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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

Sveikinu visus “Lietuvos 
farmacijos žinių” žurnalo 
skaitytojus sulaukus 2012 
metų   dvigubo žurnalo 
numerio,  kuris išėjo iš 
spaudos.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos istorijoje 
profesijų atstovams ypač 
jautriai ir atsakingai aptarnauti pacientus ir tuo būdu 
prisidėti prie mūsų profesijos prestižo kėlimo. Šiame 
žurnalo numeryje Jūs rasite straipsnius apie farmacijos 
sektoriaus aktualijas, susipažinsite su Farmacijos 
departamento ir SAM naujausiais teisės aktais. 
Skaitytojams pateikiama LFS XXVII suvažiavimo 
programa ir interviu su ilgamete vaistininke. Šiame 
žurnalo numeryje skaitytojai gaus informacijos apie 
Baltijos šalių tradicinę tarptautinę konferenciją 
“BaltPharm Forum 2012”, kuri vyko Estijoje. 
Talpinama santrauka pranešimas apie farmacijos 
būklę Estijoje. Farmacijos istorijos mėgėjai galės 
susipažinti su „Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais 
įvykiais prieš 70 metų ir su vaistine-muziejumi. 
Skaitytojai susipažins su LSMU MA Farmacijos 
fakulteto naujais mokslo daktarais ir absolventais. 
Skaitytojai taip pat galės susipažinti su birželio 
mėnesį įvykusio tradicinio LFS renginio “Farmacijos 
dienos 2012” fotoreportažu. Žurnale patalpinome  
sveikinimus jubiliatams ir kolegų  prisiminimus apie 
Anapilin išėjusius buvusius bendradarbius. Laukiame 
naujų mūsų žurnalo skaitytojų, kurie perskaitę mūsų 
žurnalą sulauks  naujų   žinių šaltinio ir naujienų 
iš kolegų profesinės veiklos, ir farmacijos mokslo 
bei praktikos apžvalgos, ir naudingų patarimų bei 
atsakymų į Jus dominančius klausimus.

Žurnalo Redkolegijos vardu linkiu visiems mūsų 
žurnalo skaitytojams puikios sveikatos, sėkmės darbe 
ir asmeninės laimės!

Pagarbiai,
prof. Eduardas Tarasevičius

„Lietuvos farmacijos žinios“ – Lietuvos farmacijos
sąjungos periodinis žurnalas, skirtas farmacijos
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R E D A K T O R I A U S  ŽO D I S

Gerbiama Kolege, Lietuvos farmacijos sąjungos 
(LFS) Valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu Jūsų garbingo 
jubiliejaus proga. Juk Jums tik tris kart po dvidešimt 
penkis! O energijos, meilės savo profesijai ir aktyvios 
veiklos galėtų pavydėti netgi jaunesnieji. Mūsų žurnalo 
skaitytojams būtų įdomu sužinoti, kodėl Jūs pasirinkote 
vaistininkės profesiją?

Gimiau dar prieš antrąjį pasaulinį karą 1937 metų 
kovo 25 dieną Kaune, Žaliakalnyje netoli Ąžuolyno. Būdama 
5-6 metukų bėgdavau į Kipro Petrausko ir Vaičaičio gatvių 
kampe esančią vaistinę, atsisėsdavau oficinoje ir gėrėdavausi 
vaistinėje esančiais baltais indais („štanglazais“), stebėdavau 
gražiai įpakuotus žmonėms išduodamus vaistus, o labiausiai 
mane ten viliojo vaistinėje sklandantys malonūs kvapai... 
Jau tada visiems suaugusiems sakiau, kad aš dirbsiu 
vaistinėje. 1943 metais pradėjau mokytis Kauno ketvirtoje 

pradžios mokykloje, kuri buvo šalia Šv. Antano bažnyčios. 
Kunigas su ilga sutana pralindęs pro skylę tvoroje, kuri 
skyrė mokyklą nuo bažnyčios, ateidavo mus mokyti tikybos. 
Prisimenu klasėje kabojo didelis tamsiai rudos spalvos 
kryžius. Baigusi pradžios mokyklą toliau tęsiau mokslus 
Salomėjos Neries trečioje mergaičių gimnazijoje. Mūsų 
klasės auklėtoja buvo prancūzų kalbos mokytoja Jadvyga 
Žaromskaitė-Malijonienė, dimisijos pulkininko Antano 
Malijonio žmona. Baigusi vidurinę mokyklą buvau tvirtai 
apsisprendusi studijuoti farmaciją ir bandžiau stoti į Kauno 
medicinos instituto Farmacijos fakultetą. Tačiau laimingųjų 
įstojusių į šį fakultetą sąrašuose manęs nebuvo ir nusiminusi 
ėjau atsiimti dokumentų. Praeidama pro skelbimų lentą 
perskaičiau raštelį, kad Neorganinės chemijos katedrai 
reikalinga laborantė. Nedvejodama sutikau dirbti profesoriaus 
J. Janickio vadovaujamoje katedroje. Prisimenu ir kitus 
tuo metu dirbusius katedros darbuotojus: Arnastauską, 
Gubavičių, Navickienę, Vasaitytę, Klimavičienę, Rimkutę. 
Mano laborantės darbas buvo nesudėtingas, bet reikalaujantis 
kruopštumo. Ant didelių vatmano popieriaus lapų piešiau 
brėžinius, kurie buvo naudojami kaip vaizdinės priemonės. 
Jau tapusi studente matydavau mano braižytus plakatus 
dėstytojų paskaitų metu.

Prašau papasakoti, kaip atrodė to meto studijos 
KMI Farmacijos fakultete, kaip leidote laisvalaikį, kokie 
dėstytojai ir kokie įvykiai įstrigo Jūsų atmintyje?

Žinoma, studijų materialinės sąlygos fakultete 
buvo kuklios, tačiau dėstytojai stengėsi mums studentams 
perteikti farmacijos mokslų žinias, nors buvo ir bereikalingų 
mokslų, pavyzdžiui, sovietų sąjungos komunistų partijos 
istorija, „mokslinis“ komunizmas, kariniai mokslai.Malonūs 
prisiminimai liko apie vienintelį farmacijos profesorių 
Benediktą Šiaulį, kuris buvo Farmacijos fakulteto dekanas 
ir Farmacinės chemijos katedros vedėjas, bei apie kitus 
dėstytojus ir docentus: Jurgį Arnastauską, Gražiną Pužienę, 
Leoną Toliušį, Bronę Vaičiūnaitę, Eugeniją Kaikarienę, 

INTERVIU SU VAISTININKE (PROVIZORE) 
LILITA HERTA KVILIŪNAITE-KAČIONIENE

IntervIu
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Alfonsą Kaikarį, Eduardą Kanopką, Vytautą Brasiūną, 
Antaną Matusevičių. Studijų metu institute ir vidurinėje 
mokykloje laisvalaikį skyriau sportui. Šuolis į tolį, ieties 
metimas ir tinklinis buvo mano, anot E. Šimkūnaitės, 
svyla. Buvau Lietuvos jaunių, Kauno ir KMI tinklinio 
rinktinių narė. Mano atmintyje įstrigo baigus antrą kursą 
išvyka į Kazachstaną, Kokčetavo sritį, kur tris mėnesius 
teko talkininkauti tarybiniame ūkyje nuimant grūdų derlių.
Septynias paras prekiniais traukiniais bildėjome į tolimąją 
šalį. Pietavome kareivinėse, tačiau pietūs tada atrodė labai 
skanūs ir sotūs. O dirbome be jokios laisvos dienos, nes 
reikėjo gelbėti grūdus nuo perkaitimo. Į Lietuvą sugrįžome 
„poniškai“ keleiviniu traukiniu.

Kur pradėjote profesinę veiklą baigus farmacijos 
studijas ir gavus provizorės diplomą ir kur dirbate šiuo 
metu?

1961 metais sėkmingai baigiau studijas KMI ir 
gavau paskyrimą vykti į Kuršėnų vaistinę. Ten susipažinau 
su būsimu mano vyru Abdonu Vladu Kačionu, kuris jau 
prieš metus ten buvo atvykęs dirbti gydytoju chirurgu.. 
Kuršėnų vaistinė buvo įsteigta dar 1878 metais. Jos steigėjas 
buvo Charkovo universitete provizoriaus diplomą įgijęs 
Saliamonas Davidavičius Plaskovas. Sovietiniais laikais 
visos vaistinės buvo valstybinės ir turėjo savo numerius. 
Kuršėnų vaistinė turėjo numerį 147 ir joje aš pradėjau dirbti 
analitikės pareigose. O nuo 1967 metų aš buvau paskirta 
dirbti šios vaistinės vedėja. Teko ne tik atlikti provizorės 
pareigas, bet ir užsiimti vaistinės rekonstrukcijos bei remonto 
darbais. Vaistinėje teko vykdyti ir vaistų gamybą, ir gatavų 
vaistų bei medicinos prekių prekybą. Vaistinės apyvarta buvo 
planuojama, o plano viršijimas buvo susijęs su mokamu 
atlyginimu. Profesinę kvalifikaciją reikėjo kelti vykstant į 
pasitobulinimo kursus Farmacijos fakultetuose Maskvoje 
(du kartus), Kijeve (du kartus), Kaune (šešis kartus). Ir 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dirbau Kuršėnuose, o 
šiuo metu dirbu „Baltijos vaistinių“ grupėje UAB „Gegužių 
vaistinės“ vedėja-vaistininke.Meilė sportui išliko ir dirbant 
vaistinėje. Drauge su kolege Almyra Girdeniene daug metų 
buvome Šiaulių miesto ir rajono tinklinio komandų žaidėjos, 
dalyvavome „Nemuno“ draugijos varžybose. 

Jūs buvote ir esate aktyvi LFS narė, lig šiol aktyviai 
dalyvaujate Lietuvos farmacijos sąjungos renginiuose – 
suvažiavimuose, konferencijose, forumuose, farmacijos 
dienose. Kokios naudos Jūs gaunate iš šios veiklos?

Žinoma, tai ne materialinė, o profesinio tobulėjimo, 
kolegų bendravimo ir nuomonių pasikeitimo nauda. Esu 
išrinkta LFS Garbės nare, už nuopelnus farmacijai apdovanota 
LFS 2000 metų atminimo medaliu. Šiais metais dalyvavau 
BaltPharm Forume Estijoje. Ten buvo kalbama apie 
elektroninio recepto įvedimo patirtį Estijoje ir perspektyvas 
kitose Baltijos šalyse. Buvau maloniai nustebinta, kai išgirdau 
pagyrimą už sugebėjimą vaistinėje dirbti su kompiuteriu, 
kai tuo tarpu Latvijoje daugelis vyresnio amžiaus kolegių 
nesugeba naudotis šia technologija

IntervIu

Jūs esate Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) 
narė, kasmet vykstate į šios organizacijos kasmetinius 
kongresus. Per savo gyvenimo kelią Jūs aplankėte daug 
pasaulio šalių. Visada domėjotės tų šalių farmacijos 
būkle, lankėtės tų šalių vaistinėse. Kurių šalių farmacijos 
sistema Jums labiausiai patiko?

Dalyvavimas FIP kongresuose – tai aukščiausio 
lygio kvalifikacijos kėlimo mokykla. Galiu paminėti, kad 
aš dalyvavau FIP kongresuose, kurie vyko Barselonoje 
(Ispanija), Vienoje (Austrija), Nicoje (Prancūzija), 
Naujajame Orleane (JAV), Kaire (Egiptas), Salvador Bahia 
(Brazilija), Pekine (Kinija), Bazelyje (Šveicarija), Stambule 
(Turkija), Lisabonoje (Portugalija), Haiderabade (Indija), o 
šiais metais dalyvausiu FIP šimtmečio nuo šios organizacijos 
įkūrimo jubiliejiniame kongrese Amsterdame (Nyderlandai). 
Esu dėkinga LFS, kad buvo organizuojamos vaistininkų 
grupės vykti į minėtus kongresus, nes individualiai vargu 
ar būčiau ten nuvykusi. Aplankiusi daugelio šalių vaistines 
galiu patvirtinti, kad geriausiai vykdoma farmacinė rūpyba 
pacientams tose šalyse, kur nacionaliniuose įstatymuose 
įteisinta vaistininko nuosavybė. būdamas vaistinės savininku 
vaistininkas vadovaujasi profesinės etikos principais, kuriuos 
jam įdiegė studijos universitete ir jis yra apsaugotas nuo 
komercinio spaudimo, kurį vykdytų vaistinių savininkai ne 
farmacijos specialistai siekdami vienintelio tikslo – pelno. 
Taigi, mano atmintyje geriausią įspūdį paliko Austrijos, 
Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos vaistinės. 

Jūsų sėkminga profesinė veikla, aktyvus 
dalyvavimas sportinėje veikloje nesutrukdė skirti 
pakankamai dėmesio šeimai ir vaikų auklėjimui. Gal 
galėtumėte trumpai pristatyti savo šeimą?

Galiu pasigirti, kad padėjau sėkmingai spręsti 
Lietuvos demografines problemas. Su vyru Abdonu Vladu 
užauginome penkis vaikus, išleidome į mokslus ir šiuo metu 
džiaugiuosi jų profesiniais pasiekimais. Sūnus Šarūnas baigė 
Vilniaus konservatoriją ir atlieka fagotininko partijas Lietuvos 
nacionaliniame simfoniniame orkestre. Dukra Neringa baigė 
studijas Maskvos Sečenovo medicinos universiteto gydomąjį 
fakultetą ir šiuo metu dirba Lietuvos ambasadoje Maskvoje. 
Antroji dukra Vilija baigė Kauno medicinos universiteto 
gydomąjį fakultetą ir dirba Šiaulių Respublikinėje 
ligoninėje skyriaus vedėja. Trečioji dukra Agila baigė 
Šiaulių Pedagoginį institutą ir dirba Nacionalinėje M. K. 
Čiurlionio menų mokykloje mokytoja. O sūnus Naglis baigė 
studijas Vilniaus Gedimino technikos institute pasirinkęs 
ekonomikos ir verslo fakultetą ir dirba verslininku. 1978 m. 
esu apdovanota Lietuvos Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
2-jo laipsnio Motinystės medaliu. Džiaugiuosi užaugintais 
vaikais, kurie suteikia man dvasinių ir materialinių jėgų 
aktyviai dalyvauti profesinėje veikloje, vykti į farmacijos 
kongresus, studijuoti Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto 

IntervIu

Kultūros ir Meno fakultete...
Turint tokią turtingą gyvenimo ir profesinės veiklos 

patirtį ko norėtumėte palinkėti jauniems kolegoms ir 
farmacijos studentams?

Žinoma, visų pirma norėčiau palinkėti meilės savo 
pasirinktai profesijai, kuri nuo seniausių laikų yra vertinama 
visose šalyse. Profesinę veiklą reikia praturtinti sportu, meno 
saviveikla ir bendravimu su Lietuvos ir užsienio kolegomis. 
Jaunimui noriu palinkėti ne tik geros kloties profesinėje 
veikloje, bet ir šeimyninio židinio šilumos auginant gausias 
šeimas savo ir Tėvynės laimei.

Dėkoju už Jūsų mintis ir linkiu dar daugelį metų 
darbuotis Lietuvos farmacijos gretose.
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FarmacIjos Fakulteto naujIenos

1. Alkovikienei Audronei
2. Bacvinkienei Kristinai
3. Banionienei Vidai
4. Baravykienei Linai
5. Beleckienei Nijolei
6. Bylienei Rasai
7. Blažienei Rimai
8. Brazauskienei Jolantai
9. Bučelienei Onai
10. Būdininkienei Jurgitai
11. Banevičienei Danguolei
12. Černiauskui Deividui
13. Čižinauskienei Danutei
14. Danienei Daivai
15. Digrienei Albinai
16. Fokienei Redai

17. Glušokienei Vilmai
18. Greiciūnienei Ritai
19. Gudaitytei Kristinai
20. Gustaitei Osvaldai
21. Jocienei Danutei
22. Jočytei Saulei
23. Kaluževičienei Audronei
24. Karbauskienei Virginijai
25. Keblytei Ramutei
26. Kličienei Žavintai
27. Kubilienei Rasai
28. Kūjalienei Jūratei
29. Kvetkauskienei Erikai
30. Liubinaitei Linai
31. Liukinevičiūtei Ingridai
32. Lučinskienei Violetai

1. Astromskis Tomas 
„Nėščiųjų požiūris į vaistų ir maisto papildų 
vartojimą nėštumo metu“
Vadovai: lėkt. dr. J. Daukšienė, lėkt. dr. J. 
Grinevičius
Recenzentas: doc. dr. V. Skyrius

2. Butkutė Simona
„Visuomenės vaistinės pacientų požiūrio į 
vaistinėje gaunamą sveikatinimo informaci-
ją ir teikiamas papildomas paslaugas, kaip 
į sveikatos stiprinimo priemonę, tyrimas ir 
vertinimas“
Recenzentas: lėkt. dr. J. Grincevičius

3. Dambrauskas Laimis 
„Visuomenės vaistinės pacientų požiūrio į 
skiepus ir jų atlikimą vaistinėje, tyrimas ir 
vertinimas“
Vadovai: doc. dr. R. Radžiūnas, lėkt. dr. J. 
Daukšienė
Recenzentas: doc. dr. A. Baranauskas

4. Galdikaitė Vaida 
„Flavanoidų kiekio ir laisvųjų radikalų suri-
šimo gebos įvairavimo tyrimas Ožkarožės ( 
Epilobium SPP.) žolės mėginiuose“
Vadovas: doc. dr. V. Jakštas
Recenzentas: prof. V. Janulis

5. Keraitė Rasa
„Hipromeliozės gelio technologijos ir antimi-
krobinės saugos efektyvumo tyrimas“
Vadovai: prof A. Savickas, prof J. Bematonie-
nė, prof. A. Pavilionis
Recenzentas: doc. dr. Z. Kalvėnienė

6. Klusavičiūtė Kristina 
„Sunkiųjų metalų poveikio metalotioneinų 
sintezei ir lipidų peroksidacijai laboratorinių 
pelių organuose įvertinimas“
Vadovas: doc. dr. I. Sadauskienė

Recenzentas: lėkt. dr. I. Stanevičienė

7. Kuprionytė Viltė 
„Ginkgo biloba ekstrakto poveikis širdies 
mitochondrijų funkcijoms“
Vadovais prof. R. Banienė
Recenzentas: doc. dr. S. Trumbeckaitė

8. Motiekaitytė Vida 
„Sorbus genties augalų, auginamų Vilniaus 
universiteto Botanikos sodo kolekcijoje, mor-
fologijos ir jų lapų fitocheminis tyrimas“
Vadovas: prof. V. Janulis
doc. dr. V. Jakštas

9. Noreikaitė Aurelija 
„Imunosupresantų - ciklosporino, takrolimu-
zo ir mikofenoliato mofetilio koncentracijos 
kraujyje sklaida, ligoniams po inkstų trans-
plantacijos“
Vadovas: doc. dr. E. Kaduševičius
Recenzentas: doc. dr. A. Sveikata

10. Rakauskaitė Gintarė 
„Priešišeminis skirtingų antocianų poveikis 
žiurkės Širdies mitochondrijoms“
Vadovas: dr. J. Liobikas
Recenzentas: prof. R. Banienė

11. Svitojūtė Eglė 
„Nefrotoksiškumo modelio in vivo sukūrimas 
ir jo tinkamumo kamieninių ląstelių tyrimams 
įvertinimas“
Vadovas: prof. R. Mačiulaitis
Recenzentas: prof. E. Stankevičius

12. Maksumov Liran
“The situation of nonadherence in outpatients 
with short term antibiotic treatment in Israel: 
pilot study”
Vadovas: prof. R. Mačiulaitis
Recenzentas: doc. dr. A. Sveikata

2012 m. magistro diplominių darbų temos, 
vadovai ir recenzentai

FarmacIjos Fakulteto naujIenos
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1. Aleksandrai Aleksandravičiūtei
2. Julijai Alijošiūtei
3. Tomui Astromskiui
4.  Sigitai Bagdonaitei
5. Živilei Bajoriūnaitei
6. Daivai Bautrukevičiūtei
7. Virginijai Beržvinskaitei
8. Irmantui Bilevičiui
9. Eglei Blonskytei
10.  Linai Būbnaitytei
11. Rasai Buinevičiūtei
12.  Simonai Butkutei
13.  Laimiui Dambrauskui
14. Ritai Dobravalskaitei
15. Aušrai Domeikaitei
16. Eglei Dovydaitytei
17. Daivai Dulevičiūtei
18. Kristinai Durstinaitei
19. Gerdai Gadliauskaitei
20.  Vaidai Galdikaitei
21. Ritai GarleČionkaitei
22. Justei Garmutei
23. Jūratei Garuolytei
24. Dianai Gasilinai
25.  Ievai Gerasimavičiūtei
26.  Guodai Grikšienei
27. Dovilei Gurkšnei
28. Justinai Guželytai

29. Barbarai Jancevič
30. Dovilei Januškevičiūtei
31. Giedrei Japertaitei
32. Faustai Jasiulevičiūtei
33. Vilmai Jasutytei
34. Ingai Juodeikytei
35. Marijai Jurgutytei
36. Justinai Jusaitytei
37. Mildai Juškaitei
38. Vaidai Juškaitei
39. Gerdai Kairytei
40. Eglei Kalinauskaitei
41. Renatai Kalpokaitei
42. Neringai Karaliūtei
43. Agniui Karmonui
44. Rasai Keraitei (su pagyrimu)
45. Kristinai Klusavičiūtei (su pagyrimu)
46. Eglei Krištopaitytei
47. Ritai Krunkaitytei
48. Viltei Kuprionytei
49. Jurgitai Laskauskaitei
50. Skirmantei Leliūnaitei
51. Linai Ližaitytei
52. Justinai Lukauskaitei
53. Mariui Masaičiui
54. Andriui Matjošaičiui
55. Almai Matulaitytei
56. Mindaugui Melliste

57. Indrei Marijai Minelgaitei
58. Sauliui Morkūnui   .
59. Vidai Motiekaitytei
60. Živilei Narutavičiūtei
61. Aurelijai Noreikaitei
62. Martynai Pakulytei
63. Kristinai Palaitytei
64.  Linai Palšauskaitei
65. Donatui Papeikai
66. Giedrei Paškevičiūtei
67. Rasai Paškevičiūtei
68.  Simonai Paulavičiūtei
69. Urtei Paurytei
70.  Ievai Pažereckienei
71. Eglei Pidkovaitei
72. Neringai Pikšrytei
73.  Gintarei Rakauskaitei
74. Eglei Ramonaitei
75. Renatai Ramonaitei
76. Dovilei Razgutei
77. Živilei Ročiūtei
78. Viktorijai Sabaitei
79. Tomui Seiliui
80.  Gintarei Simokaitienei
81. Giedrei Steponavičiūtei
82. Laimai Stikliūnaitei
83. Viktorijai Sutkutei
84. Eglei Svitojūtei
85. Irmai Šiaulytei
86. Raimondai Šimkutei
87. Monikai Šneideraitytei
88. Jūratei Šriupšaitei -
89. Agnei Šukytei
90.  Laimai Švelnytei
91. Astai Tamokaitytei
92. Martynui Tutkui
93 . Pauliui Umbrasui
94. Akvilei Urbonavičiūtei
95.  Ievai Vaitkevičiūtei
96. Neringai Valentaitei
97. Astai Vasiliauskaitei
98. Robertai Vasiliauskaitei
99. Ignei Vencevičiūtei
100. Tadui Venciovui
101. Viktorijai Vilkaitei
102. Ingridai Vilkauskaitei
103. Jūratei Vitkauskaitei
104. Neringai Vitkutei
105. Justinai Zablackaitei
106. Indrei Zimkaitei
107. Jolantai Zorskienei
108. Itzchak Yosopov
109. Liran Maksumov
110. Matthias Hans Nikolaus Moser

FarmacIjos Fakulteto naujIenos FarmacIjos Fakulteto naujIenos

2012 metų birželio 26 d. 
Kauno „Žalgirio arenoje“ 
iškilmingai buvo įteikti 
LSMU studijų baigimo 
diplomai farmacijos ir kitų 
fakultetų absolventams. 
Diplomus įteikė LSMU 
Rektorius prof. Remigijus 
Žaliūnas.Iškilmėse dalyvavo 
ne tik laimingi absolventai, 
bet ir jų profesoriai, 
docentai, dėstytojai, tevai, 
artimieji ir draugai.
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FarmacIjos Fakulteto naujIenos

2. Įvertinus fiziko-chemines savybes ir toksiškumo 
riziką in silico, 10 junginių nustatyta junginių, kaip 
biologiškai aktyvių medžiagų, vertė buvo dides-
nė nei 60 proc.: ZAT-2-1, LCD-1-6, LCD-1-13, 
ZAT-2-2, ZAT-2-4, L-l, L-2, ZAT-2-3, LCF-1-1, 
LCF-2-1. Tai įrodo, kad junginiai, kurių struktūros 
pagrindą sudaro 4-tiazolidinono žiedas gali pasižy-
mėti biologiniu aktyvumu in vitro.

3. Eksperimentiškai patvirtinta hipotezė, kad 
nauji 4-tiazolidinono dariniai su sulfanilamido, 
nitrofurano ir alilamino farmakoforais pasižymi 
priešmikrobinėmis savybėmis prieš skirtingas bak-
terijų (S. aureus, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, 
K. pneumonia, B. subtilis, P. mirabilis) ir grybelio 
C. albicans kultūras.

4. Apibendrinus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, 
nustatyta:

a) aktyviausi antibakteriniai junginiai:
• slopinantys S. aureus, E. faecalis ir E. coli augimą, 

kai MSK = l μg/ml: LCF-3-1 ir LCD-1-13
• slopinantys S. aureus ir E. coli augimą, kai MSK 

= l (μg/ml: LCF-2-1, LCF-2-2, L-l
• slopinantys E. coli augimą, kai MSK = l μg/ml: 

LCF-1-4 ir MA-30

b) aktyviausi priešgrybeliniai junginiai - LCF-2-1 
ir LCF-3-1 (MSK = l μg/ml).

5. Įvertinus priešmikrobinio aktyvumo priklauso-
mybę nuo struktūroje esančio farmakoforo nustaty-
ta, kad didžiausiu aktyvumu pasižymėjo nitrofurano 
farmakoforą turintys 4-tiazolidinono dariniai: LCF-
3-1, LCF-2-1, LCF-2-2.

2012 metais balandžio 12 d. Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete,  A. Mickevičiaus g. 9, Kaune 
daktaro disertaciją Biomedicinos mokslai, far-
macija (08B) apgynė buvusi doktorantė Augusta 
Ževžikovienė.

Jos moksliniai vadovai buvo:
prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius (Lietu-

vos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos 
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija - 
08B) 2008-2011 m., prof. habil. dr. Paulius Vai-
nauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B) 2004—2008 m., doc. dr. Riman-
tas Klimas (Lietuvos sveikatos mokslų universite-
tas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B) 2003-2004 m.

Moksliniai konsultantai buvo:
prof. habil. dr. Į Antanas Stankevičius Į (Kau-

no medicinos universitetas, fiziniai mokslai, che-
mija - 03P), prof. dr. Alvydas Pavilonis (Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akade-
mija, biomedicinos mokslai, medicina - 06B)

Disertacija ginama Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto, Medicinos akademijos Farmacijos 
mokslo krypties taryboje. Jos pirmininkas:

doc. dr. Rimantas Pečiūra (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, Medicinos akademija, bio-
medicinos mokslai, farmacija - 08B).

Nariai: prof. dr. Hiliaras Rodovičius (Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas, Medicinos aka-
demija, biomedicinos mokslai, farmacija - 08B), 
doc. dr. Valdas Jakštas (Lietuvos sveikatos moks-
lų universitetas, Medicinos akademija, biomedici-
nos mokslai, farmacija - 08B), dr. Vilma Petrikai-
tė (Vilniaus universitetas, Biotechnologijos ins-
titutas, biomedicinos mokslai, farmacija - 08B), 
doc. dr. Rimgailė Degutytė (Kauno technologijos 
universitetas, fiziniai mokslai, che mija-03P).

Oponentai: prof. dr. Jurga Bernatonienė (Lie-
tuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos 
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija 
- 08B), doc. dr. Linas Labanauskas (Vilniaus 
universitetas, fiziniai mokslai, chemija - 03P).

Disertacijos tema: NAUJŲ 4-TIAZOLI-
DINONŲ, TURINČIŲ SULFANILAMIDO, 
ALILAMINO IR NITROFURANO FARMA-
KOFORUS, PRIESMIKROBINIŲ SAVYBIŲ 
TYRIMAS.

Disertacija rengta 2003–2011 metais Lietuvos svei-
katos mokslų universitete, Medicinos akademijoje 
(Kauno medicinos universitete).

DISERTACIJOS IŠVADOS

1. Parinktos ir pritaikytos tinkamiausios metodikos 
naujų 4-tiazolidinono darinių su pasirinktų far-
makoforų (sulfanilamido, nitrofurano, alilamino) 
struktūriniais fragmentais sintezei: ciklokondensa-
cija, aminimas, Knoevenagel´io metodas. Pritaikius 
pasirinktas metodikas susintetinti 39 4-tiazolidinono 
ciklą turintys junginiai, iš jų - 37 nauji, anksčiau 
neaprašyti literatūros šaltiniuose.

FarmacIjos Fakulteto naujIenos

LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARĘ

AUGUSTĄ ŽEVŽIKOVIENĘ
IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 

MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 
FARMACIJAI

Disertantė Augusta Ževžikovienė
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LFS VALDYBA SVEIKINA NAUJĄ 
FARMACIJOS MOKSLŲ DAKTARĘ

RAIMONDĄ RAUDONĮ
IR LINKI TOLIMESNIŲ REIKŠMINGŲ 

MOKSLINIŲ DARBŲ LIETUVOS 
FARMACIJAI

2012 m. rugsėjo mėn. 7 d. Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Medicinos akademijos 
Farmacijos mokslo krypties taryboje, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Rektorato posėdžių 
salėje, A. Mickevičiaus g. 9, Kaune daktaro diserta-
ciją Biomedicinos mokslai, farmacija (08B) apgynė 
buvęs doktorantas Raimondas Raudonis.

Jos moksliniai vadovas buvo: prof. dr. Valdas 
Jakštas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija - 08B).

Medicinos akademijos Farmacijos mokslo 
krypties tarybos pirmininkas: prof. dr. Vitalis 
Briedis (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, 
farmacija – 08B).

Nariai:
prof. habil. dr. Miroslava Krauze-Baranowska 

(Gdansko medicinos universitetas, biomedicinos 
mokslai, farmacija – 08B)

prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Medicinos  
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija – 
08B)

prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (Lietuvos 
sveikatos mokslų  universiteto Medicinos 
akademija, biomedicinos mokslai, farmacija – 
08B)

doc. dr. Pranas Viškelis (Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir 
daržininkystės institutas, fiziniai mokslai, chemija 
– 03P)

Oponentai:
prof. dr. Liudas Ivanauskas (Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Medicinos akademija, 
biomedicinos mokslai, farmacija – 08B),

prof. dr. Rimantas Petras Venskutonis (Kauno 
technologijos universitetas, fiziniai mokslai, 
chemija – 03P).

Disertacijos tema: SKYSČIŲ CHROMATO-
GRAFIJOS POKOLONĖLINIŲ METODŲ 

OPTIMIZAVIMAS AUGALINIŲ 
ANTIOKSIDANTŲ TYRIMAMS

Disertacija rengta 2008-2012 metais Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijoje.

DISERTACIJOS IŠVADOS

1. Nustatyta, kad reakcijos kilpos parametrai turi 
įtakos smailės aukščio ir bazinės linijos triukšmo 
santykiui. Suminiam tėkmės greičiui esant 0,8 ml/
min optimalūs reakcijos kilpos parametrai yra 0,25 
mm vidinis skersmuo ir 8 m ilgis, esant 2 ml/min ir 
3 ml/min - vidinis skersmuo 0,3 mm ir ilgis 15 m. 
Šie reakcijos kilpos parametrai užtikrina tinkamą 
smailės aukščio ir bazinės linijos triukšmo santykį 
ir rezultatų glaudumą.

2. Vaistinių augalinių žaliavų ir jų preparatų 
laisvųjų radikalų surišimo tyrimams optimali 
DPPH radikalų koncentracija reaktoriuje yra 50 
μM, o ABTS radikalų-katijonų - 35 μM. Nustatyta, 
kad optimalus darbinio DPPH reagento tiekimo į 
pokolonėlinę sistemą ir chromatografinio eliuato 

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, 
Lietuva.

Disertacijos santrauka išsiuntinėta 2012 m. rugpjūčio 
mėn. 7 d. Disertaciją galima peržiūrėti Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto bibliotekoje. Adresas: 
Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas, Lietuva.

FarmacIjos Fakulteto naujIenos

tėkmės greičių santykis yra 1:1, o darbinio ABTS 
reagento - 1:2. Atliktų validacijos eksperimentų 
rezultatai patvirtina ESC-DPPH ir ESC-ABTS 
pokolonėlinių metodų tinkamumą radikalus 
surišančių junginių nustatymui ir kiekiniam 
antiradikalinio aktyvumo įvertinimui.

3. FRAP reagentas yra tinkamas augalinių 
antioksidantų redukcinio aktyvumo tyrimams ESC 
pokolonėlinėje sistemoje. Optimali FRAP reagento 
komponentų koncentracija reaktoriuje yra 123 
μM TPTZ ir 246 μM FeCl3-6H2O. Nustatyta, kad 
darbinio FRAP tirpalo koncentracijos ir tėkmės 
greičio įtaka bazinės linijos triukšmui ESC-FRAP 
sistemoje yra labai nežymi. Gauti ESC-FRAP  
pokolonėlinio metodo validacijos parametrų 
įverčiai patvirtina taikytos sistemos jautrumą, 
glaudumą ir tiesiškumą. Optimizuotas ESC-FRAP 
pokolonėlinis metodas tinkamas kompleksiniuose 
mišiniuose esančių junginių redukcinių savybių 
nustatymui ir kiekiniam redukcinio aktyvumo 
įvertinimui.

4. Pritaikius optimizuotus ESC pokolonėlinius 
metodus tų pačių augalinių antioksidantų 
tyrimams vienodomis chromatografmės 
eliucijos sąlygomis nustatyti reikšmingi 
antioksidantinio aktyvumo skirtumai: rozmarino 
rūgštis aktyviausiai suriša laisvuosius radikalus 
(TEACs 1,74±0,09); epigalokatechino galatas 
pasižymėjo didžiausia redukcine galia (TEACs 
1,55±0,08); elago rūgšties redukcinis aktyvumas 
11 kartų stipresnis nei antiradikalinis. Nustatyti 
skirtumai tinkami antioksidantinius junginius 
kaupiančių žaliavų išsamiam vertinimui. Įvertinus 
Crataegus L., Origanum L., Achillea L., Perilla 
L., Fragaria L. augalinių žaliavų ekstraktų ir jų 
preparatų būdingąsias antioksidantinio aktyvumo 
chromatogramas, nustatytos atskirų junginių 
TEAC reikšmės ir jų indėlis į bendrą augalinės 
žaliavos ekstrakto ar preparato antioksidantinį 
aktyvumą. Nustatyti pagrindiniai antiradikalinio 
ir/arba redukcinio aktyvumo žymenys: Crataegus 
L. – chlorogeno rūgštis ir hiperozidas; Origanum 
L. ir Perilla L. – rozmarino rūgštis; Achillea 
L. – chlorogeno rūgštis ir 3,5-dikafeoilchino 
rūgštis; Fragaria L. - epigalokatechino galatas. 
Šie žymenys tinkami atioksidantinius junginius 
kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų bei 
fitopreparatų kokybės kontrolei.

Disertantas Raimondas Raudonis
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B a l t P h a r m  F o r u m  2 0 1 2
2012 m. balandžio 20-22 d. Otepaa (Estija) 

vyko tradicinė trijų Baltijos šalių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vaistininkų tarptautinė 
konferencija. Jos metu buvo išklausyti 
pranešimai apie šių šalių naujausius teisės 
aktus reglamentuojančius farmacinę veiklą. O 
pagrindinė tema buvo Elektroninio recepto ir kitų 
informacinių technologijų diegimo būklė visose 
trijose šalyse. Apie praktinio elektroninio recepto 
taikymo privalumus kalbėjo estų kolegos Erki 
Laidmae (Estijos sveikatos draudimo fondas) 
ir Ott Laius (Valstybinė vaistų agentūra). Nei 
Latvijos, nei Lietuvos atstovai negalėjo pristatyti 
praktinio elektroninio recepto taikymo farmacijos 

praktikoje patirties ir apsiribojo tik oficialiais 
sveikatos ministerijos pranešimais, kad vykdomi 
darbai šioje srityje. Dalyvių skaičiumi šis forumas 
buvo skaitlingiausias. Iš Estijos buvo 33 dalyviai, 
iš Latvijos 12 vaistininkų, o iš Lietuvos buvo 26 
vaistininkų ir studentų delegacija.

Šeimininkai svetingai mus priėmė, 
suorganizavo įdomią socialinę programą. LFS 
vardu norime nuoširdžiai padėkoti estų kolegoms. 
Kitais metais analogišką renginį teks organizuoti 
Lietuvos farmacijos sąjungai. Šio žurnalo 
skaitytojams pateikiame santrauką pranešimo 
apie vaistų prieinamumą Estijoje. Šio pranešimo 
autorė vaistininkė Kristiina Sepp.
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LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 
XXVII   SUVAŽIAVIMO

PROGRAMA
2012 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis

11:00 – 12:00 Suvažiavimo dalyvių registracija
12:00 – 12:15 Suvažiavimo atidarymas. Sveikinimai
12:15 – 12:40 Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento veikla įgyvendinant vaistų  
  prieinamumo gyventojams opolitiką
  Gita Krukienė
12:40 – 13:05 Farmacijos mokslų ir praktikos naujienos Europos Sąjungos šalyse   
  Eduardas Tarasevičius
13:05 – 13:30 Farmacijos studijų dabartis ir  ateitis įgyvendinant ES direktyvas
  Vitalis Briedis
13:30 – 13:55 Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos veikla įgyvendinant Europos Sąjungos Direktyvas  
  bei rekomendacijas Lietuvoje
  Žydrūnas Martinėnas
13:55 – 14:20 Lietuvoje auginamos vaistažolės ir jų kompozicijos žmonių sveikatai
  Jadvyga Balvočiūtė
14:20 – 14:30 Antibiotikų išdavimo ypatumai Lietuvos visuomenės vaistinėse
  Karolina Žigaitė, Jurgita Daukšienė
14:30 – 14:40 Studentų praktika vaistinėse Lietuvoje ir užsienyje
  Tomas Petryla

14:40 – 14:50 LFS Garbės narių rinkimai

15:00 – 16:00   P i e t ų   p e r t r a u k a

16:00  - 16:15 Vaistininko vaidmuo stiprinant pacientų sveikatą. 
  Jonas Grincevičius
16:15 – 16:30 Farmacijos sektoriaus būklė Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje. 
  Jerzy Lazowski, Kitija Blumfelde, Jaak Koppel
16:30 – 16:45 Vaistų ir maisto papildų kokybės vertinimo problemos Lietuvoje
  Liudas Ivanauskas
16:45 – 17:45 Vaistininko tribūna – problemos, pasiūlymai,  diskusijos
17:45 – 18:00  Suvažiavimo dokumento priėmimas, LFS XXVIII suvažiavimo pirmininko rinkimai,  
  pažymėjimų įteikimas suvažiavimo dalyviams, suvažiavimo uždarymas

18:00 – 21:00 vSuvažiavimo dalyvių vakaronė 

Iš lFs veIklos

INFORMACIJA SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

• Suvažiavimo dalyvio registracijos mokestis: 50 Lt – LFS nariui; sumokėjusiam metinį nario 
mokestį  (50 Lt), o nesumokėjusiam – 100 Lt; jaunajam vaistininkui (iki 5 m. po diplomo gavimo) – 
40 Lt. Ne LFS nariui – 150 Lt., studentams – 15 Lt.
 Šis mokestis skirtas apmokėti suvažiavimo organizacines išlaidas (informacinę medžiagą, LFS 
ženklelį, gaiviuosius gėrimus, susitikimo vakaronę). Šį mokestį, o  taip pat metinį (2012 m.) LFS nario 
mokestį (50 Lt) galima pervesti į LFS (kodas  290667020) a. s. : LT037044060000269219  AB SEB 
banke, kodas 70440. Šiuo  atveju registracijos metu prašome pateikti pavedimo kopiją.
• Dalyviams bus įteikti pažymėjimai apie kvalifikacijos kėlimą. Maloniai prašome vaistinių ir 
kitų įmonių vadovus pagal Paramos sutartį paremti suvažiavimą, kuriame dalyvaus Jūsų darbuotojai, 
pervedant lėšas į aukščiau nurodytą sąskaitą. Jei minimali parama viršija 200 Lt, tai vienas įmonės 
atstovas rėmėjo teisėmis gali nemokamai dalyvauti suvažiavimo darbe.
• Sekmadienį 10.00 val. Palangos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, skirtos Lietuvos 
vaistininkų, išėjusių Anapilin, atminimui.
• Suvažiavimo metu veiks paroda: „Pasaulis vaistininko akimis“, o vaistų gamintojai ir 
platintojai eksponuos naujausius farmacinius preparatus. Šiuo atveju parodos dalyvis suderina su 
orgkomitetu eksponavimo ploto ir kitus klausimus.v
• Teirautis: LFS raštinė tel. 8 687 14474, el. paštas taredas@gmail.com

Iš lFs veIklos
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Žmogus ir gamta yra 
neatskiriami. Juk mes gyve-
name naudodamiesi gamtos 
ištekliais, tai mūsų prieglobs-
tis, šiluma ir maistas. Be to, 
gamtoje yra ir sveikatos, ir  
energetinių resursų; juk ne 
veltui sakoma, kad gamta 
gydo. Mokėti pasinaudoti 
šiais ištekliais yra kartu 
ir mokslas, ir menas. Juk 
mūsų aplinkoje yra daugybė 

augalų, gyvūnų, ir dar daugiau mikroorganizmų rūšių ir 
visada įdomu sužinoti, kaip juos tinkamai panaudoti. 

Turbūt labiausiai žinomi yra augalai, nes juos patogu 
tyrinėti, o daugumą galima užauginti ir kultivuoti. Per 
visą žmonijos istoriją augalai yra radę savo vietą žmo-
gaus kasdienybėje, turiu omeny, medicininę paskirtį. 
Tiesiog empiriškai buvo sužinoma, kokie augalai tinka-
mi, kurie nenuodingi. Lygiagrečiai buvo mokomasi tuos 
augalus atitinkamai apdoroti, paruošti naudojimui. Lai-
kui bėgant, atsiradus raštui, žinios plėtėsi, kol galiausiai 
virto mokslu, o šis savo ruožtu skaidėsi į dar tikslesnes, 
smulkesnes mokslo sritis. Tobulėjant technikai atsirado 
galimybė nustatinėti kokybinius ir kiekybinius augalų 
biocheminius parametrus, mikroskopų pagalba ištyrinėti 
smulkiausias struktūras, tobulėjant genetikai, veisti nau-
jas augalų rūšis su reikiamomis savybėmis. 

Tačiau apsistokime ties augalų praktiniu panaudoji-
mu. Kaip jau minėta augalai naudojami jau nuo seno, 
ilgainiui buvo pastebėti specifiniai poveikiai žmogui ir 
galima jų nauda. Noriu pateikti pavyzdžius, kaip iš tam 
tikro augalo vaistinės žaliavos išskirtas, o vėliau modi-
fikuotas vaistinis preparatas. Išsiaiškinus nueitą nemažą 
kelią nuo augalo iki tabletės sužinome, kokia tos tabletės 
kilmė ir gal būt ji tampa mums aiškesnė ir mielesnė. Be 
to, sužinojus, kad vaistas yra augalinės kilmės, žmonės 
ramina save, atseit jis saugesnis, mažiau kenksmingas 
ir t.t.(dažnai tokias žmonių kalbas išgirsti vaistinėje). 
Tačiau mums farmacijos specialistams yra žinoma, kad ir 
gamtinės kilmės vaistai turi būti vartojami pagal paskirtį, 
teisingai dozuojam, kaip ir visi kiti vaistai. Šio žurnalo 
skaitytojams noriu pateikti keletą įdomių istorijų apie 
kai kurių preparatų kilmę

Ko gero, labiausiai visiem pažįstamas yra aspirinas, 
arba kitaip acetilsalicilo rūgštis. Pačią rūgštį susintetino 
žymi vokiečių kompanija Bayer (chemikas Feliksas 
Hofmanas) 1897 m. Tai viena pirmųjų antipiretinių ir 
analgetinių (ypač reumatinio skausmo atvejais) me-
džiagų. Sintezė rėmėsi medžiagų, vadinamų salicila-

tais, modifikavimu. Iš kur gi atsirado tie salicilatai. Šių 
medžiagų analgetinės, antipiretinės, priešuždegiminės 
savybės jau buvo žinomos Senovės Egipte, jas aprašė ir 
garsusis Hipokratas, tik žinoma, jos tada dar nesivadino 
salicilatais. Salicilatai – tai salicilo rūgšties druskos, o 
salicilo rūgštis pavadinimą gavo iš gluosnio  (lotyniškai 
Salix), nes buvo išskirta iš šio augalo žievės. Aspirinas 
savo pavadinimą gavo taip pat iš salicilo rūgšties, nes 
senesnėje vokiečių kalboje salicilo rūgštis buvo vadina-
ma spirine rūgštimi (Spiersäure). Pavadinimas atsirado 
1853 metais, kai Karlas Džeikobas Lovigas išskyrė ją 
iš augalo pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria 
arba Spiraea ulmaria) eterinio aliejaus. Pats aspirino 
pavadinimas reiškia: a – acetilo grupė, spirinas – spirinė 
(salicilo) rūgštis. Nepaisant to, kad šis vaistas jau var-
tojamas daugiau negu 100 metų, jis išlieka dažniausiai 
vartojamu vaistu.

Dar vienas visiems gerai pažįstamas vaistas met-
forminas, vartojamas cukriniam diabetui gydyti, taip 
pat kildinamas iš augalų. Vaistinėje ožiarūtėje (Galega 
officinalis) aptinkama medžiaga galeginas. Tai yra amino 
rūgšties ir guanidino darinys. Nežymiai modifikavus 
galeginą, buvo gautas metforminas. Iš pradžių buvo 
tyrinėjamas galeginas (1920-1930 m.) eksperimentuo-
jant su gyvūnais. Tų laikų tyrimų tikslas buvo surasti 
medžiagą, kuri fiziologiškai pamėgdžiotų insuliną, t y 
insulinomimetiką, kuris veiktų hipoglikemiškai – mažin-
tų gliukozės kiekį kraujyje. Tokio poveikio trumpalaikiai 
eksperimentai neparodė. Tačiau vėliau, atsitiktinai buvo 
pastebėtas vieno antimaliarinio preparato, giminingo 
galeginui, chloroguanido hipoglikeminis poveikis. Vė-
liau buvo įsitikinta, kad ši medžiaga veikia ne iš karto, 
o tik po kelių dienų, taip pat kaip ir metforminas. Be to, 
metforminas turi vieną nepageidaujamą poveikį, kuris 
daugeliui pacientų patiktų – žmogui mažėja apetitas. Tai-
gi, tyrinėjimai susiję su Galega officinalis davė pradžią 
antidiabetinei farmakoterpijai visame pasaulyje.

Kai vaistinėse pasirodė vaistiniai preparatai su 
kromogliko rūgštimi, tai buvo lyg iššūkis, nes norėjosi 
pasitikslinti ar tai „dar vienas antihistamininis prepara-
tas?“ Taip, tačiau visiškai kitoks negu prieš tai buvusieji, 
nes pastarasis neblokuoja H1 ir kitų biologiškai akty-
vių aminų receptorių. Kromogliko rūgštis arba natrio 
kromoglikatas stabilizuoja putliųjų ląstelių sieneles, 
neleisdamas išsiskirti biologiškai aktyviems junginiams 
alergijų atveju. Gaminami akių ir nosies lašai, purškalai, 
inhaliuojami aerozoliai įvairioms alerginėms ligoms, tarp 
jų ir bronchinės astmos gydymui. Ši medžiaga pasirodo 
yra taip pat augalinės kilmės, nes buvo chemiškai modi-
fikuota alkaloido kelino, kuris aptinkamas augale Ammi 

KAI KURIŲ VAISTŲ GAMTINĖS 
KILMĖS ISTORIJOS
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visnaga. Iš pradžių buvo tirtos antispazminės medžiagos 
savybės, vėliau beveik atsitiktinai buvo pastebėta, kad 
natrio kromoglikatas pasižymi priešuždegiminėmis, o 
tuo pačiu ir priešalerginėmis savybėmis.

Prieš beveik šimtą metų įvyko įdomus reiškinys. 
Triušiai buvo šeriami paprastais kopūstais Brassica 
oleracea, ir po kurio laiko pastebėta, kad triušių sky-
dliaukės padidėjo dešimteriopai. Įvertinus histologiškai 
nustatyta, kad įvyko tirocitų (alveolocitų) hiperplazija, 
nepasikeitus koloido kiekiui. Tolesni šio reiškinio ty-
rinėjimai davė vaisingų rezultatų: tai sudarė pagrindą 
strumos patogenezei nustatyti ir atsirado iki šiol dar 
nebuvusi antitireoidinių (tireostatinių) vaistų grupė. 
Toks pats reiškinys pastebimas, kai yra jodo stygius 
ir į tai reaguojanti hipofizė „verčia“ augti skydliaukę, 
ji hipertrofuojasi ir vystosi struma (t. y. skydliaukės 
hipofunkcijos pasekmė). Kopūstai buvo tyrinėjami 
gana ilgą laiką, kol buvo išskirtos taip vadinamos stru-
migeninės (strumą formuojančios) medžiagos. Pirmoji 
tokia medžiaga buvo 2-tiouracilas, atrasta 1941 m. Dar 
vienas natūralus junginys, turintis panašią tiocianato 
grupę, buvo pavadintas goitrinu (angl. Goiter – struma). 
Vėliau dėl šalutinių efektų jo buvo atsisakyta. Taigi,  
buvo pradėti sintetinti tireostatikai, kuriems prototipu 
buvo 2-tiouracilas, išskirtas iš Brassica sėklų Taip buvo 
sukurti propiltiouracilas, tiamazolis (Metizol), karbima-
zolis, kurie vartojami hipertireodinėms būklėms gydyti, 
o taip pat ruošiantis skydliaukės operacijoms. Beje, ko-
pūstų fenomenas nulėmė skydliaukės (endokrininiams) 
ligonių dietos koregavimą, ribojant suvartojamų kopūstų 
kiekį.

1922 metais buvo pranešta apie pavojingą galvijų 
ligą, kuri pasireiškė patologiškai pailgėjusiu kraujo kre-
šėjimo periodu ir dėl to galvijai tiesiog mirtinai nukrau-
juodavo. Po kurio laiko paaiškėjo, kad to šio reiškinio 
priežastis nėra kokia nors pavojinga bakterija ar virusas, 
o silosas, skirtas pašarui. Jame tarp kitų augalų buvo 
baltažiedžio (Mellilotus albus) ir geltonžiedžio (Mel-
lilotus officinalis) barkūnų. Šis galvijų nukraujavimo 
sindromas buvo pavadintas „sweet-clover disease“ (angl. 
Sweet clover – barkūnas). Silosavimas yra konservavimo 
būdas, kurio metu spontaniškai gaminasi pieno rūgšties 
bakterijos. Tam, kad eliminuoti iš siloso kitus kenksmin-
gus mikroorganizmus, pavyzdžiui, pelėsinį grybelį, šių 
bakterijų turi būti ne mažiau kaip 1%. Tačiau, jeigu jau 
išauga pelėsis, jis barkūnuose esančią meliloto rūgštį 
paverčia dikumaroliu. Taigi galvijai apsinuodijo blogai 
konservuotu silosu, kuriame susidarė dikumarolis, o 
kliniškai tai pasireiškė hemoraginę diatezę. Dikumarolis 
yra nuodinga medžiaga, ji sutrikdo normalią krešėjimo 
faktorių gamybą kepenyse. Vėliau buvo pastebėta, kad 
šis junginys sutrukdo visą reakcijų grandinę, slopinda-
mas vitamino K veiklą, kuris yra būtinas kraujo krešė-
jimo procese. Tačiau šios medžiagos savybė mažinti per 

didelį kraujo krešėjimą davė pagrindą antikoaguliantų 
atsiradimui. Sunkiausia buvo (ir yra dabar) nustatyti 
individualią dozę, siekiant neperdozuoti ar, priešingai, 
kad dozė nebūtų per maža. Šio augalinio junginio pa-
grindu atsirado vaistinės medžiagos acenokumarolis, 
fenprokumonas (retai vartuojami) ir gerai žinomas 
plačiai vartuojamas varfarinas.

Vienas iš gamtos mokslais grįstos fiziologijos pradi-
ninkų Klodas Bernaras (1813-1878) darė eksperimentus 
su gyvūnais, apnuodytais kurarė nuodais. Jie yra iki 
šiol naudojami P.Amerikos džiunglėse sutepti medžio-
kliniams ginklams ir gaminami iš Strychnos toxifera, 
Strychnos crevauxii, Chondodendron tomentosum ir 
kitų augalų. Jo eksperimentai leido suprasti, kaip veikia 
raumuo. Jam susitraukti reikalinga nervo veikla. Taip 
atsirado supratimas apie neuromuskularinę  jungtį. 
Tolesni eksperimentai atskleidė, kad šie nuodai, paraly-
žuodami skersaruožius raumenis, neveikia sąmonės, o, 
apsinuodijus skausmo pojūčiai išlieka taip pat nepakitę. 
Fiziologiškai buvo nustatyta, kad nuodai veikia acetil-
cholino receptorius, veikdami juos arba antagonistikšai 
(nedepoliarizuojantys miorelaksantai) arba veikia taip 
pat, kaip pats acetilcholinas, tik stipriau (poliarizuojantys 
miorelaksantai). Pati pirmoji iš kurarė išskirta medžiaga 
medicinos tikslams buvo tubokurarinas. Junginys tapo 
naujos miorelaksantų grupės pradininkų. Kaip ir kitais 
atvejais, dėl šalutinių poveikių (hipotenzija, histamino 
išsiskyrimas, brochų spazmas), junginys buvo tobulina-
mas. Šios struktūros pagrindu susintetinti suksametoni-
jus, atrakurijus, pankuronijus, vekuronijus ir kiti.

Kita, galbūt mažiau žinoma medžiaga yra mebeveri-
nas, geriau pažįstamas firminiu Duspatalin pavadinimu. 
Vaistas vartuojamas dirgliosios žarnos sindromui gydyti; 
jis pasižymi spazmolitinėmis savybėmis, gali būti var-
tojamas esant spazmams virškinimo trakte. Be to, turi 
panašų lidokainui vietinį anestetinį poveikį. Ši medžiaga 
buvo atrasta modifikuojant alkaloidą rezerpiną, natūra-
liai aptinkamą Rauwolfia serpentina šaknyse. Jis buvo 
(o kai kur ir iki šiol) vartojamas kaip antihipertenzinis 
bei antipsichotinis vaistas, bet dėl savo nepageidaujamų 
šalutinių poveikių jo buvo atsisakyta. Įdomu tai, kad 
mebeverinui, rezerpino dariniui, visiškai nebūdingas an-
tihipertenzinis ar antipsichotinis poveikis. Šis ir prieš tai 
buvę pavydžiai parodo, kad daugelio natūralių gamtinių 
junginių yra atsisakoma, jie modifikuojami, kol gaunami 
pacientui efektyviausi ir saugiausi junginiai.

Taigi vaistinių medžiagų, kilusių iš augalų, yra 
gausybė. Morfinas, papaverinas, atropinas, kamparas, 
kokainas, kofeinas ir dar šimtai kitų yra taip pat vaisti-
ninkams žinomos medžiagos. Net apie 70% dabartinių 
vaistų yra daugiau ar mažiau sietini su natūraliomis, 
gamtoje aptinkamomis medžiagomis ir 30% yra grynai 
sintetiniai. Gamta – pagrindinis vaistinių medžiagų 
šaltinis, reikia tik jų ieškoti, nes tai patvirtina šimtametė 
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Ir tas gyvenimas ( mįslė neįminta)
Gailus ir visagalintis, ir aukštas,
Toks neaprėpiamas ir vėl toks ankštas,
Tai akmeniu pavirtęs, tai žvaigžde...

(R. M. Rilkė)

2012 m. vasario 2 d. septyniasdešimt pen-
kerių metų gyvenimo jubi liejų šventė Lietuvos 
farmacijos sąjungos Garbės narys, žurnalo „Lietu-
vos farmacijos žinios“ redakcinės kolegijos narys, 
provizorius

LIUDVIKAS
RULINSKAS

Provizorius Liudvikas Rulinskas gimė 1937 
m. vasario 2 d. ūkinin kų Onos ir Vlado Rulinskų 
šeimoje Kelmės rajono Šeduviškės kaime, 1957 m. 
jis baigė Pakražančio vidurinę mokyklą ir pradėjo 
studijuo ti farmaciją Kauno medicinos institute, 
1962 m. gavo provizoriaus diplomą.

Savo profesinę veiklą Liudvikas Rulinskas 
pradėjo Kelmės centri nėje vaistinėje receptaru, po 

kelių mėnesių buvo paskirtas VFV Šiau lių skyriaus 
inspektoriumi. Nuo 1975 m. jis jau Šiaulių vaistų 
sandėlio vedėjas – atsakingas už viso Šiaulių krašto 
vaistinių aprūpi nimą medikamentais ir medicinos 
prekėmis.

Šiose pareigose Jis dirbo daugiau kaip dvide-
šimt metų, 1997 me tais įsteigė savo vaistinę.

Jau dirbdamas inspektoriumi Liudvikas pra-
dėjo nebesiskirti su filmavimo kamera ir plunksna. 
Jis stengėsi įamžinti visus svarbiau sius farmacijos 

įvykius juostoje ir apie juos 
dažnai parašyti į vietinę ir 
farmacinę spaudą. 1968 m. 
išleido knygutę „Nuo burtų 
iki šiuolaikinių veistų“ ir iki 
šiol nuolat bendradarbiauja 
spaudoje. Dažnai jo straips-
nius skaitome „Lietuvos far-
macijos žinių“ puslapiuose, 
yra aktyvus Lietuvos farma-
cijos sąjungos narys.

1978 m. jam buvo su-
teikta aukščiausia provi-
zoriaus - farmacinio darbo 

jubIlIejaI

organizatoriaus kvalifikacinė kategorija.
Visą gyvenimą Liudvikas buvo labai 

darbštus, labai mėgsta litera tūrą ir knygas, 
nuolat lankosi įvairiuose Šiaulių miesto 
renginiuo se, domisi visomis farmacijos pro-
blemomis ir pergyvena dėl sistemos klaidų 
ar nesėkmių.

Liudvikas Rulinskas labai nuoširdus, 
geras šeimos žmogus, draugiš kas bendradar-
biams ir kolegoms, jautrus kitų rūpesčiams 
ir pasirengęs visada padėti.

jubIlIejaI

Su žmona provizore Antanina Klup-
šaite-Rulinskiene užaugino sūnų Paulių, ku-
ris pasirinko tėvų profesiją, ir dukrą Anetą, 
psichologę ir vadybininkę. Susilaukė vai-
kaičių, kuriais džiaugiesi ir jais rūpinasi.

Gražaus Jubiliejaus proga sveikiname 
provizorių Liudviką Rulinską ir linkime 
ilgų, laimingų, kūrybingų gyvenimo metų, 
geros sveikatos ir Dievo Palaimos!

Regina Žukienė ir LFS Valdyba



24 Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (218-219) · 2012 25Lietuvos farmacijos žinios · 1-2 (218-219) · 2012

vaistų atradimų istorija.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ 
IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS 
INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGOS POLITIKĄ 

ĮGYVENDINANČIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-761
Vilnius

Vadovaudamasis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos 
valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reika-
lavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 
rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, 
Nr. 49-1891), 6.2, 6.3 ir 6.4 punktais,
t v i r t i n u (pridedamus):
1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 
infrastruktūros informacinės sistemos saugaus elektroninės 
informacijos tvarkymo taisykles;
2. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 
infrastruktūros informacinės sistemos veiklos tęstinumo 
valdymo planą;
3. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo inf-
rastruktūros informacinės sistemos naudotojų administravimo 
taisykles.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
RAIMONDAS ŠUKYS 

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-761

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BEN-
DRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMA-

CINĖS SISTEMOS Saugaus elektroninės informacijos  
tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
 1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 
infrastruktūros informacinės sistemos saugaus elektroni-
nės informacijos tvarkymo taisyklių (toliau – Informacijos 
tvarkymo taisyklės) tikslas – nustatyti būtinus elektroninės 
informacijos techninius saugos reikalavimus Elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros in-
formacinei sistemai.

2. Informacijos tvarkymo taisyklės privalomos Elektroni-
nės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) naudotojams 
ir administratoriams. Už Informacijos tvarkymo taisyklių 
įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atsako ESPBI IS 
vyriausiasis saugos įgaliotinis.

3. Informacijos tvarkymo taisyklėse vartojamos sąvokos:
RC ESPBI IS administratorius – valstybės įmonės Regis-

trų centro darbuotojas, atliekantis ESPBI IS administratoriaus 
funkcijas;

SĮ ESPBI IS administratorius – sveikatinimo veiklą vyk-
dančios įstaigos (toliau – sveikatinimo įstaiga) darbuotojas 
atliekantis ESPBI IS administratoriaus funkcijas;

Kitos Informacijos tvarkymo taisyklėse vartojamos sąvokos 
atitinka sąvokas, nustatytas Bendruosiuose elektroninės infor-
macijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse 
sistemose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 
1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), Valstybės institucijų 
ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos 
techniniuose saugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. 
įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), Elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros infor-
macinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 
(Žin., 2011, Nr. 113-5318) ir kituose Lietuvos Respublikos 
įstatymuose ir teisės aktuose.

4. ESPBI IS elektroninę informaciją sudaro:
4.1. asmens duomenys:
4.1.1. bendrieji pacientų duomenys;
4.1.2. ypatingieji pacientų duomenys; 
4.1.3. sveikatinimo specialistų duomenys;
4.2. sveikatinimo įstaigų duomenys; 
4.3. medicinos prietaisų duomenys;
4.4. medicininių vaizdų duomenys; 
4.5. elektroninių receptų duomenys; 
4.6. ataskaitų ir statistinės informacijos duomenys;
4.7. klasifikatorių duomenys;
4.8. saugos, audito ir administravimo posistemiuose kau-

piami duomenys.
5. ESPBI IS pagal joje tvarkomą elektroninę informaciją 

priskirtina antrai informacinių sistemų kategorijai. 
6. Už ESPBI IS elektroninės informacijos tvarkymą atsa-

kingi:
6.1. sveikatinimo įstaigų darbuotojai – už informacijos, 

nurodytos Informacijos tvarkymo taisyklių 4.1.1, 4.1.2, 4.4, 
4.5, 4.6 punktuose;

6.2. valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus paskirti 
darbuotojai – už informacijos, nurodytos Informacijos tvar-
kymo taisyklių 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.7 punktuose;

6.3. SĮ ESPBI IS administratoriai – už informacijos, 
nurodytos Informacijos tvarkymo taisyklių 4.1.3, 4.2, 4.3 
punktuose;

6.4. institucijų, turinčių teisę atlikti medicininių duomenų 
analizę, darbuotojai – už informacijos, nurodytos Informacijos 
tvarkymo taisyklių 4.6 punkte;

6.5. RC ESPBI IS administratoriai – už informacijos, nuro-
dytos Informacijos tvarkymo taisyklių 4.8 punkte.

II. TEchninių ir kitų saugos priemonių aprašymas
7. Kompiuterinės įrangos saugos priemonės:
7.1. visose tarnybinėse stotyse ir kompiuterizuotose darbo 
vietose įdiegta ir reguliariai atnaujinama virusų ir kenkėjiško 
kodo aptikimo bei šalinimo programinė įranga, skirta tikrinti 
kompiuterius ir laikmenas. Kompiuterizuotose darbo vie-
tose naudojamos centralizuotai valdomos kenksmingosios 
programinės įrangos aptikimo priemonės, kurios reguliariai 
atnaujinamos;
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7.2. pagrindinės tarnybinės stotys, svarbiausi duomenų per-
davimo tinklo mazgai ir ryšio linijos yra dubliuojami ir jų 
techninė būklė nuolat stebima; 
7.3. paslaugų tarnybinės stotys ir svarbiausi elektroninės infor-
macijos perdavimo tinklo mazgai turi įtampos filtrą ir rezervinį 
elektros generatorių. Nepertraukiamos elektros energijos 
tiekimas svarbiausiems ESPBI IS elementams užtikrinamas 
dviem dyzeliniais elektros generatoriais. Rezervinis elektros 
energijos tiekimo šaltinis užtikrina informacinės sistemos pa-
grindinių tarnybinių stočių veikimą ne trumpiau kaip 8 val.
8. Sisteminės ir taikomosios programinės įrangos saugos 
priemonės:
8.1. ESPBI IS tarnybinių stočių operacinės sistemos ir kitos 
programinės įrangos operatyviam atnaujinimui yra naudojama 
tarnybinė stotis WSUS (angl. Windows Server Update Servi-
ces). Įdiegiami tik gamintojų rekomenduojami atnaujinimai;
8.2. ESPBI IS naudojama tik legali, patikimų gamintojų 
programinė įranga;
8.3. programinės įrangos diegimą, konfigūravimą ir šalinimą 
atlieka tik ESPBI IS administratoriai;
8.4. programinė įranga prižiūrima laikantis gamintojo reko-
mendacijų;
8.5. programinės įrangos testavimas atliekamas naudojant 
atskirą testavimo aplinką.
9. Duomenų perdavimo tinklais saugumo užtikrinimo prie-
monės:
9.1. tarnybinės stotys, kompiuterizuotos darbo vietos ir kita 
kompiuterinė įranga, įjungta į elektroninės informacijos per-
davimo tinklą, yra atskirta nuo viešųjų telekomunikacinių 
tinklų naudojant ugniasienes;
9.2. ESPBI IS elektroninės informacijos perdavimo tinklas yra 
segmentuotas pagal ESPBI IS sudedamųjų dalių atliekamas 
funkcijas ir turi priskirtus IP adresų intervalus:
9.2.1. paslaugų tarnybinių stočių tinklas, skirtas taikomųjų 
programų tarnybinėms stotims;
9.2.2. ESPBI IS kompiuterizuotų darbo vietų tinklai, skirti 
nutolusių ESPBI IS naudotojų kompiuterinėms darbo vietoms 
ir kompiuterinei įrangai;
9.2.3. ESPBI IS kūrimo, tobulinimo ir testavimo tinklas, 
skirtas naudojamoms tarnybinėms stotims ir duomenų bazių 
testavimo tarnybinėms stotims testuoti;
9.2.4. ESPBI IS administratorių tinklas, skirtas darbuotojų, 
turinčių ESPBI IS ir (ar) tarnybinių stočių administratoriaus 
teises, kompiuterizuotoms darbo vietoms;
9.2.5. elektroninės informacijos perdavimo tinklo aptarnavimo 
ir saugumo potinklis, skirtas tinklo stebėjimo, aptarnavimo, 
antivirusinių sistemų tarnybinėms stotims;
9.2.6. demilitarizuotosios zonos tinklas, skirtas tarnybinėms 
stotims, kurios turi ryšį su viešaisiais telekomunikacijų tin-
klais;
9.2.7. demilitarizuotoji zona tiek nuo išorinio, tiek nuo vi-
dinio elektroninės informacijos perdavimo tinklo atskirta 
ugniasienėmis;
9.2.8. nutolę ESPBI IS naudotojai perduoda informaciją nau-
dodami saugias ryšio linijas; 
9.2.9. nutolę ESPBI IS naudotojai duomenis perduodantys ir 
gaunantys viešaisiais telekomunikacijų tinklais, perduodamų 
duomenų konfidencialumą užtikrina naudodami duomenų 
šifravimą arba virtualų privatų tinklą;

9.2.10. ESPBI IS taikomas elektroninės informacijos perdavi-
mo tinklo trijų lygių saugumas – išorė, taikomosios programos, 
duomenų bazės, kiekvieną iš lygių atskiriant ugniasienėmis;
9.2.11. jungimasis prie ESPBI IS iš viešųjų telekomunikacijų 
tinklų yra griežtai kontroliuojamas ir atliekamas tik per tarpi-
nes tarnybines stotis;
9.2.12. keitimasis informacija su kitais registrais ir informa-
cinėmis sistemomis galimas tik naudojant saugius šifruotus 
ryšio kanalus (VPN, SSL) ir tarpines tarnybines stotis.
10. Elektroninės informacijos perdavimo tinklai stebimi šia 
tvarka:
10.1. visi tinklo įrenginiai, turintys paprastojo tinklo stebėji-
mo protokolo (angl. Simple Network Management Protocol 
(SNMP) parinktį, stebimi tinklo priežiūros sistemos ir kilus 
nesklandumams automatiškai praneša apie problemą atsakin-
giems darbuotojams;
10.2. visi ryšių kanalai stebimi tinklo priežiūros sistemos ir 
esant sutrikimams arba didelei apkrovai automatiškai praneša 
apie problemą atsakingiems darbuotojams.
11. Valstybės įmonės Registrų centro patalpų ir aplinkos 
saugumo užtikrinimas:
11.1. įrengta elektroninė perimetro kontrolės sistema. Tar-
nybinių stočių patalpos turi atskirą elektroninę perimetro 
kontrolės sistemą;
11.2. įrengta tam tikrų patalpų apsaugos signalizacija, kurios 
signalai pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių 
dienomis persiunčiami patalpas saugančiai saugos tarnybai;
11.3. kiekvienas darbuotojas turi asmeninę magnetinę kortelę 
ir įeidamas arba išeidamas pasižymi įėjimo punktuose;
11.4. visi darbuotojų įėjimų ir išėjimų į patalpas kartai fiksuo-
jami ir laikomi elektronine forma;
11.5. lankytojams ir svečiams privalomai išduodamos svečio 
elektroninės kortelės. Už apsilankymą atsakingas darbuotojas 
pasirašo įėjimo punkto žurnale už kiekvieną lankytoją;
11.6. po 18 val. ir ne darbo dienomis į pastatą patekti gali 
tiktai specialius leidimus turintys darbuotojai.
12. Valstybės įmonės Registrų centro ESPBI IS tarnybinių 
stočių patalpose:
12.1. sienos sumūrytos iš plytų ar blokelių, lubos pagamintos 
iš gelžbetonio;
12.2. durys atsparios laužimui, nedegios, rakinamos viena 
cilindrine spyna ir viena plokšteline spyna;
12.3. į tarnybinių stočių patalpas gali patekti tik valstybės 
įmonės Registrų centro direktoriaus patvirtintame sąraše iš-
vardyti darbuotojai. Valymas, elektros tinklo priežiūra, patalpų 
remonto ir kiti darbai atliekami tik dalyvaujant darbuotojui, 
turinčiam leidimą patekti į serverių patalpas;
12.4. tarnybinių stočių patalpos turi alternatyvų elektros 
energijos tiekimo šaltinį;
12.5. tarnybinių stočių patalpose įrengta gaisro gesinimo 
halonu sistema;
12.6. tarnybinių stočių patalpų raktai saugomi seife. Atsar-
giniai tarnybinių stočių patalpos raktai saugomi kitame nei 
pagrindiniai raktai pastate.
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir 
sveikatinimo įstaigų patalpose:
13.1. durys rakinamos;
13.2. įrengta patalpų signalizacija arba jas saugo apsaugos 
darbuotojai;
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13.3. patalpos atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus, 
yra gaisro gesinimo priemonės, atliekama gaisro gesinimo 
priemonių patikra;
13.4. patalpos, kurioje yra tarnybinės stotys, atskirtos nuo 
bendro naudojimo patalpų, durys rakinamos.
14. Nešiojamųjų kompiuterių naudojimo tvarka:
14.1. išvežti iš patalpų nešiojamieji kompiuteriai negali būti 
palikti be priežiūros viešose vietose. Kelionės metu nešioja-
mieji kompiuteriai turi būti saugomi;
14.2. visi nešiojamieji kompiuteriai turi būti apsaugoti saugiais 
slaptažodžiais, vadovaujantis prieigos valdymo procedūra. Jei 
įmanoma, turi būti aktyvuotas BIOS slaptažodis. Kompiuterio 
išdavimo metu naudotojas turi nedelsdamas pakeisti standar-
tinį ar prieš tai nustatytą slaptažodį;
14.3. prieš perduodant nešiojamąjį kompiuterį ESPBI IS 
naudotojui, jis turi būti patikrinamas antivirusine programine 
įranga;
14.4. nešiojamojo kompiuterio grąžinimas ir antivirusinės 
programos tikrinimo rezultatai turi būti dokumentuojami;
14.5. siekiant apsaugoti nešiojamuosiuose kompiuteriuose 
sukauptus ESPBI IS duomenis, atsarginės duomenų kopijos 
turi būti daromos į atskirus diskus ar duomenų laikmenas.
15. Kitos priemonės, naudojamos užtikrinti ESPBI IS elek-
troninės informacijos saugą:
15.1. ESPBI IS registruoja duomenų bazių informacijos ir 
tarnybinių stočių operacinės sistemos pakeitimus. ESPBI IS 
fiksuoja visus elektroninės informacijos pakeitimus, pakei-
timą atlikusius ESPBI IS naudotojus bei atliktų pakeitimų 
datą ir laiką; 
15.2. ESPBI IS priežiūros funkcijos atliekamos naudojant 
tam skirtą RC ESPBI IS administratoriaus identifikatorių, 
kuriuo naudojantis negalima atlikti kitų ESPBI IS naudotojų 
funkcijų;
15.3. kiekvienas ESPBI IS naudotojas unikaliai identifi-
kuojamas – ESPBI IS naudotojas patvirtina savo tapatybę 
ESPBI IS naudotojo vardu ir slaptažodžiu arba skaitmeniniu 
kvalifikuotu sertifikatu;
15.4. baigus darbą, būtina užtikrinti, kad su elektronine in-
formacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: atsijungti 
nuo ESPBI IS, atjungti saugią sertifikato laikmeną nuo kom-
piuterinės įrangos, uždaryti programinę įrangą, įjungti ekrano 
užsklandą su slaptažodžiu, dokumentus padėti į pašaliniams 
asmenims neprieinamą vietą;
15.5. ESPBI IS naudotojui neatliekant jokių veiksmų 60 min., 
visos kompiuterizuotos darbo vietos ir tarnybinės stotys auto-
matiškai užsirakina ir naudotis ESPBI IS galima tik pakartojus 
vartotojo tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 
veiksmus. ESPBI IS turi perspėti RC ESPBI IS administrato-
rių, kai pagrindinėse tarnybinėse stotyse laisvos operatyvio-
sios atminties ar laisvos vietos diske sumažėja iki nustatytos 
pavojingos ribos, taip pat, kai ilgą laiką stipriai apkraunamas 
centrinis procesorius ar kompiuterių tinklo sąsaja;
15.6. ESPBI IS yra įdiegtos elektroninės informacijos 
tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės 
(filtrai);
15.7. pagrindinių tarnybinių stočių įvykių žurnaluose (angl. 
event log) registruojami ir ne trumpiau nei 36 mėnesius saugo-
mi duomenys apie: ESPBI IS įjungimą, išjungimą, sėkmingus 
ir nesėkmingus bandymus registruotis ir prieiti prie informa-

cinių išteklių, kitus svarbius saugai įvykius, nurodant ESPBI 
IS naudotojo identifikatorių ir įvykio laiką. Ši informacija 
analizuojama įvykus saugos incidentui;
15.8. ESPBI IS veikla atkuriama vadovaujantis Elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacinės sistemos 
veiklos tęstinumo valdymo planu.
16. Darbo apskaitos priemonės:
16.1. ESPBI IS naudotojams suteikiama prieigos teisė atlikti 
veiksmus tik su jiems priskirtais ESPBI IS duomenimis 
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infras-
truktūros informacinės sistemos naudotojų administravimo 
taisyklėse nustatyta tvarka;
16.2. elektroniniuose žurnaluose registruojami ESPBI IS 
naudotojo veiksmai su ESPBI IS duomenimis.

III. SAUGUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS 
TVARKYMAS

17. Duomenų įvedimo, keitimo, atnaujinimo ir naikinimo 
tvarka:
17.1. pacientų duomenų bazėje tvarkomus bendruosius paci-
entų duomenis, elektroninių sveikatos istorijų (toliau – ESI) 
duomenų bazėje tvarkomus ypatinguosius pacientų duomenis, 
medicininių vaizdų duomenų bazėje ir e. receptų duomenų 
bazėje tvarkomus duomenis įvesti, keisti, atnaujinti gali 
tik sveikatinimo specialistas pagal nustatytą prieigos teisių 
lygmenį;
17.2. ESI duomenų bazėje tvarkomus sveikatinimo specia-
listų ir sveikatinimo įstaigų duomenis, medicinos prietaisų 
duomenų bazėje tvarkomus duomenis įvesti, keisti, atnaujinti 
gali tik valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus paskirti 
darbuotojai ir SĮ ESPBI IS administratoriai pagal nustatytą 
prieigos teisių lygmenį;
17.3. klasifikatorių duomenų bazėje tvarkomus duomenis 
įvesti, keisti, atnaujinti gali tik valstybės įmonės Registrų 
centro direktoriaus paskirti darbuotojai pagal nustatytą pri-
eigos teisių lygmenį;
17.4. ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazėje 
tvarkomus duomenis įvesti, keisti, atnaujinti gali tik institucijų, 
turinčių teisę atlikti medicininių duomenų analizę, darbuotojai 
pagal nustatytą prieigos teisių lygmenį; 
17.5. duomenys į ESPBI IS duomenų bazes gali būti įvesti, 
pakeisti, atnaujinti tik turint teisėtą pagrindą;
17.6. duomenų įvedimas, pakeitimas, atnaujinimas registruoja-
mi elektroniniuose žurnaluose, nurodant ESPBI IS naudotoją, 
darbo laiką, prisijungimo datą, laiką ir atliktus veiksmus;
17.7. duomenys ESPBI IS nėra naikinami. Duomenys, per-
kelti į ESPBI IS archyvą, naikinami Elektroninės sveikatos 
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės 
sistemos nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka.
18. Atsargines duomenų bazių kopijas daro RC ESPBI IS 
administratoriai. Atsarginių duomenų bazių kopijų darymo 
tvarką reglamentuoja Duomenų rezervinio kopijavimo ir lai-
kmenų saugojimo tvarka, patvirtinta valstybės įmonės Registrų 
centro direktoriaus 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. v-148 
(2011 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. v-221 redakcija).
19. Duomenys kitiems registrams ir informacinėms sistemoms 
teikiami ir gaunami iš jų tik pasirašius duomenų teikimo su-
tartis, laikantis šių reikalavimų:
19.1. ESPBI IS duomenys kitai informacinei sistemai per-
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duodami vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos 
nuostatais, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbia-
vimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos 
nuostatais, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbia-
vimo infrastruktūros informacinės sistemos saugumo politiką 
įgyvendinančiais dokumentais bei kitais duomenų saugą 
užtikrinančiais ir reglamentuojančiais teisės aktais;
19.2. duomenų teikėjai į ESPBI IS duomenis turi teikti teisės 
aktų nustatytais būdais, apimtimi, reguliarumu ir terminais;
19.3. visi faktai apie apsikeitimus duomenimis fiksuojami ir 
laikomi elektroninėje duomenų bazėje.
20. Neteisėto duomenų kopijavimo, keitimo, naikinimo ar 
perdavimo (toliau – neteisėta veikla) nustatymo tvarka:
20.1. ESPBI IS naudotojai, pastebėję saugos dokumentų 
reikalavimų pažeidimus, nusikalstamos veikos požymius, 
neveikiančias arba netinkamai veikiančias duomenų saugos 
užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami pranešti apie tai 
ESPBI IS administratoriui;
20.2. ESPBI IS administratorius apie saugos pažeidimus 
informuoja ESPBI IS saugos įgaliotinį ir imasi visų įmano-
mų prevencinių veiksmų, susijusių su neteisėtu duomenų 
naudojimu. 
21. ESPBI IS funkcijų pakeitimo (toliau – pakeitimas) tvar-
ka:
21.1. visi pakeitimai (projektavimas, kūrimas, testavimas, 
diegimas) atliekami tik ESPBI IS valdytojo iniciatyva;
21.2. pakeitimo projektavimą ir kūrimą atlieka valstybės 
įmonės Registrų centro darbuotojai tam skirtoje kūrimo aplin-
koje. Atlikdamas pakeitimo projektavimą ir kūrimą, valstybės 
įmonė Registrų centras gali pasitelkti trečiąsias šalis;
21.3. prieš atliekant pakeitimus, kurių metu gali iškilti grėsmė 
elektroninės informacijos konfidencialumui, vientisumui ar 
pasiekiamumui, visi pakeitimai turi būti išbandomi testavimo 
aplinkoje, kuri yra identiška gamybinei aplinkai;
21.4. įgyvendinant pakeitimus, kurių metu galimi ESPBI IS 
veikimo sutrikimai, RC ESPBI IS administratorius privalo ne 
vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki planuojamų pakeitimų 
pradžios (elektroniniu paštu, faksu ar kitomis priemonėmis) 
informuoti ESPBI IS naudotojus apie tokių darbų pradžią ir 
galimus sutrikimus;
21.5. atlikęs pakeitimų testavimą, jei ir testavimo darbų dėl 
programinių ir (ar) techninių priežasčių nebuvo galima atlik-
ti, RC ESPBI IS administratorius gali pradėti eksploatuoti 
pakeitimus;
21.6. jeigu testavimas sėkmingas, pakeitimai perkeliami į 
gamybinę aplinką;
21.7. visi pakeitimai registruojami ir apie tai informuojami 
ESPBI IS naudotojai; 
21.8. RC ESPBI IS administratorius SĮ ESPBI IS administrato-
riams ir ESPBI IS naudotojams privalo pateikti visą reikalingą 
informaciją apie naudojimosi ESPBI IS pakitimus, kurių atsi-
radimas susijęs su atliktais arba atliekamais pakeitimais.

IV. REIKALAVIMAI, KELIAMI ESPBI IS FUNKCI-
ONUOTI REIKALINGOMS PASLAUGOMS IR JŲ 

TEIKĖJAMS
22. RC ESPBI IS administratorius atsako už programinių, 
techninių ir kitų prieigos prie ESPBI IS resursų organizavi-

mą, suteikimą ir panaikinimą techninės ir (ar) programinės 
paslaugos teikėjui.
23. RC ESPBI IS administratorius suteikia paslaugos teikėjui 
tik tokią prieigą prie ESPBI IS resursų, kuri yra būtina norint 
atlikti arba vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kurie 
neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.
24. RC ESPBI IS administratorius privalo supažindinti paslau-
gos teikėjus su suteiktos prieigos prie informacinės sistemos 
reikalavimais ir sąlygomis.
25. Pasibaigus sutarties su paslaugos teikėjais galiojimo 
terminui ar atsiradus kitoms sutartyje ar saugos politiką 
įgyvendinančiuose dokumentuose įvardytoms sąlygoms, RC 
ESPBI IS administratorius nedelsdamas privalo panaikinti 
suteiktą prieigą.
26. Reikalavimai, keliami patalpoms, įrangai, informacinės 
sistemos priežiūrai, duomenų perdavimui tinklais ir kitoms 
paslaugoms, turi atitikti šiose Informacijos tvarkymo taisy-
klėse nustatytus reikalavimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Asmenys, pažeidę šių Informacijos tvarkymo taisyklių 
reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Šios Informacijos tvarkymo taisyklės skelbiamos valstybės 
įmonės Registrų centro tinklalapyje www.registrucentras.
lt ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
tinklalapyje www.sam.lt.

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-761

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BEN-
DRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFOR-

MACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRA-
VIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos
1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo inf-
rastruktūros informacinės sistemos naudotojų administravimo 
taisyklės (toliau – Naudotojų administravimo taisyklės) re-
glamentuoja sistemos naudotojų įgaliojimus, teises, pareigas, 
jų supažindinimo su saugos dokumentais tvarką ir saugaus 
sistemoje tvarkomų duomenų teikimo sistemos naudotojams 
kontrolės tvarką. 
2. Naudotojų administravimo taisyklės taikomos visiems Elek-
troninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktū-
ros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) naudotojams. 
3. ESPBI IS naudotojai turi turėti tik tiek priėjimo prie duo-
menų teisių, kiek tai būtina jų tiesioginei veiklai vykdyti.
4. Prieinamumas prie ESPBI IS naudotojams suteikiamas 
vadovaujantis principu – „būtina žinoti“.
5. Visos Naudotojų administravimo taisyklėse vartojamos 
sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Bendruosiuose elek-
troninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų 
informacinėse sistemose reikalavimuose, patvirtintuose Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu 
Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), Elektro-
ninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
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(Tęsinys 42 psl.)

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=42817
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296510
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Vaistų naujienos

Vidurių užkietėjimas dažnas reiškinys, daugeliui teko 
susidurti su šia problema. Tačiau kas ketvirtam iš mūsų liga 
gali sukelti net tik laikiną diskomfortą, bet tiesiogiai įtakoti 
gyvenimo kokybę. Daugelis kenčia ir bando gydytis patys, 
kitiems net profesionali gydytojo pagalba gali nesuteikti norimų 
rezultatų. 

Apskaičiuota, kad vidurių užkietėjimas pasitaiko 2-27% 
populiacijos, priklausomai nuo ligos apibrėžimo, tuo tarpu 
12% žmonių patys nusako savo ligą, kaip vidurių užkietėjimą. 
Statistika gali būti apgaulinga žinant, kad 65 % pacientų 
skubiai nesikreipia į gydytoją, bet renkasi nereceptinius vaistus 
parduodamus vaistinėje. Epidemiologinės studijos parodė, kad 
moterų sergamumas šia liga yra 2-3 kartus didesnis negu vyrų. 
Tokius duomenis gali sąlygoti pažeisti dubens dugno raumenys 
po gimdymo, bei polinkis dažniau kreiptis į gydytoją. Taip pat 
ši liga dažiau pasitaiko vyresnio amžiaus pacientams. Pacientų 
kurių amžius >65 metai sergamumas 30-40%. Tai gali įtakoti 
didesnis vaistų vartojimas senyvame amžiuje. Atlikus tyrimą, 
kuriame dalyvavo 10000 pacientų nustatyta, kad 14.7%  iš 
gyvenančių Jungtinėse Amerikos Valstijose atitinka vidurių 
užkietėjimo kriterijus, o 45% iš jų kenčia simptomus jau 5 
metus ir ilgiau. Pacientai skundžiasi vidurių putimu, tempimu 
pilvo srityje, skausmingu tuštinimusi, simptomais kurie tęsiasi 
savaites. Tai sukelia diskomfortą, atliekant kasdieninius darbus. 
Nuolatos reikia būti netoliese tualeto, prailgėja tuštinimosi 
laikas, jaučiamas nuolatinis diskomfortas. 

Patogenezė. Lėtinis vidurių užkietėjimas skirtomas į pirminį 
ir antrinį. Pirminis – idiopatinis skirstomas pagal patofiziologiją: 
1. Normalaus pasažo (išmatų slinkimo) - skundžiamasi pilvo 
pūtimu, skausmais, sunkiu tuštinimusi, kietomis išmatomis, 
nors atlikus tyrimus storosios žarnos pasažo laikas ir tuštinimosi 
dažnumas yra normalus. Tai dažniausiai pasitaikantis tipas. 2. 
Lėto pasažo vidurių užkietėjimas- apibūdinama ilgesniu išmatų 
slinkimo laiku. Manoma, kad lėto pasažo vidurių užkietėjimą 
sukelia psichologiniai veiksniai: depresija, nerimas, vienišumas, 
kurie mažina apetitą ir sulėtina žarnyno peristaltiką. 3. Defekaci-
jos sutrikimai – atsiranda sturikus mažojo dubens raumenų arba 
išangės sfinkterio veiklai, dėl sutrikusio reflekso.  Pasireiškia 
stanginimu, nepilnu pasituštinimo jausmu, pažeidžiama išangė 
atsiranda hemarojiniai mazagai. 

Antrinės vidurių užkietėjimo priežastys tai : virškinimo 
sistemos struktūriniai –mechaniniai pažeidimai, endokrinolog-
iniai-metaboliniai, neurologiniai, reumatologiniai sutrikimai. 
Taip pat antrinės vidurių užkietėjimo priežastys medikamentai 
(pvz.  kurie tiesiogiai slopina žarnyno persitaltiką (opioidai)). 
Prie antrinių veiksnių priskiriama gyvenimo būdas : mažas 
skaidulinių medžiagų vartojimas, fizinio aktyvumo nebuvimas, 
sąmoningas tuštinimosi sulaikymas. 

Diagnostika. Paciento simtomų trukmė turi būti įvertinama, 
norint nustatyti ar tai lėtinis vidurių užkietėjimas. Tai ne-
sunku padaryti nustačius ligonio simpotmų pradžią, dietą, 
fizinį aktyvumą, gyvenimo būdą. Dabar diagnozuojant lėtinį 
vidurių užkietėjima remiamasi Romos III priimtais kriterijais. 
Lėtinis vidurių užkietėjimas diagnozuojamas, jei nustatomi 
2 arba daugiau iš minėtų šešių požymių:  ne mažiau kaip 

25% tuštinimosi atvejų pacientui tenka stangintis, ne mažiau 
kaip 25% tuštinimosi atvėjų pacientas tuštinosi kietomis ar 
grublėtomsi išmatomis, ne mažiau kaip 25% tuštinimosi 
atvėjų juntamas nevisiškas išsituštinimas, ne mažiau kaip 25% 
tuštinimosi atvėjų juntama anorektalinė obstrukcija/blokada, ne 
mažiau kaip 25% tuštinimosi atvėjų pacientui tenka „rankomis“ 
palengvinti tuštinimosi procesą, tuštinasi rečiau nei tris kartus 
per savaitę. Taip pat simtomai prasidėjo ne mažiau kaip prieš 
6 mėnesius ir tęsiasi ne mažiau kaip 3 mėnesius, pacientas 
be vidurius laisvinančiųjų vaistų normaliai tuštinasi retai, o 
storosios žarnos sindromui diagnozuoti nepakanka požymių. 
Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai tikslesnei 
diagnozei nustatyti.

Gydimas. Visada reikia kuopščiai įvertinti faktorius 
galičius sukelti vidurių užkietėjimą. Jų įtakos panaikinimas 
gali būti vienas iš sprendimo būdų. Visada svarbu atkreipti 
dėmesį į vaistus, kurios vartoja pacientas, gyvenimo būdą, 
dietą. Dabartiniai vaistai lėtiniam vidurių užkietėjimui gydyti 
premti išmatas minkštinančiu veikimu arba peristaltikos 
stimuliavimu. Pagal veikimo mechanizmą yra trys pagrindinės 
grupės į kurias skirstomi vaistai : osmoziniai ( skatina skysčių 
kaupimąsi žarnose), tūriniai ( turintys dietinių skaidulų, 
kurios išbirnkusios padidina žarnų turinio tūrį), motorikos 
stimuliatoriai (stimuliuoja žarnų peristaltiką).

Osmoziniai. Hiperosmoliariniai preparatai, kurie skatina 
vandens sekreciją į žarnų spindį, tokiu būdu palaikoma išmatų 
tūris ir minkšta konsistencija. Veikimo pradžia po 30 min 
– 24h. Pagridinė pašalinė reakcija – elektrolitų disbalansas 
( hipermagnezemija, hiperfosfatemija, hiperkalcemija, 
hiponatremija, hipokalemija). Iš šios grupės dažniausiai 
naudojami ir efektyviausi yra makrogolis ir laktuliozė. 
Laktuliozės efektyvumas yra šiek tiek mažensi negu 
makrogolio. Beto klinikiniais tyrimais įrodyta, kad makrogolis 
yra geriau toleruojamas, nei laktuliozė, rečiau sukelia pykinimą, 
vėmimą, pilvo pūtimą. Patekęs į organizmą makrogolis nėra 
absorbuojamas ar metabolizuojamas. Makrogolis sukelia mažai 
pašalinių reakcijų, yra efektyvus, todėl dažnai rekomenduojamas 
kaip pirmo pasirinkimo vaistas vidurių užkietėjimui gydyti. 

Dažniausiai iškylančios problemos vartojant osmozinius 
preparatus atsiranda vartojant juos ilgą laika ir didelėmis 
dozėmis – sutrinka elektrolitų balansas. Šis problema buvo 
išspręsta kuriant naujo tipo originaliame preparate Molaxole, 
kurio veiklioji medžiaga – makrogolis 3350. Molaxole pasižymi 
išskirtinėmis sąvybėmis, nes savo sudėtyje turi reikalingų 
druskų, kurios apsaugo nuo elektrolitų disbalanso. Molaxole 
naujo tipo efektyvus preparatas, kuris išsprendžia pagrindines 
problemas buvusių analogų ir tampa pirmo pasirinkimo vaistu, 
lėtiniam vidurių užkietėjimui gydyti. Taip pat tyrimai rodo, kad 
Molaxole tinka ir trumpalaikiui vidurių užkietėjimui gydyti. 
Jeigu praėjus dviejų savaičių gydymo kursą pacientas vis dar 
skundžiasi vidurių užkietėjimo simptomais, būtina pacientą 
nuodugniai ištirti ir išsiaiškinti konstipacijos priežastis.

Juonas Salis

LĖTINIS VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
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FarmacIjos Fakulteto naujIenosstudentų pRaktika(FotoRepoRtažas)
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CNFU kiemelyje prie alegorinės „Farmacijos ateities“ skulptūros CNFU kiemelyje prie alegorinės „Farmacijos deivės“ skulptūros

CNFU kiemelyje prie alegorinės „Senojo vaistininko“ skulptūros CNFU kiemelyje prie buvusių rektorių skulptūrų

CNFU vaistinių augalų sodo ekspozicijoje CNFU vaistinių augalų sodo pavyzdinė ekspozicija
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Sau į Kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka –
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus nusėtas žvaigždėmis.

    J. Marcinkevičius

Liepos 21 d. į paskutinę kelionę Kairėnų kapinė-
se prie Vilniaus gausus giminaičių, bendradarbių ir 
bendraminčių būrys palydėjome ilgametį Lietuvos 
farmacijos vadovą, nusipelniusį Lietuvos provizo-
rių, Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narį Vladą 
Sakalauską. Vladas Sakalauskas gimė 1933 m. 
balandžio 24 d. Kaune, nepasi turinčioje Lietuvos 
tarnautojo šeimoje. Jis buvo vyriausias sunūs, nors 
gimė kartu su savo broliu dvyniu Vytautu. Vėliau 
šeima dar susilaukė keturių sūnų. Vladui Sakalaus-
kui teko augti ir mokytis sunkiais karų ir okupacijų 
metais. Dabar, to nepatyrusiai jaunajai kartai, sunku 
ir įsivaizduoti, kaip mieste, „ant grindinio“ gyve-
nantys tėvai vokiečių okupacijos ir pokario metais 
galėjo išmaitinti ir aprengti šešius augančius ber-
niukus, skurdus maisto davi nys tada buvo pagal 
korteles ir tai ir jo ne visada buvo galima nu sipirkti. 
Vaikams tikrai dažnai teko alkti ir šalti, nes malkos 

taip pat buvo neįperkamos. Todėl ir Vladas pažino 
tikrą duonos skonį ir darbo vertę nuo pat mažumės. 
Jis turėjo padėti tėvams išgyventi ir turėjo rūpintis 
mažesniaisiais broliais. Ir užaugęs jis nesibodėjo 
jokio darbo ir vertino darbščius bendradarbius.

1952 m. baigęs Kauno „Aušros“ vidurinę moky-
klą, įstojo į Kauno medicinos institutą farmacijos 
studijuoti. Stropiai mokėsi ir 1957 m. institutą baigė 
su pagyrimu gaudamas provizoriaus diplomą.

Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas 
Jonas Eišvydis sugebėjo pažinti žmones ir mėgo 
jaunus specialistus skirti atsa kingoms pareigoms. 
Vladas Sakalauskas, vos baigęs institutą, buvo 
paskirtas į valdyba vyr. inspektoriaus pareigoms. Į 
Vilniaus vais tinę buvo paskirta ir jauna jo žmona, 

AMŽINYBĖN IŠĖJO ILGAMETIS LIETUVOS FARMACIJOS 
VADOVAS VLADAS SAKALAUSKAS

(1933 – 2012)

išėjo anapiLinstudentų pRaktika(FotoRepoRtažas)
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CNFU Farmacijos istorijos muziejuje

Charkovo gamybinėje vaistinėje

Charkovo bibliotekoje

Atsisveikinimo su Charkovo kolegomis piknikas
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ambulatorijomis ir bu tu vaistinės vedėjui, išplėstas 
vaistinių tinklas didžiuosiuose miestuose, pastatyta 
daug naujų vaistinių ar rekonstruota senosios rajonų 
centruose, Lietuvos vaistinės garsėjo savo interjeru, 
ap linkos sutvarkymu, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo pareigybiniais konkursais.

Vladas Sakalauskas aktyviai dalyvavo ir visuo-
meniniame farmacijos gyvenime. Jis buvo Respubli-

kinės farmacininkų mokslinės draugijos pirmininko 
pavaduotoju, dešimtį metų buvo renkamas Lietuvos 
medici nos darbuotojų profsąjungos Respublikinio 
komiteto nariu, buvo Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
„Sveikatos apsauga“ redkolegijos nariu. Sveikatos 
apsaugos ministerijos Kolegijos nariu. Buvo nuolat 
skiriamas Kauno medicinos instituto Farmacijos fa-
kulteto baigiamųjų valstybi nių egzaminų komisijos 
pirmininku – didelė dalis Lietuvos provizo rių iš jo 
rankų gavo provizoriaus diplomą.

Asmeniniai Vlado Sakalausko ryšiai su kitų vals-
tybių vadovais padėjo blokados metu be pertrūkio 
aprūpinti Lietuvos gyventojus vaistais.

Pavargusi provizoriaus Vlado Sakalausko širdis 
staigiai ir ne tikėtai nustojo plakusi 2012 m. liepos 19 
d. rytą. Išsiskirdami su juo liūdi jo artimieji ir visa, 
jį, pažinojusi, Lietuvos farmacijos visuomenė.

Provizorius Vladas Sakalauskas buvo draugiš-
kas, teisingas ir ma lonus žmogus ir kolega, jam 
visi buvo lygūs, tiek paprasta vaistinės fasuotoja, 
tiek ir žymus vadovas. Buvo jautrus. Labai mylėjo 
savo šeimą – žmoną Jadvygą, dukrą Laimą, sūnų 
Saulių, vaikaičius ir pro vaikaičius, savo brolius. 
Visada buvo jiems autoritetas. Džiaugėsi, kai anūkė 
Milda pasirinko vaistininkės profesiją.

Nusipelnęs Lietuvos provizorius Vladas Saka-
lauskas savo darbu ir pavyzdžiu tikrai įrašė labai 
garbingą lapą į Lietuvos farmaci jos istoriją.

O, su poete R. Bublaitiene kartu norime ištarti:
„Tiek daug metų kitiems paaukota,
Tiek tiesų išsakyta jauniems,
Tiek širdies išdalinta, jausmų atiduota
Iš savęs... Vis kitiems...“

Ilsėkis ramybėje Lietuvos farmacijos ąžuole! 
Tegul tau būna lengva Lietuvos širdies – Vilniaus 
Žemė, o Tavo atminimas gyvas artimųjų ir Lietuvos 
farmacininkų širdyse.

Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba

išėjo anapiLin

provizorė Jadvyga Sakalauskie nė, tačiau vaistinių 
darbo kontrolė, raštų rašymas netenkino jau no verž-
laus, energingo specialisto, jis norėjo gyvo, konkre-
taus dar bo. Be to Vyr. farmacijos valdyba neturėjo 
butų, net bendrabučio. Todėl atsiradus laisvai Kauno 
vaistų sandėlio vedėjo pavaduotojo vietai, Vladas ir 
Jadvyga sugrįžo į Kauną. Čia, Vladas Sakalauskas 
dar skaitė farmacinės anemijos kursą Kauno medi-
cinos mokyklos stu dentams farmacininkams. 1967 
m. balandžio mėn. išėjus į pensiją sandėlio vedėjui 
S. Pelaičiui, Vladas Sakalauskas buvo paskirtas 
Kauno vaistų sandėlio vedėju.

Ilgai stebėjęs jauno vadovo veiklą, įvertinęs 
jo darbštumą ir organizacinius sugebėjimus bei 
sumanumą, VFV viršininkas J. Eišvydis 1970 m. 
Vladą Sakalauską įkalbėjo persikelti į Vilnių ir 
būti jo pirmuoju pavaduotoju. Jis norėjo paruošti 
sau pamainą, nes ruošėsi išeiti į pensiją. 1975 m. 
Vladas Sakalauskas buvo paskirtas Vyriau siosios 
farmacijos valdybos viršininku ir Lietuvos farmaci-
jos sis temai vadovavo 21 metus. Per tą laiką įvyko 
įvairių administraci nių pasikeitimų, bet visada 
Vladas Sakalauskas išliko vadovu. Lie tuvai atgavus 
nepriklausomybę ir prasidėjus privatizacijai ir far-
macijos sistemoje, 1995 m. įsikūrus AB „Lietuvos 
farmacija“ V. Saka lauskas buvo išrinktas bendro-
vės direktorių valdybos pirmininku ir generaliniu 
direktoriumi. Tačiau jo sveikata sušlubavo, daugelį 
me tų kamavo aukštas kraujo spaudimas ir širdies 
veiklos sutrikimas, ir 1996 m. tų pareigų atsisakė, 
tapo įmonės konsultantu, o 1997 m. rugsėjo 1 d. 
išėjo į pensiją.

Vladas Sakalauskas buvo sumanus ir gabus va-
dovas. Jo kabineto durys visada buvo visiems atvi-
ros, ar tai paprastam lankytojui, be sikreipiančiam 
pagalbos, ar bendradarbiui. Jis mokėjo sutelkti 
ko lektyvą darbui, stengėsi palaikyti darbuotojų 
iniciatyvą, o svarbius klausimus spręsti kolegialiai. 
Jis siekė, kad Lietuvos farmacija pirmautų Tarybų 
Sąjungoje, o Lietuvos žmonės gautų kuo geresnę 

far macinę pagalbą. Daug dėmesio buvo skiriama 
vaistų kokybei ir darbuo tojų kvalifikacijai. Jam 
padedant Kaune buvo įkurtas ir keletą me tų veikė 
Kauno medicinos institute neakivaizdinis farmaci-
jos sky rius, suteikęs galimybę daugeliui provizorių 
padėjėjų įgyti aukštojo farmacijos mokslo diplomą, 
pats skaitė paskaitas provizorių kvali fikacijos kė-
limo kursuose. Jam vadovaujant Lietuvos mies-
teliuose buvo pastatytos naujos vaistinės kartu su 

išėjo anapiLin
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Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 
bendradarbiaus su LSMU Fiziologi-
jos ir farmakologijos institutu 

Saugus ir efektyvus vaistų vartojimas Lietuvoje, 
klinikinės farmakologijos rezidentūros studijų steigi-
mas – šie siekiai numatyti Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos (VVKT) prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje. Sutartį kovo 
2 d. pasirašė VVKT vadovas Gintautas Barcys ir 
LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas. Sutarties 
įgyvendinimas patikėtas 2011 metų balandžio 15 d. 
įkurto LSMU Fiziologijos ir farmakologijos instituto 
(FFI) mokslininkams.

Pagrindinis šios sutarties bei tolimesnio bendra-
darbiavimo tarp valstybinės ir aukštojo mokslo įstaigų 
tikslas – kvalifikuota FFI mokslininkų konsultacija 
su vaistų kontrole susijusiais klausimais. „Nuo šiol 
LSMU Fiziologijos ir farmakologijos institutas yra 
oficiali Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patarian-
čioji institucija, – sako LSMU FFI instituto vadovas 
prof. Edgaras Stankevičius. – Mūsų padalinio dar-
buotojai teiks mokslines išvadas, patarimus vaistinių 
preparatų gamintojams. Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai FFI pristatys atliktų farmakoekonominių 
tyrimų rezultatus bei analizę, teiks informaciją apie 
rinkoje esančių ir Lietuvos Respublikoje registruotų 
vaistinių preparatų stebėseną, vertins teikiamų regis-
truoti vaistinių preparatų paraiškas. Šiuo bendradar-
biavimu sieksime maksimalios naudos ne tik abiem 
institucijoms, bet ir visiems Lietuvos gyventojams, 
užtikrinant saugų ir efektyvų vaistų vartojimą“. 

VVKT vadovo Gintauto Barcio teigimu, ši sutartis 
skatins glaudesnį mokslo ir praktikos ryšį, užtikrins 
efektyvų tarnybos darbą. LSMU FFI mokslininkų 
konsultacijos bei analitinis darbas – tai ne vienintelė 
sritis, kurioje numatomi bendri sąlyčio taškai. „Ben-
dradarbiaudami su Lietuvos sveikatos mokslų univer-

oFIcIalI kronIka

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS AP-
SAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS AP-
SAUGOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKY-
MO Nr. V-583 „DĖL KARTINIŲ VAISTINIŲ PREPA-
RATŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) GYVENTOJAMS, 

GAMYBINIŲ VISUOMENĖS VAISTINIŲ FILIA-
LAMS, KITOMS VAISTINĖMS, JŲ FILIALAMS IR 

JURIDINIAMS ASMENIMS, TURINTIEMS ASMENS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJĄ, 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-805
Vilnius

1. P a k e i č i u Kartinių vaistinių preparatų išdavimo 
(pardavimo) gyventojams, gamybinių visuomenės vaisti-
nių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams 
asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros veiklos 
licenciją, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsaky-
mu Nr. V-583 „Dėl Kartinių vaistinių preparatų išdavimo 
(pardavimo) gyventojams, gamybinių visuomenės vaisti-
nių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams 
asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros veiklos 
licenciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 
73-3520):

1.1. Papildau šiuo 51 punktu:
„51. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) šio Tvar-

kos aprašo nustatyta tvarka teikti farmacines paslaugas 
ir gaminti kartinius vaistinius preparatus turi teisę teisės 
aktų nustatyta tvarka prižiūrimas vaistininko.“

1.2. Išdėstau 6 punkto pirmąją pastraipą taip:
„6. Gyventojui pateikus receptą gamybinei vaistinei, 

joje dirbantis farmacijos specialistas turi įvertinti:“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. 

rugsėjo 6 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
RAIMONDAS ŠUKYS

_________________

sitetu sieksime, kad būtų pradėtos vykdyti klinikinės 
farmakologijos rezidentūros studijos. Atliekant vaistų 
kontrolės ar vaistų registracijos procedūras reikalingas 
kvalifikuotas vertinimas ir mokslinės išvados, todėl 
tokių specialistų būtinybė yra akivaizdi. Tokių speci-
alistų atsiradimas leis pakelti mūsų tarnybos darbą į 
aukštesnį lygmenį,“ – teigia VVKT G. Barcys.

2012-03-05
SAM Ryšių su visuomene skyrius

_________________

Sau į Kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka –
Žemė kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus nusėtas žvaigždėmis...

   (J. Marcinkevičius)

JONAS GRINEVIČIUS
(1933 - 2012)

2012 m. sausio 26 d, po sunkios ligos į Amžinybę 
iškeliavo mūsų kolega, provizorius, Lietuvos farmacijos 
sąjungos garbės narys Jonas Grinevičius.

Jis gimė 1933 m. vasario 7 d. Kauno apskr., Vilkijo-
je, senoje vaistininkų šeimoje. Jo senelis, motinos tėvas, 
Jonas Christauskas buvo provizorius, Vilkijos vaistinės 
savininkas. Motina Marija Christauskaitė – vaistininko 
padėjėja, tėvas Grinevičius – chemikas vaistininkas. Mo-
tinos brolis Česlovas Christauskas, vaistininko padėjėjas 
ir Lietuvos karininkas, savanoris, 1944 m. vasario 22 d. 
žuvęs sovietiniame Kraslago lageryje.

Jonas Grinevičius, augdamas Vilkijos vaistinėje 
pamilo vaistininko profesiją ir anksti suprato, kad far-
macininko darbas rimtas ir atsakingas, kad jo pagalba 
žmonėms labai reikalinga.

Jonas Grinevičius 1951 m, baigęs Vilkijos viduri-
ne, mokyklą, tęs damas šeimos tradicijas, įstojo į Kauno 
medicinos instituto Farma cijos fakultetą ir 1956 m. gavo 
provizoriaus diplomą. Studijuodamas domėjosi farma-
cijos mokslu ir aktyviai dalyvavo studentų mokslinės 
draugijos veikloje.

Gavęs provizoriaus diplomą pasiliko dirbti Kauno 
medicinos insti tuto Biochemijos katedroje asistentu. Ta-
čiau jį traukė praktinis darbas – pramoninė vaistų gamyba, 
1959 m. jis pradėjo dirbti Kauno bakterinių preparatų 

įmonėje gama globulino skyriaus vedėju. Organizavo 
biologinių preparatų gamybą, plėtė kraujo rinkimą visų 
rajo nų ligoninėse.

1965 m. J. Grinevičius perėjo dirbti į augantį 
chemijos farma cijos fabriką „Sanitas“, kuriame įvairų 
inžinerinį darbą dirbo 25 metus, ilgiausiai dirbo fabriko 
centrinės laboratorijos viršininko pavaduotoju. Įmonėje 
buvo kuriama daugelio naujų preparatų gamyba, už tai 
J. Grinevičiui su bendradarbiais buvo suteiktas Lietuvos 
mokslinių techninių draugijų laureato vardas 1987 me-
tais. Susikūrus Respublikinės mokslinės farmacininkų 
draugijos farmacijos pramonės įmonių skyriui, Jonas 
Grinevičius 17 metų buvo šio skyriaus pirmininku.

Nuo 1990 metų Jonas Grinevičius dirbo Kauno 
Endokrininių preparatų gamykloje mokslinės techninės 
informacijos specialistu. Po gamyklos reorganizacijos 
perėjo dirbti į Valstybinę vaistų kon trolės tarnybą, ruošė 
ir redagavo farmakopėjos straipsnių rinki nius, iki pat 
savo sunkios ligos.

Provizorius J. Grinevičius buvo labai darbštus, 
kruopštus ir atsakingas darbuotojas, malonus kolega, 
geras šeimos tėvas ir vyras. Su žmona biologe Nijole 
Linkevičiūte užaugino du sūnus – Marių ir Giedrių, kurie 
tapo inžinieriais.

Jonas Grinevičius paskelbė daug straipsnių moksline 
ir popu liaria medicinine tematika. Kartu su H. Dudėnu ir 
S. Gudavičiumi parengė spaudai 944 pusl. katalogą „Vais-
tingieji augalai“ (1976 m.) su L. Jodkoniu ir Z. Augutavi-
čiumi knygą „Anatominė terapinė che minė veterinarinių 
preparatų sistema ir klasifikacija“ (1997 m.). 1993–1997 
m. vadovavo penkių Lietuvos farmacinių standartą rengi-
mo grupėms (veterinarinių preparatų klasifikavimo, vaistų 
pa kuotės, farmakopėjos straipsnių rengimo klausimais). 
Redagavo ir parengė spaudai 1975–1990 m. vykusių 
konferencijų bei mokslinių straipsnių rinkinius lietuvių ir 
rusų kalbomis. Redagavo Kauno medicinos akademijoje 
rengtas spaudai knygas „Vaistų vartojimas, nepageidau-
jami efektai, sąveika“ (1992 m.), „Vaistų technologija“ 
II t. (1996 m.). VVKT leidinius „Farmakopėjos straipsnių 
rinkinį“ (2002 m.) ir kitus leidinius.

Kartu su prof. J. Rafes ir kitais autoriais buvo išra-
dimo „Bio loginis preparatas paršelių dispepsijos profi-
laktikai ir gydymui“ autorius.

Prov. Jonas Grinevičius domėjosi kraštotyra ir fo-
tografija.

2012 m. sausio 29 d. Jono Grinevičiaus žemiškieji 
palaikai buvo palaidoti Kaune, Panemunės kapinėse.

Lietuvos Farmacijos Sąjunga reiškia nuoširdžią 
užuojautą Jono Grinevičiaus žmonai, vaikams ir visiems 
artimiesiems. Tegul jam būna lengva Lietuvos žemė, o 
jo atminimas gyvas jų artimųjų, ben dradarbių ir jį paži-
nojusiųjų atmintyje.

Regina Žukienė
Socialinių mokslų daktarė

išėjo anapiLin

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=401627
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informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu 
Nr. 1057 (Žin., 2011, Nr. 113-5318), Lietuvos Respublikos 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

II. ESPBI IS naudotojų įgaliojimai, teisės ir pareigos
6. ESPBI IS naudotojai (išskyrus pacientus) turi teisę rinkti, 
tvarkyti, perduoti, saugoti ar kitaip naudoti ESPBI IS elek-
troninę informaciją tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas. 
ESPBI IS naudotojai – pacientai turi teisę peržiūrėti savo pačių 
elektroninę sveikatos istoriją.
7. ESPBI IS naudotojams draudžiama savavališkai rinkti, 
tvarkyti, perduoti, saugoti ar kitaip naudoti ESPBI IS elek-
troninę informaciją.
8. Pagal vykdomas funkcijas ESPBI IS naudotojams suteikia-
mi prieigos prie duomenų įgaliojimai:
8.1. tvarkyti visus ESPBI IS duomenis;
8.2. tvarkyti ESPBI IS duomenis, išskyrus ypatinguosius 
asmens duomenis;
8.3. peržiūrėti savo ESPBI IS duomenis.
9. ESPBI IS naudotojams, turintiems įgaliojimą tvarkyti visus 
ESPBI IS duomenis, suteikiama teisė:
9.1. HTTPS protokolu vykdyti ESPBI IS duomenų, įskaitant 
ypatinguosius asmens duomenis, paiešką ir peržiūrą;
9.2. spausdinti arba kitomis elektroninėmis priemonėmis teikti 
informaciją ar pažymas, parengtas pagal ESPBI IS duomenų 
bazėse esančius duomenis, įskaitant ypatinguosius asmens 
duomenis;
9.3. įvesti, koreguoti, taisyti, keisti, atnaujinti ESPBI IS duo-
menis, įskaitant ypatinguosius asmens duomenis.
10. SPBI IS naudotojams, turintiems įgaliojimą tvarkyti duo-
menis, išskyrus ypatinguosius asmens duomenis, suteikiama 
teisė:
10.1. tikrinti taikomųjų programų, užtikrinančių ESPBI IS 
veiklą, darbą, šalinti klaidas, stebėti ESPBI IS paslaugų pri-
einamumą;
10.2. dirbti su ESPBI IS testavimo duomenų baze;
10.3. HTTPS protokolu vykdyti ESPBI IS duomenų, išskyrus 
ypatinguosius asmens duomenis, paiešką ir peržiūrą;
10.4. spausdinti arba kitomis elektroninėmis priemonėmis teikti 
informaciją ar pažymas, parengtas pagal ESPBI IS duomenų 
bazėse esančius duomenis, išskyrus ypatinguosius asmens 
duomenis.
11. ESPBI IS naudotojams – pacientams suteikiama teisė 
HTTPS protokolu peržiūrėti savo pačių elektroninę sveikatos 
istoriją.
12. Konkrečios ESPBI IS naudotojų, turinčių teisę rinkti, 
tvarkyti, perduoti, saugoti, ar kitaip naudoti ESPBI IS elektro-
ninę informaciją, teisės nustatomos pagal ESPBI IS naudotojų 
vykdomas funkcijas.
13. Kiekvienas ESPBI IS naudotojas, jungdamasis prie ESPBI 
IS duomenų bazių, ESPBI IS privalo atlikti tapatumo nustatymo 
procedūrą, t. y. nurodyti ESPBI IS naudotojo vardą ir slaptažodį 
arba jungtis su kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu. 
14. ESPBI IS naudotojai, turintys teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, 
saugoti ar kitaip naudoti ESPBI IS elektroninę informaciją, 
privalo laikytis ESPBI IS saugos dokumentuose ir kituose teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų.
15. ESPBI IS naudotojai privalo užtikrinti ESPBI IS ir joje 

esančių duomenų saugumą.

III. ESPBI IS naudotojų supažindinimo su saugos doku-
mentais tvarka

16. ESPBI IS naudotojus, turinčius teisę rinkti, tvarkyti, 
perduoti, saugoti ar kitaip naudoti ESPBI IS elektroninę 
informaciją, su ESPBI IS saugos dokumentais supažindina 
ESPBI IS saugos įgaliotiniai.
17. Šios Naudotojų administravimo taisyklės skelbiamos VĮ 
Registrų centro tinklalapyje www.registrucentras.lt ir Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje 
www.sam.lt.
18. ESPBI IS naudotojai su ESPBI IS saugos dokumentais 
supažindinami pasirašytinai.
19. ESPBI IS naudotojai pakartotinai su ESPBI IS saugos 
dokumentais supažindinami tik pasikeitus duomenų saugą 
reguliuojantiems teisės aktams.

IV. Saugaus duomenų teikimo ESPBI IS naudotojams 
kontrolės tvarka

20. ESPBI IS naudotojų registravimo ir išregistravimo tvar-
ka:
20.1. ESPBI IS naudotojus (išskyrus pacientus) įregistruoja 
ir išregistruoja Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 
įsakymu paskirtas ESPBI IS administratorius (toliau – RC 
ESPBI IS administratorius), įstaigos, kurioje dirba ESPBI IS 
naudotojas, vadovo prašymu (1 priedas);
20.2. ESPBI IS naudotojui RC ESPBI IS administratorius 
suteikia ESPBI IS naudotojo vardą ir laikiną slaptažodį;
20.3. kiekvienam ESPBI IS naudotojui suteikiamas nesikar-
tojantis vardas;
20.4. kiekvienas ESPBI IS naudotojas privalo naudoti tik jam 
suteiktą ESPBI IS naudotojo vardą. Naudoti svetimą vardą 
griežtai draudžiama;
20.5. ESPBI IS naudotojų vardai kaupiami ir registruojami 
centralizuotai, elektroniniame registracijos žurnale, kurį pildo 
RC ESPBI IS administratorius;
20.6. RC ESPBI IS administratoriaus suteiktas laikinas slap-
tažodis galioja iki ESPBI IS naudotojo pirmo prisijungimo 
prie informacinės sistemos;
20.7. pacientai ESPBI IS naudotojais įsiregistruoja pirmo 
prisijungimo prie ESPBI IS metu, jungdamiesi per ESPBI 
IS portalą.
21. ESPBI IS naudotojai prie ESPBI IS jungiasi naudodamiesi 
kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu arba kita lygiaverte 
identifikavimo priemone. 
22. Reikalavimai ESPBI IS naudotojų slaptažodžiui, jo galio-
jimo trukmei, keitimui ir saugojimui:
22.1. RC ESPBI IS administratorius suteiktą laikiną slaptažodį 
ESPBI IS naudotojui perduoda elektroniniu paštu;
22.2. ESPBI IS naudotojas, pirmą kartą jungdamasis prie 
ESPBI IS, laikiną slaptažodį privalo pakeisti; 
22.3. slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai;
22.4. slaptažodį turi sudaryti trijų grupių iš galimų keturių 
(didžiosios ir mažosios raidės, skaičiai bei specialūs ženklai) 
simboliai;
22.5. slaptažodis turi būti keičiamas kas 90 dienų. ESPBI IS 
naudotojo teisės sustabdomos, jei slaptažodis nepakeičiamas 
laiku;
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22.6. slaptažodžiui sudaryti negalima naudoti asmeninės in-
formacijos (pvz., savo ar vaiko gimimo datos, gyvenamosios 
vietos adreso sudėtinių dalių, namo, buto numerio, vaikų 
vardų ir t. t.);
22.7. ESPBI IS naudotojas slaptažodį turi įsiminti. Draudžia-
ma slaptažodį užsirašyti ar pasakyti kitam asmeniui;
22.8. kilus įtarimui, kad slaptažodis galėjo būti atskleistas, 
ESPBI IS naudotojas turi nedelsdamas slaptažodį pakeisti;
22.9. pasirinkdamas ar keisdamas slaptažodį, ESPBI IS nau-
dotojas turi bent kartą slaptažodį pakartoti;
22.10. draudžiama naudoti jau naudotus slaptažodžius;
22.11. slaptažodžiai ESPBI IS turi būti saugomi naudojant 
maišos funkcijas.
23. ESPBI IS naudotojų, turinčių teisę rinkti, tvarkyti, perduo-
ti, saugoti ar kitaip naudoti ESPBI IS elektroninę informaciją, 
teisių dirbti su elektronine informacija suteikimas:
23.1. prieigos teisės dirbti su ESPBI IS elektronine informa-
cija darbuotojui gali būti suteiktos tik pasirašius pasižadėjimą 
saugoti ESPBI IS tvarkomų duomenų paslaptį, laikytis duo-
menų saugos reikalavimų (toliau – pasižadėjimas) (2 priedas) 
bei pasirašytinai susipažinus su ESPBI IS duomenų saugos 
nuostatais;
23.2. įstaigos vadovas prašymą dėl darbuotojui reikalingų 
suteikti prieigos teisių kartu su darbuotojo pasirašytu pa-
sižadėjimu pateikia ESPBI IS saugos įgaliotiniui, kuris jį 
patvirtina;
23.3. įstaigos vadovas darbuotojo pasižadėjimą perduoda sau-
goti už personalą atsakingiems darbuotojams, o prašymą – RC 
ESPBI IS administratoriui;
23.4. darbuotojui, perėjusiam dirbti į kitas pareigas arba 
suteikiant papildomas prieigos teises, jos pakeičiamos (sutei-
kiamos) ta pačia tvarka. Pasižadėjimo antrą kartą pasirašyti 
nereikia.
24. ESPBI IS naudotojų, turinčių teisę rinkti, tvarkyti, perduo-
ti, saugoti ar kitaip naudoti ESPBI IS elektroninę informaciją, 
teisių dirbti su elektronine informacija ribojimas:
24.1. keičiantis ESPBI IS naudotojo pareiginėms funkcijoms 
turi būti peržiūrimos jo teisės dirbti su elektronine informa-
cija;
24.2. ESPBI IS naudotojų, kurių vardai nenaudojami ilgiau 
kaip 90 dienų, teisės dirbti su elektronine informacija su-
stabdomos;
24.3. ESPBI IS naudotojui prieigos teisės dirbti su elektronine 
informacija sustabdomos, kai ESPBI IS naudotojas yra nėštu-
mo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, kai 
atliekamas ESPBI IS naudotojo veiklos tyrimas ir pan.; 
24.4. pasibaigus ESPBI IS naudotojo darbo santykiams, 
ESPBI IS naudotojui teisės dirbti su elektronine informacija 
panaikinamos;
24.5. apie prieigos teisių dirbti su ESPBI IS elektronine infor-
macija panaikinimą ar laikiną sustabdymą ESPBI IS naudotojo 
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo elektroniniu laišku 
informuoja RC ESPBI IS administratorių paskutinę ESPBI 
IS naudotojo darbo dieną.

__________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAU-
GOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO 
Nr. 159 „DĖL LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTI-
NIŲ PREPARATŲ JOMS GYDYTI, KOMPENSUOJA-
MŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJA-
MŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠY-
MO Į SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-794
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų ir 
kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, kompen-
suojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-
3764; 2012, Nr. 63-3189):

1. Išdėstau 1.3 punktą taip:
„1.3. Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo 

sąrašus formą;“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Ligų ir kompensuo-

jamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos apraše:

2.1. Išdėstau 1 punktą taip:
„1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms 

gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuo-
jamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų 
keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paraiškų 
ir dokumentų pateikimo siekiant ligas, sindromus, būkles 
(toliau – ligos), vaistinius preparatus įrašyti arba išbraukti 
iš Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti 
sąrašo (A sąrašas), vaistinius preparatus išbraukti iš Kompen-
suojamųjų vaistinių preparatų sąrašo (B sąrašas), medicinos 
pagalbos priemones – Kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių sąrašo (C sąrašas) (A, B ir C sąrašai toliau – Sąra-
šai), vaistinius preparatus įrašyti arba išbraukti iš Rezervinio 
vaistų sąrašo, nustatyti, pakeisti nustatytas skyrimo sąlygas 
ir (ar) kompensavimo lygį, Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) 
Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių 
kompensavimo komisijos (toliau – Komisija) sudėtį, paraiškų 
nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarką, vaistinių preparatų 
kompensavimo trukmę ir kompensavimo įvertinimo kriterijus, 
reikalavimus.“

2.2. Išdėstau 3 punkto penktąją pastraipą taip:
„Pareiškėjas – vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas 

ar jo atstovas, medicinos pagalbos priemonių gamintojas ar jo 
atstovas, teikiantis paraišką ir dokumentus šio Aprašo nustaty-
ta tvarka ir atsakantys už pateiktų dokumentų teisingumą.“

2.3. Išdėstau 17 punkto pirmąją pastraipą taip:
„17. Jei nustatoma, kad vaistinio preparato terapinė vertė 

yra didesnė arba lygi 9 balams, medicinos pagalbos priemo-
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nės funkcinė vertė – 9 balams, Valstybinė ligonių kasa teikia 
Komisijai informaciją apie:“.

2.4. Išdėstau 29 punktą taip:
„29. Kai vaistinio preparato terapinė vertė didesnė arba 

lygi 11 balų ir farmakoekonominė vertė didesnė arba lygi 
4 balams, o jo kompensavimas didins PSDF biudžeto išlaidas, 
priimamas sprendimas įrašyti vaistinį preparatą į Rezervinį 
vaistų sąrašą. Apie priimtą Komisijos sprendimą pareiškėjas 
informuojamas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo 
dienos. Pareiškėjas, nesutikdamas su Komisijos sprendimu 
įrašyti vaistinį preparatą į Rezervinį vaistų sąrašą, turi teisę 
kreiptis dėl sprendimo persvarstymo šio Aprašo 41 ir 42 punk-
tuose nustatyta tvarka. Rezervinis vaistų sąrašas skelbiamas 
Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje http://www.sam.lt/ 
Informacija apie Rezervinį vaistų sąrašą atnaujinama ne rečiau 
kaip vieną kartą per mėnesį. Už šios informacijos atnaujinimą 
atsakingas Farmacijos departamentas.“

2.5. Išdėstau 39 punktą taip:
„39. Apie Komisijos priimtą sprendimą siūlyti įrašyti ar ne-

įrašyti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę 
į Sąrašus ar išbraukti juos iš Sąrašų, pakeisti kompensavimo 
lygį, skyrimo sąlygas pareiškėjas informuojamas Apraše 
nurodytais terminais. Jeigu priimamas sprendimas siūlyti 
neįrašyti ligos, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos 
priemonės į Sąrašus, išbraukti ligą, vaistinį preparatą ar medi-
cinos pagalbos priemonę iš Sąrašų, sumažinti kompensavimo 
lygį, sugriežtinti ar palikti galioti esamas vaistinio preparato 
ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygas (toliau – 
neigiamas sprendimas), nurodomi tokio sprendimo priėmimo 
argumentai ir motyvai. Priimdama neigiamą sprendimą, Ko-
misija vadovaujasi analogiškais kriterijais, kaip ir priimdama 
sprendimą siūlyti įrašyti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos 
pagalbos priemonę į Sąrašus.“

2.6. Išdėstau 72 punktą taip:
„72. Farmacijos departamentas Sveikatos apsaugos minis-

terijos interneto svetainėje, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 
po sprendimo priėmimo, skelbia įvykusio Komisijos posėdžio 
darbotvarkę ir pateikia posėdžio protokolo santrauką, kurioje 
nurodoma: darbotvarkėje įrašyti svarstyti klausimai ir kiekvie-
no svarstyto klausimo nutarimo būsena (nutarta svarstymą 
tęsti; nutarta svarstymą baigti ir priimtas sprendimas teikti 
siūlymą sveikatos apsaugos ministrui, nurodant siūlymo esmę 
(pritarti kompensuoti, nekompensuoti, keisti skyrimo sąlygas, 
išbraukti iš Sąrašų).“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Paraiškos įrašyti vais-
tinį preparatą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų 
joms gydyti sąrašą (A sąrašą) formoje:

3.1. Išdėstau pavadinimą taip:
„PARAIŠKA ĮRAŠYTI VAISTINĮ PREPARATĄ Į KOM-

PENSAVIMO SĄRAŠUS“
3.2. Išdėstau pirmąją pastraipą taip:
„Prašome įrašyti vaistinį preparatą ...................................
    (vaistinio preparato ben-

drinis pavadinimas)
į kompensavimo sąrašus.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 
RAIMONDAS ŠUKYS

___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO

Į S A K Y M A S 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTRO 2002 M. KOVO  

8 D. ĮSAKYMO Nr. 112 „DĖL RECEPTŲ RAŠYMO 
IR VAISTŲ BEI KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS 
PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) 

GYVENTOJAMS“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-806
Vilnius

1. P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuo-
jamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) 
gyventojams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 
112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gy-
ventojams“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013, Nr. 51-1959, Nr. 52; 
2003, Nr. 12-451; 2004, Nr. 70-2467, Nr. 106-3951; 2005, 
Nr. 135-4867; 2006, Nr. 60-2154, Nr. 81-3219, Nr. 82, Nr. 
125-4763; 2007, Nr. 68-2691; 2009, Nr. 22-868, Nr. 73-2984, 
Nr. 91-3937; 2010, Nr. 12-593, Nr. 55-2709, Nr. 157-8003; 
2011, Nr. 129-6122):

1.1. Papildau šiuo 41 punktu:
„41. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) šių taisyklių 

nustatyta tvarka teikti farmacines paslaugas ir parduoti (išduo-
ti) vaistinius preparatus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka 
prižiūrimas vaistininko.“

1.2. Įrašau 11, 42, 50, 58, 60, 67, 691, 71, 74, 75.1, 75.2, 
76, 78, 82, 93, 96, 97, 98, 99, 100 punktuose vietoj žodžio 
„vaistininkas“ atitinkamais linksniais žodžius „farmacijos 
specialistas“ atitinkamais linksniais.

1.3. Išdėstau 66 punktą taip:
„66. Vaistinius preparatus vaistinėje turi teisę parduoti 

(išduoti) tik farmacijos specialistas.“
1.4. Išdėstau 83 punktą taip:
„83. Jei kyla neaiškumų dėl recepte išrašyto vaisto pavadi-

nimo, stiprumo, vaistų suderinamumo ir kt., farmacijos speci-
alistas privalo juos išsiaiškinti su receptą išrašiusiu gydytoju. 
To padaryti nepavykus, vaistininkas pats sprendžia, ar išduoti 
vaistų. Jei vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui) nepa-
vyksta išsiaiškinti neaiškumų su receptą išrašiusiu gydytoju, 
vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) dėl vaistų išdavimo 
turi konsultuotis su jį prižiūrinčiu vaistininku.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rug-
sėjo 6 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 
RAIMONDAS ŠUKYS

_________________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS AP-
SAUGOS MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSA-

KYMO Nr. V-494 „DĖL GEROS VAISTINIŲ PRAKTI-
KOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-835
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-494 „Dėl Geros 
vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-
2690, Nr. 100-4091; 2009, Nr. 159-7214; 2010, Nr. 22-1025, 
Nr. 99-5163; 2011, Nr. 72-3487; 2012, Nr. 19-881):

1.1. Išdėstau 2.2.3 punktą taip:
„2.2.3. VIII skyrius „Farmacinė rūpyba“ įsigalioja 2015 

m. sausio 1 d.“
1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Geros vaistinių 

praktikos nuostatuose:
1.2.1. Papildau šiuo 21 punktu:
„21. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) šių nuostatų 

nustatyta tvarka teikti farmacines paslaugas, parduoti (išduo-
ti) vaistinius preparatus, gaminti ekstemporalius vaistinius 
preparatus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimas 
vaistininko.“

1.2.2. Papildau 3 punktą nauja penktąja pastraipa (ankstes-
niąsias penktąją ir šeštąją pastraipas laikau atitinkamai šeštąja 
ir septintąja pastraipomis):

„Oficina – vaistinės patalpa, kurioje parduodami (išduo-
dami) gyventojams vaistiniai preparatai ir vaistinių prekės ir 
kurioje gali būti laikomas nedidelis jų kiekis.“

1.2.3. Išdėstau 20.1 punktą taip:
„20.1. nereceptinių vaistinių preparatų savitarnos vietoje 

visą darbo laiką turi būti farmacijos specialistas, teikiantis 
gyventojams farmacinę paslaugą;“.

1.2.4. Išdėstau 21 punktą taip:
„21. Ant oficinoje savitarnos vietoje laikomų vaistinių pre-

paratų pakuotės arba prie vaistinio preparato pakuočių grupės 
turi būti nurodyta vaistinio preparato pardavimo kaina.

Apie receptinių vaistinių preparatų kainas gyventojai turi 
būti informuojami, kaip nurodyta šių nuostatų 321 ir 322 
punktuose. Nereceptinio vaistinio preparato, laikomo oficinoje 
ne savitarnos vietoje, pardavimo kaina turi būti nurodoma ant 
vaistinio preparato pakuotės ar prie vaistinio preparato pakuo-
čių grupės, išskyrus atvejus, kai apie nereceptinio vaistinio 
preparato, laikomo oficinoje ne savitarnos vietoje, pardavimo 
kainą informuojama kompiuterio monitoriaus ekrane, kaip 

nustatyta šių nuostatų 322 punkto antrojoje pastraipoje.“
1.2.5. Išdėstau 26 punktą taip:
„26. Parduodamas (išduodamas) gyventojui vaistinius 

preparatus farmacijos specialistas turi teikti farmacinę pa-
slaugą.“

1.2.6. Papildau šiuo 65.121 punktu:
„65.121. vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiamos 

farmacinės paslaugos, vaistinių preparatų pardavimo (išda-
vimo), ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos priežiūra 
(procedūroje aiškiai aprašomi vaistininko veiksmai, kuriuos 
jis atlieka vaistinėje siekdamas užtikrinti, kad vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) teikiamos farmacinės paslaugos, 
vaistinių preparatų pardavimas (išdavimas) ir ekstemporalių 
vaistinių preparatų gamyba atitiktų teisės aktų reikalavi-
mus);“.

1.2.7. Išdėstau 66 punktą taip:
„66. Šių nuostatų 65.7, 65.71, 65.72, 65.8, 65.11 ir 65.121 

punktuose nurodyti procesai aprašomi procedūrose tik tuo 
atveju, jei jie vaistinėje vykdomi.“

1.2.8. Įrašau 52.4, 29, 30, 32, 34, 35, 36.2, 36.3, 37.1, 37.2, 
37.3, 37.4, 37.6, 39, 41 punktuose vietoj žodžio „vaistinin-
kas“ atitinkamais linksniais žodžius „farmacijos specialistas“ 
atitinkamais linksniais.

1.2.9. Išdėstau 1 priedo *** pastabą taip:
„***Pirmoje eilutėje, išskirtoje iš kitų eilučių kita 

spalva ar paryškintomis raidėmis, nurodomas pigiausias 
kompensuojamasis vaistinis preparatas arba pigiausia kom-
pensuojamoji medicinos pagalbos priemonė, kaip nurodyta 
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne arba kaip 
nurodyta Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 
kainyne, arba atsižvelgiant į priemokos, kurią pacientas moka 
įsigydamas vaistinį preparatą vaistinėje, dydį, žemiau – visi 
kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamo-
sios medicinos pagalbos priemonės, kaip nurodyta Kompen-
suojamųjų vaistinių preparatų kainyne arba kaip nurodyta 
Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyne, 
ar priemokos, kurią pacientas moka įsigydamas vaistinį 
preparatą vaistinėje, dydžio didėjimo tvarka (atsižvelgiant į 
dozuotę). Jei yra keli kompensuojamieji vaistiniai preparatai 
ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, kurių 
paciento mokamos priemokos dydžiai vienodi, jie išdėstomi 
žemyn abėcėlės tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.9 punktas įsigalioja 
2012 m. lapkričio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
RAIMONDAS ŠUKYS

___________________

oFIcIalI kronIka

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162242
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=166678
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204752
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232418
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=237081
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265828
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276713
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280923
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287282
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300205
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=338086
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346777
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350421
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364624
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372125
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390177
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=409556
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300204
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300204
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304739
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362669
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365753
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379699
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=401300
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418271
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Violeta Katilienė gimė 1932 m. vasario 14 d. 
Molėtuose, mokytojos Kotrynos ir ekonomisto 
Henriko Kersnauskų šeimoje, 1949 m. baigė Kau-
no trečiąją mergaičių gimnaziją ir įstojo į Kauno 
universiteto Farmacijos fakultetą. 1954 m. gavo 
provizorės diplomą.

Jauna specialistė pradėjo dirbti chemike Kauno 
mėsos kombinato organopreparatų cecho laborato-
rijoje. Ištekėjusi už architekto 
Sigito Katiliaus 1958 m. persi-
kėlė į Panevėžį ir dirbo įvairų 
far macinį darbą vaistinėse 
– nuo asistento iki vaistinės 
valdytojos.

Buvo darbšti, iniciatyvi 
ir plataus akiračio, todėl kai 
su šei ma 1969 m. persikėlė į 
Vilnių, buvo paskirta Darbo 
mokslinio organizavimo ir eko-
nominių tyrimų laboratorijos 
„Farmacija“ Konjunktūros ir 
informacijos skyriaus vedėja, 
o 1982 m. – šios laboratorijos 
va dove. 1984 m. laboratoriją 
panaikinus, dirbo naujai įsteig-

to Vyriau siosios farmacijos valdybos Informacijos 
skyriaus viršininke.

Violeta Katilienė yra farmacinės informacijos 
organizavimo Lie tuvoje pradininke. Jai vadovau-
jant buvo pradėti steigti farmacinės informacijos 
kabinetai gydymo įstaigose, vaistinėse.

Farmacijos specialistams ir gydytojams buvo 
gerai žinoma ir ver tinama jos vadovaujamo labo-

Tie metai kaip upėse 
vandenys

kuo toliau, tuo plačiau 
išsilieja,

Ir ateina darbais ir 
svajonėm subrendęs

gražus Jubiliejus

Sveikiname Lietuvos farmacijos sąjungos 
Gerbės narę provizorę VIOLETA KATILIENĘ 

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga

jubIlIejaI

ratorijos „Farmacija“ skyriaus leidybinė veikla. 
Pastoviai buvo išleidžiamos vaistų anotacijos, 
farmacinę veiklą reglamentuojantys dokumentai ir 
nuostatai, kasmetines farma cijos veiklos konjunk-
tūrinės ataskaitos, konferencijų ir suvažiavi mų 
medžiaga ir kiti leidiniai. Ypač populiarus buvo 
leidiniai „Vaistų anotacijos“ ir 5 jų papildymai, di-
deliu 12 000 egz. tiražu, 1982 metais išleistas 537 
preparatų žinynas „Vaistingieji preparatai“ (712 
psl.), taip pat 12 000 egz. tiražu, „Gatavi vaistei“, 
„Minera liniai vandenys“ ir kiti leidiniai.

Violeta Katilienė aktyviai dalyvavo Respubli-
kinės mokslinės far macininkų draugijos veikloje, 
vadovavo jos Spaudos ir informacijos komisijai, 
daugelį metų buvo šios draugijos Vilniaus krašto 
skyriaus pirmininke, buvo Vilniaus medicinos 
draugijos valdybos narė. Daug rašė į spaudą, 
skaitė pranešimus įvairiuose renginiuose, nuolat 
kė lė savo profesinę kvalifikaciją. Jai buvo suteikta 
aukščiausia pro vizorės-farmacinio darbo organi-
zatorės kvalifikacinė kategorija.

Nuo 1986 m. Violeta Katilienė Vilniaus „Šal-
tinio“ vaistinės provizorė-konsultantė. Čia įrengė 
farmacinės informacijos kabinetą kurio darbą labai 
vertino gydytojai.

Už nuopelnus farmacijos sistemai jai buvo 
suteiktas Lietuvos farmacijos sąjungos garbės 
nario vardas, o 1997 m. Violeta Katiliene buvo 
pripažinta „Nusipelniusio farmacijos specialisto“ 
konkurso laureate, 2001 m. išėjo į pensiją.

Jaunystėje aktyviai sportavo. Ne kartą dalyva-
vo Kauno miesto, Medicinos instituto ir Lietuvos 
lengvaatlečių rinktinėse ir gynė Lietuvos garbę 
varžybose.

Su vyru Sigitu užaugino dukterį Dainą, archi-
tektę, ir susilaukė vaikaičių Jono ir Miglės.

Violeta Katilienė jaunatviška, besidominti Lie-
tuvos farmacijos ir politikos problemomis.

Gražaus gyvenimo Jubiliejaus proga linkime 
mielai mūsų Kolegei stiprios sveikatos, ilgų pras-
mingų gyvenimo metų, laimes ir sėk mės jai ir jos 
gražiai šeimai.

LFS Valdyba

jubIlIejaI
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Charkovo Nacionalinio farmacijos universiteto studentai Vilniuje

Aplankėme Krokuvos Jogailos universiteto Farmacinės chemijos 
katedros profesorių M. Pavlovskį jo darbo kabinete

Krokuvos Jogailos universiteto Farmacijos muziejuje

Krokuvos Jogailos universiteto Farmacijos muziejuje

Lvovo D. Halickio medicinos universitete prie Centrinių rūmų

Lvovo D. Halickio medicinos universitete prie paminklo medikams

Lvovo D. Halickio medicinos universitete vaistinių augalų sode

Lvovo istorinėje vaistinėje

Oficialus priėmimas Charkovo Nacionalinio farmacijos universiteto  
(CNFU) Rektoriaus akademiko profesoriaus V. Černych kabinete

Rektoriaus kabinete su bendradarbiais

Farmacinės chemijos katedroje
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ką Rašė FaRmacijos žinios pRieš 70 metų ką Rašė FaRmacijos žinios pRieš 70 metų
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ką Rašė FaRmacijos žinios pRieš 70 metų

Vaistų prieinamumas Estijoje
Kristiina Sepp

Estijos vaistinių asociacija
BaltPharm Forum 2012
(Pranešimo santrauka)

Vaistinių išsidėstymas 
Estijoje

Vaistininkų skaičius per 
pastaruosius 7 metus dirbančius 

pastoviose vietose

Medicininių produktų 
mažmeninės prekybos antkainių 

ribinės vertės

Vaistinių skaičiaus mažėjimas 
2005-2012

Ar vidutinis mažmeninės prekybos antkainio 
vidurkis turi pasilikti tarp 21-25% ?

2002 m. mažmeninės prekybos antkainio 
vidurkis buvo 24% 

2010 m. mažmeninės prekybos antkainio 
vidurkis buvo 16% 

(Source: Ministry of Socail Affairs)

Vaistinių pasiskirstymas 
vaistinių tinkluose

Vaistinių savininkai

Iš lFs veIklos
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kas, kuR, kada

Lietuviai sukūrė vaistą. Šalies 
biofarmacijos bendrovė „Sicor Biotech", TEVA 
grupės narė, po trejų metų pastangų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose užregistravo Lietuvoje 
sukurtą ir gaminamą vaistą filgrastimą, skirtą 
onkologinėms ligoms gydyti. Registraciją 
patvirtino JAV Maisto ir vaistų administracija 
(FDA). Tai – pirmasis Lietuvos farmacijos 
istorijoje vietinis vaistas, registruotas JAV, o kartu 
ir pirmasis biofarmacinis filgrastimo preparatas, 
per pastaruosius 10 metų registruotas šioje šalyje.

Austrijos farmacijos žurnalas (OAZ) 
liepos mėnesio numeryje pateikė informaciją, kad 
baigėsi 4 metus besitęsęs teisinis ginčas su JAV 
Maisto ir vaistų administracija (FDA) dėl į šią šalį 
įvežto aspirino su augalinių priedu (fitosteroliu). 
Preparatas vadinosi „Bayer′io aspirinas su 
privalumais širdžiai“. Kitas aspirino preparatas 
savo sudėtyje turėjo kalcio ir buvo pavadintas 
„Bayer′io mažos dozės aspirinas moterims + 
kalcis“. FDA juos įvertino kaip naujus preparatus 
kuriems būtina registracijos procedūra. Ieškant 
kompromiso abi pusės nutarė sudaryti taikos 
sutartį, o Bayer kompanija turi sumokėti 12,3 
mln. eurų dydžio baudą.

Rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankėsi 
Ženevos universiteto profesorius Leonardo 
Scapozza su šeima. Jis aplankė LSMU, kur prof. 
E. Tarasevičiumi aptarė doktoranto L. Šlepiko 
vykdomo mokslinio darbo eigą. Svečias pabūvojo 
ir Europos parke.

LSMU dėstytojų ir studentų delegacija 
apsilankė Ženevos universiteto Farmacijos 
mokslų fakultete, kuriame stažuojasi doktorantas 
Liudas Šlepikas. Svečiai buvo supažindinti su 
naujausia vaistų kūrimo ir analizės aparatūra, 
susitiko su fakulteto mokslininkais ir aptarė 
būsimo bendradarbiavimo galimybes.

Naujos vaistinės

Draudimas atidayti naujas vaistines 
 (nuo 2006 m.) 

Ne daugiau 3000 gyventojų vienai visuomenės 
vaistinei miestuose 

500 m iki kitos vaistinės miestuose
1 km iki kitos vaistinės ne miestuose

Ar prasminga diskusija panaikinti apribojimus?

PSO padarė išvada, kad pacientų priemoka Estijoje 
yra per didelė 

Generinių vaistų pakaita leidžia taupyti lėšas ir 
sumažinti vaistų kainas 

Estijoje sveikatos draudimo fondas (ESDF) organizavo 
kampaniją tirint vaistų kainų skirtumus 2010-2011 m.

Farmacijos organizacijos organizavo kampaniją 
“Klausk apie savo vaistus” 2011m.

Didmenininkai privalo tiekti vaistus vaistinėms 
remiantis sutartimis su ESDF

Vaistininkas privalo pasiūlyti pigiausią vaistą
Gydytojai privalo recepte parašyti veikliąją medžiagą, 

o ne firminį pavadinimą

2007-2008 m. pacientų išlaidos vaistams kasmet 
didėjo 11%

2010 m. vaistų kainų vidurkis sumažėjo 2%
2011 m. vaistų kainų vidurkis buvo 3% mažesnis 

negu prieš metus
2011 m. gyventojas sutaupė vaistams 71.75 EUR 
Pacientai kasmet vartoja daugiau receptinių vaistų
Receptų skaičius per pastaruosius metus padidėjo
Medicinio paskyrimo laikymasis yra geresnis 

(efektyvesnis)
Pacientų priemokos sumažėjo

Ar tai sumažins vaistų kainas? 
Ar bus efektyvesnis aprūpinimas vaistais? 
Ar berecepčių vaistų kainos bus visur vienodos 
Vaistų pardavimas parduotuvėse reikalauja tokių 

pačių investicijų kaip vaistinėje 
Bendrieji reikalavimai
Fiksuoti antkainiai 
Blogas signalas visuomenei, kad vaistai yra saugi 

prekė 
Vaistų prieinamumas kitose šalyse yra daug 

griežtesnis.

Labiausiai gyventojai patenkinti vaistininko 
patarimais ir vaistinių darbu dienos bėgyje 85-90% 

Gydytojų sugebėjimas išrašyti tinkamus vaistus 81% 
Gyventojai nepatenkinti vaistini darbu naktį 36%
Didžiausia nepasitenkinimas-tai aukštos vaistų 

kainos 73% 
Apibendrinus galima teigti, kad gyventojai atenkinti 

dabartine situacija vaistinėse.

Generiniai vaistai

Generinės pakaitos rezultatai
Ar verta berecepčius vaistus 

pardavinėti parduotuvėse

Gyventojų skaičius tenkantis 
vienai vaistinei

Ar patenkinti gyventojai 
dabartinio vaistų pardavimo 

tvarka

Išvados

91% šalies vaistinių savininkų pritaria galiojančiam 
naujų vaistinių steigimo apribojimui

59% šalies vaistinių pažymėjo pablogėjusią ekonominę 
padėtį palyginus su 2009 m.

88% šalies vaistinių negali padengti veiklos išlaidų
71% šalies vaistininkų abėjoja ar jie išgyvens jei 

berecepčiai vaistai bus parduodami parduotuvėse
17% šalies vaistininkų gauna minimalų atlyginimą
34% vaistininkų gauna mažiau 500 eurų atlyginimą
36% vaistininkų pasirengę pakeisti profesiją dėl žemo 

atlyginimo

Thank you for your 
attention! 

Tänan tähelepanu eest! 
Ačiū už Jūsų dėmesį! 

Paldies par jūsu uzmanību!

Iš lFs veIklos
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FarmacIjos muzIejaI

Ši vaistinė-muziejus yra Lvovo centre,Rotušės aikštėje.Joje 
eksponuojama virš 3000 unikalių eksponatų, kuriuos rinko mokslininkai, 
farmacininkai ir kolekcionieriai-entuziastai. “Juodojo erelio” vaistinę 
1770 m. įkūrė karo vaistininkas magistras Natorpas. Šioje vaistinėje 
buvo gaminami ekstraktai, nuovirai, eleksyrai, tepalai, kosmetinės 
priemonės ir gydomieji vynai, jų tarpe garsusis “geležies vynas”. 
Farmacijos pramonės tuo metu dar nebuvo. Keitėsi šios vaistinės 
savininkai. Iki 1939 m. buvo vaistininkas Terleckis. Sovietiniais laikais 
vaistinė buvo nacionalizuota. 1966 m. šioje vaistinėje buvo įkurtas 
muziejus. Atlikus remonto ir restauravimo darbus ekspozicijai buvo 
skirta 16 salių, kurių bendras plotas 700 km. m.

Oficinoje yra vertingos freskos ir unikalios svarstyklės su Asklepijaus 
ir Higėjos skulptūromis. Veikiančioje oficinoje vaistininkai aptarnauja 
pacientus ir čia dar galima įsigyti senoviško „geležies vyno“.

Materialiniame kambaryje eksponuojami vaistinės indai, kuriuose 
buvo laikomi vaistai bei senovinių patentuotų vaistų pavyzdžiai.

Kitos patalpos stenduose pateikta medžiaga apie farmacijos 
vystymąsi Egipte, Graikijoje, Romoje, Artimuosiuose Rytuose ir 
Europoje.

Medinė galerija veda į keturaukštį fligelį, kuriame įkurta alchemijos 
laboratorija ir knygomis turtinga biblioteka su 3000 eksponatų.

Rūsyje yra eksponuojamos gydomųjų vynų statinės ir įvairios talpos 
stikliniai bei keraminiai indai.

Taigi, jei turistinė kelionė jus ves pro 
Lvovą, būtinai aplankykite šią vaistinę-
muziejų. Beje, Lvove dar yra išlikusios 
veikiančios vaistinės su senaisiais 
interjerais, kur pacientai mielai užsuka 
įsigyti modernių vaistų. Šių vaistinių 
ne tik gražūs interjerai, bet ir įdomūs 
pavadinimai.

„JUODOJO ERELIO“ VAISTINĖ-MUZIEJUS LVOVE

FarmacIjos muzIejaI

“Šv. Mikalojaus” vaistinė“Temidės” vaistinė

“Auksinio liūto” vaistinė

“Auksinės žvaiždės” vaistinė

“Marijos” vaistinė“Vengrijos karūnos” vaistinė

SENOSIOS LVOVO VAISTINĖS
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SVARBI INFORMACIJA 
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) 

Valdybos vardu noriu pakviesti Jus 
ateinančiais metais dalyvauti LFS 
organizuojamoje išvykoje kelti savo profesinę 
kvalifikaciją FIP 72-ajame Pasauliniame 
farmacijos mokslų ir praktikos kongrese 
Amsterdame, skirtame šios tarptautinės 
organizacijos įkūrimo 100-mečiui pažymėti. 
Kviečiu tinkamai suplanuoti atostogas arba 
komandiruotes, kad galėtumėte dalyvauti 
šiame renginyje. Numatomas kelionės laikas 
rugsėjo 28 - spalio 7. Kelionės autobusu metu 
aplankysime garsias ES šalių farmacijos 
įmones, farmacijos muziejus, vaistines. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į 
LFS raštinę.

El. paštas: LFSpharm@takas.lt


