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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

S v e i k i n u  v i s u s 
„Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo skaitytojus, 
sulaukus dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš 
spaudos 2018 metų rugsėjo 
mėnesį.

Svarbu mums, vienos 
seniausių žmonijos isto-
rijoje profesijų atstovams ypač jautriai ir atsakingai 
aptarnauti pacientus ir tuo būdu prisidėti prie mūsų 
profesijos prestižo kėlimo.

Šiame žurnalo numeryje Jūs rasite interviu su 
vaistininke Egle Rasa Dieninyte apie farmacijos 
sektoriaus aktualijas. Skaitytojams pateikiame medžiagą 
iš BaltPharm Forumo 2018, informaciją apie LFS 
XXXIII-ji suvažiavimą. Žurnale patalpinti fotoreportažai 
iš LFS Farmacijos dienų-2018.

Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 95 
metų ir su vaistininkais, dalyvavusiais Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrimo veikloje. Skaitytojai susipažins 
su dr. Reginos Žukienės memuarų tęsiniu. Patalpinti 
sveikinimai jubiliatams.

Žurnale patalpinta informacija apie įdomų farmacijos 
muziejų-istorinę vaistinę Gardine (Baltarusija).

Tradiciškai pateikiama medžiaga apie užsienio 
farmacijos naujienas bei oficiali kronika.

Laukiame naujų mūsų žurnalo skaitytojų, kurie 
perskaitę mūsų žurnalą sulauks  naujų   žinių šaltinio 
ir naujienų iš kolegų profesinės veiklos, ir farmacijos 
mokslo bei praktikos apžvalgos ir naudingų patarimų 
bei atsakymų į Jus dominančius klausimus.

Linkiu visiems mūsų žurnalo skaitytojams puikios 
sveikatos, sėkmės darbe ir asmeninės laimės atėjusiais 
2018 metais - Valstybės atkūrimo 100-čio metais!

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

„Lietuvos farmacijos žinios“ – Lietuvos farmacijos
sąjungos periodinis žurnalas, skirtas farmacijos

specialistams, tęsia „Farmacijos žinių“
(1923-1940) tradicijas
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R E D A K T O R I A U S  ŽO D I SMinčių aruodas

Jurgis Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d. netoli 
Skuodo. Iš pat mažens jį domino augalai. Dar vaikas 
būdamas, jis rinko juos, sodino, prižiūrėjo. Aukštųjų 
gamtos mokslų J. Pabrėžai, deja, neteko baigti. Po 
Kosciuškos sukilimo mokslas Lietuvos Vyriausiojoje 
mokykloje Vilniuje, kur tuo metu studijavo J. Pabrėža, 
nutrūko. Būsimasis botanikas atvažiavo į Varnių dvasinę 
seminariją, kur, pasimokęs porą metų, buvo įšventintas 
kunigu. Vikaravo įvairiose Žemaitijos parapijose, 
bendravo su žmonėmis, rinko medžiagą herbarui. Vėliau 
įstojo j Bernardinų vienuolyną Kretingoje. Sukaupęs 
daug medžiagos, J. Pabrėža sumanė parašyti botaniką, 
arba, jo paties žodžiais tariant, „auguminyčią“ žemaičių 
kalba. Tačiau pasirodė, kad vieniems augalams jis turėjo 
bent po kelis pavadinimus, o kitiems – nė vieno. Prof. J. 
Volfgango, savo artimo bičiulio, dukters padedamas, jis 
surinko daug senovės lietuvių mitologijos vardų ir ėmė 
jais vadinti kai kuriuos augalus, pvz.: Austėja, Patrimpas, 
Poklius ir kt. Nemaža naujadarų jis ir pats yra sukūręs.

Svarbiausią savo veikalą „Botanika arba Taislius 
auguminis“ J. Pabrėža baigė rašyti 1843 m. Dalis 
šio veikalo (augalų morfologija ir vardynas) buvo 
išspausdinta 1900 m. Amerikoje, jau praėjus pusei 
šimtmečio po autoriaus mirties (1849 m. spalio 30 
d.). Tai vienintelis spausdintas J. Pabrėžos mokslinis 
veikalas. M. Valančius „Žemaičių vyskupystėje“ mini, 
kad J. Pabrėža iš viso paliko nespausdintas 7 religinio 
turinio knygas ir 9 mokslines. Ypač vertingi jo botanikos 
terminų rinkiniai. Dėl žemaitiškų botanikos terminu 
rašybos norminimo J. Pabrėža tarėsi su D. Poška. 
Daugelis J. Pabrėžos sudarytų ne tik augalų sistematikos, 
bet ir anatomijos bei morfologijos terminų ir šiandien 
yra laikomi norminiais ir įtraukiami į botanikos terminų 
žodynus, pvz.: lapūnas, rinkys, terlytėlė ir kt.

Visi žino, kad žodis pavasaris – daiktavardis. J. 
Pabrėža pavasarinę sidabražolę (Potentilla verna) vadino 
daug(g)alė pavasarė, o pavasarinį kroką (Crocus vernus) 
– šiepron(a)s pavasaris. Iš to matyti, kad žodis pavasaris 
J. Pabrėžos raštuose vartojamas ne tik kaip daiktavardis, 
bet ir kaip būdvardis. Be to, J. Pabrėža vartojo ir būdvardį 
pavasarinis (plg. jo terminą ramon(a)s pavasarinis – 
Adonis vernalis). Lotynų kalbos žodį vernus jis vertė 
būdvardžiu pavasaris, o vernalis – pavasarinis.

Kunigaudamas įvairiose Žemaitijos vietose, J. 
Pabrėža pėsčias išvaikščiojo tolimiausius jos užkampius. 
Rinkdamas vaistažoles, sudarinėdamas herbarą, jis 
užrašė ir daug įdomių augalų pavadinimų. Vienas iš 
daugelio jo užrašytų augalų vardų – zunda. Šio augalo 
šaknis esanti panaši į ožio barzdą, todėl lotyniškai jis ir 
vadinamas Eryngium (graiku eryngos – ožio barzda).

Kazys  Gaivenis

Botaniko Jurgio  Pabrėžos 
mintys ir žodžiai

DIDŽIŲJŲ LIETUVOS MIESTŲ VARDAI

VILNIUS. Mūsų sostinė yra įsikūrusi dviejų upių 
– Neries ir Vilnios – santakoje. Su šiais upėvardžiais ir 
siejamas Vilniaus vardas. Toks siejimas visai suprantamas, 
nes yra žinoma, kad daugelis senų Lietuvos gyvenviečių, 
įsikūrusių prie upių arba ežerų, vadinamos jų vardais. 
Tačiau dabar ne visai aišku, kurios upės vardas davė 
pradžią miesto vardui. Neris, kaip žinoma, nuo ištakų iki 
Vilniaus vadinama Vilija. Lenkų kalbininkas J. Otrembskis 
mano, kad Vilniaus vardo senesnė lytis buvusi Vilinė, kuri 
esanti su priesaga -inė išvesta iš upės vardo Vilija. Tačiau 
ši Vilniaus etimologija kelia įvairių abejonių. Iki šiol 
patikimiausia, rodosi, Vilniaus vardą kildinti iš upės vardo 
Vilnia (dabar raštai ją „perkrikštijo“ į Vilnelę). Manoma, 
kad senesnė Vilniaus lytis yra buvusi moteriškos giminės: 
Vilnia. Taip Vilnių ir šiandien tebevadina kai kurie senieji 
Panevėžio, Šeduvos, Ramygalos, Ukmergės, Gervėčių 
(BTSR) vietiniai žmonės.

KAUNAS. Sis miesto vardas susilaukė įvairiausių 
aiškinimų, bet visiškai priimtino ir iki šiol neturime. Iš 
patikimesnių etimologijų minėtinas vokiečių kalbininko 
G. Studeraus bandymas vietovardžiui Kaunas surasti 
žemumos reikšmę. G. Studerus mano, kad lietuvių kalboje 
kažkada buvo žodis kaimus arba kaunąs, kuris ir turėjęs 
reikšti „žemas”. Tas, dabar jau išnykęs bendrinis žodis 
kaunus būtų giminė su latvių kauns „gėda“. G. Studeraus 
nuomone, nuo reikšmės „gėda“ iki reikšmės „žemas“ nėra 
labai toli (palyginkime, pavyzdžiui, gotų hauns „žemas, 
nusižeminęs“).

Antra visai patikima Kauno kilmės teorija aiškina, 
kad Kaunas yra asmenvardinis vietovardis: tai būtų 
gyvenamosios vietos vardas, atsiradęs iš asmenvardžio 
Kaunas vienaskaitos. Asmenvardis (tiksliau — pavardė) 
Kaunas Lietuvoje yra gana dažnas: žinoma per šimtą 
šeimų, turinčių pavardę Kaunas. Apie pusę Kaunu 
gyvena šiaurvakariniame Lietuvos kampe, o kita pusė 
— keturkampyje Jurbarkas, Jonava, Alytus, Vištytis. 
Pačiame Kaune prieš karą buvo apie dešimt šeimų 
pavarde Kaunas.

Bet ar gali pavardė virsti miesto vardu? Pasirodo, gali. 
Lietuvoje žinoma keliasdešimt miestų, miestelių, kaimų 
vardų, kilusių iš pavardės vienaskaitos. Pavyzdžiui, iš 
pavardžių Damarackas, Daugilis, Gediminas, Kavarskas, 
Linskis, Seredžius, Skuodas, Subačius, Sudargas, 
Šumskas yra kilę gyvenviečių vardai Damarackas (k. 
Kapsuko raj.), Daugilis (k. Utenos raj.), Gediminas (k. 
Utenos raj.), Kavarskas (miestas Anykščių raj.), Linskis 
(k. Utenos raj.), Seredžius (miestelis Kauno raj.), Skuodas 
(rajono centras), Subačius (miestelis Kupiškio raj.), 
Sudargas (k. Šakių raj.), Šumskas (miestelis Vilniaus raj.).

Taigi abu Kauno kilmės aiškinimai rodosi gana 
patikimi. Katras jų teisingas — parodys tolesni 
tyrinėjimai.

Aleksandras Vanagas
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interviu interviu

INTERVIU SU NUSIPELNIUSIA LIETUVOS SVEIKATOS APSAUGOS 
DARBUOTOJA KAUNO „ĄŽUOLYNO VAISTINĖS“ SAVININKE

farmacijos magistre EGLE RASA DIENINYTE
2018 m. gegužės 2 d. Vilniaus Rotušėje 

vyko Sveikatos apsaugos ministerijos 
tradicinis renginys, skirtas pagerbti ypatingai 
nusipelniusius medikus ir kitų sričių sveikatos 
apsaugos sistemos specialistus. Ministras prof. 
Aurelijus Veryga iškilmingoje aplinkoje Jums 
įteikė Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojo garbės ženklą, patvirtinant, kad 
Jums suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardas. Kokios mintys kyla 
gaunant tokį aukštą apdovanojimą?

Malonu buvo gauti šį apdovanojimą už 
darbo nuopelnus. O jie priklauso ne tik 
man, bet ir mano dabartiniams ir buvusiems 
vaistinės bendradarbiams. Farmacinio darbo 
pradmenis gavau dirbdama „Elektrėnų 
vaistinėje“ iš ilgametės šios vaistinės 
vedėjos Nijolės Kleinienės, o nuo 1988 m. 
patirties sėmiausi iš „Ąžuolyno vaistinės“ 
vedėjos Liucijos Vėsienės. Darnus vaistinės 
kolektyvas kasdien stengiasi patenkinti 
paciento pageidavimus, kad išėjęs iš vaistinės 
turėtų ir norimus vaistus, ir gerą nuotaiką, 
gavęs nuoširdų vaistininkės patarimą. 
Mano vadovaujama vaistinė yra gamybinė. 
Taigi, tenka nuolat tobulinti ekstemporalių 
vaistų gamybos technologiją, bei užtikrinti 
pagamintų vaistų kokybės kontrolę. Ši 
farmacinės rūpybos papildoma paslauga 
leidžia aprūpinti tokiais vaistais, kurių 
negamina farmacijos pramonę, o gydytojai 
išrašo individualius receptus vaistų gamybai 
vaistinėje.

Jūs ne tik dirbate vaistinėje, bet randate laiko 
ir visuomeninei veiklai. Jūs esate Kauno kolegijos 
vaistininkų padėjėjų Valstybinių egzaminų 
komisijos nuolatinė narė, neseniai buvote 
išrinkta į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Farmacijos fakulteto Tarybą. Kaip sekasi 
suderinti veiklos tvarkaraštį?

Man atrodo, kad daug ką galima nuveikti 
esant motyvacijai. Man įdomu bendrauti 

su studentais, kurie atlieka praktiką mano 
vaistinėje. Atvyksta studentų ir iš kitų ES 
šalių. O visuomeninis darbas Kolegijoje ar 
Farmacijos fakultete leidžia man susipažinti su 
dabartinių farmacijos studijų iššūkiais, patarti 
dėstytojams, žvelgiant iš vaistinės praktinės 
veiklos pozicijų.  Naudinga yra susipažinti 
su baigiamųjų diplominių darbų tematika ir 
konsultuoti studentus, renkančius duomenis 
socialinės farmacijos ar vaistų technologijos 
klausimais.

Farmacinė veikla vaistinėje susijusi su 
naujovių diegimu. Jūs dalyvaujate mokslinėse-
praktinėse konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Kaip Jūs vertinate Lietuvos farmacijos 
sąjungos (LFS) veiklą, organizuojant išvykas į 
tarptautinius forumus, kongresus, suvažiavimus?

Profesinės kvalifikacijos kėlimas ir man, 
ir mano vaistinės darbuotojams yra būtina 
sąlyga, norint neatsilikti nuo pasaulinės 
farmacijos pasiekimų. LFS yra vienintelė 
vaistininkų visuomeninė organizacija, 
atstovaujanti vaistininkus Tarptautinėje 
farmacijos federacijoje. Narystė šioje  
prestižinėje pasaulinėje organizacijoje sudaro 
mums galimybę lankytis kasmetiniuose 
farmacijos mokslų ir praktikos kongresuose, 
kurie vyksta įvairiose pasaulio valstybėse. 
Dalyvavimas tokiuose forumuose leidžia mums 
susipažinti su pasaulio pasiekimais farmacijos 
moksluose ir praktikoje, išgirsti pranešimus, 
aplankyti pasaulinę farmacijos kompanijų 
parodą, užmegzti ryšius su kitų šalių 
vaistininkais, pamatyti iš arti vaistinių veiklą, 
vaistų gamybą pramonės įmonėse, susipažinti 
su didmeninių vaistų tiekimo įmonių patirtimi. 
Vertinga LFS veikla atkūrus BaltPharm 
forumų tradiciją, buvusią tarpukario 
laikotarpiu, kai buvo organizuojami Baltijos 
šalių vienybės kongresai. Šiais metasi Tartu 
mieste vykęs Baltijos šalių vaistininkų forumas 
sulaukė didžiausio vaistininkų dėmesio, nes 
jame dalyvavo virš 350 dalyvių.

Jūs auginate dvi dukras, kurios lanko 
gimnaziją. Ar norėtumėte, kad jos eitų Jūsų 
pasirinktu keliu ir pasirinktų vaistininkės 
profesiją?

Manau, kad tai bus jų pačių pasirinkimas. 
Žinoma, būtų malonu pratęsti vaistininkų 
šeimos tradiciją. Dar daug įtakos būsimiems 
sprendimams turės farmacijos sektoriaus 
reguliavimas, nesąžiningos konkurencijos 
pašalinimas. Norėčiau, kad ateities vaistinė 
būtų sveikatos šventovė, kurioje pacientas 
visada gautų kompetentingą farmacinę 
paslaugą ir su gera nuotaika grįžtų į savo 
namus. 

LFS valdybos vardu noriu pasveikinti 
Pasaulinės vaistininkų dienos proga, kuri minima 
rugsėjo 25 dieną. O, linkiu sėkmės organizuojant 
LFS 33-ąjį suvažiavimą ir Tarptautinę 
konferenciją, kurios pirmininkė Jūs esate bei 
nuoširdaus bendravimo su pacientais Jūsų 
jaukioje vaistinėje

Kalbėjosi LFŽ žurnalo redaktorius prof. 
Eduardas Tarasevičius
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iš LFs veikLos FarMacijos FakuLtetų naujienos

1.  Ugnei Aidukaitytei
2.  Ligitai Arlauskaitei
3.  Eglei Augūnaitei 
4. Natali Babaev
5.  Renatai Balachninai
6.  Justinai Banelytei
7.  Agnei Banikonytei
8.  Agnei Baronaitei
9.  Kamilei Bieliauskaitei
10. Modestui Biliui
11. Titui Budreikai
12. Ričardui Būdvyčiui
13. Odetai Bukčiūtei

14. Auritai Butkevičiūtei
15. Gretai Čečkauskaitei
16. Giedriui Čiuželiui
17. Siivijai Dagytei
18. Robertai Dauliūtei
19. Simonui Dauniui
20. Madeline Hashim Elsheikh
21. Ryner Feghali
22. Matui Gaiveniui
23. Ievai Garbuzaitei
24. Rolandui Gedminui
25. Dariai Greblunas
26. Viktorijai Greičiūnaitei

27. Laurynai Grinaitei
28. Birutei Indriuškaitei
29. Laurintai Ivanauskytei
30. Justinai Jaščemskaitei
31. Gerdai Juodelytei
32. Kęstučiui Jurgaičiui
33. Simonai Kaltenytei
34. Justinai Kamarauskaitei
35. Ievai Karumnaitei
36. Žilvinui Kasparavičiui
37. Tautvydui Kazlauskui
38. Eglei Keliauskaitei
39. Mildai Kerpiškytei

SVEIKINIMAI  FF ABSOLVENTAMS
Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba nuoširdžiai sveikina 2017 metų vientisųjų 
studijų studentus, išlaikiusius baigiamąjį egzaminą farmacijos magistro kvalifikaciniam 
laipsniui gauti ir vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir linki geros kloties būsimoje 

profesinėje veikloje.
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FarMacijos FakuLtetų naujienos

40. Kotrynai Kolpakovai
41. Agnei Kontrimaitei
42. Sigitai Korbutaitei
43. Artūr Kozlovskij
44. Justinai Krukonytei
45. Gabrielei Krutulytei
46. Karoliui Kubiliui
47. Airidai Kukauskaitei
48. Gluosnei Kuzminskytei
49. Justei Kviesulaitytei
50. Ivetai Kvietelaitytei
51. Eglei Laskauskaitei
52. Karinai Los
53. Viktor Mamčic
54. Evelinai Marčiukaitytei
55. Rimantei Maslauskaitei
56. Elenui Matilioniui
57. Domui Melaikai
58. Vitalijai Misevičiūtei

1.  Julijai Aganauskaitei
2.  Albinai Aleknavičienei
3.  Jolantai Andrijauskienei

59. Laurai Mockutei
60. Gabrielei Menkutei
61. Jalal Naous
62. Gretai Navardauskaitei
63. Ainei Olišauskytei
64. Laisvūnei Petrauskaitei
65. Karinai Petrosian
66. Kristinai Pilipavičienei
67. Giedrei Pratkelytei
68. Pauliui Pročkiui
69. Erikai Puidokaitei
70. Kristinai Ratkevičiūtei
71. Karolinai Rudokaitei
72. Silvijai Sadovskąjai
73. Marinai Sidorovai
74. Auksei Slavykaitei
75. Karolinai Staleliūnaitei
76. Vaidai Stasiulytei
77. Mildai Statkaitytei

78. Laimai Stonkutei
79. Linui Stulgaičiui
80. Indrei Šakavičienei
81. Gretai Šilinskytei
82. Karinai Šusterovaitei
83. Eglei Talijūnei
84. Akvilei Tamulaitytei
85. Agnei Urbonaitei
86. Emai Urbonaitei
87. Rimai Urbštaitei
88. Vaivai Vaičaitytei
89. Julijai Vainauskienei
90. Eglei Vasiukonytei
91. Ritai Vasyliūtei
92. Matui Vitkauskui
93. Daliai Woznialis
94. Birutei Zubrickaitei

Rektorius, prof. 
Remigijus Žaliunas

4.  Miglei Budrevičiūtei
5.  Gintarei Dedelaitei
6.  Jelenai Deksnienei

7.  Miglei Ilčiukaitei
8.  Ilonai Jasinskajai
9.  Ievai Kareivaitei
10. Laurai Kondratavičiūtei
11. Gintarei Kondrotaitei
12. Ingai Krikščiūnienei
13. Benitai Lileikytei
14. Sandrai Meemaitei
15. Irmai Mockutei
16. Rūtai Paškevičiūtei
17. Ligitai Pernarauskytei
18. Dariui Pivariūnui
19. Ingai Raubaitei
20. Rytei Rupšienei
21. Mindaugui Rutalei
22. Gintarei Tamulevičiūtei
23. Gintarei Vaitkevičiūtei
24. Arnui Juliui 

Vasiliauskui

Rektorius, prof. 
Remigijus Žaliūnas

PROGRAMME

Saturday 29  September 2018
09.00 - 10.00    Registration

10.00-15.15  PLENARY SESSION
Chairs:   Head of 33rd Congress of LPA Mag. Pharm. Eglė Dieninytė and 
               Vice President of  LPA Prof. dr.  Ona Ragažinskienė, Lithuania 
10.00-10.10      Opening Ceremony
 Prof. dr. habil. Eduardas Tarasevičius,  President of the
 Lithuanian Pharmaceutical Association (LPA), Lithuania
10.10-10.25      Welcoming Ceremony
10.25-11.00      Implementation of Drug Policy in Lithuania  
                          Dr. Kristina Garuolienė, Vice Minister of Ministry of Health, Lithuania
11.00-11.20 Operations of European Medicines Agency (EMA) 
 Prof. dr. Jolanta Gulbinovič, Vilnius University, Lithuania
11.20-11.40 Faculty of Farmacy LUHS: Tune of Traditions and Innovations
 Prof. dr. Ramunė Morkūnienė, Dean of Faculty of Pharmacy Lithuania
11.40-12.00 R e f r e s h m e n t  Break / Poster session
12.00-12.20      Defects of pharmaceutical activity in companies and the ways of their 
          prevention
          Vida Kėvalienė, State drug control agency under MOH, Lithuania
12.20-12.40      Personal data protection and labour law aspects
           Žydrūnas Mineikis, Trade Union for pharmacists, Lithuania  
12.40-13.00 Chronobiology: effect of biological active compounds of medicinal herbs on human health
          Prof. dr. Ona Ragažinskienė, VMU, Botanical Garden, Lithuania
13.00-13.20      Review of additional pharmaceutical services in EU pharmacies 
 Doct. Indrė Trečiokienė, Community pharmacy commission of LPA, Lithuania
13.20-13.40 World pharmacist’s day: importance in raising prestige of pharmacist profession

         Doct. Laurynas Jarukas, stud. Milda Girdenytė, stud. Tautvydas
          Endriukaitis, LUHS, VU, Lithuania

13.40–13.50 Election of Hoharary Members of LPA
13.50-14.50      L u n c h
14.50-15.15 Improvement of extemporaneous drugs compounding and their quality assurance 
 Alexandr Demchenko, Owner of Kharkiv pharmacy, Ukraine

15.15-16.00  WORKSHOP SESSION
Chairs: Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, President of the  Lithuanian Pharmaceutical
              Association (LPA), Lithuania
15.15–15.55      Practical training on the Topic „Algorithms of Basic Pharmaceutical

 service provided by a pharmacist“
15.55-16.00      Results  presentation of workshop
16.00–16.40 Pharmacist platform - problems, suggestions, discussions
16.40-17.00 Discussion and closing remarks / Resoliution / Certificates
17.00-19.00 Gala  D i n n e r

iš LFs veikLos
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PROGRAMA
2018 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

09.00 - 10.00    Registracija  

10.00-15.15  PLENARINĖ SESIJA
Sesijos vadovai:    LFS 33 suvažiavimo pirmininkė farm. mag. Eglė Dieninytė 
                               LFS viceprerzidentė prof. dr. Ona Ragažinskienė, Lietuva
10.00-10.10     LFS suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos atidarymas 
                         Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, Lietuvos Farmacijos sąjungos prezidentas
10.10-10.25     Suvažiavimo svečių sveikinimai
10.25-11.00     Vaistų politikos gairių programos įgyvendinimas Lietuvoje
                         Dr. Kristina Garuolienė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė,   Lietuva 
11.00-11.20     Europos vaistų agentūros (EMA) veikla
                         Prof. dr. Jolanta Gulbinovič, Vilniaus universitetas, Lietuva
11.20-11.40     LSMU Farmacijos fakultetas: tradicijų ir inovacijų dermė
                         Prof. dr. Ramunė Morkūnienė, LSMU, Farmacijos fakultetas,Lietuva
11.40-12.00      A t g a i v o s    pertraukėlė / Stendinių pranešimų pristatymas
12.00-12.20     Farmacinės veiklos trūkumai farmacijos įmonėse ir priemonės jų prevencijai
                         Vida Kėvalienė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM, Lietuva  
12.20-12.40     Asmens duomenų apsauga ir darbo teisės aspektai farmacijoje
                        Žydrūnas Mineikis, Vaistininkų profsąjunga, Lietuva
12.40-13.00    Chronobiologija: vaistinių augalų biologiškai veikliųjų junginių
                        poveikis žmogaus sveikatai
                        Prof. dr. Ona Ragažinskienė, VDU, Botanikos sodas, Lietuva
13.00-13.20    Papildomų farmacinių paslaugų teikimo Europos Sąjungos šalių
                        vaistinėse apžvalga
                        Dokt. Indrė Trečiokienė, LFS visuomenės vaistinių komisija. Lietuva 
13.20-13.40    Pasaulinė vaistininkų diena ir jos svarba keliant farmacijos profesijos prestižą
                        Dokt. Laurynas Jarukas, stud. Milda Girdenytė, stud. Tautvydas Endriukaitis, LSMU, VU, Lietuva
13.40-13.50     LFS Garbės narių rinkimas 
13.50-14.50     P i e t ų pertrauka
14.50-15.15    Ekstemporalių vaistų gamybos mechanizacijos galimybės ir jų kokybės užtikrinimas
                         Aleksandras Demčenko, Charkovo gamybinės vaistinės savininkas, Ukraina 

15.15-16.00 PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI
Praktinių užsiėmimų vadovai: prof. habil.. dr. Eduardas Tarasevičius, dokt.Indrė Trečiokienė
15.15–15.55    Praktiniai užsiėmimai “Vaistininko teikiamos pagrindinės farmacinės rūpybos paslaugos 
                        algoritmai“
15.55–16.00    Praktinių užsiėmimų atskirų sekcijų rezultatų pristatymas
16.00–16.40    Vaistininko tribūna – problemos, pasiūlymai, diskusijos 
16.40–17.00    Suvažiavimo dokumento priėmimas / Pažymėjimų įteikimas /LFS Valdybos
                        narių (e.p.) rinkimai / LFS[[[IV suvažiavimo pirmininko rinkimai
17.00–19.00    Šventinė vakarienė ir koncertas

iš LFs veikLos

P A D Ė K A

LFS Valdyba nuoširdžiai dėkoja šiems 33-iojo suvažiavimo ir Tarptautinės 
konferencijos rėmėjams:

oFiciaLi kronika

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 19, 

33, 35, 351, 591, 681 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU1 SKIRSNIU 

ĮSTATYMAS

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1408
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį 542 dalimi:
„542. Vaistinio preparato dozuotė – vaistinio preparato 

vienetas (tabletė, kapsulė, ampulė ir kt.), turintis nustatytą 
veikliosios medžiagos kiekį.“

2. Papildyti 2 straipsnį 543 dalimi:
„543. Vaistinio preparato farmacinė forma – vaistinio 

preparato forma, kuri apima gamintojo pateikiamą vaistinio 
preparato formą ir vartoti skirtą jo formą.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 691 dalimi:
„691. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 

įmonė – juridinis asmuo, išskyrus vaistines, šio įstatymo 
nustatyta tvarka turintis teisę parduoti vaistinius preparatus 
gyventojams.“

4. Buvusias 2 straipsnio 691 ir 692 dalis laikyti atitinkamai 
692 ir 693 dalimis.

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 
1. Pakeisti 8 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Juridiniai asmenys, turintys asmens sveikatos priežiūros 

veiklos licencijas, ir vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonės vaistinius preparatus gali įsigyti tik iš juridinių asmenų, 
turinčių gamybos ar didmeninio platinimo licenciją, o kartinius 
vaistinius preparatus – iš vaistinės, kurios licencijoje nurodyta 
ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamyba. Šie juridiniai 
asmenys įsigytus vaistinius preparatus laiko ir įtraukia į 
apskaitą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10. Juridiniai asmenys, neturintys asmens sveikatos 

priežiūros veiklos licencijos ar licencijos verstis farmacine 
veikla, išskyrus šio straipsnio 17 dalyje nurodytus asmenis ir 
vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmones, vaistinių 
preparatų gali įsigyti tik iš vaistinių.“

3. Papildyti 8 straipsnį 121 dalimi:
„121. Vaistinėms ir vaistinių preparatų mažmeninės 

prekybos įmonėms draudžiama priimti atgal iš gyventojų ir 
(ar) keisti jų įsigytus vaistinius preparatus.“

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 
1. Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Vaistinių, tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba, 

importas iš trečiųjų šalių, plazmos, naudojamos kaip pradinė 
medžiaga kraujo preparatams gaminti, ruošimas, didmeninis 
vaistinių preparatų platinimas, vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių ir vaistinės veikla yra licencijuojama 
farmacinė veikla:

1) juridiniai asmenys, norintys gaminti, importuoti iš 
trečiųjų šalių vaistinius preparatus, tiriamuosius vaistinius 
preparatus, ruošti plazmą, naudojamą kaip pradinė medžiaga 
kraujo preparatams gaminti, vykdyti didmeninį vaistinių 
preparatų platinimą, vaistinės veiklą, licencijuojami išduodant 
šių rūšių licencijas:

a) gamybos licenciją;
b) didmeninio platinimo licenciją;
c) vaistinės veiklos licenciją;
2) juridiniai asmenys, norintys parduoti į Vaistinių 

preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonėse, sąrašą įrašytus vaistinius preparatus, 
licencijuojami juos įrašant į Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą.“

2. Pripažinti netekusia galios 19 straipsnio 2 dalį.

4 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) tiekti vaistinius preparatus tik asmenims, kurie 

turi didmeninio platinimo, vaistinės veiklos ir (ar) asmens 
sveikatos priežiūros veiklos licencijas, vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonėms, ikiklinikinius tyrimus 
atliekantiems asmenims arba kitos EEE valstybės asmenims 
pagal tos valstybės teisės aktus;“.

5 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 
1. Pakeisti 35 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Ligoninės vaistinė – vaistinė, kuri yra asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos padalinys, aprūpinantis šią įstaigą vaistiniais 
preparatais ir (ar) vaistinių prekėmis. Jeigu asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga teikia ir dienos stacionaro paslaugas, jos 
struktūrinis padalinys ligoninės vaistinė gali parduoti (išduoti) 
ir šios įstaigos dienos stacionare gydomiems pacientams 
kompensuojamuosius vaistinius preparatus, skiriamus jiems 
gydyti šios įstaigos dienos stacionare suteikiant asmens 
sveikatos priežiūros paslaugą. Ligoninės vaistinei draudžiama 
vaistinius preparatus siūlyti parduoti nuotoliniu būdu.“

2. Papildyti 35 straipsnį 91 dalimi:
„91. Draudžiama parduoti (išduoti) vaistinius preparatus 

asmenims iki 16 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra 
jaunesnis negu 16 metų, farmacijos specialistai privalo iš 
perkančio (įsigyjančio) vaistinius preparatus asmens reikalauti 
pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks 
asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, farmacijos 
specialistai privalo atsisakyti parduoti jam vaistinius 
preparatus.“ 

3. Pakeisti 35 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:
„17. Ligoninės vaistinę gali steigti tik asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos.“

6 straipsnis. 351 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 351 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Siūlyti parduoti vaistinius preparatus nuotoliniu būdu 

gali tik vaistinės, išskyrus ligoninės vaistines ir šio straipsnio 
3 dalyje nurodytus atvejus. Siūlymo parduoti vaistinius 
preparatus nuotoliniu būdu tvarką nustato sveikatos apsaugos 
ministras. Nuotoliniu būdu parduoti vaistiniai preparatai 
gali būti atsiimami vaistinėje ar pristatomi į gyventojo 
pageidaujamą vietą.“

2. Pakeisti 351 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Siūlyti parduoti Lietuvos Respublikoje nuotoliniu būdu 

leidžiama registruotus receptinius vaistinius preparatus pagal 
elektroninius receptus, išskyrus vaistinius preparatus, kurių 
sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų 
į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, ir nereceptinius 
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oFiciaLi kronika

2) per pastaruosius penkerius metus iki deklaracijos 
apie ketinimą parduoti vaistinius preparatus gyventojams 
(toliau – deklaracija) pateikimo dienos juridiniam asmeniui 
arba jo vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė 
juridinio asmens ar jo filialo vardu ar dėl jų interesų) nebuvo 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, priimtas 
muitinės, policijos ar Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
nutarimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo už neteisėtą 
vertimąsi su vaistiniais preparatais susijusia veikla, taip pat 
už falsifikuotų vaistinių preparatų gamybą, importą iš trečiųjų 
šalių, eksportą, didmeninį platinimą, pardavimą ir falsifikuotų 
vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą; 

3) per pastaruosius penkerius metus iki deklaracijos 
pateikimo dienos juridinio asmens vadovas nebuvo juridinių 
asmenų ar jų filialų, kuriems buvo įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už šios dalies 2 punkte nurodytas veikas, 
vadovas;

4) yra praėję ne mažiau kaip 6 mėnesiai nuo vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonės išbraukimo iš 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo šio 
įstatymo 415 straipsnio 1 dalies 4–7 punktuose nurodytais 
pagrindais.

3. Juridinis asmuo ir konkreti (konkrečios) jo veiklos vieta 
(vietos) į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąrašą įrašomi neterminuotam laikui.

4. Laikoma, kad juridinis asmuo ir konkreti (konkrečios) 
jo veiklos vieta (vietos) yra įrašyti į Vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonių sąrašą kitą dieną po deklaracijos, 
kurioje nurodomas (nurodomi) konkrečios (konkrečių) veiklos 
vietos (vietų), kurioje (kuriose) jis parduos gyventojams 
vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistinių preparatų, leidžiamų 
parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, 
sąrašą, adresas (adresai), ir kuria deklaruojama atitiktis 
šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams bei 
įsipareigojama per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai dienos sumokėti 
valstybės rinkliavą ir pateikti Farmacinės veiklos licencijavimo 
taisyklėse nurodytus įrašyti į Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą reikalingus dokumentus, jeigu jie 
nepateikti kartu su deklaracija, pateikimo Valstybinei vaistų 
kontrolės tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos 
dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po 
deklaracijos pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai 
dienos.

5. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašas 
turi būti papildomas, jeigu vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonė nori vykdyti veiklą naujoje veiklos vietoje. 
Norėdama papildyti Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą, vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonė turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai paraišką papildyti Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą. Laikoma, kad vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonės nauja veiklos vieta yra įrašyta 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše kitą 
dieną po paraiškos papildyti Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą, kurioje nurodomas (nurodomi) 
konkrečios (konkrečių) veiklos vietos (vietų), kurioje (kuriose) 
ji parduos gyventojams vaistinius preparatus, įrašytus į 
Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų 

mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą, adresas (adresai), ir 
kuria deklaruojama naujos veiklos atitiktis šio straipsnio 2 
dalies 1 punkte nustatytiems reikalavimams bei įsipareigojama 
per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo Valstybinei vaistų 
kontrolės tarnybai dienos sumokėti valstybės rinkliavą ir 
pateikti Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus 
įrašyti į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąrašą reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikti kartu su 
paraiška, pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai 
dienos arba nuo paraiškoje nurodytos dienos, jeigu ši diena 
yra vėlesnė negu kita diena po paraiškos pateikimo Valstybinei 
vaistų kontrolės tarnybai dienos.

414 straipsnis. Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės teisės parduoti vaistinius preparatus 
sustabdymas neišbraukiant jos iš Vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonių sąrašo

1. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės teisė 
parduoti vaistinius preparatus sustabdoma neišbraukiant jos 
iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo  
(toliau – teisės parduoti vaistinius preparatus sustabdymas) 
visose Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąraše nurodytose veiklos vietose šiais atvejais:

1) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
prašymu ne ilgiau kaip vieniems metams;

2) jeigu vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
visose Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąraše nurodytose veiklos vietose nesilaiko šio įstatymo 
411 straipsnyje ar 413 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytų 
reikalavimų ir (ar) nevykdo šio įstatymo 416 straipsnyje 
nustatytų pareigų ir per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 
terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (ar) 
nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šių trūkumų 
pašalinimą įrodančių dokumentų; 

3) kai vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
per šio įstatymo 413 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą 
nepateikė įrašyti į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąrašą reikalingų dokumentų, jeigu jų nebuvo 
pateikusi kartu su juridinio asmens deklaracija, pateikė ne 
visus, netinkamai įformintus įrašyti į Vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonių sąrašą reikalingus dokumentus 
ir (ar) juose, įskaitant ir deklaraciją, pateikė ne visą ir (ar) 
netikslią informaciją ir per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 
terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (ar) 
nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šių trūkumų 
pašalinimą įrodančių dokumentų;

4) jeigu nesumokėta valstybės rinkliava ir per šio straipsnio 
3 dalyje nurodytą terminą vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonė neįvykdė reikalavimo ištaisyti šį trūkumą 
ir (ar) nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šių 
trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų.

2. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės teisė 
parduoti vaistinius preparatus Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąraše nurodytoje (nurodytose) konkrečioje 
(konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) sustabdoma:

1) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
prašymu ne ilgiau kaip vieniems metams;

2) jeigu vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
nesilaikė šio įstatymo 411 straipsnyje ar 413 straipsnio 2 dalies 
1 punkte nustatytų reikalavimų konkrečioje (konkrečiose) 
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vaistinius preparatus. Šis reikalavimas taikomas ir šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims.“

7 straipsnis. Įstatymo papildymas aštuntuoju1 skirsniu
Papildyti Įstatymą aštuntuoju1 skirsniu:

„AŠTUNTASIS1 SKIRSNIS
VAISTINIŲ PREPARATŲ PARDAVIMAS VAISTINIŲ 
PREPARATŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE

411 straipsnis. Vaistinių preparatų pardavimo vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonėse bendrosios 
nuostatos

1. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė turi 
teisę parduoti gyventojams tik tuos vaistinius preparatus, 
kurie įrašyti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patvirtintą 
Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą ir kurių pakuočių 
ženklinimas ir pakuotės lapelis yra pateikti lietuvių kalba. 

2. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše 
nurodytose veiklos vietose draudžiama teikti informaciją apie 
vaistinius preparatus, išskyrus šio įstatymo 416 straipsnio 1 
dalies 4 punkte nurodytą informaciją, kuri gali būti pateikiama 
tik kartu su laikomais vaistiniais preparatais. 

3. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše 
nurodytose veiklos vietose draudžiama nurodyti vaistinių 
preparatų kainų etiketėse jų kainų sumažinimą.

4. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse 
draudžiama vaistinius preparatus laikyti ir (ar) parduoti 
savitarnos skyriuje.

5. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėms 
draudžiama parduoti vaistinius preparatus:

1) naudojant prekybos automatus;
2) nestacionariose vietose;
3) asmenims iki 16 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo 

yra jaunesnis negu 16 metų, vaistinių preparatų pardavėjai 
privalo iš perkančio vaistinius preparatus asmens reikalauti 
pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks 
asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, vaistinių 
preparatų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam vaistinius 
preparatus.

6. Vaistinių preparatų mažmeninėms prekybos įmonėms 
draudžiama gyventojui vienu kartu parduoti daugiau kaip 
vieną vaistinio preparato, kurio bendrinis pavadinimas yra 
tas pats, pakuotę.

7. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše 
nurodytose veiklos vietose draudžiama parduoti vaistinius 
preparatus, kurių išorinės ir vidinės pakuotės yra pažeistos. 

8. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonei 
draudžiama gabenti (transportuoti) įsigytus vaistinius 
preparatus į kitą veiklos vietą. 

412 straipsnis. Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti 
vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, 
sąrašas 

1. Vaistinis preparatas sveikatos apsaugos ministro 
nustatyta tvarka įrašomas į Vaistinių preparatų, leidžiamų 
parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, 

sąrašą, jeigu šis preparatas atitinka visas šias sąlygas:
1) yra nereceptinis vaistinis preparatas;
2) į vaistinio preparato sudėtį įeina tik viena veiklioji 

medžiaga;
3) vaistinis preparatas yra skirtas suaugusiesiems ir (ar) 

vaikams nuo 12 metų; 
4) vaistinio preparato, vartojamo per burną, sudėtyje 

nėra etanolio;
5) jeigu vaistinio preparato pakuotės pagal šio įstatymo 

8 straipsnio 81 dalies 2 punktą neturi būti su apsaugos 
priemonėmis;

6) vaistinis preparatas pagal ATC (anatominę-terapinę-
cheminę) vaistų klasifikaciją turi kodą N02BA01, N02BE01, 
M01AE01 ar M01AE02 arba kodą, prasidedantį A02BC, ir 
kurio to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir vaistinio 
preparato kietos per burną vartojamos farmacinės formos 
vaistinio preparato pakuotėje yra mažiausias vaistinio 
preparato dozuočių kiekis;

7) vaistinis preparatas pagal ATC (anatominę-terapinę-
cheminę) vaistų klasifikaciją turi kodą R01AC03, R06AX13, 
R06AX26, R06AE07, R06AX27, R06AE09, R06AX22, 
R06AX18, R06AX29, R06AX28 ar R06AX25 arba kodą, 
prasidedantį N07BA ar R02AA, ir kurio to paties bendrinio 
pavadinimo vaistinio preparato pakuotėje yra mažiausias 
veikliosios medžiagos kiekis;

8) vaistinis preparatas pagal ATC (anatominę-terapinę-
cheminę) vaistų klasifikaciją turi kodą, prasidedantį D08A.

2. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba kiekvieną ketvirtį 
peržiūri Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą ir, jeigu į šį 
sąrašą įrašyti vaistiniai preparatai nebeatitinka šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų sąlygų arba atsiranda nauji vaistiniai 
preparatai, atitinkantys šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąlygas, iki kito ketvirčio pirmos dienos pakeičia Vaistinių 
preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonėse, sąrašą.

413 straipsnis. Teisės parduoti vaistinius preparatus 
įgijimas ir įgyvendinimas

1. Juridinis asmuo, neturintis vaistinės veiklos licencijos, 
vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistinių preparatų, leidžiamų 
parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, 
sąrašą, gali parduoti gyventojams tik jeigu jis yra įrašytas į 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą ir 
tik Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše 
nurodytoje (nurodytose) veiklos vietoje (vietose).

2. Juridinis asmuo, neturintis vaistinės veiklos licencijos ir 
siekiantis konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) 
parduoti gyventojams vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistinių 
preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonėse, sąrašą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turi patalpas, kuriose numatoma parduoti vaistinius 
preparatus, atitinkančias šiuos reikalavimus:

a) jos yra veiklos vietoje (vietose), kuriai (kurioms) 
išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

b) jos nėra įrengtos viešojo maitinimo vietose, ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio 
mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, neformaliojo 
švietimo įstaigose, kultūros centruose ar gyvenamosiose 
patalpose;
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3) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė, 
kuriai buvo sustabdyta teisė parduoti vaistinius preparatus šio 
įstatymo 414 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu 
visose veiklos vietose, nesikreipė dėl teisės parduoti vaistinius 
preparatus sustabdymo panaikinimo per prašyme sustabdyti 
teisę parduoti vaistinius preparatus nurodytą terminą, kuris 
negali būti ilgesnis kaip vieni metai;

4) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė, 
kurios teisė parduoti vaistinius preparatus buvo sustabdyta 
šio įstatymo 414 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytais 
pagrindais visose veiklos vietose, per teisės parduoti vaistinius 
preparatus sustabdymo terminą nepašalino trūkumų, dėl kurių 
buvo sustabdyta teisė parduoti vaistinius preparatus, ir (ar) 
nepateikė teisės parduoti vaistinius preparatus sustabdymo 
priežasčių pašalinimą įrodančių dokumentų;

5) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė, kurios 
teisė parduoti vaistinius preparatus sustabdyta konkrečiose 
arba visose veiklos vietose, toliau parduoda vaistinius 
preparatus;

6) paaiškėja, kad buvo pateikti suklastoti įrašyti į Vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą ar jį papildyti 
reikalingi dokumentai dėl atitikties šio įstatymo 413 straipsnio 
2 dalyje nustatytiems reikalavimams;

7) paaiškėja, kad vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonė neatitinka 413 straipsnio 2 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose 
nustatytų reikalavimų.

2. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
konkreti (konkrečios) veiklos vieta (vietos) išbraukiama 
(išbraukiamos) iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąrašo, jeigu:

1) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
pateikia prašymą išbraukti konkrečią (konkrečias) veiklos 
vietą (vietas) iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąrašo;

2) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė, 
kuriai buvo sustabdyta teisė parduoti vaistinius preparatus šio 
įstatymo 414 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu 
konkrečioje veiklos vietoje, nesikreipė dėl teisės parduoti 
vaistinius preparatus sustabdymo panaikinimo per prašyme 
sustabdyti teisę parduoti vaistinius preparatus nurodytą 
terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip vieni metai;

3) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė, 
kurios teisė parduoti vaistinius preparatus buvo sustabdyta 
šio įstatymo 414 straipsnio 2 dalies 2–5 punktuose nurodytais 
pagrindais konkrečioje veiklos vietoje, per teisės parduoti 
vaistinius preparatus sustabdymo terminą nepašalino trūkumų, 
dėl kurių buvo sustabdyta teisė parduoti vaistinius preparatus, 
ir (ar) nepateikė teisės parduoti vaistinius preparatus 
sustabdymo priežasčių pašalinimą įrodančių dokumentų.

3. Dėl pakartotinio įrašymo į Vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonių sąrašą, kai vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonė buvo išbraukta iš Vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo šio straipsnio 
1 dalies 1 ar 3 punkte nurodytu pagrindu arba konkreti 
vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės veiklos vieta 
buvo išbraukta iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąrašo šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu 
pagrindu, kreiptis galima iš karto po išbraukimo iš Vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo. Jeigu vaistinių 

preparatų mažmeninės prekybos įmonė buvo išbraukta iš 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo 
šio straipsnio 1 dalies 4–7 punktuose nurodytais pagrindais, 
juridinis asmuo dėl įrašymo į Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą gali kreiptis ne anksčiau kaip po 6 
mėnesių nuo jo išbraukimo iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo. Jeigu vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės konkreti įmonės veiklos vieta buvo išbraukta 
iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo 
šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonė dėl pakartotinio šios 
veiklos vietos įrašymo į Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašą gali kreiptis ne anksčiau kaip po 6 
mėnesių nuo jos išbraukimo iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo.

4. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyje nurodyto 
pagrindo (pagrindų) nustatymo dienos priima sprendimą 
išbraukti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonę iš 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo ar 
išbraukti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
konkrečią (konkrečias) veiklos vietą (vietas) iš Vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo ir apie šį 
sprendimą Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklėse 
nustatyta tvarka per 3 darbo dienas raštu praneša vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonei, nurodydama 
vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės ar jos 
konkrečios (konkrečių) veiklos vietos (vietų) išbraukimo 
iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo 
priežastis, pagrindą bei sprendimo išbraukti vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonę ar jos konkrečią (konkrečias) 
veiklos vietą (vietas) iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo apskundimo tvarką. Šio straipsnio 
1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalies 1 punkte nurodytais 
pagrindais išbraukus vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonę iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąrašo, pranešimas apie vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės ar jos konkrečios (konkrečių) veiklos 
vietos (vietų) išbraukimą iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonei nesiunčiamas.

416 straipsnis. Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių pareigos

1. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
privalo:

1) veiklą su vaistiniais preparatais vykdyti vadovaudamosi 
šiuo įstatymu; 

2) užtikrinti vaistinių preparatų laikymą gamintojo 
nurodytomis sąlygomis; vaistinių preparatų laikymo vietoje 
turėti metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės 
patikros sertifikatą turintį temperatūros matavimo įrenginį;

3) vaistinius preparatus laikyti vaistinio preparato 
gamintojo nurodytomis sąlygomis ant atskirai nuo kitų prekių 
įrengtos laikymo įrangos prie pardavimo kasos;

4) ant įrangos, skirtos vaistiniams preparatams laikyti, turi 
būti pateikta aiškiai matoma, lengvai įskaitoma:

a) vaistinių preparatų pardavimo kaina;
b) informacija „Nereceptiniai vaistai“, „Prašome įdėmiai 

perskaityti pakuotės lapelį, jeigu jo nėra, – informaciją ant 
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veiklos vietoje (vietose) ir per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 
terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (ar) 
nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šių trūkumų 
pašalinimą įrodančių dokumentų; 

3) jeigu vaistinių preparatų mažmeninė prekybos įmonė 
nevykdė šio įstatymo 416 straipsnyje nustatytų pareigų 
konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) ir per 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą vaistinių preparatų 
mažmeninė prekybos įmonė neįvykdė reikalavimo ištaisyti 
šiuos trūkumus ir (arba) nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų; 

4) jeigu vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
per šio įstatymo 413 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą 
pateikė ne visus, netinkamai įformintus Vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonių sąrašui papildyti reikalingus 
dokumentus dėl naujos veiklos vietos papildymo ir (ar) juose 
pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ir per šio straipsnio 
3 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti 
šiuos trūkumus ir (ar) nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų;

5) jeigu vaistinių preparatų mažmeninė prekybos įmonė 
nesumokėjo valstybės rinkliavos dėl naujos veiklos vietos 
įrašymo į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąrašą ar Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąrašo duomenų patikslinimo ir per šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šį trūkumą 
ir (ar) nepateikė Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šių 
trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų.

3. Nustačiusi šio straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose ar 
2 dalies 2–5 punktuose nurodytus trūkumus, Valstybinė 
vaistų kontrolės tarnyba Farmacinės veiklos licencijavimo 
taisyklėse nustatyta tvarka praneša vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonei apie nustatytus trūkumus ir, 
atsižvelgdama į vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonės padarytų pažeidimų pobūdį ir apimtį, nurodo 
terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 
90 dienų nuo vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonės informavimo apie nustatytus trūkumus dienos. Jeigu 
per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos nustatytą terminą 
vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė šių trūkumų 
nepašalina, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas po nustatyto termino pabaigos priima 
sprendimą vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonei 
sustabdyti teisę parduoti vaistinius preparatus visose veiklos 
vietose ar konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) 
ir šio sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša Vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonei, nurodo sprendimo 
sustabdyti teisę parduoti vaistinius preparatus visose veiklos 
vietose ar konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) 
priėmimo priežastis, pagrindą bei sprendimo apskundimo 
tvarką ir įspėja, kad per vienus metus nepašalinus trūkumų, 
dėl kurių sustabdyta vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonės teisė parduoti vaistinius preparatus, ir (ar) nepateikus 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šių trūkumų pašalinimą 
įrodančių dokumentų, vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonė ar atitinkamai konkreti veiklos vieta bus 
išbraukta iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąrašo.

4. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonei 
draudžiama parduoti vaistinius preparatus gyventojams 
veiklos vietoje, kurioje teisė parduoti vaistinius preparatus 
sustabdyta. 

5. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
teisės parduoti vaistinius preparatus sustabdymas visose 
veiklos vietose ar atitinkamai konkrečioje (konkrečiose) 
veiklos vietoje (vietose) panaikinamas, jeigu per vienus 
metus nuo sprendimo sustabdyti vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonės teisę parduoti vaistinius 
preparatus neišbraukiant jos iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo priėmimo dienos vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonė pateikia:

1) prašymą panaikinti vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės teisės parduoti vaistinius preparatus 
sustabdymą, jeigu vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonės teisė parduoti vaistinius preparatus buvo sustabdyta 
šio straipsnio 1 dalies 1 punkto ar šio straipsnio 2 dalies 1 
punkte nurodytu pagrindu;

2) šio straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose arba 2 dalies 2–5 
punktuose nurodytus teisės parduoti vaistinius preparatus 
sustabdymo priežasčių pašalinimą įrodančius dokumentus, 
jeigu vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonei teisė 
parduoti vaistinius preparatus buvo sustabdyta šio straipsnio 
1 dalies 2–4 punktuose nurodytais pagrindais ar šio straipsnio 
2 dalies 2–5 punktuose nurodytais pagrindais. 

6. Sprendimas vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonei sustabdyti teisę parduoti vaistinius preparatus visose 
veiklos vietose ar konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje 
(vietose) panaikinamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas 
panaikinti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
teisės parduoti vaistinius preparatus sustabdymą pateikiamas 
Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka 
per 3 darbo dienas nuo prašymo panaikinti vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonės teisės parduoti vaistinius 
preparatus sustabdymą, jeigu vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės teisė parduoti vaistinius preparatus buvo 
sustabdyta šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu 
ar šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, arba 
visų vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės 
teisės parduoti vaistinius preparatus sustabdymo priežasčių 
pašalinimą įrodančių dokumentų, jeigu vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonei teisė parduoti vaistinius 
preparatus buvo sustabdyta šio straipsnio 1 dalies 2–4 
punktuose ar šio straipsnio 2 dalies 2–5 punktuose nurodytais 
pagrindais, gavimo Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje 
dienos.

415 straipsnis. Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės ir vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės veiklos vietos išbraukimas iš Vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo

1. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
išbraukiama iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąrašo, jeigu: 

1) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė pateikia 
prašymą išbraukti ją iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo;

2) vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė yra 
likviduota;
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ką rašo spauda apie FarMaciją

SAM PASIŪLYMAMS DĖL VAISTŲ 
PREKYBOS PARDUOTUVĖSE – 
KRITIKOS LAVINA

Jūratė Skėrytė,
15 min., BNS

Pacientų ir vaistininkų atstovai trečiadienį sukritikavo 
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sumanymą leisti 
vaistais prekiauti parduotuvėse bei degalinėse.

„Atrodo, viskas daroma dėl pacientų, bet ar to 
reikia. Kiek žinau, pilna Lietuva vaistinių. (...) Šitas 
toks perdėtas rūpestis labai keistai skamba, nežinau, 
iš kur parenkama ta nuomonė, į mus nesikreipė nė 
vienas žmogus, kad negalėtų nusipirkti vaistų“, – Seime 
sakė Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos 
pirmininkė Vida Augustinienė.

„Pacientams naudos nelabai kokios išeitų, nes nėra 
tokio poreikio, bet yra pavojus užsiimti nereikalinga 
savigyda“, – teigė Nacionalinė vaistų prekybos asociacija 
vadovė Jūratė Kulberkienė.

Ji pabrėžė, kad pradėjus vaistus pardavinėti ne tik 
vaistinėse, mažos vaistinės kaimuose ir miesteliuose 
bankrutuotų.

Daug pasiūlymų
Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitetas 

surengė klausymus dėl Farmacijos įstatymo pataisų, 
kuriomis siūloma leisti kai kuriais nereceptiniais 
vaistais prekiauti ne tik vaistinėse, bet ir parduotuvėse, 
degalinėse.

„Rašote, kad degalinėje būtų (prekiaujama – BNS), 
bet kaime ta degalinė gerokai toliau negu vaistinė“, – sakė 
V.Augustinienė.

Anot jos, reikėtų gerinti pacientų patekimą pas 
gydytojus, galimybę pasirinkti vaistus, o ne didinti jų 
pardavimo vietų skaičių.

Pagal SAM projektą, mažmeninės prekybos vietose 
būtų galima parduoti ne visus, o tik tuos vaistinius 
preparatus, kurie įrašyti į sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintą sąrašą. Taip pat nurodyta, kad vaistai nebūtų 
parduodami asmenims iki 16 metų.

Pagal naują tvarką, būtų draudžiama čia parduodamų 
vaistų kainų etiketėse nurodyti sumažintas kainas. 
Tuo pačiu norima sugriežtinti vaistų ir maisto papildų 
reklamą per radiją ir televiziją – siūloma uždrausti kartu 
reklamuoti vaistinius preparatus ir maisto papildus, 
išskyrus, kai tarp jų reklamos būtų kita reklama.

Tarp pasiūlymų yra ir sumanymas leisti elektroniniu 
būdu prekiauti receptiniais vaistais. Ministerijos teigimu, 
pagrindinis šių pakeitimų tikslas – mažinti leistiną vaistų 
prekybos koncentraciją vaistinėse, skatinti alternatyvius 
kanalus.

„Tai susiję su galimybe vaistus parduoti ne 

vaistinėse, su galimybe kompensuojamus vaistus pirkti 
stacionaruose, kur teikiamos dienos stacionaro paslaugos, 
ir įteisinti receptinių vaistų nuotolinę prekybą“, – sakė 
sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė.

Gąsdino apsinuodijimais ir nesaikingu vartojimu
Komiteto posėdyje trečiadienį dalyvavęs Lietuvos 

farmacijos sąjungos prezidentas Eduardas Tarasevičius 
SAM pasiūlymą dėl vaistų prekybos liberalizavimo 
vadino džino išleidimu iš butelio. „Mūsų kaimynai lenkai 
svarsto, kaip paimti vaistus iš degalinių ir parduotuvių 
bei grąžinti į vaistines“, – teigė jis.

Pasak E.Tarasevičiaus, šalyse, kur liberalizuotas vaistų 
pardavimas, padaugėjo perdozavimo paracetamoliu 
atvejų, dėl to išaugo net transplantacijų skaičius. 
„Prieinamumas vaistų Lietuvoje užima antrą vietą 
Europos Sąjungoje, geriau nėra kur“, – tvirtino jis.

Pasak Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos 
pirmininkės Kristinos Nemaniūtės-Gagės, jų organizacija 
atliko pacientų apklausą, 74 proc. respondentų nurodė, 
jog jiems perkant vaistus svarbu gauti vaistininko 
konsultaciją. „Tik 9 proc. apklaustųjų sakė susidūrę su 
situacija, kai suskaudus galvą greitai nebuvo galimybės 
įsigyti vaistų“, – sakė K.Nemaniūtė-Gagė.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad šalyse, kur leidžiama 
parduotuvėse prekiauti vaistais, padaugėjo neracionalaus 
vaistų vartojimo atvejų. „Taip paleisdami vaistų prekybą, 
susidursime su problema, su kuria susiduria kitos šalys. 
(...) Vaistų pardavimai išaugo ir išaugo dideliais kiekiais. 
Apsinuodijimų skaičius taip pat išaugo tose šalyse“, – 
teigė K.Nemaniūtė-Gagė.

Vaistų kainos nemažės
Anot jos, padaugėjus prekybos vietų nėra pagrindo 

tikėtis, kad vaistų kainos mažės, esą jos gali net išaugti. 
„Jeigu iš vaistinės segmento išima dalį vaistų, kad 
vaistinė išsilaikytų su savo patalpomis, su vaistininkais, 
turi kelti kitų vaistinėje esančių vaistų kainas. Mažos 
vaistinės bus pirmosios, kurios užsidarys“, – tvirtino 
Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė. Ji 
nuogąstavo, kad drauge parduodant ir vaistų, ir alkoholio, 
gali būti rimtų pasekmių.

Per komiteto posėdį dalis Seimo narių kėlė klausimą 
dėl vaistinių darbo savaitgaliais ir naktį. Daugelyje 
vietovių negalima įsigyti medikamentų. Tuo metu 
vaistinių atstovai sakė, kad naktimis vaistinės sulaukia 
labai mažai pirkėjų.

„Naktį žmonės į vaistines dažniausiai ateina nusipirkti 
higienos prekių. Pažiūrėjome sąrašus, daugiausia buvo 
švirkštai ir adatos, kontraceptikai, vandens buteliukai. 
Jeigu būtų paklausa, atsirastų ir pasiūla“,– teigė 
K.Nemaniūtė-Gagė.

Ji taip pat prašė neskubėti įteisinti elektroninės 
prekybos receptiniais vaistais, mat dabar dažnai stringa 
elektroninės sveikatos sistema, per kurią vaistininkai 

oFiciaLi kronika

išorinės pakuotės, ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai 
vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai“, „Jeigu 
simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio 
vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku“, 
„Pardavėjas-kasininkas apie vaistinius preparatus informacijos 
neteikia“;

c) įspėjimas gyventojams apie draudimą ardyti vaistinių 
preparatų pakuotes prekybos vietoje jų neįsigijus; 

d) draudimas pirkti vaistinius preparatus asmenims iki 
16 metų;

5) gyventojui parduoti tik jo nurodytą konkretų vaistinį 
preparatą;

6) tinkamai ir operatyviai dalyvauti atšaukiant vaistinius 
preparatus iš rinkos;

7) dalyvauti įgyvendinant farmakologinio budrumo 
sistemą;

8) saugoti ir tvarkyti vaistinių preparatų įsigijimo 
dokumentus, kuriuose, be kitų privalomų rekvizitų, turi būti 
ši informacija: vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, 
farmacinė forma, serija, vaistinio preparato pakuočių kiekis;

9) parduoti vaistinius preparatus gyventojams tik patalpoje 
(patalpose), esančioje (esančiose) Vaistinių preparatų 
mažmeninės prekybos įmonių sąraše nurodytoje (nurodytose) 
veiklos vietoje (vietose), kuriai (kurioms) yra išduotas maisto 
tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

10) nu t rauk t i  va i s t in ių  p repara tų  pardav imą 
gyventojams konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje 
(vietose) ar visose veiklos vietose iš karto po pranešimo apie 
konkrečios (konkrečių) veiklos vietos (vietų) ar vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonės išbraukimą iš 
Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo 
ar pranešimo apie teisės parduoti vaistinius preparatus 
konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) ar visose 
veiklos vietose neišbraukiant vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonės iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąrašo sustabdymą gavimo;

11) nutraukus vaistinių preparatų pardavimą gyventojams 
visose Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
sąraše nurodytose veiklos vietose ar konkrečioje veiklos 
vietoje, vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė 
privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vaistinių preparatų 
pardavimo nutraukimo dienos apie tai pranešti Valstybinei 
vaistų kontrolės tarnybai ir pateikti prašymą dėl vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonės teisės ar jos teisės 
konkrečioje veiklos vietoje parduoti vaistinius preparatus 
sustabdymo ar išbraukimo iš Vaistinių preparatų mažmeninės 
prekybos įmonių sąrašo;

12) atitikti šio įstatymo 413 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 
punktuose nustatytus reikalavimus;

13) leisti tarnybinį pažymėjimą ir pavedimą atlikti 
patikrinimą pateikusiems Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
inspektoriams, turintiems administravimo įgaliojimus pagal 
pareigas pavaldiems ir nepavaldiems asmenims, laisvai ir be 
išankstinio perspėjimo mažmeninės prekybos įmonės darbo 
valandomis, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus 
kompetentingų teisėsaugos institucijų pareigūnus įeiti į visas 
patalpas, esančias Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 
įmonių sąraše nurodytose veiklos vietose, siekiant patikrinti, 
ar laikomasi šio įstatymo reikalavimų, pateikti duomenis 

ir dokumentus (jų patvirtintas kopijas, išrašus), reikalingus 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos funkcijoms atlikti.

2. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonei 
draudžiama pavesti, įgalioti ar kitaip perleisti teisę parduoti 
vaistinius preparatus kitam asmeniui.“

8 straipsnis. 591 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 591 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Vaistinė, vaistinių preparatų mažmeninės prekybos 

įmonė, parduodama nekompensuojamuosius vaistinius 
preparatus, negali taikyti didesnio prekybos antkainio, negu 
nustatytas Vyriausybės.“

9 straipsnis. 681 straipsnio pakeitimas 
1. Pakeisti 681 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti 

taip:
„2) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos ir (ar) vaistinio 

preparato registruotojo inicijuojamus vaistinių preparatų 
atšaukimus iš didmeninių vaistinių preparatų platintojų, 
vaistinių, vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių 
ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei gyventojų.“

2. Pakeisti 681 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jeigu vaistinis preparatas, keliantis didelį pavojų 

visuomenės sveikatai, tarp EEE valstybių pirmą kartą 
nustatomas Lietuvos Respublikoje, Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba turi nedelsdama išsiųsti skubų pranešimą 
apie tai visiems Lietuvos Respublikos didmeniniams 
vaistinių preparatų platintojams, vaistinėms ir vaistinių 
preparatų mažmeninės prekybos įmonėms, taip pat kitų 
EEE valstybių įgaliotoms institucijoms. Kitų EEE valstybių 
įgaliotos institucijos apie vaistinio preparato atšaukimą turi 
būti informuojamos Bendrijos inspektavimo ir pasikeitimo 
informacija procedūrų sąvade nustatyta tvarka ir terminais. 
Jeigu didelį pavojų visuomenės sveikatai keliančio vaistinio 
preparato įsigijo gyventojai, Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba per 24 valandas apie tai viešai paskelbia ir inicijuoja 
vaistinio preparato atšaukimą iš gyventojų. Pranešimuose 
visuomenei turi būti pakankamai informacijos apie įtariamą 
kokybės defektą ar įtariamą falsifikavimą ir su tuo susijusią 
riziką.“ 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 5, 6 straipsnius ir šio straipsnio 

4 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo 5 straipsnis ir 6 straipsnio 1 dalis įsigalioja 

2018 m. lapkričio 1 d.
3. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019 m. 

lapkričio 1 d.
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 

iki 2018 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo 5 straipsnio 
ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatoms, iki 2019 m. spalio 31 
d. – šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 
2018 m. gruodžio 31 d. – šio įstatymo 1, 2, 3, 4, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė
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nedera arba turi tą pačią veikliąją medžiagą, pasekmės 
gali būti liūdnos. Kas jam tai paaiškins prekybos centre? 
Paprasčiausias aspirinas turi 19 kontraindikacijų, kada 
šio vaisto vartoti negalima. Ar degalinių pardavėjas gali 
tai žinoti? Kai diskutavome apie tai prieš keletą metų, 
buvo aiškinama, kad gal jiems bus suorganizuoti poros 
savaičių kursai. Tai juokinga – vaistininkai mokosi nuo 
3 iki 5 metų.

Taigi tokios diskusijos mums kelia didžiulį nerimą, 
nes bus padaryta žala žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, 
paracetamolis turi 1750 pavadinimų, vien Lietuvoje jo 
pavadinimų – kelios dešimtys. Kas žmogui paaiškins, 
kad tai tas pats paracetamolis? O tai labai toksiškas 
preparatas, užfiksuotas ne vienas lėtinio apsinuodijimo 
paracetamoliu atvejis. Labiausiai nuo jo nukenčia kepe-
nys. Vaistai nėra paprasta prekė. Tai cheminiai preparatai, 
darantys didelį poveikį mūsų organizmui, todėl pats 
žmogus negali nuspręsti, kokį vaistą jam pasiimti“, – 
teigė vaistininkas.

Lenkai svarsto atsisakyti prekybos vaistais de-
galinėse

Pasak E.Tarasevičiaus, daugelyje Europos šalių tokia 
pati vaistų pardavimo sistema, kaip Lietuvoje. Lenkai 
šiuo metu degalinėse parduoda kai kuriuos vaistus, tači-
au šiuo metu Lenkijoje vyksta diskusija, kad verta juos 
grąžinti į vaistines. Taip pat Lenkijoje prieš keletą mė-
nesių buvo priimtas nutarimas, kad vaistinės savininkas 
gali būti tik vaistininkas.

„Verslininkas, turėdamas įmonę, siekia vienintelio 
dalyko – pelno. Tuo tarpu vaistininkas yra davęs Hipokra-
to priesaiką nepakenkti žmogaus sveikatai, taigi jis turi 
laviruoti tarp ekonominės ir sveikatinimo veiklos, nes 
vaistininkas – ne prekybos atstovas. Deja, pas mus vais-
tinės pradėjo kurtis pagal JAV, o ne pagal senųjų Europos 
šalių pavyzdį. Dažniausiai vaistinių tinklų savininkai yra 
ne vaistininkai ir jie iš vaistinių daro verslą“, – aiškino 
pašnekovas.

Vis dėlto jis pripažino, kad ir kitose Europos šalyse, 
ne tik Lenkijoje, prekybos centruose parduodami tam 
tikrų grupių vaistai, tačiau, jo manymu, europiečiai labiau 
išprusę šioje srityje, turi daugiau žinių apie žalingą vaistų 
poveikį, atsargiau vartoja vaistus nei lietuviai.

E.Tarasevičius: ar ir teatre reikės kioskelį atid-
aryti?

„Ypač jaunimas dažnai išsako nuomonę, kad jie neturi 
laiko važiuoti vaisto specialiai į vaistinę, daug paprasčiau 
jį nusipirkti kartu su maistu. Arba vakare pradėjo skaudėti 
galvą, o vaistinės jau neveikia: ką daryti? Mano patarimas 
paprastas. Kiekviename automobilyje privaloma vais-
tinėlė. Ten visada yra vietos ir galima įsidėti papildomų 
vaistų. Juk visi žino savo problemas – vienam kartais 
pradeda skaudėti galvą, kitą užpuola kitos bėdos. O ką 
daryti, jei galvą pradės skaudėti teatre? Ir ten kioskelį 
reikia atidaryti? Juk nesudėtinga į rankinę įsimesti min-
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imalią sau reikalingo vaisto dozę nenumatytam atvejui“, 
– piktinosi pašnekovas.

Išgirdę apie valdžios ketinimus įteisinti vaistų par-
davimą prekybos centruose ir degalinėse, vaistininkų 
atstovai apsilankė pas sveikatos apsaugos ministrą, 
tačiau iš jo lūpų išgirdo, kad tai ne specialistų, o politinis 
sprendimas.

E.Tarasevičiaus žiniomis, jau parengtos Farmacijos 
įstatymo pataisos, kuriose detaliai išdėstyta, kaip vyks 
prekyba vaistais mažmeniniame tinkle. Nurodytos pen-
kios terapinės vaistų grupės, kuriomis ten bus galima 
prekiauti, pavyzdžiui, skausmą malšinantys, virškinimo 
sistemą veikiantys, dermatologiniai preparatai.

SAM ketinimų neatsisako
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Farmacijos 

departamento direktorė Gita Krukienė taip pat sutiko, 
kad vaistiniai preparatai yra ypatinga prekė, kurios 
neteisingas vartojimas gali pakenkti sveikatai. Tačiau dėl 
mažėjančio gyventojų skaičiaus kaime užsidaro vaistinės, 
taip pat pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, per kur-
ias vaistinės aprūpindavo kaimo gyventojus vaistiniais 
preparatais.

Atitinkamai šiuose rajonuose blogėja vaistinių 
preparatų prieinamumas gyventojams. Taip pat nedaug 
yra naktį dirbančių vaistinių. Todėl Sveikatos apsaugos 
ministerija, siekdama gerinti nereceptinių vaistinių 
preparatų prieinamumą, jau pavasarį buvo pateikusi 
projektą, kuriuo siekta įteisinti tam tikrų nereceptinių 
vaistų pardavimą mažmeninės prekybos vietose.

Derinant projektą su institucijomis ir visuomene buvo 
gauta įvairių pastabų. Į dalį pastabų buvo atsižvelgta ir 
artimiausiu metu patobulintas projektas bus pakartoti-
nai teikiamas derinti Teisingumo, Ūkio ministerijoms, 
Konkurencijos tarybai bei kitoms atsakingoms instituci-
joms ir visuomenei.

Pagerėtų skubiai reikalingų vaistų prieinamumas
„Projekto tikslas – pagerinti tam tikrų nereceptinių 

vaistinių preparatų prieinamumą gyventojams, leidžiant 
juos pardavinėti mažmeninės prekybos vietose, tokiose 
kaip degalinės, prekybos centrai ir pan. Tikrai nesiūloma 
leisti parduoti visus nereceptinius vaistus. Siūloma leisti 
parduoti tik tam tikrus dažniausiai vartojamus, kurie pa-
prastai perkami gydyti nedidelius sveikatos sutrikimus.

Siūloma tvarka nesiekiama skatinti gyventojų vaistų 
įsigyti ne vaistinėse. Tokia tvarka pagerintų skubiai 
reikalingų (pavyzdžiui, nakties metu) tam tikrų vaistų, 
skirtų lengviems simptomams gydyti, prieinamumą. Be 
jokios abejonės, ši veikla būtų griežtai kontroliuojama. 
Manome, kad gyventojai turi vaistus vartoti atsakingai, 
ir jei kyla abejonių dėl vaistų vartojimo ar pasirinkimo, 
būtina konsultuotis su gydančiu gydytoju ar farmacijos 
specialistu. Vaistinės turėtų ir toliau likti pagrindine vieta, 
kur gyventojai įsigyja vaistus“, – ramino SAM atstovė.

Karas dėl vaistų parduotuvėse ir 
degalinėse: vaistininkai gąsdina 
nauja diagnoze – vaistalige 
INGA SAUKIENĖ
15min 

Dar pavasarį Sveikatos apsaugos ministerija paskel-
bė apie savo ketinimą leisti prekiauti nereceptiniais 
vaistais parduotuvėse, degalinėse, kioskuose ar kitose 
mažmeninės prekybos vietose. Esą taip padidėtų jų prie-
inamumas provincijoje bei dėl padidėjusios konkurenci-
jos mažėtų kaina. Vaistininkų šie argumentai neįtikina, 
jie vardija grėsmes, kurios, jų manymu, padarys didžiulę 
žalą žmonių sveikatai.

Lietuvoje – bene daugiausia vaistinių Europoje
Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas Eduardas 

Tarasevičius teigė, kad jau du Seimai bandė kelti klau-
simą dėl leidimo vaistus pardavinėti prekybos centruose 
ir degalinėse, priimti galutinio sprendimo taip ir ne-
pavyko. Anksčiau tokį siūlymą teikdavo opozicija, tačiau 
šįkart jis atsidūrė pozicijos programoje.

„Atsimenu, pirmą kartą svarstant šį klausimą buvo 
argumentuojama tuo, kad kai apribojo alkoholio prekybą 
degalinėse, o po to visai pašalino iš jų alkoholį, buvo 
norima pagelbėti degalinėms ir alkoholį pakeisti vaistais. 
Kokie dabar motyvai – mums nežinoma. Girdėjome tik 
vieną argumentą – esą vaistai atpigs, jeigu bus prada-
vinėjami prekybos centruose ir degalinėse, bet tai yra 
netiesa. Degalinėse parduodami maisto produktai yra 
netgi brangesni negu įprastose parduotuvėse. Taigi ir 
vaistai nebus pigesni.

Lietuva pagal vaistų prieinamumą, t. y. vaistinių 
skaičių, užima antrą vietą po Bulgarijos. Taigi vaistų 
prieinamumas pas mus bene geriausias Europoje. Lietu-
voje yra apie 1400 vaistinių ir apie 700 pirminės asmens 
sveikatos priežiūros punktų, kurie prekiauja vaistais, taigi 
žmonėms tikrai nėra problemų įsigyti vaistų“, – tikino 
pašnekovas.

Vaistininko teigimu, JAV, kur kai kurie nereceptiniai 
vaistai taip pat parduodami prekybos centruose, kasmet 
apie pusantro milijono žmonių paguldoma į ligoninę su 
vaistaligės diagnoze. Iš jų 100 tūkst. nepavyksta išgelbėti, 
t. y. jie miršta. E.Tarasevičius įsitikinęs, kad supaprasti-
nus vaistų pardavimą ir Lietuvoje teks į diagnozių sąrašą 
įtraukti tokį pavadinimą, kaip vaistaligė.

Vaistinėse bent jau yra galimybė pasiklausti
Paklaustas, kas gi pasikeis, jei ir dabar daugelis vais-

tinių tampa savitarnos zonomis, kuriose patys žmonės 
savo nuožiūra perkasi vaistų, E.Tarasevičius patikino, 
kad žmogus bent jau turi galimybę paklausti.

„Jei žmogus perka vaistus, kuriuos žino, jau vartojo, 
viskas gerai. Tačiau jeigu žmogus nusiperka naują vaistą 
arba geria dar kokius nors vaistus, ir šis vaistas su jais 
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gali pamatyti pacientui išrašyti receptą. „Šiandien mes 
vaistinėje susiduriame su milijonais sudėtingų situacijų. 
Pavyzdžiui, pernai lapkričio-gruodžio mėnesiais buvo 
tokių situacijų, kad savaitę e-receptas neveikė. Buvo 
tokių pacientų, kurie penkias dienas negavo reikiamų 
vaistų“, – pasakojo asociacijos atstovė.

„Prašome, kad būtų sutvarkyta visa elektroninė 
sistema: e-sveikata, e-recepto sistema, kai ji veiks, tuomet 
galima ir padaryti nuotolinę prekybą vaistais“, – tvirtino 
K.Nemaniūtė-Gagė. Lietuvos farmacijos darbuotojų 
profesinės sąjungos atstovė SAM projektus lygino su 
atomine bomba ir kam reikia tokio sukrėtimo.

Prekybai vaistais parduotuvėse nepritarė ir Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Gintautas Barcys.

Įžvelgė „valstybines“ vaistines
Trečiadienį daugiau pritarimo sulaukė tik SAM 

siūlymas leisti ligoninių vaistinėms aprūpinti savo 
dienos stacionaro pacientus vaistais. Šią pataisą palaikė 
ir medikai, ir kai pacientų atstovai. Anot projekto, 
jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga teikia dienos 
stacionaro paslaugas, jos struktūrinis padalinys ligoninės 
vaistinė gali parduoti (išduoti) tik šios įstaigos dienos 
stacionare gydomiems pacientams kompensuojamuosius 
vaistinius preparatus, kurie jiems skiriami gydyti šios 
įstaigos dienos stacionare suteikiant asmens sveikatos 
priežiūros paslaugą.

Santaros klinikoms atstovavęs Laimonas Griškevičius 
teigė, kad vadinamosios valstybinės vaistinės reikalingos 
dienos stacionarų pacientams. „Turime situaciją, kai 
pacientas atvyksta pas mus, gydytojas išrašo receptą, 
pacientai užuot gavę iškart kokį nors vaistą, priversti 
keliauti ieškoti po aplinkines vaistines“, – sakė jis.

„Aplink Santaros klinikas yra mažiausiai penkios 
komercinės vaistinės, bet atsitinka, kad pacientas turi 
aplankyti bent tris, kol gauna visus vaistus – arba ko nors 
nėra, arba priemoka per didelė. Jie dažniausiai grįžta po 
valandos, dviejų, trijų, o jeigu ligonis sunkus, tai daro jo 
giminaičiai. Žmogus tuo metu guli kelias valandas, mes 
nieko su juo nedarome“, – aiškino medikas. Jis pabrėžė, 
kad giminaičiai net neturi teisės sunkiam ligoniui pirkti 
vaistų, tam būtinas įgaliojimas, o jo niekas neturi.

„Jūs man pasakykite nors vieną Europos šalį, kur 
žmonės turi vaikščioti ir ieškoti vaistų“, – klausė 
L.Griškevičius. Anot jo, kitose valstybėse pacientas 
atvykta į dienos stacionarą ir jis nežino, iš kur jam atnešami 
vaistų. „Ir tie vaistai eina iš stacionarų vaistinių“, – teigė 
medikas. Jis akcentavo, kad ligonių apsilankymų dienos 
stacionaruose daugėja. Lietuvos vaistinių asociacijos 
valdybos atstovė nuogąstavo, kad po šiuo pasiūlymu 
slypi siekis sukurti vadinamųjų valstybinių vaistinių 
tinklą. „Jeigu tai yra tik ligoninės aprūpinimas paciento, 
tai – OK, bet jeigu kalbame apie visą tinklą, kuris turės 
visiškai skirtingas konkurencines sąlygas su likusiomis 
vaistinėmis, tada tikrai nepritariame“, – sakė ji.
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gaminančią aukštos vertės, pasaulinę paklausą turinčius 
funkcionaliuosius augalinės kilmės ingredientus.“

„Šios pramonės šakos atsiradimas Lietuvoje turės 
reikšmingą įtaką kitiems Lietuvos pramonės bei žemės 
ūkio sektoriams: Lietuvoje sukūrus funkcionaliuosius 
ingredientus, maisto pramonės įmonės galės orientuotis 
į aukštos pridėtinės vertės funkcionalaus maisto gamybą. 
Farmacijos bendrovės turės galimybę kurti naujus maisto 
papildus, o ateityje ir medikamentus. Ūkininkai užuot 
auginę įprastinę žemės ūkio produkciją, turės alternatyvą 
auginti aukštos pridėtinės vertės botanines žaliavas“, 
– rašoma įmonės Lietuvos verslo paramos agentūrai 
pateiktoje paraiškoje.

Kol kas yra komercializuota labai mažai botaninių 
žaliavų preparatų, skirtų maisto pramonei.

Į klausimus, kada įmonė pabaigs statybas, kiek darbo 
vietų bus sukurta ir kokia yra panašių produktų pasiūla 
rinkoje, Aušra Skaudaitė, „Endobiotech“ vadovė, mo-
tyvuodama dideliu užimtumu, „Verslo žinioms“ neatsakė.

Šiuo metu bendrovėje dirba 24 žmonės.
Projektas „MTEP infrastruktūros įdiegimas inova-

tyvioms botaninių žaliavų biorafinavimo technologijoms 
ir funkcionaliesiems ingredientams iš jų kurti ir įdiegti“ 
įgyvendinamas pagal priemonę „Smartinvest LT+“.

Rima Rutkauskaitė

THE PHARMACIST DRUG 
DEALERS: THIS MAN SOLD 
US 60 XANAX TABLETS 
FOR £150 WITH NO PRE-
SCRIPTION 
Friday, May 4th 2018

 As investigation finds chemists are flooding the 
black market with pills aimed at youngsters
By GLEN KEOGH FOR THE DAILY MAIL

Pharmacists acting like 'street drug dealers' are flooding 
the black market with potentially dangerous prescription 
drugs such as Xanax.

A Daily Mail investigation has uncovered evidence of 
chemists illegally selling highly addictive medication for 
cash without asking for prescriptions.

The drugs can then be swiftly sold on through social 
media to young people in schools and universities where 
they are increasingly being abused with devastating con-
sequences. 
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Pharmacists are exploiting a growing trend among young 
people for prescription-only drugs such as the strong ben-
zodiazepines Xanax and diazepam and the opioid tramadol. 

Drug dealers sell the Xanax tablets – which are used to 
treat anxiety – on social media for between £1 and £3 each. 

One pharmacist in London sold hundreds of dangerous 
Class C controlled prescription drugs to an undercover Mail 
reporter for prices higher than those on the 'street'.

Another told a reporter in Manchester to buy the drugs 
– with side effects including hallucinations and heart failure 
– from the internet. He said they wouldn't be fake because 
'people get them from the NHS and sell them on eBay.' 

Two pharmacists have been struck off the pharmaceutical 
register this year for selling thousands of tablets to dealers. 
It can also be revealed:

•	Twenty-three pharmacists – of whom six are sus-
pended – are being investigated by the General Pharma-
ceutical Council for diverting prescription medication to 
the black market;

•	Eight pharmacists have been arrested, and at least 
50 pharmacies have been investigated as part of an on-
going operation;

•	One drug dealer said he could obtain 280,000 diaz-
epam tablets a week from the legitimate supply chain to 
sell to an undercover government investigator;

•	Three websites selling drugs stolen from pharma-
cies made £55 million in just 15 months.
After selling 60 Xanax tablets for £2.50 each and 100 

tramadol capsules for £250 to a reporter at the Al Razi Phar-
macy in London last month, a pharmacist acknowledged the 
prices were high 'because you need a prescription'. 

Anatolijus Kostiukevicius then handed over a business 
card including a mobile phone number and bragged: 'If you 
need any medicines… call me any time.'

Selling Xanax and tramadol without a prescription is il-
legal, as both are Class C controlled drugs. Supplying Xanax 
carries a maximum sentence of 14 years in jail.

Young people who have become hooked on the pills for 
supposed feelings of relaxation describe horrific withdrawal 
symptoms when they try to come clean, including insomnia, 
tremors, vomiting and suicidal thoughts.

Xanax is often mixed with alcohol and cough syrup in a 
cocktail known as 'lean', which can cause heart failure and 
memory loss.

Julie Cooper, Labour's community health spokesman 
and a former pharmacy owner, said: 'These figures really 
are shocking. Obviously any pharmacists caught selling 
drugs in this way should be struck off. When these drugs 
find their way into the wrong hands they are very dangerous. 
Every step needs to be taken at every level to make sure this 
doesn't happen.

'Every decent pharmacist will want to get to the bottom 
of this issue because it could bring the whole profession into 
disrepute.' The Government's Medicines and Healthcare 
products Regulatory Authority [MHRA] is working with 
the police to crack down on the diversion of drugs from the 
legitimate supply chain.

KAUNO RAJONE KURIASI 
NAUJOS PRAMONĖS 
ŠAKOS PRADININKĖ
„Verslo žinios“
2018-03-05

Kauno rajono Kuro kaime biotechnologijų UAB 
„Endobiotech“ stato sandėlį-mokslo tyrimo centrą ir 
turi ambiciją sukurti naują perdirbamosios pramonės 
šaką – gaminti funkcionaliuosius ingredientus. Tai 
turės poveikį ir kitiems ūkio sektoriams.

Į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
infrastruktūrą, gavusi ES finansavimą, UAB „Endobio-
tech“ investuoja apie 3,7 mln. Eur.

Statomame vieno aukšto pastate įmonė įsirengs lab-
oratoriją su patalpomis ekstrakcijai, sulčių spaudimui, 
granuliavimui ir pan.

Prieš ketverius metus įkurta „Endobiotech“, priklaus-
anti Danijos įmonių grupei, specializuojasi kurdama plu-
oštinių kanapių perdirbimo į vertingas maistines (aliejų, 
baltymus, maistines skaidulas) bei biologiškai aktyvias 
(fitokanabinoidus, polifenolinius junginius) medžiagas 
ir technologijas.

Kadangi išsamiai ištirta tik nedidelė botaninių žaliavų 
dalis ir dar mažiau botaninių augalų rūšių perdirbama 
pramoniniu būdu, „Endobiotech“ įžvelgia čia perspek-
tyvią nišą. Biotechnologijų bendrovė siekia sukurti nau-
jus funkcionaliuosius ingredientų produktus ir gamybos 
technologijas iš botaninių žaliavų bei fitokanabinoidų 
preparatus iš pluoštinių kanapių lapų ir žydinčių dalių.

Kaip „Endobiotech“ pažymėjo, teikdama paraišką ES 
finansavimui gauti, įmonė „siekia sukurti visiškai naują 
ir inovatyvią perdirbamosios pramonės šaką Lietuvoje, 
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ABC“: „Bet labiausiai šioje istorijoje stebina įžūlus me-
las. L. Labanauskas ištrynė šešių metų patirtį iš atminties, 
Nacionalinės farmacijos pramonės asociacijos prezidentu 
nebuvo. Tiesiog pavardės sutapo. Toks nekaltas melas, iš 
kurio išlošiami milijonai.“

VMI Kontrolės departamento direktoriaus pavaduo-
toja Diana Šalomskienė patvirtino, kad „Aconitum“ 
atžvilgiu buvo pradėtas mokestinis patikrinimas.

„Šiais metais „Aconitum“ atžvilgiu atlikome 
mokestinį tyrimą, kurio metu vertinome, ar įmonė teis-
ingai vykdo savo mokestines prievoles. Minėta įmonė 
bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, atsižvel-
gė į VMI pateiktas pastabas bei nustatytus neatitikimus 
ištaisė. VMI pažymi, jog nuolat stebi situaciją, fiksuoja 
ir vertina gaunamus faktus apie mokesčių mokėtojus“, – 
sakė D. Šalomskienė.

ĮTAKINGAS GYDYTOJŲ IR 
FARMACIJOS ATSTOVAS- 
FINANSINIŲ AFERŲ 
VORATINKLYJE?
Alfa.lt
2018-08-02

Liutauro Labanausko pavardė figūruoja ne vienoje 
organizacijoje, sąjungoje ar bendrovėje, susijusioje 
su farmacija. Jis ir Gydytojų sąjungos prezidentas, 
ir Nacionalinės farmacijos pramonės asociacijos 
prezidentas. Be to, yra „Sveikatos ABC“ pagrindi-
nis akcininkas, turi ir „Aurantijus“ bei „Acontum“ 
akcijų. Būtent dėl pastarosios Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) atliko patikrinimą dėl sistemingo 
mokesčių slėpimo.

Buvę bendrovės darbuotojai liudijimuose pasakojo 
dalį atlyginimų gavę „Maximos“ dovanų čekiais. Kitas 
labai svarbus aspektas – „Aconitum“ pirko reklamos 
paslaugas iš „Sveikatos ABC“, tik kelis kartus brangiau 
už rinkos kainą.

„Acontum“ parduodavo savo buvusiai antrinei įmonei 
„Aurentijus“ produkciją mažesnėmis kainomis nei ki-
tiems klientams, kartais pigiau už savikainą. Tuomet 
„Aurantijus“, būdamas Kauno laisvosios ekonominėje 
zonoje (LEZ), nemokėjo mokesčių dėl pelno mokesčių 
lengvatos.

Pareiškime minimos ir bendrovės „Berneliai“, „Bravi-
sima“ (Medžiotojų užeiga), kurių paslaugų pirkimas 
galėjo būti nurašomas į reprezentacines išlaidas.

Dėl šių faktų VMI pradėjo tyrimą dar 2016 m. Tąkart 
tyrimas buvo nutrauktas. Dabar jis pradėtas iš naujo.

Interesų konfliktai
Alfa.lt šaltinis papasakojo, kad L. Labanauskas, 

būdamas Gydytojų sąjungos prezidentu, pervesdavo 
pinigus už reklamą „Sveikatos ABC“, o „Aconitum“ 
sumokėdavo stebėtinai panašias sumas L. Labanauskui 
už konsultacijas.

L. Labanauskas, vadovaudamas Lietuvos gydytojų 
sąjungai, 2006 m. tapo Nacionalinės farmacijos pramonės 
asociacijos prezidentu.

Žiniasklaida ne kartą buvo atkreipusi dėmesį į tokį 
galimą interesų konfliktą. Nepaisant to, L. Labanauskas 
2014 m. tapo „Aconitum“ akcininkų susirinkimo pirmin-
inku.

„Įprastų vokelių istorijos yra menkniekis, palyginti 
su šimtatūkstantinėmis sumomis, išmokamomis dovanų 
čekiais, kurie sutaupo nepalyginamai daugiau mokesčių. 
O darbuotojai jautėsi pažeminti ir socialiai pažeidžia-
mi“, – Alfa.lt sakė šaltinis (vardas ir pavardė redakcijai 
žinomi).

Jis pasakojo, kad iš Lietuvos gydytojų sąjungos 
biudžeto buvo mokamos įspūdingos sumos „Sveikatos 

http://www.alfa.lt/
http://www.alfa.lt/
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Preparing your journey to the future of community pharmacy
Dr Luc Besançon, Pharmacy and Consulting

(pranešimo skaityto BaltPharm Forume 2018 santrauka)

ką rašo spauda apie FarMaciją

council said it would ‘urgently investigate’ the Mail’s 
evidence.

'Sixty tablets, £150,' he replies, without missing a beat. 
Alarmingly, the pharmacist has no interest in finding out 
whether the man – an undercover Daily Mail reporter – has 
a prescription. He doesn't even ask why he requires the 
medication.

The reporter leaves to visit a cash machine and returns, 
counting out £150 in notes into Mr Kostiukevicius's hand.

The pharmacist immediately hands over 60 Xanax pills – 
the brand name for the anti-anxiety medication, alprazolam 
– in a small white box branded with the logo of pharmaceu-
tical firm Pfizer. The whole transaction takes 130 seconds.

Despite breaking the law in supplying a controlled 
substance and breaching one of the fundamental tenets of 
pharmaceutical practice in supplying prescription-only drugs 
without a prescription, the pharmacist maintains a confusing 
professionalism, asking: 'Would you like a bag?'

Before leaving, the reporter requests tramadol, another 
Class C controlled drug which is similar, but slightly less 
potent, than heroin. This time, Mr Kostiukevicius asks for 
£250 for 100 'capsules'. In an attempt to justify the price when 
told it is 'expensive', he makes an admission that proves the 
sale was something more sinister than a moment of naivety.

'These are controlled drugs that need a red prescription,' 
he says. 'Before two years ago it was like antibiotic, but then 
two years ago… you need special prescription.' He does not 
ask to see one.

'Red' is thought to refer to the NHS 'traffic light' prescrib-
ing system, categorising drugs in order of potential harm. 
The reporter returns 40 minutes later and hands over £250.

Mr Kostiukevicius has been registered with the General 
Pharmaceutical Council in Britain since 2005. The council 
said it would 'urgently investigate' the Mail's evidence. Al 
Razi Pharmacy failed to respond to requests for comment.

When confronted with the allegations, Mr Kostiukev-
icius admitted that selling the medication was illegal but 
said he 'did not know about the situation'. It comes after 
a pharmacy manager stole more than 20,000 prescription 
tablets, including Xanax and diazepam, to sell to a builder 
peddling drugs online.

Pratik Buhecha, 32, ordered vast quantities of drugs to his 
pharmacy in Hove, Sussex, and sold them to a mysterious 
character called 'Cyrus'.

Buhecha received a caution for the theft of medication, 
but only relating to drugs worth £579. He has been struck 
off the pharmaceutical register.

Another rogue pharmacist, Niren Patel, was jailed for 12 
months after stealing almost £5,000 of prescription drugs to 
sell on the street.

The 39-year-old, who worked at pharmacies in Horn-
church and Dagenham, Essex, was also struck off the register. 
Patel was arrested when colleagues became suspicious of 
medicine and invoices going missing from the pharmacies.

Some 41 people, including eight pharmacists have been 
arrested. Between 2013 and 2016, up to £200million of med-
ication was diverted from pharmacies and other legitimate 
supply routes and released on to the criminal market.

UK Addiction Treatment Centres say admissions to their 
treatment facilities for Xanax addiction have doubled in the 
past year. Half of those seeking treatment are under the age 
of 25. Eytan Alexander, the centre's founder, said: 'The re-
sults of this investigation are absolutely appalling and those 
involved should be deeply ashamed of themselves.

'Pharmacists have a duty of care to ensure the safe and 
effective provision of medicine, but instead, they're abusing 
their position of power and mirroring the behaviour of street 
drug dealers.

'We help and treat the fallout of prescription drug street 
crime and if the actions of some pharmacists continues, this 
number will unfortunately continue to rise.'

Ash Soni, president of the Royal Pharmaceutical Soci-
ety, said the body was 'deeply concerned' over the findings. 
'People are put at serious risk when supplied unlawfully with 
prescription-only medicines and the scale of these allegations 
is shocking.

'Any deliberate practice that could cause patient harm 
must be dealt with robustly and we would like to see this 
matter investigated as swiftly as possible by the relevant 
authorities.'

Duncan Rudkin, chief executive of the General Phar-
maceutical Council, said: 'We are working closely with the 
MHRA on a major ongoing investigation into the diversion of 
prescription medicines away from the normal supply chain.

'We would like to thank the Daily Mail for raising with 
us the concerns identified through their undercover inves-
tigation; this is particularly useful as we do not have legal 
powers to carry out our own undercover investigations. We 
will investigate these new concerns as a matter of urgency.'

Alastair Jeffrey, of the MHRA, said: 'The criminals 
involved are exploiting people when they are at their most 
vulnerable; their only interest is making money. Prescrip-
tion-only medicines are potent and should only be taken 
under medical supervision.' 

 
No prescription but he sold us 60 tablets for £150... 

without batting an eyelid 
Suited, bespectacled and looking a little older than his 

53 years, Anatolijus Kostiukevicius exudes the air of re-
spectability you expect from a central London pharmacist.

The balding Lithuanian stands at the back of Al Razi 
Pharmacy in Edgware Road, surrounded by colourful med-
icine boxes stacked high on shelves. A large sign reads: 
'Prescriptions.'

He is approached by a stranger in his 20s asking for 
Xanax, the Class C controlled drug blighting the lives of 
teenagers across Britain. Immediately, it is apparent Mr 
Kostiukevicius is not as respectable as his appearance would 
suggest. 

Mr Kostiukevicius has been registered with the Gen-
eral Pharmaceutical Council in Britain since 2005. The 
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kas, kur, kada

Naujausios tarptautinės mokslo žinios 
ir pasiekimai  apie gyvosios gamtos 
objektus ir jų tyrimo metodologiją

Profesorius, akademikas, habil. dr. Audrius Maruška
Profesorė, dr. Ona Ragažinskienė

2018 m. gegužės 17–18 d. Kaune, Vytauto 
Didžiojo universitete, įvyko biomedicinos, fizinių, 
technologijos mokslo sričių tradicinė tarpdisciplininė 
12-ji tarptautinė mokslinė konferencija „Vital Nature 

Sign 2018“ („Gyvasis gamtos ženklas 2018“). 
Konferencijos organizatoriai: Vytauto Didžiojo 
universiteto Gamtos mokslų fakultetas, Lietuvos 
mokslų akademija ir Šiaurės šalių skirstymo mokslų 
draugija (NoSSS). 

Šios konferencijos darbe dalyvavo apie 100 
akademinės bendruomenės atstovų ir jaunųjų mokslo 
tyrėjų (doktorantai, magistrantai, bakalaurai).

Konferencijos  tematikos – naujausių mokslo žinių 
sklaida apie gyvosios gamtos objektus: žmogaus 
sveikatos, augalų ir gyvūnų biologines, chemines bei 
fizikines savybes ir jų tyrimų metodologiją.

Šia tematika padaryti 28 pranešimai plenariniuose 
posėdžiuose ir 46 elektroniniai stendiniai pranešimai, 
kurie jau du metus pateikiami inovatyviai, naudojant 
informacines technologijas on-line, atsisakius 
popierinių stendinių pranešimų. Tradiciškai 
konferencija apjungia daugelį mokslo sričių ir 
krypčių. Konferencijoje nerengta lygiagrečių 
pranešimų sesijų, todėl skirtingų mokslų atstovai turi 
galimybę susiburti kartu, išgirsti ir aptarti naujausias 

žinias pasiektas kitose mokslų srityse. Konferenciją 
atidarė ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Farmacijos 
sąjungos prezidentas profesorius habil. dr. 
Eduardas Tarasevičius. Konferencijoje pranešimus 
skaitė ir diskusijose dalyvavo biotechnologijos, 
biofizikos, fizikos, virusologijos, žemės ūkio ir 
miškų, aplinkotyros ir ekologijos, maisto chemijos 
ir  technologijos, medicinos, farmacijos, biologijos 
ir botanikos, chemijos, biochemijos ir cheminės 
analizės sričių ekspertai ir jaunieji tyrėjai. Pranešimų 
santraukos  publikuotos  e-knygoje  adresu http://

vns.microsep.org/index.php/
abstract-books/

Tradicinė kasmetinė 
XXII tarptautinė mokslinė 
konferencija „Vital Nature 
Sign“ („Gyvasis gamtos 
ženklas“) turi mokslinę ir 
praktinę reikšmę, sutelkia 
įvairių mokslo sričių ir 
krypčių mokslininkus bei 
specialistus ir jaunuosius 
tyrėjus. Konferencijoje 
pasidalijama naujomis 
mokslo idėjomis bei 
pasiekimais, kurie yra 
pagrįsti moksliniais tyrimais, 
gerinant gyvosios gamtos 
sveikatą. Jauniesiems 
tyrėjams buvo organizuota 
speciali sekcija, kurios metu 

vyko jų pristatomų darbų konkursas ir komisija 
išrinko bei apdovanojo penkis atstovus: Ievą 
Urbanavičiūtė, Dianą Navickaitę, Marių Žagunį, 
Kotryną Drungilaitę, Aistę Rimgailaitę. Baigiant 
konferenciją, vyko diskusijos, kurių metu nutarta: 
2019 gegužės 16- 17 d. Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete, organizuoti 13 – ją tarptautinę mokslinę 
konferenciją „Vital Nature Sign 2019“ („Gyvasis 
gamtos ženklas 2019“). 

iš LFs veikLos
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BALTPHARM FORUMAS 2018
FOTOREPOTAŽAS

iš LFs veikLos

2018 m. balandžio 13-15 d. Tartu mieste 
(Estija) įvyko tradicinis renginys „BaltPharm 
Forum-2018“, kurio tema buvo „21-ojo amžiaus 
farmacija“.

Pagrindinį pranešimą padarė buvęs FIP 
Generalinis sekretorius Luc Besancon tema 
„Pasirengimas kelionei į ateities visuomenės 
vaistinę“. Įdomiai kalbėjo studentai apie visuomenės 
nuomonę ir išreiškė savo požiūrį apie farmaciją.

Apie ateities vaistinę pranešimus padarė Estijos 
atstovė Daisy Volmer, Latvijos vaistininų draugijos 
narė Lasma Medjanova ir LFS Visuomenės vaistinių 
komisijos pirmininkė Indrė Trečiokienė.

Svečias iš Nyderlandų Peter de Braal kalbėjo 
apie farmacinę rūpybą šios šalies vaistinėse šiandien 
ir rytoj. Apie pacientų konsultavimą vaistinėje 
kalbėjo Portugalijos vaistininkas Afonso Covaco.

Apie Estijos, Latvijos ir Suomijos projektą 
„Medikamentų suderinamumas“ Kalbėjo Ulle 
Helena Meren. Pranešimą, skirtą 21-jo amžiaus 
visuomenės vaistinei, padarė Saija Leikola iš 
Suomijos.

Praktinį užsiėmimą apie ligoninių vaistinių 
nuostatų įgyvendinimą pravedė Kersti Teder. 
Forumo metu veikė stendinių pranešimų paroda, 
kurioje buvo 6 Lietuvos studentų pranešimai. 

Vertinant šį renginį reikia pažymėti kolegų 
estų rūpestingumą ir dėmesį forumo dalyviams. 
Gausiausia buvo Lietuvos delegacija – virš 
200 dalyvių, o iš viso buvo virš 350 dalyvių.  
Forumo dalyviai ne tik išklausė pranešimus, 
bendravo tarpusavyje, bet ir aplankė vaistines, Tartu 
universitetą, senamiestį.

Kitais metais BaltPharm Forumą-2019 teks 
organizuoti Lietuvos farmacijos sąjungai Kaune. 

LFS Prezidentas, prof. Eduardas Tarasevičius

BALTPHARM 
FORUMAS 2018

Tartu, Estija
balandžio 13-15 d.

2018 m. balandžio 21 d.  Slavija viešbučio konferencijų 
salėje įvyko Tarptautinė farmacijos praktikos konferenci-
ja tema “Farmacijos aktualijos-2018“. Pranešimą apie nau-
jus vaistinių augalų preparatus ir maisto papildus padarė dr. 
Viktorija Tkačiova (Baltarusija). Apie naujus antimikrobinius 
vaistus ir vaistininko vaidmenį juos parduodant pacientams 
kalbėjo prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius. Pranešimą 
apie ekstemporalių vaistų gamybą visuomenės ir ligoninių 
vaistinėse: pranašumai ir trūkumai padarė vaistininkė Eglė 
Rasa Dieninytė. Vaistininkas Mindaugas Malinauskas savo 
pranešime apibūdino vaistinių ir didmenininkų profesinio 
bendravimo aspektus. Aplankius po pietų pertraukos Gardino 
vaistinę-muziejų teko išklausyti istorinį dr. Viktorijos Tkačio-
vos pranešimą apie šios vaistinės veiklą nuo jos įsteigimo iki 
šių dienų. Šio žurnalo skaitytojai galės plačiau paskaityti apie 
šį kultūros židinį rubrikoje „Farmacijos muziejai“. Vaikštant 
po šio muziejaus patalpas Lietuvos vaistininkai stebėjosi 
eksponatų gausa ir profesionaliu jų išdėstymu. Įdomūs ne tik 
istorinę vertę turintys prietaisai, indai, farmakopėjos, žinynai, 
bet ir išlikusių jau seniai nevartojamų vaistų pavyzdžiai. 
Atidžiai stebint tų vaistų sudėtį galima buvo didžiuoti 
dabartine farmacijos mokslų ir praktikos pažanga. 

Įdomu pažymėti, kad šioje vaistinėje-muziejuje dirbantys 
vaistininkai aptarnauja pacientus, parduodami ir konsultuoda-
mi juos apie modernius vaistinius preparatus. Konferencijos 
dalyviai kitą dieną susipažino su Gardino architektūros 
paminklais, jų tarpe su puikiai atrestauruota Šv. Pranciškaus 
Ksaviero arkikatedra, paminklą prof. Ž. E. Žiliberui, kuris iš 
Gardino medicinos mokyklos persikėlė į Vilniaus universitetą 
ir vadovavo gamtos istorijos katedrai tyrinėdamas Lietuvos 
florą. Konferencijos dalyviai savo akimis pamatė Augustavo 
kanalo ištakas ir stebėjosi vis dar veikiančiais laivų pakėlimo 
mechaniniais įrenginiais. Konferencijos dalyviai sugrįžo pa-
sisėmę ne tik profesinių žinių, bet ir maloniai buvo nustebinti 
Gardino miesto švara ir restauravimo darbų kokybe. 
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PAST, PRESENT AND FUTURE OF THE PHARMACY IN LITHUANIA
Indre Treciokiene, Lithuanian Pharmaceutical Association

(pranešimo skaityto BaltPharm Forume 2018 santrauka)
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jubiLiejai

Sveikiname LSMU Farmacijos fakulteto 
dekanę prof. dr.

RAMUNĖ MORKŪNIENĘ Jubiliejaus proga

Gerbiama Dekane, nuoširdžiai sveikiname Jus jaunat-
viško jubiliejinio Gimtadienio proga ir linkime sėkmės 
mokslinėje, pedagoginėje ir vadybos veikloje. Prieš metus 
Jūs buvote išrinkta Farmacijos fakulteto dekane ir pareiškėte 
norą su didžiule atsakomybe ir dideliu pasiryžimu dirbti ir 
atstovauti visai fakulteto bendruomenei. Mane, kaip buvusį 
ilgametį šio fakulteto dekaną, imponuoja Jūsų pagrindinis 
dėmesys keturiems svarbiausiems komponentams, vadovau-
jant fakultetui - tai infrastruktūra, dėstytojai, studijų programos 
ir studentai. Universiteto Farmacijos fakultetas dabar turi 
puikią infrastruktūrą, geriausią Lietuvoje bazę studijoms ir 
mokslinei veiklai. Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) visada 
tampriai bendradarbiavo su farmacijos fakultetu, rengiant 
mokslines konferencijas, informuojant moksleivius apie 
garbingas farmacijos profesijos tradicijas, kuriant farmacijos 
muziejų ir gausinant eksponatų kolekciją, užmezgant ryšius su 
kitų šalių farmacijos fakultetų mokslininkais. Tikimės, kad ir 
Jums vadovaujant fakultetui bus tęsiamos abipusiai naudingos 
bendradarbiavimo tradicijos. Jūsų gražaus Gimtadienio proga 
skiriame prasmingus Mykolaičio Putino eilėraščio posmus:

Atmintis ir širdis – giminingos audėjos –
Audžia mums neregėto žavėjimo drobę
Ką buvom išgyvenę, kentėję, mylėję
Jos į nuostabų raštą iš naujo suglobia

O jame ir tiesa, ir vaizdingas puošnumas,
Ir gyli, kaip buities daugiaprasmė reikšmė –
Nes gyvenimo žygių dosnus įvairumas –
Tai širdies gyvata ir kūrybos esmė.

LFS Valdybos vardu LFS prezidentas
prof. habil dr. Eduardas Tarasevičius

Nusipelniusiai Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojai, LFS Garbės narei 

REGINAI STONKUTEI-ŽUKIENEI
90 metų

Jubiliatė  gimė 1928 m. birželio 8 d. Luokės miestelyje. 
Baigė Telšių gimnaziją aukso medaliu ir įstojo į Kauno Vy-
tauto Didžiojo universiteto  farmacijos skyrių. 1949 m. gavusi 
provizorės diplomą pradėjo dirbti Anykščių vaistinėje, neilgai  
vadovavo Debeikių vaistinei ir vėl sugrįžo į Anykščius. O nuo 
1952 m. gegužės 3 d. ji pradėjo dirbti Vyriausioje farmacijos 
valdyboje (VFV) gamybos skyriaus vedėja, prekybos-
gamybos skyriaus viršininko pavaduotoja, gamybos skyriaus 
viršininke, VFV viršininko pavaduotoja prekybos reikalams. 
Nuo 1988 m. dirbo Respublikinio gamybinio susivienijimo 
generalinio direktoriaus pavaduotoja komercijai. Nuo 1990 m. 
iki 1993 m. sausio 3 d. dirbo informacijos skyriaus viršininke 
ir po to išėjo į pensiją.  Tai tokia trumpa Jubiliatės darbinės 
veiklos vizitinė kortelė. Tačiau šalia tiesioginio darbo ji buvo 
aktyvi Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos 
(RFMD) narė, šios draugijos Vilniaus krašto pirmininkė, sek-
cijos pirmininkė. Skaitė paskaitas Kauno medicinos instituto 
(KMI) provizorių kvalifikacijos kėlimo kursuose ir kitose 
mokymo įstaigose, darė pranešimus farmacininkų suvažia-
vimuose ir konferencijose, skelbė publikacijas Lietuvos ir 
užsienio žurnaluose. 1972 m. Vilniaus universitete apgynė 
disertaciją ekonomikos mokslų kandidato laipsniui gauti. Po 
nostrifikacijos Reginai Žukienei suteiktas socialinių mok-
slų daktarės laipsnis. Ypatingas Kolegės Reginos Žukienės 
talentas atsiskleidė rašant knygas apie Lietuvos farmacijos 
istoriją. “Lietuvos farmacijos“ I tomas pasirodė 1996 m. 
apie žymiausius Lietuvos farmacininkus. Bendradarbiau-
jant su LFS buvo išleistas „Lietuvos farmacijos“ II tomas, 
pavadintas „Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai“, skirtas 
pagerbti okupacijos laikų aukas. Stambiausias kūrinys – tai 
2005 m. išleistas autorės III „Lietuvos farmacijos„ tomas, 
pavadintas „Lietuvos farmacija XX amžiuje“. O naujau-
sia jubiliatės knyga išėjo iš spaudos 2018 m. ir pavadinta 
„Prisiminimai“. Beje, šios knygos ištraukos apausdinamos 
LFŽ žurnale rubrikoje „Memuarai“. Autorė yra parengu-
si dar keletą rankraščių, kurie ateityje pasieks skaitytoją. 

Lie tuvos  farmaci jos  są jungos  Valdybos  var-
du nuoširdžiai sveikiname Jubiliate ir linkime puiki-
os sveikatos, šviesių minčių ir dar daugelį metų 
malonaus bendravimo su Kolegomis ir studentais.

Dievo palaimos, 
Džiaugsmo ir sveikatos,
Didžios kantrybės
Ir šviesios vilties,

Gyvent ilgai,
Net virš šimto metų –
Linkime Jums šiandieną
Iš visos širdies!

LFS prezidentas, prof. habil dr. Eduardas Tarasevičius

Kolegos pasveikino Jubiliatę (antra iš dešinės)

iš LFs veikLos
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2017m. lapkričio 30 – gruodžio 2d. delegacija 
iš Lietuvos dalyvavo Voru, Estijoje organizuotoje 
tarptautinėje konferencijoje „1st Conference of New 
Chapter in Patient Care“.

Konferencija buvo skirta farmacijos specialistams, 
bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams ir 
kitiems sveikatos priežiūros specialistams; farmacijos 
ir medicinos studentams; akademinės bendruomenės 
atstovams; sveikatos apsaugos ir farmacijos politikos 
dalyviams. Konferencijos metu buvo skaitomi 
pranešimai ir diskutuojama apie farmacinę paslaugą 
„Vartojamų medikamentų peržiūra“. Buvo apžvelgti 
įvairūs paslaugos diegimo ir teikimo aspektai – nuo 
vaistininkų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo iki 
visuomenės poreikio ir teisinio reguliavimo pokyčių. 
Užsienio pranešėjau dalinosi gerąją savo šalių praktika. 
Konferencijos metu vyko ir praktiniai užsiėmimai.

Konferencijos metu skaityti pranešimai:
•	 Comprehensive Medication review – what and why? 

Jamie Wilkinson, Pharmaceutical Group of European 
Union (PGEU), Belgium

•	 Medication review practices at community pharmacy. 
Saija Leikola, Pharmac Finland Oy, Finland

•	 Medication review practices at hospital pharmacy.  
Moira Kinnear, Honorary Senior Lecturer at Uni-
versity of Strathclyde, UK

•	 Clinical communication skills - important aspect of 
medication review. Afonso Cavaco, University of 
Lisbon, Portugal

•	 Collaborative medication review practice in primary 
care. Mitja Kos, University of Ljubljana, Slovenia 

•	 Outcomes of medication review services. Bjarke 
Abrahamsen, Danish College of Pharmacy Practice

•	 Feasibility of medication review services. Ruth 
Kalda, University of Tartu, Estonia, Veera Bobrova, 
University of Tartu, Estonia
Apie pranešėjus daugiau galima paskaityti oficialiame 

konferencijos tinklalapyje http://ncpc2017.erpmusic.
com/about-conference/plenary-speakers/

Konferencija buvo naudinga tiek praktine tiek 
akademine prasme, nes jo metu buvo aptariami tiek 
praktiniai aspektai, tiek žinių ir kompetencijų lygis, 
reikalingas šioms paslaugoms vaistinėje ir gydymo 
įstaigoje teikti. Užmegzti kontaktai su kitų universitetų 
farmacijos srities dėstytojais ir mokslininkais. 
Aptarta galimybė įkurti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos akademinę grupę vaistų peržiūros 
aktualumui ir problemoms tirti, sutarta kartu 
ruošti vaistų peržiūros protokolus.

Norintys prisidėti prie bendros veiklos 
kviečiami jungtis į facebook grupę: 
https://www.facebook.com/groups/
medication.review

Indrė Trečiokienė

kas, kur, kadaiš LFs veikLos

FARMACIJOS DIENOS - 2018
2018 m. birželio 16-17 d. Sudervės gyvenvietėje 

vyko „Farmacijos dienos-2018“. Gausiai susirinkę 
vaistininkai šeštadienį dalyvavo Tarptautinėje moksli-
nėje-praktinėje konferencijoje. Pranešėjas iš Lenkijos 
farmacijos rūmų dr. Jerzy Lazowski paskaitė pranešimą 
apie radioaktyvių farmacinių preparatų saugaus lai-
kymo, vartojimo būklę ES šalyse bei apie Farmacijos 
rūmų veiklą. Pranešimą apie bičių produktų reikšmę 
padarė Sigitas Vasiliauskas. PROF. Liudo Ivanausko ir 
doktoranto Mindaugo Markso pranešimas buvo skirtas 
kanapių produktų analizės apžvalgai. Apie vaistažolių 
preparatus kalbėjo Elmantas Pocevičius. Farmacinės 
rūpybos papildomas paslaugas pristatė doktorantė Indrė 
Trečiokienė. Po konferencijos renginio dalyviai diskuta-
vo prie kavos puodelio apie farmacijos aktualijas. Kitą 
dieną vaistininkai ir studentai aplankė prie Sudervės 
ežero esantį skulptūrų parką, dalyvavo sporto varžybose, 
ragavo tradicinę žuvienę...

Neformalus kolegų bendravimas paliko malonius 
prisiminimus ir pageidavimą susitikti kitais metais 
ypatingo grožio Lietuvos vietovėje.
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iš FarMacijos istorijos

Lietuvai 1918 m. atgavus nepriklausomybę, o 
Rusijoje įvykus bolševikiniai revoliucijai, baigiantis 
Pirmajam pasauliniam karui, į Lietuvą masiškai pradėjo 
grįžti karo pabėgėliai ir lietuviai inteligentai iki tol 
mokęsis, gyvenę ir dirbę Rusijoje, jų tarpe ir lietuviai 
farmacininkai.

Žmonėms buvo reikalinga medicininė pagalba ir 
vaistai, nes krašte siautė epidemijos, žmonės karo metu 
buvo išsekinti. Todėl vos susikūrusi Lietuvos vyriausybė 
ėmėsi priemonių padėčiai gerinti.

Jau 1918 m. lapkričio mėn., vos pradėjus  9 mėnesius 
po Nepriklausomybės paskelbimo buvo įkurtas Sveikatos 
departamentas. Jame farmacijos reikalais tvarkyti buvo 
įsteigtas farmacijos skyrius. Nuo 1918 m. lapkričio 18 
d. jo vadovu buvo paskirtas Maskvos universitetą baigęs 
provizorius Jonas Sakauskis.

Vaistinės pagal to meto paprotį buvo vadinamos 
„aptiekomis“, o farmacininkai „farmaceutais“.

Sugrįžus iš Rusijos farmacininkams Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose buvo atkuriamos karo 
sunaikintos vaistinės ir steigiamos naujos. Vien 1919 
m. buvo atidarytos 35 naujos vaistinės.

1920 m. kovo 14 d. Kaune įvyko Lietuvos 
farmacininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 106 
asmenys ir įvairių Lietuvos vietovių. Lietuvoje, kaip 
rašė laikraštis „Lietuva“, tuo metu buvo apie 300 
farmacininkų.

Suvažiavimas, svarstęs įvairius farmacininkams 
svarbius klausimus, nusprendė, kad jau reikia įsteigti 
Lietuvos farmacininkų sąjungą, kuri būtų sprendžiamasis 
organas visais farmacijos ir farmacininkų reikalais. 1920 
m. gruodžio 2 d. tokia sąjunga buvo įsteigta ir jos įstatai 
1920 m. gruodžio 2 d. buvo įregistruoti Kauno m. ir 
apskrities viršininko administracijoje (Draugijų registro 
Nr. 69). Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė, nes 
Vilnius jau buvo lenkų nuo Lietuvos atplėštas.

Farmaceutų sąjunga vienijo visus farmacininkus – 
tiek vaistinių savininkus, tiek tarnautojus, provizorius 
ir vaistininkų padėjėjus.

Ligi 1922 m. ji buvo vienintelė farmaceutų profesinė 
sąjunga Lietuvoje. Jos tikslas buvo suburti visus 
farmaceutus į bendrą šeimą ir rūpintis bendrais Lietuvos 
farmacijos ir farmaceutų reikalais.

Bet sąjungai sprendžiant įvairius farmacijos 
klausimus, vaistininkų savininkų ir farmaceutų tarnautojų 
pažiūros dažnai skirdavosi. Vaistinių savininkai buvo 
suinteresuoti vaistinių steigimu, jų išlaikymu ir pelnu, 
farmacininkai tarnautojai – geresnėmis darbo sąlygomis 

ir aukštesniu atlyginimu. Todėl rasti bendra sutarimą 
ruošiant teisinius farmacijos dokumentus kartais būdavo 
sunku.

Provizoriaus S. Nasvyčio pastangomis 1922 m. 
buvo įkurta atskira Lietuvos vaistininkų draugija, kuri 
vienijo vaistinių savininkus. Draugijos tikslas buvo tarp 
savo narių platinti farmacijos mokslo žinias, rūpintis 
farmacijos ir vaistininkų pažanga, narių kultūriniais, 
teisiniais ir ekonominiais reikalais.

Kad visi farmacininkai galėtų tarpusavyje bendrauti, 
sužinoti farmacijos naujienas ir geriau spręsti iškylančias 
profesijai problemas buvo reikalingas spaudos organas, 
tuo labiau, kad tuo metu nei radijo nei televizijos krašte 
nebuvo. Todėl buvo nutarta bendromis Farmaceutų 
sąjungos ir Lietuvos vaistininkų draugijos pastangomis 
pradėti leisti farmacininkams skirta laikraštį (žurnalą), 
periodinį leidinį, kuris išeitų kartą per mėnesį.

Farmaceutų sąjunga nebuvo turtinga. Jos biudžetas 
metams siekė vos porą tūkstančių litų ir ji viena leisti 
laikraščio nebūtų išgalėjusi.

Toks laikraštis (žurnalas) buvo pradėtas leisti 
Kaune 1923 m. spalio 30 d. pavadinimu „Farmacijos 
žinios“. „Farmacijos žinių“ obalsis buvo „Gera 
Lietuvos farmacija ir įmanomas Lietuvos farmacininko 
gyvenimas“.

„Farmacijos žinios“ daug dėmesio skyrė farmacijos 
administraciniams reikalams, naujų farmacijos įstatymų 
projektams, nagrinėjo farmacijos mokslo problemas, 
vaistų technologijos klausimus, rašė apie farmacininkų 
darbus, jubiliejus, spausdino farmacininkų gyvenimo 
kroniką, išėjusių Amžinybėn narių nekrologus. Taip pat 
nušvietė ir pasaulinius farmacijos įvykius.

Dabar mums, atkurtos Nepriklausomos Lietuvos 
vaistininkams, šis žurnalas yra vienas iš pagrindinių 
istorijos šaltinių, nušviečiančių tarpukario Lietuvos 
farmacininkų gyvenimą, jų lūkesčius.

Pirmasis „Farmacijos žinių“ redaktorius buvo 
prov. S. Nasvytis, jis net septynerius metus, įvairiais 
laikotarpiais, redagavo žurnalą. Žurnalo redaktoriais 
buvo provizoriai: Jonas Makauskis, Zenonas Kuzovas ir 
Julijonas Žemaitis. Paskutinis jo redaktorius 1931-1940 
m. buvo J. Žemaitis.

„Farmacijos žinios“ ėjo nuo 1923 iki 1940 metų, viso 
buvo išleisti 148 laikraščio (žurnalo) numeriai. 1923 m. 
išleistas pirmasis numeris, 1924-1931 m. išleista kasmet 
po 6 numerius, 1931-1940 m. laikraštis išeidavo kas 
mėnesį, išskyrus 1935 m. kai buvo išleisti 6 numeriai. 
1940 m. išėjo 4 numeriai, sujungti po du. Žurnalo 

PRIEŠ 95 METUS PRADĖTAS LEISTI LIETUVOS 
FARMACININKŲ ŽURNALAS „FARMACIJOS ŽINIOS“

 Šių metų kovo 19 d. vyko Vilniaus universiteto 
ir Lietuvos farmacijos sąjungos organizuota tarp-
tautinė mokslinė-praktinė konferencija VAISTŲ 
SUVARTOJIMO TYRIMAI - SVARBI PRIEMONĖ 
SKATINTI RACIONALŲ  VAISTŲ VARTOJIMĄ. 

Konferenciją atidarė prof. Jolanta Gulbinovič, kuri 
priminė vaistų suvartojimo ištakas ir svarbą, kad šių ty-
rimų tikslas yra nustatyti ar vaistai vartojami racionaliai 
ar ne, ypatingą dėmesį skiriant sveikatos, socialinėms ir 
ekonominėms pasekmėms.

Prof. Björn Wettermark iš Karolinskos instituto, 
Švedijos, pristatė vaistų suvartojimo tyrimų naudą Šve-
dijo sveikatos priežiūros sistemai ir pokyčiams vaistų 
suvartojime. Profesorius ypatingą dėmesį atkreipė į ra-
cionalaus vaistų vartojimo skatinimą ir pristatė Švedijos 
patirtį siekiant geriausių rezultatų.

Prof. Katja Taxis iš Groningeno universiteto Nyder-
landuose pristatė polifarmacijos ir vaistų suvartojimo 
vyresniame amžiuje reikšmę visuomenei ir grėsmes 
pacientams. Profesorė taip pat pristatė Groningene 
atliekamus vaistų suvartojimo tyrimus ir kompleksinių 
sveikatos priežiūros intervencijų rengimo ir vertinimo 
rekomendacijas.

Dr. Ingrida Lisauskienė pristatė Vilniaus universi-
tete atlikto antihipertenzinių vaistų suvartojimo tyrimo 
rezultatus. Tyrimo išvadose pateikiama, kad Lietuvoje 
antihipertenziniai vaistai išrašomi neracionaliai, daž-
niausiai nesilaikant gydymo metodikos rekomendacijų.

Dokt. Indrė Trečiokienė

kas, kur, kada
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išėjo anapiLin

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis - nelaukta ir staigi...
  (Vyt. Mačernis)

VIOLETA 
KERSNAUSKAITĖ-

KATILIENĖ  
(1932 - 2018)

2017 a. birželio 10-os naktį staiga Amžinybėn išėjo 
Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narė provizorė 
Violeta Kersnauskaitė-Katilienė.

Violeta Katilienė gimė 1932 m. vasario 14 d. 
Molėtuose, mokytojos Kotrynos Kartanaitės ir 
ekonomisto Henriko Kersnausko šeimoje. Šeimai 
persikėlus į Kauną, Violeta 1949 m. baigė Kauno 3-ją 
mergaičių gimnaziją ir tų metų rudenį įstojo į Kauno 
universiteto Farmacijos fakultetą. 1954 m. gavo 
provizorės diplomą.

Jauna specialistė darbinę veiklą pradėjo chemike 
Kauno mėsos kombinate organopreparatų cecho 
laboratorijoje. 1958 m. ištekėjo už architekto Sigito 

Katilius. Vyrą perkėlus dirbti į Panevėžį, Violetą dirbo 
farmacinį darbą Panevėžio vaistinėse, o 1965 a. tapo 
naujai įsteigtos Rotomskio g. (dabar Marijonų) vaistinės 
Nr. 293 valdytoja. Buvo iniciatyvi, plataus akiračio, 
sumani vaistinės vadovė, todėl, šeimai persikėlus į 
Vilnių, Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininko 
J. Eišvydžio V. Katilienė buvo paskirta naujai įkurtos 
Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimų 
laboratorijos „Farmacija“ Konjunktūros-informacijos 
skyriaus vedėja, vėliau - laboratorijos viršininko 
pavaduotoja, o 1982 m. - laboratorijos „Farmacija“ 
viršininke. 1984 m. laboratoriją panaikinus - naujai 
įsteigto VFV informacijos skyriaus viršininke.

Provizorė Violeta Katilienė buvo farmacinės 
informacijos organizavimo Lietuvėje pradininkė. Jai 
vadovaujant buvo steigiami farmacinės informacijos 
kabinetai gydymo įstaigose, vaistinėse.

Farmacininkams ir gydytojams buvo gerai žinoma ir 
vertinama jos vadovaujamos laboratorijos „Farmacija“ 
leidybinė veikla. Pastoviai buvo išleidžiamos vaistų 
anotacijos, farmacinę veiklą reglamentuojantys 
dokumentai, kasmetinės farmacijos veiklos Lietuvoje 
konjunktūrinės ataskaitos, konferencijų ir suvažiavimų 
medžiaga bei kiti leidiniai. Labai gerai buvo įvertintas 
12 tūkst. egz. tiražu išleistas vaistų žinynas „Vaistingieji 
preparatai“ (1982 m.) bei leidiniai „Gatavi vaistai“, 
„Mineraliniai vandenys“ ir kiti.

Provizorė buvo veikli farmacinės bendruomenės narė. 
Respublikinėje farmacininkų mokslinėje draugijoje buvo 
valdybos Spaudos ir informacijos komisijos vadovė, 
ilgametė Vilniaus krašto skyriaus pirmininkė. Taip pat 
buvo Vilniaus medicinos draugijas valdybos narė. Rašė 
į spaudą, skaitė pranešimus įvairiuose farmacininkų 
renginiuose, nuolat kėlė savo profesinę kvalifikaciją. Jai 
buvo suteikta aukščiausia provizorės farmacinio darbo 
organizatorės kvalifikacinė kategorija.

Nuo 1986 m. V. Katilienė pradėjo dirbti Vilniaus 
vaistinėje Nr. 4 („Šaltinio“) provizore konsultante, įrengė 
Farmacinės informacijos kabinetą Vilniaus Antakalnio 
ligoninės gydytojams. Jos informacinį darbą labai 
vertino gydytojai.

Už nuopelnus farmacijai V. Katilienei buvo suteiktas 
Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės nario vardas, o 
1997 m. Violeta Katilienė buvo pripažinta „Nusipelniusio 
farmacijos specialiste“ konkurso laureate ir apdovanota 
atminimo paveikslu „Farmacija“.

2001 m. provizorė išėję į pensiją. Džiaugėsi Lietuvos 
atkurta Ne-priklausomybe ir iki pat mirties aktyviai 
dalyvavo valstybinių švenčių minėjimuose ir kituose 
renginiuose.

Jaunystėje buvo sportininkė, mėgo bėgimą. Ne 
kartą dalyvavo Kauno mieste, Medicinos instituto ir 
Lietuvos lengvaatlečių rinktinėse ir ginė Lietuvos garbę 
varžybose.

iš FarMacijos istorijos

apimtis pradžioje buvo tik 16 puslapių, vėliau padidėjo 
iki 30. Tai buvo nedidelio formato (23 x 16), pilkais 
viršeliais leidinys, iliustruojamas svarbiausių farmacijos 
renginių nei farmacijos veikėjų nuotraukomis. Leidinį 
prenumeravo vaistinės, vaistų sandėliai, vaistų pramonės 
įmonės ir farmacininkai. Prenumeratos kaina metams 
- 40 Lt, atskiro numerio kaina – 4 Litai. Svarbiausias 
leidinio pajamų šaltinis – mokestis už skelbimus ir 
reklamą. Žurnale buvo skelbiama apie norą parduoti ar 
pirkti vaistinę, susirasti darbą, nuomoti ar išsinuomoti 
vaistinę. Taip pat buvo reklamuojami vaistų pramonės 
gaminiai, vaistų sandėlių parduodami nauji vaistai, 
vaistinėse gaminama „patentika“.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjungai okupavus 
Lietuvą, greitai buvo uždarytos Lietuvoje veikusios 
visuomeninės organizacijos. Farmaceutų sąjunga buvo 
uždaryta 1940 m. rugpjūtyje, Lietuvos vaistininkų 
draugija – rugsėjo mėnesį. Nutrūko ir „Farmacijos žinių“ 
leidimas.

Lietuva įjungus į Sovietų Sąjungą, Lietuvos 
farmacininkai ištisus 50 metų savo spaudos organo 
neturėjo. Maskvoje buvo leidžiamas sąjunginis žurnalas 
„Aptečnoje delo“, skirtas visoms respublikoms, kuris 
apie Lietuvos reikalus beveik visai nieko nerašė.

Lietuvoje medikų bendruomenei buvo leidžiamas 
žurnalas „Sveikatos apsauga“, kuris retkarčiais 
spausdindavo ir žinias apie Lietuvos farmacininkų 
renginius ar vieną kitą straipsnį apie farmaciją.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkūrus savo 
Nepriklausomybę, tų pačių metų spalio 13 d. buvo 
įkurta Lietuvos farmacijos sąjunga, kuri savo pirmtaku 
laiko Lietuvos farmaceutų sąjungą ir tęsia farmacininkų 
profesinės draugijos, pirmą kartą Lietuvoje įkurtos 1819 
m., tradicijas.

1991 m. Lietuvos farmacijos sąjunga atnaujino ir 
farmacininkams skirto žurnalo išleidimą. Žurnalas buvo 
pavadintas „Lietuvos farmacijos žinios“. Jo redaktorius 
- Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas prof. habil. 
dr. Eduardas Tarasevičius.

Pirm- žurnalo numerio redaktoriaus žodyje 
skaitytojams prof. E. Tarasevičius rašė: „Mes norime, 
kad šis žurnalas tęstų gražias tradicijas, kurias ugdė 
ankstesnieji „Farmacijos žinių“ leidėjai. Tikimės, kad 
Jūsų pasiūlymai galės pagerinti farmacininkų padėtį, 
plėtoti ir spręsti farmacijos uždavinius ir moksle ir 
praktikoje... Tebūnie šis žurnalas Jūsų geriausias 
bičiulis, įdomus pašnekovas, kuriam rūpi Jūsų reikalai. 
Mes tikimės, kad Jūsų geranoriškumas padės tobulinti 
ir grąžinti šį atgimusį po pusės šimto metų draudimo 
farmacijos žinių šaltinį. Tepadeda jis mums kurti 
klestinčią Lietuvos farmaciją.

Pirmasis „Lietuvos farmacijos žinių“ numeris išėjo 
net 10 tūkst. egzempliorių tiražu. Jame buvo atspausdinti 

Lietuvos farmacijos sąjungos įstatai, sąjungos programa, 
paskelbtas 1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Aukščiausioje 
Taryboje priimtas „Lietuvos respublikos farmacinės 
veiklos įstatymas“, pasirašytas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio.

Žurnale taip pat buvo atspausdintas MGS „Fermentas“ 
generalinio direktoriaus H. Dūdėno straipsnis „Lietuvos 
Respublikos farmacijos pramonės vystymo perspektyvos, 
kuriame kėlė vaistų pramonės plėtojimo klausimus, buvo 
spausdinami straipsniai vaistų technologijos klausimais, 
apie naujus preparatus, straipsniai istorine tematika, 
apie pasaulio farmacijos įvykius ir renginius. Užsienio 
farmacijos naujienų skyriuje prof. E. Tarasevičius 
išsamus straipsnis „Įspūdžiai iš tarptautinio Farmacijos 
federacijos 49-to kongreso“, kuriame jis dalyvavo 1989 
m. rugsėjo 4-9 d. Miunchene. Greitai, vos po poros metų 
ir Lietuvos farmacijos sąjunga tapo šios farmacijos 
organizacijos nare ir Lietuvos farmacininkai dalyvauja 
kasmetiniuose pasauliniuose jos kongresuose.

Žurnalo pabaigoje įdėtas sveikinimas Lietuvos 
farmacininkams, išleidus šį pirmą profesinio žurnalo 
numerį. Sveikinimą su geriausiais linkėjimais „taip 
dirbti, kad suklestėtų Lietuvos farmacija, besirūpinanti 
svarbiausiu tikslu – kuo greičiau sugrąžinti ligoniui 
sveikatą“ atsiuntė Algirdas J. Lukoševičius iš JAV, 
farmacininkas, Niujorko Mokslų akademijos tikrasis 
narys.

Ir taip žurnalas „Lietuvos farmacijos žinios“ jau 25 
metai (1993 ir 1994 m. leidyba buvo nutrūkusi) džiugina 
skaitytojus.

Žurnalas dabar puikuojasi spalvotomis nuotraukomis, 
dideliu formatu ir savo turiniu. Žurnale plačiai 
nušviečiamos Lietuvos farmacijos aktualijos, Lietuvos 
ir pasaulio farmacijos svarbiausieji įvykiai ir renginiai, 
spausdinami farmaciją liečiantys įstatymai ir jų 
pakeitimai, farmacijos istoriją nagrinėjantys straipsniai, 
kelionių į pasaulinius farmacijos kongresus įspūdžiai, 
pažymimi vaistinių ir atskirų farmacininkų jubiliejai bei 
spausdinami išėjusių Amžinybėn Lietuvos farmacininkų 
nekrologai, nušviečiama Lietuvos farmacijos sąjungos 
veikla ir kiti straipsniai, supažindinantys farmacinę 
visuomenę su farmacijos mokslo ir praktikos pasiekimais.

Dabar kasmet išleidžiama po šešis žurnalo numerius, 
apimtis po 70 puslapių. Tik gaila, kad žurnalo leidybai 
nuolat trūksta lėšų. Jo redaktorius prof. E. Tarasevičius 
turi padėti labai daug pastangų, kad žurnalas pasiektų 
savo skaitytojus.

Tikime, kad ir ateityje Lietuvos farmacininkus lankys 
žurnalas „Lietuvos farmacijos žinios“, padės kelti jų 
kvalifikaciją ir kovos už Lietuvos farmacijos reikalus. 
To nuoširdžiausiai linkime.

Regina Žukienė
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Su vyru Sigitu užaugino dukrą Dainą architektę, 
susilaukė vaikaičių Jono ir Miglės, džiaugėsi ir sulauktu 
provaikaičiu.

Provizorės Violetos Katilienės mirtis - didelis 
sielvartas Lietuvos farmacininkų bendruomenei.

Lietuvos farmacijos sąjungos nariai liūdi netekę 
savo iškilios narės Violetos Katilienės ir reiškia gilią 
užuojautą jos vyrui Sigitui Katiliui, dukrai Dainai, 
vaikaičiams ir kitiems jos artimiesiems.

Lietuvos farmacijos sąjunga

Respublikinis metraščių konkursas Raseiniuose, 1984 m.
Violeta (5 m.) sveikina į Molėtus atvykusį Lietuvos 

Prezidentą Antaną Smetoną, 1937 m.

Violeta (pirma dešinėje) atstovauja Lietuvą.

Buvusi ilgametė chemijos farmacijos 
gamyklos „Sanitas“ direktoriaus pavaduotoja, 
provizorė Elena Šidlauskaitė-Stankevičienė 
šių metų kovo 27 d. šventė savo gyvenimo 
90 metų sukaktį.

Lietuvos farmacijos sąjunga nuoširdžiai 
sveikina provizorę Eleną labai garbingo 
Jubiliejaus proga, linki geros sveikatos, 
stiprybės, kasdienės Dievo palaimos ir 
globos!

Taip pat reiškiame gilią užuojautą dėl vyro 
Jone Stankevičiaus mirties, kuris net 66 metus 
buvo Jūsų gyvenimo palydovas ir atrama.

LFS Prezidentas prof., habil. dr. E. Tarasevičius

Tie metai kaip upėse vandenys
Kuo toliau, tuo plačiau išsilieja
Ir ateina darbais ir svajonėm subrendęs
Gražus Jubiliejus!

Sveikiname provizorę 
ELENĄ ŠIDLAUSKAITĘ-

STANKEVIČIENĘ 
 Garbingo  Jubiliejaus proga!

išėjo anapiLin

1979 m. kurso draugai susitinka Kaune. Violeta antra dešinėje.

Ji buvo su mumis ir tarp mūsų...

Violeta su tėveliu, 
apie 1950 m.

Su dukra Daina ant Ricos ežero, 
apie 1965 m.

Laboratorijos „Farmacija“ darbuotojai, 1974 m.

Laboratorijos „Farmacija“ kolektyvas 1983 m.
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PRISIMINIMAI
Dr. Regina Stonkutė-Žukienė

Tęsinys. Pradžia skaitykite 2016 m. Nr. 3-4 

Vaistinė buvo vienas kambarys, jame prie lango buvo 
atitvertas kampelis, kuriame stovėjo asistento stalas. Iš 
vaistinės vienos durys vedė į vedėjo miegamąjį, kitos durys 
į mažą svetainę. Anelė miegojo gana didelėje virtuvėje, 
kuri tarnavo ir vaistinės reikmėms. Prie vaistinės buvo gana 
nemažas sklypas, kuriame buvo sandėlis vaistinės tarai, 
jame buvo iškastas ir rūsys laikyti tinktūroms ir kitoms 
prekėms, kurios turėjo būti laikomos šaltesnėje temperatūroje. 
Šaldytuvų tada dar niekas neturėjo.

Iki Anykščių nuo Skiemonių jau 18 km, todėl savaitgaliams 
parvažiuoti negalėjau, apsigyvenau svetainėje. Prieš 
išvažiuodamas provizorius nusivedė mane į Skiemonių 
kleboniją pas kunigą Papučką. Provizorius buvo religingas 
ir palaikė ryšius su klebonu. Papučka mums pagrojo 
pjūklu keletą dainelių. Daktaro Skiemenyse nebuvo net ir 
tarpukario Lietuvoje. Provizoriaus žmona buvo akušerė. 
Ir jis, ir žmona gyventojams teikė reikalingą medicininę 
pagalbą. Visi valsčiaus žmonės provizorių pažinojo, jį gerbė 
ir galima pasakyti, mylėjo. Jis beveik 50 metų gyveno ir dirbo 
Skiemonyse, čia buvo jo tėviškė. 1968 m. išėjęs į pensiją 
apsigyveno Anykščiuose, kur 1971 m. mirė. Mano pažintis ir 
draugystė su provizoriumi tęsėsi visą jo gyvenimą, dalyvavau 
ir laidotuvėse, pasakiau jam atsisveikinamo žodį.

Keletą žodžių noriu parašyti apie 1950 m. žiemą vykusius 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą. Valdžia liepė vaistinės 
vedėjui paskirti asmenį, kuris reikalui esant rinkiminėje 
apylinkėje per rinkimus suteiktų medicinos pirmąją pagalbą. 
Vedėjas paskyrė mane. Su sanitariniu krepšiu rinkimų 
išvakarėse su rinkimų apylinkės pirmininku rogėmis, 
lydimi ginkluotos stribų apsaugos, išvažiavome į apylinkę. 
Nebeprimenu to kaimo į kurį važiavome. Per gana didelį 
mišką stribai važiavo pasidėję ant kelių šautuvus, pasiruošę 
jais pasinaudoti. Visi bijojo miškinių. Nuvažiavome į pradžios 
mokyklą. Aš nakvoti išėjau pas pažįstamus kaimiečius, todėl 
šią apylinkę ir pasirinkau, nes čia gyveno mano pažįstamų 
šeima. Kiti pasiliko apylinkėje ir per naktį nesudėjo nei bluosto 
– bijojo, kad miškiniai neužpultų apylinkės.

Rytą atėjau ir aš į apylinkę ir su savo sanitariniu krepšiu 
sėdėjau kampe ir stebėjau rinkimus. Žmonių į apylinkę 
ateidavo tik vienas kitas, komisijas nariai, paėmę urną 
išvažiuodavo į kaimus pas negalinčius atvykti. Nebeprisimenu 
kaip buvo skaičiuojami balsai, man skaičiavime dalyvauti 
neteko. Kitą rytą vėl lydimi ginkluotų sargybinių su urna 
grįžome į Anykščius. Pagal suskaitytus balsus, dalyvavo 
beveik visi rajono gyventojai...

Mano sesutė per vasarą pasiruošė ir rudenį išlaikė 
egzaminus į gimnazijos devintą klasę, norėjo greičiau baigti 
mokslą.

Aš taip pat panorau dirbti mokytoja. Padaviau pareiškimą 
švietimo skyriui buvau pakviesta rugpjūčio pabaigoje dalyvauti 
mokytojų rajoninėje konferencijoje. Po konferencijos nuėjau 

į švietimo skyrių – paskyrimo. Vietoj to švietimo skyriaus 
vedėjas liepė iš gimimo vietos atvežti charakteristiką. Ten 
važiuoti negalėjau. Tuoj pat nuvažiavau į Panevėžio kontorą ir 
pasiprašiau paskiriamo vedėja į Debeikių vaistinę. Ten dirbęs 
vedėju P. Babarskis norėjo iš Debeikių išvažiuoti. Nežinojau 
kaip atrodo vaistinė, svarbu buvo išvažiuoti iš Anykščių. 
Paskyrimą gavau ir sekmadienio vakarą siauruku nuvažiavau 
iki Rubikių, iš ten 5 km turėjau eiti pėsčiomis.

Susiradau vaistinę, laimei joje radau vedėją, ir parodžiau 
paskyrimo raštą. Jis apsidžiaugė, kad galės grįžti į Žemaitiją 
pas šeimą ir nakvynei užleido man savo lovą, o pats išėjo 
nakvoji pas pažįstamus.

Rytą padarėme inventorizaciją, pasirašėme perdavimo-
priėmimo aktą ir Babarskis išvažiavo.

Vaistinė buvo buvusioje parapijos „špitolėje“, kur anksčiau 
gyveno bažnyčios tarnai. Tai buvo gana nemažas namas. 
Viename gale būva vaistinė – vienas didokas kambarys, 
šalia jo kambarys vedėjui ir nedidelė virtuvėlė. Karo metu 
vaistinė buvo sudegusi. Tarpukario Lietuvoje jos savininkas 
buvo vaistininko padėjėjas Vl. Medekša. Vaistinę sovietams 
nacionalizavus, nuo vaistinės vedėjo pareigų buvo nušalintas, 
persikėlė į Anykščius ir dirbo Anykščių buvusioje Hopeno 
vaistinėje. 1941 m. liepos mėnesį buvo sušaudytas kartu su 
kitais Anykščių komunistais. Kai dirbau Anykščiuose niekas 
apie Medekšą nieko nekalbėjo. Sužinojau apie tai tik Lietuvai 
atkūrus Nepriklausomybę. Tuo pat metu Anykščiuose buvo 
sušaudytas ir Anykščių Vienuolio-Žukausko vaistinės vedėjas, 
žydas, chemikas-vaistininkas N. Dimentas.

Dabar Debeikių vaistinė buvo apgailėtina, iš senosios 
vaistinės buvo išlikęs tik asistento stalas. Lentynos buvo 
matyt, paimtos iš kokios tai parduotuvės, prekystalis taip 
pat, štanglazai tik vienas kitas iš senosios vaistinės. Vaistinės 
sanitarė Rašė buvo dekretinėse atostogose vaistinės tvarkyti 
ateidavo valandai kitai jos sesuo, dirbanti kolūkio fermoje.

Po poros dienų kooperatyvo mašina su mūsų daiktais 
į Debeikius atvažiavo mano mama. Sesuo liko gyventi 
Anykščiuose, jai paupyje pas senukus nusamdėme mažytį 
kambarėlį. Mama labai apsidžiaugė Debeikiais, ji vėl pasijuto 
esanti šeimininkė, nebereikėjo priklausyti nuo kitų žmonių.

iš LFs veikLos

Laiškas į redakciją
Gerb. Profesoriau,

labai dėkosiu už Jūsų nuomonę, kas gi atsitiko, 
kad vis dažniau paaiškėja naujų faktų apie žudantį 
vaistų poveikį. Valsartanas sukelia vėžį. Kaip tai 
įrodyta? O gal tai konkurentų antis?

Sanitas supainiojo morfino pakuotes, pagaliau 
sildenafilis, nuo kurio Nyderlanduose mirė 11 kū-
dikių, kelia nepasitikėjimą vaistais.

Kauno klinikinės ligoninės slaugytoja, supainio-
jusi vaistus vaikui, griežtai nubausta. Kas įvertins 
farmacininkų veiksmus? Kaip? Kokia Jūsų nuomo-
nė apie vaistų žalą ir galimas klaidas?

Pagarbiai
Marijana Jasaitienė, „Kauno diena“

Gerb. Marijai JASAITIENEI,
Pateikiu savo nuomonę ir atsakymus į Jūsų klausi-

mus.
Vaistų žala ir galimos klaidos
Esu vaistų chemijos specialistas, todėl kalbėsiu apie 

cheminius vaistus. Taigi visi vaistai yra cheminiai jun-
giniai, pasižymintys vienokiu ar kitokiu farmakologiniu 
poveikiu žmogaus organizmui. Tačiau nėra nė vieno 
vaisto, kuris neturėtų neageidaujamų reakcijų pacientui. 
Šias reakcijas gali sukelti ir originalus (patentuotas), 
ir generinis (gaminamas pasibaigus patento galiojimo 
laikui) vaistas. Nepageidaujamos reakcijos nevienodai 
pasireiškia kiekvienam pacientui – juk nėra standartinio 
paciento. Taigi kiekvienas vaistas turi ir gydantį poveikį, 
ir gali sukelti nepageidaujamas reakcijas. Kai kuriais 
atvejais tas pats vaistas negali būti skiriamas tam tikros 
būklės pacientams t. y. Kontraindikuojamas.

Kokios gali būti klaidos, kai netinkamas vaistas 
patenka pacientui? Tai gali būti sveikatos sistemos 
darbuotojų klaidos (‚žmogiškasis faktorius“), kai netin-
kamai paskiriamas vaistas arba supainiojamas vaistas 
jį išduodant vaistinėje arba injekuojant. Kita klaidų 
kategorija – vaistų gamintojų ar vaistų tiekėjų klaidos.

Mane stebina tai, kad egzistuoja tokie vaistų gamin-
tojai, kurie pažeidžia Geros gamybos praktikos taisykles 
(angl. GMP). Juk Zhejiang Huahai Pharmaceutical iš 
Kinijos, gaminanti veikliąsias medžiagas, jų tarpe val-
sartaną, privalėjo, pasikeitus šio vaisto gamybos tech-
nologijai, atlikti galimų priemaišų analizę ir jas pašalinti 
iš galutinio gamybos produkto. Literatūroje paskelbtas 
2014 m. valsartano sintezės patentas, iš kurio aiškėja 
galimybė sintezės metu susidaryti pašaliniam produktui 
– N-nitrozodimetilaminui (NDMA). Apie jo potencialią 

žalą žmogaus organizmui pateikiami laboratorinių ty-
rimų duomenys, tiriant poveikį pelėms. Manoma, kad 
ilgalaikis šio junginio vartojimas gali sukelti vėžinius 
susirgimus. Valsartano preparatus gamina daugelis vaistų 
gamyklų, nes jis priklauso generinių vaistų kategorijai. 
Kai kurios vaistų gamyklos pirko veikliąją medžiagą 
iš minėtos Kinijos įmonės, o kitos gamyklos pirko iš 
kitų gamintojų. Taigi, Lietuvos rinkoje yra ir kokybiškų 
valsartano preparatų, kurių sąrašą paskelbė Valstybinė 
vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) ir nurodė nekokybiškų 
preparatų pakeitimo procedūrą.

Kitas vaistų gamintojų klaidos pavyzdys – antrinės 
pakuotės supainiojimas tam tikros serijos Sanito morfino 
ampulių su to paties gamintojo atropino ampulėmis. Tai 
irgi vaistų geros gamybos praktikos taisyklių pažeidimas. 
Prieš daugelį metų vaistai ampulėse buvo pakuojami į 
antrinę pakuotę rankiniu būdu. Šiuo metu – tai automa-
tizuotas procesas. Negalėjo būti klaidos, jei tam tikram 
ampulių kiekiui į automatinį konvejerį būtų įdėtas toks 
pat kiekis antrinės pakuotės dėžučių. Malonu, kad klai-
dą aptiko Klaipėdos vaistininkai, profesionaliai atlikę 
savo pareigą, patikrinę antrinės pakuotės turinį.  Kaune 
esančioje vaistų gamykloje vykdomas patikrinimas ir 
tikiuosi paaiškės tikroji šios gamybos technologijos 
pažeidimo priežastis. Prisiminant habilituotos mokslų 
daktarės Eugenijos Šimkūnaitės sparnuotą posakį, kad 
„vaistai – tai nei ratai, nei batai“, būtina visiems būti 
budriems, vartojant vaistus, kad vietoj tikėtinos naudos 
nepadarytume žalos sau ir kitiems.

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

Vilnius, 2018 07 30                    

UŽUOJAUTA

Nuoširdžiai užjaučiame vaistininkę 
Miglę Domeikienę Anapilin išėjus 
mylimam Tėveliui.

LFS Valdyba

UŽUOJAUTA

Nuoširdžiai užjaučiame vaistininką 
Liudviką Rulinską ir jo sūnų Paulių 
Anapilin išėjus mylimai Žmonai ir Mamai.

LFS Valdyba
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siekė daugiau kaip minus 20 laipsnių. Kartu pasiėmė ir akušerę 
Reginą. Iš Trumbatiškio juos pavakarėje turėjo pasiimti 
ambulatorijos vežikas. Laukėme jų parvažiuojant. Išgirdome 
kaip į kiemą įvažiavo rogės. Greitai per virtuvės duris į vidų 
įšoko akušerė, laikydama pagalvėje įvyniotą kūdikį. Padėjusi 
pagalvę ant stalo, gretai kūdikį išvyniojo. Jis buvo be gyvybės 
žymių. Ji darė jam dirbtinį kvėpavimą, kratė pakėlusi už kojų, 
tačiau veltui... Mano mama pasėmusi vandens, kūdikį skubiai 
pakrikštijo Juozo vardu, į vidų įėjo išlipusi iš rogių daktarienė 
Gražina. Pamačiusi, kas atsitiko, nualpo. Kūdikis bevežant iš 
stoties užduso, nes bijodama, kad nesušaltų akušerė jį šiltai 
suvyniojo, o virš galvos dar uždėjo pagalvėlę. Ji visą kelią 
laikė kūdikį ant rankų, po vystyklais prie veiduko prikišusi 
savo ranką. Kaip jai į galvą šovė mintis, kūdikiui virš galvos 
uždėti pagalvėlę, suprasti negalėjome. Žemaitijoje, kai žiemą 
neša kūdikį į lauką, visada palieka didelį „snapą“, kad patektų 
oro.

Ši nelaimė visus sukrėtė. Nupynėme vainiką. Kūdikėlį 
palaidojo Debeikių kapinėse. Rasteniai akušerės oficialiai 
neapkaltino, tačiau dirbti su ja kartu negalėjo, ir Regina iš 
Debeikių išvažiavo.

Po kiek laiko į Debeikius atvažiavo akušerė Pačebutienė 
su dviem mokyklinio amžiaus vaikais. Ji buvo našlė, sakė, 
kad jos vyrą dirbantį buhalteriu Vilniaus krašte, nužudė 
Armija Krajova. Tik po daugelio metų sužinojau, kad jis 
buvo Lietuvos karininkas, kapitonas, ir žuvo Sedos kautynėse 
su sovietine armija. Pačebutienė buvo labai maloni moteris, 
gydytojas jai atidavė vieną didelį kambarį. Klebonijoje 
gyvenusi klebono Šimonėlio sesuo padėdavo gydytoja šeimai, 
daktaro žmona po įvykusios nelaimės ilgai negalėjo atsigauti. 
Iš Šimonelytės aš išsinuomavau dviratį, nusipirkti jam pinigų 
neturėjau, dviračiu nuvažiuodavau prie Rubikių ežero, prie 
Šventosios upės, į Anykščius.

Gyvendama Debeikiuose išsimokėtinai iš vienos 
debeikietės įsigijau rūbų spintą, parduotuvėje nusipirkau 
spiruoklinį matracą, o Debeikių baldų meistras padarė jam 
dėžę patalynei sudėti.

Pavasarį gydytojas Rastenis iš Debeikių persikėlė į 
Anykščius. Ambulatorijos vedėja tapo dantų gydytoja Angelė.

1951 m. buvo panaikinta VFV Panevėžio kontora, 
Anykščių rajonas tapo paveldus tiesiogiai Vyriausiajai 
farmacijos valdybai. Prekes pradėjome gauti iš Centrinio 
Vilniaus vaistų sandėlio, kuris prekes atveždavo automašina. 
Nebereikėjo ieškoti arklio ir vežtis jas iš Trumbatiškio 
geležinkelio stoties.

Mokytojas Juozėnas sužinojęs, kad žaidžiu šachmatais, 
vieną sekmadienį pasiūlė man kartu su juo važiuoti 
į Anykščiuose rengiamas šachmatų rajono varžybas. 
Nuvažiavau. Kitų varžovių man neatsirado, pasiūlė žaisti 
šaškėmis. Ir čia tebuvo pora varžovių, kurias pasisekė nugalėti. 
Nelaukusi varžybų pabaigos, nes nebebuvo man su kuo žaisti, 
išskubėjau namo. Kitą dieną mokytojas Juozėnas atvežė man 
mano prizą – gražius medinius šachmatus. Tai buvo mažas 
žingsnelis mano karjeros link.

Birželio viduryje gavau atostogas. Pasiprašiau, kad mane 
pavaduotų Skiemonių vaistinės asistentė Alė. Nuvažiavau 
į Vilnių ir kadrų inspektorės V. Bagdanovos paprašiau 
kelialapio į Palangoje buvusią Jūratės gatvėje farmacininkų 
vilą. Kaune aplankiau savo draugę, paskutinio medicinos 

kurso studentę, Aldoną, kartu su ja nuėjome vakare į šokius 
Žemės ūkio akademijoje. Supažindino su savo vaikinu, 
veterinarijos studentu Juozu. Linksmai praleidome vakarą, 
kitą dieną aplankiau ir kitus pažįstamus, vėliau išvažiavau į 
Palangą. Palanga po karo dar nebuvo atsigavusi, vasarotojų 
buvo nedaug.

Mano sesuo vėl sumanė per vasarą pasimokyti ir vėl šokti 
per klasę. Gavo direktoriaus sutikimą. Sėkmingai išlaikė 
egzaminus ir nuo rudens pradėjo mokytis paskutinėje klasėje. 
Buvo labai gabi, mokslas jai sekėsi, padėdavo ir kitiems klasės 
mokiniams.

Apie Debeikius žmonės augino daug vyšnių, nes fabrikas 
„Anykščių vynas“ neribotais kiekiais jas supirkdavo. Netoli 
Debeikių gyvenę pasitūrintys ūkininkai Kepalai. Jie pakvietė 
mane vyšniauti. Nuėjome abi su mama. Visa sodyba buvo 
apsodinta vyšniomis, medeliai neaukšti, tik pakelk ranką ir 
skink uogas. Pas Kepalus buvo atvažiavusi jų marti iš Vilniaus. 
Pasirodo, tai buvo mamos pažįstama, luokiškė. Lietuva maža, 
visur gali sutikti pažįstamų. Per 1951 metų vežimą, po kelių 
mėnesių Kepalus išvežė į Sibirą, kai kam akis badė jų graži 
sodybą...

Prieš prasidedant mokslo metams vieną sekmadienį į 
vaistinę užėjo mano buvusi Telšių gimnazijos mokytoja 
Laurinčiukaitė. Iš karto ją pažinau. Ji nesitikėjo tekiame 
tolimame užkampyje pamatyti savo mokinės. Po karo ji 
persikėlė į Aukštaitiją ir mokytojavo Svėdasų vidurinėje 
mokykloje, netoli Debeikių. Buvo religinga ir sekmadienį 
ryžosi atvažiuoti į Debeikių bažnyčią. Pasisveikinome, 
persimetėme keletu žodžiu. Aš jos neklausiau kokiu reikalu 
ji atvažiavo į Debeikius, ir taip supratau. Sekmadieniais 
atidarydavau vaistinę kelioms valandoms, nes žmonės atėję 
iš kaimų į bažnyčią norėdavo nusipirkti ir vaistų.

Kaip farmacininkė turėjau stoti karinėn įskaiton. 
Nuvažiavau į Anykščių karinį komisariatą. Karininkas 
patikrino turimus sąrašus ir pasakė, kad manęs sąrašuose, 
kuriems suteiktas karinis laipsnis, nėra. Bet reikėjo jiems 
parašyti autobiografiją. Parašiusi žodžiu pasakiau karininkui, 
kad mano tėvas yra lageryje. Jis pasakė, kad todėl aš ir nesu 
įtraukta karinėn įskaiton. Visos mano kurso kolegės turėjo 
karinius bilietas ir leitenanto laipsnius. O, aš visą gyvenimą 
turėjau aiškintis, kodėl neturiu karinio bilieto...

Klebeno šeimininkė turėjo stakles. Mama jas pamačiusi 
sugalvojo išausti kaišytinį kilimą, tuo labiau, kad sanitarė 
Rozalija pasiūlė įsigyti vilnų, jomis jos giminaitė 
paspekuliuodavo.

Paprašėme paskolinti stakles, nusipirkome siūlų, juos 
įvairiomis spalvomis nudažėme. Kilimą pagrindas turėjo būti 
juodas, viduryje rožių žiedų ir lapų puokštė, aplinkui rožių 
vainikas. Mama sėdo į stakles ir ėmė austi, laisvalaikiu ir aš 
jai padėdavau. Dabar šis kilimas primena Debeikius.

Žiemą, vakare, jau po darbo atvažiavo VFV viršininko 
pavaduotojas E. Danilavičius, buvęs VFV Panevėžio rajoninės 
kontoros vedėjas. Jis prašė pasirašyti papildomą paskolą 
valstybei, tai yra dar pusę atlyginimo. Nors ir labai gaila buvo 
pinigų, teko pasirašyti. Dabar kas mėnesį atskaitymai dar 
labiau išaugo. Laimei, kaime gyventi buvo lengviau. Turėjome 
daržą, užsiauginome bulvių ir daržovių.

Debeikiuose pagarsėjau kaip šachmatininkė, žaisdavau su 
gydytoju Rasteniu, mokytojais, žaidėme net kolūkio kontoroje, 

MeMuarai

Antrame namo gale gyveno Debeikių partorgas 
Geleževičius, vidutinio amžiaus nevedęs vyras, su savo 
motina. Viršuje salkoje gyveno kokios tai merginos, su jomis 
taip ir nesusipažinau.

Prasidėjo savįstovus darbas vaistinėje. Į Debeikius dirbti 
nuo rugsėjo 1-os dienos atvažiavo gydytojas Vincas Rastenis 
su jauna žmona. Jis buvo ką tik baigęs Vilniaus universitete 
medicinos fakultetą. Debeikiuose dirbo, kartu su manim 
baigusi Kauno universitetą, dantų gydytoja Angelė. Be to 
ambulatorijoje dirbo jauna akušerė Regina. Ambulatorija buvo 
klebonijoje, dideliame mūriniame pastate šalia bažnyčios.

Žemė apie Debeikius buvo derlinga, žmonės gyvena iki 
karo pasiturinčiai, todėl pasistatė gražią mūrinę bažnyčią, 
erdvią kleboniją ir nemažus namus bažnyčios tarnams. Po 
karo ilgametis Debeikių klebonas Šimonėlis buvo suimtas, 
klebonijoje dar glaudėsi jo sesuo, šeimininkavusi broliui.

Miestelyje 1950 m. veikė septynmetė mokykla, kuri jau 
augo į vidurinę. Buvo nemažas būrys mokytojų. Miestelyje 
veikė pieninė, buvo kooperatyvo parduotuvė ir valgykla bei 
paštas. Aišku, buvo milicija ir stribų būstinė ir valsčiaus 
vykdomasis komitetas ir saugumo įgaliotinis.

Atsiradus gydytojui, vaistinėje darbo labai padaugėjo. 
Tuoj parašiau užsakymą Panevėžio vaistų sandėliui. Sandėlis 
prekes atsiųsdavo į Trumbatiškio geležinkelio stotį, kuri buvo 
už 10 km., o iš ten reikėdavo parsivežti prekes arkliu. Sanitarė 
Rozalija, mūsų vadinama Rože, mane su viskuo supažindino. 
Suprekiautus pinigus reikėjo išsiųsti į Panevėžį paštu.

Distiliuoto vandens aparatą neturėjome, šį vandenį vaistų 
gamybai parsinešdavome iš pieninės. Prekes gaudavau 
kartą per mėnesį, jų sudėti tiesiog nebuvo kur, buteliukus 
ir tvarsliavos atsargas teko laikyti vaistinės prieangyje prie 
išėjimo į kiemą. Vaistinė neturėjo jokio sandėliuko.

Kaimynas, partorgas Geleževičius, matydamas išaugusį 
vaistinės darbą, nusprendė padėti – suremontuoti nenaudojamą 
klebonijos didelę virtuvę, kuri anksčiau buvo skirta šeimynai, 
ir į ją perkelti vaistinę. Be to, už virtuvės buvo dar du 
maži kambarėliai. Geleževičius buvo energingas, veiksmo 
žmogus. Jis tuoj ėmėsi darbo. Debeikiuose jau buvo įkurtas 
kolūkis „Ateitis“, Geleževičius įpareigojo kolūkio vadovybę 
suremontuoti patalpas vaistinei. Jos buvo labai neišvaizdžios  
- viduryje didelio kambario stovėjo didelė duonkepė krosnis, 
šalia viryklė, sienos buvo nuo dūmų juodos. Visa tai reikėjo 
išgriauti, pastatyti naują krosnį apšildymui, viename iš 
kambarėlių - virtuvės plytą, sudėti grindis, viską ištinkuoti 
ir išdažyti.

Kolūkis nedelsdamas ėmėsi darbo ir per tris mėnesius 
naujos patalpos vaistinei buvo baigtos. Liko tik persikraustyti.

VFV Panevėžio rajonine kontora sušaukė visų jai 
pavaldžių vais¬tinių vedėjų pasitarimą. Nuvažiavau ir aš. 
Susitikau čia jau man pažįstamą Krekenavos vaistinės vedėją 
Vytautą Sedelskį. Po pasitarimo kontoroje buvo vaišės, 
net ir šokiai. Nebeprisimenu po kiek už tai sumokėjome. 
Tačiau į kambarį, kur vyko vaišės, reikėjo eiti per vedėjo E. 
Danilavičiaus virtuvę. Mane lydėjo pati ponia J. Danilavičienė, 
centrinės Panevėžio vaistinės vedėja. Virtuvėje prie lango 
ėdė Danilavičių vilkinis šuo. Pamatęs mus įėjusius į virtuvę 
ir einančius į kambarį, šuo staiga šoko, per virtuvę padarė 
porą šuolių ir man įkando į rankos žastą. Visa tai buvo labai 
netikėtai. Šeimininkė sustabdė šunį, bet jo dantys jau buvo 
suleisti man į ranką. Žaizda ilgai neužgijo.

Per pasitarimą Kontoros vedėjas pagyrė mane už naujų 
patalpų vaistinei suradimą, už gerą vaistinės darbą. Buvau 
pamaloninta.

Dirbant Debeikiuose gyventi pasidarė lengviau. 
Nebereikėjo mokėti už butą, kurą bei šviesą. Alga padidėjo 
100 rublių, be to gaudavau premiją už plano vykdymą ir 
viršijimą. Debeikiečiai buvo labai geros širdies. Prasidėjus 
žiemai, ateidami vaistų atnešdavo ir skerstuvių, kokią 
dešrą, sūrį. Vaistinei darbo netrūko. Daktarą Rastenį dažnai 
veždavo į kaimus pas ligonius. Susigyvenau su miestelio ir 
daugeliu kaimų žmonių. Po pamokų vaikai dažnai atbėgdavo 
hematogeno ar vitaminų. Po algos dažnas vaistinės svečias 
buvo stribo Litvino šeima, užeidavo ir pats Litvinas. Beveik 
kiekvieną dieną vaistinėje kokių nors vaistų atvažiuodavo 
ūkininkas Rapsevičius, ūkininke Baliukienė. Apie Debeikius 
miškuose buvo daug miškinių, manau, kad jų ryšininkai dažnai 
buvodavo ir vaistinėje.

Vieną dieną į vaistinę atėjo naujas saugumo įgaliotinis, 
majoras, ir pradėjo mane įkalbinėti, kad aš nuneščiau laišką 
miškiniams, raginant juos legalizuotis, nes jau buvo paskelbta 
amnestija. Nejuokais išsigandau ir pasakiau majorui, kad aš čia 
svetima, nieko nepažįstu ir laiško nenešiu, nes miškinių bijau. 
Jis toliau mane įkalbinėjo, bet aš griežtai atsisakiau. Tikriausiai 
mane provokavo... Paskui viena mokytoja papasakojo, kad 
per keletą kartų majoras ją taip pat įkalbinėjo nunešti laišką. 
Pagaliau, ji neapsikentusi, pažadėjo nu¬nešti laišką. Tačiau 
majoras laiško nedavė.

Žiemą su mama nusprendėme nusipirkti paskerstą kiaulę, 
norėjome turėti maisto atsargos, nes trėmimai nesiliovė ir 
negalėjome žinoti ar vieną dieną neteks važiuoti ir mums. Be 
to, ir seseriai reikėjo nuolat vežti maisto ir tėvui nusiųsti lašinių 
į lagerį. Su tėvu susirašinėjamo ir siuntinius jam siuntėme 
per Anykščiuose gyvenančią senutę Pavilonienę, su kuria 
supažindino mano draugė Aldona Liogaitė. Sužinojome, kad 
netolimame kaime parduoda kiaulę ir mama nuėjo jos nupirkti. 
Ten teko ir nakvoti. Mama parėjusi pasakojo, kaip žmonės 
vakare baugiai dairėsi aplinkui, kaip nuolat išeidavo į lauką, 
o čia dar nakvojo svetimas žmogus... Rytą kiaulę šeimininkai 
paskerdė ir mums atvežė.

Gydytojo Rastenio žmona Gražina laukėsi vaikelio ir po 
Naujų Metų išvažiavo gimdyti į Panevėžį, nes netoli Panevėžio 
gyveno jos tėvai. Sėkmingai susilaukė sūnaus. Gydytojas 
Rastenis važiavo žmonos parsivežti. Buvo labai šalta, šaltis 

1951 m. Prie Debeikių vaistinės.
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o kartą panoro su manim pasigrumti net majoras, saugumo 
įgaliotinis.

Po kiek laiko Švenčionėliuose vyko Vilniaus srities kaimo 
jaunimo sporto draugijos „Nemunas“ šachmatų varžybos. 
Mokytojas Juozėnas paprašė dalyvauti mane - ginti Anykščių 
rajono garbę. Pasiprašiau Anykščių vaistinės vedėjo J. 
Morkūno išleidžiama parai dienų į tas varžybas, nes reikėjo 
tuo metu vaistinę uždaryti. Sutiko. Švenčionėliuose radau 
tris šachmatininkes. Gyvenome viešbutyje. Laisva laika 
nagrinėdavome šachmatų partijas, mus mokė iš Ukmergės 
atvažiavęs treneris. Man pasisekė savo varžoves nugalėti, 
dabar Respublikinės varžybos turėjo vykti Vilniuje.

Rudenį į Debeikių vaistinę atėję pas tėvus atvažiavęs 
provizorius Vytautas Sedelskis. Pasakė, kad jį ima į armiją 
ir mus Debeikių medikes, dantų gydytąją, akušerę ir mane, 
pakvietė į išleistuves savo tėvų sodyboje. Atminimui nupirkau 
jam šilkinį šalikėlį.

Sedelskių sodyba buvo vos už trijų kilometrų Peštinių 
kaime. Nors Vytauto tėvai turėjo vos 6 ha žemės ir 1 ha miško, 
dar keletą hektarų nuomodavosi, bet gyveno pasiturinčiai, 
sodyba buvo graži. Tėvas mėgo naujoves, pats dar mokėjo ir 
mūrininko amato, darydavo ir antkapinius kryžius, kuriuos 
iškaldavo ir iš granito. Vytautas nebuvo linkęs prie žemės, 
todėl kibo į mokslus.

Nuėjusi pas Sedelskius radau iš Krekenavos atvažiavusią 
mano kurso draugę Adelę Matakaitę. Pasirodo, Vytautą iškėlus 
į Panevėžį inspektoriaus pareigoms, ji tapo Krekenavos 
vaistinės vedėja, ir pas ją sanitare dirbo Vytauto sesuo, todėl 
Ada ir buvo pakviesta į išleistuves.

Apgailestavome, kad Vytautui reikia išvykti į armiją. 
Panaikinąs VFV Panevėžio rajoninę kontorą, dabar jis dirbo 
tą darbą Šiauliuose. Bet tuomet buvo į armiją imami baigę 
universitetus Lietuvos vaikinai ir dažniausiai išsiunčiami į 
pačius atokiausius SSSR rajonus. Buvo paimtas ir Šiauliuose 
laboratorijos vedėju dirbęs mano kurso draugas Julius Gaulė 
ir mano bendrakursės Onutės Venslovaitės brolis inžinierius 
elektrotechnikas Vytautas ir Aldonos Gerliakaitės brolis, 
baigęs statybos fakultetą, Česlovas.

Visi buvo nusiminę, kad buvo siunčiamas į Tolimuosius 
Rytus prie Mongolijos sienos, ir Vytautas ir tėvai manė, kad 
gal ta tarnyba visam gyvenimui. Nuvažiavęs į paskyrimo vietą, 
parašė laišką, kad pakliuvo į dykumą, kur nėra nei vandens, nei 
medelio ir nei vieno lietuvio, dirbo dalinio vaistinės vedėju.

Po metų parvažiavęs atostogų aplankė tėvus, aplankė ir 
mane. Pasipiršo buvusiai Krekenavos vaikų darželio auklėtojai 
Elenai. Ji buvo įsižiūrėjusi Vytautą ir sunkios gyvenimo 
sąlygos toli nuo Lietuvos jos negąsdina. Ji buvo labai darbšti, 
gera kulinarė, mokėjo dirbti net ir nemoteriškus darbus, turėjo 
gražų balsą, buvo aukšta, graži, rusvais garbanotais plaukais. 
Po vestuvių jaunieji tuoj pat išvažiavo į Vytauto karinį dalinį 
- dykumą Tolimuosiuose Rytuose.

Vieną dieną netoli Debeikių įvyko stribų susirėmimas su 
miškiniais. Jo metu buvo nukautas stribas Litvinas, nuolatinis 
vaistinės klientas. Buvo jo gaila, nes paliko būrį mažų vaikų. 
Nemanau, kad jis buvo įsitikinęs sovietinės santvarkos 
gynėjas, tiesiog Debeikiuose nebuvo darbo ir jis nuėjo 
tarnauti į stribus. Baisius laikus teko mums pergyventi: karų, 
okupacijas, suėmimus ir trėmimus, pasipriešinimo kovas... 
Paprasti žmonės nei vienoje šalyje nenori karo, jiems nereikia 

1952 m. Vilniaus srities kaimo jaunimo šachmatų 
pirmenybės

užgrobti kitų tautų ar jų žemių. Viską nusprendžia galiūnai, 
kuriems nesvarbu nei žmonių kančios, nei jų gyvybė. Jiems 
rūpi tik valdžia ir būti galingesniems už kitus.

Partorgą Gelževičių iškėlė į Anykščius. Kas buvo paskirtas 
jo vietoje nebeprisimenu. Stengiausi laikytis nuošalyje nuo 
valdžios. Vaistinė buvo miestelio pakraštyje, už vaistinės  - 
laukai. Į miestelį eidavau kai reikėdavo išsiųsti suprekiautus 
pinigus ar ko nors nusipirkti parduotuvėje.

Netrukus į Debeikius atvažiavo naujas ambulatorijos 
vedėjas medicinos felčeris Sabulis su žmona ir dviem 
dukrytėmis. Apsigyveno klebonijoje. Sabulis buvo aistringas 
medžiotojas, net tais neramiais laikais turėjo medžioklinį 
šautuvą ir žiemą eidavo medžioti kiškių. Kartą ir mudviem su 
mama padovanojo sumedžiotą kiškį. Nesuprantu, kaip valdžia 
jam leido turėti šautuvą ir bastytis po laukus. Su Sabuliais gerai 
sutarėme, neturėjome dėl ko pyktis. Sabulienė nedirbo, nes 
Debeikiuose darbo nebuvo. Jos brolis buvo Lietuvos dramos 
teatro aktorius ir ji labai tuo didžiavosi.

Žiemą, kol felčerio Debeikiuose dar nebuvo, labai susirgau. 
Prasidėjo labai stiprūs skausmai nugaros ir pilvo srityse. 
Vais¬tai nuo skausmo nepadėjo. Paskambinau į Anykščius 
ligoninės vyriausiajam gydytojui V. Raliui. Jis nedelsdamas 
pats atvažiavo ligoninės mašina. Apžiūrėjo, įtarė, kad tai inkstų 
akmenligės priepuolis ir mane nuvežė į Anykščių ligoninę. 
Ligoninė buvo Anykščių klebonijoje. Vyriausiasis gydytojas 
dėmesingai pats gydė mane, leido plečiamuosius vaistus. Teko 
ligoninėje gulėti visą savaitę, kol skausmai praėjo. Buvau 
išsigandusi, žinojau, kad mano liga gali kartotis. Nei rentgeno, 
nei echoskopų tuomet Anykščių ligoninė neturėjo, diagnozę 
gydytojai nustatydavo pa¬gal simptomus.

Vaistinėje tomis dienomis prekiavo mama ir Rozalija. 
Ka¬dangi miestelyje gydytojo nebuvo, nebuvo ir receptų, o 
nerecep¬tinius fasuotus vaistus jos parduoti sugebėjo.

Labai susidraugavome su akušere Pačebutiene. Ji 
buvo darbui atsidavusi, labai gera moteris. Išmokė mane 
kepti „Napo¬leono“ tortą. Vasarą iš Vilniaus atvažiavo jos 
sesuo Samuitienė su šeima. Povilas Samuitis dėstė liaudies 
instrumentų discipliną Lietuvos konservatorijoje, grojo 
birbyne Lietuvos dainų ir šokių ansamblyje. Susipažinau ir 
su šia šeima, visą gyvenimą likome draugai.

(Bus daugiau)
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I M M U N I Z AT I O N :  T H E  R O L E  O F 
PHARMACISTS WORLDWIDE

Indrė Trečiokienė, VU
Health care professionals from 20 countries 

around the world gathered in Venice from 14 to 16 
March to discuss “Pharmacy-based interventions to 
increase vaccine uptake” following an invitation from 
the EICA –European Interdisciplinary Council on 
Ageing. Community pharmacists from more than 10 
countries representing various levels of implementation 
were purposively chosen to enrich the debate with 
other stakeholders. In addition to the great scientific 
presentations that included an evidence-based review of 
the most recent immunization research, the participants 
were given the opportunity to exchange best practice 
experiences and discuss opportunities for further 
expansion of the pharmacists’ role globally. 

The evidence has clearly shown that in those countries 
where pharmacists have vaccination administration 
authority; like Canada, USA, UK, Ireland and Portugal, 
immunization coverage rates are higher than in countries 
lacking this scope. Pharmacists from Estonia, Croatia, 
Spain, Malta and others are going to share the above 
positive examples in their home countries, to make 
vaccination more accessible for people. Those countries 
that have low immunization rates would definitely 
benefit from an additional participation by pharmacists. 
The public health perspective was emphasized by 
those involved. Examples of countries where only 2% 
of the population are immunized for influenza were 
considered at high risk of an epidemic outbreak. Greece 
was an example of an interesting situation where 90% 
of the flu shots are administered by pharmacist, while 
the law has yet to recognize this expanded authority. 
This situation arose because it is widely recognized 
that the pharmacist is the most accessible healthcare 
professional, often located in rural areas and available 
without an appointment. 

Part of the meeting focused on discussing the barri-
ers and facilitators for vaccine uptake and pharmacists 
seemed willing and capable to cooperate with other 
health care professionals so that W.H.O. targets are 
achieved. Support from representative organisations, 
both at the National and international level, including 
the FIP(International Pharmaceutical Federation) and 
PGEU(Pharmaceutical Group of the European Union), 
was recognised as an important facilitator to raise pub-
lic awareness, to provide education and training and to 
facilitate a positive legislative environment.  Immuniza-
tion is an important public health issue and pharmacists 
can have a dramatic impact if allowed to participate in 
administration programs.

The pharmacists:
Ana Soldo, President of the Croatian Chamber of Phar-

macists

Ashok Soni, President of the Royal Pharmaceutical 
Society, England

Elissavet Derveniotaki, President of the Kozani Associ-
ation of Pharmacists, Greece

Filipa Alves de Costa, Consultant for Professional Stra-
tegic Planning at the Portuguese Pharmaceutical Society

Goncalo Sousa Pinto, Professional Development and 
Advocacy Manager at the International Pharmaceutical 
Federation

Indre Treciokiene, board member of Lithuanian Phar-
maceutical Association, Head of Community Pharmacy 
Section.

John Papastergiou, Assistant Professor at the Leslie 
Dan Faculty of Pharmacy- University of Toronto, Adjunct 
Assistant Professor at the School of Pharmacy- University 
of Waterloo

Kristiina Sepp, Vice President of the Pharmaceutical 
Group of the European Union, board member of the Esto-
nian Pharmacies Association

Mary Ann Sant Fournier, President of the Malta Cham-
ber of Pharmacists

Rosario Caceres, Projects Development and Institutional 
Relations Manager at the Royal Pharmaceutical College of 
Seville, Spain

Rute Horta, Coordinator of the Pharmacy Services De-
partment, Portuguese National Association of Pharmacies

Susan O’Dwyer, MPSI, Community Pharmacist, Ireland

(Pranešimas skaitytas Venecijos konferencijoje)

kas, kur, kadaką rašė spauda apie FarMaciją prieš 95 Metus
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išėjo anapiLin

Už tuos kurie jau baigė žemės kelią,
Už tuos, kurie prašyti jau negali
Atmindami beribę Tavo meilę
Mes meldžiame Tave, Dieve Visagali!

L. Kunevičius

PROVIZORĖ ANTANINA 
KLUPŠAITĖ-RULINSKIENĖ

Po sunkios ligos 2018 m.rugpjūčio 26 dieną 
Amžinybėn iškeliavo Lietuvos farmacijos Sąjungos 
Garbės narė provizorė Antanina Klupšaitė-Rulinskienė.

Provizorė gimė 1930 m. spalio 14 d. Šiaulių apskr., 
Joniškio valsč., Medingų kaime pasiturinčių ūkininkų 
Elenos ir Prano Klupšų šeimoje. Klupšų ūkis buvo 
nemažas, todėl vaikai Antanina ir Aldona bei Apolinaras 
nuo mažumės turėjo padėti tėvams dirbti įvairius ūkio 
darbūs. Visi išaugo darbštus ir sumanūs. Antanina 
pradžios mokyklą lankė gretimame Mielaičių kaime, po 
to mokėsi Joniškio gimnazijoje, kurią baigė 1949 metais. 
Baigusi gimnaziją pasirinko vaistininko profesiją - pradėjo 
studijuoti farmaciją Kauno valstybiniame universitete.

Antanina buvo pavyzdinga studentė, gerai mokėsi, 
aktyviai dalyvavo studentų mokslinėje draugijoje, skaitė 
pranešimus studentų mokslinių darbų konferencijose.

1954 m. su pagyrimu studijas baigė ir gavo provizorės 
diplomą. Pasiprašė paskiriama į Šiaulius, kur iš kaimo 
persikėlę gyveno tėvai. Jauna specialistė pradėjo dirbti 
Šiaulių vaistinėje Nr. 123 („Valerijono vaistinėje“). Gabi, 
darbšti specialistė greitai buvo pastebėta ir jau po metų 
buvo paskirta Vyriausiosios farmacijos valdybos Šiaulių 
skyriaus farmacijos inspektore.

1959 metais įvyko reorganizacija ir Šiaulių skyrius 
tapo VFV tarprajonine kontora. Antanina Klupšaitė kaip 
stropi ir atsakinga darbuotoja buvo paskirta VFV Šiaulių 
tarprajoninės kontoros valdytojos V. Kavaliauskienės 
pavaduotoja. Ji buvo atsakinga už vaistinių farmacinį 
darbą, už gaminamų vaistinėse vaistų kokybę. Padėdama 

valdytojai V. Kavaliauskienei Antanina prisidėjo prie vaistinių 
tinklo plėtros, vaistinių remonto, prie jų puošybos gražiais 
interjerais, geresnio gyventojų ir gydymo įstaigų aprūpinimo 
vaistais. Šias pareigas provizorė ėjo beveik 30 metų - iki 
kontoros likvidavimo, 1988 m. po pertvarkos pradėjo dirbti 
Šiaulių vaistinės Nr. 34 pirmos kategorijos vaistinės punkto 
vedėja. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir prasidėjus vaistinių 
privatizacijai, 1993 m. įsteigė savo vaistinę Šiauliuose Vilniaus 
gatvėje, joje ji dirbo iki pat 2013 m. Po to vaistinė buvo uždaryta.

1967 m. Antanina su provizoriumi Liudviku Rulinsku sukūrė 
šeima užaugino sūnų Paulių ir dukrą Anetą.

Provizorė buvo aktyvi visuomenininke, labai domėjosi 
vaistinių istorija. Daugelį metų buvo Respublikinės Farmacininkų 
Mokslinės Draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė, Lietuvos 
farmacijos sąjungos narė. Organizavo įvairius farmacininkų 
renginius, skaitė pranešimus farmacininkų suvažiavimuose 
ir konferencijose. Visą gyvenimą domėjosi vaistinių istorija, 
dirbo kraštotyros draugijoje. Jos pastangomis VFV Šiaulių 
tarprajoninėje kontoroje buvo įrengtas „Istorinis kampelis“. 
Rašė į periodinę ir farmacinę spaudą. 2014 m., kartu su vyru 
L. Rulinsku paruošė ir išleido knygą „Farmacijos praeities 
akimirkos“, kurioje sudėti straipsniai, nušviečiantys Lietuvos 
farmacijos veiklą 1955-2003 metais.

2015 m. kartu su L. Rulinsku ir R. Žukiene paruošė veikalą 
„Šiaulių ir Panevėžio kraštų farmacijos istorijos bruožai“ kurio 
padauginti egzemplioriai buvo įteikti Lietuvos nacionaliniam 
muziejui, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejui, 
Šiaulių „Aušros“ muziejui ir kai kurioms bibliotekoms. Surinkta 
kraštotyrinė medžiaga apie liaudies medicina buvo išspausdinta 
knygoje „Gruzdžiai“ 2010 m.

1968 m. provizorei Antaninai Rulinskienei buvo suteikta 
aukščiausia provizorės-farmacinio darbo organizatorės 
kvalifikacinė kategorija, buvo apdovanota Sveikatos apsaugos 
žymūno ženkleliu, 1991 m. tapo Nusipelniusio farmacijos 
specialisto konkurso laureate, buvo išrinkta Lietuvos farmacijos 
sąjungos Garbės nare. 2000 m. buvo apdovanota Lietuvos 
farmacijos sąjungos medaliu „Už nuopelnus farmacijai“. 2011 m. 
Šiaulių kraštotyros draugija Antaninai ir Liudvikui Rulinskams 
įteikė Mikelio prizą, kuriuo yra apdovanojami žymiausieji 
kraštotyrininkai.

2017 m. Antanina ir Liudvikas Rulinskai už nuopelnus 
Lietuvos farmacijai buvo apdovanoti J. F. Volfgango žymeniu 
„Gloriae Pharmaciae Lithuaniae“, kuriuo buvo atžymėta dešimt 
Lietuvos farmacininkų.

Sūnus Paulius pasirinko tėvų profesija - tapo vaistininku, 
duktė Aneta baigė Šiaulių universitete verslo vadyba ir taip pat 
talkino tėvams vaistinėje.

Provizorė Antanina Rulinskienė palydėta artimųjų ir gausios 
Šiaulių farmacinės bendruomenės amžinam poilsiui atsigulė 
šalia tėvų Šiaulių miesto kapinėse.

Lietuvos farmacinė visuomenė liūdi netekusi savo iškilios 
narės ir reiškia gilią užuojautą jos vyrui provizoriui Liudvikui, 
vaikams Anetai ir Pauliui, vaikaičiams ir kitiems artimiesiems, 
kuriuos prislėgė skaudi netektis.

Provizorės Antaninos Klupšaitės-Rulinskienės vardas ir 
nuveikti darbai lieka būsimoms kartoms įrašyti į Lietuvos 
farmacijos istoriją.

Lietuvos farmacijos sąjunga
R. Žukienė

kas, kur, kada

Įspūdžiai ir mokslo žinios  iš  
simpoziumo apie alternatyvią tradicinę 

kinų mediciną

Profesorė, dr. Ona Ragažinskienė
Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. liepos 4–6 d. Londone, Jungtinėje Didžiosios 
Britanijos Ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Karališkajame 
Kew botanikos sode, įvyko Geros praktikos ir tradicinės 
kinų medicinos tyrimų asociacijos (Good Practice in 
Traditional Chinese Medicine Research Association 
(GP-TCM RA) 6-asis tarptautinis simpoziumas. 

Šio renginio darbe dalyvavo apie 200 mokslininkų, 
verslininkų, gydytojų praktikų ir jaunųjų mokslo tyrėjų 

Simpoziumo tikslas – įvertinti  tarptautiniu mastu 
vaistinių augalų ir augalinių produktų  mokslinių 
tyrimų reikšmę tradicinėje kinų medicinoje (TCM).

Konferencijos pagrindinės tematikos: 
	Vaistinių augalų įvairovė ir jų genetinių išteklių 

resursai Kinijoje;
	Augalinių vaistinių preparatų gamybos ir jų 

kokybės tyrimų įstatyminis pagrindimas;
	Šiuolaikinių modernių klinikinių tyrimų ir 

metodų taikymas medicinoje;
	Akupunktūra – alternatyvios medicinos gydymo 

metodas įvairių ligų gydymui.
Dabar pasaulyje labai populiari alternatyvi 

tradicinė kinų medicina, kuri gydymo tikslais naudoja 
akupunktūros metodą, vaistinius augaliniai preparatus 
bei  maisto papildus. Iki šiol naudojant tradicinės kinų 
medicinos gydymo metodus ir priemones, nepakanka 
profesionalių specialistų, trūksta  mokslinių tyrimų, 
studijų ir įstatyminio pagrindimo.

Europos Sąjungos rinkoje būtina vykdyti paslaugų ir 
prekių, susijusių su tradicinė kinų medicina, ilgalaikius 
mokslinius tyrimus -  monitoringą. Šių tyrimų 
tikslas nustatyti ir įvertinti teikiamų paslaugų 
bei  ir augalinių sveikatinimo produktų 
kokybę, efektyvumą ir saugumą. Keliamos 
problemos spendimui svarbų vaidmenį 
vykdo Geros praktikos ir kinų tradicinės 
medicinos tyrimų asociacija (Good Practice 
in Traditional Chinese Medicine Research 
Association (GP-TCM RA), kurią sudaro šios 
šešios mokslinių tyrimų grupės:
	Augalinių preparatų kokybės 

kontrolės; 
	Farmakologijos ir Toksikologijos; 
	Klinikinių tyrimų; 
	Įstatyminio pagrindimo; 
	Akupunktūros;
	Leidinių publikavimo ir konferencijų 

organizavimo.
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naujos knygos

veiklą: Farmaceutų sąjungos (1920-1940), Lietuvos 
vaistininkų draugijos (1922-1940), Lietuvos chemikų 
vaistininkų draugijos (1931-1940) ir Lietuvos 
farmaceutų tarnautojų sąjungos (1932-1940), nagrinėja 
jų sprendžiamas problemas ir politinę farmacininkų 
karjerą. Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. 
okupavus Lietuvą, visuomeninės farmacininkų 
organizacijos buvo paleistos, o periodinis profesinis 
leidinys „Farmacijos žinios“ uždarytas.

Trečiame knygos skyriuje aptariamas vaistinių 
savininkų, tarnautojų, farmacijos studentų tautybės 
XIX amžiaus pabaigoje – XX a. pradžioje ir tarpukario 
Lietuvoje. XIX a. pirmoje pusėje didžiausią Rusijos 
vaistininkų savininkų ir vedėjų sudarė vokiečiai. 
Einant metams jų skaičius vaistinėse sumažėjo, 
daugėjo žydų, lenkų, lietuvių ir slavų. Autorė aprašo 
ir žydų diskriminaciją carinėje Rusijoje.

Tarpukario Lietuvoje didžiąją dalį tiek vaistinių 
savininkų, tiek farmacininkų tarnautojų sudarė 
lietuviai, dauguma jų į Lietuvą sugrįžo įvykus 
Rusijoje bolševikiniai revoliucijai ir pasibaigus 
karui, kita dalis buvo Lietuvoje baigę farmacijos 
mokslus. 1938 m. lietuviai farmacininkai sudarė 
58,1%, žydai – 38,5%, kitų tautybių 3,4% bendro 
farmacininkų skaičiaus. Visoms savivaldybių, 
valstybės ir Raudonojo kryžiaus vaistinėms vadovavo 
lietuviai. Lietuviai vaistinių savininkai 1938 m. valdė 
221 vaistinę (66,3%), kitų tautybių farmacininkai 
– 82 vaistines (33,7%). Iš 1938 m. užregistruotų 
9 chemijos farmacijos laboratorijų, 7 vadovavo 
lietuviai, 2 – žydai.

Autorė knygoje analizuoja ir Lietuvos farmacijos 
studentų tautinę sudėtį. 1935 m. žydai dažnai rinkosi 
medicinos mokslų studijas, taip pat ir farmacijos. 
1935 m. iš bendro farmacijos studentų skaičiaus (131) 
net 43 studentai buvo žydai (33%). Ketvirtajame XX 
a. dešimtmetyje farmacijos studijas rinkosi daugiau 
lietuvių merginų, vyrų lietuvių skaičius mažėjo.

Ketvirtame skyriuje autorė didelį dėmesį skiria 
moterims farmacininkėms. Tik 1871 m. carinėje 
Rusijoje buvo leista moterims užsiimti farmacijos 
praktika. Nuo 1883 m. moterims buvo leista studijuoti 
farmaciją, o 1888 m. Medicinos departamentas 
nustatė, kad vaistininko mokine gali tapti moteris, 
turinti išsilavinimą, atitinkanti 4-jų gimnazijos klasių 
išsilavinimui, išlaikiusios egzaminus universitetuose 
ar karo akademijose, jos gali įgyti farmacijos 
laipsnį. XIX a. pabaigoje Rusijos imperijoje tik 
penkios moterys gavo provizoriaus diplomą, 
vieną jų Antanina Lesnievska (1963-1937) Sankt 
Peterburgo centre, Nevskio prospekte, atidarė pirmą 
moters vadovaujamą vaistinė Rusijoje. Dorpato 

(Tartu) universitete farmaciją studijuoti moterims 
buvo leista tik 1905 metais, šį universitetą baigė 
nemažas skaičius lietuvių vyrų, tačiau tik 1917 m. 
pirmoji moteris buvo įrašyta į Dorpato universiteto 
farmacijos studentų sąrašus. Daugiau moterų mokėsi 
Charkovo universitete.

Lietuvoje 1874 m. pirmoji moteris Lietuvoje 
Juzefa Grudzijevska gavo teisę užsiimti vaistinės 
padėjėjo praktika.

Viena pirmųjų lietuvių  farmacininkų buvo 
Elžbieta Avižonytė-Jasiukaitienė, garsaus Lietuvos 
akių gydytojo Petro Avižonio sesuo. Autorė knygoje 
jai skiria nemaža dėmesio. Ji rašo, kad E. Avižonytė 
1905 m. pradėjo dirbti vaistinės mokine Viekšniuose, 
Vincento Aleksandravičiaus vaistinėje, vėliau dirbo 
Žagarės vaistinėje, kur brolis buvo gydytojas. 
1908 m. ji Novorosijske (Odesos) universitete 
išlaikė vaistininko padėjėjos egzaminus ir Odesoje 
dirbo lietuvio Adomo Labudzinsko vaistinėje, po 
to grįžo į Lietuvą. 1909-1912 m. nuomojo Vaškų 
vaistinę, buvo jos vedėja. Ji buvo 1912 m. pirmoji 
savarankiškai dirbanti lietuvė farmacininkė. E. 
Avižonytė buvo Lietuvių mokslo draugijos narė. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į 
Rusiją, gyveno Maskvoje, dirbo Pirogovo ligoninės 
vaistinėje ir universitete studijavo farmaciją. 1918 
m. gavo provizoriaus diplomą. E. Avižonytė aktyviai 
dalyvavo tautinėje ir profesinėje veikloje. Grįžusi po 
karo į Lietuvą buvo Linkuvos vaistinės savininkė ir 
vedėja.

Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje moterų 
farmacininkių skaičius augo. Jei 1922 m. Lietuvoje 
buvo tik 4 lietuvės provizorės ir 25 vaistininko 
padėjėjos, tai 1938 m. baigusiųjų aukštąjį farmacijos 
mokslą moterų buvo jau 47 ir vaistininkų padėjėjų 
– 122, palengva jos iš šios srities išstūmė vyrus. 
1938 m. tarp farmacijos skyriaus studentų jau 64,4% 
sudarė moterys.

Autorė, doc. V. Gudienė, savo knygoje atskleidė, 
kad „farmacininkų tikslai, prioritetai, priklausantys 
nuo visuomenėje vykstančių pokyčių, socialinės 
tikrovės, nuolat kito. Analizuojant tikslinga 
farmacininkų bendruomenės veiklą, jos narių 
tarpusavio ir su supančia aplinka ryšius atsiskleidžia 
Lietuvos farmacijos socialiniai savitumai ir jų kaita“. 
Šiuos socialinius savitumus autorė ir išryškino savo 
knygoje.

Autorei linkime ir toliau tyrinėti Lietuvos 
farmacijos is tori ją ,  i r  savo atradimus bei 
apibendrinimus išdėstyti kitose knygose.

Regina Žukienė

naujos knygos

2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Leidybos namai išleido docentės Vilmos Gudienės 
parašytą knygą „Socialiniai Lietuvos farmacijos 
bruožai“ XIX a. - XX a. pirmoji pusė. Ši įdomi ir 
labai ver tinga knyga nagrinėja vaistinių steigimą ir 
plėtrą Lietuvoje carinės Rusijos priespaudos metais ir 
Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje, joje aptariama 
vaistinių ekonominė būklė, socialiniai ekonominiai 
farmacijos rodikliai, farmacininkų bendruomenė, 
moterų vaidmuo Lietuvos vaistininkystėje.

Rašant knygą autorė panaudojo daugybę archyvinės 
medžiagos, sukauptos Lietuvos centriniame 
valstybiniame archyve, Lietuvos valstybės istorijos 
archyve, Kauno apskrities archyve, Sankt Peterburgo 
centriniame valstybiniame istorijos archyve, Vilniaus 
universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus fonduose, 
pasinaudojo daugelio literatūros šaltinių lietuvių, len-
kų, rusų kalbomis ir įvairių autorių moksliniais darbais 
bei straipsniais mokslinėje ir periodinėje spaudoje. 
Leidinys gausiai iliustruotas foto nuotraukomis, 
lentelėmis bei diagramomis. Autorė atliko tikrai 
milžinišką darbą. Ši knyga didelis indėlis į Lietuvos 
farmacijos istoriją.

Knygos apimtis - 14,5 spaudos lankų - 231 psl. 
Knygoje keturi skyriai: 1. Vaistinių steigimas  jų 
plėtra, ekonominė padėtis; 2.Visuomeninis darbas; 3. 
Vaistinių savininkų ir tarnautojų, farmacijos studentų 
tautybės; 4. Moterys farmacininkės: emancipacija, 
studijos, karjera, visuomeninė veikla. Be to, knygoje 
pratarmė, išsamus įvadas ir istoriografijos ir šaltinių 
aptarimas. Kartu yra ir angliška knygos san trauka, 
taip pat šaltinių ir literatūros sąrašai, asmenvardžių 
rodyklė.

Pirmame knygos skyriuje autorė apraše 
carinės Rusijos valdymo lai kais vaistinių steigimo 
reglamentavimą, jų steigimo ribojimą, vaisti nių 
skaičiaus kitimą, personalą, ekonominius rodiklius, 
vaistinių stei gimą mažuose miesteliuose (taip 
vadinamas kaimo vaistines) 1881-1914 m., vaistinių 
steigimą nepriklausomoje Lietuvoje, jų ekonominius 
rodiklius,  personalo sudėtį, analizuojama ir vaistų 
krautuvių veikla.

Antrame knygos skyriuje plačiai nagrinėjama 
farmacininkų profesi nių draugijų veikla. Pažymimas 

svarbus 1819 m. Vilniaus medicinos draugijos įkurto 
Farmacijos skyriaus indėlis į to meto farmacijos 
mokslą, jo leistas periodinis leidinys „Pamiętnik 
farmaceutyczny Wilenski“, piešiami Farmacijos 
skyriaus narių portretai ir aprašomi jų darbai 
draugijoje, nagrinėjami lietuvių motyvai pasirinkti 
farmacijos profesiją, jų karjeros kelias.

Knygoje autorė skiria dėmesį farmacininkų lietuvių 
persekiojimui už anticarinę ir tautinę veiklą, tame tarpe 
Vilniaus vaistininkų Chrušcickių, Viekšnių vaistininko 
T. Geldnerio, farmacijos magistro P. Raudonikio, 
Giedraičių vaistininko M. Valeikos, Vievio vaistininko 
J. Milančiaus, Vabalninko vaistininko K. Matučio, 
Seredžiaus vaistininko J. Matulaičio, provizoriaus 
A. Žukausko-Vienuolio. Jie buvo kalinami carinės 
Rusijos kalėjimuose, tremiami į Sibirą ar kitas tolimas 
Rusijos gubernijas.

V Gudienė knygoje nušviečia tarpukaryje veikusių 
profesinių farmacininkų organizacijų sukūrimą ir 

KNYGA „SOCIALINIAI LIETUVOS 
FARMACIJOS BRUOŽAI“
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FarMacijos Muziejai
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FarMacijos Muziejai

Gardino mieste Centrinėje aikštėje, šalia 
Šv. Pranciškaus Ksavero katedros yra unikali, 
vienintelė Baltarusijoje vaistinė-muziejus. Pirmoji 
vaistinė buvo įkurta 1687 m. ir buvo skirta 
vienuolių aprūpinimui vaistais. 1709 m. jėzuitai 
pastatė priestatą ir nuo to laiko vaistinė tarnavo ir 
miestiečiams. Pirmasis jėzuitų vaistininkas buvo 
J. Tiškevičius. Uždarius jėzuitų ordiną, vaistinė 
1775 m. buvo perduota medicinos akademijai. 
Šioje akademijoje dirbo garsus mokslininkas-
enciklopedistas medicinos profesorius Ž. E. 
Žiliberas, atvykęs iš Prancūzijos. Jis vykdė 
mokslinius tyrimus universiteto vaistinėje, tyrė 
apylinkių vaistinius augalus ir parengė penkių 
tomų leidinį „Lietuvos flora“.. 1781 m. medicinos 
mokykla buvo perkelta į Vilnių su gausiomis 
kolekcijomis. Vilniaus universitete Žiliberas tapo 
gamtos istorijos katedros vedėju ir vadovavo 
universiteto vaistinei. Nuo 1796 m. ši vaistinė 
pateko į privačių vaistininkų rankas. Nuo 1944 
m. vaistinė buvo nacionalizuota ir jos vedėju 
buvo provizorius A. G. Trop-Krinskis, dirbęs 
joje 50 metų. Nuo 1950 m. iki 1990 m. buvusios 
vaistinės patalpose buvo vaistų sandėlis, baldų 
salonas, mokytojų rūmai. 1987 m pažymint jėzuitų 
vaistinės įkūrimo 300 metų sukaktį buvo nuspręsta 
suteikti pastatui valstybės istorinio paminklo 
statusą ir nutarta įrengti restauruotose patalpose 
vaistinę-muziejų. Vaistinė atgaivinta tik 1996 m., 
kai dalis istorinio pastato pirmojo aukšto buvo 
išnuomota. Vaistinę atkūrė Gardino farmacijos 
kompanija "Biotest". Nuo tada vaistinė ir muziejus 
senose salėse veikia kartu ir nuo 2005 m. atvėrė 
duris lankytojams. Šis Gardino jėzuitų kolegijos 
kompleksas – tai XVII-XVIII a istorijos ir kultūros 
paminklas.

Muziejinėse patalpose eksponuojami senieji 
eksponatai, kurie buvo naudojami vaistų gamybai. 
Tai medinės, akmeninės, varinės, žalvarinės, 
porceliano grūstuvės. Vaistų svėrimui naudotos 
rankinės, Beranže sistemos, platforminės, 
“mėnulinės“, analitinės svarstyklės. Ornamentais 
papuošti kamščių presai ir buteliukų užkimšimo 
prietaisai. Vaistinių indai –štanglazai buvo skirti 
vaistinių medžiagų laikymui vaistinėje. Jie 
pagaminti iš stiklo, keramikos, medienos. Stikliniai 

indai yra ne tik bespalviai, bet ir rudos, žalios, 
rubino, geltonos spalvos. 

Lankytojai gali susipažinti su senaisiais 
vaistiniais preparatais, kurie aprašyti 1896 m Rusijos 
farmakopėjoje. Tai gydomųjų vynų įvairovė, 
senovės „Benediktinų“ likerių komponentai, 
pirmosios tabletės, piliulės ir kitos vaistų formos. 
Beje, „Benediktino“ kompanija ir šiuo metu gamina 
originalų likerį su trijų raidžių simboliu „D.O.M“ 
(Deo, Optimo, Maximo) – dieviškas, geriausias, 
maksimalus. 

Seniausia vaistinė visuomet buvo pavyzdinė 
įstaiga. Ir dabar ši vaistinė yra viena geriausių 
mieste. Vaistinės-muziejaus darbuotojai, tęsdami 
savo pirmtakų tradicijas, stengiasi patenkinti kli-
entų poreikius. Be to, kiekvienas lankytojas gali ne 
tik įsigyti reikalingų vaistinių preparatų, bet ir su 
dideliu susidomėjimu ir nauda sau praleisti laiką 
susipažįstant su farmacijos istorija originalioje 
muziejaus aplinkoje.  .

Jei būsite Gardine, būtinai aplankykite šią 
įdomią istorinę vaistinę, kurios adresas yra toks: 
Sovetskaja aikštė Nr. 4, el. paštas muzeum@
biotest.by. Vaistinė-muziejus dirba kasdien nuo 9 
iki 19 val. 

Eduardas Tarasevičius

SENIAUSIA VAISTINĖ-MUZIEJUS GARDINE

Vaistinės namas šalia Šv. Pranciškaus Ksavero katedros
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) organizuoja farmacijos mokslininkų ir vaistininkų išvyką į 
Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP)  Farmacijos mokslų ir praktikos 79-ąjį kongresą, kuris 
vyks Abu Dabio mieste (Jungtiniai arabų emyratai) 2019 m. rugsėjo 22-26 dd. Šio kongreso 
tema: „Nauji farmacijos horizontai - pokyčių navigacijos vėjai“. LFS kviečia kolegas iš anksto 
planuoti komandiruotę arba atostogas vykti kelti savo profesinę kvalifikaciją šiame tarptautiniame 
forume. Kongreso dalyviams bus įteikti pažymėjimai, įvertinant kiekvieną dalyvavimo kongrese 
dieną, po 9 val. už dieną. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LFS būstinę el. paštu: 
taredas@gmail.com, arba mob. tel. 868714474 iki balandžio 1 d.

mailto:taredas@gmail.com
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