Železnovodsko 
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Taigi, kokia yra ES šalių patirtis, kuri-
os nežino arba sąmoningai nekomentuoja 
LLRI?
	Farmacinė veikla (kaip ir kita sveikatinimo veikla) yra 

liecencijuojama daugumoje ES šalių, siekiant užtikrinti 
saugų efektyvų sistemos funkcionavimą.

	Valstybė turi užtikrinti gyventojų aprūpinimą būtinai-
siais (tame tarpe valstybės kompensuojamais) vaistais, 
nes nepelningų (retai vartojamų) vaistų prieinamumas 
žmonėms būtų neįmanomas.

	Kompensuojamųjų vaistų kainos yra reguliuojamos 
visose ES šalyse. Valstybėse sudaromi “teigiamieji” 
arba kompensuojamųjų vaistų sąrašai pagal bazines 
(“reference price”) kainas. Valstybės institucijos veda 
derybas dėl vaistų kainų sumažinimo ir jų metu kainos 
sumažinamos iki 2 ar net 5 kartų., tokiu būdu taupomos 
valstybės biudžeto lėšos, skirtos kompensavimui už 
gyventojams parduotus vaistus.

	Vaistų platinimas gyventojams daugumoje ES šalių 
vykdomas tik per vaistines ir jų filialus. Tokia sistema 
apsaugo žmogų nuo tiesioginio ar netiesioginio pavojaus 
jo sveikatai: gyventojas, pirkdamas ir bereceptį vaistą 
ir turėdamas prieš akis informacinį lapelį negali pats 
nuspręsti ar gali jis saugiai vartoti šią “prekę” kartu su 
kitais vaistais, kuriuos jau vartoja. Taigi, tik gaudamas 
vaistą iš farmacijos specialistų rankų ir gavęs išsamią 
konsultaciją vartotojas bus užtikrintas, kad nesukels 
pavojaus savo sveikatai.

	Net 13-oje Europos Sąjungos šalių iš 15-os vaistinės 
savininkas gali būti tik vaistininkas. Savininko inves-
ticija į šią įmonę yra tiesiogiai susijusi su būtinybe turėti 
profesinių žinių apie parduodamus vaistus, jų poveikį ir 
racionalų kiekį, esamus vaistų pardavimo apribojimus 
atleidžiant juos pacientams pagal receptus. Vokietijos 
Konstitucinis teismas, du kartus svarstęs atitikimą vais-
tinės savininko statusą Vokietijos konstitucijai pripažino, 
kad jis nepažeidžia pagrindinio valstybės įstatymo Li-
etuvos Konstitucinis teismas gali turėti ir kitą nuomonę. 
Mes esame laisvi ir nepriklausomi.

Taigi, LLRI nuomonė farmacinės veiklos sričiai yra 
nepagrįsta ES šalių patirtimi ir ji painioja vaistų kaip 
specifinės prekės buvimą rinkoje su kitomis prekėmis, apie 
kurių kokybę ir saugų vartojimą gali spręsti pats pirkėjas, 
matydamas tą prekę. Apie vaisto, kaip specifinės prekės 
saugų pateikimą vartotojui tvirtinama Europos Sąjungos 
Farmacijos reikalų grupės rezoliucijoje bei Tarptautinės 
farmacijos federacijos rekomendacijose.

Prof. Eduardas Tarasevičius

Vaistai – nei ratai, 
nei batai

Taip apibūdino vaistus šviesios atminties habilituo-
ta daktarė Eugenija Šimkūnaitė. Grįžti prie temos apie 
vaistus, kaip specifinę prekę, paskatino „Kauno dienoje“ 
(2002 03 13) paskelbtas straipsnis „Prekybos vaistais labir-
intuose“. Jame Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) 
siūlo taisyti naująjį Farmacinės veiklos įstatymo projektą 
panaikinant vaistų kainų reguliavimą, leidžiant bet kur 
pardavinėti vaistus, pasitelkiant šiai veiklai ne farmacijos 
specialistus ir pagaliau siūlo perduoti vaistinės nuosavybės 
teisę į bet kieno rankas. Perskaičius šį straipsnį, galima 
susidaryti įspūdį, kad šio instituto darbuotojai nesusipažinę 
nei su Europos Sąjungos šalių, nei su kitų Europos konti-
nento valstybių patirtimi farmacijos versle, o bando įpiršti 
skaitytojui „savo“ nuomonę.

Būtų gerai, jei vieną kartą šio instituto darbuotojai 
parašytų, kokią mokslinę kvalifikaciją jie turi, kuriuose 
garsiuose universitetuose jie stažavosi, gal turi mokslinius 
laipsnius, kuriuos būtina gauti „savo“ koncepcijai viešai 
apginti mokslininkų tarybose. Apmaudu, kad Lietuvoje 
dažnai girdima tik šio instituto darbuotojų nuomonė apie 
daugelį mūsų šalies rinkoje vykstančių procesų.

Tik esant kelioms nuomonėms galima būtų išvengti 
klaidų restruktūrizuojant mūsų šalies ūkio sektorių atsižvel-
giant į laisvos rinkos dėsnius. Taigi, tylint ūkio ekonomikos 
specialistams mokslininkams telieka viena nuomonė, kurią 
perša LLRI. Mes jau žinome, kur atvedė vienos, nekompe-
tetingos nuomonės diegimas buvusioje Sovietų Sąjungoje.

Kraštutinumai ypač pavojingi tokioje sveikatinimo veik-
los srityje kaip farmacinė veikla.

Nenorėdamas ginčytis su LLRI nuomone apie valsty-
bės vaidmens mažinimą, vaistų reguliavimo panaikinimą, 
vaistų pardavimo liberalizavimą prisidengiant LR Kon-
stitucijos nuostatomis norėčiau pateikti Europos sąjungos 
(ES) šalių patirtį. Turbūt sąmoningai apie ją neužsimena 
nė vienu žodžiu LLRI darbuotojai, nors šiuo metu visos 
šalies ministerijos stengiasi peržiūrėti esamus ir ruošiamus 
teisės aktus, kad jie atitiktų ES direktyvas arba daugumo 
šalių patirtį. Reikia pažymėti, kad sveikatinimo veikla tik 
dalinai reglamentuojama ES direktyvomis, o ją reguliuoja 
kiekvienos valstybės teisės aktai. Lietuvos farmacijos są-
jungos (LFS) bei Farmacijos ir farmacijos rinkos (FFRI) 
pastangomis surinkta informacija iš ES ir kitų Europos 
valstybių apie farmacinės veiklos būklę. Šios informacijos 
analizės duomenys rodo, kad ši veikla yra reguliuojama 
visose šalyse, tik skiriasi reguliavimo apimtys ir būdai. 
Minėtame straipsnyje LLRS net tris kartus tvirtina, kad 
farmacinės veiklos reguliavimo tvarka prieštarauja LR 
Konstitucijai. Keista, kad šio instituto  darbuotojai nežino, 
kad apie tesiės aktų atitikimą LR Konstitucijai sprendžia tik 
Konstitucinis teismas, o ne privati ar valstybinė institucija, 
neturinti tam įgaliojimų.

iš lfs veiKlOs
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Šveicarijoje. Gyvendamas Leipcige, universitete lankė 
literatūros paskaitas, bibliotekose rinko medžiagą istorinei 
monografijai apie Lietuvos senovę. Grįžęs į Lietuvą, parašė 
ir išspausdino romaną „Kryžkelės“, už kurį Vytauto Didžiojo 
konkurse laimėjo pirmąją vietą. Knyga 1937 metais buvo 
išleista komiteto lėšomis. Parašė romanus: „Prieš dieną“, 
„Viešnia iš šiaurės“, „Ministerį“, dramą „Prieblandoje“ ir kitus.

Priklausė Farmaceutų ir Lietuvos vaistininkų draugijoms. Jo 
pasiūlymu 1925 m. buvo įsteigtas vaistininkų Garbės teismas, 
kurio nariu jis buvo išrinktas. Bendradarbiavo „Farmacijos 
žiniose“, buvo tikruoju Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu. 
Būdamas labai užimtas kūrybiniu darbu, nuo 1935 metų samdė 
savo vaistinei vedėją provizorių.

1940 m. spalio mėn. A. Žukausko vaistinė buvo nacionali-
zuota. Po to A. Vienuolis gyveno Kaune. 1941 m. į Sibirą buvo 
išvežtas jo sūnus, paskutiniojo farmacijos kurso studentas. 
Rašytojo tą naktį nebuvo namuose.

Vokiečių okupacijos metais provizorius dirbo savo buvusios 
vaistinės vedėju. 1942 m. vaistinėje mokine pradėjo dirbti ir 
jo duktė Laima, baigusi Kauno gimnaziją.

1944 m. mūšių metu A. Vienuolio vaistinė sudegė. Po Antro-
jo pasaulinio karo Antanas Žukauskas-Vienuolis Anykščių 
gimnazijoje dėstė rusų kalbą, buvo Antano Baranausko klėtelės 
– muziejaus direktorius. Labai skaudžiai pergyveno dėl sūnaus 
Stasio suėmimo. Didelių pastangų dėka jam pasisekė sūnų iš 
Uralo lagerio perkelti į Vilniaus kalėjimą, iš kur jis 1945 m. 
buvo paleistas, sumažinus bausmę vieneriais metais. Provi-
zorius labai rėmė siuntiniais savo draugą iš Maskvos laikų, 
Kybartų provizorių Česlovą Budrevičių, kuris1941 m. birželio 
14 d. buvo areštuotas ir įkalintas Rešotų lageryje. Kartu su 
prof. K. Grybausku, Br. Pušiniu rašė laišką Lietuvos SSR 
Aukščiausiajai Tarybai, prašydamas paleisti  Č. Budrevičių, 
kaip niekuo nenusikaltusį. Aišku, šis prašymas liko be atsako.

1947–1957 m. A. Vienuolis buvo renkamas deputatu į LSSR 
Aukščiausiąją Tarybą. Bolševikams buvo reikalingi Lietuvoje 
gerbiami kultūros veikėjai. Būdamas deputatu, A. Vienuolis 
griežtai pasisakė prieš Vilniaus krašto lenkinimą, lenkiškų 
mokyklų vietoje lietuviškų steigimą. Pokario metais parašė 
romaną „Puoddžiunkiemis”, kuriuo pats buvo nepatenkintas.

Man dirbant Vyriausiojoje farmacijos valdyboje, 1957 m. 
balandžio mėn. Vilniuje, Konservatorijos salėje. buvo 
surengtas iškilmingas Antano Vienuolio 75 metų jubiliejaus 
minėjimas. Rašytoją sveikino įvairios organizacijos, įstaigos. 
Nuo Lietuvos farmacininkų jį pasveikinome su provizoriumi 
Vytautu Sedelskiu, kuris buvo rašytojo mokinys. Palinkėjome 
jam geros sveikatos, daug ilgų, laimingų, kūrybingų gyvenimo 
metų. Paprašiau parašyti knygą apie Lietuvos farmacininkus. 
Pažadėjo. Nesitikėjau, kad netrukus, vos po kelių mėnesių, 
rugpjūtį, teks Anykščių vidurinėje mokykloje stovėti garbės 
sargyboje prie rašytojo karsto ir lydėti jį į amžino poilsio vietą 
jo pamėgtame sode.

Antanas Žukauskas-Vienuolis mirė 1957 m. rugpjūčio 
17 dieną. Rašytojas, provizorius ilsisi amžiams savo sode ne-
toli Šventosios upės. Jo namas paverstas muziejumi. Anykšči-
uose ant Šventosios kranto Antanui Vienuoliui pastatytas 
gražus paminklas.

Socialinių m. daktarė, provizorė Regina Žukienė

Mes Jo neužmiršome…
Provizorius, A. Vienuolio auklėtinis

Vytautas Sedelskis

Gyvenimo kelyje teko sutikti įvairių profesijų ir visokio 
luomo žmonių. Vieni – paskendo užmaršties rūkuose, kitų 
– mintys gyvos iki šiol. Pastariesiems priklauso provizorius, 
rašytojas, Anykščių gimnazijos mokytojas, mūsų klasės auk-
lėtojas Antanas Žukauskas-Vienuolis.

Pirmosios žinios apie anykštėną rašytoją ir vaistininką buvo 
tada, kai, baigęs Debeikių (Anykščių raj.) pradžios mokyklą, 
įstojau į Anykščių progimnaziją. Apsigyvenau Elminnkų 
kaime, didelėje Karosų sodyboje ir tapau trijų Karosų vaikų 
korepetitoriumi. Šioje sodyboje daug kas mane stebino: ir 
pastatų dydis, ir samdomų tarnų gausa, ir net valgiai. Valgy-
davome kartu prie to paties stalo su šeimininkais. Ir šeimin-
inkams, ir tarnams valgius gamindavo virėja Adelė. Tik tarnai 
valgydavo virtuvėje, o šeimininkai – valgomajame. Žinoma, 
ir patiekalai buvo skirtingi. Prie stalo rinkdavosi punktualiai, 
net ir tada, kai būdavo svečių. O jų netrūkdavo, bet prie stalo 
vietos visiems užtekdavo. Pertraukėlių metu, kol Adelė pa-
keisdavo stalo įrankius ir indus bei atnešdavo valgius, buvo 
aptariami įvykiai, naujienos. Įdomesni būdavo pokalbiai, kai 
būdavo svečių. Pakildavome nuo stalo, kai senoji šeimininkė 
persižegnodavo ir atsistodavo.

Kartą pietų metu buvo kalbama apie vaistininką ir rašytoją 
Antaną Žukauską-Vienuolį. Supratau, kad šeima jį pažinojo 
ir su juo bendravo. Mane nustebino senosios žodžiai: “Koks 
jis vienuolis, išsidirbinėjimas, daugiau nieko. Į bažnyčią tai 
jis neina, o jeigu ir nueina, tai net neatsiklaupia, stovi kaip 
stuobrys. Atrado mat vienuolį”. Senoji, pasipiktinusi, net nep-
ersižegnojusi, pakilo nuo stalo. Šie žodžiai sujaukė ir taip mano 
menkas žinias apie A. Vienuolį. Šį žmogų įsivaizdavau ir kaip 
rašytoją, ir kaip vaistininką, ir, pagaliau, kaip vienuolį. Žino-
jau, kad Anykščiuose yra dvi vaistinės, kurių viena priklausė 
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vaistinės savininko laišką – kvietimą pasipraktikuoti per vasarą 
jo lotyniškoje virtuvėje“, išvyko į Kaukazo kurortą. Savo 
atsiminimuose rašė: „Atvykau ne uždarbiauti, o pamatyti tą 
pasakišką kraštą, tą poetišką Kaukazą, tuos kalnus ir žmones, 
kuriuos taip vaizdžiai ir įspūdingai aprašė A. Puškinas , 
M. Lermontovas, L. Tolstojus ir kiti. Atvykau pamatyti kalnus, 
Gruzijos karo kelią, Darjalo tarpukalnę, joje staugiantį pasi-
utusį Tereką… „Čia, Železnovodske, jis baigė savo vaistinės 
mokinio praktiką ir, grįžęs į Maskvą, 1904 m. sausio 14 d. 
universitete išlaikė vaistininko padėjėjo egzaminus. 1904 m. 
vasarą vėl nuvyko praktikuotis į Železnovodską, o rudenį – į 
Tiflisą (Tbilisį), kur gavo vaistininko padėjėjo darbą farmaci-
jos magistro Otteno vaistinėje. „Iš Tifliso 1904 m. parašiau į 
„Lietuvių laikraštį“ Peterburge ir savo pirmąjį rašinį „Rašto 
darbą“ – korespondenciją „Iš Tifliso“, kurią įdėjo į to žurnalo 
II numerį“.

Prasidėjus 1905 metų revoliucijai, Antanas Vienuolis 
įsitraukė į šį judėjimą. Tifliso vaistininkai išrinko Antaną 
Žukauską delegatu su kitais eiti pas gubernatorių ir prašyti, 
kad vaistinėse būtų įvestos dvi darbo pamainos, nes iki to laiko 
reikėjo dirbti ir po 14 valandų per parą. Sugrįžęs iš susirinkimo, 
rado prie buto durų jau laukiančius žandarus. Buvo suimtas ir 
kalinamas Tifliso kalėjimo vienutėje. Susirgęs buvo paguldytas 
į kalėjimo ligoninę. Kalėjime pradėjo rašyti „Kalėjimo įspūdži-
us“, kurie vėliau buvo atspausdinti „Aušrinėje“. Po 47 parų 
kalinimo jį paleido. Kadangi Tiflise darbo nebegavo, persikėlė 
į Vladikaukazą ir čia Knapo vaistinėje dirbo iki 1907 metų. 
Atostogų metu ir šiaip laisvu laiku keliavo po kalnus, kurie jį 
sužavėjo savo grožiu. Du kartus nuo Vladikaukazo iki Tifliso 
pėsčias perėjo „Gruzijos karo keliu“, nuėjo apie 400 kilometrų. 
Vladikaukaze parašė „Kaukazo legendas“ („savo fantazijas“, 
kaip rašė savo autobiografijoje 1938 metais).

1907 metais grįžo į Maskvą ir gavo darbą garsioje Fereino 
vaistinėje. Dirbdamas pradėjo studijuoti farmaciją Maskvos 
universitete. Be to, domėjosi literatūra, bendru išsilavinimu 
ir visuomenės gyvenimu. Buvo Lietuvių studentų draugijos 
nariu ir Lietuvių šelpimo draugijos nariu. Susipažinęs su dr. 
S. Šilingu, bendradarbiavo jo redaguojamoje „Aušrinėje“.

1910 metais gavo provizoriaus diplomą. Kartu su kitais 
farmacininkais Maskvoje pradėjo leisti 8 puslapių laikraštį 
„Farmaceutų reikalai“. Buvo 
pirmųjų numerių redaktorius. 
„Farmaceutų reikaluose“ spaus-
dino ir savo rašinius. Pasirinko 
slapyvardį „Vienuolis“, nes 
draugų mažai teturėjęs, mėg-
davęs būti vienas (taip jis rašė 
savo atsiminimuose). Dalyvavo 
Maskvos lietuvių susibūrim-
uose.

Pirmojo pasaulinio karo metu, 
dirbdamas Fereino vaistinėje, 
bendradarbiavo „Santoroj“, 
„Lietuvių balse“, dirbo Lietu-
vių draugijoje nukentėjusiems 
nuo karo šelpti. Rašė apysakas. 
Atostogų metu du kartus lankėsi 
Kryme, sugrįžęs parašė „Krymo 
įspūdžius“.

Po karo 1918 m. sugrįžo į Lietuvą. Buvo vedęs vaistinėje 
dirbusią mašininkę Sofiją. Pradžioje su šeima apsigyveno 
Vilniuje ir čia kartu su provizoriais St. Nasvyčiu, J. Makauskiu 
ir Vl. Narbutu įsteigė vaistų sandėlį. Anykščiuose, gyventojų 
prašymu, 1919 m. sausio 1 d. kartu su buvusiu Skiemonių 
vaistinės vedėju, provizoriaus padėjėju J. Adomėnu įsteigė 
vaistinę. 1919 m. gegužės mėn. bolševikų kariuomenė užėmė 
Anykščius ir gegužės 6 d. areštavo A. Žukauską, norėdami jį, 
kaip įkaitą, išvežti į Rusiją. Naktį provizoriui pasisekė pabėgti. 
Dvi savaites jis slapstėsi miškuose, kol pasiekė Ukmergę, 
kurioje buvo lietuvių kariuomenė. Norėjo stoti į kariuomenę, 
bet komendantas jam patarė važiuoti į Kauną ir dirbti Spaudos 
biure, nes žinojo, kad A. Žukauskas gerai valdo plunksną. 
Vaistinei vadovauti Anykščiuose liko J. Adomėnas.

Antanas Žukauskas Kaune dirbo „Spaudos biure“ ir buvo 
„Lietuvos“ dienraščio karo korespondentu Nepriklausomybės 
kovų frontuose, kaunantis Lietuvos savanoriams su bolše-
vikais, lenkais ir bermontininkais. Apie to meto kovas jis 
vaizdžiai rašė spausdinamose korespondencijose „Iš karo ko-
respondento užrašų knygutės“. Kaip korespondentas 1920 m. 
važiavo su Lietuvos taikos delegacija į Maskvą. Vėliau dirbo 
Švietimo ministerijoje knygų leidimo komisijoje, bendradar-
biavo spaudoje.

Kai jis grįžo į Anykščius, kilo A. Vienuolio nesutarimai su 
J. Adomėnu dėl vadovavimo vaistinei. Byla atsidūrė trečiųjų 
teisme Kaune. 1922 m. trečiųjų teisme, kurio nariai buvo 
kunigas A. Smulkštys, advokatas A. Tumėnas ir provizorius 
St. Nasvytis, ekspertai – farmacijos magistras P. Raudonikis 
ir provizorius P. Grigalauskis, priteisė vaistinę A. Žukauskui. 
Jis turėjo sumokėti J. Adomėnui 14818 auksinų bei grąžinti 
kai kuriuos baldus ir paveikslus. J. Adomėnas turėjo perdu-
oti A. Žukauskui pusę turėtų bonų. Abu ekspertams turėjo 
sumokėti po 5000 auksinų. Kauno taikos teisėjas įsakė šį 
sprendimą vykdyti.

J. Adomėnas iš Anykščių išvažiavo, o vaistinę tvarkyti 
ėmėsi A. Žukauskas. Bet provizorių traukė literatūra, norėjosi 
pakeliauti, patirti naujų įspūdžių. 1929 m. jis vaistinę trejiems 
metams išnuomojo provizoriui J. Augevičiui, o pats išvažiavo 
į Vakarų Europą. Lankėsi Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje, 
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tose išvykose. Tai buvo A. Baranausko, J. Biliūno šileliai, 
Storių apylinkės, Piestupys. Puntukas ir kitos jo mėgiamos 
vietos. A. Vienuolis apie jas pasakodavo taip įsijausdamas, 
kad jam virpėdavo lūpos, spindėdavo akys, nušvisdavo veidas, 
tarsi jis visa savo esybe norėdavo pabrėžti, kaip jos jam mielos 
ir brangios.

Ir vėl karas, griuvėsiai, žmonių aukos. Anykščių miestelis 
kelis kartus perėjo iš vienos kariuomenės kitai. Miestelio 
centras buvo visiškai sugriautas. To priežastimi buvo fabriko 
“Karazijos vynas”, kuris tekėjo upeliais ir kariai nesugebėjo 
jam atsispirti… Buvo sugriautas ir A. Vienuolio namas, neliko 
ir jo vaistinės.

Ilgai karo dūmai temdė miestelį. Negreit sužinojome, kas 
liko iš Anykščių, ir ar mes galėsime baigti paskutinę gimna-
zijos klasę.

Pagaliau frontas nutolo, nebuvo girdėti sprogimų, tiktai bai-
sumus priminė degėsiuose smilkstantys dūmai. Pagaliau atėjo 
naujieji mokslo metai. Kuriems buvo lemta likti Tėviškėje, 
rinkomės į mokyklą. Mokykloje daug pasikeitimų – naujas 
gimnazijos direktorius Alfonsas Bielinis, nauji mokytojai, ir 
mes, mokiniai, labiau subrendę. Antanas Žukauskas, netekęs 
vaistinės, priimamas į gimnaziją rusų kalbos mokytoju ir 
skiriamas mūsų aštuntosios klasės auklėtoju. A. Vienuoliui 
sunku buvo mus mokyti rusų kalbos, nes mes ją labai prastai 
žinojome. Dar gi rusų kalba buvo įtraukta į abitūros egzam-
inus. Vadovėlių nebuvo. Mokytojas, pats gerai mokėdamas 
rusų kalbą, išgyveno, kad mes ją mokame labai silpnai. Mums 
labai patikdavo A. Vienuolis, kaip klasės auklėtojas: jis mums 
pasakodavo savo išgyvenimus, apie darbą vaistinėse, kelionių 
įspūdžius. Auklėtojo pamokymai, patarimai mums buvo perdu-

odami kartu su patarlėmis, sakmėmis, o tai padėdavo jas leng-
viau įsiminti. Įvairiais gyvenimiškais pavyzdžiais nušviesdavo 
ir specialybes. A. Vienuolis sakydavo, kad visos profesijos 
geros, jeigu darbui atiduodamos visos žinios, sugebėjimai, 
jėgos. Pasakodavo ir apie savo, vaistininko ir rašytojo, darbą, 
tačiau vengdavo tiesaus atsakymo, kaip šie darbai derinami. 
Tik vėliau teko sužinoti apie A. Vienuolio problemas vaistinėje. 
Mat provizorius nebuvo prekybininkas, nemėgo buhalterijos, 
todėl vaistinės finansinė būklė buvo prasta. Todėl A. Vienuolis 
ne per daug pergyveno, kad per karą sudegė jo vaistinė.

Auklėtojas buvo dėmesingas mokiniams, o ypač mums 
atrodė, kad mergaitėms. Įvairiomis progomis gaudavome jo 
sveikinimų. Vieną jų išsaugojau:

Anykščiai, 1947 IV 19 d.

Mano, Mieli, buv. Auklėtiniai,

Sveiki sulaukę Šv. Velykų !

Ir pavasario šventės proga nuoširdžiai sveikinu Jus ir linkiu 
laimės, kuri lydi kiekvieną žmogų, savo kilnaus užsibrėžto 
idealo siekiant.

Jūsų Ant. Vienuolis.

Baigiantis mokslo metams vis daugiau kalbėdavome apie 
tai, ką veiksime baigę mokyklą. Tuo metu Lietuvoje buvo tik 
dvi aukštosios mokyklos: viena – Vilniuje, kita – Kaune. Spe-
cialybių irgi buvo nedaug: gydytojo, miškininko, vaistininko, 
mokytojo. Mums dviems klasėje šios profesijos nepatiko, todėl 
mes nutarėme tapti artistais. Apie tai niekam nesakėme, nes tais 
laikais, ypač kaimo žmonėms, “artistas tolygu paleistuviui”. 
Nuvažiavome į Panevėžio dramos teatrą ir sužinojome, kad 
teatras dar neveikia, o be to savi artistai neturi darbo. Taip 
baigėsi mūsų artistų karjera.

Artėjo abitūros egzaminai, atėjo ir paskutinė auklėtojo 
A. Vienuolio pamoka. Mums ji liko labai brangi:

Gal meni ir pamoką tą paskutinę,
Kada jau nebešaukė atsakinėti prie lentos,
Ir neberašė pažymių mums auklėtojas Vienuolis,
Tik jaudinos Jisai, kaip niekados.

Mielieji, aš matau dar šiandien čia visus,
Bet greit išeisite į kryžkeles, kelius,
Nebus globos nei mokytojų, nei tėvų,
O man Jūs liekate brangiausi iš visų.

Nenusiminkite, jei truks Jums patyrimo ir žinių,
Kiekvienas tai įgyjame savu laiku,
Bet vieno aš visus labai prašau,
Tik nesutepti vardo tikrojo
ŽMOGAUS !!!

Esame Auklėtojui dėkingi už tėvišką globą, už tai, kad 
apsaugojo mus nuo pavojingų pokario vėjų. Tik A. Vienuolio 
ir tuometinio gimnazijos direktoriaus Alfonso Bielinio dėka 
į gyvenimą buvo išlydėta antroji Anykščių gimnazijos laida, 
34 abiturientai. Man reikėjo laikyti tiktai vieną abitūros eg-
zaminą – rusų kalbos. Nors rusų kalbą aš mokėjau prastai, bet 
auklėtojas man parašė gerą pažymį.
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A. Žukauskui. Apie jį buvo kalbama ir progimnazijoje. Iki šiol 
matyti jį man neteko.

Senoji šeimininkė nuo galvos skausmo vartojo miltelius. 
Ant jų pakuotės buvo nupieštas gaidelis, todėl juos vadindavo 
“Gaidžiukais”. Iki šiol tuos “Gaidžiukus jai pirkdavo virėja 
Adelė, o dabar juos pirkti patikėjo man. Senoji, pirmą kartą 
siųsdama mane į vaistinę, liepė “Gaidžiukus” pirkti Žukausko 
vaistinėje, nes ten jie esą pigesni ir “macnesni”.

Jaudindamasis ėjau į vaistinę, nes tikėjausi pamatyti “vien-
uolį”. Suskambėjo skambutis ir pamačiau tamsius baldus, 
pilnas lentynas įvairių butelių ir užuodžiau stiprius kvapus. 
Prie prekystalio stovėjo moterėlės. “Gaidžiukus” man pardavė 
vaistininkė. Labai nusiminiau, kad nepamačiau A. Vienuolio.

Senoji, matyt, buvo įpratusi gerti tuos “Gaidžiukus”, todėl 
reikėdavo jai juos dažnai pirkti. Antrą kartą atėjęs į vaistinę, 
pamačiau aukštą, pliktelėjusį vyriškį tamsiu kostiumu, stovintį 
prie paaukštinto stalo ir besikalbantį su atėjusiuoju vaistų. 
Labai nustebau, kodėl jis buvo ne vienuolio drabužiais. Padu-
odamas “Gaidžiukus”, dar jis paklausė, kam aš juos perku. Taip 
aš tapau nuolatiniu “Gaidžiukų” pirkėju, man juos parduodavo 
jau be eilės. Patikdavo, kai vaistinėje būdavo moterėlių. Jos 
mėgo pasakoti ne tik apie ligas, bet ir apie kitas bėdas. A. Vien-
uolis vietos gyventojų buvo mėgiamas, daugelį jų pažinojo. 
Išklausydavo jų pasakojimus, kai kam net duodavo vaistų 
“bargan” (skolon). Malonu būdavo klausytis jo anykštėniškos 
šnektos. Daugelis jį vadindavo vaistininku, Antanu, tik ne 
vienuoliu. Kartais vaistininkas, pažvelgęs į receptą, sakydavo, 
kad vaistai “pjaunasi” ir siųsdavo ligonį pas gydytoją. Man 
buvo visiškai nesuprantama, kaip vaistai gali “pjautis”.

Mačiau jį kartą susierzinusį, kai viena moterėlė paprašė par-
duoti vaistus pigiau. “Ar žinai, kiek  man pačiam jie kainuoja, 
iš kur aš tau juos parduosiu pigiau”. Tik žymiau vėliau, kai 
jis jau neturėjo savo vaistinės, sužinojau apie nemalonumus, 
kurie buvo vaistinėje.

Bėgo metai, keitėsi santvarkos Lietuvoje, keitėsi ir 
Anykščių progimnazijos direktoriai ir mokytojai, daugėjo 
mokinių. Progimnazija tapo gimnazija. Augome ir brendome 
ir mes, mokiniai. Vokiečių okupacijos metais, uždarius aukštą-
sias mokyklas, į gimnaziją atvyko buvę studentai mokytojauti. 
Gimnazijos direktoriumi paskiriamas buvęs Kauno jėzuitų 
gimnazijos mokytojas Bronius Juška, kuris tarsi meteoras 
nušvietė Anykščių gimnazijos padangę. Steigėsi įvairūs sa-
viveiklos būreliai, jaunieji mokyklos literatai įsteigė “Meno 
kuopą”, leido laikraštėlį. “Meno kuopos” narių susirinkimuose 
dalyvaudavo ir A. Žukauskas-Vienuolis. 
Jo nuoširdus bendravimas su mokiniais, 
jo pastabos ir patarimai pradedantiesiems 
rašyti buvo labai svarbios. Jaunųjų liter-
atų susirinkimuose jis pabrėždavo mok-
slo žinių svarbą, liepdavo kuo daugiau 
skaityti, ypač lietuvių rašytojų kūrinių, 
neužmiršti Lietuvos istorijos, mokytis 
užsienio kalbų. Mus nustebino A. Vien-
uolio pasakyti žodžiai, kad jis nesimokė 
lietuvių kalbos ir jos nemoka. Tai kaip jis 
tada parašė tiek nuostabių knygų? 

Bendrauti su A. Vienuoliu skatino ir 
gimnazijos direktorius Bronius Juška. 
Jis dėstė Lietuvos istoriją, buvo kelių 
užsienio kalbų žinovas, mokiniams leido 

naudotis savo biblioteka. Direktorius buvo labai tvarkingas ir 
punktualus, to reikalavo ir iš mokinių.

Dramos būrelis vaidindavo net klasikų veikalus ne tik gim-
nazijoje, bet ir miesto salėje. Pradžioje parinkdavo veikalus ir 
juos režisuodavo Bronius Juška. Atvykę jaunieji mokytojai, 
saviveiklą perėmė į savo rankas. Mokytojų iniciatyva buvo 
pastatytas “Mokinio teismas’, kuriame neklaužados ir teisi-
amojo mokinio rolė atiteko man. Direktorius žadėjo vaidinti 
teismo pirmininką, bet dėl mums nežinomų priežasčių, li-
kus dienai iki spektaklio, atsisakė. Sunku buvo rasti vietoj 
jo artistą. Vaidinome miesto salėje. Spektaklis pasisekė. Jį 
pagyrė net A. Vienuolis. Po spektaklio surengėme vakarienę 
A. Žukausko vaistinės antrajame aukšte. Čia gyveno mokytojai 
Leonas Norvaiša ir Antanas Rušėnas. Vakarienėje dalyvavo ir 
kiti mokytojai. Rašytojo nebuvo. Kadangi atsisakė vaidinti, 
tai direktoriaus B. Juškos nepakvietėme.

Ši arbatėlė buvo pretekstas nemaloniems įvykiams 
Anykščių gimnazijoje. Grupelė mokinių, norėdami pateisinti 
arbatėlėje dalyvavusius mokytojus ir mokinius, parašėme 
išsamų raštą Švietimo vadybai. Po raštu buvo renkami parašai 
žymių Anykščių žmonių. Buvome nuėję ir pas A. Vienuolį. 
Perskaitęs tą raštą, jis nepasirašė, tiktai tėviškai prašė šio rašto 
nesiųsti ir mokiniams nesikišti į direktoriaus ir mokytojų konf-
liktą. Kai kurie mokiniai, sužinoję, kad daugiau pasirašiusiųjų 
nėra, raštą apipylė rašalu. Mes, šeši mokiniai, raštą perrašėme, 
pasirašėme ir išsiuntėme į vadybą. Į gimnaziją atvykęs Švi-
etimo vadybos atstovas Kalnius, ištyrė faktus ir direktorių 
B. Juškų atleido iš pareigų, o mums, penkiems pasirašiusiems, 
buvo pareikštos nuobaudos, o mokiniui Antanui Jokantui, kuris 
dėl rūkymo buvo pašalintas iš Kupiškio gimnazijos, neleista 
toliau mokytis. (Įdomu, kiek dabar mokyklose liktų mokinių, 
jeigu kaip tada dėl rūkymo būtų šalinami iš mokyklos).

Anykščių gimnazijos direktoriumi paskiriamas buvęs 
Utenos gimnazijos mokytojas, rašytojo A. Vienuolio giminaitis 
Rapalas Šaltenis. Po to A. Vienuolis su gimnazija, o ypač su 
jaunaisiais literatais ėmė dar glaudžiau bendrauti. Gimnazijos 
direktorius R. Šaltenis buvo literatūros mokytojas ir rašytojas. 
Jis mokėjo sudominti mokinius, juos remdamas, organizuoda-
mas ekskursijas, susitikimus su Utenos gimnazijos literatais. 
Gi A. Vienuolis svečiams ir Anykščių gimnazijos mokiniams 
rodydavo A. Baranausko klėtelę, pasakodavo apie ją ir apie 
savo giminaitį. Rašytojas mėgo keliauti, puikiai pažinojo 
Anykščių apylinkes. Neretai ir mes, mokiniai, dalyvaudavome 
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Antanas Vienuolis

Kūčių naktį
(Ištraukos)

Vaistininko padėjėjas Martynas Gudelis 
Kūčių naktį budėjo Kalpoko vaistinėje. 
Drauge su juo buvo panaktinis ir darbininkas 
Jonas.

Laikrodis jau rodė devintą valandą. Ore 
šalo. Gatvės ištuštėjo, tik retkarčiais pro 
užšalusius vaistinės langus pragirgždėdavo 
per sniegą kokia pasilenkusi žmogysta, 
prašvilpdavo rogutės, ir vėl viskas nutildavo. 
O vaistinėje buvo taip tylu, jog buvo girdėti, 
kaip principalo kabinete tiksėjo laikrodis ir 
kaip koktorijoje šnirpštė Jonas.

Gudelis sėdėjo prie stalelio ir, parėmęs del-
nu galvą, mąstė apie tai, kad kažin ar yra pa-
saulyje sunkesnė profesija, kaip farmaceuto…

– Ar tau Kalėdos, ar Velykos, ar Kūčios, ar 
Nauji metai, – galvojo jis, – o tu sėdėk, kaip 
šuo prie būdos pririštas, ir niekur nė minutei 
neatsitrauk. Štai kad ir dabar: juk kas šventą 
naktį eis vaistinėn…

Užrakinėjęs indaujas ir užgesinęs šviesą, at-
sigulė ir Gudelis, bet svajonės ir džiaugsmas, 
tas lengvas nieku nepagrįstas džiaugsmas, 
kuris kartais apima žmogų prieš kokią nors 
nelaimę ar nemalonumą, ir atsigulusiam 
nedavė ramumo. Bet kas Kūčių naktį ir nesva-
joja. O čia kaip tyčia žiūri pro langą į kabinetą 
didelė Kalėdų žvaigždė, žiūri, mirksi, masina 
ir žada ateity ir meilės, ir laimės, ir turtų – ko 
tik žmogus nori…

Ir svajoja Gudelis, kad kažkur Užkaukazėje 
gyvena turtingas senas vaistininkas, nutautė-
jęs lietuvis, turi vienatūrę dukterį… Šiaip taip 
pavyksta jam gauti pas tą vaistininką tarnybą, 
o čia jį įsimylinti vaistininko duktė, ir jis 
netrukus tampąs ir laimingas šeimininkas, ir 
vaistinės savininkas… Tiesa, tuo tarpu dar 
jis ne provizorius ir nieko neturįs, bet užtat 
jis jaunas, gražus, energingas ir moterims 
patinkąs… O su pinigais nesunku būtų ir 
provizoriaus vardą gauti…

Besvajodamas jis ir gultų nuėjo… Stai-
ga suskambėjo vaistinės varpelis. Gudelis 
įsiklausė. Nesikėlė ir Jonas.

Po minutės varpelis vėl sudrumstė nejaukią 
vaistinės tylą...

Įėjęs į vaistinę, pamatė jis nedrąsiai prie 
durų stovintį 16–17 metų apdriskusį vaikiną, 
kuris laikė atkišęs skarmalais apvyturiuotą 
ranką ir visas mugėjo.

– Ko tau reikia? – piktai paklausė Gudelis.
– Pone, – praverkšleno vaikinas, nedrąsiai 

žengdamas prie kontorkos, – prieš kelias dien-
as aš įsidūriau su yla pirštą, dabar ir pirštas, ir 
visa ranka ištino, galva labai sopa ir visą šaltis 
krečia… Pone, man kokių nors milčiukų nuo 
galvos ir dėl prakaito…

– Parodyk ranką!
Vaikinas išvyniojo iš skepetos ranką, ir 

Gudelis dar iš tolo pamatė, kad ji visa ligi 
alkūnės raudona ir ištinusi.

– Kurgi tu dieną buvai? Ko lig šiol nesikrei-
pei pas gydytoją?

Vaikinas patylėjo, ilgai pažiūrėjo į ranką, 
pažvelgė Gudeliui į akis ir pasiteisino:

– Dieną reikėjo darbą baigti – šeimininkas 
neišleido, o dabar ligoninės uždarytos… 
daktaras nebepriims…

– Ligoninės uždarytos, daktaras nebep-
riims, – pamėgdžiojo atėjusįjį Gudelis, – o 
į vaistinę beldies nors ir vidunaktį! Kad ir 
vaistinė naktimis uždaryta, to nežinai! Nėra 
ko po vaistines naktimis trankytis – tau reikia 
greičiau kreiptis pas gydytoją.

– Man tik milčiukų kokių nuo galvos ir dėl 
prakaito… Rytoj šventė – Kalėdos…

– Kokių tau milčiukų, – nedavė pabaigti 
sutrukdytas lotynų virtuvės kulinaras, – tau 
ne milčiukų reikia, bet operacijos: tau ranką 
reikia iki peties nupjauti; matai, kad jau 
prasidėjo gangrena. Greičiau eik pas daktarą, 
nes tuoj bus jau vėlu.

Vaikinas nustebo, ištempė akis ir, suėmęs 
sveikąja ranka sopamąją, balsu pravirko.

– Greičiau bėk pas daktarą, ko dar stovinėji! 
– rūsčiai sušneko Gudelis.

Nelaimingasis norėjo dar ką pasakyti, bet, 
pamatęs, kad prie jo artinasi piktas pasiši-
aušęs darbininkas, vyniodamas skarmalais 
ranką, išėjo.

Užrakinęs duris, Jonas vėl nuėjo už in-
daujų ir, kaip nieko nebūta, nuvirto ant savo 
čiužinio.

Gatvėje Gudelis išgirdo: lyg šuo sustaugė, 
lyg vėjas sušvilpė. Įsiklausė. Bet tuo metu 
dingtelėjo jam į širdį mintis, kad žmogus leis-
tas grožiui ir pareigai, ir tas neišaiškinamas 
prigimties instinktas pervėrė jam širdį: jis su-
prato negerai padaręs; suprato ne teisę apėjęs, 
o šventvagiškai sulaužęs didžiausią žmogaus 
pareigą; be to dar jis pamatė, kad vaikinui iš 
tikrųjų gresia pavojus, kad vienintelis vaistas 
besulaikyti gangrenai – tai kuo veikiausiai 
aptepti ranką jodu, pridėti kompresą ir tuojau 
nugabenti nelaimingąjį į ligoninę…

Išėjo jis iš vaistinės it sunkia našta nešinas. 
Jau nebelinksmino jo nei Kalėdų šventė, nei 
giedras žiemos rytas… ir pirmą kartą savo 
gyvenime giliai susimąstė…

Dabar ponas Gudelis turi savo vaistinę, 
turi gražią žmoną, vaikų, gražų butą, bet ir 
krislo neturi tos laimės, kurios pavydėjo savo 
principalui Kalpokui.

Kasmet, kada jo vaikai žaidžia apie eglutę, 
o graži, viskuo patenkinta žmona dalina 
jiems brangias dovanas, Gudelis atsimena 
tą nelemtą Kūčių naktį. Nors jis ir dalyvauja 
savo šeimos iškilmėse, tačiau nesidžiaugia ir 
jaučiasi it svetimas ar ne savo vietoje. Gavęs 
progos, jis dingsta savo kabinete ir žiūri pro 
langą į žibančią danguje Kalėdų žvaigždę…

Naktį jis blogai miega; tai sapnuoja tą 
vaikiną, tai seniai jau mirusį Joną…

1912 m.
(Antanas Vienuolis. Raštai. T.I. – Vilnius, 1985.)

Eduardas Mieželaitis

TREJOS DEVYNERIOS
(Ištrauka)

Parėjome. Mediniais laiptukais užlipome 
į kuklią, bet jaukią rašytojo mansardą. Jis 
priėjo prie spintelės, išėmė du mažus stikli-
ukus ir plokščią stiklinį flakoną. Flakonas 
buvo  pripildytas žalsvai rusvo skysčio, 
dugne matėsi kelios juosvos šaknelės, žolių 
trupiniai…

– Brrr… – nusijuokė jis. – Atvėsom… 
reikia sušilti. Pamėgink…

Išlenkiau stiklelį. Jis pripylė antrą.
– Daug negausi. Tai labai brangus ir retas 

gėrimas. Tokio niekur negausi, tik pas mane. 
Aš pažįstu žoleles… pats renku… pačias 
rečiausias… Pats gaminu antpilą…

– Kokios čia žolės?
– Et, daugybė… trejos devynerios… Ne 

visų net pavadinimus žinau… šis antpilas – 
geriausias vaistas nuo visko…

Jis iš tiesų buvo vaistininkas. Pats gam-
ino vaistus. Daugeliui jis ir liko keistas 
vaistininkas, kuris dieną rūpestingai triūsė 
už prekystalio, o naktį, kada jo vaistais mig-
domi žmonės sveikai miegojo, šioje kuklioje 
mansardoje ilgai negesdavo žiburys. Sau 
jis vaistų miegui ir ramybei neturėjo: per 
ištisas naktis gamindavo kitokius vaistus, 
vaistus žmonių širdims gydyti, kad jos būtų 
geresnės, švelnesnės. Matydavo jį žmonės 
ilgai klaidžiojantį ežerų arba Šventosios pa-
krantėmis, rasotomis pievomis arba minantį 
Anykščių šilelio samanas. Jis kruopščiai 
rinkdavo retas žoleles ir pildavo iš gėlės žiedo 
taurės į savo indą mažą saulutę – riedantį rasos 
lašelį. Keistas, labai keistas buvo Anykščių 
vaistininkas. Ir nemaža geriausių vaistų užk-
ietėjusioms žmonių širdims gydyti per ilgą 
savo gyvenimą pagamino šis baltas, pailgo 
veido, šviesių akių žmogus.

Išgėriau tų trejų devynerių, ir iš karto atšilo 
gyvenimo pagairėje sužvarbusi, žiaurumo, 
apgaulės, melo vėjų ir skersvėjų supūsta 
mano širdis. Tikro dievų nektaro maloni ši-
luma nutekėjo gyslomis, išsisklaidė po visą 
kūną. Atsigavo tikros žmogiškos šilumos 
paragavusi širdis. Geras, stebuklingas buvo 
vaistininkas – šitas Anykščių keistuolis. 
Stebuklingos buvo jo trejos devynerios…

* * *

(Turbūt skaitytojas suprato, kad čia 
rašoma apie provizorių, rašytoją

Antaną Žukauską – Vienuolį – Red.).

(Eduardas Mieželaitis.
Čia Lietuva. – Vilnius,1978)
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Išleistuvės nebuvo iškilmingos: įteikė atestatus,  išklausėme 
linkėjimų ir išsiskirstėme, nesulaukę aušros. Gal tai ir buvo 
simboliška, nes aušrą dar negreit išvydome… Išleistuves  mena 
nuotrauka, kurioje – centre sėdi mokyklos direktorius, A. Vi-
enuolis, kapelionas, o iš krašto (kaip “prielipai”) – partorgas 

ir komsorgas. Abiturientės – tautiniais drabužiais, o vaikinai 
– kas ką turėjom.

Kol visi laikė abitūros egzaminus, tėvuko dėka, kuris bendra-
vo su vaistininkais, net į kaimo pirtį juos kviesdavosi, pažinojo 
ir A. Vienuolį, buvau priimtas į Anykščių Hoppeno vaistinę 
mokiniu. Tėvai džiaugėsi, kad turės savo vaistininką. Menkas 
dar iš manęs buvo vaistininkas, tiko tik gaminti “mosčiai “ nuo 
niežų, kurių po karo netrūko. Vaistinėje atmosfera lenkiška – 
slogi, darbas – nuobodus, ta pati įkyrėjusi nuo niežų “mostis”.

Su niekuo nepasitaręs, parašiau pareiškimą į Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakultetą, kurį nuvežė draugas. Laikyti sto-
jamųjų egzaminų nenorėjo leisti nei tėvai, kurie nieko nenorėjo 
žinoti apie jokias studijas, nei vaistinės vedėja. Gavau “palai-
minimą” tik tada, kai pasakiau, kad studijuosiu neakivaizdiniu 
būdu (nors tada tokių studijų nebuvo). Ir taip tapau studentu.

A. Vienuolis mokytojavo tik vienerius metus. Studijų 
metais dažnai jį lankydavau Anykščiuose. Sunkūs pergyven-
imai jį slėgė dėl vaikų likimo. Iš tremties sūnų Stasį pasisekė 
susigrąžinti tik pažįstamų dėka. Apie dukrą, pa-
sitraukusią į Ameriką, ilgai neturėjo jokių žinių. 
(Sūnų Stasį pažinojau nuo studijų laikų – jis 
mums vedė organinės chemijos darbus. Vėliau 
bendravome, kai jis dirbo Platelių vaistinės 
vedėju. Beje, A. Vienuolis labai mėgo Platelius).

Rašytojas buvo renkamas Lietuvos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Jis keldavo 
klausimus, kurie nepatiko to meto valdžiai – dėl 
apleistų lietuvių gyvenviečių, dėl lietuvių kalbos 
Vilniaus krašte, o taip pat Baltarusijoje ir Lenki-
joje. Nei gyvenime, nei kalbose netoleravo melo 
ir neteisybės. Domėjosi auklėtinių atsiekimais 
moksle, o vėliau – darbe. Mane klausinėdavo apie 
specialybę, apie darbą, nors studijuoti farmaciją 
jis man nepatarė. Įdomūs pokalbiai su juo buvo 
man grįžus atostogų iš Tolimųjų Rytų–- jį domino 
viskas – ir gamta, ir žmonės, ir darbas.

Sveikindavome auklėtoją gimtadienių, jubiliejų progomis. 
Pastatyta nauja Anykščių mokykla buvo pavadinta A. Žukaus-
ko-Vienuolio vardu.

1952 metais parašė romaną “Puodžiūnkiemis”, kuriuo jis 
nebuvo patenkintas, nes to meto cenzūra vertė jį taisyti. Apie 

tai jis sakė ne kartą.
Didelių A. Vienuolio pastangų dėka 

iš Zakopanės į Anykščius buvo perkelti 
Jono Biliūno palaikai. Labai jis džiaugėsi, 
matydamas daug žmonių, kurie dalyvavo 
J. Biliūno perlaidojimo iškilmėse. Savo 
testamente net ir jis prašė, kad jį palaidotų 
šalia Jono Biliūno. Vėliau jis sielojosi, kad 
J. Biliūno kapas apleistas, neprižiūrimas, ir 
pakeitė net savo testamentą, kuriame rašė, 
kad nenori, kad ant jo kapo laipiotų ožkos, 
ir prašė palaidoti šalia savo namo, kuriame 
jis gyveno.

A. Vienuolio gyvenimo žvakė užgeso 
staiga, jo darbo kambaryje. Sunku pasakyti, 
kiek ji sušildė žmonių širdžių, kiek ji nus-
kaidrino protų, pasekusių jo pėdomis. Kiek 
gražių knygų paliko ateinančioms kartoms.

Žmonių minios ėjo atsisveikinti su 
A. Vienuoliu. Mes, buvę jo auklėtiniai, jį 

palydėjome į amžinojo poilsio vietą, kaip jis prašė, šalia jo 
namų, ne iš pareigos, o vedini dėkingumo už tai, kad jis išmokė 
grumtis su gyvenimo vėjais ir neprarasti žmogiškumo.

Rašytojo A. Vienuolio namuose po mirties buvo įkurtas jo 
memorialinis muziejus. Pirmoji šio muziejaus direktorė buvo 
mano giminaitė, lituanistė Ona Sedelskytė. Apie A. Vienuolį ji 
parašė ne vieną apybraižą. Ji direktoriavo neilgai, nes atsirado 
“veikėjų”, kurie šiose pareigose norėjo matyti savą žmogų. 

Anykščiuose renkamės įvairiomis progomis, bet, deja, 
kasmet A. Vienuolio auklėtinių atvyksta vis mažiau… Aplan-
kome A. Vienuolio kapą, nusifotografuojame prie paminklo. 
Jaučiamės tarsi susitikę su Auklėtoju, pabendravę su juo ir 
skirstomės tikėdamiesi, kad tai dar ne paskutinis kartas…

2002 metų vasario mėn.
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PRATĘSTAS NERECEPTINIŲ VAISTŲ 
PARDAVIMO TERMINAS
Sveikatos apsaugos ministras K. R. Dobrovolskis iš dalies pakeitė 
2001 m. gegužės 29 d. įsakymą „Dėl reikalavimų vaistų pakuotės 
ženklinimui ir informaciniam lapeliui Lietuvos Respublikoje patvir-
tinimo“. Vaistų platinimo įmonėms sudaroma galimybė realizuoti 
likučius vaistų, kurių pakuočių ženklinimas neatitinka nustatytų 
reikalavimų.

Nereceptinių vaistų pardavimo terminas pratęsiamas iki 2002 m. 
birželio 30 d.

Įsakymas parengtas atsižvelgiant į būtinybę pakeisti nustatytą 
nereceptinių vaistų, kurių pakuočių ženklinimas neatitinka nustatytų 
reikalavimų, pardavimo terminą. Jį siūloma pratęsti, nes vaistų plat-
inimo įmonės turi nemažus šių vaistų likučius. Likučiai susidarė dėl 
išankstinių vaistų tiekimo sutarčių su gamintojais sudarymo bei dėl 
to, kad Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai patvirtinus naują LR 
įregistruotų nereceptinių vaistų sąrašą, dalis receptinių vaistų buvo 
priskirti nereceptiniams vaistams.

Įsakymas Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 
29 d. įsakymo Nr. 308 „Dėl reikalavimų vaistų pakuotės ženklinimui 
ir informaciniam lapeliui Lietuvos Respublikoje patvirtinimo“ dali-
nio pakeitimo ir papildymo įsigalios nuo jo paskelbimo „Valstybės 
žiniose“.

Gabrielė APANAVIČIENĖ
Vyriausioji specialistė l. e. vedėjos pareigas

„Lietuvos rytas“
2002 m. sausio 30 d.

Skolų grandinė surakino ir vaistines, ir 
ligonius
Su receptu – į maratoną po vaistines. Tai laukia daugelio ligonių, 
kuriems išrašomas receptas kompensuojamajam vaistui. Kol žmogus 
suras jam paskirtą vaistą, teks aplankyti ne vieną vaistinę.

Kas tai – vaistinių protesto forma prieš ligonių kasas, ne-
grąžinančias skolų už jau realizuotus kompensuojamuosius vaistus?

„Norint turėti vaistų, pirmiausia reikia turėti pinigų“, – paaiškino 
Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociacijos direktorius Rimantas 
Žemaitis.

Pinigų šiandien neturi ne tik vaistinės, kurioms ligonių kasos šiuo 
metu skolingos per 180 mln. litų. Grandinė tęsiasi toliau – iš finansų 
duobėje atsidūrusių vaistinių maždaug 300 mln. litų neatgauna vaistų 
tiekėjai, o šie įsiskolinę vaistų gamintojams.

Gamintojai už vaistus ėmė reikalauti sumokėti iš anksto, todėl kai 
kuriose vaistinėse ir pritrūko kompensuojamųjų vaistų.

– Padėtis yra visiškai bloga. Blogiau jau nebegali būti. Skolos 
už vaistus – didžiausia problema, kurią šiandien reikia spręsti, – in-
terviu „Lietuvos rytui“ pripažino ir Valstybinės ligonių kasos (VLK) 
direktorius Saulius Janonis.

– Iš kur tokios skolos?
– Skolos atsiranda tada, kai išleidi daugiau pinigų negu jų turi.
Trejus metus iš eilės mažėjo Privalomajam sveikatos draudimo 

fondui (PSDF) skiriama lėšų suma. Kita vertus, buvo nuolat plečiamas 
kompensuojamųjų vaistų sąrašas, neatsižvelgiant į tai, kiek pinigų 
mes turime.

Kompensuojamųjų vaistų sąrašas pernai mums kainavo 400 
milijonus litų, o pinigų tam teturėjome 300 milijonų litų. Rezultatas 
– skolos.

Dėl to neretai kaltinamos ligonių kasos. Taip, mes mokame pini-
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Bandymas užlopyti biudžeto skyles
Prov. Daiva Dututienė

Mažėjantis sveikatos sistemos finansavimas ir didėjančios ligonių 
kasų skolos neramina ne tik vaistininkus, vaistų tiekėjus, bet ir jų 
gamintojus. Vaistų gamintojų asociacija (VGA), siekdama sužinoti 
Sveikatos apsaugos ministerijos poziciją, sprendžiant susidariusias 
problemas praėjusių metų pabaigoje, inicijavo susitikimą su sveika-
tos apsaugos ministru Konstantinu Romualdu Dobrovolskiu. Pasak 
VGA pirmininko Algimanto Blažio, iki šiol naudotos priemonės 
buvo neefektyvios. Apie tai byloja ir Vilniaus teritorinės ligonių 
kasos (VTLK) atlikti skaičiavimai. Jei prieš dvejus metus vieno 
kompensuojamųjų vaistų recepto kaina buvo 22 litai, tai šių metų 
spalį ji išaugo iki 45 litų. A. Blažys tvirtina, kad politikai išsigando 
VGA siūlymo didinti paciento priemoką už vaistinėje perkamus 
kompensuojamus vaistus, kuri „priverstų pacientą dalyvauti kom-
pensuojamojo vaisto paskyrime“, ir problemos sprendimą „užkrovė 
ant gydytojų pečių“. Sprendimas sudaryti komisijas ir tikrinti, „kaip 
kuris gydytojas išrašo kompensuojamus vaistus“, VGA pirmininko 
nuomone, atneš daugiau sumaišties nei naudos. „Juk ir ligoniai gali 
papirkinėti gydytojus, tad vieniems pacientams, kurie „tarsis su 
gydytoju“, bus išrašomi vaistai, o kitiems ne,“ – tikino A. Blažys.

Trys pagrindinės planuojamos darbo kryptys
Praėjusių metų gruodžio mėn. įvyko Vyriausybės strateginio 

planavimo komiteto posėdis, skirtas vaistų kompensavimo ir ligonių 
kasų skolų augimo problemoms spręsti. Pasak sveikatos apsaugos 
ministro, posėdyje buvo pasiūlyti trys galimi susidariusių problemų 
sprendimo būdai: aktyvus darbas su gydytojais, kurie išrašo vaistus, 
su farmacininkais, kurie vaistus išduoda pacientui, ir su pačiais 
pacientais. Nustatytoms grupėms buvo parengti priemonių planai, 
kuriuos įgyvendinus būtų sutaupyta po 30 milijonų litų kiekvienoje.

Iki šių metų liepos 1 dienos SAM turi parengti dešimties 
pagrindinių, brangiausių gydomų ligų diagnostikos ir gydymo 
metodikas. Vėliau analogiškai bus rengiamos kitų ligų gydymo 
metodikos.

Iki šių metų vasario pabaigos planuojama parengti ir įdiegti 
paciento vaistų pasą. Ši receptų knygutė būtų griežtos apskaitos 
dokumentas, kuris padėtų kontroliuoti paskirto gydymo efektyvumą 
ir išrašomų kompensuojamųjų vaistų receptų skaičių.

K. R. Dobrovolskio manymu, sunkiausiai įgyvendinamas punk-
tas yra kompensuojamųjų vaistų išrašymo normatyvų gydytojams 
nustatymas ir įdiegimas, nes kiekvienas gydytojas turi skirtingas 
ligonių grupes.

Ministras tikino, kad sudarytos 5 ekspertų darbo grupės neieškos 
prasižengusiųjų nustatytai kompensuojamųjų vaistų paskyrimo 
tvarkai gydytojų, o atliks regioninę kompensuojamųjų vaistų 
išrašymo analizę. Surinkta medžiaga, turėtų pagelbėti kuriant ligų 
gydymo metodikas.

Dar praėjusiais metais turėjo būti teikiami Vyriausybei tvirtinti 
ir Seimui svarstyti dviejų svarbių įstatymų – Sveikatos draudimo 
ir Farmacinės veiklos – projektai. Farmacinės veiklos įstatymas, o 
ypač du jo straipsniai – reguliuojantys vaistų nuosavybės klausimą 
ir vaistinių steigimo atstumą nuo Būtinojo aprūpinimo vaistinės – 
buvo ilgai svarstomi įvairiose darbo grupėse. Ministras mano, kad 
svarstymui gali būti pateikti du alternatyvūs šio įstatymo projektai. 
Taip pat yra parengtas ir atsarginis variantas: jei bus atmesti abu 
siūlomi variantai, teks priimti atskirus įstatymo straipsnius, reika-
lingus integracijai į Europos Sąjungą.

Darbas su pacientais atidėtas geresniems laikams
Darbui su pacientais buvo parengtas veiksmų planas, į kurį 

įėjo kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų nustatymo metodikos 

pakeitimas, ligų, kompensuojamų 100 proc., sąrašų peržiūrėjimas, 
bereceptinių vaistų išbraukimas iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo, 
naujo Sveikatos draudimo įstatymo parengimas, kompensuojamųjų 
vaistų B sąrašo sutrumpinimas, vaistų poreikio analizė ir kt.

Vyriausybės strateginio planavimo komiteto posėdyje buvo 
pateikta nauja bazinių kainų nustatymo metodika, tačiau po ilgų 
diskusijų vis vien buvo palikta galioti senoji tvarka. Argumentas 
vienas – jei su „Lietuvos Telekomu“ deramasi dėl kelių centų, tai 
kelių litų priemoka už kompensuojamus vaistus pacientams būtų 
nepakeliama našta.

Lėšų turėtų nemažėti
K. R. Dobrovolskis tikino, kad paskaičiavus turimas lėšas, 

„vaistų kompensavimas turėtų išlikti tame pačiame lygyje, šiuo metu 
jis yra ne ką mažesnis, nei pas kaimynus, netgi tris kartus didesnis, 
palyginus su latviais“. „Gerėja vaizdelis ir su skolų grąžinimu“, šiuo 
metu SODRA atsiskaitė su Privalomojo sveikatos draudimo fondu. 
Nutarta pusę skolos skirti atsiskaitymui su vaistinėmis, pusę – su 
gydymo įstaigomis.

Ministras tikisi, kad koreguojant valstybės biudžetą sveikatos 
apsaugai bus skirta dar papildomai lėšų (apie 16 mln. litų). Taip pat 
finansiškai paremti pažadėjo ir Krašto apsaugos ministerija.

Funkcijų perskirstymas tarp Sveikatos apsaugos minis-
terijos, Farmacijos departamento ir Valstybinių ligonių kasų

Valstybinė ligonių kasa (VLK) įsteigta premjero įsakymu prie 
Vyriausybės ir tiesiogiai pavaldi Vyriausybei, tad Sveikatos ap-
saugos ministerija mažai turi jai įtakos, o teritorinėms ligonių kas-
oms SAM apskritai jokios įtakos neturi. Pasak K. R. Dobrovolskio, 
ministerija norėtų glaudžiau bendradarbiauti ir kontroliuoti kasas, 
todėl ruošiamasi keisti VLK pavaldumą, paverčiant ją institucija 
prie SAM.

Planuojama reorganizuoti ligonių kasas ir iš dabar esančių 
vienuolikos palikti penkias regionines. Mažinant kasų adminis-
traciją, bet paliekant tą patį ekspertų skaičių, tikimasi sutaupyti 
apie 1 milijoną litų.

Pastaruoju metu ministerija sulaukia daug priekaištų dėl per 
didelio Farmacijos departamento (FD) savarankiškumo, tad planuo-
jama peržiūrėti FD prie SAM statusą. Ministras pasakojo, kad Vyr-
iausybės strateginio planavimo komitetas siūlė sveikatos apsaugos 
ministerijai susigrąžinti Farmacijos departamentą į savo globą.

VGA nariai nusiteikę skeptiškai
Asociacijos narių nuomone priimti sprendimai vaistų kompen-

savimo srityje esminių permainų nepadarys, todėl išlaidos vaistams 
kompensuoti nesumažės, priešingai, ligonių kasų išlaidos ir toliau 
auga: vietoje planuotų 310 mln., išleista 400 mln. litų. Praėjusių 
metų spalį vaistams kompensuoti buvo skirta rekordinė suma – 40 
mln. litų.

VGA nariai mano, kad kuriamų gydymo metodikų nauda yra 
abejotina, nes jos leis nedidelei vaistų grupelei įgyti pranašumą prieš 
kitus vaistus, o gydytojai neteks pasirinkimo laisvės. Parengus šias 
metodikas, išlaidos gali dar labiau išaugti, nes jos bus kuriamos 
pagal naujausias ir brangiausias gydymo technologijas. Neatmetama 
galimybė, kad didesnės vaistų kompanijos turės įtakos metodikos 
rengėjams. Asociacija siūlė, kad rengiant metodikas pirmiausia būtų 
atsižvelgta į farmakoekonomiką.

Paciento paso įdiegimą VGA nariai pavadino morališkai pasenu-
siu metodu, kuris, geriausiu atveju, gyvuos du metus, ir siūlė iš karto 
pereiti prie modernios ne ką brangesnės kompiuterinės apskaitos.

VGA pirmininko nuomone, „nėra valstybinio požiūrio, nes 
valdžia vengia radikalių sprendimų“. Prognozės liūdnos: per tris 
pirmuosius šių metų mėnesius bus išnaudota pusė metinių vaistams 
kompensuoti skirtų lėšų, o pritrūkus lėšų didmenininkai ir vaistin-
inkai atsisakys išduoti vaistus pagal kompensuojamus receptus. 
Pasak A. Blažio, su tokia politika einame tiesiai į duobę.

gus ir jeigu neatsiskaitome, lyg ir turėtume būti dėl to kalti. Tačiau 
problema yra ta, kad VLK įtaka priimant sprendimus, kokį vaistą 
kompensuoti, o kokį – ne, iki šiol buvo minimali.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo taryba, ir sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu sudaryta komisija, spręsdama, kompensuoti 
vaistą ar ne, būdavo linkusi vadovautis pacientų interesais. Tuo tarpu 
ekonominiai ar finansiniai motyvai dažniausiai likdavo antrame plane.

– Galiausiai nuo to nukentėjo pacientai – jiems tenka lakstyti 
po vaistines ir ieškoti vaistų. Ar jums apie tai žinoma?

– Apie tai, kad kai kurios vaistinės nebeišduoda kompensuojamų-
jų vaistų, išgirdau prieš gerą mėnesį ir visoms teritorinėms ligonių 
kasoms (TLK) daviau nurodymą išnagrinėti padėtį.

Paaiškėjo, jog kompensuojamieji vaistai tiesiog tiekiami ne visoms 
vaistinėms. Bet tokių vaistų suvartojimas, mūsų žiniomis, šiuo metu 
nėra sumažėjęs.

Kita vertus, nemanau, kad turiu moralinę teisę reikalauti iš vais-
tinių, kad jos garantuotų aprūpinimą vaistais.

– Paskutinės eilėje prie pinigų – farmacijos bendrovės. Ar tai, 
kad jos negauna pinigų už Lietuvoje realizuotus vaistus, nereiškia, 
kad jos kredituoja mūsų valstybę?

– Jei valstybė prisidarė skolų, vaistininkai neturėtų kredituoti 
valstybės. Vyriausybė patvirtino skolų grąžinimo tvarką, pagal kurią 
vaistininkų skolas perims finansinė institucija.

Šiuo projektu yra susidomėję keletas bankų, pasirengusių supirkti 
iš vaistinių ar didmeninės prekybos įmonių skolas. VLK su banku 
pasirašytų sutartį, pagal kuria su juo atsiskaitytume per kelerius 
metus. Ligonių kasos nurašytų savo skolas vaistininkams ir liktų 
skolingos bankams.

– Vaistų tiekėjai nuogąstauja, kad jiems gali tekti mokėti 
palūkanas už šį komercinį projektą. Kaip bus iš tiesų?

– Yra keletas variantų. Galbūt palūkanas galėtume pasidalyti – 
pusę mokėtų VLK, kitą pusę – vaistininkai ir vaistų tiekėjai. Kitas 
variantas – neprarandame vilties derėtis dėl to, kad galbūt įmanoma 
skolas supirkti už mažesnę sumą nei šiandien jos vertos.

– Iš kokių lėšų VLK atiduos skolas bankams?
– Iš to paties VLK biudžeto. Skolų grąžinimas prasidėtų tik kitais 

metais.
Kiekvienais metais planuodami PSDF biudžetą, jame numatytume 

lėšų skoloms grąžinti. Mes neatimtume lėšų iš to portfelio, kuris 
kasmet skiriamas kompensuojamiesiems vaistams. Pinigų suma 
vaistams kompensuoti galbūt net turėtų didėti.

– Jeigu išspręsite skolų problemą, ką darysite, kad neatsirastų 
naujų skolų? Pinigų kompensuojamiesiems vaistams, kaip pats 
sakėte, nėra skirta tiek, kiek kainuoja dabartinis vaistų sąrašas?

– Šiemet susidaro 70 mln. litų deficitas, nes kompensuojamiesiems 
vaistams skirta 326 mln. litų.

Turime parengę planą, kaip stabdyti skolų augimą. Vienas galimų 
pinigų šaltinių – vaistų kainų mažinimas. Tikimės, kad įmanoma rasti 
kompromisų su vaistų gamintojais.

Galima persvarstyti ir antkainių nustatymo tvarką – galbūt kokių 
10 mln. litų būtų galima sutaupyti ir vaistų tiekėjų bei vaistininkų 
sąskaita.

Trečias dalykas – sistemos racionalizavimas. Pavyzdžiui, receptų 
knygelės. Jos padėtų kontroliuoti ne tik pacientus, bet ir gydytojus 
– kad vienas gydytojas žinotų apie kito veiksmus.

Dabar neretai būna, kad gydytojai tam pačiam pacientui antrą 
kartą išrašo tų pačių vaistų. Pacientai neprieštarauja, nes jie linkę 
kaupti atsargas.

Receptų knygelės, dėl kurių niekas per daug nenukentėtų, leistų 
sutaupyti 10–20 mln. litų.

Be to, per pirmąjį šių metų ketvirtį turi atsirasti dešimties pačių 
brangiausių ligų, kurioms išleidžiami du trečdaliai visų lėšų, gydy-
mo metodikos. Vėliau atsiras ir kitų ligų gydymo metodikos. Be šio 
dokumento diskusija su gydytoju – teisus jis ar ne, skirdamas tam 
tikrus vaistus – neturi realaus pagrindo.
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„Kauno diena“
2000 m. vasario 14 d.

Farmacijos rinkai gresia paralyžius
Bandymai gelbėti skolų smaugiamą sveikatos apsaugos 
sistema gali išprovokuoti vaistų kainų šuolį
Renaldas Gabartas

Nors apie ydingą asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo ir 
vaistų kompensavimo sistemą be atokvėpio kalbama maždaug trejus 
pastaruosius metus, medicinos politikos strategams bei reformato-
riams taip ir nepavyko rasti efektyvaus problemų sprendimo. To 
padarinys – 2002-ųjų sausį Valstybinės ligonių kasos (VLK) skolos 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už reabilitacinį gydymą bei 
vaistinėms už kompensuojamuosius vaistus perkopė 350 mln. litų.

Vaistinių eutanazija
Praėjusiųjų metų rudenį bene pirmą kartą Lietuvos medicinos 

istorijoje įsiskolinimai už kompensuojamuosius vaistus tapo didesni 
už skolas ligoninėms. Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociaci-
jos valdybos pirmininko Remigijaus Mielinio teigimu, VLK skola 
vaistinėms šiuo metu siekia maždaug 186 milijonus litų. Vaistinės 
beveik 200 mln. litų skolingos vaistų tiekėjams, todėl šie savo ruožtu 
nesugeba atsiskaityti su gamintojais. Nors įstatymai įpareigoja už 
suteiktas paslaugas ir medikamentus sumokėti per 40 dienų, dabar 
farmacininkai gauna pinigus už praėjusiųjų metų liepą.

Į didžiausių šalies didmeninės prekybos medikamentais įmonių 
dešimtuką patenkančios firmos negali atgauti nuo kelių iki kelio-
likos milijonų litų. Dalis jų teigia nebeišgalinčios toliau kredituoti 
valstybės, todėl svarsto galimybę visiškai pasitraukti iš verslo. Jei 
taip įvyktų, tikėtina kad kuriam laikui sutriktų vaistų tiekimas ir kai 
kurių preparatų pradėtų trūkti.

Ypač skausmingai tai pajustų ligoniai, kuriems būtini kompensuo-
jamieji medikamentai – kai kurios vaistinės jau dabar jų užsakinėja 
tik tiek, kiek gauna pinigų iš Ligonių kasų. Įvairių negalavimų kamu-
ojami žmonės priversti migruoti iš vienos vaistinės į kitą, ieškodami 
reikiamų piliulių, arba turi rinktis brangesnius nekompensuojamus 
jų analogus.

Net ir bendrovės, turinčios platų vaistinių tinklą ir sąlyginai 
tvirtą finansinį užnugarį (pavyzdžiui, „Vilniaus prekybos“ įmonių 
grupei priklausančios „Euro vaistinės“), prieš kurį laiką ketinusios 
pasinaudoti šiais koziriais bei išplėsti savo klientų ratą, dabar dūsta 
po kompensuojamųjų vaistų receptų lavina.

Neoficialiai kalbama, kad pasinaudoti farmacijos verslą žlugdančia 
politika ir savotišku Trojos arkliu įsiveržti į Lietuvos rinką gali nebent 
didžiųjų užsienio kompanijų atstovybės, turinčios milžiniškų apyvar-
tinių lėšų rezervų. Tuo tarpu vietiniai rinkos dalyviai iš žaidimo bus 
priversti pasitraukti jau po vieno dviejų mėnesių, nes kreditorinių 
įsipareigojimų našta jau seniai pasiekė kritinę ribą.

Kalbinti farmacininkai piktinosi, jog Valstybinės ligonių kasos 
tam tikra prasme skatina „natūralią atranką“ ar netgi praktikuoja 
„juridinių asmenų eutanaziją“.

Beje, per keletą pastarųjų metų iš beveik 300 bendrovių būrio, 
užsiimančių didmenine medikamentų prekyba, šiuo metu liko gal 50.

R. Mielinis pripažino, kad dalis jų susijungė ar pakeitė veiklos 
sritį, tačiau kai kurios bankrutavo dėl necivilizuotų verslo sąlygų.

„Reikia pripažinti ir tai, kad dėl susidariusių problemų kalta ne 
vien Valstybinė ligonių kasa. Kai kurios vaistinės naudojasi sudėtinga 
situacija ir „kardamos šunis“ ant VLK apgaudinėja tiekėjus, skelbia 
fiktyvius bankrotus ir t.t. Vaistinės tiekėjams nemažai skolingos ir už 
kompensuojamuosius medikamentus“, – sakė R. Mielinis.

Prognozuojama griūtis
Komentuodamas šias problemas Seimo Sveikatos reikalų komitete 

dirbantis Liberalų frakcijos narys Juozas Matulevičius stebėjosi, 
jog, svarstant 2002-ųjų sveikatos apsaugos biudžetą, į susikaupusias 

Ką rašo Lietuvos spauda

Dar vienas šaltinis, leidžiantis taupyti – valstybės išmokos dydžio 
mažinimas. Bet šios projekto dalies Vyriausybė laikinai atsisakė.

Daugiausia nepasitenkinimo kelia limitai, kurie turėtų būti nus-
tatyti gydytojams.

Tarkim, gydytojas kas mėnesį išrašo vaistų už 1000 litų. O jeigu 
jam sumažintume tą sumą iki 950 litų? Ar jis neatrastų būdų, kaip 
tai padaryti, nepakenkdamas pacientams? Paieškojus kitų gydymo 
variantų, visai realu sutaupyti 2–3 proc. lėšų.

Apskaičiavome, kad jei prie sistemos racionalizavimo prisidėtų 
visi – valstybė, vaistų gamintojai, tiekėjai, vaistininkai ir pacientai, 
vaistams išleistume 340 mln. litų. Dar 10 mln. litų sutaupytų gydy-
tojai.

– Vaistų gamintojai skundžiasi, jog nesutampa jų ir ligonių 
kasų duomenys apie šalyje realizuotus vaistus. Suma, kurią 
deklaruoja VLK, sumokėjusi už vienos ar kitos firmos vaistus, 
yra didesnė už tą, kurią deklaruoja juos gavusi firma.

– Yra prielaidų manyti, kad šalyje egzistuoja tam tikras paralelinis 
vaistų importas, kai vaistai įvežami iš kitos šalies be Lietuvoje veiki-
ančių bendrovių atstovybių žinios.

VLK yra suinteresuota nuo to apsaugoti rinką ir vaistų gaminto-
jus – jeigu sugebėtume tai padaryti, yra didelė tikimybė, kad vaistų 
gamintojai sumažintų vaistų kainas.

Manoma, kad tam tikra apsaugos priemone galėtų tapti bande-
rolės – panašios į tas, kurios klijuojamos ant cigarečių ar alkoholinių 
gėrimų. Nustačius, kad pagal receptą gali būti išduotas vaistas tik su 
banderole, paralelinis importas būtų pristabdytas.

„Respublika“
2002 m. sausio 31 d.

Valstybinę ligonių kasą krečia korupci-
jos drugys
STT sulaikė Medicinos ir ekspertizės skyriaus pareigūną, 
pardavinėjusį tarnybinę informaciją
Aušrinė Šėmienė

Valstybinę ligonių kasą sukrėtė dar vienas skandalas. Vakar 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai sulaikė kasos 
Medicinos ir ekspertizės skyriaus vyr. ekspertą Gintautą Kan-
apicką. Įtariama, kad tarnautojas, pasinaudodamas tarnybine 
padėtimi, savanaudiškais tikslais už piniginį atlygį suteikdavo 
farmacijos bendrovėms tarnybinę informaciją.

Sulaikė namuose
STT spaudos atstovės Elenos Martinonienės teigimu, pareigūnai 

tokia informacija laiko duomenis apie tam tikrų vaistų pardavimo 
kiekius, vaistus išrašančių gydytojų sąrašus bei kitas konkuruojanči-
oms farmacijos bendrovėms svarbias žinias.

36 metų G. Kanapickas buvo sulaikytas vakar ryte namuose. 
Atlikdami kratas, pasak spaudos atstovės, pareigūnai rado juos 
sudominusių daiktų bei dokumentų. G. Kanapickas sulaikytas 48 va 
landoms, iškelta baudžiamoji byla, pradėtas parengtinis tardymas.

Į darbą – su STT palyda
Vakar Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktorius Saulius Janonis 

„Respublikai“ sakė, jog buvo nustebęs, kai G. Kanapickas į darbą 
atvyko su STT pareigūnais. Šie informavo kasos vadovybę apie savo 
ketinimus ir tarautojo darbo vietoje atliko kratą.

S. Janonis tvirtino, jog G. Kanapickas, be kitų darbų, buvo 
atsakingas ir už išlaidų vaistams kompensuoti analizę. Tačiau jo 
darbas nebuvo susijęs su konfidencialia informacija, be to, tarnautojas 
negalėjo daryti jokios įtakos ligonių kasų sprendimams.

„Be to, jo kompiuteris buvo visiškai izoliuotas nuo kitos VLK 
esančios informacijos, – teigė direktorius. – Jo kompiuteryje esančios 
informacijos nebuvo galima nei siųsti elektroniniu paštu, nei įsirašyti 
į diskelį, nei nukopijuoti ant popieriaus. Jis galėjo informaciją arba 

persirašyti pieštuku, arba sulaužyti kompiuterį ir, išėmęs kietąjį 
diską, nuo jo informaciją nukopijuoti. Tačiau pastaruoju metu pas 
mus niekas kompiuterių nelaužė“.

Pasak S. Janonio, VLK darbuotojai negali paimti informacijos ir 
iš kitų darbuotojų kompiuterių. Tokia tvarka, anot S. Janonio, buvo 
sukurta prieš dvejus metus, kai jį pasiekė žinios, kad kai kurios far-
macijos kompanijos turi informacijos, kiek kokie gydytojai išrašo 
kompensuojamųjų vaistų.

„Esu net keletą kartų iš kai kurių firmų gavęs suvestines, ataskaitas, 
kiek ir kokių vaistų išrašė gydytojai, – sakė pareigūnas. – Patikrinome 
ir nustatėme, kad šie duomenys pasklido ne iš mūsų, nes skaičiai 
nesutapo. Tačiau vis tiek nusprendėme apsaugoti informaciją. Nors 
ji nėra konfidenciali, ją galima padaryti komercinę“.

Valstybinė ligonių kasa su savo teritoriniais padaliniais yra 
atsakinga už ligonių gydymosi išlaidų kompensavimą. Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) metų biudžetas, kuriuo disponuoja 
ši institucija, yra apie 1,7 mlrd. litų, vien vaistams kasmet skiriama 
daugiau kaip 300 mln. litų.

VLK direktorius „Respublikai“ sakė, kad dėl informacijos nutekė-
jimo vis dėlto bus atliekamas tarybinis patikrinimas.

Mokslinė ekskursija?
Pirmą kartą į spaudos akiratį G. Kanapickas pateko, kai 2000 m. 

su keliais Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pareigūnais viešėjo 
Kenijoje.

Farmacijos departamento, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
vadovai, Valstybinės ligonių kasos ir Vaistų registravimo biuro 
atstovai kelionę į Afriką pavadino „moksline ekskursija“, mat jie 
išvykos metu lankėsi netoli Kenijos sostinės Nairobio esančioje 
vaistų gamykloje.

Pareigūnai savo darbovietėse rašytuose pareiškimuose nurodė, 
jog savaitę atostogaus. Tačiau už kelionę nė vienas iš jų nemokėjo. 
Manoma, kad už šią išvyką sumokėjo Slovėnijos farmacijos kompani-
ja KRKA, kurios produkcija importuojama į Lietuvą. Ši kompanija, 
be kitų valstybių, turi fabriką ir Kenijoje. Vieno žmogaus viešnagė 
vienoje didžiausių Afrikos valstybių kainuoja nuo 6 iki 8 tūkst. litų.

Atimtos pareigos
Šiai istorijai iškilus į viešumą, G. Kanapickas buvo nušalintas 

nuo pareigų, kurias eidamas galėjo daryti įtaką kompensuo-
jamųjų vaistų sąrašo sudarymui, nes atlikdavo išlaidų analizę, 
prognozuodavo, kiek pinigų reikės vieniems ar kitiems vaistams 
kompensuoti.

Tačiau S. Janonis sako, jog ilgainiui VLK vadovai vėl ėmė 
pasitikėti G. Kanapicku. „Nebuvo priežasčių manyti, kad jis 
negali dirbti šio darbo. Todėl mes leidome jam atlikti išlaidų 
analizę“, – sako S. Janonis.

Šaltiniai „Respublikai“ teigia, jog dėl netinkamos išlaidų 
analizės buvo suklaidinta PSDF taryba – ji buvo įtikinta, kad 
vieno vaisto įrašymas į kompensuojamųjų vaistų sąrašą biudže-
to didėjimui neturės didelės įtakos, tačiau pasirodė, jog realiai 
išlaidos kompensuoti šį vaistą buvo gana didelės.

G. Kanapickas – ne pirmasis areštuotas ligonių kasų darbuo-
tojas. Prieš keletą metų imantis kyšį buvo suimtas Rimantas 
Stripinis. Jis buvo pažadėjęs tikrinamos įstaigos darbuotojams 
parašyti palankią tikrinimo išvadą. R. Stripinis netrukus po 
įvykio išėjo iš darbo.

Nuostoliai – 1,5 milijono
Valstybinė ligonių kasa nebe pirmą kartą patenka į teisėsaugos 

pareigūnų akiratį – neseniai jos veikla buvo susidomėjusi mokesčių 
policija ir Vilniaus apygardos prokuratūra.

Mokesčių policijos departamento revizoriai tikrino, kaip VLK 
naudojo lėšas bei vykdė viešuosius pirkimus 1999–2000 metais. 
Revizijos metu nustatyta, kad VLK, organizuodama centralizuotus 
pirkimus, neracionaliai naudojo šiam tikslui skirtas lėšas, dėl to 
valstybės biudžetas prarado 1 mln. 565 tūkst. 156 litus.

problemas buvo pasižiūrėta pro pirštus. Už šią sritį atsakingi politikai 
netgi patvirtino 55 mln. litų mažesnį finansavimą sveikatos apsaugai, 
nei buvo praėjusiais metais (beje, šio klausimo svarstyme Seime 
dalyvavo viso labo 40 parlamentarų).

„Tai reiškia, kad antrojoje metų pusėje prasidės gydymo įstaigų 
griūtis. Lankėmės daugelyje ligoninių, tačiau visur girdėjome beveik 
tą patį – valdančioji dauguma ir Sveikatos apsaugos ministerijos 
klerkai problemas sprendžia taip, tarsi sąmoningai siektų sunaikinti 
antrinę sveikatos apsaugos priežiūrą ir dalį vaistinių“, – tikino 
J. Matulevičius.

Seimo narys atkreipė dėmesį į Švedijos konsultantų „Scandinavian 
care consultant services AB“ parengtą ligoninių restruktūrizavimo 
strategiją, numatančią vadinamojo antrinio lygio sveikatos priežiūros 
lovų skaičiaus sumažinimą nuo 14 424 iki 3049, tretinio lygio – nuo 
3594 iki 545. Tai atitinkamai 4,7 ir 6,6 karto mažiau. Jo teigimu, iš 
viso Lietuvos ligoninėse liktų 9479 lovos ir 10 000 gyventojų tektų 
27 lovos, o stacionarinė specializuota medicinos pagalba kaimui 
apskritai taptų neprieinama.

J. Matulevičiaus teigimu, tokio mažo lovų skaičiaus sveikatos 
priežiūros įstaigose neturi nė viena kita Europos šalis.

Turint galvoje, kad Lietuva su išsivysčiusiomis valstybėmis 
negali lygintis ir pagal vieno gyventojo sveikatai tenkančių lėšų kiekį 
(Lietuvoje – 135 JAV doleriai, Švedijoje – 1143 doleriai; Lietuvoje 
sveikatos apsaugai skiriama 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto, o 
Švedijoje – 7,9 proc.), situacija atrodo ypač prasta.

Parlamentaras mitu pavadino teiginius, esą Lietuvoje kompen-
suojamiesiems vaistams skiriamos didelės lėšos. Vienam statistiniam 
gyventojui čia tenka viso labo apie 22 JAV dolerius, kai daugelyje 
kaimyninių šalių kompensuojamiems vaistams vienas pilietis gauna 
nuo 50 iki 150 dolerių. Skurdžiau gyvena tik Latvijos gyventojai, 
kuriems gydytojai gali skirti vaistų tik neviršydami tam tikrų limitų. 
Todėl dažnai atsitinka taip, kad mėnesio pabaigoje kompensuojamųjų 
vaistų receptų pacientai negauna.

„Moldaviškas biznis“
Skolų grąžinimo projektai vaistinėms ir didmenininkams jau 

pradėti įgyvendinti. Pasak Remigijaus Mielinio, sausio pradžioje 
paskelbtas VLK planas, kurį realizavus įsiskolinimai būtų likviduoti 
sudarius trišales sutartis su kol kas nežinoma „finansine institucija“, 
kuri perpirktų ligonių kasų skolas. Viskas būtų gražu, tačiau VLK 
siūlo palūkanas už ją gelbstinčią specialią paskolą susimokėti patiems 
farmacininkams.

Išgirdę apie tokį pasiūlymą kai kurių vaistų didmeninės prekybos 
įmonių vadovai juokavo, jog, realizavus projektą, jie patys taptų 
anekdotų apie vadinamąjį „moldavišką verslą“ herojais.

„Moldaviškas biznis yra toks, kai, nusipirkus 10 kiaušinių, juos 
išvirus ir pardavus už ta pačia kainą, „verslininkui lieka „nuovi-
ras“, – ironizavo vienas prisistatyti nenorėjęs farmacinės bendrovės 
savininkas.

R. Mielinis sako, jog kol kas nėra detaliai išaiškintas siūlomo 
skolų grąžinimo mechanizmas, tačiau, sutikus su VLK pasiūlymais, 
preliminariais skaičiavimais, vaistus patiekusiems verslininkams 
pinigų už juos atgavimas kainuotų apie 15 mln. litų.

„Valstybinė ligonių kasa siūlo skolas padengti paėmus maždaug 
80–100 mln. litų paskolą. Tokiu būdu vaistininkai ir farmacininkai 
pinigus atgautų, tačiau privalėtų dengti tos paskolos palūkanas. Per 
trejetą metų tektų pakloti apie 15 mln. litų už tai, kad suteikėme tam 
tikras paslaugas ir pristatėme prekes. Vaistų didmeninės prekybos 
įmonių asociacijos vardu galiu patikinti, jog farmacininkai nesutiks 
mokėti už VLK ir sveikatos apsaugos ministerijos klaidas sudarant 
kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Valstybė prisiėmė įsipareigojimus ir 
turėtų juos vykdyti. Verslas dėl to negali kentėti“, – teigė R. Mielinis.

Asociacijos vadovas sakė, kad į tokią nenormalią padėtį dėmesį 
atkreipė ir Tarptautinis valiutos fondas, kurio atstovai stebėjosi 
trejus metus nesprendžiama problema – matant augančią milžinišką 
skolą nebuvo nei peržiūrėtas kompensuojamųjų vaistų sąrašas, nei 
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Ką rašo Lietuvos spauda

padidintos priemokos pacientams.
Kitas Seimo narys dirbantis Sveikatos reikalų komitete, Audrius 

Klišonis sakė neabejojąs, jog VLK siūlomas įsiskolinimo likvidavimas 
išprovokuos vaistų kainų šuolį. Parlamentaro teigimu, toks mechaniz-
mas yra „prievartinis mechanizmas, ir visiškai neteisėtas“.

Žvirblis saujoje
Valstybinės ligonių kasos direktorius Haroldas Baubinas pripažino, 

jog siūlomas skolų grąžinimo mechanizmas nėra tobulas, tačiau kito 
varianto kol kas nėra.

„Valstybės skolinimosi limitas jau išeikvotas, Finansų ministerija 
nesutinka leisti paskolų imti pačiai VLK, todėl tenka kreiptis į faktorin-
go paslaugas teikiančias institucijas. Kitaip nutraukti skolų grandinę 
ir grąžinti vaistinėms bei farmacininkams apyvartines lėšas vargu ar 
įmanoma. Skolas koncentruoti keliasdešimtyje didmenininkų firmų ir 
dirbti su jomis kur kas paprasčiau nei su 1000 vaistinių. Tokiai schemai 
pritarė tiek Finansų, dek Sveikatos apsaugos ministerijų specialistai, 
nes skolos apimtys iš tiesų tampa grėsmingos, – sakė H. Baubinas. – 
Suprantam, kad užkrauti palūkanų mokėjimo prievolę ant verslininkų 
pečių nėra korektiška, todėl dėl šių dalykų bus deramasi ir dalis naštos 
teks VLK. Kita vertus, ligonių kasa disponuoja tais pačiais mokesčių 
mokėtojų pinigais, – jei mes prisiimtume pernelyg didelį krūvį, tektų 
atsisakyti kažkokių kitų išlaidų. Farmacininkams kategoriškai pasip-
riešinus siūlomam projektui, skolų grąžinimas gali užtrukti neprog-
nozuojamai ilgai“.

Pareigūnas patvirtino, jog ieškant finansinės institucijos gali būti 
pasirinktas ne rik bankas ar lizingo kompanija, bet naudojamasi ir 
pačių vaistų prekybos didmenininkų paslaugomis. VLK jau sulaukė 
pasiūlymų iš kai kurių galingų farmacinių kompanijų išpirkti skolas. Šio 
verslo vidutiniokų būgštavimus būti išstumtiems iš rinkos H. Baubinas 
pavadino „turinčiais pagrindo“, tačiau žadėjo sekti, kad monopolijos 
neįsigalėtų, o mažesnės firmos ar patentai nenukentėtų.

VLK direktoriaus pavaduotojas taip pat sakė, jog lygiagrečiai 
ketinama įgyvendinti keletą priemonių, padėsiančių suvaldyti kompen-
suojamiesiems vaistams bei sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų 
lėšų srautus ir naudoti juos racionaliau. To pasiekti tikimasi nustatant 
tam tikrus limitus gydytojams, skatinant juos iš pradžių skirti pigesnius 
medikamentus, o nedavus efekto – brangesnius. Taip pat galvojama 
įvesti receptų knygeles pacientams, pakeisti kompensacijų tvarką, o kai 
kuriais atvejais padidinti priemokas už kompensuojamuosius vaistus. 
Farmacininkai būtų raginami peržiūrėti sutartis su vaistų gamintojais 
(kai kurie preparatai kitose šalyse yra gerokai pigesni nei Lietuvoje), 
sumažinti antkainius, sudaryti vaistinių konkurencijos prielaidas ir t.t.

Ką rašė „Farmacijos žinios“...

„Ekstra“
2002 m. vasario 18–24 d.

Vaistų frontas: šturmuojama vadavietė
Vaistinės neišsitenka rinkoje – prasidėjo kova dėl įtakos
Audrė Srėbalienė

Gintautui Viskaičiui išvirtus iš Farmacijos departamento direktoriaus 
kėdės, vaistinių kuluaruose šnibždamasi, kad Seimo Sveikatos reikalų 
komitetas šį postą rengia Rimantui Pečiūrai. O gal – net pačiam 
komiteto pirmininkui Kęstučiui Kuzmickui. Sveikatos apsaugos minis-
trui atleidus departamento direktorių, ėmė nerimauti net G. Viskaičio 
bendražygis Kenijoje (kur pramogavo už Slovėnijos bendrovės KRKA 
pinigus) Valstybinės vaistų kontroles tarnybos (VVKT) viršininkas 
Vytautas Budnikas. „Ekstrai“ jis sakė neabejojąs, kad, „sudorojus 
G. Viskaitį, bus nusitaikyta ir į jį“. Ar tikrai Lietuvos farmacininkų 
klane pakvipo permainomis?

– Apie tai, kad esate nušalintas nuo Nacionalinės vaistų poli-
tikos programos vadovo pareigų, sakėte sužinojęs iš laikraščių. 
Kuo gi taip neįtikote Seimo Sveikatos reikalų komitetui?

– Gruodį komitetui įteikiau šios programos santrumpą, tačiau 

jokios kritikos iš komiteto nesulaukiau. Ir staiga spaudoje skaitau, 
kad programai kurti sudaryta nauja darbo grupė, o jai vadovauja 
R. Pečiūra, kuris buvo visai nutolęs nuo farmacijos. Manau, esu 
nušalintas dėl to, kad mūsų pažiūros nesutampa su komiteto pirmin-
inko K. Kuzmicko įsitikinimais. LFS pozicija – vaistinės savininkas 
gali būti tik farmacijos specialistas, K. Kuzmicko – bet kuris žmogus. 
Matyt, reikėjo pašalinti tokią nuomonę iš Seimo akiračio, kad mes, 
redaguojant Farmacinės veiklos įstatymą, netrukdytume.

– Vaistinių nuosavybė – nejaugi tai taip svarbu, kad net 
kainuoja postus? Galop ar blogiau vartotojui, kai savininkas – 
verslininkas?

– Tai etikos ir verslo sankirta. Vokiečių vaistinė buvo viena iš tų, 
kuriai vadovavo ne farmacininkas, bet filologė, buvusi Seimo narė 
Rūta Rutkelytė. Vos tik komisijos atrasdavo jos vaistinėje farmac-
inių pažeidimų, ji liepdavo bausti provizorius. O juk provizoriams 
ir būdavo nurodyta, kad jie vaistus parduotų kaip paprastą prekę.

Farmacininkai – sveikatinimo srities specialistai. Jie dėl pelno 
nesiūlys klientui netinkančių vaistų. Bet kai savininkas siekia tik 
pelno, kita svarstyklių lėkštelė – etika – jam nesvarbu.

– Apie Nacionalinės vaistų programos nuostatas kalbate nuo 
pat sveikatos reformos pradžios. Ji įpareigotų įvesti tvarką vaistų 
rinkoje, bet kodėl iki šiol nepatvirtinta?

– Programa buvo parengta dukart, bet nė viena vyriausybių jos 
nesiryžo tvirtinti. Joje apimama viskas: nuo vaistų gamybos, regis-
tracijos iki jų patekimo pas pacientą. Todėl ir jos nuostatos turėtų 
būti privalomos visoms institucijoms, nepriklausyti nuo Vyriausybių 
kaitos. O dabar kiekvienas ministras nori pasirodyti stipus vaistų 
politikos formavimo srityje. Bet tai būna tik nekompetentingas 
dalyvavimas. Tuo tarpu veterinarijos tarnyba, kuriai vadovauja 
Kazimieras Lukauskas, tvarkosi kur kas geriau. Jų maisto kontrolės 
laboratorijos aprūpintos naujausia aparatūra, – iki tokio lygio vaistų 
kontrolės laboratorijoms dar toloka.

– Bet juk į VVKT patenka pinigai už registruojamus vaistus: 
už kiekvieną – apie 4000 Lt. Negi jų mažai, kad apsirūpintumėte 
geriau nei veterinarijos tarnyba?

– Seniai siūlau pakelti mokesčius, kuriuos moka užsienio vaistų 
gamintojai, registruodami preparatus Lietuvoje. Nė vienas Sveikatos 
apsaugos ministerijos pareigūnas nesutiko to įteisinti. O juk pas mus 
šis mokestis penkiskart mažesnis nei Danijoje. Jei atsižvelgtume į 
gyventojų skaičių, reikėtų, kad jis pakiltų bent iki 2500 JAV dolerių.

Neseniai teko lankytis Latvijos vaistų agentūroje: jos rūmai res-
tauruoti už vaistų registracijos lėšas. Tuo tarpu V. Budnikui tenka 
tik apgailestauti, kad VVKT net neturi normalių patalpų, o tose, kur 
dabar įsikūrusi ši tarnyba, jau rengiamasi įsteigti viešbutį.

– Jūs pats sakote, kad net veterinarai tvarkosi geriau už vais-
tininkus, kritikuojate buvusią tvarką, bet kas pačiam buvusiam 
departamento direktoriui G. Viskaičiui trukdė gerai tvarkytis?

– Ministerijos vadovybė trukdė. Jis buvo iškovojęs departamentui 
savarankiškumą, bet vos pradėdavo tvarkytis kaip specialistas, minis-
terija, ypač V. Janušonis, tuoj pat įsikišdavo. O dabar SAM pareiškė, 
kad departamento vadovas gali būti net ne specialistas: norima savą 
žmogų į departamentą įkišti, nes ten vaikšto nemaži pinigai. Todėl ir 
G. Viskaitį reikėjo pašalinti, kad būtų palaisvinta vieta. G. Viskaitis 
pridarė klaidų. Nesutikome su jo rengtu teisės aktu dėl kaimo am-
bulatorijų, kurioms paslaugas turi teikti konkursą laiminti vaistinė. 
Tai netikusi koncepcija. O paskui dar įsipynė šeimos dalykai. Bet jis 
dažnai palaikė ir mūsų, farmacininkų, poziciją.

– Kaip čia atsitiko, kad nuolat buvote V. Budniko oponentas, 
o dabar, kai nebeliko G. Viskaičio, tapote vos ne draugais: abu 
gailaujate eksdirektoriaus?

– Ne, negaila man G. Viskaičio, tik neaišku, kuri iš dviejų blogybių 
dar bus blogesnė. Ir V. Budniko oponentas likau. Kad rinkoje nėra 
pigių rusiškų vaistų – VVKT kalta. Esą reikia, kad vaistų gamyba 
atitiktų GMP standartus, – tokį figos lapelį išmetė buvęs VVKT Vaistų 
registracijos skyriaus viršininkas Algis Mickis, dangstydamas savo 
juodus darbus. Nesąmonė. Mes juk dar ne Europos Sąjungoje ir vaistų 
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REKLAMA
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Promocijos taisyklės.

A.    Bendrosios   taisyklės.

§ l.
Medicinos Fakulteto kurie nors skyriaus daktaro 

laips nis gali būti suteiktas: a) honoris causa asmen-
ims, pasižy mėjusiems savo nuopelnais mokslui; b) as-
menims, išlaikiu siems fakulteto nustatytus egzaminus 
ir viešai apgynusiems disertaciją; c) Senato patvirtintu 
fakulteto nutarimu asme nims, pasižymėjusiems mok-
slo darbais medicinos disciplinos’ srityje. Punktuose 
b ir c nurodytieji asmenys turi turėti Uni versiteto ar 
kitos tolygios aukštosios mokyklos baigimo di plomą.

§2.
Egzaminai turi būti išlaikyti per vieną semestrą.

§3.
Prašymai turi būti paduoti rudens semestre ne 

vėliau, kaip spalių mėn. l d., ir pavasario semestre ne 
vėliau, kaip vasario mėn. l d.

§4.
Prie prašymo turi būti pridėta Universiteto ar 

kitos to lygios aukštosios mokyklos baigimo diplomas, 
curriculum vitae, studijų eigos aprašymas, iždo kvitas, 
kad įmokėtas mo kestis, ir 2 fotografijos.

§5.
Egzaminuotojus skiria Fakulteto Taryba iš pro-

fesorių, docentų ar privatdocentų.
Egzaminų eigą prižiūri dekanas; jis turi teisės 

deleguoti savo pavaduotoją j kiekvieną egzaminą.

§6.
Egzamino terminą iš kiekvieno dalyko skiria 

dekanas, susitaręs su egzaminuotojais.
Egzaminuojamasis, be pakankamos priežasties 

neatvy kęs paskirtuoju terminu j egzaminą, laikomas 
egzamino neiš laikiusiu.

§ 7.
Egzaminuojamasai kiekvienam egzaminui gau-

na iš de kanato egzamino lapelį, į kurį egzaminatorių 
įrašomi duotieji klausimai ir atsakymo įvertinimas su 
pažymiu „labai gerai”, „gerai” ir „patenkinamai” arba 
„nepatenkinamai”; lapeliai su egzaminatorių parašais 
grąžinami dekanatan.

§ 8.
Asmuo, neišlaikęs egzaminų daktaro laipsniui, 

gali juos pakartoti ne anksčiau, kaip po metų, dar 
vieną kartą.

§ 9.
Fakultetui įteiktajai disertacijai įvertinti Fakulte-

to Ta ryba skiria recenzentą ir korecenzentą, kurie turi 
raštu įteikti Fakulteto Tarybai disertacijos recenziją 
ne vėliau, kaip per du mėnesiu.

§ 10.
Gautoji iš recenzentų nuomonė kartu su disert-

acija Fa kulteto Dekano siunčiama paeiliui visiems 
Fakulteto Tarybos nariams, kurių kiekvienas turi 
teisės laikyti pas save ne il giau, kaip tris dienas.

§ 11.
Susipažinus visiems Fakulteto Tarybos nariams 

su di sertacija ir jos recenzija, Dekanas šaukia Fakulte-
to Tarybos posėdį disertacijai svarstyti.

§ 12.
Pripažinus disertaciją tinkamą viešam disputui, 

dokto rantas pristato 200 atspausdintų disertacijos 
egzempliorių; po to dekanas skiria viešojo disputo 
terminą.

§ 13.
Disertacija turi būti parašyta lietuvių kalba; 

Fakulteto Tarybai sutikus, ji gali būti parašyta ir kita 
kalba, tačiau su pakankamai plačiu turinio išdėstymu 
lietuvių kalba.

§ 14.
Viešame dispute pirmininkauja Fakulteto Deka-

nas arba Fakulteto Tarybos tam reikalui išrinktas 
Dekano pavaduo tojas.

§ 15.
Viešame dispute turi dalyvauti trys Fakulteto 

Tarybos paskirtieji oponentai. Dispute turi teisės 
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2002 m. sausio 13 d. mirė 93 metų provizorė Eugenija Motuzaitė.
Gimė 1909 m. sausio 1d. Mažeikiuose inteligentų šeimoje. Buvo 

devintas vaikas šeimoje.Tėvas buvo Mažeikių šviesuolis: fotografas, 
homeopatas, miesto burmistras (apie 1920 m.). Jo dėka ir Mažeikių 
miestas gavo šį pavadinimą.

Eugenija Motuzaitė 1935 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitetą ir įgijo chemikės – vaistininkės specialybę.Darbo pradžia 
ir pabaiga – Mažeikių vaistinės. Tai pirmoji pokario provizorė 
Mažeikiuose, ūkiskaitinės (dabar – visuomenės)  vaistinės vedėja, 
ligoninės vaistinės vedėja, vaistinės provizorė. Dirbo iki pat savo 
80 metų jubiliejaus.

Tai buvo šviesi asmenybė, niekada neturėjusi širdyje pykčio, 
pavydo, savanaudiškumo. Viską, ką turėjo, atidavė kitiems. Padėjo 
įsigyti farmacininko specialybę kelioms vaistinės darbuotojoms 
(I. Paulauskaitei, R. Eimontaitei, L. Varnaitei). Mylėjo neturtingu-
osius, juos šelpė, dalijo viską, ką pati turėjo, sau pasilikdama tik 
duonelei. .

Po Antrojo pasaulinio karo, būdama vaistinės vedėja, gamino 
Flemingo skystį nuo niežų, o pinigus dėjo į „juodąją kasą“ ir juos 
naudojo darbuotojams šelpti. Kai sužinojo apie tai komunistų partijos 
komitetas, ją svarstė ir, žinoma, atleido iš vaistinės vedėjos pareigų.

Rašė metraštį apie Mažeikių miestą ir apie Mažeikių vaistines. 
Šie metraščiai saugomi Mažeikių muziejuje. 

Ant nuotraukos, kurią spausdiname, Eugenijos ranka buvo užrašyta: 
„Prabėgus darbščiai jaunystei, nesibaisėkime senatve“. Tai lyg kvieti-
mas mums  atiduoti visas jėgas savo profesijai, darbui, suprasti ir padėti 
tiems, kuriems esame reikalingi.

Šviesus Eugenijos Motuzaitės atminimas ilgai bus gyvas kolegų 
ir Ją pažinojusiųjų širdyse.Tegul bus Tau lengva Mažeikių kapinių 
žemelė.

Buvę bendradarbiai 

Nuoširdžiai užjaučiame provizorę Viktoriją 
Vaškevičiūtę-Ražanskienę dėl Tėvelio mirties.

Kurso draugai

Anapilin išėjo provizorė 

Eugenija Motuzaitė

dalyvauti visi Me dicinos ir kitų fakultetu mokslo 
personalo nariai, studentai ir pašaliniai asmenys.

§ 16.
Po oficialiųjų oponentų visi dalyvaujantieji 

dispute turi teisės pareikšti savo nuomonę apie dis-
ertaciją arba prašyti doktoranto paaiškinimų.

§ 17.
Fakulteto Dekanui kartu su oficialiais oponen-

tais pripa žinus disertaciją patenkinamai apgintą, 
Dekanas skelbia apie tai viešai disputo dalyviams.

Pastaba: Nuomonėms pasidalijus perpus, klausi-
mas perkeliamas į Fakulteto Tarybą galutinai spręsti.

§ 18.
Daktaro diplomas gaminamas doktoranto 

lėšomis ir pa sirašomas Rektoriaus ir Medicinos 
Fakulteto Dekano.

D.   Farmacijos   skyrius.
§ 24.

Prie egzaminų farmacijos daktaro laipsniui įgyti 
prilei džiama Lietuvos piliečiai:

a)   baigę Lietuvoje Medicinos fakulteto Far-
macijos sky rių ir įgiję chemiko-vaistininko diplomą;

b)   išėję svetur aukštąjį   farmacijos   mokslą   
programa nemažesne, kokia yra priimta Vytauto 
Didžiojo Universiteto Farmacijos skyriuje ir turį 
atatinkamą diplomą.

§ 25.
Asmuo turįs chemiko-vaistininko arba tolygios 

kvalifi kacijos diplomą, turi išlaikyti keturis egzam-
inus, būtent, du teoretinių dalykų ir du praktinių 
uždavinių egzaminus.

§ 26.
Pirmiau duodama spręsti praktiniai uždaviniai: 

a) vienas uždavinys iš kokybinių-kiekybinių analizių 
arba iš teis-minių-technikinių analizių skyriaus ir 
b) antras uždavinys iš metodų srities farmaciniams 
preparatams tirti chemišku fizišku būdu.   Praktinių 
uždavinių atsakymai turi būti Įteikiami protokolo for-
ma, t. y. turi būti trumpai, bet išsamiai ir mo tyvuotai 
surašyta analizės eiga ir išvados.

Pastaba I: Sprendžiant praktinius uždavinius, 
leidžiama   naudotis esama laboratorijoje   moksline   
medžiaga.

Pastaba II: Visas sąlygas praktiniams uždavin-
iams atlikti nustato Egzaminų Komisija.

§ 27.
Praktinius darbus ir protokolus vertindamas eg-

zaminuotojas turi teisės duoti papildomus klausimus 
paliestąja tema.

§ 28.
Teoretiniai dalykai suskirstomi į tris grupes, 

iš kurių egzaminuojamasai pasirenka vieną kurios 
grupės šios: 1) bo tanika ir farmacija, 2) neorganinė ir 
organinė chemija ir farmakognozija, 3) fizinė chemija 
ir farmakologija su toksi kologija.

§29.
Teoretiniai egzaminai atliekami žodžiu, tačiau 

egzaminuotojui paliekama teisė reikalauti iš egzam-
inuojamojo duoti raštu suformuluotąjį atsakymą, bet 
naudotis moksline litera tūra šiuo atveju egzaminuo-
jamam neleidžiama.

§ 30.
Neišlaikius bent vieno iš keturių egzaminu, visi 

egzami nai laikomi neišlaikytais.

§ 31.
Asmenys, neturį diplomo tolygaus che-

miko-vaistininko diplomui prieš pradėdami laikyti 
egzaminus farmacijos dak taro laipsniui, turi anksčiau 
išlaikyti Fakulteto Tarybos jiems paskirtuosius 
papildomus egzaminus.

§ 32.
Papildomieji egzaminai turi būti išlaikyti tame 

pačiame semestre: asmuo, gavęs iš dviejų dalykų 
nepatenkinamą pa žymį, prie tolimesnių papildomų 
egzaminų tame pat semestre nebeprileidžiamas. 
Gavęs nepatenkinamą vieno dalyko pažymį, laikyti 
pataisą iš to dalyko leidžiama ne anksčiau, kaip po 
trijų mėnesių, nors ir kitame semestre. Neišlaikiusiam 
pa taisos leidžiama dar sykį pakartoti papildomieji 
egzaminai, bet ne anksčiau, kaip po vienerių metų.

§ 33.
Asmuo, išlaikęs doktoranto egzaminus ir sėk-

mingai ap gynęs viešame dispute savo disertaciją, 
Fakulteto Tarybos nutarimu gauna Farmacijos da-
ktaro laipsnį.

§ 34.
Svetimšaliai prileidžiami įgyti Vytauto Didžiojo 

Universiteto farmacijos daktaro laipsnį lygiomis su 
Lietuvos pilie čiais sąlygomis, tačiau įgytasis farmaci-
jos daktaro laipsnis nesuteikia farmacijos praktikos 
teisių Lietuvoje, jeigu pirmiau jis tos teisės neturėjo.

Ką rašė „Farmacijos žinios“... išėję anapiLin

Didžiausia žmogaus gyvenimo parama 
– tai viltis.

a. veLtmanas

Kas bendriausia visiems? – Viltis. Ją turi 
netgi tas, kuris nieko neturi.

taLis

Kol gyvas, žmogus niekuomet neturi 
prarasti vilties.

seneKa

Liūdesys, ilgesys, gailestis, neviltis – tai 
praeinančios, sieloje neįsišaknijančios 
negandos; ir patirtis moko, kokia ap-
gaulinga kartėlio persmelkta mintis, kad 
mūsų nelaimės amžinos.

ž. ž. ruso

Viltis ir troškimas vienas kitą skatina, 
todėl kai viena vėsta, tai ir kitas aušta, 
o kai viena įsiliepsnoja, tai ir kitas 
užverda.

F. petrarKa

Visada viltis, niekuomet nenusiminti – 
tokia didžios sielos savybė.

Lucijus anėjus FLoras

Žmogus be vilties – tartum laivas be 
inkaro.

e. teLmanas

Viltis panaši į nakties dangų: nėra 
tokio kampelio, kur atkakliai ieškanti 
akis nesurastų galų gale kokios nors 
žvaigždės.

o. peLje

Niekas nebaigta tam, kuris gyvas.
r. roLanas

Nėra neišbrendamų ūkanų. Svarbiausia 
laikytis ir eiti į priekį.

r. roLanas

Kai viskas prarasta, vis dėlto dar lieka 
ateitis.

K. n. Bouvis

Nė vienas gydytojas neišrašys tokio gero 
vaisto nuvargusiam kūnui ir iškankintai 
sielai, kaip viltis.

s. cveigas

Kad ir kokia apgaukinga viltis, vis dėlto 
padeda mums nueiti užsibrėžtu gyvenimo 
keliu iki galo.

F. de LarošFuKo

Viltis patirti džiaugsmą ne ką menkesnė 
negu realizuotas malonumas.

v. šeKspyras

Laimingų dienų laukimas kartais daug 
malonesnis už pačias tas dienas.

K. paustovsKis

Viltis – vienintelė gėrybė, kurios nepri-
sisotinsi.

L. vovenargas

Visą gyvenimą lydinti viltis nepalieka 
mūsų net ir mirties valandą.

a. popas
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Ką rašo Lietuvos spauda Ką rašo Lietuvos spauda

kokybę garantuoja ne GMP, bet jo laboratorinė analizė.
Bet V. Budnikas yra sukaustytas A. Mickio, kurį jis pats padarė 

Vaistų registracijos centro vadovu, kad tas galėtų iki grabo lentos 
vadovauti. O priežastis paprasčiausia: A. Mickis yra Prezidento jau-
nystės draugas. Kol bus šis Prezidentas, niekas nepasikeis, nesvarbu, 
kad žmonės, negaudami pigių vaistų, kentės.

– Vaistininkai jus laiko vienu realiausių pretendentų į 
G. Viskaičio vietą. Bet „Ekstrą“ perspėjote, kad sutinkate kalbėti 
ne apie „personalijas“, bet problemas. Kodėl?

– Visi pripažįsta, kad farmacijoje problemų daug, bet kažkodėl 
baiminamasi, kad į G. Viskaičio vietą sėdęs kitas žmogus ims ką 
nors keisti. Kalbos – tai tik gandų eskalavimas. Dabar nesiekiu nei 
to posto, nei politiko karjeros, nebent apie tai klausinėdama įkalbėtų 
žiniasklaida.

Suprantu, kad tarp farmacijos specialistų tokių gandų gali kilti, nes 
1989–1990 metais vadovavau darbo grupei, sukūrusiai Farmacinės 
veiklos įstatymo projektą. Tas įstatymas tebegalioja ir dabar.

Bet koks dabar į G. Viskaičio kėdę sėdęs žmogus patektų į rutiną: 
jis darytų tai, kas jam liepiama, kitaip nei jam atrodo – ir grimztų 
gilyn. G. Viskaitis šimtą metų būtų dirbęs, bet prasižengė, o išeida-
mas paliko galioti nelogiškus teisės aktus. Jie rengti taip, kad išliktų 
didesnės vaistinės. Tokia juk buvo ir LFS pozicija. O ir dabar norima 
rasti žmogų, su kuriuo būtų galima taip pat bendradarbiauti.

– Vadovaujate Seime sudarytai darbo grupei, turinčiai 
parengti farmacijos sektoriaus veiklos metmenis, – padaryti tai, 
ko nebuvo padaryta nuo pat sveikatos reformos pradžios. Šie 
metai farmacininkams bus ypač permainingi?

– Viso gali būti. Mūsų darbo grupė iki kovo vidurio turi persvarsty-
ti nacionalinės vaistų politikos vienintelį fragmentą: numatyti tik 
vienos farmacijos srities – vaistų gamybos ir platinimo plėtros ateitį.

Kaip privatus asmuo esu suinteresuotas, kad mano vaikai, jeigu 
jie norės tapti farmacininkais (R. Pečiūros žmona – taip pat farmac-
ininkė, Kaime ji turi „Kupos“ vaistinę, – aut.), nerastų tokios tvarkos, 
kuri yra dabar. Nes pastaruosius dešimt metų buvo einama vaistinių 
stambėjimo ir tokių taisyklių, pagal kurias greitai vien „geros“ vais-
tinės turės teisę pardavinėti vaistus, link.

Kurios vaistinės „geros“, galės nuspręsti koks nors petraitis 
SAM ar jos departamente, – būtent tokie teisės aktai dabar ir yra 
redaguojami.

– „Gerosios“ vaistinės, – kas tai per privilegija?
– Dabar visi teisės aktai kuriami vardan to, kad vaistines galėtų 

valdyti stambusis kapitalas. Atsiranda prekybiniai vaistinių tinklai, 
būtinosios vaistinės, tad pavienėms mažoms vaistinėms itin sunku 
atlaikyti tokią politiką. Juoba kai vaistinėms negrąžinami pinigai už 
kompensuojamuosius vaistus, pirmiausia smogiama mažoms, nes 
stambesniam kapitalui atstovaujančios vaistinės gali ilgiau atsilaikyti.

Nedidelių šeimos verslui priklausančių vaistinių sluoksnis gali 
išnykti – nuo to tik blogiau vartotojams.

Nuo sausio 1 d. sveikatos apsaugos ministras leido vaistinėms 
pardavinėti kompensuojamuosius vaistus pigiau negu valstybės 
nustatyta mažmeninė kaina. Tai neva išgelbėjimas iš skolų, ligoniams 
esą bus geriau. Tačiau tai ne kas kita, kaip raginimas dirbti beveik 
be pelno, o tai sau gali leisti tik daug pinigų turinčios stambaus 
kapitalo įmonės: didiesiems nebereikia varžytis dėl kvalifikacijos ar 
paslaugos kokybės.

Galop Sveikatos apsaugos ministerija turėtų vienąkart imtis 
inventorizuoti visas vaistinių veiklos taisykles ar potvarkius, kurių 
dauguma nelogiški ir tik sukelia chaosą rinkoje.

– E. Tarasevičius įtikinėja, kad nuo programos kūrimo 
buvo tyčia nušalintas, nes jo sąjunga visada gynė nuostatą, kad 
vaistinės savininkas gali būti ne bet koks verslininkas, bet būti-
nai – farmacininkas. Kodėl tai taip svarbu? Ar nuo to geriau 
vartotojams?

– Nemanau, kad Seimo valdyba nušalintų gerai dirbantį žmogų 
nuo darbų už jo įsitikinimus. Juk turi būti kažkoks nušalinimo aktas. 
Pagaliau kur tas paslaptingasis dokumentas – programa, rengta daug 

metų?
Niekam blogiau nebūtų, jei vaistinės nuosavybės teise priklausytų 

tik turintiems aukštąjį farmacininko išsilavinimą piliečiams. Vaistų 
kainos maždaug vienodos, ir kai rinkoje konkuruoja smulkios vais-
tinės, jos rungtis gali tik teikdamos kuo kokybiškesnes paslaugas.

Kai pats vaistinės savininkas nestovi už prekystalio, jis nemato, 
kas vyksta vaistinėje: ekstensyviai plėtrai tenka aukoti paslaugos 
kokybę bei investicijas į darbuotojų kvalifikaciją.

– Prieš porą mėnesių su bendraminčiais įkūrėte Vaistininkų 
sąjungą. LFS prireikė opozicijos?

– Tai atsvara LFS. Manau, kad kiekviena sąjunga paiso savo 
narių naudos. LFS rūpinasi senųjų, dar vadinamų gamybinėmis 
ar būtinosiomis vaistinėmis, problemomis. Joms svarbu išlaikyti 
monopoliją rinkoje. Todėl vaistinių steigimo tvarkoje, tvirtinamoje 
SAM, ir atsirado nei ekonominiais skaičiavimais, nei socialiniais 
dalykais grįstų reikalavimų.

Pavyzdžiui, steigiant naujas vaistines reikalaujama išlaikyti 500 
metrų atstumą, nes esą vaistus gaminančiai vaistinei sunku konkuruo-
ti: gamyba nuostolinga. Bet kodėl tie vaistai, apskaičiavus jų realią 
kainą (savikainą ir pelną), negalėtų būti įtraukti į kompensuojamųjų 
sąrašą?

Visos vaistinės būtų suinteresuotos gamybą plėsti. Bet dabar 
rėžiama riba ir niekas nežino, kiek tai duoda naudos. Juoba kad tai 
remia LFS, kuri valdo ir Farmacijos departamento nuotaikas.

„Respublika“
2002 m. vasario 21 d.

Farmacininkai valstybei skelbia 
boikotą
Jau kovo mėnesį dėl milžiniškų skolų ligoniai nebegaus 
kompensuojamųjų vaistu
Aušrinė Šėmienė

Vaistų tiekėjai šiandien planuoja paskelbti grėsmingą ultima-
tumą valdžiai. Jie nutarė nuo kovo 8 dienos nebetiekti vaistinėms 
kompensuojamųjų vaistų. Šių vaistų ligoniai galės įsigyti tik už 
grynuosius.

Tokį sprendimą užvakar priėmė Didmeninių vaistų prekybos 
įmonių asociacijos nariai, kurie į šalį įveža beveik 80 proc. vaistų. 
Kadangi vaistai nepigūs, baiminamasi, jog daugelis žmonių jų 
nebeįpirks.

Farmacininkai taip pasielgti nusprendė dėl to, kad neteko vilties 
atgauti pinigus už parduotus vaistus: Ligonių kasų skolos vaistinėms 
ir didmenininkams siekia 200 mln. litų. Tuo tarpu visas ligonių kasų 
metų biudžetas, skiriamas kompensuojamiesiems vaistams, sudaro 
326 mln. litų.

Didmenininkai teigia vaistus ligoninėms vis dėlto tieksią, nes 
nenori, kad nukentėtų niekuo dėti žmonės.

Kasos direktorius apgailestauja
Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Janonis tik iš „Res-

publikos“ sužinojo apie rengiamą akciją.
S. Janonis teigė jog ligonių kasos jau senai stengiasi daryti viską, 

kad problema būtų išspręsta. „Didinenininkai puikiai žino, jog per 
artimiausią mėnesį ar pusantro mes ketiname grąžinti daugiau kaip 
100 mln. litų skolų vaistinėms. Su bankais, su didmenininkais disku-
tuojama, kokiomis sąlygomis tai bus padaryta, kas mokės palūkanas 
ir pan. Mes artimiausiu metu sumokėsime. Ir didelius pinigus“, – 
tikino S. Janonis.

Vaidybinės ligonių kasos vadovas teigė, kad, siekiant grąžinti 
skolas, dabar dirbama tiek, kiek niekada anksčiau nebuvo dirbama. 
„Man keista, kodėl daromos tokios akcijos, kai dėl visko dar tik 

diskutuojama? Tikriausiai tai reikėtų suprasti vienareikšmiškai – 
didmenininkai nenori derėtis, jie nori diktuoti sąlygas. Labai įdomi 
derybų forma“, – stebėjosi S. Janonis.

Įsiskolinimų grandinė
Įsiskolinimų už vaistus grandinė netrumpa. Valstybinė ligonių 

kasa (VLK) skolinga teritorinėms ligonių kasoms, šios – vaistinėms, 
vaistinės – didmenininkams, o šie – gamintojams.

Dėl kelerius metus nuolat augančių skolų kai kurie užsienio gam-
intojai jau reikalauja už jų vaistus sumokėti iš anksto.

Nestabili padėtis susiklostė praėjusių metų pabaigoje, kai skolos 
persirito per 100 mln. litų. Dėl to ėmė sparčiai daugėti išrašomų 
vaistų, nes žmonės ėmė kaupti atsargas. Vien per praėjusių metų 
spalį kompensuojamųjų vaistų vaistinės išdavė už dešimt milijonų 
litų daugiau nei paprastai.

Gruodžio mėnesį vaistinės, dažniausiai privačios, pradėjo tylų 
ligonių kasų boikotą. Jos ligoniams ėmė nebeišduoti kompensuo-
jamųjų vaistų. Todėl žmonės suplūdo į valstybines vaistines. Tačiau 
po Naujųjų ir šios nebeįstengia išduoti visų kompensuojamųjų vaistų 
– dėl skolų didmenininkai joms nebetiekia brangesnių vaistų.

Negana to, didmenininkai iš 960 vaistinių apie 100 yra padavę į 
teismą dėl vėluojančio atsiskaitymo. Iš nemažos dalies jų prisiteisę 
skolas, tačiau pinigų vistiek neatgauna. Dėl to praėjusių metų pa-
baigoje didmenininkai griebėsi dar vienos akcijos – viešai skelbti 
labiausiai įsiskolinusias vaistines. Tokių sąraše – aštuonios.

Savo ruožtu Provincijos vaistinių asociacijos prezidentas ir vaistinės 
savininkas Saulius Jasiulevičius padavė į teismą Panevėžio ir Utenos 
teritorines ligonių kasas, nes jos laiku neatsiskaito su vaistinėmis už 
išduotus kompensuojamuosius vaistus. Pirmąjį teismų ratą vaistininkas 
pralaimėjo, todėl ketina kreiptis į aukštesnės instancijos teismus.

Kalčiausias – sąrašas
Skolos atsirado dėl to, kad trejus metus iš eilės Privalomajam 

sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui skiriama mažiau lėšų. 
Tačiau didžiausia bėda yra ta, kad visus tuos metus buvo nuolat plečia-
mas kompensuojamųjų vaistų sąrašas, neatsižvelgiant į tai, ar pakaks 
pinigų. Pavyzdžiui, ministro Raimundo Aleknos laikais į sąrašą buvo 
įrašyti 92 nauji vaistai, kurie biudžetą patuštino net 43 mln. litų.

Vien pernai kompensuojamųjų vaistų pagal sąrašą išduota už 100 
milijonų litų daugiau, nei turėta pinigų. Šiemet prognozuojama irgi 
ne geresnė padėtis. Kompensuojamiesiems vaistams skirta 326 mln. 
litų, taigi vėl bus ne mažiau kaip 70 mln. litų deficitas. Todėl skolos 
susilygins su kompensuojamųjų vaistų biudžetu.

Skolos auga nevaldomai
„Respublika“ jau rašė, kad ligonių kasos buvo parengusios planą 

radikaliai sumažinti augančias skolas. Anot jų, be kitų priemonių, 
būtina gyventojams didinti priemokas už kompensuojamuosius vais-
tus. Vyriausybė, išsigandusi įniršusių pacientų organizacijų atstovų 
spaudimo, atmetė šį planą. Anot Vyriausybės, reikia taupyti visaip, 
tik nedidinti priemokų už vaistus.

Todėl iki šiol mažinant išlaidas padaryta tik viena – iš kompen-
suojamųjų vaistų sąrašo išbraukti 164 vaistai, daugiausia berecepčiai, 
taigi tie, kurie sveikatai daro ne tokią didelę įtaką. Teigiama, kad 
sutaupyta apie 5 mln. litų.

Dar praėjusį mėnesį sveikatos apsaugos ministras Konstantinas 
Romualdas Dobrovolskis tikino, jog ketinama parengti 10 ligų 
gydymo metodikas, persvarstyti vaistų antkainių nustatymo tvarką, 
pradėti naudoti vaistų knygeles. Geriausiu atveju šios priemonės bus 
įgyvendintos metų viduryje, o dabar, kaip ir pernai, kiekvieną mėnesį 
vaistų suvartojama už 30–35 mln. Lt, o vaistinėms sumokama tik 
23–24 mln. litų. Taigi skolos auga nevaldomai.

Vaistų gamintojų asociacijos prezidentas Algis Blažys ne kartą yra 
pareiškęs, jog tokios taupymo priemonės laukiamo rezultato neduos: 
būtina peržiūrėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą, mažinti už vaistus 
valstybės mokamą dalį, antraip ligonių kasas ištiks bankrotas.

Parengė planą
„Respublika“ jau rašė, jog sausio mėnesį įsigaliojo Vyriausybės 

nutarimas dėl skolų grąžinimo vaistinėms ir didmeninėms vaistų tiekimo 
įmonėms. SAM ir VLK darbuotojai buvo įpareigoti parengti konkrečią 
tvarką, kaip tai bus padaryta.

Kaip aiškino VLK direktoriaus ekonomikos pavaduotoja Lina 
Puidokienė, VLK neturi teisės imti paskolos, todėl jie sumanė, kad 
vaistinės savo skolų reikalavimo teisę turėtų perduoti didmenininkams, 
o šie – finansinei įstaigai, pavyzdžiui, bankui. Bankas skolas atiduotų 
didmenininkams, o Valstybinė ligonių kasa atsiskaitytų su banku.

Pasak VLK atstovės, tokios tvarkos reikia, kad būtų lengviau ad-
ministruoti skolas, mat sudaryti sutartis su didmenininkais lengviau nei 
su vaistininkais, nes didmenininkų mažiau.

Tačiau didmenininkai šiuose pasiūlymuose įžiūrėjo nemažai spąstų. 
Labiausiai jie pasipiktino tuo, kad pagal ligonių kasų numatytą planą 
palūkanas finansinei institucijai sumokėti turės būtent jie.

Asociacijos nariai mano, jog tai sudarytų apie 10–20 mln. litų. Neat-
metama galimybė, jog finansinės institucijos gali pareikalauti ir daugiau.

Didmenininkai norėdami tiekti vaistus jau dabar ima paskolas ir 
moka palūkanas. Pavyzdžiui, vien didmeninės vaistų prekybos įmonė 
„Litrama“ kas mėnesį sumoka maždaug 50 tūkst. litų.

„Jau ne kartą ėmėme paskolas, nupirkome vaistų, aprūpinome jais 
žmones, bet pinigų negauname. Dabar mums sakoma: jeigu norite 
atgauti pinigus, dar kartą sumokėkite palūkanas. Tai amoralu“, – teigia 
asociacijos prezidentas Remigijus Mielinis.

Kasos grasina
Nepaisant didmenininkų protestų, ligonių kasos intensyviai ėmė 

raginti vaistines, kad šios perduotų skolas didmenininkams.
„Iš pradžių viskas buvo lyg ir gerai, perėmėme skolas. Tačiau net-

rukus mums ėmė skambinti teritorinių ligonių kasų atstovai ir reikalauti 
skolų perdavimo aktus papildyti dar vienu punktu“, – pasakojo didmen-
inės vaistų prekybos įmonės „Litfarma“ direktorius Vaidas Sliesoraitis.

Punktas, kuris ypač rūpi ligonių kasoms, skamba taip: „Su reikala-
vimo teisės įsigijėju atsiskaitymas bus vykdomas iki 2005 m. gruodžio 
31 d., jeigu reikalavimo teisės įsigijėjas kreditorinio įsiskolinimo nep-
erleis pasirinktai finansinei institucijai aptarnauti“. Žmogiškai šnekant, 
jeigu didmenininkai nesutiks su ligonių kasų pasiūlymu, skolas geriausiu 
atveju atgaus tik po trejų metų.

V. Sliesoraitis tvirtina, kad didmenininkų tokie terminai nėtenkma: 
„Mes nebegalime ilgiau ligoniams tiekti vaistų veltui, patys imdami iš 
bankų paskolas, mokėdami palūkanas ir įsiskolindami gamintojams. 
Kai kurie iš jų vaistų jau nebeduoda“.

Gali mokėti tik 20 litų
Tai tragedija, – sako Nacionalinės moterų, sergančių krūties ligomis, 

organizacijų asociacijos prezidentė Laima Bartkevičienė. – Tai atsilieps 
ligonių sveikatai, nes daugelis turi vartoti vaistus nuolatos. Vėžio ląstelės 
juk nelauks, kol bus išspręsta skolų problema“.

„Manau, tai būtų visiškai neetiškas ir nusikalstamas žingsnis – 
Sveikatos apsaugos ministerija ir ligonių kasos turi užtikrinti vaistų 
tiekimą. Kodėl dėl netinkamai priimtų sprendimų turi nukentėti ligoni-
ai?“ – teigia Diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.

Dar pernai, svarstant, kaip kompensuoti ligoniams vaistus, buvo 
atlikta rinkos analizė ir paaiškėjo, jog mūsų šalies gyventojai už vais-
tus gali primokėti iki 20 litų. Jeigu reikia mokėti daugiau, jie vaistų 
nebeperka.

Dabar dauguma mūsų šalies ligonių yra įpratę gydytis veiksmingais 
šiuolaikiškais vaistais, deja, brangiais. Galima spėti, jog dauguma 
žmonių neįstengs įsigyti net būtiniausių vaistų. Jie arba turės pradėti 
gydytis pigesniais, arba iš viso nebesigydyti.

Dabar kompensuojami vaistai nuo padidėjusio kraujospūdžio ka-
inuoja 10–110, antidepresantai – apie 10–700 Lt, insulinas – per 160 
litų, antibiotikai – 5–300 Lt.

Blogiausia yra tai, kad žmonės, sergantys retesnėmis, sunkesnėmis 
ligomis, dažnai pasirinkimo neturi. Pavyzdžiui, gana daug onkologinių 
preparatų, vaistų, gydančių hipofizinį nanizmą, hemofiliją, išsėtinę 
sklerozę, yra tik labai brangūs. Bėda bus ir žmonėms po organų trans-
plantacijos, sergantiems inkstų, kepenų ligomis.
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„Lietuvos rytas“
2002 m. kovo 6 d., Nr. 53

Piketuotojai vėl pagrasino vaistinių boikotu
Atvyko ir Seimo nariai
Negausiame pikete prie Vyriausybės rūmų antradienį lietuvos far-
macininkai reikalavo likviduoti valstybės įsiskolinimus vaistinėms 
už kompensuojamuosius vaistus ir priimti jiems palankų farmacinės 
veiklos įstatymą.

Piketo dalyvių plakatuose buvo reikalaujama „skaidraus skolų 
grąžinimo“, prašoma „nepalikti žmonių be kompensuojamųjų vaistų“ 
ir primenama, kad „valstybės skola vaistinėms – ne žaizda, negrąžinus 
neužgis“. Tarp piketo dalyvių buvo ir Seimo nariai liberalas Audrius 
Klišonis bei buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė konservatorė 
Irena Degutienė.

Valstybinė ligonių kasa vaistinėms už kompensuojamuosius vaistus 
yra skolinga apie 200 mln. litų, o vaistinių skolos didmenininkams, 
preliminariais skaičiavimais. prieš tris mėnesius siekė apie 300 mln. litų. 
Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociacija ketina nuo kovo 8 dienos 
nutraukti kompensuojamųjų vaistų tiekimą vaistinėms.

Suskubo pasiaiškinti
Sveikatos apsaugos ministras Romualdas Dobrovolskis vakar pareiškė, 

kad skolos už sveikatos priežiūros paslaugas ir kompensuojamuosius 
vaistus augo todėl, kad ne visuomet buvo skiriamos visos numatytos 
lėšos, o gautos – neracionaliai naudojamos.

„Lankydamiesi įvairiose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose min-
isterijos vadovai pastebi nemažai sveikatos organizatorių darbo spragų 
apskrityse ir savivaldybėse, nemokėjimo ar nesugebėjimo ekonomiškai 
gyventi“, – pažymėjo ministras.

Ims banko paskolą
Sveikatos apsaugos viceministras Gediminas Černiauskas pirmadienį 

informavo Seimo Sveikatos reikalų komitetą, kad ieškoma optimalių 
variantų, kaip grąžinti skolas vaistininkams, kurie savo ruožtu galėtų 
atsiskaityti su didmenininkais.

72 mln. litų paskola bus skirta šioms problemoms spręsti.

BNS ir „Lietuvos ryto“ inf.
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„Respublika“
2002 m. kovo 6 d.

Farmacininkų ultimatumai valdžią 
privertė imti paskolą iš banko
Agnė Pačkauskaitė
Vyriausybė skolos vaistinėms didėjimą tikisi sustabdyti paėmusi 
paskolą. Tai daryti ją privertė farmacininkų piketas ir ultimatu-
mas nuo kovo 8-osios vaistinėms nebetiekti kompensuojamųjų 
vaistų.

Stabdys skolos augimą
Šiuo metu Valstybinė ligonių kasa (VLK) vaistinėms skolinga 

per 200 mln. litų. Vyriausybė sutiko padengti trečdalį šios sumos.
Didmenininkai, jei su jais nebus atsiskaityta, nuo kovo 8 dienos 

yra pagrasinę nebetiekti kompensuojamųjų vaistų.
Vakar farmacininkų problemos aptartos Vyriausybėje. Kaip po 

susitikimo žurnalistams sakė premjeras Algirdas Brazauskas, iki 
šios savaitės pabaigos Ministrų kabinetas turėtų suteikti garantiją 
Sveikatos apsaugos ministerijai paimti 72 mln. litų paskolą.

Anot VLK direktoriaus Sauliaus Janonio, ši suma vaistinėms bus 
pervesta iki balandžio 1-osios. Taigi farmacininkai galės atsiskaityti 
su vaistų tiekėjais. Pirminiais duomenimis, didmenininkai reikalauja, 
kad likusi skolų dalis būtų grąžinta per kitus dvejus metus.

Iki balandžio 1 dienos ketinama įgyvendinti ir kitas priemones, 
kurios turėtų sustabdyti VLK skolų augimą. Tarp jų – įvesti vadi-
namuosius receptų pasus, derėtis dėl vaistų kainų su gamintojais.

Piketavo vaistininkai
Tuo tarpu Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) vakar prie Vyr-

iausybės rūmų Vilniuje surengė piketą. Akcijos dalyviai reikalavo 
likviduoti valstybės įsiskolinimus vaistinėms už kompensuojamu-
osius vaistus ir priimti jiems palankų Farmacinės veiklos įstatymą.

Jei Vyriausybė neatsižvelgs į šiuos reikalavimus, farmacininkai 
grasina kovo 8 dieną surengti kitą piketą.

Anot vieno piketo organizatorių, LFS prezidento Eduardo Tara-
sevičiaus, vaistinėse iš 2000 pavadinimų kompensuojamųjų vaistų 
šiuo metu trūksta 280. Apie 100 vaistinių dėl nesumokėtų skolų 
didmenininkai yra padavę į teismą.

„Apie tai neinformuoti gydytojai, jie toliau rašo receptus vaistams, 
kurių neturime, ir ligoniai vaikšto iš vaistinės į vaistinę“, – piktinosi 
sąjungos prezidentas.

E. Tarasevičius „Respublikai“ nurodė, kad farmacininkai 
nepatenkinti SAM veikla bei sveikatos apsaugos ministru Romualdu 
Dobrovolskiu.

„Nenoriu kalbėti, kad ministrą reikia pakeisti, – „Respublikai“ 
sakė E. Tarasevičius. – Tačiau kėlėme klausimą, ar nereikėtų iš 
posto pašalinti farmacijos reikalus kuruojančio viceministro Edu-
ardo Bartkevičiaus. Juk jis net nenori įsiklausyti į mūsų pastabas. 
Reguliuoti vaistų kainas – SAM pareiga. Latvijoje vaistai du kartus 
pigesni nei Lietuvoje. O ministerija elgiasi tarsi stebėtoja. Tai rodo 
arba nekompetenciją, arba tam tikrus interesus“.

Beje, dėl kritinės padėties sveikatos apsaugos sistemoje kovo 14-
ąją įspėjamąją akciją žada surengti Lietuvos gydytojų sąjunga. Tą 
dieną kelias valandas medikai teiks tik skubią pagalbą. Neatmetama 
galimybė vėliau surengti visuotinį medikų streiką.

Ministerija teisinasi
Reaguodama į susidariusią padėtį, vakar SAM išplatino ministro 

R. Dobrovolskio pranešimą, jog skolos už sveikatos priežiūros pa-
slaugas ir kompensuojamuosius vaistus augo, nes ne visuomet buvo 
skiriamos visos numatytos lėšos, o gautos – dažnai neracionaliai 
naudojamos. Pasak pranešimo, tai svarbiausios priežastys, dėl kurių 
pastaruoju metu vyksta mitingai.

Pareiškime teigiama, kad skola vaistinėms už kompensuojamu-
osius vaistus išaugo, nes buvę SAM ir Farmacijos departamento 
vadovai nesiėmė operatyvių žingsnių sustabdyti „augančių apetitų“.

„Respublika“
2002 m. kovo 8 d.

Už valstybės skolų – piniguose besi-
maudantys bosai
Farmacijos firmų vadovai skaičiuoja milijonus, o britai 
mūsų ministerijoje ieško korupcijos
Aušrinė Šėmienė

Nepaisant triukšmo dėl valstybės įsiskolinimų, farmacijos 
bosai atlyginimus skaičiuoja dešimtimis tūkstančių litų.

Tai dar vienas faktas, paaiškėjęs atlikus žurnalistinį tyrimą.
Vakar „Respublika“ rašė, jog iš vaistų verslo daugybė įmonių 

turi milžiniškus pelnus. Vien iš ligonių kasų didžiosios kompanijos 
už kompensuojamus vaistus per metus gauna dešimtis milijonų litų. 
Tuo tarpu ligonių kasų skolos auga ir jau pasiekė katastrofinę 200 
mln. Lt ribą.

Tai privertė „Respubliką“ atidžiau pažvelgti į farmacijos verslo 
užkulisius bei vidinį su vaistų prekyba susijusių bendrovių gyvenimą.

Atlyginimai iki 30 tūkst. Lt
Ne kartą ir Sveikatos apsaugos ministerijos, ir aukštųjų medicinos 

mokyklų vadovai yra išreiškę apmaudą, kad dauguma pačių geriausių 
studentų ir gydytojų, užmiršę savo profesiją, veržte veržiasi tapti 
užsienio farmacijos kompanijų darbuotojais. Kompanijos, paskelbu-
sios konkursą į laisvą vietą, sulaukia didžiulės minios pretendentų.

Dauguma šių aukštuosius mokslus išėjusių specialistų darbą 

farmacijos firmose pradeda nuo atstovo pareigų. Jų užduotis – 
bendrauti su gydytojais, kad šie, įtikėję atstovaujamos kompanijos 
vaisto pranašumais, savo ligonius gydytų tik šiais vaistais. Tai ypač 
svarbu, jeigu rinkoje yra keletas vaisto analogų. Kita grupė atstovų 
analogiškai bendrauja su vaistininkais. Jeigu atstovas energingas, 
pareigingas ir iškalbingas, verslas sekasi puikiai.

Vidutinis tokio darbuotojo mėnesio atlyginimas siekia 3–4 tūkst. 
litų. Jeigu darbuotojas dar ir sumanus, jis turi šansą tapti vienu iš 
atstovybės vadovų. Tada ir atlyginimas šokteli gerokai aukščiau už 
ministro. Priklausomai nuo kompanijos pardavimų vadovaujančiųjų 
darbuotojų atlyginimas gali svyruoti nuo 10 iki 30 tūkst. litų per 
mėnesį.

Automobiliai ir restoranai
Be didelių atlyginimų, farmacijos kompanijos savo darbuotojus 

skatina ir įvairiais kitais būdais. Jie turi tarnybinius automobilius, 
kuriuos gali naudoti ir asmeniniams tikslams. Skirtingos kompanijos 
dažniausiai perka skirtingų firmų automobilius. Kokią firmą pasirink-
ti, jiems dažniausiai nurodo aukštesni vadovai užsienyje. Pavyzdžiui, 
„Pfizer“ vadovas Raimundas Voiška važinėja prabangiu „Audi A4“ 
automobiliu. „Eli Lilly“, „Janssen Cilag“ vadovai taip pat – „Audi“. 
„GlaxoSmithKline“ – BMW, „Astra Zeneca“ naudoja „Volvo“. Visi 
automobiliai – nauji ir prabangūs.

Atstovybių darbuotojams sumokama ir už sveikatinimąsi prestižin-
iuose sporto klubuose. Ypač mėgstamas viešbučio „Le Meridien 
Villon“ sporto kompleksas.

Kiekviena kompanija turi ir mėgstamus restoranus, kur vaišina 
svečius, sprendžia komplikuotesnius verslo reikalus. Tarp tokių resto-
ranų vieni brangiausių ir prabangiausių – „Stikliai“, „Dolce Vita“, 
„Radisson SAS Astorija“, „La Provence“, „Ida basar“.

Gana dažnai vieną iš vadinamojo A lygio Sveikatos apsaugos 
ministerijos valdininkų kartu su vienos farmacijos kompanijos va-
dovu galima pamatyti pietaujant pigumu nepasižyminčioje picerijoje 
„Da Antonio“. Poros kitų kompanijų vadovai pietauja „Traidenyje“.

Lašiša ir dovanos
Įvairiuose vakarėliuose užsienio farmacijos bendroves neretai 

aptarnauja UAB „Taurakalnis“, restoranai „Freskos“, „Radisson 
SAS Astorija“, „Ida basar“, „The Twins O’Brien“. Čia liejasi vynas, 
svečiai vaišinami bangiais patiekalais. Ypač mėgstama lašiša ir 
prancūziški sūriai.

Kai kurio kompanijos vieno vaisto pristatymo vakarėliui, infor-
macinei literatūrai bei smulkioms dovanėlėms išleidžia nuo 150 iki 
300 tūkst. litų. Į šią sumą neįskaičiuotas vaisto pateikimas rinkai, 
– literatūros platinimas, gydytojų mokymai, visuomenės švietimas. 
Jei tikimasi, kad vaistas bus gerai perkamas, ši suma gali būti skaiči-
uojama nebe tūkstančiais litų.

Į minėtus vakarėlius kviečiami žinomi visuomenės veikėjai, 
Seimo nariai, valstybės pareigūnai, nusipelnę gydytojai, t. y. tie, kas 
ligoniams išrašo daug vakarėlį rengiančios firmos vaistų, taip pat 
tos medicinos srities, kurios ligos gydomos šiuo vaistu, vyriausieji 
specialistai.

Minėtuose vaisto pristatymo vakarėliuose visi svečiai dažniausiai 
gauna dovanėlių – tušinukų, laikrodžių, marškinėlių, skėčių ir, žinoma, 
patį vaistą. Neretai vakarėlių lankytojai gali dalyvauti ir loterijose, kurių 
prizų vertė gali siekti ir tūkstantį litų.

Palankūs kompanijoms gydytojai apdovanojami virduliais, 
mikrobangų krosnelėmis, televizoriais, muzikos centrais. Namuose 
jie naudojasi net chalatais ir rankšluosčiais su vaistų pavadinimais 
ir firmų atributika.

Kontoros prestižinėse vietose
Kiekviena solidesnė farmacijos kompanija yra įsikūrusi 

prestižiškiausiose sostinės vietose. „Eli Lilly“ – Jogailos gatvėje 
esančiame Verslo centre, „GlaxoSmithKline“ – senamiestyje, Alum-
nato posesijoje, Prezidentūros pašonėje, „Janssen-Cilag“, MSD, 
„Shermg-Plough“ – stikliniame „Hanner“ pastate, „Roche“ ir KRKA 

– senajame „Hanner“ pastate Neries pakrantėje, „Pfizer“ šliejasi šalia 
„Šarūno“ ir „Ad Astrum“ viešbučių.

Akcija pavyko
Farmacininkų pelnas gali dar padidėti, nes didmeninės vaistų 

prekybos įmonės atgavo viltį susigrąžinti valstybės skolas. Trečia-
dienį vakare sveikatos apsaugos ministras Romualdas Konstantinas 
Dobrovolskis, Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Janonis ir 
Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociacijos valdybos pirmininkas 
Remigijus Mielinis pasirašė trišalį susitarimą. Jame pritariama Valsty-
binės ligonių kasos ketinimui paimti 72 milijonų litų kreditą padengti 
įsiskolinimui už gyventojams išduotus kompensuojamus vaistus. 
Susitarta, kad paskolos palūkanas mokės Valstybinė ligonių kasa.

Pasirašytame susitarime taip pat numatyta, kaip bus grąžinama 
farmacininkams kita įsiskolinimo už kompensuojamus vaistus dalis.

Todėl didieji vaistų prekybininkai vakar atšaukė savo grasinimus 
nuo kovo 8 dienos nebetiekti vaistinėms kompensuojamų vaistų.

Priešinasi pigiems vaistams
Tuo tarpu sveikatos apsaugos ministras R. K. Dobrovolskis in-

terviu „Respublikai“ vakar patvirtino, kad farmacininkai vaistams 
uždeda didžiulius, daugiau nei 40 proc., antkainius.

– Kaip vertinate dabar susiklosčiusią padėtį Lietuvos farmaci-
jos pasaulyje? Ar pagrįstai farmacininkai piketavo? – paklausėme 
ministro.

– Manau, kad gatvėse negalima išspręsti reikalų, ypač susijusių 
su finansais. Reikia sėsti prie stalo, diskutuoti ir derėtis. Bet kokį 
sprendimą reikia pagrįsti skaičiais, duomenimis.

– Bet farmacininkai tvirtina, jog prie stalo jie nieko negali 
pasiekti.

– Na, žinoma, kaip jie gali pasiekti, jeigu kategoriškai reikalauja 
panaikinti receptų knygutes. Jei jos nebus panaikintos, eis piketuoti. 
Mes receptų knygučių nepanaikinsime. Pacientas turi turėti vaistų 
išdavimo nuorašą, kad ir jis, ir gydytojas žinotų, koks vaistas buvo 
išduotas.

Nusprendėme leisti vaistus parduoti mažesnėmis kainomis, 
negu nustatyta. Vaistininkai vėl eina piketuoti. Nežinau, kodėl jie 
visi prieštarauja. Klausiau ekonomistų ir ponios Prunskienės, – jie 
visi nesupranta, kodėl to negalima padaryti. Netgi Pramonininkų 
asociacija nesuprantam kad galima drausti parduoti vaistus pigiau.

Įsakymas pasirašytas ir kelios vaistinės jau parduoda vaistus 
pigiau, tačiau kiti mums sako, kad prasidės juoda konkurencija, 
bankrutuos vaistinės.

Antkainis garantuoja pelną
– Užvakar pateikėte duomenis, kad per du šių metų mėnesius 

buvo atidarytos net 299 vaistinės. Vaistininkai tai kategoriškai 
neigia. Kaip yra iš tiesų?

– Tai oficialūs Farmacijos departamento duomenys. Jis išduoda 
licencijas steigti vaistines. 299 – ir naujos vaistinės, ir jų filialai, kitaip 
tariant, vaistų pardavimo punktai.

– Kaip manote, jeigu ligonių kasos yra skolingos per 200 mln. 
litų, kokia prasmė steigti naujas vaistines?

– Jeigu būčiau verslininkas, pagalvočiau, ar verta šioje srityje 
pradėti verslą. Bet jie tikriausiai tikisi gerų uždarbių. O geri uždarbiai 
yra todėl, kad kai kuriems vaistams ir net kompensuojamiesiems 
galima uždėti 41 proc. antkainį.

– Ar vaistų antkainių politika racionali?
– Būtent dėl to dabar antkainių politika ir peržiūrima. Ir ne tik 

tai – peržiūrima ir vaistų bazinių kainų nustatymo metodika. Be 
to, sudaryta speciali darbo grupė, kuri derėsis su gamintojais dėl 
mažesnių vaistų kainų.

Dirba spec. tyrimų komisija
– Dėl išaugusių skolų dažniausiai kaltinamas kompensuo-

jamųjų vaistų sąrašas. Lėšos neva švaistomos todėl, kad kai 
kurie žmonės, sudarantys šį sąrašą, yra korumpuoti. Ar galite 
patvirtinti tokius teiginius?

– Negaliu pasakyti, kaip buvo anksčiau. Tik šiemet sudaryta 
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darbo grupė, kuri atlieka ir farmakoekonominius skaičiavimus, t. y. 
kokią įtaką vaisto įrašymas turės mūsų išlaidoms, ar mes galėsime 
išgyventi jį kompensuodami. Anksčiau į tai nebūdavo kreipiamas 
dėmesys – specialistai spręsdavo paprastai: jeigu vaisto ligoniams 
reikia, jis įrašomas į sąrašą.

Be to, mes norime, kad visi vaistai, kurių reikia pacientams, butų 
kompensuojami. Tačiau visiškai kompensuojami bus pigiausi vaistai, 
o jeigu žmonės norės geriausių, brangiausių jiems teks primokėti.

– O pats kompensuojamųjų vaistų sąrašas netrumpės?
– Trumpės. Pernai išbraukėme 167 vaistus. Dabar jis vėl peržiūri-

mas.
– Didelės aistros verda dėl to, kad šalyje nėra pigių rusiškų 

vaistų. Kokia Jūsų nuomonė – ar jų reikia?
– Dalies šių vaistų nėra todėl, kad jie prasti, nesaugūs, kitų nėra 

todėl, kad rusų kompanijos Lietuvoje jų neregistruoja. Farmacijos 
departamentas pradėjo aktyviai ieškoti rusų firmų, kad jos registruotų 
savo vaistus šalyje. Tačiau rusai didelio entuziazmo nerodo. Be to, 
dėl aktyvios veiklos atsiranda ir kitų problemų – mums sako, kad 
užsiimame korupcija. Todėl norime, kad bet kas atėjęs galėtų pamatyti 
dokumentus ir negalėtų mūsų kaltinti.

Ministerijoje trečia diena dirba spec. tyrimų komisija iš Didžiosios 
Britanijos. Jie pasigyrė, jog per trejus metus sveikatos apsaugoje 
sutaupė 70 mln. svarų sterlingų (apie 392 mln. Lt – aut. past.). Jie 
tiria, ar mūsų veikloje nėra korupcijos elementų, ir parengs mums 
rekomendacijas, kaip elgtis. Manome, kad mes irgi pasieksime 
neblogų rezultatų.

– Jūs netiesiogiai teigiate, kad korupcijos elementų mūsų 
sveikatos sistemos valdyme vis dėlto yra?

– Na, ne. Britai irgi nesakė, kad pagavo korumpuotų žmonių, 
tačiau jie rado galimybių taupiai gyventi.

„Respublika“
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Pigesnieji vaistai – beveik per prievartą
Po premjera kritikos ligoninės padidino vaistų užsakymus iš 
humanitarinės paramos tiekėjų
Valė Čeplevičiūtė

Šią savaitę, antradienį, Vyriausybės rūmuose pasitarime dėl 
sveikatos apsaugos problemų ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas piktinosi, kad ligoninių nesudomino amerikiečių 
humanitarinės paramos projektas „Project Hope“, siūlantis 
žinomų firmų vaistų už 10 procentų vertės.

„Kiek suinteresuoti medikai?“ – retoriškai klausė premjeras ir pri-
sipažino, kad jam gėda prieš projekto atstovus. Apie savo nusivylimą 
jis viešai pasakė ir žurnalistams.

„Respublika“ pamėgino sužinoti daugiau apie „Project Hope“ ir 
kodėl kai kurios ligoninės pasirodė tokios atsargios. Juo labiau kad 
prieš dešimtį metų Lietuvoje jau buvo susiklosčiusi panaši padėtis, 
kai už Pasaulio banko paskolą nupirktų vaistų ligoninės neėmė.

Pasiūlymas iš Amerikos
Sausio viduryje sveikatos apsaugos ministras Konstantinas Dobro-

volskis gavo laišką iš JAV, iš humanitarinio judėjimo „Project Hope“ 
vadovo Skoto Kraufordo. Laiške buvo paaiškinta, kad tai ne pelno 
organizacija, veikianti dešimtyse šalių. Ji kartu su partnere bendrove 
WEA&E siūlo bendradarbiauti Lietuvos gydymo įstaigoms.

Laišką atsiuntė ir WEA&E prezidentas Viktoras Šulmanas, paa-
iškindamas, kad jo firma užsiima medicininės humanitarinės pagalbos 
tiekimu NVS šalims, tačiau „Hope“ veikia ir Centrinės Europos, ir 
Afrikos šalyse. Pagalbos gavėjams tereikia pateikti užsakymą ir pa-
sirašyti sutartį. Apmokėti prašoma organizacines išlaidas bei krovinio 
pristatymą. V .Šulmanas rašė, kad vien pastaraisiais metais „Hope“ 
organizavo humanitarinės pagalbos už 107 milijonus JAV dolerių.

Ministerija pasiūlymu susidomėjo ir po dviejų savaičių Vyriausybė 

priėmė nutarimą leisti Valstybinei ligonių kasai šiais metais „vykdyti 
viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio“ – firmos WEA&E.

Dalyvauti projekte buvo pasiūlyta Vilniaus universiteto Ligoninės 
Santariškių klinikoms, Kauno medicinos akademinėms klinikoms, 
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninei bei Šiaulių ir Panevėžio 
ligoninėms.

Štai jas ir minėjo premjeras antradienio pasitarime. Išskyrė tik 
Santariškių klinikai, kurios vienintelės užsisakė vaistų už milijoninę 
sumą. Kitos – vos už keliolika tūkstančių litų.

Mokės ligonių kasa
Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Janonis po pasitari-

mo buvo sutrikęs: „Aš pats tik vakar sužinojau, kad projektas stringa, 
ir nesuprantu, kodėl“.

Kaip aiškino S. Janonis, amerikiečiai pageidavo, kad prekių 
gavėjas ir mokėtojas būtų skirtingos institucijos. Todėl Vyriausybė 
ligonių kasai leido pasirašyti sutartį, kad ši apmokės. Projekto atsto-
vas, esantis Kaune, gydymo įstaigoms turėjo pateikti siūlomų prekių 
sąrašus, o jos – užsakymus. Kai jų susikaups tiek, kad būtų galima 
pakrauti konteinerį, užsakymas bus perduotas į Ameriką. Vėliau 
ligoninėms tereikės pasiimti prekes ir pateikti dokumentus ligonių 
kasoms apmokėti.

„Viskas gražu, susitarta ir sutartis gal šiandien, gal rytoj bus 
pasirašyta, – sakė S. Janonis. – Mes buvome pasiruošę nors tą pačią 
dieną pasirašyti, bet Amerikoje ilgokai užtruko juridinės procedūros. 
Buvome susirinkę su gydymo įstaigų vadovais, sakėme, kad deriname 
sutartį – jūs tik užsisakykite. Dabar išaiškėjo, kad neužsisako, ir niekas 
nežino, kaip ligonines paveikti. Argi ministras turėtų skambinti vyr. 
gydytojui, agituoti, kad užsisakytų? Žinoma, ir aš galiu paskambinti, 
bet tai būtų necivilizuoti metodai. Tai turėtų būti normalus ekonominis 
interesas. Premjeras ne veltui pasakė, kad visi susaistyti visokiais 
ryšiais nežinia su kuo. Tai blogai, matyt, vis dėlto kviesimės gydytojus 
ir šnekėsimės, kad taip negalima“.

Kad ligoninėms nekiltų problemų, ligonių kasa jau tariasi, kad 
„Hope“ Lietuvoje įkurtų savo atstovybę, kuri užsiimtų prekių 
išmuitinimu ir išpakavimu.

Gaila ir dešimtadalio
Sveikatos apsaugos viceministras Eduardas Bartkevičius, atsakin-

gas už farmaciją ir visuomenės sveikatą, sakė peržiūrėjęs „Hope“ 
siūlomų vaistų sąrašą. „Jis pakankamai įdomus, – pripažino vicemi-
nistras, – ir dėl medikamentų, ir įvairių priemonių laboratorijų darbui. 
Bet ten yra kai kurių subtilumų, dėl kurių ta sutartis nėra pasirašyta“.

Ar sutarčiai kilo pavojus ir ligoninės tikrai atsisako pigių vaistų? 
„Na jos iš principo... – rinko žodžius E. Bartkevičius. – Negalima 
teigti, kad atsisako. Jeigu gautų, tikrai paimtų, tik gal jas ne visai 
tenkina sąlygos. Pas mane vyko pasitarimas, kalbėta, kad amerik-
iečiai nori pinigus gauti iš anksto. O mes galime sumokėti tik tada, 
kai gausime medikamentus. Net ir 10 procentų sumokėti gaila, jeigu 
produkcija bus ne tokia, kokios reikia“.

Santariškių drąsa
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų generalinis 

direktorius Antanas Vinkus pasakojo, kad jį buvo aplankę projekto 
„Hope“ atstovai, apžiūrėjo ligoninę ir paliko 82 lapų vaistų katalogą.

Klinikų vadovo nuomone, kai ligoninių padėtis blogėja, kai vyksta 
karšti debatai dėl jų finansavimo, amerikiečių siūlymas yra naudingas. 
„Gavę šį sąrašą, atsakingai jį nagrinėjome. Buvome be galo atsargūs. 
Mūsų vyriausieji farmacininkai žiūrėjo, ar tie vaistai geros kokybės, 
ar galiojimo terminas nesibaigęs. Kai gauname labdarą, būname labai 
dėkingi, bet pasitaiko, kad vaistų terminas baigiasi po kelių dienų“.

Santariškių klinikos užsisakė medikamentų už 2,5 mln. litų: 
„Mums tai kur kas pigiau, negu būtume pirkę iš kai kurių firmų. 
Kainuos tik 250 tūkstančių – už pakrovimą, atvežimą. Mes už-
sisakėme 8 pozicijas vaistų, apie 100 pozicijų įvairių  medicinos 
priemonių, chirurginių siūlų, įvairių kateterių, tvarsliavos, reagentų 
laboratoriniam diagnostiniam centrui. Vaistai yra žinomų gamintojų 
–tokių, kurios ir gamina, ir atlieka kontrolę, ir pačios diegia. Tai mus 

nuramino ir įtikino. Yrą ir tokių vaistų, kurių realizacijos terminai 
baigiasi šių metų pabaigoje, bet nemažai ir tokių, kurių galiojimo 
terminas – 2004 metai“.

A. Vinkus pasiguodė, jog kai kam atrodo, kad universiteto ligoninė 
sunaudoja daugiausia lėšų, tačiau neremontuota jau 20 metų, o ligonių 
kasa tebėra skolinga 5 mln. litų.

Supratingas atstovas
Bendrovei WEA&E atstovauti įgaliotas kaunietis Andrius 

Markevičius, kalbėdamas su „Respublika“, buvo diplomatiškas ir 
nieko nenorėjo peikti.

„Jau pajudėta, tikimės, kad bendradarbiavimas bus malonus ir 
naudingas Lietuvai, – sakė atstovas. – Žinau, kad Kauno klinikų 
užsakytos humanitarinės pagalbos vertė – 80 tūkstančių litų. Mes 
suprantame, kad kiekviena ligoninė yra jau sudariusi sutartis su 
tiekėjais ir negali jų nutraukti. Tai priklauso nuo kiekvienos ligoninės 
galimybių, jų vidaus politikos. Bet jeigu pamatys, kad bendradarbiauti 
su mumis naudinga, neatsisakys. Kol kas prasideda tik pirmas etapas“.

A. Markevičius tikisi, kad ateityje projektu susidomės ir kitos 
ligoninės.

Nauji skaičiai
Nežinia, ar premjeras pasitarime turėjo netikslius skaičius apie 

užsakymų vertę, ar ligoninės po viešos kritikos ėmė skubiai keisti 
požiūrį į „Hope“ pasiūlymą, bet po dviejų dienų jų vadovai vardijo 
jau gerokai didesnes sumas.

Panevėžio ligoninės vyriausiasis gydytojas Česlovas Gutauskas 
„Respublikai“ sakė, kad medikamentų užsisakyta už 300 tūkst. litų.

„Iš pradžių mums pasiūlymas pasirodė nelabai aiškus, bet vakar 
ar užvakar papildomai užsisakėme ir tikriausiai ateityje bus dar 
daugiau“, – patikino gydytojas.

Šiaulių ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja Vaiva Makštutienė 
irgi pasakojo, kad iš pradžių „Hope“ projektas nelabai sudomino, 
nes „tie vaistai labiau tinka ambulatorinei praktikai“. Tačiau dabar 
ligoninė irgi padidino užsakymą iki 30 tūkstančių litų.

Kauno medicinos akademinių klinikų vaistinės vadovė Birutė 
Varanavičienė negalėjo pasakyti apie užsakymo vertę, tačiau bene 
vienintelė ėmėsi aiškinti atsargumo priežastis: „Sąraše didelė dalis 
buvo besikartojantys vaistai, jų analogai. Mes žiūrėjome, kiek iš 
tiesų galime suvartoti. Vienas dalykas pasiimti, kitas – suvartoti. Ne 
mes vieni turime patirties, kai užveža labdaros be saiko, nesuderinę 
su ligoninėmis, ir prarandamos didžiulės lėšos. Mes orientuojamės į 
pas mus sudarytą būtiniausių vaistų sąrašą. O tarp tų siūlomų prekių 
buvo net veido kremų nuo raukšlių. Mūsų ligoninei tai neaktualu, 
mes didesnių problemų turime. Pavyzdžiui, sąraše yra chirurginiai 
siūlai, tačiau pas mus atliekamos aukšto lygio operacijos ir jeigu 
mes naudosime bet ką, rezultatai bus prastesni. Keliame didelius 
reikalavimus dėl slaugos priemonių. Norime smulkiai žinoti, kokios 
tai prekės, kad jas visas panaudotume“.

Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Romualdas Sakalauskas gerai įvertino „Hope“ pasiūlymą, bet ap-
gailestavo, kad sąraše nebuvo medicinos aparatūros. Vaistų spektras 
platus, todėl ligoninei tenka rinktis pagal savo teikiamas paslaugas. 
Klaipėdiečiai užsisakė medikamentų daugiau kaip už 200 tūkstančių 
litų. Vieniems metams ligoninei vaistams reikia apie 2 mln. litų. „Tai 
bus tik pirmoji siunta, norėtume pažiūrėti, kaip visa tai atrodys“, – 
sakė ligoninės vadovas.

Taip jau buvo
Prieš dešimtmetį Lietuva nesugebėjo pasinaudoti vaistais, nupirk-

tais už 6 milijonus litų, pasiskolintų iš Pasaulio banko. Mat kaip tik tuo 
metu buvo pradėta dalyti licencijas privačioms bendrovėms užsiimti 
farmacijos veikla. Jos ėmė energingai konkuruoti vaistų rinkoje.

Už Pasaulio banko pinigas įsigyti vaistai buvo nukainoti, bet 
vaistinės jų nenorėjo imti. Joms buvo daug pelningiau pardavinėti 
brangius vaistus, dėl to jos mieliau rinkosi privačių firmų siūlomą 
produkciją. Vaistinės teisinosi, kad kai kurie pigūs vaistai joms mažiau 
žinomi, kai kurie Lietuvoje neregistruoti. Nurašyti vaistai kaupėsi 

sandėliuose ir buvo naikinami. Tada jų buvo prarasta daugiau nei už 
milijoną litų. Vakar „Respublika“ sužinojo, jog Finansų ministerijoje 
iš paskolos Pasaulio bankui kol kas grąžinta vos pusė milijono dolerių.

Britų ekspertų tyrimas
Šiuo metu Lietuvoje darbuojasi ekspertai, atvykę iš Jungtinės 

Karalystės tirti korupcinių reiškinių Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemoje. Kol kas jie nekalba, ką čia pamatė, tačiau rado įdomų 
palyginimą.

Jie pasakojo „Respublikai“, kad jų šalies Sveikatos apsaugos 
ministerijoje jau treji metai veikia padalinys, kovojantis su korupcijos 
atvejais sveikatos apsaugos srityje. Iniciatorius buvo ministerijos 
sekretorius. Jo asmeninė idėja iš pradžių buvo prieštaringai vertinta, 
kalbėta, kad jokios korupcijos nėra, tačiau netrukus skyriaus nauding-
umą įvertino ir buvę skeptikai.

Ekspertų nuomonę, dabar ir Lietuvoje panaši padėtis, kai sakoma, 
kad nieko nereikia keisti, nors tobulinti tikrai atsirastų ką.
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Savaitės žmogus – Valstybinės ligonių 
kasos direktorius Saulius Janonis
Aušrinė Šėmienė
Vakar Vyriausybė leido Valstybinei ligonių kasai (VLK) imti 
72mln. litų paskolą. Tai turėtų būti pirmasis žingsnis sprendžiant 
kelerių metų senumo problemą – jis turėtų sustabdyti augančias 
valstybės skolas už kompensuoja-muosius vaistus.

Šiuo metu ligonių kasų skolos vaistinėms už kompensuojamuosius 
vaistus siekia 200 mln. litų. Dėl šios skolos vaistininkai ir didmen-
inės vaistų prekybos įmonės prie Vyriausybės surengė piketą. Anot 
jų, valstybės skolos juos atvedė prie bankroto ribos. Didmenininkai 
grasino nuo kovo 8-osios nebetiekti kompensuojamųjų vaistų.

Tačiau šios radikalios akcijos pavyko išvengti. Trečiadienį 
sveikatos apsaugos ministras Romualdas Konstantinas Dobrovolskis, 
Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Janonis ir Vaistų did-
meninės prekybos įmonių asociacijos valdybos pirmininkas Remig-
ijus Mielinis pasirašė susitarimą dėl dalies įsiskolinimų padengimo. 
Taip pat numatyta tvarka grąžinti kitą skolos dalį.

Apie padėtį farmacijos versle vakar „Respublika“ kalbėjosi su 
VLK vadovu Sauliumi JANONIU.

Kalta ministrų kaita
– Dar prieš dvejus metus teigėte, jog ligonių kasos dėl skolų 

gali atsidurti keblioje situacijoje. Kaip manote, kodėl tiek laiko 
niekas jūsų neklausė?

– Manau, kad klausė, girdėjo ir suprato. Tiesiog trūko valios 
laiku priimti tinkamus sprendimus. Antra vertus, buvo ir objektyvių 
aplinkybių – ministrų, vyriausybių kaita. Kai pasikeičia Vyriausybė 
arba ministrai, prireikia 2–4 mėnesių išsiaiškinti visas problemas. Ir 
dar tiek pat laiko reikia rengti dokumentus.

– Kas, jūsų manymu, leido susidaryti tokioms skoloms?
– Pagrindinė priežastis – kompensuojamųjų vaistų sąrašas. Jis 

gerokai didesnis, negu mes turime pinigų.
Tačiau klausimas kitas – kodėl šis sąrašas toks? Deja, ir šiandien 

nepavyksta įtvirtinti tvarkos, kuri nesudarytų galimybės vaistams 
atsidurti sąraše, jeigu jiems kompensuoti nėra pinigų.

Korupcijos neįžvelgia
– Ar taip neatsitinka dėl korupcijos? Juk ne kartą esate teigęs, 

jog kompensuojamųjų vaistų sąrašai sudaromi neskaidriai.
– Manau, visų pirma kalta ne korupcija, o politinė baimė. Jeigu ką 

nors nepadarysi arba kam nors pasakysi „ne“, ligoniai išeis į gatves, 
gydytojai ims streikuoti. Kadangi klausimų sprendimo procedūros 
leidžia priimti neteisingus sprendimus, žmonės yra linkę nepasakyti 
to, ką gali nutylėti.
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– Kaip vertinate savo pavaldinio Gintauto Kanapicko, kurį už 
piktnaudžiavimą tarnybine veikla sulaikė STT, veiksmus? Sunku 
patikėti, kad po 25 tūkst. litų buvo mokama už informaciją, kuri 
iš principo prieinama visiems?

– Nežinau tikrų duomenų, kas ir už ką jam mokėjo. Bet jeigu jam 
buvo mokama už tai, kad jis atliktų neteisingus skaičiavimus ir tada 
draudimo taryboje būtų priimtas kažkam palankesnis sprendimas, 
vadinasi, tie, kurie mokėjo, gyvena iliuzijų pasaulyje.

Be G. Kanapicko, yra dar keletas žmonių, kurie atlieka techninį 
darbą – skaičiuoja, kiek išlaidų reikės vaistui įrašyti į kompensuo-
jamųjų sąrašą. Kiekvieno iš šių darbuotojų skaičiavimų juodraštis gula 
ant vadovų stalo. Vėliau aš pats su pavaduotojais ir skyrių viršininkais 
išlukštename kiekvieną skaičiuką. Jeigu kas nors neaišku, prašome 
papildomų duomenų. Tik kai esu tikras, jog galiu prisiimti atsakomybę 
už tuos skaičius, pasirašau.

Visi tyli
– Tad kaipgi sąraše atsiranda vaistai, kelis kartus brangesni 

nei pas kaimynus? Kodėl kompensuojamas gydymas tų ligų, 
kurių kitos valstybės nekompensuoja?

–Čia ir yra visa esmė. Anksčiau ligonių kasa, gaudavusi prašymą, 
dėdavo jį į stalčių, – juk iš esmės nesame suinteresuoti stumti prašy-
mus. Kuo ilgiau jie nesvarstomi, tuo mažesnė rizika, kad turėsime 
papildomų išlaidų. Tačiau yra komisija, kuri svarsto šiuos klausimus, 
o ją koks nors specialistas nuolat įkyriai spaudžia. Kai visiems atsi-
bosta, posėdyje prašymas padedamas ant stalo ir klausiama, ar yra 
prieštaraujančių.

Kadangi niekas nenori padaryti sau blogo, pratyli. Toliau prašymas 
keliauja į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDF) posėdį. 
Ten vėl visi nutyli. Rengiamas-ministro įsakymas ir vaistas atsiranda 
sąraše. Specialiai lyg niekas nieko blogo nedaro, tačiau rezultatai 
ne kokie.

Galima būtų kiekvieno iš sprendėjų paklausti – o kodėl tu nerėkei? 
Blogiausia būdavo tai, kad lobistų spaudimas paveikdavo išvakarėse 
prieš PSDF posėdį. O taryba dokumentus gaudavo tik posėdžio metu. 
Kur čia protestuosi!

Šią tvarką po truputėlį baigiame išgyvendinti.

Siūlė keliones
– Suprantama, kad vyksta lobistinė veikla, už tai mokamas 

atlyginimas. Ar nebuvo bandymų susitarti su pačiu ligonių kasų 
vadovu?

– Manau, kad žmonių, norėjusių tai padaryti, turbūt buvo. Sakau 
turbūt, nes man niekas tiesiai nesiūlė. Tačiau kai tik pradėjau dirbti, 
kvietė pietų, siūlė keliones į užsienį – specializacijas, kvalifikacijas ir 
pan. Kadangi iš pat pradžių viso to atsisakiau, baigėsi net bandymai 
kartu pietauti.

Jeigu bučiau su jais pradėjęs vaikščioti po restoranus, nesu įsi-
tikinęs, ar vėliau nebūtų pasiūlę ir daugiau.

Piketas nepaveikė
– Kaip vertinate didmeninių vaistų prekybos įmonių pade-

monstruotą būdą išsireikalauti savo pinigus? Ar tai ne šantažas?
– Nevadinčiau to skambiais žodžiais. Mano nuomone, jokia akcija 

nebūtų įvykusi, jeigu susitarimai nebūtų buvę pasiekti anksčiau. Nes 
jiems patiems tai nenaudinga.

Ir be tos akcijos būtų atsiradę pinigų ir tuo pačiu metu. Galbūt 
net didesnių nei dabar – iki 100 mln. litų. Dabar susidaro įspūdis, 
kad akcija paveikė.

– Buvo teigiama, jog ir Valstybinė ligonių kasa, ir ministerija, 
už didmenininkų nugarų tardamosi su bankais dėl skolų pirkimo, 
elgiasi neskaidriai. Ką galite apie tai pasakyti?

– Buvo sudaryta komisija, kuri išsiuntė pranešimus apie pardu-
odamą skolą Lietuvos bankų asociacijai. Komisija ilgai neposėdžiavo, 
nes gavo tik vieno anglų banko pasiūlymą. Nesulaukę kitų siūlymų, 
nusprendėme atnaujinti posėdžius. Visuose juose dalyvavo ir did-
menininkų atstovas.

Iš kur atsirado tokios baimės, nežinau. Galiu tik nutuokti, kad tai 
dėl lietuviško charakterio, kai mes nebūtus dalykus patys sukuriame, 

juos transformuojame ir apvyniojame į tokį paskalų rutulį, kad paskui 
nebesuprantame, kas tikra, o kas – ne.

Šiltnamio sąlygos
– Ministras teigia, jog mūsų šalyje yra apie 1000 vaistinių. Per 

pastaruosius du mėnesius įsteigtos dar 299. Kas skatina žmones 
imtis vaistų verslo?

– Šiltnamio sąlygos. Jokios konkurencijos. Kaip rašėte – tereikia 
kablio palubėje, kur pakabinti vaistų reklamą, bei žmogaus, kuris 
iš lentynų paduotų vaistų pakelį ligoniui. Uždarbis nekintamas, 
valstybės garantuotas.

– Ką manote apie vaistininkų norą įtvirtinti teisę tik farmac-
ininkams būti vaistinių savininkais?

– Mano nuomone, vaistinės savininkas gali būti bet kas. Galime 
rasti analogijų – advokatų kontoros savininkas gali būti bet kas, 
privačių ligoninių savininkai – irgi ne gydytojai.

Reikia konkurencijos
– Vaistų gamintojai sako, jog pabandę parduoti kompensuo-

jamuosius vaistus pigiau susiduria net su šantažu. Ar vaistų iš 
tikrųjų negalima parduoti pigiau?

– Dabar jau galima. Todėl vaistininkai ir burba. Iki šiol negaliu 
suvokti kodėl, nes jų pajamos dėl to nemažėja. Galbūt dėl to, kad 
pirmą kartą priimtas principinis sprendimas – leisti, kad farmacijos 
sektoriuje atsirastų konkurencija.

– Pagal dabar galiojančius įstatymus, kol vaistas iš gamintojo 
atkeliauja iki vartotojo, gali pabrangti net ketvirtadaliu. Kodėl 
taip yra?

– Ir visa tai apmoka valstybė. Jei iš tikrųjų būtų konkurencija, 
vaistų kainos kristų.

„Respublika“
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Ar verta atiduoti 200 milijonų litų?
Olava Strikulienė

Socialinių reikalų ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė greitai su-
lauks naujų bedarbių antplūdžio. Į darbo biržas limuzinais suvažiuos 
bankrutavę farmacininkai ir prašys juos perkvalifikuoti statybininkų 
rengimo kursuose.

Jei tikėtume peršamu griūties scenarijumi, šalies vaistinės artim-
iausiu metu užsidarys, su darbuotojais atsiskaičiusios vitaminu C, 
viagra ir chalatais. Pristigus C, „Inkaro“ darbininkų pavyzdžiu, badaus 
palapinėse, kad su nerimu skaičiuotume bado dienas. Iškart žlugs 
ir 299 vaistinės naivuolės, kažkodėl pradėjusios verslą didžiosios 
katastrofos laikais. Antstolių kontoros organizuos rausvų piliulių ir 
melsvų tablečių varžytines. Piliečiai, negaudami valstybės kompen-
suojamų vaistų, masiškai išmirs. Jų antkapiuose bus iškalta: „Mane 
nužudė S. Janonis su R. K. Dobrovolskiu. Amen“.

Gal netikėkime?
Farmacijos verslas niekada nebus nuostolingas, kol ligoniui nu-

matyta dviguba – vaiste vartotojo ir valstybės šantažuotojo – fikcija. 
Kiti verslai – batsiuvio ar tekstilininko – dar nesiryžta paleisti prie 
Seimo nuogų ar basų ir taip sukurti pelnui palankų klimatą. O liga 
nuginkluoja. Drovu klausti, kiek iš tikrų vertas tas svarbusis vaistas, 
kai pilietis klykia, jog tuoj numirs.

Organizuoti masių piktinimaisi visada kontroliuojami. Šįkart 
kontroliuoja farmacininkų klanas, šantažuojantis valstybę žmonių 
ligomis ir pats per iki 41 proc. išpūstus kompensuojamų vaistų ant-
kainius tyliai turtėjantis iš tų pačių ligonių nelaimės. Farmacininko 
idealas – žmogus-farmakofagas, nuolat drebantis dėl savo sveikatos. 
Tai sistema, puikiai perpratusi demagogijos meną, o liga pati atstoja 
verslo reklamą. Jei valstybė negrąžins 200 mln. Lt, iš kurių nemažas 

procentas dirbtinai pripūstas, netrukus išgirsime apie vėžiu mirusią 
daugiavaikę ir jos vyrą, ištiktą diabeto priepuolio.

Įdomu, kas įvyktų, jei valstybė skolos negrąžintų? Kažkodėl netik-
iu, jog farmacijos bosai vieningai apleistų “Stiklius” ir imtų lankytis 
karitiečių sriubos valgyklose. Veikiau pavers dalį vaistinių laidotuvių 
biurais. Neuždirbę iš gyvo, užsidirbs iš lavono, nes ši verslo šaka, 
vėlgi kompensuojama valstybės, taip pat neregėtai klesti.

Norint išmelžti valstybės biudžetą, į schemą būtina įtraukti , 
nelaimę – ligonį, lavoną, bedarbį ir pan., kad taptų periodiškai suak-
tyvinamu melžimo schemos elementu. Aplink nelaimę sukuriamas 
didžiulis ją aptarnaujantis personalas. Įvairūs darbo vietų kūrėjai, 
globėjai ar vaistų tiekėjai. Kadaise valstybė dosniai garantavo už 
verslui suteiktas užsienio paskolas, naiviai tikėdamasi, jog pulsime 
kurti darbo vietų. Sukūrėme valstybės skolą. Nedarbas nesumažėjo. 
Pasibaigus darbo vietų kūrimo vajui, prie valstybės biudžeto pripuolė 
farmacininkai su kasmet ilgėjančiu kompensuojamųjų vaistų sąrašu. 
Sukūrė skolą. Sau – asmeninę gerovę. Ligų nesumažėjo.

Tokie melžikai – kažkas įstrigusio tarp planinės ekonomikos ir 
rinkos. Pirma, įkyriai siekia kontakto su valstybės biudžetu. Antra, 
bijo laisvosios rinkos dėsnių, nes nesutinka paleisti kompensuojamų 
vaistų kainų. Mat veikiama ne konkurencijos, o klano principu, 
todėl bet koks kainų kryptelėjimas iškart pakirstų vienybę. Trečia, 
melžikai linkę dirbti planinės ekonomikos sąlygomis, nes iš anksto 
apsirūpina Vyriausybes patvirtintu kompensuojamųjų vaistų sąrašu. 
Jų „laisvoji rinka“ – tik vienodi išpūsti antkainiai ir naudingi žmonės, 
susodinti į naudingus postus. Tai viso labo 1990-ųjų kooperatyvas, 
prilipęs prie fabriko.

Valdžiai derėtų skatinti neišsigimusias verslo šakas. Deja, šalies 
biudžetas nuolat atsiskaitinėja su keistais dariniais, perdirbinėjanči-
ais naftą ar tiekiančiais vaistus. Už 206 mln. Lt būtų galima bent iš 
dalies kompensuoti prarastus rublinius indėlius ir tai natūraliai padėtų 
ligų profilaktikai. Lietuvoje labai rūpinamasi, kad susirgęs gautų 
per brangią tabletę, o jos pardavėjas nubirbtų į Kanarus. Verčiau 
galvotume, kad nesusirgęs užsidirbtų kotletui.

„Respublika“
2002 m. kovo 12 d.

Signataras ir mafija
Kovo 11-ąją vienas iš Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarų 
kėdainiškis Povilas Aksomaitis liko namuose. Ligos nualintam žmo-
gui pernelyg sunku dalyvauti šventimuose renginiuose.

Jau 16 metų su persodintu inkstu gyvenantis buvęs politikas susi-
duria su tuo, ką įvardija kaip „farmacininkų mafiją“. Jis apskaičiavo, 
kad kas mėnesį jam reikalingiems vaistams valstybė išleidžia apie 
1300 litų, dar 200 litų turi pridėti pats.

„Tai milžiniški pinigai, – sako P. Aksomaitis. – Mano, seno „var-
totojo“, organizmas iškart atskiria, kurie vaistai geresni. Ir, patikėkite, 
tikrai ne tie, kurie dešimt penkiolika kartų brangesni. Bet ką gi, jie 
įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, juos ir perku„.

Ši „Respublikoje“ aprašyta gal ir nelabai Šventinė Kovo 11-osios 
istorija, kaip jokia kita susijusi su tuo, ką galėjome stebėti visą praė-
jusią savaitę – farmacininkų kovą dėl šimtų milijonų litų.

Vaistų pramonė pasaulyje yra vienas pelningiausių verslų. Apy-
varta ir pelnu su ja, matyt, galėtų varžytis tik naftos pramonė ar 
nelegali veikla. Ne veltui tikriausiai angliškas žodis „drugs“ reiškia 
ir vaistus, ir narkotikus.

Lietuva šioje pasaulio rinkoje – ne išimtis. Apskaičiuota, kad 
vaistų pardavimo apyvarta per metus mūsų šalyje siekia milijardą 
litų. Daugiau nei trečdalį šios sumos sudaro valstybės kompensuo-
jami vaistai.

Būtent dėl kompensuojamų vaistų, teisingiau dėl ligonių kasų 
200 milijonų, ir kilo triukšmas, leidęs pažvelgti į farmacijos verslo 
užkulisius.

Iš pirmo žvilgsnio viskas lyg ir paprasta. Gydytojai skyrė vaistų 
pacientams, gamintojai pateikė vaistų vaistinėms, šios išdavėjuos 
pagal receptus ligoniams, o valstybė, tai yra ligonių kasos, nors ir 

įsipareigojo, nesumokėjo. Tokiu atveju telieka dar kartą pasipiktinti 
apgavike valstybe.

Tiesa, lieka nedidelė problema – juk vadinamieji nukentėjusieji 
ir sukūrė sistemą, tiesiogiai vedančią prie valstybės įsiskolinimų.

Nepaisant skolų valstybė, matyt, vis dar laikoma patikimiausia 
kliente. Kaip kitaip paaiškinti farmacijos milžinų suinteresuotumą 
savo vaistus įkišti į kompensuojamųjų sąrašus? Į kovą dėl vietelės 
sąraše metami pinigai, organizuojamos valdininkų kelionės į egzo-
tiškas šalis.

Dar daugiau, farmacijos milžinai nori, kad į kompensuojamųjų 
vaistų sąrašus patektų brangiausia jų produkcija – juk šimtus litų 
kainuojančių vaistų Lietuvos pacientas be valstybės paramos nu-
sipirkti neišgali.

To paties, matyt, nori ir vaistininkai, visiškai legaliai galį pris-
idėti trečdalio vaisto vertės antkainį. O jį taip pat dengia valstybė. 
Įsivaizduokite provizorių, galintį iš valstybės paimti 30 centų nuo 
vaisto, kurio vertė – litas, arba 30 litų nuo 100 litų kainuojančio vaisto. 
Aišku, kad 100 litų vertės vaistas labiau domins sistemos dalyvius.

Telieka, kad tuo patikėtų ir medikai, išrašantys receptus. Kad 
šie būtų įtikinti – farmacininkai sukūrė visą vadybininkų klaną. Jų 
veikla prasideda prabangiais vaistų pristatymo renginiais ir baigiasi 
vulgaria – „litas už receptą“.

Sukurta sistema veikia. Kaip sako jau minėtas Kovo 11-osios 
Akto signataras P. Aksomaitis: „Esame dviejų suinteresuotų pusių – 
gamintojų ir prekybininkų – aukos“.

„Vakaro žiinios“
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Farmacijos verslas – korupcijos liūnas
Danas Nagelė
Pastaruoju metu smarkiai išaugo išlaidos kompensuojamiesiems 
vaistams. Prie to prisideda ir milžiniški vaistų antkainiai, patys 
didžiausi iš visų ūkio šakų.

Politikai stebisi, jog į tokių vaistų sąrašą įtraukti tik tam tikrų kom-
panijų vaistai, o pigesni jų analogai į sąrašus nepatenka, ir sutartinai 
tvirtina, jog farmacijos versle klesti korupcija.

Farmacininkai šantažuoja
Vasario viduryje Vaistų didmeninės prekybos įmonių asociacija 

(VDPĮA) paskelbė, kad, jei VLK negrąžins 200 mln. litų skolų už 
kompensuojamuosius vaistus, asociacijai priklausančios įmonės 
nebetieks kompensuojamų vaistų vaistinėms. Tiesa, vaistų prekeiviai 
nutyli, jog iš tų 200 mln. litų apie 70 mln. yra jų pelnas dėl didelių 
vaistų antkainių.

Praėjusią Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Valstybinės 
ligonių kasos (VLK) ir VDPĮA atstovams pasirašius trišalį susitarimą 
dėl skolų grąžinimo, ketinimai nebetiekti vaistų buvo atšaukti.

VDPĮA valdybos pirmininkas Remigijus Mielinis guodėsi, jog 
tokia situacija prives prie farmacijos pramonės katastrofos, nes 
per penkerius metus vaistų tiekimo didmeninių įmonių sumažėjo 5 
kartus ir jų beliko apie 50. Be to, 100 vaistinių dėl skolų bylinėjasi 
su didmenininkais.

VDPĮA valdybos narys Vaidas Sliesoraitis pareiškė, jog kaltinti dėl 
susidariusios padėties vaistininkus yra absurdas, nes jie paprasčiausiai 
nebeturi lėšų išpirkti kompensuojamuosius vaistus.

Šie farmacininkų verkšlenimai atrodo kiek keistoki, turint 
omenyje dešimttūkstantinius jų atlyginimus, naujo vaisto pristatymo 
vakarėlius, kainuojančius šimtus tūkstančių litų, ir tai, jog pastaruoju 
metu vaistinės dygsta kaip grybai po lietau.

Kaltas ministras
Lietuvos farmacininkų asociacijos prezidentas Eduardas Tara-

sevičius teigė, jog VLK tėra atpirkimo ožys. Pasak jo, dėl susidar-
iusios situacijos kaltas Sveikatos apsaugos ministras Konstantinas 
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Romualdas Dobrovolskis, kuris yra Privalomojo Sveikatos draudimo 
(PSD) vadovas, nes sumą kompensuojamiesiems vaistams išpirkti 
numato ne VLK, o PSD. O milžiniškos VLK skolos susidarė dėl to, 
kad nuolatos, neatsižvelgiant i biudžeto galimybes, buvo plečiamas 
kompensuojamų vaistų sąrašas. Praėjusiais metais pagal šį sąrašą 
vaistų buvo išduota už 100 mln. litų daugiau nei VLK turėjo pinigų.

Užkirs kelia pasipelnymui
Sveikatos apsaugos viceministras Edmundas Bartkevičius „VL 

Vakaro žinios“ įrodinėjo, jog šiuo metu į kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą įtraukti pigesni vaistai, todėl nėra priežasties dabartinio kom-
pensuojamųjų vaistų sąrašo sudarinėtojų įtarinėti korupcija.

Pasak viceministro, net jei vaistai turi pigesnius analogus, jie 
nebūtinai turi būti platinami Lietuvoje, nes jų kokybė gali būti prasta. 
Jei analogai kokybe nenusileidžia platinamiems vaistams, jie yra 
įregistruojami Lietuvoje ir taip pat platinami.

Pasak jo, praėjusia savaitę Vyriausybė įpareigojo SAM per dvi 
savaites parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti kompensuojamų 
vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kalnų nustatymo 
metodikos pakeitimo projektą. „Bus sudarinėjamas naujas kompen-
suojamųjų vaistų sąrašas. Jei anksčiau į sąrašą būdavo įtraukiami 
visi vaistai, reikalingi ligoniui, dabar bus atsižvelgiama į jų kainą, 
kokybę“, – sakė sveikatos apsaugos viceministras.

Žiniasklaidoje buvo skelbta, jog vaistininkai kompensuojamiems 
vaistams užsideda beveik 46 proc. antkainius, ko nėra jokioje kitoje 
Lietuvos ūkio šakoje. Be to, į sąrašą įtraukiami brangūs vaistai, 
kai tuo tarpu pigesni tų vaistų analogai, nenusileidžiantys kokybe, 
į sąrašą nepatenka. Pastaruoju metu kompensuojamųjų vaistų 
vartojimas labai smarkiai išaugo. Prekyba šiais vaistais garantuoja 
stabilias pajamas, todėl farmacininkai suinteresuoti, jog kuo dau-
giau jų įmonės produkcijos būtų įtraukta i kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą ir visais būdais, nesibaidydami ir papirkinėjimų, spaudimo, 
stengiasi pasiekti šį tikslą.

Farmacininkai – kyšininkai
To neslėpė ir viceministras E. Bartkevičius. „Kiekviena kom-

panija suinteresuota realizuoti kuo didesnį savo produkcijos kiekį, 
todėl kas dovanėlėmis, kas kitais būdais bando paveikti gydytojus, 
jog jie rekomenduotų jų kompanijos vaistus. Tai akivaizdu, vien į 
skaičius pažiurėjus. Pavyzdžiui, Lietuvoje, paėmus vidurkį, bron-
chine astma serga 5–6 kartus daugiau žmonių, nei Lenkijoje, tačiau 
tai neatitinka realios padėties“, – manė viceministras.

Paklaustas, ar nesusidūrė su korupcijos atvejais, sudarinėjant 
kompensuojamųjų vaistų sąrašus, E. Bartkevičius prisipažino, jog 
ir jam asmeniškai buvo siūlomas kyšis. „Vienas pilietis siūlė man 
1000 dolerių, tačiau man pajuokavus, jog įprasta, kad chirurgams 
duoda po 100 dolerių, pilietis taip pat viską nuleido juokais“, – 
prisipažino viceministras.

Be to, pasak E. Bartkevičiaus, valdininkus bandoma paveikti 
neformalioje aplinkoje – kviečiant juos į pristatymus, banketus ir t.t.

Viceministro nuomone, didmenininkų grasinimas nebetiekti 
kompensuojamųjų vaistų buvo nerimtas, nes jie ir patys suprato, 
jog tokiu atveju būtų paskelbtas konkursas ir tuos vaistus tiektų 
kitos firmos. Tačiau didmenininkai padarė „meškos paslaugą“ 
VLK – žmonės masiškai ėmė pirkti vaistus, dėl ko VLK išlaidos 
dar labiau padidėjo.

Seime – savas lobistas
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Audrius Klišonis „VL 

Vakaro žinios“ įrodinėjo, jog kompensuojamiems vaistams netaiko-
mas joks antkainis. Jiems taikomos mažmeninės kainos.

Be to, pasak parlamentaro, sveikatos apsaugos ministras neteisin-
gai informavo, jog per pastaruosius du mėnesius įsikūrė 299 vaistinės. 
„Tai nesąmonė. Paprasčiausiai vaistinėms reikėjo pakartotinai gauti 
licencijas. Norisi tikėti, jog tai tėra ministro neišmanymas, o ne kas 
nors daugiau“, – sakė A. Klišonis.

Pasak jo, farmacininkai valdininkams taiko spaudimo taktiką. Tą 

pripažįsta VLK, SAM vadovai. Bet tai valdininkų nepateisina. „Jei 
negali atlaikyti spaudimo – atsistatydink“, – manė parlamentaras. Jo 
nuomone, absurdai kompensuojamųjų vaistų srityje pasitaiko dėl to, 
jog „šį reikalą tvarko PSD tarnyba, kurioje nėra nė vieno farmacin-
inko, o jai vadovauja ministras, taip pat su farmacija neturintis nieko 
bendro“. Paklaustas, ar, jo nuomone, chaosas šioje srityje vyrauja tik 
dėl kompetencijos stokos, A. Klišonis atsakė dviprasmiškai: „Ir dėl 
kompetencijos stokos“.

Farmacininkių savivalė
Seimo Ekonomikos komiteto nario Dailio Alfonso Barakausko 

nuomone, farmacijos versle taikomi milžiniški antkainiai, „nes čia 
yra daug protekcionizmo“.

„Į sąrašą įtraukiami vaistai, neatsižvelgiant jų kainą, kokybę. 
Valdininkai ginasi, jog jokios korupcijos tame nėra, bet prisipažįsta 
esą spaudžiami farmacininkų. Tačiau spaudimas taip pat yra viena iš 
korupcijos rūšių. Juk spausti galima grasinimais, vakarėliais ir finan-
sinėmis priemonėmis“, – įtarinėjo valdininkus D. A.  Barakauskas.

„Be to, lobizmą galima įžvelgti ir gydytojų tarpe, kurie išrašinėja 
„teisingos“ firmos vaistus. Receptų knygelės, kurias žada įvesti SAM, 
padėtų sukontroliuoti šią netvarką, nes būtų įrašyta, kas, kiek, kam 
ir kokios firmos vaistų išrašė. Kontrolė būtų vykdoma per klientą 
ir nors kiek pažabotų gydytojų ir farmacininkų savivalę“, – dėstė 
parlamentaras.

Užsienyje vaistai pigesni
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys Bronius Bradauskas 

„VL Vakaro žinios“ informavo, jog ir komitete ir frakcijoje iškėlė 
klausimą peržiūrėti kompensuojamųjų vaistų kainas.

„Aš esu hipertonikas, todėl, viešėdamas užsienyje, pasidomėjau, 
kiek kainuoja vaistai nuo hipertonijos. Pasirodo, jog lygiai tokie 
patys vaistai užsienyje yra daug pigesni, todėl kalbos, jog kompen-
suojamiems vaistams netaikomi antkainiai, yra nepagrįstos. Be to, 
nuo šimtaprocentinio kompensavimo pereinama prie 50 ir 30 proc. 
Taip pat keista.jog į sąrašą įtraukiami brangūs vaistai, kai tuo tarpu 
pigesni jų analogai, nenusileidžiantys kokybe, į sąrašą nepatenka. 
Dėl šių klausimų į frakciją ir komitetą kviesim ir R. Dobrovolskį“, 
– žadėjo B. Bradauskas.

Paklaustas, ar farmacijos srityje negalima įžvelgti korupci-
jos, seimūnas diplomatiškai išsisuko: „Jūs pats žinote atsakymą 
į šį klausimą, tačiau aš dėl užimamų pareigų negaliu to įvardyti, 
neturėdamas aiškių įrodymų. Tačiau užtikrinu, kad tiek frakcijoje, 
tiek komitete mes viską išaiškiname ir sieksime, kad kaltininkai būtų 
nubausti“ – teigė B. Bradauskas, pabrėždamas, jog tuo suinteresuotas 
ir SAM vadovas.

„Vakaro žinios“
2002 m. kovo 13 d.

Vaistų giganto kyšiai gydytojams
Asta Martišiūtė

Vokietijos prokurorai tiria, kiek milijonų farmacijos koncernas 
„SmithKline Beecham“ išleido gydytojams papirkti. Kilus skan-
dalui Vokietijoje, šio koncerno atstovai Lietuvoje dingo kaip į van-
denį. Sveikatos apsaugos ministerija teigianti neturinti įrodymų, 
jog ir Lietuvoje šio koncerno atstovai „patepdavo“ gydytojus.

Tūkstantiniai kyšiai gydytojams
Vokietijos sveikatos apsaugos ministerijos šaltinių duomenimis, 

stambus Vokietijos farmacijos koncernas „SmithKline Beecham“ 
nuo 1997 iki 1999 m. reguliariai davė daugiau kaip tūkstančiui 
praktikuojančių gydytojų kyšius, kad šie skirtų pacientams bendrovės 
gaminamus vaistus.

Vokietijos Sveikatos apsaugos ministrė Ula Šmit tikina, kad visi 

kyšininkavimo atvejai bus išnagrinėti. Manoma, jog kyšių suma 
viršijo dešimtis milijonų eurų.

Prokuratūros atstovų tvirtinimu, „SmithKline Beecham“ gydyto-
jams už išrašytus receptus koncerno gaminamiems vaistams mokė-
davo iki 1,5 tūkstančio eurų. Kai kuriais atvejais gydytojai gaudavo 
net daugiau kaip 20 tūkstančių eurų.

Kyšininkauti nėra tikslo
Kilus skandalui Vokietijoje, šio koncerno atstovybės Lietuvoje 

vadovai dingo kaip į vandenį. Kaip teigė kompanijos „GlaxoSmith-
Kline“ sekretorė, firmos vadovybė bei daugelis darbuotojų yra išvykę 
į užsienį, tad kalbėti apie galimą kyšininkavimą ir tariamą gydytojų 
papirkinėjimą Lietuvoje nėra su kuo.

Prisistatyti nepanorusi sekretorė tikino, kad koncerno atstovybės 
darbuotojai ūkinės veiklos nevykdo. Bendrovei priklauso sandėliai, iš 
kurių vaistai tiekiami didmenininkams. Kaip tvirtina firmos atstovė, 
didžiausius pelną už kompensuojamus vaistus gaunančiai bendrovei 
kyšininkauti nėra tikslo.

Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai teigia skundų, kad už 
vaistų išrašymą gydytojams mokami kyšiai, neturį, tačiau neabejoja, 
kad farmacijos versle klesti korupcija.

Priminsime, jog keli farmacininkų „papirkti“ valdininkai prieš 
porą metų buvo įkliuvę. Į skandalą buvo įsivėlęs tuometinis Farmaci-
jos departamento direktorius Gintautas Viskaitis, Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos viršininkas Vytautas Budnikas, Valstybinės ligonių 
kasos ekspertas Gintautas Kanapickas bei kiti aukšti pareigūnai. 
Jie už farmacijos kompanijos pinigus važiavo į egzotiškąją Keniją. 
Kelionės tikslo būta kilnaus – domėjimasis vaistais nuo maliarijos. 
Kilus skandalui farmacininkų pamaloninti valdininkai išsisuko tik 
tarnybiniais pabauginimais.

Prieš mėnesį vienas egzotiškos kelionės dalyvis G. Kanapickas 
įkliuvo kiek rimčiau – jis buvo sulaikytas Specialiųjų tyrimų tarny-
bos pareigūnų. Įtariama, kad G. Kanapickas už atlygį farmacinėms 
bendrovėms teikdavo tarnybinę informaciją.

Farmacininkai papirks ligonius
Šiandien sveikatos apsaugos ministras Romualdas Dobrovolskis 

žada pateikti visuomenei konkrečių projektų planus dėl antkainių 
kompensuojamiems vaistams sumažinimo. Pasak ministro atstovės 
spaudai Audronės Rapolevičiūtės, iki šiol galiojusios nuostatos leis-
davo kompensuojamus vaistus pabranginti dvigubai.

Be to, ministro pavedimu peržiūrimi kompensuojamų vaistų 
sąrašai, kurie „išpūsti“ kai kurių farmacijos bendrovių naudai. Sudar-
ytų komisijų atstovams pavesta besidubliuojančio veikimo vaistus iš 
kompensuojamų sąrašų išbraukti, tad kompensuojamų vaistų sąrašas 
netrukus turėtų gerokai sutrumpėti. Nuo metų vidurio įsigaliosianti 
nauja receptų išrašymo tvarka sudrausmins ir kompensuojamus 
vaistus pacientams išrašančius gydytojus.

„Kai pajudinsim kompensuojamų vaistų sąrašą, visi mus puls ir 
priekaištaus. Farmacininkai gerai sumokės keliems ligoniams, kad 
šie žurnalistams pavirkautų apie tai, kad ministras juos skriaudžia, 
– pasekmes pranašavo ministro atstovė spaudai. – Juk sutrumpėjus 
kompensuojamų vaistų sąrašui farmacininkai nebeteks pusės pelno“.

„Kauno diena“
2002 m. kovo 13 d.

Prekybos vaistais labirintuose
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) siūlo taisyti naująjį 
Farmacinės veiklos įstatymo projektą
Tęsdamas darbus sveikatos apsaugos srityje, Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas išnagrinėjo Seimo narių parengtą ir šiuo metu svar-
stomą Farmacinės veiklos įstatymo projektą ir pateikė pastabas bei 
rekomendacijas Seimo Sveikatos apsaugos komitetui. Ar jo nariai į tai 
atsižvelgs, parodys netolima ateitis. Farmacininkų naujasis jų darbą 
reglamentuojančio įstatymo projektas netenkina ir todėl jie taip pat 
inicijuoja daugybę korekcijų.

Mažinti valstybės vaidmenį
Vienas iš instituto siūlymų – atsisakyti Farmacinės veiklos 

įstatymo projekte (3, 12, 17 ir 21 str.) siūlomo farmacinės veiklos 
licencijavimo. Dar 1998 m. LLRI atlikta licencijavimo – kaip rinkos 
kontrolės priemonės – analizė parodė, kad licencijavimas labai 
suvaržo konkurencijos santykius rinkoje, tačiau neužtikrina, kad 
licencijavimui keliami tikslai bus pasiekti. Siekiant saugaus ir efek-
tyvaus farmacijos sistemos funkcionavimo pakankama priemonė yra 
farmacijos specialistų kvalifikacijos užtikrinimo priežiūra.

Kitas LLRI siūlymas – mažinti valstybės vaidmenį užtikrinant 
aprūpinimą vaistais ir atsisakyti projekto (4 str.) nuostatų, teigiančių, 
kad valstybė užtikrina gyventojų aprūpimą būtinais vaistais ir nustato 
galimybę duoti pavedimus farmacijos įmonėms. LLRI atkreipia 
dėmesį, kad tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
nuostatai, kuri užtikrina ūkinės veiklos laisvės principu paremtą 
ekonominę sistemą. Be to, įstatymo projekte siūloma nuostata nesid-
erina su rinkos ekonomikos principais ir įveda centrinio planavimo 
elementus į farmacijos veiklą. Valstybės vaidmuo rinkos santykiuose 
yra užtikrinti, kad įmonės turėtų visas galimybes laisvai užsiimti 
savo veikla ir tarnauti žmonėms. Tik taip valstybė efektyviausiu 
būdu gali pasiekti, kad niekuomet nepritrūktų būtinų vaistų ir jie 
būtų prieinamos kainos.

Kainų reguliuoti nedera
LLRI taip pat siūlo naikinti vaistų, vaistinės asortimento prekių ir 

kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimą (5 ir 6 str.), nes laisvos 
kainos yra būtina sąlyga, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai ir 
vyktų visavertis ekonominis gyvenimas. Tik esant nereguliuojamoms 
kainoms vyksta ir pirkėjui, ir pardavėjui naudingi mainai, vartotojas 
randa jam reikalingą prekę, o pardavėjas turi paskatų prekę gaminti 
ir parduoti. Kainų reguliavimas šią rinkos komunikacijų sistemą 
griauna. Nustačius maksimalias kainas mažesnes nei rinkos kainos, 
pirkėjai prekės apskritai negauna už nustatytą kainą arba negauna 
tiek, kiek norėtų, arba tokios kokybės, kokios norėtų. Reguliuojamų 
prekių gamintojams ar pardavėjams iškyla reali grėsmė netekti darbo 
– gamintojams neapsimoka gaminti, o prekybininkams – pardavinėti 
nepelningas prekes. Tokiu atveju rinkos santykiai paprastai persikelia 
į neformalųjį sektorių – juodąją rinką, kuri yra neatskiriamas regul-
iavimų atributas.

Be to, vaistų kainų reguliavimas be jokio pagrindo pažeidžia 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą principą, kad Lietuvos 
ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos 
laisve ir iniciatyva. Teisiniu požiūriu Farmacinės veiklos įstatymo 
nuostata, teigianti, kad yra privaloma nustatyti kompensuojamųjų 
vaistų kainas, yra ydinga ir dėl to, kad suteikia teisę vykdomosios 
valdžios grandžiai neribotai reguliuoti ekonominį gyvenimą.

Laisva prekyba nereceptiniais vaistais
Instituto specialistų nuomone, tikslinga pateiktame Farmacinės 

veiklos įstatymo projekte (29 str.) įtvirtinti nuostatą, kad teisę platinti 
nereceptinius vaistus gyventojams ir įmonėms, neturinčioms leidi-
mo farmacinei veiklai, turi fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys 
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas vaistų laikymo ir pasenusių 
vaistų naikinimo sąlygas. Dabar vaistai ir vaistinės medžiagos gali 
būti parduodami tik per vaistines. Šiuo vaistų platinimo ribojimu, 
matyt, siekiama užtikrinti, kad gyventojams būtų suteikta visapu-
siška informacija apie saugų vaistų vartojimą, ir kad šią informaciją 
suteiktų tik farmacijos specialistai. Be abejo, šį ribojimą pagrįsta 
taikyti prekiaujant tais vaistais, kurie pagal Sveikatos apsaugos min-
isterijos įsakymą (1996 m. rugsėjo 23 d. nr. 166) yra priskiriami prie 
receptinių vaistų, t.y. kurie sukelia tiesioginį ar netiesioginį pavojų 
žmogaus gyvybei ir sveikatai netaisyklingai juos vartojant arba 
kurių netaisyklingas vartojimas yra plačiai paplitęs, todėl atsiranda 
tiesioginis bei netiesioginis pavojus žmogaus sveikatai. Tačiau dėl 
nepaaiškinamų priežasčių šie vaistų prekybos ribojimai taip pat yra 
taikomi ir prekiaujant nereceptiniais vaistais, kurie, vadovaujantis 
minėtu SAM įsakymu, nesukelia tiesioginio ar netiesioginio pavojaus 
žmogaus gyvybei ir sveikatai.
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Pagal šiuo metu galiojančią tvarką (Vaistų įstatymas (8 str.) ir 
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio5 d. įsakymas nr. 431), 
vaistais galima prekiauti tik tada, kai kartu su vaistais yra pridedamas 
informacinis lapelis, kuriame pateikiami paaiškinimai ir nurodymai 
vartotojui, kaip teisingai dozuoti ir vartoti vaistą. Taigi vartotojai turi 
visą būtiną informaciją apie vaistų, kuriems nereikalingas receptas, 
taisyklingą vartojimą. Be to, šių vaistų vartojimas negali sukelti 
pavojaus žmogaus sveikatai ar net gyvybei. Todėl visiškai nebūtina 
reikalauti, kad nereceptiniais vaistais turi prekiauti tik vaistinės (ku-
riose dirba farmacininko išsilavinimą turintys asmenys).

Savininkas – nebūtinai farmacininkas
LLRI taip pat siūlo neriboti asmenų, neturinčių farmacinio išsi-

lavinimo, galimybių tapti vaistinės savininku ir atsisakyti projekto 
48 straipsnio nuostatos, pagal kurią vaistinės savininkas negali 
būti asmuo, neturintis vaistininko ar farmakologinio išsilavinimo. 
Institutas atkreipia dėmesį, kad medicininis išsilavinimas neprisi-
deda prie vaistinių darbo kokybės, nes savininkas nėra tas asmuo, 
kuris tiesiogiai bendrauja su klientais ir jo, kaip ir daugeliu atvejų, 
vaistinės vadovo funkcijos yra kitos – organizuoti įmonės valdymą, 
o pagrindinė savininko funkcija apskritai dažnai apsiriboja kapitalo 
investavimu į įmonę. Be to, toks apribojimas užsiimti ūkine veikla 
(verslu) pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos principą, kad 
asmenys turi ūkinės veiklos, iniciatyvos laisvę, teisę pasirinkti verslą.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra atlikęs vaistų, vaistinių 
medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų reguliavimo ir jo 
įtakos analizę, suformulavęs ir pateikęs valdžios institucijoms 
pasiūlymus įteisinti pacientų galimybes susimokėti papildomai 
už sveikatos priežiūros paslaugas, parengęs sveikatos apsaugos 
finansavimo schemą.

Parengta pagal LLRI medžiagą

„Lietuvos rytas“
2002 m. kovo 14 d., Nr. 59

Vaistų verslo rojui iškilo grėsmė
Bandoma ardyti korumpuotą medikamentų prekybos sistemą

Nusprendė mažinti kainas
Sveikatos apsaugos valdininkai galiausiai praregėjo ir viešai 

susirūpino Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, 
kompensuojamųjų vaistų kainomis bei milžiniškais jiems taikomais 
antkainiais.

Vakar „Lietuvos rytui“ pasiteiravus, ar tokią reakciją paskatino 
griežta šalies premjero Algirdo Brazausko kritika, sveikatos apsaugos 
ministras Romualdas Dobrovolskis atsakė neigiamai: „Jau pernai 
pamatėme, kokia finansinė tragedija gresia dėl augančių skolų“.

Ministras vakar taip pat pranešė apie planus palyginti Lietuvoje 
kompensuojamų vaistų kainas su kitose šalyse taikomomis mažmen-
inėmis kainomis ir siekti, kad kainos sumažėtų, neviršytų kitų šalių 
vidurkio.

„Šiais metais vaistų kainas tikimasi sumažinti minimaliai 8, o 
maksimaliai 30–40 procentų“, – teigė R. Dobrovolskis.

Nustebo dėl antkainio
Didelę dalį kompensuojamųjų vaistų kainos sudaro antkainis. 

Sveikatos apsaugos ministro parašu patvirtinta, kad vaisto antkai-
nis, sudėjus prekybos tarpininkų bei vaistinių dalį, gali siekti 15–45 
procentų. Kuo pigesni vaistai, tuo didesnis antkainis.

Ilgą laiką tokie kainos priedai buvo privalomi parduodant valsty-
bės kompensuojamus medikamentus. Praėjusį gruodį Vyriausybės 
nutarimu buvo leista taikyti ir mažesnius antkainius.

„Tiekėjai ir vaistininkai taiko didžiausius antkainius“, – nurodė 
sveikatos apsaugos ministras ir prabilo apie ketinimus persvarstyti 
vaistams nustatytas didžiausias antkainių ribas.

Paaiškinimai – prieštaringi
Kodėl ministro parašu įteisintais antkainiais susidomėta tik dabar, 

kai Valstybinės ligonių kasos skolos vaistinėms už kompensuojamu-

osius vaistus pasiekė 200 milijonų litų?
Aiškaus atsakymo į šį klausimą nėra. Pareigūnai aiškina, jog 15–45 

procentų dydžio kompensuojamųjų vaistų antkainiai, palyginti su 
Vakarų šalimis, yra nedideli ir nekėlė grėsmės PSDF biudžetui. Tuo 
pat metu teigiama, kad mažinant kainas galima sutaupyti valstybes 
lėšų.

„Kompensuojamųjų vaistų sistema tobulinama nuolat. Dabartinė 
situacija paskatino suteikti daugiau dėmesio“, – „Lietuvos rytui“ teigė 
Farmacijos departamento laikinasis direktorius Nerimantas Steikūnas.

Nustatytos geros kainos?
Dėl vaistų antkainių rekomendacijas teikia Farmacijos departa-

mentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Ilgą laiką jam vadova-
vo ne kartą privačius ir viešuosius interesus supainiojęs Gintautas 
Viskaitis.

„Estijoje, Suomijoje, Austrijoje, Vokietijoje taikomi gerokai 
didesni antkainiai. Pavyzdžiui, mūsų vaistinės kainą gali padidinti 
12–23 proc., o Estijos vaistinės – nuo 15 iki 70 procentų“, – „Lietu-
vos rytui“ teigė vietoj atleisto G. Viskaičio laikinai departamentui 
vadovaujantis N. Steikūnas.

Anot pareigūno, ne antkainiai, o kompensuojamųjų vaistų sąrašas, 
nesuderintas su finansinėmis galimybėmis, lėmė skolų augimą.

Tačiau N. Steikūnas teigė, kad vis dėlto reikia persvarstyti kain-
odarą, ištirti prekybininkų pelną ir ieškoti resursų.

Skola nekontroliuojama
Lietuvoje kompensuojama beveik 2 tūkst. pavadinimų medika-

mentai. Kasmet valstybė priversta skirti vaistams vis daugiau pinigų, 
tačiau išlaidų didėjimo greitis viršija finansavimą.

Pernai skolų augimo tempas tapo sunkiai kontroliuojamas. Per 
keletą pastarųjų metų kompensuojamųjų vaistų suvartojimas išaugo 
apie pusantro karto.

Tokia tendencija skandina Privalomąjį sveikatos draudimo fondą. 
Jis priverstas ieškoti kreditų ir tokiu būdu dengti skolas vaistinėms. 
Tačiau kompensuojamųjų vaistų rinkos didėjimas naudingas vaistų 
bendrovėms, kurios randa būdų įsitvirtinti valdžios apmokamų vaistų 
sąraše.

Vaisto įtraukimas į šį sąrašą garantuoja, kad jis bus perkamas. 
Nustatytas antkainis – stabilaus pelno garantija.

Sąrašas skatina korupciją
Daugiausia kompensuojamiesiems vaistams skiriamų pinigų 

(daugiau nei 80 milijonų per metus) tenka „GlaxoSmithKline“ bei 
„Eli Lilly“ bendrovėms.

Tarp bendrovių vyksta konkurencinė kova.
Ir medikai, ir valdininkai ne kartą žiniasklaidos buvo pričiupti, 

kai už farmacijos bendrovių pinigus vyko į tolimuose kraštuose 
rengiamas konferencijas arba paprasčiausiai pailsėti.

Solidi parama verslininkams
Antkainių sistemą galima laikyti viena geriausių dovanų, kurią 

vaistų verslininkams įteikė sveikatos apsaugos valdininkai.
Iki gruodžio galiojo privalomas kompensuojamųjų vaistų antkai-

nis. Jei vaisto gamintojas nustatė, pavyzdžiui, 10 litų kainą, prekybos 
tarpininkas ir vaistinė privalėjo taikyti 45 proc. antkainį.

Tuo tarpu tokio pat dydžio nustatytus nekompensuojamųjų vaistų 
antkainius buvo galima sumažinti.

Ilgą laiką vaistų rinkoje vyravo keista padėtis. Didelę kompen-
suojamųjų vaistų kainą dirbtinai palaikė užjuos mokanti valstybė.

Giria fiksuotą antkainį
Pasak sveikatos apsaugos sistemos valdininkų, fiksuotas antkainis 

buvo naudingas Valstybinei ligonių kasai, esą būtent jis leido racio-
naliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas.

Pareigūnų teigimu, mažinant antkainį mažėja žmogaus mokama 
dalis, bet nesikeičia valstybės kompensuojama dalis. Tuo gali sėk-
mingai naudotis vaistų prekiautojai.

Sumažinus brangių vaistų kainą, žmogui naudingiau pirkti tai 
pačiai ligai gydyti skirtą brangų medikamentą. Dėl to didėja val-
stybės išlaidos.

Jeigu tokie motyvai, paskatinę taikyti privalomą antkainį, yra 

teisingi, išeitų, kad Vyriausybė suklydo, kai praėjusį gruodį leido 
mažinti antkainius?

Atsakydamas į šį klausimą valdininkai tikino, jog padėtis atidžiai 
stebima.

Medikai taps biurokratais
Nesugebantys išspręsti kompensuojamųjų vaistų sąrašo keliamų 

problemų valdininkai rengiasi permesti šį galvos skausmą gydyto-
jams.

Ketinama nustatyti, kokiai pinigų sumai medikas gali išrašyti 
kompensuojamųjų vaistų per tam tikrą laiką.

Jeigu tokia tvarka bus įteisinta, medikai turės tapti dar ir bu-
halteriais, turinčiais tiksliai žinoti visų vaistų kainas, kokią jų dalį 
kompensuoja valstybė, o kokią turi sumokėti žmogus.

Jau dabar gydytojai daugiau laiko praleidžia pildydami popierius 
ir ataskaitas nei bendraudami su pacientu.

Naujovė – vaistų pasai
Ministras R. Dobrovolskis vakar nuramino, kad vaistų kvotos bus 

įvestos tik tada, kai įsigalės dar viena naujovė – vaistų pasai.
Žadama, kad pirmą kartą gyventojas kompensuojamųjų vaistų 

pasą gaus nemokamai. Jį keičiant, gyventojai senąjį pasą turės 
grąžinti bei sumokėti 3 litus. Negrąžinus senojo vaistų paso, naujasis 
kainuos 50 litų.

Gydytojui bus draudžiama išrašyti kompensuojamuosius vaistus, 
jei kartu su kompensuojamųjų vaistų pasu nepateikiamas asmens 
dokumentas su nuotrauka.

Išrašant kompensuojamuosius vaistus vaikams turės būti pateikia-
mas vaiko gimimo liudijimas.

Naujose vaistų receptų rašymo ir išdavimo taisyklėse, kurias jau 
patvirtino ministras, yra nustatyta, kad narkotinių ir kompensuojamųjų 
vaistų receptai bei pasai – griežtos apskaitos dokumentai, už kuriuos 
bus įteisinta asmeninė medikų atsakomybė.

„Lietuvos sveikata“
2002 m. kovo 14–20 d., Nr. 11

Kompensuojamųjų vaistų pasai – pa-
togumas pacientams ir gydytojams
Valstininkų ir farmacijos įmonių atstovai siekia kuo greičiau 
atgauti milijonines valstybės skolas už kompensuojamuosius 
valstus, nes jų verslas gerokai „stringa“. Sveikatos apsaugos min-
isterijai bei Valstybinei ligonių kasai taip pat rūpi šiuos pinigus 
kuo greičiau grąžinti ir užtikinti paciento teisę į kompensuojamu-
osius valstus. Tačiau iš klauros valstybės kišenės į tuštėjančią 
farmacinlnkų nelabai yra ką įdėti. Nebent išmokus taupyti... 
Gerokat sunažinti vaistų apmokėjimui skirtas valstybės lėšas 
padės kompensuojamųjų vaistų pasai, Lietuvoje įsigaliosiantys 
maždaug po mėneslo. Kuo ši naujovė bus naudinga pacientui ir 
gydytojui?

Tiksliau ir patikimiau
Pagal vaistų pasą, išduodamą pacientams, apdraustiesiems privalo-

muoju sveikatos draudimu, bus galima nustatyti, kada, kiek ir kokių 
vaistų jiems buvo išrašyta – knygutėje liks tai liudijančios receptų 
kopijos. Bet kuris gydytojas turės visą reikalingą informaciją apie 
pacientui nurodytą (paskirtą) gydymą medikamentais, galės įvertinti 
jo efektą ir argumentuotai nuspręsti, ar gydymą atitinkamais vaistais 
tęsti ar keisti. Kompensuojamųjų vaistų pasas bus ambulatorinės 
ligos istorijos koncentruota kopija, kurią pacientas visuomet turės 
su savimi.

Įvedus naujuosius kompensuojamųjų vaistų pasus, gydytojams kur 
kas sumažės rašymo. Knygelės tituliniame puslapyje bus paciento 
asmens kodas, vardas ir pavardė, todėl šių duomenų nebereikės 
rašyti ant kiekvieno recepto. Recepto originalo lapelyje ir kopijoje 
taip pat bus gydytojo, išrašiusio vaistus, asmens kodas bei antspaudo 
registracijos numeris.

Visi anksčiau minėti duomenys apie pacientus ir gydytojus, griež-

tos atskaitomybės dokumento specialūs požymiai, hologramos leis 
sugriežtinti receptų apskaitą bei išrašomų vaistų kontrolę.

Mokesčių už komunalines paslaugas knygeles savo forma pri-
menančius vaistų pasus pacientai turės išmokti branginti. Kiekvieną 
iš trisdešimties šiame pase esančių receptų galima prilyginti valstybės 
apmokamam čekiui už tam tikrą sumą pinigų. Griežtesnė kontrolė, 
atsiradusi įvedus kompensuojamųjų vaistų pasus, padės išvengti 
piktnaudžiavimo, kai pacientai, norėdami gauti kuo daugiau kom-
pensuojamųjų vaistų, dėl jų kreipiasi į kelis skirtingus gydytojus.

Pamečiau? Pamiršau?
Receptų knygelės – ne naujiena mūsų kaimynams lenkams, pagal 

kurių pavyzdį parengtas lietuviškas kompensuojamųjų vaistų pasas. 
Vokietijoje toks vaistų pasas buvo įprastas prieš penkiolika metų. 
Dabar jis virto magnetinės kortelės pavidalo sveikatos draudimo 
pažymėjimu su kompiuteriniu mikroprocesoriumi. Kompensuo-
jamųjų vaistų paso kūrėjai galvoja tokias korteles netolimoje ateityje 
įdiegti ir mūsų šalyje.
Pirmą kartą poliklinikoje pacientui išduodamas vaistų pasas jam nie-
ko nekainuos. Šiuo metu svarstoma galimybė įvesti 2–3 Lt mokestį 
už pasibaigusios receptų knygelės pakeitimą. Pacientas, pametęs 
kompensuojamųjų vaistų pasą, galės būti tikras, kad niekas negalės 
piktavališkai pasinaudoti receptais – pranešus vaistų pasą išdavusiai 
įstaigai, jie bus blokuojami. Jei pacientas norės gauti naują vaistų 
pasą ir nepateiks senojo (jį pametus ar pan.), jam gali tekti mokėti 
apie 50 Lt. Tad šį dokumentą patartina patikimai saugoti.
Numatyta, kad labai retais atvejais, kai žmogus su savimi neturės 
receptų knygelės, o jo sveikatos būklė bus labai sunki, bus išrašomi 
ir pavieniai receptai kompensuojamiesiems vaistams.

SAM Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Gabrielė Apanavičienė

„Respublika“
2002 m. kovo 27 d.

Aukšti postai – medikų klano užuovėja
Seime stumiami tik grupelei naudingi įstatymai, o politikai 
painioja viešus ir privačius interesus
Aušrinė Šėmienė
Įstatymų leidyboje dominuojantys medikai kuria šiltnamio sąlygas 
sau bei gydytojų ir farmacininkų klanui. Tokią prielaidą leidžia daryti 
„Respublikos“ atliktas tyrimas.

Prie lovio – medikai
Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pagal profesiją medikai 

sudarė didžiąją dalį Seimo narių. 1992–1996 m. Lietuvos įstatymų 
kalvėje jų buvo šeši. 1996–2000 m. – keturiolika, taigi net 10 pro-
centų visų parlamentarų. Dabartiniame Seime posėdžiauja tik vienu 
mažiau – trylika medikų.

Jie neužleidžia pozicijų ir kitose valdžios institucijose. Prieš metus, 
kai buvo ieškoma naujo sveikatos apsaugos ministro, prezidentas 
Valdas Adamkus pasiūlė ministru skirti ne mediką. Tai sukėlė medikų 
ir jų organizacijų pasipiktinimo audrą. Iš karto suskubta pareikšti, jog 
kitos profesijos atstovas nesupras sistemos taip gerai, kaip medikas. 
Todėl valstybės vadovas nusileido ir ministru skyrė Romualdą 
Konstantiną Dobrovolskį. Per visus dešimt nepriklausomybės metų 
Lietuvoje buvo tik vienas sveikatos apsaugos ministras ne medikas 
– Mindaugas Laurynas Stankevičius.

Net Nacionalinė sveikatos taryba, kuri turėtų būti sveikatos sis-
temos vartotojų ruporas, atsidūrė medikų rankose. Ir ne bet kokių 
– antrą kadenciją jai vadovauja Kauno elitas. Pirmasis vadovas – 
buvęs Kauno medicinos universiteto rektorius, Europos atstovas 
Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomojoje taryboje prof. Vilius 
Grabauskas, dabartinis – Kauno akademinių klinikų vadovas prof. 
Juozas Pundzius, pirmuosiuose laikraščių puslapiuose atsidūręs, 
kai į jo prabangų namą įlėkė iš granatsvaidžio paleistas sprogmuo.
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 Austrijoje registruotas naujas antibiotikas Linezolidas, kurio firminis pavadinimas Zyvodix®. 
Šis antibiotikas vertinamas kaip “išsvajotas preparatas“ prieš taip vadinamas ligoninių infekcijas, 
kurias sukelia vaistams atsparūs gramteigiami mikrobai. Šio preparato veiklioji medžiaga priklauso 
naujausiai antibiotikų-oksazolidinonų klasei, kuri pasirodė praėjus 30 metų nuo naujos antibio-
tikų rūšies atradimo. Šis antibiotikas jau anksčiau buvo įregistruotas JAV, Didžiojoje Britanijoje, 
Ispanijoje ir dar 11 valstybių.

 Austrijos farmacijos žurnale aprašomi duomenys vartojant veikliąją medžiagą diosminą 
hemorojaus gydymui. Šį negalavimą turi apie 50% suaugusių Austrijos gyventojų, tačiau ne visi 
kreipiasi pagalbos į gydytoją. Iš karčiųjų apelsinų gaunamas ekstraktas, turintis diosmino vartoja-
mas per os. Tyrime dalyvavo 375 pacientai ir net 92% jau po savaitės vartojant minėtą preparatą 
jautė „ryškų jų gyvenimo kokybės pagerėjimą“

 „Avoden®“ skiriamas osteorozės atvejais. Jis skatina kaulų masės didėjimą. Preparato sudėtyje 
yra 2 steroidinių hormonų atstovai: estradiolio 1 mg arba 2 mg; gestodeno 0,025 g arba 0,05 mg.

ÖAZ, 56, 5 (2002)

Ką rašo užsienio Farmacijos žurnaLai

Australijos nepriklausoma sandraugos agentūra pateikė duomenis apie Australijos rinkoje esančių vaistų kainas. Jos buvo 
palygintos su JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Ispanijos, Švedijos ir Naujosios Zelandijos rinkose esančių 
vaistų kainomis. Paaiškėjo, kad 150 vaistų kainos yra žymiai mažesnės negu JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir Švedi-
joje. Jos yra artimos vaistų kainoms Prancūzijoje, Ispanijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

FIP News, Vol. 2, Nr. 9, 2001

Portugalijos vaistų kontrolės agentūros inspekcija nustatė, kad daugiau nei 2000 vaistų pakuočių informacija vartotojui yra 
netiksli ir turi būti pakeista nuo 2002 m. pradžios. Keturių svarbiausiųjų grupių vaistų (centrinę nervų sistemą veikiančių, 
priešuždegiminių, širdį – kraujagysles veikiančių ir priešmikrobinių) pakuotėse informacijoje nurodomos per didelės arba per 
mažos dozės, norint pasiekti gydymo efektą.

SCRIP Nr. 2660, 2001

Ką rašo Lietuvos spauda

Nors tarybos nuostatuose parašyta, kad 5 narius į tarybą deleguoja 
savivaldybės, 5 – visuomeninės organizacijos, o kiti 5 turi būti spe-
cialistai, iš tiesų taryboje posėdžiauja tik medikų elitas – profesoriai, 
docentai, vadovai. Iš 15 tarybos narių tik vienas yra ne medikas, o 
Kazlų Rūdos meras.

Politikos mokslų teorijos skelbia, kad, leidus interesų grupei 
laisvai naudotis valdžios ištekliais, anksčiau ar vėliau ši pradeda 
siekti naudos, atsižvelgdama ne į visos visuomenės, o į jos pačios 
poreikius, bei sukuria struktūrą, leidžiančia pasipelnyti. Aiškinantis, 
ar taip yra iš tiesų, „Respublika“ pažvelgė į valdžioje esančių medikų 
ir farmacininkų veiklos užkulisius.

Interesų kryžkelėje
Provizoriaus specialybę turintis ir karjerą Plungės rajono Alsėdžių 

vaistinės vedėjo kėdėje pradėjęs Seimo narys Audrius Klišonis antrą 
kartą įtariamas sukėlęs viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Kelių vaistinių savininkas liberalas A. Klišonis pateikė Seimui 
svarstyti Farmacinės veiklos įstatymo variantą, kuris nustatytų 
vaistinių nuosavybės teisę tik tokiems kaip jis – farmacininkams.

A. Klišonio įmonei „Inesa“ priklauso kelios vaistinės. Šios įmonės 
farmacijos direktorė yra A. Klišonio žmona Inesa Klišonienė. Klausi-
mas, ar išimtinės farmacininkų nuosavybės teisės įteisinimas nebus 
palankus paties Seimo nario verslui, kilo Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkui Algimantui Salamakinui.

„Mano nuomone, Klišonis turėtų nusišalinti nuo Farmacinės 
veiklos įstatymo priėmimo, nes tai turi tiesioginę įtaką jo įmonei, – 
teigė A .Salamakinas. – Kadangi turiu teisę reikšti savo nuomonę, 
Klišoniui ir parašiau tokią rekomendaciją. Savo išvadas dar pateiksiu 
svarstyti komisijai“.

A. Klišonis „Respublikai“ tvirtino, jog pats jau antrą kartą kreipėsi 
į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad ši išaiškintų, ar dėl jo verslo 
negali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

„Pirmą kartą kreipiausi prieš metus, kai buvo svarstomas Sveikatos 
draudimo įstatymo projektas, – teigė A. Klišonis. – Komisija pasakė, 
kad interesų konflikto nėra. Kadangi man vėl pradėta priekaištauti 
dėl verslo, neseniai vėl kreipiausi į komisiją ir gavau paaiškinimą, 
jog interesų konflikto, nėra. Todėl, nepaisydamas visų spekuliacijų, 
esu visiškai ramus“.

Paklaustas, kas spekuliuoja, Seimo narys sakė: „Kai Etikos ir pro-
cedūrų komisijos pirmininkas, naudodamasis savo pareigybe, pasako 
savo nuomonę už visą komisiją, o paskui raštu gaunu kitokį atsakymą, 
manau, kad tokių dalykų kitaip, kaip spekuliacija, nepavadinsi“.

Teismas – prieš klaną
Kartu su A. Klišoniu Farmacijos įstatymo variantą, leidžiantį 

vaistinių savininkais būti tik farmacininko išsilavinimą turintiems 
asmenims, pasirašė ir keli kiti Seimo nariai medikai – Juozas Ole-
kas, Juozas Matulevičius ir Visvaldas Nekrašas. Visi jie – Sveikatos 
reikalų komiteto nariai.

Minėtą įstatymo nuostatą aktyviai gina ir kelios vaistininkų organ-
izacijos – Farmacijos sąjunga bei vaistinių asociacija „Provifarma“.

Kitą minėto įstatymo variantą svarstyti teikė Vyriausybė. Jeigu 
Seimas priimtų šį variantą, vaistinės savininkas galėtų būti bet kokio 
išsilavinimo žmogus.

Svarbus žingsnis prieš farmacininkų interesus įteisinančią įstatymo 
nuostatą jau žengtas. Neseniai Konstitucinis Teismas paskelbė, jog 
farmacininkų reikalavimas, kad vaistinės savininkas gali būti tik 
asmuo, turintis farmacininko i silavinimą, prieštarauja Konstitucijai.

Tačiau farmacininkai ir juos palaikantys kai kurie politikai tam 
įnirtingai priešinasi. Todėl vis dar galioja 1993 m. priimtas Farmac-
inės veiklos įstatymas, pagal kurį didžioji vaistinės akcijų dalis turi 
priklausyti tik farmacininkui.

Bandė susilaikyti?
Galima įtarti, kad į interesų konfliktą yra patekęs ne vien 

A. Klišonis, bet ir kai kurie kiti Seimo nariai medikai.
Neseniai buvo paskelbta, kad, pradėjus taupymo vajų, visų gydy-

mo įstaigų, teikiančių įvairias medicinos paslaugas, pajamos sumažės. 

Tačiau tuo pat metu buvo padidinti dviejų medicinos sričių – kkardi-
ochirurgijos ir žandikaulių chirurgijos – įkainiai. Čia gali kilti negerų 
įtarimų, nes antrą kadenciją Seime posėdžiaujantis socialdemokratas 
Juozas Olekas, vis dar operuojantis, kaip pats sako. mokslo tikslais, 
kaip tik yra žandikaulių chirurgijos specialistas. Ir net yra parašęs 
knygą apie vaikų žandikaulių patologijos chirurginį gydymą.

„Specializuotų sričių chirurgijos paslaugų įkainiai gerokai skiriasi 
nuo realių sąnaudų, – aiškino J. Olekas. – Todėl dar prieš dvejus metus 
buvo pakeisti kai kurių sričių chirurgijos įkainiai, dabar atėjo eilė 
kitoms sritims, tarp jų ir žandikaulių chirurgijai. Tačiau aš, kadangi 
esu šios srities specialistas, diskusijose bandžiau susilaikyti reikšti 
nuomonę“.

Paklaustas, ar sprendimas didinti įkainius buvo priimtas be jo 
žinios, parlamentaras sakė: „Na, nevisiškai. Kai šis klausimas buvo 
svarstomas Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje, 
girdėjau ir aš“.

Pirmininkui – nemalonumai
Vos pradėjęs darbą naujos kadencijos Seime, į skandalą buvo 

įsivėlęs ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas psichiatras Kęstutis 
Kuzmickas. Jis buvo įtariamas proteguojąs savo vadovaujamą ben-
drovę „Medauto“, kuri norėjo verstis greitosios pagalbos automobilių 
nuoma, be to, utilizuoti gyvūninės kilmės, medicinines atliekas bei 
kremuoti žmones.

K. Kuzmickas buvo svarstytas ir Vyriausiojoje tarnybinės etikos 
komisijoje. Nes Seimo narys, kaip privataus Eriksoninės hipnozės 
centro vadovas, kreipėsi į Kauno savivaldybę, kad ši tarpininkautų 
steigiant bendrosios praktikos gydytojų kabinetą, o už jų darbą 
sumokėtų Kauno teritorinė ligonių kasa. Kadangi sutartis su ligonių 
kasa nebuvo sudaryta, komisija nusprendė, kad K. Kuzmickas 
nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarny-
boje įstatymo.

Neišvengė skandalų
Neišsivertė be skandalų ir ankstesniųjų kadencijų Seimo nariai 

medikai.
Dabartinis sveikatos apsaugos ministras R. K. Dobrovolskis 

Pasvalio ligoninę, kuriai buvo skirta 8,5 mln. Lt, neseniai lygino su 
„Maxima“, o Anykščių, kuriai skirta net 32 mln. litų, – su „Hyper 
Maxima“. Pasak ministro, jeigu ne šios išlaidos, kiekviena iš šalies 
rajono ligoninių, kurios dabar kaulija po keliasdešimt tūkstančių litų 
patalpoms ir įrangai atnaujinti, galėjo gauti po milijoną.

Vadovauti Pasvalio ligoninei grįžo praėjusios kadencijos Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas akušeris-ginekologas Antanas 
Matulas, o Anykščių ligoninei atstovavo 1992–1996 m. parlamentaras 
dermatovenerologas Leonas Alesionka. Kažin kas, jei ne jie, pasirūpi-
no, kad ekspolitikų vadovaujamos įstaigos būtų gerai finansuojamos?

Neišlaikė valdžios išbandymo ir praėjusios kadencijos Seimo narys, 
vėliau sveikatos apsaugos ministras Raimundas Alekna. Spauda rašė, 
jog psichoterapeutas iš Panevėžio, gaudamas apie 4 tūkstančių litų 
algą ir augindamas keturis vaikus, nusipirko 5 hektarų žemės sklypą 
Aukštadvario regioniniame parke ir 15 arų sklypą šalia Vilniaus.

R. Aleknai priekaištaujama ir dėl to, kad jam ministraujant į 
kompensuojamųjų vaistų sąrašą buvo įrašyti 92 nauji vaistai, kurie 
privalomojo sveikatos draudimo biudžetą kasmet patuština maždaug 
po 50 mln. litų.

Vėliau, R.Aleknai tapus privačios Aušros vartų ligoninės vyr. 
gydytoju, Sveikatos apsaugos ministerija suabejojo, ar šioje įstaigoje 
narkomanai užsieninėmis priemonėmis gydomi teisėtai.

Seimo narys, buvęs sveikatos apsaugos ministras angiochirurgas 
Juozas Galdikas įsivėlė į skandalą, kai jis ir keletas kitų parlamentarų 
už teisės aktų rengimą gavo papildomą piniginį atlyginimą, nors tai 
yra jų tiesioginė pareiga.

J. Galdikui pagal penkias sutartis išmokėta 22 215 litų. Kitiems 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams Sigitui Čirbai – 5176 litai, 
Antanui Švitrai – 3915 litų.
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Knyga apie vaistus visuomenei
Pastaraisiais metais išleista nemažai leidinių apie vaistus 

medikams ir vaistininkams, o taip pat ir pacientams: „Lietuvos vaistų 
katalogas“ (1997 m.), šio katalogo papildymas (2000 m.), „Vaistų 
žinynas“ (1999 m.) ir jo antras leidimas (2000 m.), „Paciento vaistų 
knyga“ (2001 m.).

Šalies knygynuose 2002 m. pradžioje pasirodė leidinys, skir-
tas plačiajai visuomenei apie vaistus, „Vaistai Jums (Žinok viską 

apie berecepčius vaistus“. Knygos 
leidėjas: UAB „Leidybinės siste-
mos“, Vilnius. Leidinyje pateikti 
duomenys, kuriuos reikėtų žinoti 
kiekvienam, savarankiškai varto-
jančiam vaistus, kuriuos jis gali 
nusipirkti vaistinėje be gydytojo 
recepto, o taip pat apie vitaminus, 
mikroelementus, vaistažoles, mais-
to papildus. Leidinyje nemažai 
vaistų, vaistažolių ir kt. pakuočių 
pavyzdžių, galime susipažinti su 16 
auksinių savigydos taisyklių. Leidi-
nys skirtas žmonėms, neturintiems 
medicininio ar farmacinio išsilav-
inimo, todėl jis parašytas paprasta, 
kiekvienam suprantama kalba. 

Knyga meniškai ir skoningai apiforminta.
Leidinį „Vaistai Jums“ sudarė habil. m. dr., prof. Eduardas 

Tarasevičius, autoriai: Jadvyga Mikalauskienė, aukščiausiosios 
kvalifikacinės kategorijos provizorė, Egidijus Pagirskas, gydytojas, 
Eduardas Tarasevičius, hab. m.dr., prof. Rengiant šį leidinį talkino 
Lietuvos farmacijos sąjungos bei Farmacijos ir farmacijos rinkos 
instituto specialistai.

Provizorius Liudvikas Rulinskas

* * * * *

Perskaitykime knygą „Šviesi vilties žvaigždė“
Knygynuose jau galima įsigyti monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 

knygą „Šviesi vilties žvaigždė“. Knygą 4500 egzempliorių tiražu 
išleido leidykla „Tyto alba“ Vilniuje.

Knygoje – šviesios atminties monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 
(1922–2001) pamokslai, pasakyti 1982–1990 metais bažnyčiose 
įvairių švenčių, jubiliejų ir kitomis progomis. Juos užrašė ir suskirstė 
temomis žurnalistė Aldona Kudžmaitė.

Beveik 800 puslapių knygoje yra šie skyriai: „Protu, širdim ir 
žodžiais“, „Prabilkit stygos mano dvasios“, „Kristaus Evangelijos 
vardu“, „Jubiliejinių metų aidai“, „Šaukiu aš tautą“.

Knygos pavadinimą „Šviesi vilties žvaigždė“ paaiškina monsin-
joro Kazimiero Vasiliausko žodžiai: „Kai prisimename, kokia trumpa 
šios žemės būtis, kad viskas šioje žemėje greit praeina, kad mūsų 
laukia amžinatvė, kad vėl susitiksime su savo artimaisiais, mums 
užsidega šviesi vilties žvaigždė„.

Knygą perskaičiau su įdomumu, apmąstydamas kiekvieną 
pasakytą tikėjimo tiesą. Ją rekomenduotina perskaityti  ir tikinčiajam, 
ir abejojančiajam tikėjimo tiesomis, ir netikinčiajam.

Skaitydamas knygoje užrašytus pamokslus, giliai įsitikini, kad 
monsinjoro Kazimiero Vasiliausko visas gyvenimas susietas su 
sąmoningu tikėjimu Dievu, Jo skelbiamomis tikėjimo tiesomis. Tai 
pamokos visiems ir noras padėti kiekvienam.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mirė 2001 m. spalio 14 d. 
Laikraštis „Lietuvos rytas“ (2001 11 02) rašė, kad ligoninėje Mon-
sinjoro paskutiniai žodžiai buvo: „Sudie, išeinu ilsėtis“. Jį mylėjo 
visi, ir Jis mylėjo visus.

Provizorius Liudvikas Rulinskas, Šiauliai 

Knygos „ANTIKOMUNISTINIS KONGRESAS 
IR TRIBUNOLO PROCESAS“ pristatymas

Šių metų balandžio 10 d. Vilniaus Rotušėje visuomenei buvo pristatyta knyga 
„Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas“. Tai labai solidus dviejų dalių 
923 puslapių veikalas, skirtas supažindinti pasaulio visuomenę su 2000 m. birželio 
12–14 d. Vilniuje įvykusio Antikomunistinio kongreso ir Tarptautinio Vilniaus vi-
suomeninio Tribunolo proceso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ dokumentais, 
posėdžių protokolais, pranešimais, dalyvių kalbomis, priimtomis rezoliucijomis ir 
kitais nutarimais.

Knygos pirmąją dalį apie Kongreso darbą spaudai parengė doc., dr. Arvydas 
Anusauskas, antrąją – apie Tribunolo procesą – Tribunolo pirmininkas, advokatas 
Vytautas Zabiela ir teisės istorikas, Tribunolo teisėjas Vytautas Raudeliūnas.

Didžiausios XX amžiaus blogybės – tai totalitariniai režimai: nacizmas ir komu-
nizmas. Nacizmas žlugo pralaimėjęs Antrąjį pasaulinį karą ir buvo jo nusikaltimai 
įvertinti Niurnbergo procese. Jis buvo visuotinai pasmerktas, o jo vykdytojai nuteisti 
ir nubausti. Komunistinis režimas, kaltas dėl 100 milijono žmonių pasaulyje sunai-
kinimo, iki šiol nepasmerktas, jo vykdytojai dar neįvardinti ir nenubausti.

Lietuva pirmoji ėmėsi komunizmo nusikaltimų įvertinimo darbo. Visuomeninės 
organizacijos: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos Politinių kalinių sąjunga ir Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdis Vilniuje surengė Tarptautinį antikomunistinį kongresą. Jame dalyvavo 
nukentėjusieji nuo komunistinių režimų, teisininkai, istorikai, politikai ir visuomenės 
veikėjai iš 23 šalių: Lietuvos, Albanijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos, Čečėnijos, 
Estijos, Italijos, Izraelio, JAV, Japonijos, Kanados, Kirgizijos, Kroatijos, Latvijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

Kongreso darbe dalyvavo žymūs visuomenės veikėjai: tuometinis Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, Baltarusijos Seimo 
Pirmininkas Semionas Šareckis, Lenkijos Prezidentas Lechas Walensa, Rusijos 
Dūmos deputatas Sergejus Kovaliovas, Čekijos Parlamento narė Jaraslava Moserova, 
Rumunijos senatorius Constantinas Ticu Dumitrescu.

Kongreso metu 20 šalių atstovai perskaitė 53 pranešimus, vyko diskusijos. 
Kongresui sveikinimus atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus, Rumunijos Prezidentas Emilis Constantinescu, Vengrijos Respublikos 
Prezidentas A. Gonczas.

Kongresas priėmė svarbius dokumentus, pasmerkiančius komunistinę dok-
triną ir komunistinius režimus, kreipimasis į pasaulio valstybes, visuomenines 
organizacijas, Jungtinių Tautų Organizaciją, kad būtų tiriami komunizmo pad-
aryti nusikaltimai, kad būtų įsteigtas tarptautinis komunizmo ir komunistinių 
nusikaltėlių teismas.

Kongreso metu ir aš perskaičiau pranešima apie sovietinės okupacijos metais 
nužudytus, įkalintus ir ištremtus i Sibirą Lietuvos farmacininkus. Šis pranešimas: 
„Lietuvos vaistininkai –genocido aukos“ išspausdintas knygos 385–387 pusla-
piuose.

Kongresas įsteigė Tarptautinį Vilniaus visuomeninį Tribunolą ir sudarė šio 
Tribunolo kolegiją. Tribunolo pirmininku buvo išrinktas advokatas Vytautas Za-
biela (Lietuva) ir jo pavaduotoju advokatas Aivars Liudvigs (Latvija). Tribunolo 
vyriausioji kaltintoja – soc. m. daktarė Zita Sličytė (Lietuva).

Pirmoji Tribunolo sesija vyko tuo pačiu metu kaip ir Kongresas, antroji – 
rugsėjo 7–8 dienomis. Tribunolas, apklausęs 15 valstybių liudininkus apie jų šalyse 
vykdytus komunizmo nusikaltimus, išnagrinėjęs Tribunolo pateiktus įrodymus, 
fotonuotraukas, dokumentus, išklausęs kaltintojų ir gynėjų kalbas, teisiškai įvertino 
komunizmo nusikaltimus ir rugsėjo 27 d. paskelbė nuosprendį.

Knygos pristatyme dalyvavo Seimo nariai: prof. V. Landsbergis, A. N. Stasiškis, 
R. Juknevičienė, Sąjūdžio pirmininkas R. Kupčinskas, Vilniaus meras A. Zuokas, 
Kongreso organizacinio komiteto nariai, mokslininkai, visuomenės veikėjai ir 
visuomenės atstovai.

Visi kalbėjusieji knygos pristatyme pabrėžė šios knygos svarbą.
Prof. O. Voverienė pastebėjo, kad ši knyga ypatinga tuo, kad tai ne tik Lietuvos, 

bet visos Europos kančių ir skausmo knyga, įamžinanti 
jos nukankintų žmonių kančias. Ji liudija pasauliui 
apie komunizmo nusikaltimus ir padės žmonėms, dar 
tebesižavintiems komunizmo idėjomis, susiprasti.

Prof. V. Landsbergis pasakė, kad ši knyga labai 
vertinga ir ji būtinai turi būti išleista anglų kalba ir 
įteikta Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam 
Sekretoriui.

Dr. provizorė Regina Žukienė

mums rašO

Nebūkime abejingi
Lietuvos farmacijos istorijai
XX amžius pasauliui atnešė ne tik didelių atsiekimų 
moksle ir praktikoje, bet ir daug skausmo ir kančių. Daug 
teko iškęsti ir Lietuvai. Šimtai tūkstančių tėvynainių 
priglaudė galvas Sibiro platybėse, Kazachstano stepėse 
ar amžinojo įšalo žemėje. Taip pat ir daugelis vaistininkų 
perėjo ir konclagerius, ir gulagus, ir tremtį…

Socialinių mokslų daktarė, provizorė Regina Žukienė 
didelio entuziazmo ir nenuilstamo darbo dėka surinko 
žinių apie 210 Lietuvos farmacijos specialistų, nukentė-
jusių nuo karų ir okupacijų. Tai labai svarbus Lietuvos 
farmacijos puslapis, kuris papildys ir visą mūsų Tėvynės 
istoriją.

Dabartiniu metu spaudai rengiama knyga “Lietuvos 
farmacijos istorija”, II tomas. “Farmacininkų erškėčių 
keliai”.

Parengti knygą spaudai ir ją išleisti reikalinga lėšų. 
Kreipiamės į visus, galinčius paremti, kad ši knyga 
išvystų dienos šviesą. Jūsų pavardė ar įmonės pavad-
inimas bus įrašytas knygoje, ir tuo pačiu Jūs nebūsite 
užmiršti metų tėkmėje.

Pinigus prašome pervesti į Lietuvos farmacijos są-
jungos (įmonės kodas 9066702) atsiskaitomąją sąskaitą 
Nr. 2700018 Vilniaus banko Naujamiesčio filiale. Banko 
kodas 260101730. Parama knygai.

Tikimės, kad sulauksime paramos, todėl, kad galima 
būtų numatyti knygos tiražą, prašome iš anksto užsisaky-
ti, nurodant egzempliorių skaičių:

telefonu/faksu 8-5-62 87 58 arba
El. paštu LFSpharm@takas.lt

Pagarbiai,

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas,
profesorius Eduardas Tarasevičius

sKeLBimai

SVARBI INFORMACIJA

2002 m. lapkričio 21–22 d. Vilniuje vyks 
Lietuvos farmacijos sąjungos 

XVII 
suvažiavimas

LFS XVI suvažiavime išrinkta LFS XVII suvažiavi-
mo pirmininke LFS Vilniaus krašto pirmininkė 
provizorė Marytė Ūzienė (tel. 8-5-62-48-52).

PADĖKA
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba nuoširdži-
ai dėkoja UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ (generalinis 
direktorius p. Algimantas Blažys) už paramą sumokant LFS 
2002 metų nario mokestį Tarptautinei farmacijos federacijai 
(FIP) – 1200 eurų.

PADĖKA
LFS dėkoja Amerikos kolegų vaistininkų 

„LAPAS“ asociacijos nariams už knygų ir 
žurnalų labdarą.

* * * * *
LFS dėkoja Australijos kolegoms Laurie ir 

Marinai Cox už paramą leidžiant LFS žurnalą.
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Tai buvo Žmogus iš didžiosios raidės. Kiek kartų aš jam 
buvau prasikaltęs. Kai pamečiau vaistinės raktus, tai jis vietoje 
to, kad mane nubaustų, guodė ir ramino.

Kai grįždavo iš užsienio, pirmuosius įspūdžius pasakodavo 
mums prie pietų stalo. Man didelį įspūdį paliko jo pasakojimas 
apie kelionę į Suomiją. Ten jam teko remontuoti laikrodį. 
Neradęs laikrodininko namuose, paliko laikrodį ant durų 
rankenos, parašydamas viešbučio adresą.Po dviejų valandų 
sutaisytas laikrodis buvo pristatytas į viešbutį. Deja, Lietuvoje 
to nebūna.

– Kas Jums daugiau džiaugsmo teikė - farmacija ar scena?
– Nors farmacijos sistemoje išdirbau daugiau kaip 60 

metų, tačiau, teisybę pasakius, daugiau džiaugsmo dūšiai 
suteikė scena. Tai mano jaunystės svajonių išsipildymas. 

Dirbdamas Anykščių ir 
Kavarsko vaistinėse, va-
dovavau dramos rateliams. 
Statydamas A. Vienuo-
lio kūrinius: „Paskendu-
olė“, „Prieblandoje“ ir kt., 
dažnai tardavausi su kūrin-
ių autoriumi. A. Vienuolis 
mielai man padėdavo.

– Kokios Jūsų mintys 
šiandien apie farmaciją?

– Anų laikų ir šiandien-
inė farmacija skir-tingos. 
Tada vaistininkas buvo mi-
estelio pažiba, kaip saky-
davo – miestelio elitas: 
„probošč, piekaž i aptiekaž 
– požondna kompanija“. 

Anksčiau vaistininkas buvo gamintojas. Dabar gi – gatavų 
vaistų, paten-tikos pardavėjas. Anksčiau rudens, žiemos, 
pavasario sezono metu gamindavome ir parduodavome kas-
dien po kelis kibirus mikstūrų nuo nervų ir kosulio. Tai buvo 
ligonių „kasdieninė duona“. Ir pigu, ir veiksminga. Dabar 
gi importiniai vaistai brangūs, ligoniams – pensininkams 
neįkandami. Dabar gi peršasi tokia mintis, kad farmacijos 
mokslui nebereikia tokios disciplinos, kaip vaistų gamybos 
technologija, nes viskas gaunama ir pardavinėjama gata-
vomis formomis.Dabar viskas paremta bizniu. Ar girdėta, kad 
kažkokie biznieriai – ne farmacininkai kito miestelio vaistinės 
vardu nusipirktų Kavarsko vaistinę?

Tai verčia man prisiminti Gėtės „Fausto“ Mefisto ariją: 
„Vien tik auksas valdo mus!“

– Dėkojame gerbiamam Provizoriui už įdomias mintis ir 
linkime stiprios sveikatos ir neblėstančios energijos.
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Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės narė, provizorė

Apolonija 
Magelinskaitė-Kšatuckienė

2002 m. kovo 24 d. šventė garbingą amžiaus aštuonias-
dešimtmetį

– Papasakokite apie Jūsų darbo įsimintiniausius metus
– Man įsiminė paskutinė studentiška kelionė į tėviškę prieš 
Kalėdas. Važiavome prekiniuose vagonuose. Gulime vagone ant 
šiaudų „kaip paršai“. Labai šalta. Šaukiam: „Jurgi (Jurgis – tai 
studentas, būsimasis inžinierius Jurgis Mačerinskas), gulk ant 
kojų“. Radviliškis. Traukinys sustoja. Kiek jis stovės, nežinome. 
Kalba, kad – 3 paras. Visiškai neturime maisto. Išsirenkame du 
atstovus eiti „kalėdoti“ pas geležinkeliečių šeimas. Einu ir aš. 
Gavome duonos ir spirgų.

Ūkanota, pilka, niūru! Aš ir sakau: „Ko gero mane į Radviliškį 
dirbti trenks“. Taip ir buvo – Radviliškyje išdirbau 10,5 metų. 

1948 m. baigiau Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Farmaci-
jos fakultetą. Į Radviliškio centrinę vaistinę vedėjos pareigoms 
mane „įgrūdo“ VFV Šiaulių skyriaus valdytojas P. Levinas. Žino-
ma, aš nenorėjau sutikti, sakiau, kad vadovauti nesugebėsiu, nes 
esu ką tik baigusi mokslus. Tuo labiau, kad toje vaistinėje dirbo 
3 buvę vaistinių savininkai: Antanas Ramanauskas, Milaševiči-
us ir Okinčicienė. Kadangi Okinčicienė neturėjo farmacinio 
išsilavinimo, todėl man ir teko ją pakeisti. Iš pradžių aš sutikau 
dirbti vedėja Radviliškyje buvusioje Milaševičiaus vaistinėje, 
bet su inventorizacijos komisija mane atvežė į centrinę vaistinę. 
Centrinei vaistinei buvo pavaldžios Radviliškio rajono kaimo 
vaistinės, reikėjo aprūpinti vaistais ir felčerių – akušerių punk-
tus. Vaistinėje nebuvo nei pavaduotojų, nei buhalterio, tik vėliau 
dirbo sąskaitininkė. Kadangi nebuvo kur gyventi, todėl buvo 
leista gyventi vaistinėje, budinčiojo kambaryje. Kad būtų sma-
giau, pasikviečiau kartu gyventi pažįstamą praktikantę Agotą iš 

Vaistinės problemos aptariamos su VFV viršininku J. Eišvydžiu 
(kairėje) ir ir V. Sedelskiu (dešinėje)

(Provizorius Pranas Kuliešius 1950–1997 metais dirbo Anykščių raj. 
Kavarsko vaistinėje, iš jų 36 m. vadovavo vaistinei. – Red.).

Garbingo 85 metų Jubiliejaus proga 
provizoriui Pranui Kuliešiui linkime stiprios

sveikatos ir puikios pavasariškos nuotaikos!
Kavarsko vaistinės darbuotojos

juBiLiejai

2002 m. kovo 7 dieną garbingą amžiaus 
aštuoniasdešimt penkerių metų jubiliejų
šventė LFS Garbės narys, provizorius

PRANAS KULIEŠIUS
Šia proga gerbiamas p. Pranas Kuliešius atsakė į „Lietuvos 
farmacijos žinių“ klausimus.

– Jūs dirbote Antano Žukausko-Vienuolio vaistinėje. 
Kokie Jūsų prisiminimai apie Antaną Vienuolį ir kokie 
Jūsų pirmieji žingsniai farmacijoje?

Aš patekau į Antano Žukausko-Vienuolio vaistinę 1937 me-
tais po to, kai mano močiutė, A. Vienuolio gerbiama Užupiečių 
dainininkė, Juozapota Kairienė (tarp kitko vienintelė Antano 
Baranausko asmeniškai išmokyta giedoti „Anykščių šilelį“), 
1937 m. kovo 7 dieną sutiko ant Šventosios tilto į bažnyčią 
einantį A. Vienuolį. Pokalbis buvo trumpas.

– Untaniuk, – sako jam močiutė, – priimk mano anūką 
į savo vaistinę, kad išmoktų aptiekoriaus darbo. (Močiutė 
buvo ne tik dainininkė, pasakorė, bet ir liaudies gydytoja. 
Jos kamarėlėje svaigo galva nuo šimtų palubėje prikaišiotų 
vaistažolių aromato).

Untaniukas be didelių derybų sutiko, kad aš ateičiau į vais-
tinę. Ir taip prasidėjo mano vaistinės mokinio karjera.

Pirmosiomis dienomis dairiausi po vaistinės lentynas, ap-
krautas buteliukais, ir uosčiau sklindantį iš jų aromatą.Vėliau 
padėjau sanitarei plauti buteliukus. Po kelių savaičių talkinau 
asistentui gaminant miltelius.

Pirmas manęs išbandymas buvo, kai šefas liepė „susukti“ 
(pagaminti) Ung. Hydrargyri cinerei (pilkasis gyvsidabrio te-
palas). Šį tepalą gaminau ilgiau negu pusantros valandos, kol 
gyvsidabris susijungė su pagrindu. Tai buvo pirmasis praktinis 
mokinio egzaminas. Po pusmečio aš jau gaminau miltelius ir 
mikstūras. Mano šefas įkūnijo nerašytą asistentui įsakymą, 

apsaugantį nuo bet kokių vaistų gamybos klaidų. Kad išvengti 
gamybos klaidų, reikia atidžiai dirbti. Tam tikslui privalai:

1. atidžiai perskaityti receptą;
2. prieš imdamas štanglazą nuo lentynos, perskaityti jo 

pavadinimą;
3. prieš sverdamas medikamentą, perskaityti jo pavadinimą;
4. atsvėrus, vėl perskaityti pavadinimą;
5. pastačius štanglazą į lentyną, dar kartą perskaityti pa-

vadinimą.

Girdėdamas tokius griežtus pamokymus, kuriuos Antanas 
Vienuolis sužinojo Fareino vaistinėje, supratau, kad dirbti ap-
tiekoje, tai ne malkas skaldyti. Jis buvo ne tik puikus mokyto-
jas, bet ir gydytojas, ir „veterinorius“. Anuo metu Anykščiuose 
veterinarijos gydytojo nebuvo.

Vieną rudens turgadienį į vaistinę užsuko A. Vienuolio jau-
nystės draugas „Samadukas“ iš Ažuožerių kaimo. Jie trumpai 
persimetė žodžiais, prisiminė jaunystę, arkliganių vakarus 
ir naktis prie laužo. „Samadukas“ ir klausia: „Untaniuk, ar 
negalėtum duot „liekarstvų“, kad telyčia „pasivaikytų“. Un-
taniukas daug negalvodamas sumaišė fructus Carvi, fructus 
Foeniculi, Cantharides ir kt., ir padavė į rankas, liepdamas 
sumaišyti su sėlenomis „ant ušėtko vandens“ ir sugirdyti per 3 
kartus per dieną. „Samadukas“, žemai nusilenkęs, padėkojo ir 
pridūrė: „Jeigu „mačys“, Untaniuk, tai ir savo bobai paimsiu“.

Dirbdamas vaistinėje, gyvenau vaistinės kambarėlyje, o 
maitinausi kartu su A. Vienuolio šeima jo namuose, dabartinio 
muziejaus patalpose.

Atlikęs karinę tarnybą, dirbau Vilniuje, Geležinkeliečių 
vaistinėje, o vakarais – „Vaidilos“ teatre. 1943 metais, kai 
įsigijau farmacininko specialybę, vėl persikėliau dirbti į 
Anykščius A. Vienuolio vaistinėje.

Pokario audrų metu sudegus mano tėviškei, A. Vienuolis vėl 
mane su šeima priėmė gyventi pas save. Gyvenome jo namo 
pirmajame aukšte, o jis – viršutinėje namo dalyje. Viršutinės 
verandos – balkono grindys buvo padengtos skarda. Tyliais 
vasaros vakarais dažnai girdėdavau jo žingsnius, juoką, dainą, 
piktą šauksmą, ramų niūniavimą, irzlų spjaudymą, šauksmus 
bei barnius. Čia jau, kaip voveris narvelyje, šuoliavo nebe 
vaistininkas Antanas Vienuolis, o rašytojas – kūrėjas. Tik 
paryčiui, aušrai brėkštant, tas šurmulys aprimdavo. Kūrybinės 
mintys – užgeso. Tada klasikas A. Vienuolis sėsdavo prie 
rašomojo stalo ir visus nakties pergyvenimus užrašydavo ant 
popieriaus lapo.

Dramos ratelio nariai su A. Venuoliu (pirmos eilės vidury-
je). P. Kuliešius – pirmoje eilėje pirmas iš kairės)
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talų kolekciją padovanojo Lietuvai. Palangos vaistinėje lankėsi 
poetai ir rašytojai: Eug. Matuzevičius, Kazys Saja, Sirijos 
Gira, Juozas Baltušis; estrados artistė: O. Valiukevičiūtė; 
Gorbulskis (kompozitorius), dainininkė Aleksandra 
Staškevičiūtė; dailininkai: Z. Bagdonavičius, Krasauskai, 
Oškinytė, Teresė ir Albertas Žulkai, J. Vertulis ir kiti.

Daug kartų vaistinėje su svečiais lankėsi prof. Eduardas 
Tarasevičius, kuris „atlėkdavo kaip gaivus vėjas, nešda-
mas gėrį, paguodą ir viltį…“ Apie susitikimus su garbiais 
žmonėmis mena jų dovanoti suvenyrai, kurie man yra labai 
mieli.

Asmeninio gyvenimo vasarą nebūdavo. Atostogaudavau 
tik rudenį: važiuodavau grybauti į Preilą arba su medicinos 
darbuotojų profsąjungos transportu važiuodavome į keliones 
po Sovietų Sąjungą, buvau Lenkijoje, Čekoslovakijoje. 
Viskas man patiko: mėgau gamtą, ekskursijas, dainą, šokį ir 
draugus. Ar įmanoma viską aprėpti? Prisimenu abituriento 
žodžius, pasakytus per išleistuves: „gyvenimą gauname 
veltui, o nusipelnome jį atiduodami“.

Vasarą Palangoje darbo padidėdavo kelis kartus, o ypač 
vargindavo vaistų trūkumas, eilės, pretenzijos, triukšmas, 
skundai (buvo reikalaujama, kad skundų nebūtų, o kaip 
išvengti, kai visko trūksta?). Buvo į vaistinę paskirtų darbuo-
tojų perauklėjimui. Tai ir atlikęs bausmę Tauragės vaistinės 
vedėjas Riauba, provizorė Aldona, priklausanti nuo alkoho-
lio, perkelta iš Kauno „Sanito“.

– Kaip Jūs derindavote darbą vaistinėje su visuomen-
iniu?

– Nemokėjau derinti. Darydavau tai, kas man atrodė, 
kad tuo metu labiau reikalinga. Norėjosi padaryti viską, 
kad visi būtų patenkinti. Namuose buvo valdinga ir daug 
vargo mačiusi anyta. Ji kartodavo, kad viskas priklauso nuo 
moters. Jos nuomone, mano sūnums nepriklausė net tvarkyti 
savo kambarius, nes tam esame mes, moterys. O aš visko 
nesuspėdavau. Gal per daug laiko skyriau visuomeniniams 
reikalams. Neturėjau griežtos dienotvarkės, beveik niekad 
neidavau pietauti. Suvalgydavau vaistinėje balto sūrio ar 
varškės, daktariškos dešros, juodos duonos su kava, arbata, 
ar pienu. Kas dvi savaitės „po blatu“ gaudavome kilogramą 
„sosiskų“.

O kaip nedirbsi visuomeninio darbo, jeigu tave išrenka, 
tavimi pasitiki. Buvau ir vietinės valdžios deputatė ir teismo 
liaudies tarėja. Visuomeninį darbą atlikdavome darbo metu. 
Būdavo ir sesijų, kurių metu reikėdavo išvykti, ir ekskursijų 
, ir vaišių. Valstybines ir kitas šventes švęsdavome su vyrais. 
Prisimenu pirmąjį Palangoje Naujametinį balių Tiškevičiaus 
rūmuose, kuriame dalyvavo Palangos įstaigų vadovai. 
Medžiagą kostiumėliui gavau tik „per pažintį su papiragin-
imu“. Buvo garbė dalyvauti tokioje aplinkoje, kurioje gyva 
praėjusiųjų amžių dvasia.

Laiką, kurį sugaišdavau dirbdama visuomeninį darbą, 
tekdavo atidirbti kitu metu. Ir vaistus tekdavo pačioms 
susinešti iš mašinos, nes vaistų sandėlis atveždavo prekes 
be krovikų, ir padėti pamainoje. O užsakymus vaistams 
dažniausiai rašydavau namuose, nes reikėdavo surašyti 
4 knygas (į keturis vaistų sandėlio skyrius), nors užsakytų 
vaistų mažai gaudavome.

Sunku buvo todėl, kad sovietmečiu negalėjai sakyti tai, 

ką galvoji. Atsimenu: 1977 m. šventėme Palangos vaistinės 
150-ies metų jubiliejų.Dalyvavo daug farmacijos įžymybių, 
svečių, valdžios atstovų bei kolegų. Skaitydama pranešimą 
apie Palangos vaistinės istoriją, paminėjau, kad vaistinė 
po karo buvo išvogta. 1944 m. rudenį vaistinės savininkas 
Z. Bagdonavičius išvyko kartu su vokiečiais. Vaistinėje liko 
Tatjana Osetrovaitė-Golibenko ir jos tėvas Osetrovas. Jie 
dirbo ir saugojo vaistinę, kol praėjo frontas.Po to vaistininko 
bute įsikūrė Jūrininkų žvalgybos dalinys, vaistinės raktus 
buvo įsakyta perduoti dalinio viršininkui, majorui Pavlovui. 
Gyventojai iš Palangos buvo iškeliami. 1945 m. kovo mėn. 
grįžę Ostrovai neberado vaistinėje kai kurių baldų, indų, 
knygų, medikamentų. Majoro Pavlovo nurodymu, dalis jų 
buvo atiduota kariniam daliniui, dalis sulaužyta, sukūrenta, 
išvogta. Jubiliejaus minėjime dalyvavęs Eugenijus Matuzeviči-
us, pasišaukęs mane, įspėjo: „Apolonyt, tu per drąsiai sakai 
žodžius, tu žinai, kad negalima sakyti tiesiai, tu nukentėsi“.

– Ar kiekvienas gali būti vaistininku?
– Manyčiau. kad ne. Svarbu, kokie būsimo vaistininko 

siekiai. Turime tarnauti žmogui pagal sąžinės kanonus. O 
jeigu būsimų farmacininkų pašaukimas tik biznis? Gal reikėtų 
šalintis tokių „aptiekorių“, kurių tikslas praturtėti, ir abejingų 
farmacininko pašaukimui.

Kiekvienas žmogus turi savo angelą ir velnią. Mane perse-
kiojo skaičius 13 – „velnio tuzinas“: Palangos vaistinės adre-
sas – Vytauto g. 13 (anksčiau buvo), mano (statomo) namo 
adresas – Aukštaičių – 13, Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje 
abiturientų buvo 13. Kiekvienas turime įveikti savo velnią.

– Kokią šiandien Jūs matote Lietuvos farmaciją ir kokios 
norėtumėte ateityje?

– Gaila tų farmacijos specialistų, kurie negalėjo patirti vais-
tinių vidaus mistikos, vaistų gamybos išmonių, nematė savų 
vaistų gamybos laboratorijų. O visų importinių „pabirbinimų“ 
graži pakuotė organizmui nekenkia, bet sveikatos nepataiso, tik 
„duoda“ per kišenę. Ne, ne tokia vaistinių paskirtis. Neduok, 
Dieve, kad ateityje vaistininkai gali likti tik vaistų pardavėjais.

Neapsakomai dėkinga Aukščiausiajam, tėvams ir likimui, 
kad gimiau praėjusiame šimtmetyje (1922 m.). Ir daug 
pamačiau gyvenimo peripetijų. Buvo ir liko svajonė gyventi 
Nepriklausomoje Lietuvoje. O svajonių vieta – Palanga! Čia 
nebaisi ir vienatvė. Visas gyvenimo (ir šeimos) negandas 
nusineša pajūrio vėjas ir jūra. O kiek patirta gražių, linksmų 
valandų, dainų ir juoko. O ateities farmacija reikia tikėti, kad 
ir ji suras deramą vietą, kad pasaulyje yra ir mėlyna paukštė…

– Linkime sveikatos ir gaivaus jūros ošimo. Ačiū už 
atsakymus.
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Pasvalio. Vaistinės namas buvo didelis, medinis, bet kambario 
įsirengti palėpėje neleido, todėl su Agota keletą metų ir mie-
godavome vienoje lovoje. Tiktai 1954 m., kai ištekėjau, buvo 
leista įsirengti butą palėpėje – mansardoje.

Dieną – darbas, naktį – budėjimas. Komisijos, revizijos, 
ataskaitos, skaičiavimai, o technika – mediniai skaitytuvai. 
Aiškintis neleisdavo, teisintis – taip pat. Kad būčiau dar la-
biau užimta, paskyrė Šiaulių srities neetatine farminspektore. 
Vaistinės remontu taip pat teko rūpintis vaistinės vedėjai. 
Dar prisimenu „dežurką“ (kambarėlis, kur mes gyvenome), 
išdažytą mėlynomis didelėmis vandens lelijomis.

Nebuvo ir liūdna. Palaikydavome gerus draugiškus ryšius 
su medikais. Kai gaudavom užsieninių vitaminų, kviesdavome 
juos išbandyti šiuos vitaminus. Pamenu, kai davėme „probai“ 
vitamino PP, gydytojas V. Bernackas šaukė, kad ūsai kaista, o 
vyr. gydytojui A. Ambraziejui labai kaito veidas. Kai adminis-
tracijos ir buhalterijos darbai įgrįsdavo, aplankydavo draugai 
„dežurkoje“, į kurią buvo atskiras įėjimas, iš kiemo pusės. 
Lošdavome ramsą, melagį ar 66. Ir dainuodavom. Švęsdavom 
šventes su naminiu vynu. Tačiau labai „įsijausti“ bijodavome, 
nes kitame namo gale gyveno kompartijos sekretorius Pošk-
us. Kad jis neįskųstų, svečiai slaptai išlipdavo per langą. Su 
Poškumi bendraudavom, nors ir skyrėsi mūsų pažiūros. Jisai 
buvo mažaraštis.

Daug užsukdavo į Radviliškį kolegių, viršininkų. Ne kartą 
vaišinomės „dežurkoje“ su VFV viršininku J. Eišvydžiu, jo 
pavaduotoju I. Akabasu. Iš Šiaulių atlėkdavo „pišni“ vyrukai 
V. Sedelskis, Jurgutis arba VFV Šiaulių kontoros viršininkas 
P. Levinas. Jau į Sibirą buvo išvežtas buvęs vaistinės savin-
inkas A. Ramanauskas su žmona. Jo kambarys buvo laisvas, 
todėl nakčiai apgyvendinom viršininką. O jis vis šaukia, lak-
stydamas po vaistinę: „Brangutės, pupytės!“. Ir taip jis mus 
vaikėsi iki aušros.

Labai nuoširdus žmogus, geras specialistas buvo Antanas 
Ramanauskas (kai aš vedėjavau, jis tada dirbo receptaru). 
Žmonės jį mylėjo ir gerbė. Jo žmona buvo smulkutė, labai 
taupi, vis stovėdavo oficinoje prie krosnies ir stebėdavo 
mūsų darbą. Kai buvo vežamas į Sibirą vaistinės savininkas 
A. Ramanauskas, mes bandėme jį gelbėti, bet nepavyko. Buvo 
pranešta, kad reikia 3000 rb., kuriais galima būtų išpirkti A. 
Ramanauską. Pinigų paskolino A. Ramanausko draugas med. 
felčeris P. Simonavičius (vėliau jam tuos pinigus aš atidaviau), 
o nunešti pinigus į Baisogalą, kur stovėjo vagonai su ištrem-

iamaisiais, turėjo buvusi A. Ramanausko tarnaitė Veronika. 
Tačiau buvome apgauti, o pinigai atimti.

Vaistinės darbuotojai buvo geri, draugiški.Būdavo ir 
linksmų nuotykių. Tais laikais vaistinė budėdavo naktį. Budėjo 
Onutė Zavadskienė. Kelis kartus vis skambino į vaistinę, bet 
kai atidarydavo langelį, nieko nebūdavo. Budinčioji, pritrūkusi 
kantrybės, prisitraukė vandens švirkštynę ir, kai vėl paskam-
bino, atidarė langelį ir švirkštė… Tačiau, deja, tuo metu buvo 
atėjusi moteris vaikui vaistų… O gąsdinti buvo atėję mūsų 
bičiuliai: architektas, gydytojas, muzikas.

1954 m. atšvenčiau vestuves. Radviliškyje gimė ir abu 
sūnūs: Arūnas ir Giedrius. 1959 m., kai gimė antras sūnus 
Giedrius, buvau paskirta vadovauti Palangos vaistinei.

Palangos vaistinė įsteigta 1827 m. Ji paskelbta vietinės 
reikšmės architektūriniu paminklu. Namo architektūrinę 
charakteristiką aprašė menotyrininkas Jonas Totorius. „Senoji“ 
vaistinė turi būti išsaugota, kaip vaistinių simbolis.

Tuo metu virš Palangos vaistinės buvo 4 kambariai, bet 
gyventi buvo įmanoma tik viename kambaryje, nes visi kiti 
– vėjo perpučiami.Kai iš vaistinės patalpų išsikėlė buvusi vais-
tinės vedėja L. Neilandienė, mes apsigyvenome jos bute. Prie 
vaistinės mūsų šeima gyveno iki 1963 m., kol persikraustėme 
į nebaigtą įrengti savo namą.

O Palangos vaistinę radau tokią, kokią paliko išbėgdamas į 
Vokietiją savininkas. Šiaurinę vaistinės namo dalį buvo užėmu-
si Irena Gečiauskienė. Daug kartų teko dalyvauti teismuose ir 
įrodinėti, kad šis plotas reikalingas vaistinei. Ir tiktai 1966 m., 
bene bylinėjantis jau septintą kartą, vaistinei buvo atiduotos 
patalpos, ir vaistinės plotas padidėjo 120 m2.

1963–1964 m. buvo atlikta didelė vaistinės patalpų rekon-
strukcija. Skulptoriaus J. Vertulio dėka oficinoje buvo įrengta 
butaforinė krosnis, kabinete – veikiantis židinys. Pakeistas 
patalpų išplanavimas.

– Ar sunku buvo dirbti Palangos kurorto vaistinės vedėja?
– Lengva, nes tiesiogiai vaistinei vadovavo VFV Klaipėdos 

tarprajoninės kontoros valdytojas Vytautas Sedelskis. Jis aiški-
ai matė vaistinės perspektyvą, buvo geri ryšiai su architektu, 
dailininku. Rėmė finansiškai ir moraliai. 

Dirbant Palangoje, teko bendrauti su daugeliu iškilių 
žmonių. 1973 m. liepos 3 d. Palangos vaistinėje lankėsi kny-
gos „Vaistingieji preparatai“ autorius M. D. Maškovskis (iš 
Maskvos). Kalnų kristaliukų dovanojo kristalologas Žukelis, 
kuris gyveno ir dirbo Sverdlovske, o savo surinktą kalnų kris-

Su vaistinės kolektyvu (septinta iš kairės)

Palangos pajūryje su svečiais farmacininkais iš Prahos uni-
versiteto (trečia iš kairės)
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2002 metų vasario 2 dieną šešiasdešimt penkerių metų jubi-
liejų šventė LFS Garbės narys, žurnalo „Lietuvos farmacijos 

žinios“ redakcinės kolegijos narys, provizorius

Liudvikas Rulinskas
LFŽ pokalbis su kolega Liudviku Rulinsku.

– Jeigu tektų vėl rinktis specialybę, ką pasirinktumėte?
– Farmacijos sistemoje išdirbau keturiasdešimt metų (be kelių 
mėnesių).Dirbau įvairiose farmacijos įstaigose ir įmonėse: 
vaistinėse, Vyriausiosios farmacijos valdybos tarprajoninėje 
kontoroje, vaistų sandėlyje. Jei reikėtų vėl iš naujo rinktis 
specialybę (tačiau gyvenime to nebūna), pasirinkčiau tiktai 
farmaciją. Tiktai dirbdamas vaistininku, galėjau būti pagal 
galimybes ir sugebėjimus naudingas žmonėms.

– Farmacijos sistemoje Jūs dirbote įvairiose pareigose, koks 
darbas Jums įdomiausias?
– Tiek vaistinėse, tiek VFV tarprajoninėje kontoroje, tiek 
vaistų sandėlyje dirbau įvairiose pareigose. Visur buvo įdomu: 
dalyvaudavau įvairiose konferencijose, suvažiavimuose, susi-
tikimuose.Visa tai paliko geriausius prisiminimus.

– 27 metus Jūs vadovaujate vaistų sandėliui. Jūsų nuomone, 
kada lengviau dirbti vaistų tiekimo įmonėje – anksčiau ar 
dabar?
– Žinoma, su vaistų tiekėjais ir gamintojais lengviau buvo 
bendrauti anksčiau. Tada buvo centralizuotas vaistų tiekimas, 
iš anksto buvo sudaromos vaistų paraiškos, reikėjo tiktai palai-
kyti gerus ryšius su vaistų gamintojais, kad laiku „atkrautų“ 
pagal paraiškas vaistus. Ir tai nebuvo labai sudėtinga. Žymiai 
sudėtingiau pasidarė dirbti pastaraisiais metais, kada įsisteigė 
kelios dešimtys vaistų tiekimo įmonių, kai reikia perprasti 
rinkos ir konkurencijos dėsnius.

– Jūsų nuomone, ar Lietuvos farmacijos sąjunga sprendžia 
aktualius vaistininkystės klausimus?
– Mano nuomone, Lietuvos farmacijos sąjunga savo veikloje 
visuomet sprendžia aktualiausius farmacijos klausimus.

– Dėkojame už atsakymus. Linkime stiprios sveikatos ir 
toliau sėkmingai darbuotis farmacinėje veikloje ir aktyviai 
bendradarbiauti leidžiant „Lietuvos farmacijos žinias“.

2002 metų vasario 14 d. septyniasdešimties metų jubiliejų 
šventė LFS Garbės narė, provizorė

Violeta Kersnauskaitė-Katil-
ienė

LFŽ pokalbis su p. Violeta Katiliene

– Daugiau kaip 30 metų Jūs dirbote farmacinės informaci-
jos srityje. Įdomu būtų plačiau sužinoti apie šią Jūsų veiklą.

– Šios veiklos pradžia 1969 m.ankstyvas pavasaris, kai su 
šeima persikėliau iš Panevėžio į Vilnių.Tada gavau pasiūlymą 
dirbti naujai kuriamoje „Farmacijos“ laboratorijoje. Labai 
nedrąsiai, nepasitikėdama savimi, ėmiausi Konjunktūros ir 
informacijos skyriaus vedėjos pareigų.

Pagrindinis mums keliamas uždavinys buvo sukurti vien-
ingą farmacinės informacijos sistemą Lietuvoje – nuo vaistinės 
iki Vyriausiosios farmacijos valdybos, paruošti normatyvinius 
dokumentus šiuo klausimu, metodiškai ir praktiškai vadovauti 
šiam darbui. Turėjome būti novatoriais, nes panašios prob-
lemos Sovietų Sąjungoje dar nebuvo gvildenamos.

Reikėjo daug ko išmokti: dirbti su knyga, paruošti leidinį 
spaudai, bendrauti su žmonėmis, įvaldyti žodį ir plunksną, 
išklausyti ir išgirsti, būti išklausyta ir išgirsta.

Gyvenimas buvo labai intensyvus. Veikla tarytum regla-
mentuota, normatyvinė, bet kartu ir kūrybinė. Tuo labiau, kad 
buvo ieškoma ne lengviausių kelių, o geriausių sprendimų.

Ilgainiui plėtėsi ir ėjo gilyn mūsų leidybinis darbas, buvo 
sukurtas farmacinės informacijos kabinetų prie stambiųjų 
gydymo įstaigų tinklas, tobulinama informacijos biurų, 
užsiimančių gyventojų informavimu, veikla. Ruošėm įsaky-
mus, instrukcijas, kūrėm farmacijos terminiją, puoselėjom ir 
saugojom lietuvių kalbą. Dėmesio centre buvo informacijos 
kadrų kvalifikacijos kėlimas.

Sumaniai Laboratorijos darbui vadovavo provizorius Jo-
nas Šimkevičius. Didelį darbą nuveikė skyriaus provizorės: 
Gražina Bobelienė, Nastazija Dobrovolskaitė, Genė Dūdaitė, 
Aldona Stašionienė, Janina Urbienė, Elvyra Vinciūnaitė. Šiltai 
prisimenu juos, kaip ir kitus provizorius, dirbusius informacinį 
darbą visoje Lietuvoje.

Paskutiniuosius metus dirbau taip vadinama provizore 
konsultante Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje. 
Tai buvo puikiausia proga praktikoje patikrinti tai, ką iki šiol 
deklaravau iš tribūnos. Nenorėdama sužlugti, nusiristi iki dile-
tantizmo, turėjau stengtis iš visų jėgų. Vėl skaičiau ir skaičiau, 
tik jau kitas knygas.Dirbau pagal to meto reikalavimus, pačios 
paruoštus, gerai žinomus, tačiau adaptuotis nebuvo lengva.

Pasikeitus laikmečiui, keitėsi ir veiklos pobūdis. Prasidėjus 
firmų invazijai, man tekdavo tarsi nepriklausomo eksperto 
vaidmuo, o mano nuomonės buvo paisoma. Informacijos ka-
binetas buvo gerai įrengtas, gydytojų gausiai lankomas, buvo 
dirbama individualiai su kiekvienu apsilankiusiuoju – mediku 
ar ligoniu. Jei šiame darbe, man pačiai netikėtai, praleidau 15 
metų, drįstu manyti, kad nišą sau radau.

Gyvenimas parodė, kad šiai mano veiklai prireikė 50 proc. 
teorijos ir tiek pat praktikos. Dirbi, o teorija tau padeda.Kaip 
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E U G E N I J A,
Laikas labai skuba. Štai praėjo jau daugiau kaip 50 metų, 

kai peržengėme Universiteto slenkstį, rankose laikydamos 
provizorės diplomą. Tai buvo kukli knygutė, bet mums nepa-
prastai brangi. Pokario metai, kai studijavome, buvo sunkūs: 
auditorijose šalta, skurdūs pietūs pagal korteles universiteto 
valgykloje, ilgos nemigo naktys prie užrašų prieš egzaminus, 

degant tik spingsulei, baimė ir nerimas ar galėsime baigti studijas.
Visi išsisklaidėme po Lietuvą. Tau teko kitas kelias. Išvažiavai į 

Leningradą (dabar Sankt Peterburgas), į aspirantūrą Chemijos far-
macijos institute. Vėl tolimesni mokslai karo ir bado nusiaubtame 
mieste, gaunant varganą aspiranto stipendiją.

Buvai gabi ir sunkumus įveikei. Farmacijos mokslų kandidatės 
diplomas Tavo rankose. Sugrįžai į savo buvusią Alma Mater, kad 
įgytas žinias ir patyrimą perteiktumei kitiems, būsimiesiems jau-
niesiems provizoriams.

Likimas Tau buvo dosnus. Jis gausiai Tave apdovanojo gabu-
mais, sumanumu, garbe ir mėgiamu darbu, kurį Kauno medicinos 
institute (dabar universitetas) dirbai net 40 metų. Leido Tau patirti 
ir laimę, ir meilę, matyti mylinčias vyro ir vaikų akis. Be abejo, 
gyvenimo taurėn buvo įpilta ir liūdesio, sielvarto, skausmo, bet be 
jų gyvenimas neturėtų savo tikrojo skonio.

Štai mes jau prie savo gyvenimo rudens slenksčio. Bet ir ruduo 
džiugina akis įvairių atspalvių aukso spalvomis…

Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname Tave ir linkime dar 
daugelio laimingų gyvenimo metų, geros sveikatos, šviesios, dži-
ugios pavasario nuotaikos.

Regina Žukienė ir kitos bendrakursės

2002 metų balandžio 19 d. medicinos mokslų daktarei, 
docentei, provizorei

Eugenijai Tukajūtei-Kaikarienei
sukanka septyniasdešimt penkeri metai

šventė savo gražų septyniasdešimt 
penkerių metų jubiliejų.

1949 metais baigusi Vilniaus valstybi-
nio universiteto Farmacijos skyrių dirbo 
Resp. kontrolinėje analitinėje laboratori-
joje analitike, Vilniaus valstybinio uni-
versiteto Chemijos fakultete. 1954 metais 
buvo paskirta Vilniaus farmacijos fabriko 
„Gegužės pirmoji“ direktore. Čia atsisk-
leidė jos neeilinis organizatorės talentas. 
Šiose pareigose dirbo net 34 metus. Buvo 
sumani, veržli, plačių užmojų, visada 
geros nuotaikos, sugebanti vertinti žmogų 
ir sutelkti darbui kolektyvą. 1986 metais 
jai buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusios 
provizorės garbės vardas. 1988 m. išėjo į 
pensiją. Užaugino dvi dukras.

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų Kolegę ir linkime jai 

geros sveikatos, karštos nerimstanči-
os širdies, ilgų, laimingų, saulėtų 
gyvenimo metų!

Kolegos ir bendradarbiai

Tik pažvelk į aukštą dangų:
Kiek ten ruimo, kiek ten ploto!
Svaigsta galvos, merkias akys
Nuo žydrumo ir šviesos.
O pažvelk į plačią jūrą,
Kaip ji žaidžia, saulei tekant!
Ar nerimstančioj krūtinėj
Tau širdis nesuplasnos?

V. Mykolaitis – Putinas

* * *
Kasdien kažkas prasideda 
Ir baigiasi kažkas.
O metai – lyg nuo kalno bėga
Pro rudenio gelsvus lapus,
Žolynais vasaros, per baltą sniegą,
Per svaigų nerimą, pro ilgesio vartus,
Kai nežinai kas laukia, kas dar bus…
Pasveikini kas kart kiekvieną rytą
Saulėtekio varsom sulytą
Ir supranti – pati didžiausia šventė
Iš naujo, kas akimirką Gyventi! 

A. Driskuvienė
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2002 metų sausio 25 dieną provizorė Valerija Karalevičiūtė-Kud-
abienė
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Provizorė Nijolė Stefanija

Ubartaitė-Kleinienė
š. m. balandžio 15 d. šventė jubiliejinį gimtadienį

Paprašėme Nijolę Kleinienę papasakoti apie save.
Gimiau Žemaitijoje, gražiame Žarėnų miestelyje, Telšių 

rajone. Tėvas vargonavo bažnyčioje, mama kurį laiką šei-
mininkavo namuose, vėliau dirbo buhaltere ligoninėje. Po 
kurio laiko persikėlėme gyventi į Varnius. Varniai tada buvo 
rajono centras, tvarkingas, žalias miestelis. Netoliese – didelis 
Lūksto ežeras, prie kurio vykdavo įvairūs festivaliai. Varniu-
ose baigiau vidurinę mokyklą. Buvau aktyvi saviveiklininkė, 
dainavau, šokau, vaidinau. Dalyvavau daugelyje sporto 
varžybų, ne kartą buvau stalo teniso varžybų nugalėtoja. 
Moksle nepasižymėjau, kliūdavo lietuvių kalba, matyt, todėl, 
kad esu žemaitė.

Varniuose tėvas dirbo felčeriu, buvo labai gerbiamas žmo-
gus, geras specialistas, rajoninių dainų švenčių organizatorius. 
Jis turėjo motociklą, kurį dažnai su broliu „pasiskolindavome“, 
įsigudrinę jį užvesti degtuku. Nebuvau rami. Kartą su drauge 
sugalvojome iššokti iš važiuojančio autobuso, kuris nesustojo 
prie namų. Pasekmes ir dabar jaučiu.

Esu vidurinioji šeimoje, turiu du brolius. Kadangi namuose 
buvo trys vyrai, ruošos darbų man nestigo net šeštadieniais, 
kai draugės traukdavo į šokius.

Kada sumanėte tapti farmacininke? Tai buvo svajonė 
ar atsitiktinumas?

1959 m. baigusi mokyklą pradėjau dirbti kooperatyve 
sąskaitininke, o vėliau – Varnių vaistinėje, kuriai vadovavo 
žymi Lietuvos provizorė Genovaitė Midverienė. Matyt, čia ir 
atsirado potraukis farmacijai. Tik ar pavyks įstoti? Po poros 
metų su draugais „palutarka“ nuriedėjome į Kauną, į mok-
slus. 1961 m. įstojau į Kauno medicinos instituto gydomąjį 
fakultetą. Išlaikiusi egzaminus persigalvojau ir pradėjau moky-
tis farmacijos fakultete, nes nutariau būtinai tapti vaistininke. 
Institutą baigiau 1966 m.

Esate stipraus charakterio nenuorama. Kur sutikote 
savo vyrą?

Visi žino, kad medicinos institute reikia daug mokytis. 
Kadangi esu nenuorama, todėl rasdavau laiko saviveiklai. 
Dainavau instituto akademiniame chore, estradoje. Kiekvieną 
savaitgalį bendrabučio, kuriame gyvenau, salėje vykdavo 

šokiai. Čia padainuodavau, todėl mane įleisdavo be bilieto ir 
dar sumokėdavo keletą rublių. Į šokius ateidavo daug Kauno 
politechnikos instituto studentų. Matyt, juos traukė medikės. 
Taip susiradau ir savąjį, už kurio 1965 m. ištekėjau.

Baigus institutą prasidėjo naujas gyvenimo etapas. 
Papasakokite.

1966 m. atvažiavau dirbti į Elektrėnų vaistinę, kuriai tuo 
metu vadovavo šviesios atminties Darata Noreikienė. Tai buvo 
nuoširdi, mokanti bendrauti, sumani vadovė. Jos rūpesčio dėka 
daug ko išmokau, įgijau pasitikėjimo savimi.

Dalyvavau Elektrėnų saviveikloje. 10 metų dainavau 
estradiniame ansamblyje „Volta“. Koncertavome Latvijoje, 
Estijoje, Moldavijoje, Rusijoje ir kitur. Mėgstu dainuoti, pat-
inka muzika, labiau – estradinė. Todėl pirmasis mūsų šeimos 
pirkinys Elektrėnuose buvo radiola. Turėjome daug plokštelių.

Kada tapote vaistinės vedėja?
Po dvejų metų, 1968-aisiais, D. Noreikienė pasiūlė vado-

vauti vaistinei. Ji norėjo daugiau dėmesio skirti augančioms 
dukterims. Tai buvo sunkūs ir labai atsakingi jaunos special-
istės išbandymų metai. Vaistinė buvo įsikūrusi dabartinės po-
liklinikos keliuose kambariuose. Vėliau, Elektrėnams augant, 
vaistinė įsikūrė Sodų g. 9, dabartinės parduotuvės „Pigiau 
grybo“ II aukšte.

Matyt, mokėjote dirbti, sugebėjote vadovauti, kad per 
tiek metų neatsirado žmogaus, kuris jus pakeistų.

Per visą vadovavimo vaistinei laikotarpį buvome pirmau-
jančiųjų gretose. Ne kartą buvome Liaudies ūkio pasiekimų 
parodos prizininkai. Daug dėmesio skyriau vaistinės 

Daugiau nei prieš 35 
metus, baigusi tuometinį 

Kauno medicinos institutą, 
atvyko dirbti į Elektrėnų 
vaistinę, o po dvejų metų 

tapo  jos vadove. Čia 
prabėgo jaunystė, gražiau-

si gyvenimo metai, pilni 
ieškojimų, kūrybos. Inten-

syvūs, turiningi ir prasmin-
gi metai...

Kvalifikacijos kelimo kursuose

Su kolegomis iš Lietuvos Portugalijos farmacijos asociaci-
jos rūmuose
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ir žmonės, kurie visada buvo šalia.
Esu dėkinga „Šaltinio“ vaistinės ir Universitetinės An-

takalnio ligoninės vadovams ir darbuotojams, kurie sudarė 
man sąlygas oriai baigti savo profesinę karjerą.

– Kaip Jūs vertintumėte farmacinę informaciją dabartiniu 
metu.

Šiandieninę farmacinės informacijos būklę Lietuvoje 
vertinti galiu tik labai atsargiai, nes nesijaučiu pakankamai 
informuota. Be abejo, negaliu nematyti kompiuterizacijos 
mastų, turimų šiuolaikinių ryšio priemonių, periodinių leidinių 
gausos, firmų pastangų, dažnai gana agresyvių ir tendencingų, 
diegiant savo vaistus, siūlomų informacinių lapelių gražumo. 
Tačiau vieningos sistemos, rankos, koordinuojančios visą tą 
veiklą, nejaučiu.

Manyčiau, kad šioje srityje mes užleidom turėtas pozicijas. 
Dešimtmečius kalbame apie klinikinius provizorius, o kur 
jie? Nėra ir tam palankių įstatymų.Ko gero svarbesni darbai 
užgožė šias problemas, bet laikas ir žmonės, turėję tam tikrą 
įdirbį, prarasti. Manau, kad pasistengę padėtį pataisytumėm. 
Tai taisykim! Tikiu šio darbo svarba ir ateitimi. Netikėdama 
nebūčiau pajėgusi dirbti jo daugiau nei 30 metų. Teigiami 
poslinkiai – laiko klausimas.Lietuvos farmacijos Tik suraskite 
tinkamų žmonių, tik įteisinkite jų veiklą.

– Jūsų nuomone, kokia dabartinė Lietuvos farmacijos 
būklė?

Du žingsniai pirmyn, vienas – atgal, bet norima kryptimi 
judama. O reikėtų, kaip sakydavo velionis Vyriausiosios 
farmacijos valdybos viršininkas Jonas Eišvydis, „geriaus, 
daugiaus, greičiaus, protingiaus“.

Bis dat, qui cito dat.

– Kokie svarbiausi klausimai, kuriems didžiausią dėmesį 
turėtų skirti Lietuvos farmacijos sąjunga?

– Gyvenimas kelia vis naujus uždavinius. Jei ryžtingai eisite 
su juo koja kojon, viskas bus gerai. Vieningomis gretomis 
ginkite mūsų pozicijas. Visokeriopai stenkitės, kad augtų 
Sąjungos narių skaičius. Norėtųsi, kad Sąjunga būtų arti ne 
tik elitinio, bet ir eilinio savo nario, o gal ir ne tik nario. Būtų 
puiku, jei vieną dieną išsipildytų sena mūsų svajonė turėti 
Farmacijos Rūmus, kur panorėjęs galėtum užsukti ir prisiliesti 
prie tau brangių dalykų.

– Prašome papasakoti apie tą laikotarpį, kai Jūs aktyviai 
sportavote. Ar dabar skiriate dėmesio sveikai gyvensenai?

– Mano tėtis Henrikas Kersnauskas tarpukario Lietuvoje ir 
vėliau buvo vienas populiariausių sportininkų. Žaidė futbolą, 
dėl savo greitumo ir vikrumo visų buvo vadinamas „mašinka“. 
Greitesnė už savo draugus buvau ir aš. Todėl šiek tiek paau-
gusią (gal 13 metų) tėtis patikėjo mane žymiausiam to meto 
lengvosios atletikos specialistui A. Vietrinui. Karas tik ką buvo 
pasibaigęs. Laikmetis gūdus ir sunkus, pilnas nepriteklių. Tre-
niruočių sąlygos irgi apverktinos. Trūko visko – inventoriaus, 
apavo, drabužių.

Kadangi mano reakcija nebuvo žaibiška, praktikavau 
ilgesnes distancijas, buvau nuolatinė krosų, estafečių dalyvė. 
Rezultatai buvo neblogi, todėl gyniau savo gimnazijos, Kauno 
miesto spalvas, teko atstovauti Lietuvai (savo amžiaus grupė-
je). Įsimintini 1946 m., kai vyko I respublikinė moksleivių 

spartakiada. Tada jungtinė Kauno komanda tapo žaidynių 
nugalėtoja, o aš – du kartus čempionė (500 m bėgimo ir es-
tafetės 4X100 m). Įdomu tai, kad toje komandoje buvo tokie 
vėliau žymūs sportininkai, kaip: S. Butautas, O. Butautienė, 
V. Bimba, F. Bimbienė ir kt. Sėkmingi buvo ir 1947 m.

Sportavau ir įstojusi į aukštąją mokyklą, tačiau vis dažniau-
siai paraginta, ypač prof. K. Grybausko. Gal jis kuravo sportą?

Baigusi sportininkės karjerą, dar kurį laiką slidinėjau, či-
uožiau, lankiau baseiną. Rytinę mankštą, kaskart vis lengvesnę, 
dariau gal pusę šimto metų. Dabar namuose turime treniruoklį 
– dviratį. Stengiuosi numinti juo kasdien bent 5 km.

Alinančių dietų niekada nesilaikiau, nesilankiau ir grožio 
salonuose.

– Jubiliejinio gimtadienio proga ko palinkėtumėte sau, o 
taip pat ir kolegoms bei Lietuvos farmacijos sąjungai.

* Sveikatos, sveikatos visiems. Dabar jau žinau, kad ji – 
svarbiausia;

* kad klestėtų Jūsų įmonės. Kad niekam nebūtumėte sko-
lingi ir niekas nebūtų skolingas Jums;

* kad Jums vadovautų išmintingi, dori žmonės, o savo 
vaistinių šeimininkais visada būtumėte Jūs patys;

* kad mūsų valiuta ištvertų visus išbandymus ir liktų tvirta;
* kad šiais – arklio metais – mes būtumėm ne tik darbiniais 

bėručiais, bet, nors retsykiais, ir žirgais – laisvūnais.

– Ačiū už atsakymus. Linkime sveikatos ir sėkmės.

Violeta Katilienė su anūkėle Miglute
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ir rekomenduojantis homeopatinį gydymą vadovaujasi Hane-
mano gydymo nurodymais ir dėsniais. Priešingai, šiandien 
nemažai homeopatinių preparatų skiriama remiantis visai 
kitokiais principais. Homeopatinio gydymo pagrindas – sužad-
inti sergančiojo gyvybines jėgas, kad jis galėtų pasveikti tarsi 
„pats savaime“, o tam būtina kiekvieną gydyti individualiai. 
Tai dar kartą patvirtina, kad homeopatija ne tik mokslas, bet 
ir menas, ir filosofija. Hanemanas sakė, kad tas, kuris skiria 
homeopatinius vaistus, turi suvokti, ką žmoguje reikia gydyti. 
Jeigu bus kreipiamas dėmesys tik į simptomus, tai norimų 
rezultatų gali ir nesulaukti.

Homeopatija, kurią dabar vieni labai vertina, kiti – ja 
nepasitiki, norime to ar ne, įsisuka į mūsų pažinimo ratą. 
Svarbiausia, turime būti kantrūs, kad galėtume patys pamatyti 
homeopatinio gydymo galimybes ir privalumus, o tam reikia 
labai ir labai daug mokytis, stebėti, analizuoti. Tik gerai 
žinodami homeopatijos subtilybes, jos principus ir įsitikinę 
jos galia turime moralinę teisę rekomenduoti pacientams 
homeopatinius preparatus.

– Dėkojame už įdomias mintis ir linkime sėkmingai semtis 
gyvenimiškos ir profesinės išminties.

FIP kongreso atidarymo metu Vankuveryje (antra iš kairės)

LFS suvažiavimo metu Vilniuje (pirma iš dešinės)

1959 m. Janina Keniausienė baigė Kauno medicinos in-
stituto Farmacijos fakultetą ir gavo provizorės diplomą. Jau 
daugiau kaip 40 metų ji dirba farmacijos sistemoje – iš pradžių 
asistente, receptare, o nuo 1965 iki 1971 m. jai buvo patikėtos 
Vilniaus m. ir rajono centrinės vaistinės receptarės-kontrolierės 
(farminspektorės) pareigos. 1971 m. Janina Keniausienė buvo 
paskirta Vilniaus 26-osios (dabar „Lazdynų“) vaistinės vedėja. 
Šiai vaistinei ji vadovauja ir dabar.

Janinai Keniausienei suteikta aukščiausioji provizorės-far-
macinio darbo organizatorės kvalifikacinė kategorija.

J. Keniausienės vadovaujama vaistinė buvo darbo patirties 
mokykla ir studentų mokymo praktikos bazė. Iki šiol „lazdy-
niečiai“ Vilniuje geriausiai aprūpinami vaistais. Neveltui, kai 
žmonės negauna jiems reikalingų vaistų, vaistinėse patariama: 
„Važiuokit į „Lazdynų“ vaistinę, ten tikriausiai bus“. Tai turbūt 
ir yra tikriausias provizorės Janinos Keniausienės ilgamečio 
darbo įvertinimas.

Tad, gerbiama Janina, būkite dar ilgai ilgai tokia pat en-
erginga, ryžtinga, kūrybinga. Telydi Jus visur ir visada sėkmė.

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba

Provizorė Janina
Gaidelytė-Keniausienė
š. m. vasario 26 d. šventė neeilinį gimtadienį

LFS suvažiavimo metu (antroje eilėje pirma iš kairės)

***
Tik tiek dienų nuvysta,
 kiek žydėjo,
Bet pasilieka sieloj
 jų ugnis…

Mindaugas Stundžia

***

Jubiliatė visada mielai 
dalijasi ilgametės 
profesinės veiklos 

patirtimi su kolegomis 
(G. Pranckevičius, 
viršuje, M. Ūzienė 

ir R. Masiliūnas 
(apačioje)
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darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Buvome ir esame Kauno 
medicinos akademijos studentų mokymo bazė. 1984 m. įgijau 
aukščiausią provizoriaus – darbo organizatoriaus kategoriją.

Sovietmečiu mažai gaudavome vaistų.
Jei elektrėniečiui jų prireikdavo, kreipdavomės į ministeri-

ją, į farmacijos valdybą. Visada sugebėdavome padėti. Per 
daugiau kaip 35 metus padėjome daugeliui žmonių ne tik iš 
Elektrėnų, bet ir iš kaimyninių rajonų. Nesame gavę skundų, 
nes visada rūpėjo ligonis, žmogus.

Sakoma: „Vienas lauke ne karys“
Aš ne viena. Kolektyvas darnus. Yra savitarpio pagarba, 

supratimas ir tikslas, kurio visi siekiame. Be to visada padė-
davo Elektrinės direktorius Pranas Noreika, kiti darbuotojai. 
P. Noreika – tai Elektrėnų kūrėjas, į miestą įdėjęs daug širdies. 
Jis prisidėjo ir prie dabartinės vaistinės pastato projektavimo 
bei statybos. Tik jo įtakos dėka buvo galima pastatyti tokią 
vaistinę, kurios analogų nebuvo ir nėra visoje Lietuvoje. 
Joje pradėjome dirbti 1991 m. Statant vaistinę beveik įgijau 
statybininko specialybę. Statybininkai manęs net privengdavo. 
Įkūriau tris vaistinės filialus.

Kas jūsų gyvenime svarbiausia?
Darbas, vaistinė ir žmonės, kuriems padėjus apima didelis 

džiaugsmas.

Kokias charakterio savybes turi puoselėti vaistininkas?
Kiekvienas vaistininkas, betarpiškai bendraujantis su 

žmonėmis, turi būti ne tik kvalifikuotas specialistas, bet ir 
mokantis užjausti, paguosti sergantį, kuris ne visada žino, ko 
jam reikia.

Ką mėgstate ir ko nemėgstate?
Nemėgstu veidmainių, išdavikų, nemėgstu apkalbų. Labiau-

siai liūdina tai, kad vaistai tapo eiline preke, kurią galima įsi-
gyti net degalinėse. Ir tai vadinama konkurencija farmacijoje.

Mėgstu nuoširdžius, darbui atisidavusius žmones. Toks ir 
yra mano kolektyvas. Noriu džiaugtis gyvenimu pati ir kad 
kiti juo džiaugtųsi. Tikiu šviesesne ateitimi, tikiu moralės ir 
etikos dominavimu farmacijoje bei medicinoje.

Pokalbį užrašė Julija Janonienė

FIP kongreso metu Ispanijoje (šešta iš dešinės)

– Vilniuje Jūsų vadovaujama vaistinė tikriausiai yra 
didžiausia kaip homeopatinė. Homeopatija – kas tai?

– Dažnai tenka išgirsti posakį: „Nuo ko susirgai – tuo  ir 
gydykis“. Šio posakio analogiją galima taikyti ir dabartiniu 
metu vis populiarėjančiam homeopatinio gydymo principui, 
– kai liga gydoma vaistu, kuris sveikam žmogui galėtų sukelti 
panašią ligą. Būtent šio vaisto „simile“ (panašumo) savybė 
paverčia jį gydančiu veiksniu.

Daugelis ligų negydoma iš esmės, o tik slopinami jų simp-
tomai: skausmas, temperatūra ir t.t. Kai ilgą laiką vartojami 
simptomus slopinantys vaistai, jais organizmas užteršiamas, 
jame susidaro „puokštė“ ligų, ir tik tada žmogus atsipeikėja. 
Jis sustoja, pamąsto ir suranda laiko savianalizei. O čia jau ir 
gali padėti homeopatija.

Homeopatija – labai gilaus ir kruopštaus darbo reikalau-
jantis gydymas. Homeopatinių preparatų parinkimą lemia 
panašumo dėsnis. Kad būtų galima gydyti pagal šį dėsnį, reikia 
labai tiksliai pažinti homeopatinius vaistus. Įvairių autorių yra 
sudaryti labai išsamūs homeopatiniais preparatais gydomų 
simptomų rinkiniai – jų gali būti nuo dešimt iki kelių šimtų. 
Homeopatinis preparatas veikia visą žmogaus organizmą ir 
todėl gali gydyti skirtingus to paties ligonio negalavimus.

Lietuvoje plačiausiai žinomi homeopatiškai pagaminti 
preparatai, kaip ir alofatinėje medicinoje, suskirstyti pagal 
indikacijas. Tai tartum tiltas tarp alopatijos ir homeopatijos. 
Pavyzdžiu gali būti daugelio išbandyti gripo epidemijos metu 
taikomi vaistai: Gripp – Heel, Eugystol, Lymphomeposat, nuo 
galvos svaigimo – Vertigoheel ir kt.

Kur kas sudėtingiau tinkamai paskirti vieną klasikinį prepa-
ratą. Šiuo atveju ligoniui pas homeopatą gali tekti užtrukti ir 
keletą valandų, kol bus paskirtas reikalingas preparatas.

Ligonis turi nusiteikti kantriai laukti rezultatų ir vykdyti 
visus nurodymus. Paprastai ir ligoniai po vizito pas home-
opatą pradeda giliau domėtis homeopatija, o tai jau svarbus 
pasiekimas. Jeigu ligonis pradeda jausti savo organizmą kaip 
biologinę visumą, tada jau ir prasideda išgijimas. 

Labai svarbu, kad homeopatinį preparatą paskirtų kvalifi-
kuotas specialistas. Ne kiekvienas save laikantis homeopatu 

LFS Vilniaus krašto pirmininkė, provizorė

Marytė Balčiūnaitė-Ūzienė
š. m. kovo 24 d. šventė jubiliejinį gimtadienį

„Baltfarm“ parodoje su kolegomis vaistininkais (antra iš 
kairės)

juBiLiejai
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 Dėmesio !
Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba 

maloniai kviečia visus geros valios kole-
gas su gausiomis šeimynomis ir draugais 

atvykti į tradicines 
FARMACIJOS DIENAS - 2002.

Viskas prasidėjo 1977 metais nuo Tauragnų - daktarės 
Eugenijos Šimkūnaitės gimtinės. Jau buvome susirinkę 
pas kupiškėnus - gerus žmones, Pamario krašte - Rusnėje, 
Aukštaitijos nacionaliniame parke - Palūšėje, Žemaitijos 
nacionaliniame parke - Plateliuose.

Kolegų pageidavimu 
FARMACIJOS DIENOS - 2002 

vyks Marcinkonyse (Varėnos rajone) 
2002 m. birželio 14-16 d.

Suvažiuojame penktadienio pavakary, pasi-
statome palapines (arba įsikuriame bendrabuty-
je) ir vakarojame prie laužo, klausydami šneko-
rių minčių ant „bačkos“ apie farmacijos dabartį 
ir ateitį, ragaudami vietinių skanėstų, klausyda-

mi dainų ir pušų ošimo...
Jeigu norite pabendrauti su kolegomis iš Lietu-
vos ir užsienio, jeigu norite pasigrožėti Dzūki-
jos nacionalinio parko nepakartojamais vaizda-
is, įkvėpti gaivaus Dzūkijos miškų oro, pabuvo-
ti Grūto parke, tai atvykite į nuostabų Lietuvos 

kampelį - Marcinkonis.

Dzūkijos nacionalinio parko vizitinė kortelė...
Įkurtas 1991 m. balandžio 23 d. Tai didžiausias (plotas 55 

900 ha) ir miškingiausias (miškai užima 74 400 ha) nacionalinis 
parkas Lietuvoje.

Tai upių ir upelių parkas: į jį patenka Nemuno vidurupis, didelės 
Merkio, Ūlos, Grūdos upių atkarpos, unikalus Skroblaus upelis – iš 
viso apie 30 upių ir upelių, 48 ežerai (bendras plotas apie 132 ha).

Parko teritorijoje randama apie 750 aukštesniųjų augalų 
rūšių, beveik 300 grybų rūšių. Parko teritorijoje gyvena apie 40 
žinduolių rūšių, ne mažiau kaip 150 rūšių paukščių, 7 roplių, 9 

varliagyvių, upėse – 38 žuvų rūšys, gausus ir turtingas vabzdžių 
pasaulis. Čia sutinkamos ar buvo anksčiau stebėtos net 151 į 
Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų, gyvūnų ir grybų rūšis.

Parkas reprezentuoja Dzūkijos etnografinį regioną. Verta 
aplankyti Merkinės miestelį (bažnyčia,piliakalnis, kryžių kalne-
lis, botaninis takas), Subartonis (rašytojo Vinco Krėvės gimtinė, 
namas – muziejus ir kapas), Marcinkonis (etnografinis ir Čep-
kelių rezervato muziejai, Girinio bei gamtinis takai), unikalius 
Lynežerio, Musteikos, Margionių, Zervynų kaimus, vaizdingus 
Nemuno, Merkio, Ūlos slėnius.

Skambinkite, faksuokite į Vilnių LFS būstinę 
tel./ faks. (8-22) 62-87-58

Organizacinis komitetas

sKeLBimai

Gyvenimo šauksmas

Myliu tave, gyvenime, geroj dainoj įaustą,
nes tu suprasti leidai man Oginskio polonezą,
nes tu Čiurlionio lobius man atvėrei.
Myliu tave, kai sprogsta lapai kvepiančiam gegužy,
myliu tave, kai šnara meldai nuošaliam palaukės ežere,
kai klykauja baltieji kirai
ir tingiai
virš vandens plasnoja lingė.
Myliu tave todėl, kad tu esi tik trumpas žybsnis
bekraštėj amžinoj tamsoj.
Myliu tave todėl,
kad tu esi tik vienas lašas
šaltinio gėlojo vandens
netyčia atrastoj oazėj.
Geriu tave ištroškęs, godžiai, po lašelį,
kaip geria paskutinę atsargą vandens
dykumoje paklydęs beduinas.
Kai vasaros rasotą naktį
dvi žaros šiaurėj susieina,
lakštingala pernakt nebaigia dainą
ir mirkčioja neblėstanti aušrinė…

Provizorius Kęstutis Orinas

juBiLiejai

 SVEIKINAME JUBILIATUS

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba širdingai 
sveikina gerbiamas koleges ir kolegas, 2002 metų pradžioje 
švenčiančius garbingus amžiaus jubiliejus ir linki

  SVEIKATOS!
   LAIMĖS!
    SĖKMĖS!

Gražų gimtadienio jubiliejų atšventė provi-
zorė Rita Vasiliauskienė-Vainauskienė 
(pirma iš dešinės), vaistinės savininkė Kė-
dainiuose.

Šeškinės vaistinės direktorė Stasė Paškev-
ičienė jubiliejinio gimtadienio proga prisi-
minė susitikimus su Lietuvos ir Danijos 
kolegomis vaistinėje ir konferencijų salėse.
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Pasaulio farmacijos mokslų ir prak-
tikos kongreso Nicoje darbotvarkė

Pagrindinė kongreso tema:
„Saugios sistemos – Saugus gydymas 
– Saugūs pacientai“

Taigi, 2002 m. kongreso pagrindinė 
tema – saugumas.
Didėjant dėmesiui pacientų mokymui 
ir ligų profilaktikai, farmacininko 
vaidmens didinimas įgyvendinant far-
macinę rūpybą bus svarstomas penki-
uose profesiniuose simpoziumuose.

Moksliniai simpoziumai skirti far-
macijos mokslų pasiekimams aptarti 
ypač genų terapijos ir vėžio gydymo 
srityse. Jungtiniai simpoziumai na-
grinės augalinių vaistų tarptautinį 
kokybės standartų derinimą ir aptars 
vakcinacijos programų naują strategi-
ją.
Sekcijų programose bus nagrinėjamos 
visos farmacijos praktikos sritys 
pradedant nuo farmacijos specialistų 
rengimo ir tobulinimo, o baigiant bio-
technologijos, vaistų analizės, fitoter-
apijos ir vaistų labdaros problemomis.

Tarptautinė farmacijos federacija 
(FIP) kviečia į 62-jį pasaulinį kon-
gresą nacionalines farmacininkų or-

ganizacijas, individualius vaistininkus ir 
farmacijos studentus į Nicą (Prancūzija) 
rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 5 d.
Šis tarptautinis forumas sudarys sąlygas 
ne tik sužinoti naujienas iš farmacijos 
mokslų ir praktikos, bet ir leis betar-
piškai pabendrauti su mūsų profesijos 
kolegomis iš visų pasaulio kontinentų.

LFS organizuoja kelionę į šį FIP kon-
gresą, pakeliui aplankant 8 valstybes ir 
iš arti susipažįstant su tų šalių farmaci-
jos sistemomis bei gyvenimo tradici-
jomis.

Dėl smulkesnės informacijos LFS nariai 
gali kreiptis 
telefonu/faksu Vilniuje 8-22-62 87 58 
arba el. paštu: LFSpharm@takas.lt


